
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/4.นายเฉลิมชัย... 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
ครั้งที ่1/2563 

วันที ่๓  มกราคม  2563  เวลา ๐8.3๐ น.  
ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน    จังหวัดสุรินทร์ 

********************************************* 
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 
นายส าเริง    บุญโต  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ 
๑. นางประดิษฐา  ธนรุ่งเรืองทวี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นายสุชาติ   ค าบุญฐิติสกุล ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
3. นางนุษย์นภา  พิทยานุรักษ์ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางชูจิตร   ชูทรงเดช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
5.นายดนัย  ค าผุย  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางนวลรัตน์   จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.นางปฤษณา   อรรถเวทิน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
9. น.ส.ลัดดาวัลย ์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
ศึกษานิเทศก์ 
นางตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางพชรพรรณ  ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางณัฐกานต์  ปีแหล่  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายวรวิทย์   วุฒิยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขต ๑  
1 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
2 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อ านวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
3 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/สหวิทยา... 

4 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
5 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
6 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา 
7 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
8 นายจิตกร ผมงาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
9 นางสาวทองใบ  ตลับทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

 
 
สหวิทยาเขต ๒  
10 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสิรินธร 
11 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
12 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
13 นายทศพร สระแก้ว ผู้อ านวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา 
14 นายไพบูรณ ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา 
15 นายชนะศึก  จินดาศรี      ผู้อ านวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
16 - ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
17 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
18 นายตฤณ สุขนวล ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
19 นายรุ่งราวี  จ าปาดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
สหวิทยาเขต ๓  
20 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อ านวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
21 นายสมศักดิ ์  บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
22 นายวสันต์   ปัญญาธานี ผู้อ านวยการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
23 นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
24 นายแชม  มุ่งดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
25 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
26 นายมนัด เทศทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนแร่วิทยา 
27 นางสาวสุมณ ี  บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
28 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 
 
 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/56.ผู้แทน... 

สหวิทยาเขต ๔ 
29 นายบุญศักดิ์  บุญจูง ผู้อ านวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
30 นายเสงี่ยม  วงศ์พล ผู้อ านวยการ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
31 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
32 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
33 นางจารุวรรณ   บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
34 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
35 นางจงบุญ    จากภัย ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
36 ว่าที่ .ต.รุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
37 นายประเสริฐ  สันทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร 
38 นายศักดิ์ดา  ศรีผาวงศ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
39 นายนิวัติ   ภัคภูริวัฒน ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
40 นายวิชิตชัย  แข่งขัน ผู้อ านวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
 
สหวิทยาเขต ๕  
41 นายพลัลภ   พัวพันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
42 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
43 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
44 นางกชพร  ธรรมวิเศษ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
45 นายจักรพงษ์   เจริญพร ผู้อ านวยการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 
46 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
47 นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร 
48 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
49 นายช านาญ  เกตุโสระ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
50 นายสุดใจ   ศรีใหญ่ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
51 นายถนอม   บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
 
สหวิทยาเขต ๖  
52 นายยรรยง วงศ์ค าจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนรัตนบุรี 
53 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
54 นายศักดิ์อนัน อนันตสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
55 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/84.นายเพียว... 

56 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
57 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสหี ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
58 นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
59 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อ านวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
60 ผุ้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
61 นายวีรพงศ์   หมายสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนเทพ 
62 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค ์
63 นายฉัตรนพดล   คงยืน ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  
 
สหวิทยาเขต ๗  
64 ว่าที ่ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
65 นายธรรมนูญ  มีเสนา ผู้อ านวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
66 นายเสกสันต์   สัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
67 นายนิเวศ   ทิวทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนตานีวิทยา 
68 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา  ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา 
69 นายบุญเกิด  กองสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
70 นายเมธี เรืองเพ็ง แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

71 นายธานินท์ ชินวงษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
72 น.ส.พิจิตรา ค ามันตรี ผู้อ านวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
73 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา 
74 นายพศิน   บัวหุ่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
75 นายสาโรจน์   พฤษภา ผู้อ านวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
สหวิทยาเขต ๘  
76 นอนประสงค์ ตอนศรี รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสังขะ 
77 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
78 นายสุพิน   บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
79 นางอุดมพร สิงห์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
80 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
81 นายอาย ุ  คิดดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
82 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 
83 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/2.2 กลุ่มกิจกรรม... 

84 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อ านวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
85 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  

ผู้ไม่มาประชุม 
นายสดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
นายสิรวิชญ ์ แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นางปาณิศา สมม ี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายวัชรา พงาตุนัดถ์ ครูธุรการ 
นางกิมาภรณ์ เติมสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ก่อนระเบียบวาระ 
๑. ผลการคัดเลือกครูผู้สอนเชิงรุกแบบ Active Learning ประจ าปี ๒๕๖๒  โดยแบ่งออกเป็น  ๒ ระดับ 
    ๑) ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   โรงเรียนรัตนบุรี รางวัลโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active  Learning 
ผลการประเมินยอดเยี่ยม ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

      ๒) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

2.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 

๑ นารายณ์ค าผงวิทยา นางธัญญพัทธ์  ผูกรักษ์ ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข 
๒ เมืองบัววิทยา นายสุทธิรักษ์  นิลาลาด รองชนะเลิศที่ ๑ ระดับดีมาก นางกชพร ธรรมวิเศษ 
๓ ประดู่แก้วประชาฯ นางสาวสุมาลี  วงค์หอม รองชนะเลิศที่ ๒ ระดับดี นางจิดาภา บูรณ์เจริญ 
๔ 

เชื้อเพลิงวิทยา นางช ัญญานุช เนริกูล 
รองชนะเลิศที่ ๒ ระดับดี นายพศิน  บัวหุ่ง 

๕ ขวาวใหญ๋วิทยา นางสาวนภาพรรณ สะเทือน ระดับพอใช้ นายนิวัติ  ภัคภูริวัฒน ์
๖ ศรีรามประชาสรรค์ นายธิติสรรค์  บูชาทิพย์ ระดับพอใช้ นายตฤณ  สุขนวล 
๗ โนนแท่นพิทยาคม นางสุรีย์พร  สายวารีรัตน์ ระดับพอใช้ นายสุดใจ ศรีใหญ่ 
๘ ดอนแรดวิทยา นางบังอร  ทองมา ระดับพอใช้ นายสุพินทร์ พุฒตาล 
๙ ธาตุศรีนคร นางฐิติมา  ไชยา ระดับพอใช้ นายยุทธศาสตร์ แก้วดี 

๑๐ ไทรแก้ววิทยา นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย ์ ระดับพอใช้ นายบุญเกิด กองสุข 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/2.6 กลุ่มสาระ... 

       ๒.2 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 
๑ ลานทรายพิทยาคม นางบุญยืน  สุขส าโรง ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม นายทศพร สมพันธ์ 
๒ สังขะ นาปริญญา  จุลทัศน์ รองชนะเลิศที่ ๑ ระดับดีมาก นายสมชัย  นามสว่าง 

 
       2.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 

๑ สุรพินท์พิทยา นายธนิต คงเจริญสุข ชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม นาย สมศักดิ์  บุญโต 
๒ 

จอมพระประชาสรรค์ 
นางสาวกัญญารัตน์ แสวง
สุข 

รองชนะเลิศที่ ๑ ระดับดีมาก นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ 

๓ นารายณ์ค าผงวิทยา นางสาวสัณห์ฤทัย  โลนุช รองชนะเลิศที่ ๒ ระดับดี นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข 
๔ สนมวิทยาคาร นางสาวพรรณผกา สืบเทพ รองชนะเลิศที่ ๒ ระดับดี นายวิชัย  สาลีงาม 
๕ โนนแท่นพิทยาคม นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล ระดับพอใช้ นายสุดใจ ศรีใหญ่ 
๖ มัธยมทับทิมสยาม 

๐๔ ในพระอุปถัมภ์ นายวิรัตน์  สีตะแกะ 
ระดับพอใช้ นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 

 
๗ เทพอุดมวิทยา นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว ระดับพอใช้ นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 
๘ ไทรแก้ววิทยา นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด ระดับพอใช้ นายบุญเกิด  กองสุข 
๙ ดอนแรดวิทยา นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด ระดับพอใช้ นายสุพินทร์ พุฒตาล 

 

       2.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม 
 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 
๑ มัธยมทับทิมสยามฯ นายวุฒิพงษ์  เดิมท ารัมย์ ชนะเลิศ ระดับดี นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 

 
 

      2.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 
๑ นาดีวิทยา นายสาธิต   ตินานพ ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม นายทศพร สระแก้ว 
     

 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/2. การมอบทุน... 

      2.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ 
๑ สังขะ นายชรินทร์ มหานาม ชนะเลิศ ระดบัดีเยี่ยม นายสมชัย  นามสว่าง 
     

 
       2.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 
๑ นารายณ์ค าผงฯ น.ส.วราภรณ์  ศิลาลัย ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข 
๒ โนนแท่นพิทยาคม นายปัฐยาภรณ์  จันทไชย รองชนะเลิศที่ ๑ ระดับดีมาก นายสุดใจ ศรีใหญ่ 
๓ นาดีวิทยา น.ส.สุกานดา  ธราจารวัตร รองชนะเลิศที่ ๑ ระดับดีมาก นายทศพร สระแก้ว 
๔ สุรพินท์พิทยา ว่าที่ ร.ต.พชรพงศ์  นวลศิริ รองชนะเลิศที่ ๒ ระดับดี นาย สมศักดิ์  บุญโต 

2.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 

๑ นารายณ์ค าผง
วิทยา 

นางวชิราภรณ์ มั่นคง ชนะเลิศ ระดับดีมาก นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข 

๒ ลานทรายพิทยาคม นางภรณ์ณภัส  จ าปาทอง ระดับพอใช้ นายทศพร สมพันธ์ 
๓ สังขะ นายมนัส ดีพร้อม ระดับพอใช้ นายสมชัย  นามสว่าง 
๔ มัธยมทับทิมสยามฯ นางสาวเกณิกา  ชัยชาญ ระดับพอใช้ นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 

 
  2.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุลครูผู้ส่งผลงาน ระดับผลงาน หมายเหตุ:ตัวแทนผู้รับมอบ 
๑ นารายณ์ค าผงวิทยา นางสุทัศนี  ใจกล้า ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข 
๓ ศรีรามประชาสรรค์ นางชนกพร  ชินชัย รองชนะเลิศที่ ๒ ระดับดี นายตฤณ สุขนวล 
๔ ดอนแรดวิทยา นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม ระดับพอใช้ นายสุพินทร์ พุฒตาล 

หมายเหตุ   ชุดที่ 1. ชุดผู้บริหารเข้ารับรางวัล ชุดที่ 1 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    ชุดที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/สังคมศึกษาฯ/สุขศึกษาฯ/ ศิลปศึกษา 

    ชุดที่  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/ภาษาไทย /การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/3. การแข่งขัน... 

2. การมอบทุนการศึกษาทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2562  

   ตามที่มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา มอบเงินทุนการศึกษาให้จังหวัดสุรินทร์  
จ านวน 68 ทุน เป็นเงินจ านวน 184,000 บาท เงินค่าพาหนะ จ านวน 6,800 บาท และค่าพาหนะส าหรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน จ านวนเงิน 800 .- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 191,600 บาท (หนึ่งแสน
เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะด าเนินการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  
จ านวน 20 ราย ดังนี ้   

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 /รายการกีฬา... 

3. การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

นักเรียน  “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - 1๘ ธันวาคม 25๖๒ ณ สนาม
กีฬาศรีณรงค ์อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด รักการออก
ก าลังกาย มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา เกิดทักษะทางด้านกีฬา และ
พัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคต 

เนื่องด้วยการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” มีบางชนิดกีฬาด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จในพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ จึงขอมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

รายการกีฬาที่รับถ้วยแล้ว 

     ๑) กีฬาฟุตบอล  
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี   โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

 ๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี   โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

     ๒) กีฬาฟุตซอล    
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี   โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี   โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา 

     ๓) กีฬาวอลเลย์บอล  
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โรงเรียนรัตนบุรี 
๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  โรงเรียนรัตนบุรี 

     ๔) กีฬาบาสเกตบอล  
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โรงเรียนสิรินธร 
๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี โรงเรียนสิรินธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/9.รางวัล... 

รายการกีฬาที่ยังไม่ได้รับถ้วย 

     ๑) กีฬาฟุตบอล  
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 

     ๒) กีฬาเทเบิลเทนนิส  
๑. รางวัลชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  สหวิทยาเขต ๑ 
๒. รางวัลชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี สหวิทยาเขต ๒,๗ 
๓. รางวัลชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  สหวิทยาเขต ๒ 

 ๔. รางวัลชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี สหวิทยาเขต ๕ 

     ๓) กีฬาเซปักตะกร้อ  
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี โรงเรียนตานีวิทยา 

     ๔) กีฬาเปตอง  
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี   สหวิทยาเขต ๓ 
๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  สหวิทยาเขต ๒ 
๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี   สหวิทยาเขต ๑ 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  สหวิทยาเขต ๒ 

     ๕) กีฬากรีฑา 
        ๑. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม กรีฑาชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  สหวิทยาเขต ๖ 

๒. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม กรีฑาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  สหวิทยาเขต ๖ 
        ๓. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม กรีฑาชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  สหวิทยาเขต ๖ 
 ๔. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม กรีฑาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  สหวิทยาเขต ๖ 
        ๕. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม กรีฑาชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  สหวิทยาเขต ๖  
 ๖. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม กรีฑาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี   สหวิทยาเขต ๖ 

     ๖) กีฬามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น 
๑. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม มวยไทยสมัครเล่น ประเภทบุคคลชาย   โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
๒. รางวัล มวยไทยสมัครเล่นยอดเยี่ยม ประเภทบุคคลชาย นายจิรศักดิ์  สินสุข  โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 

7) ถ้วยรวมกีฬา 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬารวม  สหวิทยาเขต ๒ 

8) ถ้วยรวมกรีฑา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑารวม  สหวิทยาเขต ๖ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/ระเบียบวาระ... 

9) รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด    สหวิทยาเขต ๗ 
10) รางวัลชนะเลิศกองเชียร์    สหวิทยาเขต ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. บริษัท ทีโอที จ ากัด น าเสนอนวัตกรรม IOT บนเทคโนโลยี Cloud Computing 
 
5. บริษัท ไทยสมายด์ จ ากัด ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
๑. ขอชื่นชมโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู และนร.ที่มีผลงานที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
    ๑) ร.ร.สิรินธร 
        - รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาสารานุกรมระดับภาคฯ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 
        - การแข่งขันกีฬายูยิตสู คัดเลือกตัวแทนภาคฯ ได้รางวัล ๒ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน 
        - ดช.นวพล ธรรมกฤษดา รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขัน 
AsianScience and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools ASMOPSS 2019 
ประเทศอินโดนีเซีย 
    ๒) ร.ร.สุรวิทยาคาร 
        - ดช.ปฏิภาณ พลอินทร์ / นายธนินท์  ลิ้มสกุล และครูผู้ควบคุมทีม นางพะยอม วิชุมา เป็นตัวแทนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ าระดับนานาชาติ รายการ Water Rock Event APRSAF-26 Asia Pacific  
Regional Space Agency Forum ณ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ๒๒-๒๕ พ.ย.๒๕๖๒        - น.ส.ธดาพร สา
แก้ว ม.๕/๑๑ รางวัลเหรียญเงิน Fighting การแข่งขันยูยิตสู ชิงแชมป์โลก ๒๐๑๙ ณ เมอืง 
อาบูดาบี ประเทศ UAE  
    ๓) ร.ร.วังข่าพัฒนา 
        - นายสุรชัย มุมทอง ชั้น ม.๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งวิบาก ๒,๐๐๐ ม.รองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง  
๑,๕๐๐ ม. และรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่ง ๕,๐๐๐ ม. การแข่งขันกีฬานร./นศ.แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ คัดเลือก
ตัวแทนภาค ๓ ณ จ.ชัยภูมิ    ๔) ร.ร.นาดีวิทยา 
        - นายเกียรติบัณฑิต พ้ืนบน ชั้น ม.๖ (เพชรไทยแลนด์ ยอดพลรัตน์) แชมป์มวยไทยโลก IBF รุ่น ๑๑๕  
ปอนด์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
    ๕) ร.ร.พนาสนวิทยา 
        - ทีมเชียร์ลีดดิ้ง PSC Surin ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด รุ่นมัธยม รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระ 
กนิษฐาธิราชเจ้าฯ  
    ๖) ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน 
        - นายเชษตะวัน สังสันชาติ ชั้น ม.๔ ตัวแทนนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ร่วมแข่งขันฟุตบอล 
นานาชาติ รายการ อานซาน อินวิเตชั่น ๒๐๑๙ ณ ประเทศเกาหลีใต้   
    ๗) ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลูน 
        - น.ส.รุ่งนภา เก็บส าโรง ตัวแทนนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกม ครั้งที่ ๓๐   
    ๘) ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 
        - การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จ.นครพนม ประเภทยกน้ าหนัก 
  (น.ส.บุญญภัทร บุญช่วย รุ่น ๘๗ กก.ชนะเลิศ ๓ 
   ๑๐) ตัวแทนร.ร./นร.พระราชทาน เข้าคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
         - ม.ต้น (ขนาดเล็ก) 
           ด.ช.ธนภัทร ศรีสุวรรณ  ร.ร.ตาคงวิทยาฯ 

/ม.ต้น... 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

         - ม.ต้น (ขนาดกลาง)  
           ด.ญ.สุภัทรา ว่าดี ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม 
         - ม.ต้น (ขนาดใหญ่) 
           ด.ช.มหิทธิฤทธิ์ ชูสงา่  ร.ร.สิรินธร 
         - ม.ปลาย (ขนาดเล็ก) 
           นายธนากร หอมหวน ร.ร.มัธยมทับทิมสยามฯ 

- ม.ปลาย (ขนาดกลาง)  
           น.ส.อัจฉราพรรณ จันทร์แดง ร.ร.กระเทียมฯ 
         - ม.ปลาย (ขนาดใหญ่) 
           นายวีระพล เอียกิจไพศาล ร.ร.สุรวิทยาคาร 
         ประเภทสถานศึกษา 
         - ร.ร.มัธยม (ขนาดเล็ก) 
           ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลนู 
         - ร.ร.มัธยม (ขนาดกลาง)  
           ร.ร.แตลศิริวิทยา 
  ๑๑) ร.ร.พนมดงรักวิทยา 
         - นร.ช่างเชื่อม ปวช.๓ จ านวน ๕ คน และครูจ้าง ผ่านการทดสอบไปฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท iwaki tec  
ประเทศญี่ปุ่น 
   ๑๒) ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ฯ 
         - นายธนกร หอมหวน, นายอัษฎาวุธ แสงดี, นายนติิศักดิ์ อรโนน และนายมนตรี สุวรรณทอง ครูผู้ฝึก 
เป็นตัวแทน สพฐ.เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์เวทีนานาชาติ IRO 2019 เหรียญ Bronze (ทองแดง) รายการ 
Robot mission challange senior ณ ม.เชียงใหม่ ระหว่าง 15-20 ธ.ค. ๒๕๖๒ 
         - นายธนกร หอมหวน รางวัลเด็ก/เยาวชนดีเด่นที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี ๒๕๖๓ 
๒. ขอบคุณท่านผู้บริหาร/ข้าราชการครู/บค.กศ.ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันความสามารถ 
นักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนร.ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค/ชาติ ณ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
ซ่ึงเกิดจาการเสียสละทุ่มเทของทุกฝ่ายจนท าให้เกิดผลส าเร็จมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีท่ีผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 
ตามท่ีได้ สรุปผลดังนี้ 
เปรียบเทียบตามจ านวน (เหรียญทอง) 
   โซน ๑     โซน ๒     โซน ๓      รวม 
  ๑๓๙ (๑)    ๑๑๐ (๓๐)   ๑๐๘ (๑๘)   ๓๕๗ (ปี ๒๕๖๑) 
  ๑๗๘ (๑)    ๑๒๓ (๒๖)   ๑๓๐ (๒๑)   ๔๓๑ (ปี ๒๕๖๒) 
 
  เปรียบเทียบตามจ านวน (ชนะเลิศ)    
      ๕            ๓            ๔          ๑๒  (ปี ๒๕๖๑) 
    ๑๐ (๔)       ๕ (๒๒)      ๓ (๓๔)    ๑๘  (ปี ๒๕๖๒) 

/3.ขอบคุณ... 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

๓. ขอบคุณท่านผู้บริหาร/ครู/บค.กศ.ในงานกิจกรรมกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ปี ๒๕๖๒ ที่ส าเร็จ
เรียบร้อยอย่างดียิ่ง มีปัญหาบ้างเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 
 
๔. ขอบคุณท่านผู้บริหาร/ครู/บค.กศ. ในการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตฯ ปี  
๒๕๖๒ ประกาศเรียบร้อยแล้ว เหลือบางรางวัลที่ไม่มีผู้สมัคร ซึ่งจะได้ประกาศรับสมัครในรอบสองต่อไปเห็น
การตื่นตัวทางวิชาการที่ท่านผู้บริหาร ร.ร. และครูที่ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกนับว่ามีคุณค่ามากจากการที่
ได้เดินเยี่ยมชมผลงาน รวมทั้งการพูดคุย สอบถาม และมีจ านวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่ม ผลงาน/
นวัตกรรมเหล่านี้เชื่อว่าจะเป็นผลดีในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกๆ ด้านต่อไป 
 
๕. ขอบคุณความร่วมมือของท่านผู้บริหารและผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการจัดกีฬา 4 เขตพ้ืนที่กศ. “เสมาสามัคค”ี  
ซึ่งเราได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้บริหาร/บค.กศ.ที่มาร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง 
๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพกศ.เขตตรวจฯ ๑๓, ๑๔ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สพป.อบ.๑ มีประเด็นที่น าเรียนดังนี้ 
    ๑) ประเด็น ผลการสอบ PISA ปี 2018 ซึ่งมีผลการทดสอบท้ัง ๓ ด้าน ลดลง โดยเฉพาะด้านการอ่านที่
ลดลงมาก มีข้อสังเกต ที่จะน าไปสู่การพัฒนา 
         - การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์(Active Learning) การคิดอย่างมีกระบวนการ 
Coding ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     - เด็กไทยที่สอบ PISA จะเป็นเด็ก ม.ต้น (ม.๓) ซึ่งจะมีอายุ ๑๓-๑๔ ปี ในขณะที่การสอบ PISA ใช้นร.ที่มี 
อายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
    ๒) การบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพกศ. ต้องให้ครอบคลุมภาระงาน ทั้งงาน Function, Agenda 
และ Area ซึ่งสอดคล้องตามรูปแบบการบริการจัดการของ สพม.๓๓ (TPS Model) ฝากท่านผู้บริหารได้ 
ชี้แจง ท าความเข้าใจ ก ากับติดตามการท างาน และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
   ๓) โลกของ AI ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ทั้งระบบ สามารถท่ีจะปรับตัวเรียนรู้ ท างาน ควบคุม               
ใช้ และอยู่ร่วมกับ AI ได้ในชีวิตประจ าวัน 
    ๔) การพัฒนางานวิชาการ ปัจจุบันโรงเรียนถือว่าเป็นนิติบุคคลที่สมบูรณ์แบบในการคิดและพัฒนาผู้เรียน  
เพราะมีความยืดหยุ่นในการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละร.ร.มาก 
    ๕) การบริหารงานงบประมาณ ร.ร.ที่ค่อนข้างมีอิสระมาก เช่น ร.ร.มหิดลฯ ร.ร.จุฬาภรณ์ ซึ่งก็จะมีการ
ออกแบบการบริหารจัดการในลักษณะเช่นนี้มากขึ้น 
  ๖) การบริหารงานบุคคล ถือว่าเป็นกลุ่มงานที่ยังต้องอยู่ในระบบ กศจ. แต่ก็จะพยายามให้ยึดโยงกับ
สถานศึกษามากข้ึน ซึ่งต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไป 
    ๗) การบริหารจัดการ รมว.ศธ. ได้ฝากข้อคิด 
            - หยุด  (กลัว / รอ / ท าอะไรเดิมๆ) 
            - กล้า   (คิด / เสนอ / เปลี่ยนแปลง)  

/๘) Bigdata... 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

    ๘) Big Data มีการใช้ Cloud เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บ ซึ่งสะดวกในการน าไปใช้มากขึ้น ต้องเตรียมความ
พร้อม ท าอย่างไรที่ข้อมูลทั้ง 11 ส านักใน สพฐ. ข้อมูลจากกระทรวงศึกษา/นอกกระทรวง ที่เกี่ยวกับการ
จัดการจะมาอยู่ร่วมกันได้ 
    ๙) หลักสูตร ต้องยืดหยุ่น ปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละพ้ืนที่/ร.ร. 
        - อย่างเอาทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าอัดให้นร. ต้องวิเคราะห์และบูรณาการหลักสูตรให้ได้  
        - มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานที่เด็กต้องมี และเนื้อหาที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน  
   ๑๐) การพัฒนา ร.ร.ระดับต าบล  
         - เน้นคุณภาพนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับ  
         - ท า ร.ร.ให้ดีเป็นที่ยอมรับให้ได้ 
         - ทุ่มเทสรรพก าลัง/งบประมาณสู่การพัฒนาอย่างเต็มที่ 
         - พัฒนาระบบการตัดสินใจ/การมีส่วนร่วม  
         - งบลงทุนประมาณ ๔๐% จะลงที่นี่ 
   ๑๑) ระมัดระวังการลงโทษนร.เกินกว่าเหตุ หากมีเหตุเกิดขึ้นสามารถด าเนินการให้ไปช่วยราชการได้  
   ๑๒) ข้อเน้นย้ า 
          - ครู : อยู่ห้องเรียน 
          - ผู้บริหาร : อยู่ ร.ร. 
          - How to : Active Learning อยู่พื้นที่ 
๗. วันที่ ๑-๒ ก.พ. ๒๕๖๓ สอบ O-NET ชั้น ม.๓ 
    - เตรียมการจัดการเรียนการสอนให้ทันตามหลักสูตร 
    - เชิงนโยบายให้ลดการติว แต่เน้นการซ่อมและเสริม โดยให้ยึดโยงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระใน
ระดับช่วงชั้น 
    - วางแผนช่วยเหลือกันในระดับสหวิทยาเขต 
๘. นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น าถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติก) ขอความ 
ร่วมมือภาคราชการที่ต้องด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๙. ขอบคุณความร่วมมือกับจ.สุรินทร์ในการร่วมโครงการปลอดภัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนการ
ก าชับ และก ากับติดตามมาตรการต่างๆ แก่ข้าราชการครูและนร.จนไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นผลเสียใน
ภาพรวม 
๑๐. เน้นย้ าปัญหานร.เรียน ขอก าหนดนโยบายเป็นศูนย์ใน ๓ เรื่องส าคัญๆ ดังนี้ 
      - ปัญหายาเสพย์ติด 
      - การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
      - อุบัติเหตุจราจรเสียชีวติ 
      ฝากเน้นย้ าก าหนดแนวทาง/กิจกรรมเพ่ือป้องกันอย่างจริงจังและเข้มข้นมากข้ึน 
๑๑. เตรียมการแก้ปัญหานร.ติด (๐) (ร) (มส) หลังการสอบปลายภาคเรียน อย่าให้นร.ติดเกิน ๒ ภาคเรียน 
 

 

/ระเบียบวาระ... 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ              
โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ท าหนังหนังสือแจ้งผู้บริหารให้ตรวจดูรายงานการประชุมที่เว็บไซต์  
http://www.secondary33.go.th/index.php ของ สพม. ๓๓ แล้ว) 
 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
3.๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 สรุปรายงานบัญชีกองทุนเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน (กองทุน ฉก.ชน.สพม.33) 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
  อาศัยระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ว่าด้วยกองทุนเฉพาะกิจเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน พ.ศ. 2562 ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี และสรุปรายงานกองทุน
เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน “กองทุน ฉก.ชน.สพม.33” ทุกเดือน นั้น จึงสรุปรายงานบัญชีกองทุน
เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้   
 

สรุปบัญชีกองทุนเฉพาะกิจเพ่ือชว่ยเหลือเด็กนักเรียน  (กองทุน ฉก.ชน.สพม.33 ) 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุรินทร์  บัญชีเลขที่ 310 - 0 - 82313-3 

ประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 

ที ่ รายการ รายการรับ รายการจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน  
ยอดเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤศจิกายน  

2562 

  
1,184,998.88 

 

 
รายการรับ  ไม่ม ี

    

 
รายการจ่าย 

    

1 เบิกเงินช่วยเหลือนายจิรพงศ์  แอกทอง 
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

 
3,000.00 

 
เสียชีวิต 

2 เบิกเงินช่วยเหลือเด็กชายฑีฆวิชญ ์ ศาลางาม 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์

 
20,000.00 

 
อัคคีภัย 

3 เบิกเงินช่วยเหลือเด็กหญิงนฤมล  ยิ่งเชิดด ี
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

 
20,000.00 

 
อัคคีภัย 

 
รวมท้ังสิ้น - 43,000.00 

  
 

เงินคงเหลือยกไป 
  

1,141,998.88 
 

 
(หน่ึงล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)  

หมายเหตุ***ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2562 (รายงานคราวประชุมประจ าเดือนมกราคม 2563) 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 

/3.2 กลุ่มนิเทศ
... 

http://www.secondary33.go.th/index.php


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

3.2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.2.๑ การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562 สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จากรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2562 วันที่  18  
ธันวาคม  2562   https://www.youtube.com/watch?v=kZIHwgrvP3w) 

 ๑.๑ กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านในการส่งผลงานเข้าประกวด
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการฯ  2 ส่วน ดังนี้ 
  ๑.๑.๑  ประเภทผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน 
   ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 
   ด้านที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
   ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑.๑.๒ ประเภทผลงาน  

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยทั้ง2 ประเภทเป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูท าแนวปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูท าแนว

ปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพแก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร ซึ่ง กรอบการจัดท า
แนวปฏิบัติที่จะต้องจัดท า มีดังนี้ 
   1.บทคัดย่อ   
   ๒. ความส าคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี” 
   ๓.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ 
   4. กระบวนการด าเนินงาน 
   5. ผลการด าเนินงาน 
   6. ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ 
   7. ปัจจัยความส าเร็จ 
   8. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   9. แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง 
   10.เอกสารอ้างอิง 

๑.๒ การประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
 การประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ         ระดับอนุบาล ประเภททีม 3 คน 
  ๒. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”   ระดับ ป. 1-3 ประเภททีม 3 คน 

/3. การประกวด
... 

https://www.youtube.com/watch?v=kZIHwgrvP3w


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/ทั้งนี้... 

  3  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับ ป. 4-6 ประเภททีม 3 คน 
  4. การประกวดการน าเสนอสร้างส านึกพลเมือง  ระดับ ม. 1-3  ประเภททีม 4 คน 
  5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ             ระดับ ม. 4-6  ประเภทเดี่ยว 

แนวทางการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และทักษะทางวิชาการ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการวัน เวลา สถานที่การแข่งขัน            
(โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีเข้าร่วมการแข่งขัน 
   **หมายเหตุ  วันเวลา สถานที่ ส านักงานเขตพื้นที่จะแจ้งในภายหลัง** 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ส่งผลการแข่งขันโรงเรียนที่แข่งขันชนะเลิศ
ให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (เจ้าภาพในระดับภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ด าเนินการคัดเลือกและส่งรายฃ่ือ
ให้กับสพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563 
 4. โรงเรียนที่เข้ารอบแข่งขันในระดับประเทศ  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 13-15  
มีนาคม  2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2.๒ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียน ประจ าปี 2562 โดยสถาบันภาษาไทย 
ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 สถาบันภาษาไทย ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แจ้งการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะ
ภาษาไทยของนักเรียน มี 5 กิจกรรม (ประเภทเดี่ยว) ประกอบด้วย 
 2.1 การเล่านิทาน   ระดับชั้นปฐมวัย 
 2.2 การคัดลายมือ ระดับ ป. 1-3 
 2.3 การอ่านเอาเรื่อง ระดับ ป. 4-6 
 2.4 การเขียนเรียงความ ระดับ ม. 1-3 
 2.5 การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ม. 4-6 
 แผนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1. การประชุมเตรียมการด าเนินงาน ฯ 25-27 พฤศจิกายน 2562 
2. การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน/เขต/ภาค ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 

2563 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบส่งผลการพิจารณาคัดเลือก

ระดับภาค(ภาคอีสาน สพป.สกลนคร เขต ๑)  ให้สถาบันภาษาไทย สวก. 
28 กุมภาพันธ์ 2563 

4. การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยระดับประเทศ 13 – 15 มีนาคม 2563 
5. ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยระดับประเทศ 15 มีนาคม 2563 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/ครุภัณฑ์... 

 
ทั้งนี้ แจ้งโรงเรียนได้เตรียมฝึกซ้อมนักเรียนและเตรียมผลงานเข้าร่วมท าการแข่งขัน ส่วนรายละเอียด

ก าหนดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

3.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3.3.1 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 

 (1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นที่ 9 (ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562) , รุ่นที่ 10  (ระหว่างวันที่  25 – 27 ตุลาคม 2562) และรุ่นที่ 
11  (ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2562)  
 (2) เงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) 
จ านวน 3 รายการ ได้แก่  ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน 
(สพม.33 จะด าเนินการเบิกจ่ายและโอนเข้าบัญชีโรงเรียนภายในไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2563) 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2562 
 1) ค่าครุภัณฑ์ 

ที ่ รายการ โรงเรียน เงินงบประมาณ หมายเหตุ 
1 ครุภัณฑ์ห้อง

วิทยาศาสตร์ฯ 
โรงเรียนสิริธร 995,000.- เบิกจ่ายแล้ว 

2 ครุภัณฑ์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ ม.
ปลาย 

1)โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
2)โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
3)โรงเรียนรามวิทยาฯ 
4)โรงเรียนสนมวิทยาคาร 

516,050.- 
350,000.- 
389,000.- 
589,000.- 

เบิกจ่ายแล้ว 
ยังไม่เบิกจ่าย 
เบิกแล้ว 
เบิกแล้ว 

3 ครุภัณฑ์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น 

1) โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
2) โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
3) โรงเรียนตาเบาวิทยา 
4) โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
5) โรงเรียนธาตุศรีนคร 
6) โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
7) โรงเรียนโนนเทพ 
8) โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา9) 
โรงเรียนพญารามวิทยา 
10) โรงเรียนพระแก้ววิทยา 

338,000.- 
378,500.- 
335,000.- 
460,000.- 
218,200.- 
270,000.- 
389,650.- 
256,000.- 
326,750.- 
243,500.- 

ยังไม่เบิกจ่าย 
ยังไม่เบิกจ่าย 
ยังไม่เบิกจ่าย 
ยังไม่เบิกจ่าย 
เบิกแล้ว 
ยังไม่เบิกจ่าย 
ยังไม่เบิกจ่าย 
เบิกแล้ว 
ยังไม่เบิกจ่าย 
ยังไม่เบิกจ่าย 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 ครุภัณฑ์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น  
(ต่อ) 

11) โรงเรียนมัธยมทับทิมฯ 
12) โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
13) โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
14) โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
15) โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 
16) โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 

279,750.- 
316,000.- 
242,800.- 
250,350.- 
275,000.- 
260,000.- 

ยังไม่เบิกจ่าย 
เบิกแล้ว 
ยังไม่เบิกจ่าย 
ยังไม่เบิกจ่าย 
เบิกแล้ว 
เบิกแล้ว 

4 ครุภัณฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ฯ จ านวน  
13 โรงเรียน 

1) โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  
2) โรงเรียนพญารามวิทยา 
3) โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
4) โรงเรียนมหิธรวิทยา 
5) โรงเรียนนาบัววิทยา  
6) โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
7) โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
8) โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
9) โรงเรียนวังข่าพัฒนา  
10) โรงเรียนล าพลับพลาฯ 
11) โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
12) โรงเรียนประดู่แก้วฯ 
13) โรงเรียนตาเบาวิทยา  

3,771,300.- อยู่ระหว่างการ
ตรวจรับ 

2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      (1) ก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   (งบผูกพันปี 2561-2562)   
จ านวนเงิน  17,480,000.00 บาท  อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา  เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด (12 งวด)  
      (2) ก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม โรงเรียนกระเทียมวิทยา 4,640,000.00 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด (7 งวด) 
      (3) ก่อสร้างโรงฝึกงาน โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1,764,000.00 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด (6 งวด) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.3.3 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบ อบจ.สุรินทร์) 
ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 เมืองลีงวิทยา ครุภัณฑ์ห้องการงานอาชีพ 103,550.- ยังไม่เบิกจ่าย 
2 พนมดงรักวิทยา ครุภัณฑ์วงโยธวาทิต 500,000.- ยังไม่เบิกจ่าย 
3 แร่วิทยา ขุดเจาะบาดาล 352,500.- ยังไม่เบิกจ่าย 
4 นาบัววิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารฯ 500,000.- ยังไม่เบิกจ่าย 
5 พญารามวิทยา ก่อสร้างสนามฟุตซอล 500,000.- เบิกแล้ว 

/6.บัวเชด... 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/3.3.2 หลักเกณฑ์... 

6 บัวเชดวิทยา ขุดเจาะบาดาล 499,500.- ยังไม่เบิกจ่าย 
7 สิรินธร วงโยธวาทิตสู่มาตรฐานสากล 2,014,000.- ยังไม่เบิกจ่าย 
8 สิรินธร ขุดเจาะบาดาล 499,500.- ยังไม่เบิกจ่าย 
9 สุรินทร์ภักด ี ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล 496,000.- ยังไม่เบิกจ่าย 
10 ตาเบาวิทยา ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล 484,500.- ยังไม่เบิกจ่าย 
11 จอมพระประชาสรรค์ อุปกรณ์การออกแบบหุ่นยนต์ 429,000.- เบิกแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.3.4 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ตามโครงการ 
One Stop Service  
 เนื่องจาก สพม.33  ได้รับอนุมัติให้มีเงินทดรองราชการในแต่ละปี รวมทั้งสิ้น  300,000 บาท ซึ่ง
เป็นวงเงินที่ค่อนข้างน้อยมาก ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายตามโครงการที่จ าเป็นและเร่งด่วน   ดังนั้น สพม.33  จึง
ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ One Stop Service  เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษา 
พยาบาลและเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  ยังคงไว้บริการเฉพาะส าหรับข้าราชการบ านาญเท่านั้น   ส่วน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ   สพม.33  จะด าเนินการเบิกจ่ายโดยวางฎีกาเบิกจ่ายให้ปกติตาม
ระเบียบฯ  โดยก าหนดช่วงเวลาการเบิกจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  3.4.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2563 

               ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบค าร้องขอย้าย ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้ปีละ 1 ครั้ง    
ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ โดยค าร้องขอย้ายให้ใช้ส าหรับการพิจารณาย้ายได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7374 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 ก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้ายรวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง และการ
ด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (กรณีปกติ)   ปี พ.ศ.2543 อีกครั้งหนึ่ง (หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 
04009/ว 7374 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/รัฐบาลโครง... 

 3.4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางก ารศึกษา          
ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 57 เกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายและ
การโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ของส่วนราชการหนึ่งไปด ารง
ต าแหน่งเดิม สังกัดส่วนราชการอ่ืน ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  2.2 ไม่อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุน  
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  2.4 ไม่อยู่ระหว่างมีเงื่อนไขห้ามโอน ย้าย หรือเปลี่ยนต าแหน่ง 
  2.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรอืจรรยาบรรณวชิาชีพ หรือไม่
เคยกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
        2.7 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 

  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/4970     
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพ่ือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 
13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีหนังสือ ที่ 
ศธ ๐๔๒๖๓/4970 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4.3 การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือ
โครงการทุนรัฐบาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต่อศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุน



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/3.4.4 ยืนยัน... 

รัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท 
ประเภท Premiumซึ่งมีรายละเอียดอัตราว่างรองรับการบรรจุ สาขาวิชาชีววิทยา จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 
ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ ต าแหน่งว่างรองรับการบรรจุและแต่งตั้ง หมายเหตุ 

ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
เลขที่ 

เบิกจ่ายตรง 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 
สพฐ. 

อันดับ ขั้น 

โรงเรียน 
สนมวิทยาคาร 

สนม คร ู
 

0407440 80552 คศ.3 67,340 อัตราว่างจากการ
เกษียณอายุ

ราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

โรงเรียน 
รามวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

เมือง 
สุรินทร์ 

คร ู 0405868 112931 คศ.3  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา ภูมิล าเนา ข้อมูลระดับปริญญาตรี 
วิชาเอก มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา 

1 นายวิทูล อินทร์เพ็ง ชีววิทยา สุรินทร์ ม.ขอนแก่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชวีวิทยา) 
ระดับผลการเรียน 3.44 (เกียรตินิยมอนัดับ 2) 

ข้อมูลระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา 

ม.ขอนแก่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ระดับผลการเรียน 3.96 

  
 ทั้งนี้ มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 
26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีดังกล่าว โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินการดังนี้ 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 
รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 15 

ธันวาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 
ด าเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 
บรรจุและแต่งตั้ง วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/ส าหรับผู้... 

 

3.4.4  ยืนยันความต้องการวิชาเอก ต าแหน่งครูผู้สอน 
 
  ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลอัตราว่างและความต้องการวิชาเอก เพ่ือใช้ในการรับย้าย จ านวน ๓๓ อัตรา เพ่ือด าเนินการ
น าเสนอ อกศจ. และกศจ.สุรินทร์ พิจารณาต่อไป 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีอัตราว่าง 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ยืนยันวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดแคลน พร้อมทั้งแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาตามความขาดแคลนมาตรฐานวิชาเอก 

๒. หากโรงเรียนใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอกตามท่ีเคยแจ้งไว้ ให้แนบรายงาน     
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุมที่ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมด้วย 

๓. ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนกรอกแบบยืนยันวิชาเอก ภายในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับทราบ/ด าเนินการ 

3.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๕.๑ ประกาศการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  

    เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้จัดกิจกรรมการประกวด 
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีความประพฤติในการครองตน 
ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ราชการ และ
ยกย่องหน่วยงานที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อ
วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายชื่อ  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/8.1 โรงเรียน... 

  ส าหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประกวดรางวัลในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๐๙ คน/รายการ ดังนี้ 
 ๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)   ๖๗ คน 
 ๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher    ๕   คน  
 ๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC   ๒   คน 
 ๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ๒   คน 
 ๕. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาะว  ๒   คน 
 ๖. ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม    ๘   คน 
 ๗. ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ๒   คน 
 ๙. ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม DLTV, ช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการศึกษาโรงเรียน             
สุขภาวะ ๓   คน 
 ๑๐. รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม    ๕   คน 
 ๑๑. รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม PLC,ช่วยเหลือนักเรียนฯ ๒   คน 
 ๑๒. สถานศึกษายอดเยี่ยม     ๘   โรงเรียน 
 ๑๓. สถานศึกษายอดเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียน,สุขภาวะ และ PLC ๓   โรงเรียน 
  
 ส าหรับประเภทรางวัลที่ยังไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๕ 
รางวัล  ดังนี้ 
 ๑. คณิตศาสตร์   ระดับ มต้น  ด้านบริหารจัดการ 
 ๒. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ระดับ ม.ปลาย   ด้านนวัตกรรมฯ 
 ๓. กิจกรรมแนะแนว   ระดับ ม.ต้น  ด้านบริหารจัดการ 
 ๔. กิจกรรมนักเรียน  ระดับ ม.ต้น  ด้านวิชาการ 
 ๕. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  ระดับ ม.ปลาย  ด้านบริหารจัดการ 
 ๖. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher จ านวน ๔ รางวัล คือ 
  ๖.๑ คณิตศาสตร์ 
  ๖.๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๖.๓ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๖.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๗. ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
  ๗.๑ โรงเรียนขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ 
 ๘. รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม จ านวน ๔ รางวัล คือ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

/ระเบียบวาระ... 

  ๘.๑ โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง ๓ ด้าน (วิชาการ, บริหารจัดการ,นวัตกรรมฯ) 
  ๘.๒ โรงเรียนขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมฯ 
 ๙ สถานศึกษายอดเยี่ยม 
  ๙.๑ สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๕.๒ ผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ ดังนี้ 

 ๑. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  จ านวน ๕ คน คือ 
  ๑. นางเกษมณี ศรสระน้อย  ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.ส าโรงทาบวิทยาคม
  ๒. นางขวัญจิรา วงแหวน   ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.สิรินธร  
  ๓. นายธราดล บุญยาพงษ์   ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 
  ๔. นางณัฐกานต์ ปีแหล่   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.๓๓ 
  ๕. นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์   ผู้อ านวยการ ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค์ 
 ๒. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. 
  ๑. นางสาวอักษรวดี กงทา  ครูช านาญการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ 
 ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑. นางขวัญจิรา วงแหวน   ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.สิรินธร 
 ๔. รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน ๕ คน 
  ๑. นางสาวดวงใจ บุตรดี   ครู ร.ร.ตานีวิทยา 
  ๒. นายวรวิทย์ ภูแก้ว   ครู ร.ร.ทุ่งกุลาพิทยาคม 
  ๓. นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์  ครู ร.ร.พระแก้ววิทยา 
  ๔. นางสาวศิวพร หวังทางมี  ครู ร.ร.มัธยมจารพัตวิทยา 
  ๕. นางพิรุณนี สายยศ   ครู ร.ร.รัตนบุร ี

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่มี 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    

5.1  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จะประชุมสัมมนาวิชาการ 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
5.2 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จะประชุมสามัญประจ าปี 
ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุร ี

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

  (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


