
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูอํ้านวยการกลุม่/หน่วย และศึกษานเิทศก์ ในสงักดั 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๓  
ครั้งที่ ๓/2562 

วันที่ 5  มีนาคม  2562 เวลา ๐๙.0๐ น.  
ณ โรงเรียนสาํโรงทาบวิทยาคม  จังหวัดสรุินทร ์
********************************************* 

ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศกึษา 
๑.นายสําเริง    บุญโต  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
๒. นายกฤษ  ละมูลมอญ       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ 
๑. นายสนอง  สินโพธ์ิ  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางลัดดาวัลย์  เพ่งเล็งดี  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  
3. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
๔. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
๕. นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 
1. นางตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
2. นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
3. นายรวิชญุฒม์          ทองแม้น  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
4. นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
5. นางพชรพรรณ  ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
6. นายดนัย   คําผุย  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
7. นางณัฐกาล  ปีแหล ่  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
8. นายวรวิทย์  วุฒิยา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
9. นายชัยสิทธ์ิ   คุณสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขต ๑  
1 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
2 นายภักดี   เติมสุข ผู้แทน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

3 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 
4 นายเฉลิมชัย   แสนสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
5 นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
6 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อํานวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา 
7 นายสวัสด์ิ โพธ์ิสีจันทร ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
8 นายจิตกร ผมงาม ผู้อํานวยการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
9 นางสาวทองใบ  ตลับทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

 
สหวิทยาเขต ๒  
10 นายธีระทัศน์ อคัรฉัตรรตัน ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนสิรินธร 
11 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
12 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อํานวยการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
13 นายทศพร สระแก้ว ผู้อํานวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา 
14 นายไพบูรณ์   เมินขุนทด ผู้อํานวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา 
15 นายชนะศึก  จินดาศรี      ผู้อํานวยการ โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม 
16 นายศุภชัย    ชาวนา ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
17 นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ผู้อํานวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
18 นายตฤณ สุขนวล ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค ์
19 นายรุ่งราวี  จําปาดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
สหวิทยาเขต ๓  
20 นายสฤษด์ิ    วิวาสุขุ ผู้อํานวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
21 นายสมศักด์ิ   บุญโต ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
22 นายวสันต์   ปัญญาธานี ผู้อํานวยการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
23 นายพงษ์ศักด์ิ พรมมา ผู้อํานวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
24 นายแชม  มุ่งดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
25 ผู้แทน ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
26 นายมนัด  เทศทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนแร่วิทยา 
27 นางสาวสุมณี   บูรณ์เจริญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค ์
28 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา 
29 นายบุญศักด์ิ   บุญจูง ผู้อํานวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 
 
 
สหวิทยาเขต ๔ 
30 นายเสง่ียม  วงศ์พล ผู้อํานวยการ โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 
31 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธ์ุ ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
32 นายจีระพรรณ   เพียรม ี ผู้อํานวยการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
33 นางจารุวรรณ   บุญโต ผู้อํานวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
34 นายศุภชัย ภาสกานนท ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
35 นางจงบุญ    จากภัย ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
36 ว่าที่ .ต.รุ่งโรจน์ ยงย่ิงหาญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
37 นายประเสริฐ  สันทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร 
38 นายศักด์ิดา  ศรีผาวงศ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
39 นายนิวัติ   ภัคภูริวัฒน์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
40 นายวิชิตชัย  แข่งขัน ผู้อํานวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
 
สหวิทยาเขต ๕  
41 นายพัลลภ   พัวพันธ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
42 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธ์ุ ผู้อํานวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ์
43 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
44 นางกชพร   ธรรมวิเศษ ผู้อํานวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
45 นายจักรพงษ์   เจริญพร ผู้อํานวยการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 
46 นายสมัย   ปานทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
47 นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร 
48 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
49 นายชํานาญ  เกตุโสระ ผู้อํานวยการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
50 นายสุดใจ   ศรีใหญ ่ ผู้อํานวยการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
51 นายถนอม   บุญโต ผู้อํานวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค ์
 
สหวิทยาเขต ๖  
52 นายยรรยง   วงค์คําจันทร์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนรัตนบุรี 
53 นายวิชัย    สาลีงาม ผู้อํานวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

54 ผู้แทน ผู้อํานวยการ โรงเรียนนารายณ์คําผงวิทยา 
55 ผู้แทน ผู้อํานวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร 
56 นายสุพินทร์  พุฒตาล ผู้อํานวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
57 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค ์
58 นายสุดสาคร  สุขสวัสด์ิ ผู้อํานวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
59 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อํานวยการ โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ 
60 ผู้แทน ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
61 นายวีรพงศ์   หมายสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนโนนเทพ 
62 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
63 นายฉัตรนพดล   คงยืน ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  
สหวิทยาเขต ๗  
64 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อํานวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
65 นายธรรมนูญ   มีเสนา ผู้อํานวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
66 ผู้แทน ผู้อํานวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
67 นายนิเวศ   ทวิทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนตานีวิทยา 
68 นายอนันตชัย ชวฤทธ์ิเดชา  ผู้อํานวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา 
69 นายบุญเกิด  กองสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
70 นายวิทยา  เพ่งเลงดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

71 นายธานินท์ ชินวงษ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
72 น.ส.พิจิตรา คํามันตรี ผู้อํานวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
73 นายประจักษ์ เงางาม ผู้อํานวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา 
74 นายพศิน   บัวหุ่ง ผู้อํานวยการ โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 
75 นายสาโรจน์   พฤษภา ผู้อํานวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
สหวิทยาเขต ๘  
76 นายสมชัย  นามสว่าง ผู้อํานวยการ โรงเรียนสังขะ 
77 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
78 นายสุพิน   บุญเย่ียม ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
79 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อํานวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
80 นายสุรพงษ์  รตันโคร ผู้อํานวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
81 ผู้แทน ผู้อํานวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
82 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

83 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
84 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อํานวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
85 นายขันติ  จารตัน์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน  

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่ม ี

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
๒. นายสิรวิชญ ์ แสนดี   นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ก่อนระเบยีบวาระ 

  1. กิจกรรม PLC วิพากษ์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อํานวยการ
กลุ่มและศึกษานิเทศก์ 
 

2. รางวัล วันนกัประดษิฐ์ 
            ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนจารย์วิทยาคาร ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องเตรียมเส้นไหมพุ่งสําหรับทอผ้าพ้ืนเมืองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างย่ังยืน ได้รับ
รางวัล ดังน้ี 

1) ระดับชาติ ชนะเลิศ โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับมัธยมศึกษา           
กลุ่มสังคมและภูมิปัญญา จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รางวัลเหรียญทอง             
ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒) ระดบันานาชาต ิได้รับเหรียญทอง และประกาศเชิดชูเกียรติการนําเสนอผลงานระดับ

ยอดเย่ียม  (Special Award) จากสมาคมส่งเสริมส่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประเทศอินเดีย) 
และได้รับการเผยแพร่ผลงานทางสื่อต่าง ๆ อาทิ ช่อง 5 ช่อง ๗ และเว็บไซต์ของ วช. 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้ง 
 

๑. ขอบคุณและช่ืนชมโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมจนมีผลงานที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในรอบ
เดือนกุมภาพันธ์ 
๒. ขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือ กิจกรรมแถลงข่าวโครงการ “ว่ิงเพ่ือน้อง สพม.๓๓” ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่   
    ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ ณ ซแรย์ อทิตยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
    - สหฯสุรวิทยาคาร  ประชาสัมพันธ์/พิธีการ ต้อนรับ 
    - สหฯ สิรินธร  จัดอาคารสถานที่ 
    - สหฯ จอมสุรินทร์  การแสดง 
    - สหฯ ศรีสําโรง  เอกสารแถลงข่าว/ปฏิคม 
    - สหศรีนครอัจจะ  อาหารว่าง ขันโตกดินเนอร์   
    - และทุกสหฯ ทุก ร.ร.ที่มีส่วนร่วมในครั้งน้ีครบั 
๓. โครงการ “กีฬาครู สพม.๓๓” ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา      
    ศรีณรงค์ และร.ร.สุรวิทยาคาร ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน(รายละเอียดในวาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดกศ.) 
๔. แจ้งข้อตกลงห้องไลน์กลุ่มเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง 
    - ราชการผอ.ร.ร. : เป็นเรื่องแจ้ง/สอบถามข้อราชการ 
    - OBECLINE sec 33 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จ 
    - Smile room สพม.๓๓ : ทักทาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
๕. ข้อปฏิบัติ ข้อคํานึงจากปัญหาเด็กซ้ําซ้อนกับนง.นอก สพฐ. เช่น กศน., เอกชน, อาชีวะ เป็นต้น  ผลการ    
ดําเนินการข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
    ๑) ตรวจสอบหลักฐานการจัดทําโครงการดําเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ๒) ตรวจสอบเอกสารการรับบริการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
    ๓) ปรับปรุงหลักฐานการดําเนินการให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
๖. ข้อสั่งการจากท่าน เลขาฯกพฐ. ในการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
    ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
    ๑) ไม่ให้ครูจัดทําแฟ้มผลงานใน ๓ ด้าน ๑๓ ตัวบ่งช้ี  
    ๒) สพฐ. จะจัดทําแบบประเมินแนวใหม่ที่กระชับง่ายในการดําเนินการเพ่ือดําเนินการ 
    ๓) ประเมินจากสภาพจริงอย่างต่อเน่ือง การส่งแผนการสอน การเย่ียมช้ันเรียน สังเกตการสอน Lesson  
Study PLC การนําเสนอผลงาน ผลสัมฤทธ์ิจากการสอนผลงานดีเด่น Open House เป็นต้น 
๗. แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
    ๑) รอวงเงินการพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณา วงเงินของ สพฐ. 
    ๒) ระดับ สพท. จะมีคณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี  
        - คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 
        - คณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน 
        - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ๓) ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการประเมิน/คกก. เลื่อนเงินเดือน (รายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล) 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๘. ฝากท่านช้ีแจงทําความเข้าใจอย่าให้คุณครูหลงเช่ือในการพิจารณาย้ายข้าราชการครู หรือการขอมีหรือเลื่อน 
    วิทยฐานะ 
    ๑) มีข้อมูลการตกเบ็ด แอบอ้าง 
    ๒) สพม.๓๓ ที่ผ่านมาไม่มีประเด็นเรื่องน้ีอยู่แล้ว 
    ๓) การได้ย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดตามผลงานของคุณครูเอง 
    ๔) หากมีให้รีบแจ้งจับ หรือบันทึกเบอร์โทรไว้ตรวจสอบ ถ้าเป็นเบอร์สาธารณะย่ิงไม่ควรเช่ือถือ 
๙. กิจการพัฒนาครูจิตอาสา 
    ๑) สพม.๓๓ จํานวน ๕๐๐ คน ร่วมกับ สพป.สร ๑ จํานวน ๕๐๐ คน รวมยอด ๑,๐๐๐ คน (๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ 
เวลา 09.00 น.)  ณ  ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ 
    ๒) จัดสรรให้ สหวิทยาเขตละ ๖๐ คน สหวิทยาเขต ๑ และ ๒ สหฯ ละ ๗๐ คน (ตามหนังสือแจ้งแล้ว) 
    ๓) ภาคบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป) เป็นของ สพป.สร ๒ และ สพป.สร ๓ จํานวนเขตละ ๕๐๐ คน รวม 
จํานวน ๑,๐๐๐ คน 
๑๐. ช่ืนชมทุกร.ร.จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ร.ร. Open House 
      ๑) เห็นการบูรณาการกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม เช่น รายงานผลการจัดกศ.ต่อสาธารณะ กิจกรรมแนะแนว 
กศ. ต่อ แข่งขันทักษะวิชาการ การออกร้านของนง.และชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ร.ร.กับชุมชน เป็น
ต้น 
      ๒) เห็น นวัตกรรมนักเรียน Best Practice ผลงานเด่นๆ ของนักเรียนอย่างหลากหลายครับ 
      ๓) เห็นพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และสถานศึกษา 
๑๑. ข้อประชุม ผอ.เขต (๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ ภูเขางาม 
รีสอร์ท จ.นครนายก 
       รมว.ศธ. (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
       (๑) คําช่ืนชม จากการเสด็จเย่ียมนักเรียนห่างไกล กันดาร ชายแดน คุณภาพผลงานนักเรียนไม่แตกต่างจาก
ในเมืองนัก ถือว่าเป็นความสําเร็จร่วมกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
       (๒) นวัตกรรม KOZEN : เป็นการเตรียมนักนวัตกรของญี่ปุ่น นร.เรียนเข้มต้ังแต่อายุ ๑๕ ปี (วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม) 
           - ปีแรกไทยเราส่งไปพัฒนาทั้ง นร.มัธยม/อาชีวะ(ผลคือ นร.อาชีวะ ไปไม่ไหว เพราะอ่อนในวิชาคณิตฯ) 
           - ญี่ปุ่น ยอมมาต้ังศูนย์ KOZEN ที่ประเทศไทย จะเริ่มในเดือน มิถุนายน 
       (๓) กรณีตัวอย่าง ดญ.แอน ในโครงการ KOZEN 
           - การเรียนรู้ให้ นร.เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยให้ความสําคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์ 
           - เด็กญี่ปุ่น (รับผิดชอบ/มีวินัยสูง และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน) โดย 
             : ปลูกฝังต้ังแต่ครอบครัว ด้วยระบบ กศ. 
             : ปลูกฝังในตัวเด็ก ปลูกฝังด้วยระบบบริหารจัดการ/กิจกรรม (ไม่มีวิชาหน้าที่พลเมือง ไม่มีวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม) 
             : ปลูกฝังต้ังแต่เด็กๆ โดยการเป็นแบบอย่างตรงต่อเวลา (โดยไม่เข้ามาก่อนเวลา/หลังเวลา) 
       (๔) ประเด็นจากวีดิโอคลิป 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

           - การเรียนรู้ ให้ นร.ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากหลายแห่งอย่างหลากหลาย แล้วมาแลกเปลี่ยน 
สอบถาม อภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
           - ครูสั่งให้เด็กไปค้นคว้า เรียนรู้ที่บ้าน แล้วมาสรุปร่วมกันที่ห้องเรียน : แต่ของเราสั่งการบ้านให้ทํามาส่ง
แล้วมาตรวจการบ้าน 
           - ครูดูแลเด็กแบบ One by One เด็กกับครูเป็นเพ่ือนกัน เด็กมีความอบอุ่น  
       (๕) การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาดีขึ้น แต่ยังไม่สําเร็จ ต้องช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
       (๖) การทําให้เป็นโรงเรียนที่ดี  ก็ต้องทําให้ครูดีด้วย 
           - ต้องมีระเบียบ มีจุดมุ่งหมาย มีความเงียบ และ 
มีความสุขในการเรียน 
           - มีภาวะผู้นํา มีความคาดหวังสูง เน้นทักษะการอ่าน/คณิตฯ เน้นให้เด็กอ่านหนังสือมากๆ (หนังสือพระ
ราชนิพนธ์ และหนังสืออ่ืนๆ) 
          - ต้องเป็น School Climate (บรรยากาศในการเรียนรู้) มีเป้าหมาย ปรัชญา ค่านิยม บรรยากาศมีระเบียบ 
ทุกคนมุ่งที่จะเรียนรู้ 
          - สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นแบบอย่างของการทรงงานที่ขยันมากๆ ครูใหญ่ต้องสร้างภาวะผู้นํา ขยัน 
ตรวจงาน เย่ียมให้กําลังใจบ่อยๆ ถ้าครูใหญ่ขยัน ลูกน้องก็จะขยันตาม 
ข้อคิดข้อฝากสําคัญ 
       - ครูต้องสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม ทําให้เด็กมีสมาธิ สร้างบทเรียนน่าเรียน  เป็นครูสอนดี  มี Passion เป็นเพ่ือน 
นักเรียน ทําให้เด็กรักให้ได้ 
       - สร้างให้เด็กรักการอ่านให้ได้ และขยันเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ (ไม่มีคนเก่งในโลกที่ไม่ขยัน) 
       - ตัวช้ีวัดการประเมิน สรุปเป็นอินโฟกราฟิกให้ได้ในแผ่นเดียวเลขาฯกพฐ. (ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร) 
       (๑) รมว.ศธ.คิด /เลขาฯกพฐ.คิดยังไง/ผอ.สํานักทําในกรอบยังไง 
       (๒) ถอดประสบการณ์การบริหารส่วนกลางต่างจากเขตอย่างไร  
           - ทํางานตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           - แม้มีใน พ.ร.บ.กําหนดไว้แล้ว (ทําได้บ้าง/ทําไม่ได้บ้าง) เพราะติดในระเบียบกฎหมาย 
          - ทํางานตามกฎหมายที่ซับซ้อนมากกว่าเขตฯ ต้องดูงบฯ แผนฯ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และ คสช. 
       (๓) ครูใหญ่/ผช.ครูใหญ่ ใน พ.ร.บ.กศ.แห่งชาติ เป็นกฎหมายหลักกําหนดกลางๆ  ต้องไปกําหนดในกฎหมาย 
ลูกถึงจะชัดเจน ไม่กระทบกับสิทธิ/สวัสดิการ 
       (๔) การทําอะไรติดต่อกัน 20 วัน จะติดเป็นนิสัยได้ เหมือสมุดหมายเหตุ ดูสมุดหมายเหตุจะรู้ว่า  ผอ.อยู่ 
ร.ร.หรือไม่ ถ้าทําให้เค้าชอบ เค้าจะเช่ือ และศรัทธา  แล้วจะคิดจะทําอะไรก็จะเกิดความร่วมมือ 
       (๕) หน้าที่เราจัดกศ.เพ่ือประชาชน กิจกรรม Open House ถือว่าสําคัญที่ต้องทําให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เห็น 
ผลงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 
       (๖) รมว.ศธ. สร้างวัฒนธรรมการตรงต่อเวลา  เด็กจะดูตัวอย่างจากครู  ครูก็จะดูแบบอย่างจากครูใหญ่ 
       (๗) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ส่วนมาก ออกแบบหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการอาชีพมีงานทํา บางแห่ง 
เป็นถึงโอท็อปห้าดาว  
       (๘) สร้างวัฒนธรรม PLC ในการพัฒนางานและการพัฒนาห้องเรียนให้ย่ังยืน ครูใหญ่กับครูร่วมสร้างแรง 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

บันดาลใจว่าปัญหาใดๆก็สามารถแก้ปัญหาได้ 
       (๙) New DLTV ต้องนําสู่การพัฒนาห้องเรียน 
           - เปลี่ยนจาก Analog มาสู่ Digital 
           - เปิดเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ได้ 
           - มาจากครูเก่ง ทุน สควค. สสวท. ครูต้นแบบ 
           - มีการตรวจทานแผน ปรับแก้ไขจนดีเย่ียม 
           - บันทึกดูมุม แสง เสียงที่สมบูรณ์ (ไม่ดีปรับใหม่) 
           - อัพโหลดดูก่อน 3 วันเพ่ือเตรียมการสอนได้ 
           - มีแผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ สื่อ แบบวัดและประเมินผลที่สมบูรณ์ 
    (๑๐) พระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔ ข้อ 
             - นําสู่หลักสูตรการเรียนรู้ ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
    (๑๑) โรงเรียนที่ดี 
            - ครูใหญ่ต้องศึกษาว่ามีอะไรบ้าง 
            - จะนําสู่การปฏิบัติได้อย่างไร   
  มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที ่2/๒๕๖2 เมื่อวันที ่๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑           
  
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  กลุ่มอํานวยการ 
๓.๑.๑ การดําเนนิการจัดกิจกรรมสนบัสนนุการเลือกตั้ง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

          การดําเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สถานศึกษาในการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนและนําไปขยายผลให้บุคคลในครอบครัวและชุมชนทราบเพ่ือเชิญชวนไป
ใช้สิทธิโดยกําหนดให้จัดกิจกรรม “6 สปัดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
(ตามรายละเอียดคู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกต้ัง สส. คู่มือครู ซึ่งสามารถดาวโลดเอกสารคู่มือ  
ที่กลุ่มช่วยอํานวยการ สพฐ.)  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

1) กิจกรรม “ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
สัปดาห์ที่ ช่วงเวลา รายการกิจกรรม แบบฟอร์ม ตามคู่มือฯ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

วันที่ 17-23 ก.พ. 2562 
วันที่ 24 กพ-2 มี.ค. 2562 
วันที่ 3-9 มี.ค. 2562 
วันที่ 10-16 มี.ค. 2562 
วันที่ 17-23 มี.ค. 2562 
วันที่ 24-29 มีนาคม 2562 

เป็นตัวอย่างสร้างความตระหนัก 
ให้รู้จักการใช้สทิธิ 
แสดง สาธิต จดักิจกรรม 
นําความรู้ สู่ครอบครัว 
สํารวจทั่ว ในชุมชน 
สังเกตการณ์ รายงานผล 

- 
- 

แบบฟอร์มคู่มอืหน้า 13 
แบบฟอร์มคู่มอืหน้า 15/16 
แบบฟอร์มคู่มอืหน้า 18 
แบบฟอร์มคู่มอืหน้า 22 

 

2) งบประมาณ  โรงเรียนได้รับจัดสรรจํานวน 2,000 บาท เพ่ือเป็นการดําเนินการ เรื่อง การจัด
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกต้ัง สส.   การเบิกจ่าย  ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่ง
เบิกที่ สพม.33  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มี.ค. 2562  โดยมีเอกสารแนบอย่างน้อย (1) รายงานขอซื้อ/จ้าง          
(2) ใบส่งของ  (3) ใบตรวจรับพัสดุ 

3) การรายงานกิจกรรม กําหนดปฎิทินให้โรงเรียนรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมมายัง สํานักงานฯ 
ตามแบบที่ สพฐ.กําหนดมายังสํานักงานภายในวันที่ 28 มนีาคม 2562  สพม.33  สรปุผลการดําเนินการการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกต้ัง สส. 6 สปัดาห์ ส่งสพฐ. ต่อไป 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 
“6 สปัดาหป์ระชาธปิไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร์” 

 

1. โรงเรียน..........................................................สังกดั  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 33 
2. กิจกรรมทีด่ําเนนิการ 
    1) การประชุมช้ีแจงครูผู้สอน/ผู้ที่เก่ียวข้อง  มีผู้เข้าร่วมประชุม  รวม............คน 
 2) ครู/อาจารย์ ให้ความรูแ้ก่นักเรียนและนกัเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร  รวม...........คน 
 3) ครู/อาจารย์ จัดนิทรรศการ/กิจกรรม รวม..........ครั้ง    มีนักเรียนเขา้ร่วม  รวม ......... คน 
 4) ครู/อาจารย์ จัดสาธิตหน่วยเลือกต้ัง   รวม..........ครั้ง    มีนักเรียนเขา้ร่วม  รวม ......... คน 
 5) นักเรียนเขยีนจดหมายถึงผู้ปกครอง   รวม..........คน 
 6) ผู้ปกครองตอบกลับ    รวม.........คน 
 7) นักเรียนได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนบ้านใกล้เคียง    รวม...........ครัวเรือน 
 8) กิจกรรมอ่ืนๆ   เช่น.............................................................     มีนักเรียนเข้าร่วม  รวม.........คน 
3. โรงเรียนใหก้ารสนบัสนนุการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดย 
 1) สําเนาคู่มือสําหรับนักเรียนเพ่ิมเติม   จํานวน...........เล่ม 
 2) อ่ืนๆ (ถ้าม)ี .................................................................................................................................. 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

4. ความพงึพอใจในการจดักิจกรรม 6 สปัดาหป์ระชาธปิไตย อยู่ในระดบัใด (ทาํเคร่ืองหมาย / ) 
    (      ) น้อย          (      ) ปานกลาง          (      ) มาก           (      ) มากที่สุด 
 ข้อแนะนํา (ถ้ามี).............................................................................................................................. 
5. นกัเรียนไดเ้ข้าร่วมสังเกตการณใ์นวันเลอืกตั้ง หรือไม่ 
 (      ) ได้เข้าร่วมและรายงานให้ทราบ   จาํนวน..........คน 
 (      ) ไม่ได้เขา้ร่วม  เน่ืองจาก........................................................................................................ 
          .................................................................................................... 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย6 สัปดาห์
ประชาธิปไตย......................................... 
6. โรงเรียนไดร้บัจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 2,000 บาท  **** 
    การใช้จ่ายเงิน  ใช้ไป.......................บาท    คงเหลือ...................บาท 
คําชีแ้จง     - แบบรายงานผลใช้ในกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยเท่าน้ัน 
               - ครูผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษารวบรวมรายงานให้ 
                 สํานักงานเขตท่ีโรงเรียนสังกัดต่อไป 

  มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
  
    ๓.๑.๒ การจัดการอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
 
          “หลักสูตรหลักประจํา” รุ่น ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จากกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ 
ได้จัดวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจํา” รุ่น ๒/๖๑ มีความประสงค์จะบรรยายเรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพ่ือน้อมนําพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา 
ต่อยอด โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน หน่วยงาน และขยายผลองค์ความรู้เก่ียวกับงานจิตอาสา รวมถึง
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยฺกับประเทศไทย ให้ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป
เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี แก่คนในชาติ อันจะนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยกันพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดย
วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้จัดข้าราชการในสังกัดท่าน 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

  

                     ๑. สหวิทยาเขต ๑ – ๒ จํานวนสหวิทยาเขตละ ๗๐ คน 
                     ๒. สหวิทยาเขต ๓ – ๘ จํานวนสหวิทยาเขตละ ๖๐ คน  
                                                               รวมจํานวน ๕๐๐ คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โดยเรียนเชิญนายประภัสสร์  มาลากาญจน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน (การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว ตามสังกัด
กระทรวง)  

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

๓.๒ กลุ่มบรหิารงานบคุคล 
การดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ตําแหน่ง ครู สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน(กรณปีกติ) ปี พ.ศ. 2562  
  ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน่ง ครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 ย่ืน
คําร้องขอย้ายประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 2562 (15 วันทําการ) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น้ัน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง 
ครู ย่ืนคําร้องขอย้าย ดังน้ี 
  1. มีผู้ย่ืนคําร้องขอย้ายจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่มีคุณสมบัติ จํานวน 139 ราย แบ่ง
ออกเป็น 
   1.1 คําร้องขอย้ายกรณีปกติ  จํานวน 135 ราย 
   1.2 คําร้องขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน  จํานวน     2 ราย 
   1.3 คําร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  จํานวน     -   ราย 
   1.4 ขาดคุณสมบัติ   จํานวน     2   ราย 
  2. มีผู้ย่ืนคําร้องขอย้ายจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่มีคุณสมบัติ จํานวน 86 ราย แบ่ง
ออกเป็น 
   1.1 คาํร้องขอย้ายกรณีปกติ  จํานวน    85 ราย 
   1.2 คําร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  จํานวน     1   ราย 

 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๓.๓  กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสินทรพัย์ 
๓.๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่   28  กุมภาพันธ์   

2562 
  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2562 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์   2562 
 

รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 
 

ร้อย
ละ 

คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 32,060,286 26,688,654.14 83.2
5 

0.00 0.00 5,371,631.86 16.75 

งบ
ดําเนินงาน 

31,318,710 20,780,672.39 66.3
5 

906,303.41 2.89 9,631,734.20 30.75 

เงินอุดหนุน 137,975,430 137,975,430 100   0.00 0.00 
งบลงทุน 90,131,700 19,483,621.34 21.2

6 
59,129,143 65.6

0 
11,518,935.66 12.78 

รวม 
 

291,486,126 2044,928,377.8
7 

70.3
0 

60,035,446.4
1 

20.6
0 

26,522,301.72 9.10 

 
เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ 2  (31  มีนาคม  2562)  งบลงทุนไม่น้อยกว่า45.%  งบรายจ่ายประจํา  
57%   ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  54%) 
     รายการยอดคงเหลือ งบลงทุน  
           1.โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จํานวน 3 รายการ เงิน 2,714,700 บาท ยังไมส่่งเรื่องให้เขต ทํา PO 
ในระบบ GFMIS ขอให้เร่งดําเนินการด่วน 
           2. ยอดเงินคงเหลืองบลงทุน ปีเดียว ได้แจ่งส่งคืน สพฐ. เรียบรอ้ยแล้ว รอ สพฐ.ดึงเงินกลับคืน 
            ขอให้โรงเรียนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาและ เป็นไปตามมาตรการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
              มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

         ๓.๓.๒ การมอบอํานาจการอนุมัติใหเ้บกิคา่เช่าบา้นและอนุมัติใหเ้บกิจ่ายเงินค่าเช่าบา้น  
                  ด้วย  สพฐ. ได้ปรับปรุงคําสั่งมอบอํานาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
279/2562 ลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2562  เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน   

             มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 
    3.๓.๓ การสาํรวจข้อมูลทีแ่ละสิ่งปลูกสรา้ง /การขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ   
                  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546  ที่ราชพัสดุใน
ความครอบครองของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่63/2546ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2546  เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ  จึงขอให้โรงเรียน
ดําเนินการ ดังน้ี 

1. สํารวจข้อมูลทีดิ่นและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ 
1 จัดส่ง สพม.33 ภายใน วันที่  31   มีนาคม   2562 

2. หากมีการได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุรายใหม่เกิดขึ้น ขอให้โรงเรียน
ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ย่ืนเอกสาร แบบสํารวจรายการที่ดินขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.03) /แบบสํารวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
(แบบ ทร.04) และแบบสํารวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05) รวมรวมเอกสารหลักฐานส่ง สพม.33 เพ่ือแจ้งกรมธนารักษ์/
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

แบบฟอร์มท่ี  1  
สรุปข้อมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ในความดูแล และใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในสังกัด 

หน่วยงาน/โรงเรียน............................................จังหวัด.............................. 
สังกัด..................................................................................................................................... 

ณ  วันท่ี     28  กุมภาพันธ์   2562 
ให้หน่วยงานทําเครื่อง  หน้าข้อความ และเติมข้อความท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

ประเภทการ 
ถือครองท่ีดิน 

ผลการดําเนินการตามขั้นตอน 
หลักฐานข้ันสุดท้ายการดําเนินการท่ีถืออยู่ปัจจุบัน 

  ท่ีราชพัสดุ ข้อมูลท่ีดิน 
  แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ...................... 
  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

       ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจที่ดินราชพัสดุ 
       ขั้นตอนท่ี 2 นําส่งขึ้นทะเบียนประเภทท่ีดิน  
      ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างนําขึ้นทะเบียน 

  ยังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ       
 
 

ด้านสิ่งปลูกสร้าง  จํานวนรวม...................................หลัง 
  ขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน.................................หลัง 
  ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจํานวน............................หลัง 

      ขั้นตอนที่ 1 สํารวจรายการประเภทอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง  
         ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุ 
      ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างบนที่ราช
พัสดุ   
      ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้าง
บน 
         ที่ราชพัสดุ   
      ขั้นตอนที่ 4 สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งรายการทะเบียน 
         ส่ิงปลูกสร้าง  ให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ 
 
 

ด้านท่ีดิน   
 หนังสือสําคัญที่หลวงเลขท่ี..............................................        
 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน................................................ 
 กรณีถอนสภาพ 

       ขั้นตอนท่ี 1 ยื่นคําขอ 
       ขั้นตอนท่ี 2 การสอบสวนประวัติความเป็นมา 
       ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําแผนที่ท้ายประกาศ 
       ขั้นตอนท่ี 4 ความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ
ประชุม ประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
       ขั้นตอนท่ี 5 ความเห็นของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
       ขั้นตอนท่ี 6 การประชุมคณะกรรมการกํากับการใช้
ประโยชน์ฯ ของจังหวัด 
       ขั้นตอนท่ี 7 จังหวัดส่งเร่ืองให้กรมท่ีดิน 
       ขั้นตอนท่ี 8 ร่างพระราชกฤษฎีกา (ประชุม
คณะกรรมการ 
          พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
       ขั้นตอนท่ี 9 กรมท่ีดินเสนอกระทรวงมหาดไทย 
       ขั้นตอนท่ี 10 นําเสนอคณะรัฐมนตรี 
       ขั้นตอนท่ี 11 นําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ขั้นตอนท่ี 12 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
       ขั้นตอนท่ี 13 กรมท่ีดินแจ้งจังหวัด   (จังหวัดแจ้งหน่วยงาน) 

  ยังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ 
 
 

ด้านสิ่งปลูกสร้าง  จํานวนรวม......................................หลัง 
  ขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน.................................หลัง 
  ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจํานวน............................หลัง 

       ขั้นตอนที่ 1 สํารวจรายการประเภทอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง  
          ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดิน
อ่ืนที่ 
          ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง 
          อยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 4 สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งรายการทะเบียน    
          ส่ิงปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

ประเภทการ 
ถือครองท่ีดิน 

ผลการดําเนินการตามขั้นตอน หลักฐานขั้นสุดท้ายการดําเนินการท่ีถืออยู่ปัจจุบัน 

  ท่ีดินป่า
สงวน 

ด้านท่ีดิน 
 หนังสือสําคัญที่หลวงเลขท่ี............................................. 

                   หรือ 
 ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง กําหนดบริเวณพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็น 

   สถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของ 
   ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ฉบับที่.............../............ 

 การขออนุญาตใช้ที่ดินป่าสงวน 
      ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคําขอใช้พ้ืนที่ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ 
         หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  
         (ตามแบบ ป.ส. 17) 
      ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นต้ังอยู่ หรือสํานักงาน 
         ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  เสนอขอความเห็น 
         ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วัน 
      ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจ 
         สภาพป่า และรายงานฯต่อผู้ว่า (ตามแบบ ป.ส.18) 
      ขั้นตอนที่ 4 ผู้ว่าตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อ 
         กรมป่าไม้ 
      ขั้นตอนที่ 5 กรมป่าไม้พิจารณาและจัดทําประกาศกําหนด 
         บริเวณพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ 
         อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 
      ขั้นตอนที่ 6 กรมป่าไม้ส่งมอบประกาศแก่ส่วนราชการหรือ 
         องค์กรของรัฐที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ 

  ยังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ 
 

ด้านสิ่งปลูกสร้าง  จํานวนรวม......................................หลัง 
  ขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน.................................หลัง 
  ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจํานวน............................หลัง 

       ขั้นตอนที่ 1 สํารวจรายการประเภทอาคารหรือส่ิงปลูก
สร้าง  
          ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยู่
บนที่ดินอ่ืนที่ 
          ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้างที่ปลูก
สร้าง 
          อยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 4 สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งรายการ
ทะเบียน    
          ส่ิงปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 ท่ีดินของ
มูลนิธิ 

ด้านท่ีดิน 
 หนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่มูลนิธิเลขท่ี......................... 
 เอกสารอ่ืนๆ ระบุ ...................................................... 
 การขออนุญาต 

       ขั้นตอนท่ี 1 ยื่นขอใช้พ้ืนที่ต่อมูลนิธิ 
       ขั้นตอนท่ี 2 มูลนิธิอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และแจ้งให้หน่วยงาน 
          ทราบแล้ว 
       ไม่มีหนังสือให้ใช้พ้ืนที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
       ยังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ 
                          

ด้านสิ่งปลูกสร้าง  จํานวนรวม......................................หลัง 
  ขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน.................................หลัง 
  ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจํานวน............................หลัง 

       ขั้นตอนที่ 1 สํารวจรายการประเภทอาคารหรือส่ิงปลูก
สร้าง  
          ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยู่
บนที่ดินอ่ืนที่ 
          ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้างที่ปลูก
สร้าง 
          อยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 4 สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งรายการ
ทะเบียน    
          ส่ิงปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

ประเภทการถือ
ครองท่ีดิน 

 ผลการดําเนินการตามขั้นตอน หลักฐานข้ันสุดท้ายการดําเนินการท่ีถืออยู่ปัจจุบัน 

  ท่ีดินเช่า ด้านท่ีดิน 
 ทําหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร 
 อ่ืนๆ ระบุ............................................................ 

                                       

ด้านสิ่งปลูกสร้าง  จํานวนรวม......................................หลัง 
  ขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน.................................หลัง 
  ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจํานวน............................หลัง 

       ขั้นตอนที่ 1 สํารวจรายการประเภทอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง  
          ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยู่บน
ที่ดินอ่ืนที่ 
          ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง 
          อยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 4 สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งรายการทะเบียน    
          ส่ิงปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ท่ีดินประเภท
อื่นๆ ................. 

ด้านท่ีดิน 
เอกสารอ่ืน ๆ ระบุ
............................................................................... 
                                

ด้านสิ่งปลูกสร้าง  จํานวนรวม......................................หลัง 
  ขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน.................................หลัง 
  ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจํานวน............................หลัง 

       ขั้นตอนที่ 1 สํารวจรายการประเภทอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง  
          ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยู่บน
ที่ดินอ่ืนที่ 
          ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง 
          อยู่บนที่ดินอ่ืนที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ   
       ขั้นตอนที่ 4 สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งรายการทะเบียน    
          ส่ิงปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
                  ลงชื่อ................................. เจ้าหน้าท่ี                           ลงชื่อ.........................................                        
                    (..............................................)                                                              (  ........................................)              
                                                                                                           ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๓.๔ กลุ่มสง่เสริมการจัดการศกึษา  

๓.๔.1 โครงการฝกึอบรมบคุลากรทางการลกูเสือหลักสตูรผูก้ํากบัลูกเสือสามัญรุน่ใหญข่ั้นความรูท้ั่วไป 
และโครงการฝึกอบรมบคุลากรทางการลกูเสือ หลกัสตูรผูก้ํากบัลูกเสอืสามัญรุน่ใหญ่ ขัน้ความรู้เบื้องตน้(B.T.C.) 

 สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอความร่วมมือแจ้ง เปลี่ยนแปลง
กําหนดการฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 

  1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
ทั่วไป จากเดิมระหว่างวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็น 16 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร           
คนละ 300 บาท  จํานวน 120 คน 

  2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  หลักสูตรผู้ กํา กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่            
ขั้นความรู้เบ้ืองต้น(B.T.C.) ต่อเนื่องจากหลักสูตรขั้นความรู้ทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน ๒๕๖๒  ณ ค่าย
ลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนพนมดงรักวิทยา อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 1,500 
บาท จํานวน 120 คน   

  ทั้งน้ี  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้บุคลากรที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือให้สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรในข้างต้น  โดยขยายกําหนดส่งใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร                 
เป็นภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓ .๔ .๒  การส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ นนั ก เ รี ยนฝึ กประสบการณ์อ าชีพ  (work experience)                
“ค้นหาตัวตนที่ใช่...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ  

   ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เห็นว่าช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 
นักเรียนมีช่วงเวลาว่างเป็นระยะเวลานาน เป็นห้วงเวลาแห่งความเส่ียงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
หรือความเส่ียงอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียน 
และมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้ช่วงวันว่างและช่วงปิดเทอมเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เล็งเห็นว่าการสร้างการเสริมประสบการณ์อาชีพ 
work experience เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์สําคัญในการพัฒนานักเรียน จึงได้ดําเนิน
กิจกรรม “ค้นหาตัวตนที่ใช ่...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ” โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่งร่วมกันสํารวจความสนใจ ความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียนและประสานกับภาคี
สถานประกอบ การเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้โดย
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ และเอกสาร  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

   

 

  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

 
๓.๔.๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์ เกมส์” ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

๒๕๖๒ (ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผอ.รร ประสาทวิทยาคาร ในฐานะ ประธานอนุกรรมการกีฬาฯ นําเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม) 

ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์ เกมส์” ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ โดยกําหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก  วันที่ ๑๑ 
- ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิด วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมสังสรรค์ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนสุขภาพเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ (สวนใหม่) 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

จากมติที่ประชุมประธานสหวิทยาเขต ได้กําหนดหน้าที่รับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑. การจัดการแข่งขันกีฬา 

๑.1 จัดการแขง่ขันรอบคัดเลอืก ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มนีาคม 2562 
      และแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ในวันที ่15 มีนาคม 2562 ประเภทกฬีา ดังน้ี 
    ๑.1.1 กีฬาฟุตบอล แบ่งตามช่วงอายุ จํานวน ๑ ทีม ดังน้ี 

                                            ๑.๑.๑.๑ อายุ ๒๙ ปีลงมา              จํานวน  ๒  คน 
                                            ๑.๑.๑.๒ อายุ ๓๐-๓๙ ปี                  จํานวน  ๓  คน 
                                            ๑.๑.๑.๓ อายุ ๔๐-๔๙ ปี                  จํานวน  ๓  คน 
                                            ๑.๑.๑.๔ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป                  จํานวน  ๒  คน 
                                            ๑.๑.๑.๕ ผู้รักษาประตู ไม่จํากัดอายุ จํานวน  ๑  คน                                    
                                   ๑.1.2 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย/หญิง ทั่วไป          
                                   ๑.1.3 กีฬาเซปัคตะกร้อ  
                                            ทมีที่ 1 ผู้บริหารเท่าน้ัน (ไม่นับรักษาการในตําแหน่ง)          
                                            ทมีที่ 2 ทีมอายุตํ่ากว่า 45 ปีลงมา 
                                            ทมีที่ ๓ ทีมอายุ 45 ปีขึ้นไป       
                                   ๑.1.4 กีฬาแชร์บอลหญิง แบ่งตามช่วงอายุ แบ่งเป็น 2 ทีม ดังน้ี 
                                            ทมีที่ 1 ทีมอายุตํ่ากว่า 35 ปีลงมา 
                                            ทมีที่ 2 ทีมอายุ 35 ปีขึ้นไป      
          2.2 จัดแข่งวันชิงชนะเลิศ วันเดียว 
                                   2.2.1 กีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน ดังน้ี 
                                            2.2.1.1 ทีมชาย 
                                            2.2.1.2 ทีมหญิง 
                                            2.2.1.3 ทีมผสม (ชาย 1 คน หญงิ 1 คน และผูบ้ริหาร 1 คน) 
                                   2.2.2 ว่ิงตะขาบ  12  คน  ชาย  6  คน  หญิง  6  คน          
                                   2.2.3 ว่ิงผลดั Superman ทีมผสม 1 ทมี (ลู่ว่ิง 8 x ๕๐ เมตร) (ชาย 4 คน หญิง 4 คน)   
                                   2.2.4 ว่ิงผลดักระสอบทีม 4 คน ทีมผสม                                                      
                                   2.2.5 ว่ิงผลดั 4 x 100 เมตร (ชาย/หญงิ) 
                                   2.2.6 ว่ิงผลดั ๘ x ๕0 เมตร (แยกทีมชาย 1 ทมี และทีมหญิง ๑ ทมี) 
                                   2.2.7 กรฑีาอาวุโส ๔ x ๔๐0 เมตร (แยกทีมชาย 1 ทมีและทมีหญิง ๑ ทีม) อายุ 45  
ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๒. รูปแบบการจัดการแข่งขนั 
- การจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย กีฬาสากล กรีฑา 

  และกีฬาพ้ืนบ้าน 
- พาเหรด  สหวิทยาเขตละ ไม่ตํ่ากว่า ๒๐๐ คน 
- กองเชียร์  สหวิทยาเขตละ ไม่ตํ่ากว่า ๒๐๐ คน 
- กิจกรรมสังสรรค์ภาคเย็น  สหวิทยาเขตละ ๒๕ โต๊ะ โต๊ะละ ๒,๔๐๐ บาท 
- การแสดงจากแต่ละสหวิทยาเขต สหวิทยาเขตละ ๑ การแสดง 

 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน  แบ่งออกเป็น ๒ สายๆละ ๔ ทีม  
    แข่งขันรอบคดัเลือก วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้สนามกีฬาโรงเรียนสุรวิทยาคาร  
    และสนามกีฬาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เป็นหลัก รอบชิงชนะเลศิ วันที ่๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    ใช้สนามกีฬาศรีณรงค์ เป็นหลัก โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

- สหวิทยาเขต ๑ รับผิดชอบจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล 
- สหวิทยาเขต ๒ รับผิดชอบจัดการแข่งขัน กรีฑา 
- สหวิทยาเขต ๓ รับผิดชอบจัดการแข่งขัน กีฬาเปตอง 
- สหวิทยาเขต ๔ รับผิดชอบจัดการแข่งขัน กีฬาแชร์บอลหญิง 
- สหวิทยาเขต ๕ รับผิดชอบจัดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล 
- สหวิทยาเขต ๖ รับผิดชอบจัดการแข่งขัน กีฬาพ้ืนบ้าน (กีฬา.ฮาเฮ) 
- สหวิทยาเขต ๗ รับผิดชอบจัดทําระเบียบการแข่งขัน กติกา สูจิบัตรการแข่งขัน  
- สหวิทยาเขต ๘ รับผิดชอบจัดการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ 

                    ๔. สี ที่ใช้ในแตล่ะสหวิทยาเขต  ดังน้ี  
- สหวิทยาเขต ๑ สีเหลือง 
- สหวิทยาเขต ๒ สีขาว 
- สหวิทยาเขต ๓ สีชมพู 
- สหวิทยาเขต ๔ สีฟ้า 
- สหวิทยาเขต ๕ สีเขียว 
- สหวิทยาเขต ๖ สีนํ้าเงิน 
- สหวิทยาเขต ๗ สแีดง  
- สหวิทยาเขต ๘ สแีสด 
- สพม.๓๓  สสีม้ 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

                    ๕. กาํหนดการ  กิจกรรมในวันที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๒ แข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ พิธีเปิด  
และกิจกรรมสังสรรค์ (พัฒนาบุคลิกภาพ) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ี  

- สหวิทยาเขต ๑ รับผิดชอบสถานที่พิธีเปิด 
- สหวิทยาเขต ๒ รับผิดชอบสถานที่และอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ภาคเย็น 
- สหวิทยาเขต ๓ รับผิดชอบพิธีเปิด - ปิด พิธีกร กิจกรรมประกอบพิธีเปิด 
- สหวิทยาเขต ๔ รับผิดชอบหารายได้เข้ากองทุน กําหนดรูปแบบ จัดทํา และกําหนดกิจกรรม 

ภาคกลางคืน 
- สหวิทยาเขต ๕ รับผิดชอบดนตรีและการแสดง กําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลการแสดง  

จัดหากรรมการให้คะแนน  
- สหวิทยาเขต ๖ รับผิดชอบ พิธีกรและจัดพิธีการภาคกลางคืน เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- สหวิทยาเขต ๗ รับผิดชอบจัดทําขบวนพาเหรด กําหนดหลักเกณฑ์การประกวด

จัดหากรรมการตัดสิน และสง่ผลการประกวดให้แล้วเสร็จ เพ่ือมอบรางวัล  
- สหวิทยาเขต ๘ รับผิดชอบจัดอัฒจันทร์กองเชียร์กําหนดหลักเกณฑ์การเชียร์ และจัดหา

กรรมการตัดสนิ และส่งผลให้แล้วเสร็จ เพ่ือมอบรางวัล 

๖. ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาแตล่ะประเภท โดยขอความร่วมมือจากสหวิทยา
เขต ๑-๘     เสนอรายชื่อคณะทํางานทาง My office ให้ส่งไฟล์รายช่ือทาง E-mail : 
supportedu@secondary33.go.th  ภายในวันที่ ๖ มนีาคม ๒๕๖๒ 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
๓.๔.๔ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ “ว่ิงเพื่อน้อง สพม.๓๓” ครั้งที่ ๑ (ว่าที่ ร.ต.อภินันท์     

จันทเขต ผอ.รร ประสาทวิทยาคาร ในฐานะ ประธานอนุกรรมการกีฬาฯ นําเสนรายละเอียดต่อที่ประชุม) 
ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดําเนินโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อ

สุขภาพ “ว่ิงเพ่ือน้อง สพม.๓๓” ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ซแรย์ อทิตยา 
ตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

๒.๑ การประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ขึ้นคัทเอาท์ ๔ มุมเมือง มีการปรับเปลี่ยน
สถานที่เฉพาะสนามกีฬาศรีณรงค์เพียงจุดเดียว เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ และในส่วนโรงเรียนทั้ง 85 
โรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนดําเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เองตามความเหมาะสม นอกเหนือจากขึ้นป้ายหน้า
โรงเรียนให้ใช้งบส่วนกลาง มอบหมายให้โรงเรียนสุรวิทยาคาร (นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิ
ทยาคาร และคณะ) 

 
๒.๒ การจัดหาเสื้อ  การดําเนินการสั่งเสื้อว่ิงสําหรับนักเรียน จํานวน 5,020 ตัว เสื้อว่ิงสําหรับ

ครู จํานวน 2,040 ตัว และเสื้อว่ิงสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการ จํานวน 165 ตัว รวมทั้งสิ้น 
๘,๐๐0 ตัว    โดยมอบหมายให้ ผอ.ชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและการจัดการศึกษา ดําเนินการแจ้ง



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

ประเภทการเข้าร่วมแข่งขันและขนาดเสื้อแต่ละประเภทให้กับทางโรงเรียนและส่งข้อมูลสํารวจ ภายในวันที่ 5 
มีนาคม 2562 เพ่ือที่จะได้ทราบจํานวนเสื้อทั้งหมดและจะได้ดําเนินการสั่งเสื้อประเภทประชาชนทั่วไปเพ่ิมเติม 
มอบหมายให้โรงเรียนสุรพินท์พิทยา (นายสมศักด์ิ  บุญโต ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยาและคณะ) 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการโรงเรียนส่งขนาดเสื้อชองครูที่ร่วมกิจกรรม           
“ว่ิงเพ่ือน้อง” ทาง My office ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒.๓ การจดัหาถ้วยและเหรยีญรางวัล   
รวม ๘ รายการ จํานวน ๗๐ ใบ ไม่มีเสื้อ Finisher สําหรับคนที่เข้าเสน้ชัย 
Funrun   มอบเหรียญ ๒๐๐ คนที่เข้าเส้นชัย  แยกชายหญิง ไม่จํากัดอายุ 
Mini Marathon  มอบเหรียญทกุคนที่เข้าเส้นชัย แยกชายหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

   รุ่นอายุ ๑๙-๔๔ ปี รุ่นอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป 
Half Marathon  มอบเหรียญทกุคนที่เข้าเส้นชัย แยกชายหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

       รุ่นอายุ ๑๙-๔๔ ปี รุ่นอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป 
มอบหมายใหส้หวิทยาเขต ๗ (ว่าที่ ร.ต.อภินันท์  จนัทเขต ผู้อํานวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร และคณะ) 

๒.๔ ร่างคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ “ว่ิงเพื่อน้อง”  โดยขอความร่วมมือจากสหวิทยาเขต ๑-๘ เสนอ
รายช่ือคณะทํางานทาง My office ให้ส่งไฟล์รายช่ือทาง E-mail : supportedu@secondary33.go.th ภายในวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
๓.๕ กลุ่มนโยบายและแผน 

๓ .๕ .1 เรื่อง  นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 

   
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประสานส่งคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการ
ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับประสานการตรวจราชการ และประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ี 
 
 
 
  
 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๓.๕.2 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน               
    ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561  เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็น “โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์” เหตุผลเน่ืองจาก 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหนังสือแจ้งว่า องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงอนุญาตให้ใช้คําว่า “ในพระ
อุปถัมภ์” ต่อท้ายช่ือโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ตามภาพตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน รายละเอียดตาม 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เรื่อง การเปลี่ยนช่ือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

 ๓.๕.๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมการ
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน งบเงินอุดหนนุ ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(๗๐%) 

                  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จํานวน ๕ รายการ ภาคเรียนที่            
๑/๒๕๖๒(๗๐%) การจัดสรรครั้งน้ีจะจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาเท่าน้ัน โดยใช้ข้อมูลใน
ระบบนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม  

 มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

๓.๖ กลุ่มพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

๓.๖.๑ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๓๐ วัน ดังน้ี 
  ระยะที่ ๑ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นํา ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ. – ๒ มี.ค.๒๕๖๒ 
  ระยะที่ ๒ เน้ือหา (Content) ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
  ระยะที่ ๓ การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Leaning) ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๒๕ มนีาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
  ระยะที่ ๔ การจัดทําแผนกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา (Strategy Formulation)  
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 
 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๓.๖.๒ การพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๖ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สคบศ. (วัดไร่ขิง) ได้ประกาศ
รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๖ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ มีข้าราชการสังกัด สพม.๓๓ ได้รับคัดเลือก จํานวน ๒ คน ได้แก่ 
  ๑ นายวัชรา สามาลย์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  ๒ นายสุชาติ คําบุญฐิติสกุล นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ กําหนดพัฒนาระหว่างวันที่ ๕ 
มีนาคม – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (อบรมสัปดาห์ละ ๓ วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์) 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๖.๓ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑   

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดําเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

  ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้คัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน สถานศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาค จํานวน ๙๙ คน/
รายการ ดังน้ี 
  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒  จํานวน  ๙๒ คน/รายการ 
  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  จํานวน  ๗ คน/รายการ   

  ซึ่งได้ส่งเอกสารผลงานเข้ารับการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะดําเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

 มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 
 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

   ๓.๖.๔ การขอต่ออายุหนังสอือนุญาตให้ประกอบวิชาชพีครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ให้ผูส้อบแข่งขันได้ตําแหน่งครูผูช้่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน) 
  ด้วยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แจ้งแนวทางการขอต่อายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนดให้ย่ืนคําขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งให้คุรุสภาก่อนวันที่หนังสืออนุญาตหมดอายุ ๓๐ วัน 
  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการขอต่อหนังสืออนุญาตฯ จึงให้โรงเรียนแจ้งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ัง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ครู โดยไม่มีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใกล้ครบกําหนด ๒ ปี ย่ืนคําขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แบบ ๑ (ขอต่อครั้งที่ ๒ ตําแหน่งครูผู้ช่วย คส.๐๙.๑๐) พร้อมเอกสารหลักฐาน 
จัดส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เพ่ือส่งให้คุรุสภาก่อนวันที่หนังสืออนุญาตหมดอายุ 
๓๐ วัน  

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 

๓.๗ กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
  ๓.๗.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับ Power point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ ของอาจารย์ขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย รักษาการ ผอ.สมศ. และการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ของ     ดร.
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์ในการนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือเตรียม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงนํามาเผยแพร่และแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
นําสู่การปฏิบัติ 
 นอกจากน้ี ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบประกัน ฯ สทศ.สพฐ. ได้แจ้งสื่อสารในกลุ่ม
ไลน์พัฒนาระบบ IQA เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเรื่องการ
ประเมินรอบสี่ ดังน้ี  
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

  ๑. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาให้ยึดแนวทางตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๒. การทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ให้ยึด
แนวทางคือ ไม่มีรูปแบบตายตัว ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ 
   ๑) มาตรฐานสถานศึกษามีคุณภาพระดับใด 
   ๒) มีข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้าง 
   ๓) แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย ๑ ระดับ) อย่างไร 
  ๓. สพฐ. ขอเลื่อนกําหนดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจภายหลังจากการเลือกต้ัง เพ่ือให้ได้
แนวทางตามนโยบายที่ชัดเจน ทั้งน้ี ได้มีการประสานและทํางานร่วมกันกับ สมศ. อย่างใกล้ชิด (ดาวน์โหลด 
ไฟล์ Power point ได้ที่  http://gg.gg/somoso4  หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง) 
 
 
 
 
 
 
      http://gg.gg/somoso4   

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 ๓.๗.๒ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti - Corruption Education) 
          สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดทําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสําหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา 
ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพ้ืนฐานได้จัดทําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 
“การป้องกันการทุจริต” ขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2561 และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับความหมายและขอบเขต               
ของการกระทําทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสําคัญ
ของการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน
ด้วยเพ่ือให้การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้กําหนดแนวทางการขับเคลื่อน ดังน้ี 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๑.การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานนําหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ลงสู่ผู้เรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกโรงเรียน โดย
แต่ละโรงเรียนกําหนดทิศทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทและสภาพของโรงเรียน  ซึ่ง สพฐ. ได้เสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ๕ แนวทางดังน้ี   
  ๑.๑  เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
  ๑.๒  บูรณาการในรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑.๓  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทุกรายวิชา) 

๑.๔  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๕  จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

 สําหรับจํานวนช่ัวโมงที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยงานการเรียนรู้  สถานศึกษาสามารถปรบัได้ตามความ
เหมาะสม แต่ต้องมีเวลาเรียนทั้ง ๔ หน่วยการเรียนรู้รวม ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา สามารถดาวน์โหลดใน
เว็บไซต์ โครงการโรงเรียนสุจริต หรือที่  
           https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=183  
  https://drive.google.com/file/d/1vH0dpkbDN8r_pZLRCyhXwLhZvYwTyUNs/view 

๒. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการ 
ประเมินโรงเรียนรอบแรก คือ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและโรงเรียน
คุณภาพประจําอําเภอ โดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งจะต้องดําเนินการประเมินตามเครื่องมือที่ใช้
ประเมินสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
   ๓. การดําเนินกิจกรรมสําหรับโครงการโรงเรียนสุจริต (เดิม) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ดําเนินกิจกรรมดังน้ี 
   ๓.๑ การดําเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย / ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
   ๓.๒ การดําเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  
   ๓.๓ การดําเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  

๓.๔ การดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๓.๕ การดําเนินกิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) 
๓.๖ การดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 

ทั้งน้ี โรงเรียนสามารถเขียนโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมดังกล่าว
(ตามข้อ๓.๑ - ๓.๖) ส่งถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๓/๒๕๖๒ 

๔. การกํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้ศึกษารายละเอียดในคู่มือหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา  หน้า ๑๐๑   

๕. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  กําหนดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนหลักสูตร
ด้านทุจริตศึกษา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (สหวิทยาเขต ๑ - ๔) และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ (สหวิทยา
เขต ๕ - ๘) ณ ห้องประชุมคชาธาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียน
ละ ๓  คน ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร ครูที่รับผิดงานโรงเรียนสุจริต  

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    

ไม่ม ี
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

  (ลงช่ือ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

 
(ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจติร ชูทรงเดช) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


