
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

ครั้งที่ 5/ 2559 



 



                                ๑: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

(สัญจร)  คร้ังที่  5/๒๕๕9 
วันที่ 10  สิงหาคม   ๒๕๕9  เวลา ๐9.0๐ น.  

ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ต าบลสวาย  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
ผู้เข้าประชุม จ านวน  85  ราย 
 

1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สห 1 นายทรงศักดิ์  เสนาวงศ์ (แทน) 

2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สห 1 นายทวีศักดิ์  สนสี 

3 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สห 1 นายอ านาจ  นวนิล 

4 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สห 1 นางดวงใจ ชนะกุล 

5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 1 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด 

6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สห 1 นายณัฐภณ  เต็งสกุล 

7 โรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน สห 1 นายณรงค ์  พรหมพัชรพล 

8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สห 1 นายสาโรจน์  พฤษภา 

9 โรงเรียนนาบัววิทยา สห 1 นายวิทยา เพ่งเล็งดี 

10 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สห 1 นายวายุคล จุลทัศน์ 

11 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สห 1 นายทศพร  สระแก้ว 

12 โรงเรียนสิรินธร สห 2 นายชิน  ไทยยิ่ง  (แทน) 

13 โรงเรียนนาดีวิทยา สห 2 นายวรพงศ์    มีมาก 

14 โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี สห 2 นายศุภชัย    ชาวนา 

15 โรงเรียนพญารามวิทยา สห 2 นางละออ  กระแสโสม  (แทน) 

16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สห 2 นายนิเวศ  ทิวทอง 

17 โรงเรียนพนาสนวิทยา สห 2 นายสุรพงศ์  ปรากฎรัตน์ 

18 โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม สห 2 นายทวีโชค งามช่ืน 

19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สห 2 นายแซม มุ่งดี 

20 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สห 2 นายขันติ จารัตน์ 



๒:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

  โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

21 โรงเรียนสุรพนิท์พิทยา สห 2 นายองอาจ  สุจินพรัหม 

22 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สห 3 นายไพชยนต์  จันทเขต 

23 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สห 3 นายชอบ    พรหมบุตร 

24 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สห 3 นายจีระพรรณ  เพียรมี 

25 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สห 3 นายสมชิต  พันตาแสง  (แทน) 

26 โรงเรียนสินรนิทร์วิทยา สห 3 น.ส.กัญญาอร  รัตนะธีรากร  (แทน) 

27 โรงเรียนแร่วิทยา สห 3 นายประเสริฐ พิศสมัย 

28 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สห 3 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 

29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สห 4 นายแสน    แหวนวงศ์ 

30 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สห 4 นายสฤษด์ิ    วิวาสุขุ 

31 โรงเรียนห้วยจรงิวิทยา สห 4 นายสมศักดิ์  บุญโต 

32 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สห 4 นายวรวุธ    สุทธิกุล 

33 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สห 4 นางสาวจุไรรัตน ์ไชยหาญ 

34 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สห 4 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 

35 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สห 4 นายนิเวศน์  เนินทอง 

36 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สห 4 นายสุเมธ  เจนขนบ 

37 โรงเรียนวงัข่าพัฒนา สห 4 นายวิชิตชัย  แข่งขัน 

38 โรงเรียนยางวิทยาคาร สห 4 นายบุญศักดิ์ บุญจูง 

39 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สห 4 วา่ท่ี รต.บัญญัติ  สมชอบ 

40 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สห 4 นางจารุวรรณ บุญโต 

41 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สห 5 นายพีระศักด์ิ  น่วมจะโป๊ะ 

42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สห 5 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร ์

43 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สห 5 นายเสงี่ยม วงศ์พล 

44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สห 5 นายรัชพงษ ์ อ่อนอก  (แทน) 

45 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สห 5 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ ์

46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สห 5 นายถนอม  บุญโต 

47 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สห 5 นายสมัย  ปานทอง 



                                ๓: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

48 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สห 5 นายอุ่น    ศาลางาม 

49 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สห 5 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 

50 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สห 5 นายวีรพงศ์ หมายสุข 

51 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สห 5 นายประหยัด  ทองทา 

52 โรงเรียนรัตนบุร ี สห 6 นายปริญญา  พุ่มไหม    

53 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สห 6 นายบุญเรือง พจนาโสภา 

54 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สห 6 นายวิชัย  สาลีงาม 

55 โรงเรียนธาตุศรีนคร สห 6 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 

56 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สห 6 นายสุพินทร์  พุฒตาล 

57 โรงเรียนทับโพธิ์พฒันวิทย ์ สห 6 นายปิยวัฒน ์  ศรีไสว 

58 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สห 6 นายพัลลภ    พัวพันธุ ์

59 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สห 6 นายสรศักด์ิ สีตาชัย 

60 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สห 6 นายฉัตรนพดล  คงยืน 

61 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา สห 6 นายทันใจ  ชูทรงเดช 

62 โรงเรียนโนนเทพ สห 6 นายสุบรรณ์  แสงแก้ว 

63 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสารรค์ สห 6 นายอมร  กิ่งมณี  (แทน) 

64 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สห 7 นายชูเดช    อ าพันทอง 

65 โรงเรียนโคกยางวิทยา สห 7 นายสมชัย นามสว่าง 

66 โรงเรียนตานีวิทยา สห 7 นายสมโภชน์  สุขเจริญ 

67 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สห 7 นางสุนันทา  ศิลาอ่อน  (แทน) 

68 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สห 7 นายวสันต์ ปัญญาธานี 

69 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา สห 7 นางสาวนิโลบล  พุทรานุรักษ์  (แทน) 

70 โรงเรียนตาเบาวิทยา สห 7 นายธรรมนญู     มีเสนา 

71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สห 7 นายวสันต์    ค าเกล้ียง 

72 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สห 7 นายศรีสุนทร   ส่งเสริม 

73 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สห 7 นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ 

74 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สห 7 นายพศิน บัวหุ่ง 



๔:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

  โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

75 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สห 7 นางจันทรา  สารกิจ  (แทน) 

76 โรงเรียนสังขะ สห 8 นายสุนทร    พลศรี 

77 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สห 8 นายสุวรรณ    สายไทย 

78 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 8 นางอุดมพร   สิงห์ชัย 

79 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สห 8 นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ 

80 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สห 8 นายสรวิศ  ชาญเช่ียว (แทน) 

81 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สห 8 นายอาย ุคิดดี 

82 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 8 นายพนม   ล าดวนหอม 

83 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นายธีระทัศน์   อัครฉัตรรัตน์ 

84 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สห 8 นายไพบูลย์   ศิริมา 

85 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สห 8 ว่าท่ี ร.ต.อภินันท์ จันทเขต 

 
ก่อนวาระประชุม 
 
- เชิญนายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานการประชุม 
  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  

ค าบูชาพระรัตนตรัย 
อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา,        
      พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ส้ินเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ, 
      ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน (กราบ), 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,   
      พระธรรม เป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว, 
ธัมมัง นะมัสสามิ,  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม  (กราบ) 
สุปะฎิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,       
      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,  
สังฆัง นะมาม ิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ) 
 

 
 
 
 



                                ๕: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายพิทยา  ไชยมงคล (ผอ.สพม.เขต 33) 

1 การแต่งต้ังผู้ช่วย ผู้อ านวยการเขตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  เพื่อ
ประสานงานระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีกับสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีรายช่ือท่ีได้รับการแต่งต้ังดังนี้. 

- นายณรงค์  พรหมพัขรพล   ประธานสหวิทยาเขต  1 
- นายองอาจ  สุจินพรัหม  ประธานสหวิทยาเขต  2 
- นายไพชยนต์ จันทเขต  ประธานสหวิทยาเขต  3 

2 มติท่ีประชุม จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์   (กศจ.สร.) เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายใน
ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและการเรียกบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครู  รายละเอียดดังกลุ่มบริหารบุคคลได้น าเรียน
ในท่ีประชุม 

3  แจ้งการเดินทางมาตรวจเย่ียมราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์   

4 การสวมใส่เส้ือ To be number one  เพื่อเป็นการมีความส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการดังกล่าว         
5 การรายงานผลกิจกรรมปลูกต้นไม้  ทุกวันท่ี  15  ของเดือนผ่านระบบ Online ช่องทางการน าส่งกลุ่ม

อ านวยการจะแจ้งรายละเอียดในภายหลัง 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

นายส าเริง  บุญโต (รอง ผอ. สพม.เขต 33)  

 

1. การประชุมสัมมนาวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษามัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหาร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย  วันท่ี 22-24 สิงหาคม 2559 

2.  มติท่ีประชุม จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สร.) เกี่ยวกับเรื่องการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 
ปี พ.ศ. 2559  หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 2942  ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2559 

3. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2559  
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4.  การอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียดน าเรียนในวาระการประชุม
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 



๖:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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นายกฤษ  ละมูลมอญ (รอง ผอ. สพม.เขต 33) 
1. การประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี  25 ในวันที 12- 14  สิงหาคม  2559  ณ ห้างโรบินสัน

สุรินทร์  โดยมีสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมส่งรายการแสดง ดังนี้ 
รายการแสดงของสถานศึกษาในวันท่ี  13  สิงหาคม  2559 

- โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
- โรงเรียนตาคงวิทยา 

 รายการแสดงของสถานศึกษาในวันท่ี  14  สิงหาคม  2559   
-  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
-  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
-  โรงเรียนสิรินธร 
-  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
-   โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
-   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
-   โรงเรียนสนมวิทยาคาร 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/๒๕๕9 (สัญจร) 
                              ด้วย  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้ง ท่ี  4/2559  ในวันท่ี 8 
กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 น.  ณ  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  เพื่อให้ท่ีประชุมได้
พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/ ๒๕๕9  ได้ดังรายละเอียดตามแจ้งในส่ิงท่ีส่งมาด้วย
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผ่านระบบ my office  
ที่ประชุม :  มีมิตรับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
      ๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 
          3.3.1  เชิญชวนบุคลากรในสังกัด  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม             
“รวมใจภักด์ิ  ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา  องค์ราชินี” ในที่ดินของตนเองตามความเหมาะสม 
           ด้วยศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  แจ้งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน  2559  และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา 
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม  2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบุคลากรในสังกัด      
และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์  ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา  องค์ราชินี” ในท่ีดินของตนเองตามความ
เหมาะสม โดยการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.plantingfordadandmon.com  ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึง



                                ๗: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
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กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

เดือนธันวาคมและพิจาณาส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเพาะช ากล้าไม้ในระดับหมู่บ้านหรือต าบลตามความเหมาะสม  ส าหรับ
ให้บริการพันธุ์กล้าไม้แก่ประชาชนต่อไป   
รายละเอียดดังแนบ หมายเลข 1 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
                               3.3.2  รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าปี ๒๕๕๙ 
                                           ตามท่ี ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และขอให้สรุปผลการจัดกิจกรรม ตามแบบสรุปการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีโรงเรียนท่ีรายงาน
การจัดกิจกรรมมาแล้ว จ านวน ๕๑ โรงเรียน ส่วนท่ียังไม่รายงานรอส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์  
 รายละเอียดดังแนบ หมายเลข 2 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
                               3.3.3 แจ้งรับพันธุ์กล้าไม้จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุรินทร์  
รายละเอียดดังแนบ หมายเลข 3 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 ๓.๒  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   3.2.1   การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2559  
                                        ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559  
ส าหรับในปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับมอบหมายเป็นหน่วย
ประสานงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด  ดังนั้น จึงขอเชิญชวน
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เข้ารับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2559  ท้ังนี้ ขอให้แจ้งความประสงค์และรับแบบประเมินนักเรียนหรือสถานศึกษา ได้ท่ี กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1-3 ท่ีสถานศึกษานั้น ๆ ต้ังอยู่ ต้ังแต่
วันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2559 หรือ สามารถดูรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมได้จาก  
www.obec.go.th(ส านักทดสอบทางการศึกษา) รายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพะราชทาน  

รายละเอียดดังแนบ หมายเลข 4 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

         3.2.2  รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  ปี 2559 

                     ตามท่ีโรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน ได้ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ของโรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน เมื่อ พ.ศ. 2546 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ เมื่อ พ.ศ.

http://www.obec.go.th(สำนักทดสอบทางการศึกษา)


๘:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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2555 และในปีการศึกษานี้ ได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด  การ
แข่งขัน ระดับประเทศ และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ณ 
IMPAC เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมานั้น 

                       โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  ผ่านการประเมินรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับทองปีท่ี 1 ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)   

            ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอแสดงความช่ืนชม      
โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน เป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน    

ที่ประชุม :  รับทราบ 

                       3.2.3   การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

                 ด้วยที่ประชุมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี 10 /2559 เมื่อ
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 มีมติเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 โดยให้
รวมกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนเข้าด้วยกัน และให้ปรับกรอบการ
ด าเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ นั้น          

                 ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการจัดประชุม
ประธานสหวิทยาเขตเพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสุ
รพินท์พิทยา อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ท้ังนี้ท่ีประชุมมีมติก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี 7-9 ตุลาคม 2559 
ดังนี้ 

            วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559  กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ปี
การศึกษา 2559 

 วันที่ 9 ตุลาคม 2559   มหกรรมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวับยราชสมบัติ ครบ 70 ปี” 

ท้ังนี้ท่ีประชุมมีมติก าหนดสถานท่ีในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ดังนี้ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส, อื่ นๆ) สถานท่ีแข่งขัน 

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนสิรินธร-โรงยิมเผ่าแผน 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สถานท่ีแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน 

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

      6.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์ สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร (คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์) 



                                ๙: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

     6.2 การงานอาชีพ สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     7.1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนรัตนบุรี 
     7.2 ศิลปะ-ดนตรี สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
     7.3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   
 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนสังขะ 
 9. กิจกรรมท้องถิ่น (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
 10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม-ระดับมัธยม) สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
     ๓.๓  กลุ่มนโยบายและแผน 
   3.3.1 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีก าหนดการจะออกมาติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในระหว่างวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  นั้น   

       ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้ง ก าหนด วัน เวลา และรายช่ือ
คณะกรรมการฯ ในการติดตามฯ ท่ีชัดเจนแล้ว โดยจะมาติดตามผลการด าเนินงานฯ ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในวันพฤหัสท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

  ส าหรับรายช่ือคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานฯ มีดังนี้ 
  ๑)  นายประไพ  สุนทรมัจฉะ ข้าราชการบ านาญ 
  ๒)  ดร. มนทกานต์ิ  แก้วพฤกษ์  ส านักติดตามและประเมินผลฯ โทร. ๐๙๒ ๙๐๕ ๙๕๓๙ 
  ๓)  นางจตุพร   เรียงความ ส านักติดตามและประเมินผลฯ โทร. ๐๖๑ ๐๗๕ ๒๘๙๔ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

                      ๓.๓.๒  ประกาศผลคะแนนการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
                                 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้ประกาศผลคะแนนการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

                          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  มีผลการปฏิบัติราชการฯ   ดังนี้ 



๑๐:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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       ๑)  สรุปในภาพรวม ท้ังผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS : KPI Report System)  และ ผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS : Action 
plan Report System) ได้คะแนน ๓.๙๒๐๕๕  คะแนน  เป็นอันดับ ๔ ของประเทศ  (เทียบกับ สพม. ท้ัง ๔๒ เขต) 
      ๒) ผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ  (ARS : Action plan 
Report System)  ได้คะแนน ๔.๒๓๑๑๙  คะแนน เป็นอันดับ๔ ของประเทศ  (เทียบกับ สพม.ท้ัง ๔๒ เขต) 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

    ๓.๓.๓  การเสนอโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
                       ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เสนอโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ข้อ (งบด าเนินงาน) ภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  นั้น 

                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และขอขอบคุณทุกท่าน ทุกโรงเรียน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                ๓.๔  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
    3.4.1  แนวทางด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
                                    สพฐ. ส่งกรอบและแนวทางด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 14 ข้อ ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
สพม.33 จึงมีหนังสือ ท่ี ศธ 04263/3921 ลว. 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แนวทางด าเนินงานตามนโยบายการ
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งสถานศึกษาให้ทราบและด าเนินการตามกรอบ
แนวทางพร้อมแนบปฏิทินการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ 
พ.ศ.2553 ประจ าปีการศึกษา 2559  
รายละเอียดดังแนบ หมายเลข 5  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
  3.4.2  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
                                สพม.33 มอบหมายให้ นายองอาจ  ดีประดวง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางตวงรตัน์  เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ 
ระหว่างวนัท่ี   26 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพมหานคร ส่ิงท่ีได้รับทราบจากการ
ประชุมสัมมนา   มีดังนี้ 

1.  การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  



                                ๑๑: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
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กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

        ปรับเปล่ียนวิธีการประเมินภายในและภายนอกให้มีความสอดคล้องกัน เป็นการประเมินแนวใหม่ 
 
แบบองค์รวม โดยมี 

1.1 หลักการส าคัญ (Key Principles) 
1) ประเมินผลลัพท์เชิงสถาบัน (Institutional Effectiveness) 
2) ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกและภายในสอดคล้องกัน 
3) ต้องไม่เป็นภาระท่ีเพิ่มข้ึนของสถานศึกษา 
4) ต้องสามารถสะท้อนภาพที่คาดหวัง (Expected outcome) อย่างแม่นตรงและ

สามารถช้ีแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นวงจรที่ยั่งยืน 
1.2 กรอบแนวคิดเชิงระบบ 

1) ประเมินเชิงสถาบันภายใต้กรอบ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” 
(Quality Code and Guidelines) 

2) ประเมินโดยใช้ความเห็นร่วมของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้อง (Professional 
Judgemental Assessment) 

3) สามารถเพิ่มเติมหรือประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายท้ังในเชิงพื้นท่ี ระดับ ความเฉพาะและหรือข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

4) อาจมีการประเมินในเชิงกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มพื้นท่ี ความเฉพาะและหรือ
ลักษณะร่วมของกลุ่มสถานศึกษา (Supra Assessment) 

5) ประเมินอย่างกัลยาณมิตร รับฟังอย่างลึกซึ้งแต่ต้องสะท้อนกลับอย่างแม่นตรงกับ
สภาพที่เป็นจริง 

6) มีกระบวนการรายงานผลเบ้ืองต้นต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนการจัดท ารายงานสุดท้าย 
7) ข้อเสนอแนะต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงได้ท้ัง  

ในระยะส้ันและระยะยาว 
8) สถานศึกษาสามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์หรือโต้แย้งผลการประเมินได้ 
9) ควรมีการจัดท ารายงานสังเคราะห์ข้อค้นพบร่วมในเชิงระบบ 
10) มีการท างานวิชาการ/วิจัย ก่อน ระหว่าง หลังการประเมิน 
11) ในการประเมินแต่ละรอบ อาจมีการพิจารณาหยิบยกประเด็นปัญหาระดับชาติ 

นโยบายส าคัญ ท่ีสัมพันธ์กับการจัดการศึกษา เช่น การปลูกฝังอุดมการณ์ของชาติ การเป็นพลเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย ทักษะทางสังคมและชาติ เป็นต้น  

1.3   ข้อสังเกตประกอบการประเมินแนวใหม่ 
1) แต่ละโรงเรียนมีเอกลักษณ์และบริบทของตนเอง 



๑๒:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 
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2) ตัวบ่งช้ีแต่ละตัวเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกัน 
3) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ประกอบการประเมินได้ เช่น ผล O-Net การอ่านออกเขียน

ได้ Drop-out rate เป็นต้น 
4) ทักษะส าคัญคือ การตั้งค าถามและให้ข้อสังเกต 
5) หลีกเล่ียงการใช้ single out ข้อมูลเฉพาะด้านมาเป็นหลักฐานส าคัญ เช่น สมุด

งาน แผนการสอนรายวิชาใบคะแนน 
6) ผู้ประเมินต้องหลีกเล่ียงการ “ช้ีน า” วิธีการของตนเอง 
7) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
8) ให้ความส าคัญกับระบบความสัมพันธ์ของฝ่ายต่าง ๆ 
9) ให้ความส าคัญกับ inclusive education 
10) ขั้นตอนและวิธีการต้องเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
11) พิถีพิถันในการเขียนรายงานและข้อเสนอแนะ 

2. ร่างกรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

รายละเอียดดังแนบ หมายเลข 6 
 

3. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
3.1 ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

1)  ตามนโยบายรัฐบาล 
2)  ตามนโยบายการก ากับองค์กรของรองนายก ฯ พล.อ.อ.ประจิน  จ่ันตอง 
3)  ตามข้อเสนอแนะของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 
4)  ไม่ประเมินทุกแห่ง 
5)  ประเมินตามความพร้อมแล้วร้องขอหรือร้องเรียน 
6)  ประเมินโดยไม่ต้องเน้นเอกสาร 
7)  ประเมินตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
8)  ประเมินแล้วไม่ต้องมีการตัดสินว่า “ไม่รับรองมาตรฐาน” 
9)  การประเมินมองจากภาพรวม 
10) การประเมินท่ีเน้นดูพัฒนาการ 

3.2  การประเมินจากภาพรวม 
 1)  ปัจจัยท่ีใช้ (INPUT) 
 2)  กระบวนการด าเนินการ (PROCESS) 



                                ๑๓: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 3)  ผลผลิตท่ีได้(OUTPUT) 
3.3  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 1)  มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
 2)  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
 3)  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4)  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

 
3.4  มาตรฐานด้านผู้ประเมิน 
 1)  มีความรอบรู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านจริง ๆ  
 2)  ท่ีมาของผู้ประเมิน : มาจากหน่วยงานต้นสังกัด และสมศ. (ในการน าร่องใช้

สัดส่วนผู้ 
      ประเมินจากต้นสังกัด 1 : 2 หรือ 1 : 3 หรือ 1 : 4 หรือเป็นไปตามขนาดของ

สถานศึกษาท่ีต้องการศึกษา) 
 3)  มีคุณสมบัติและได้รับการอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ตามท่ี สมศ. ก าหนด 
3.5  วิธีการประเมิน 
 1)  พิจารณาจากรายงานการประเมินท่ีส่งมาโดยระบบ ONLINE/CD 
 2)  ลงไปตรวจเย่ียมสถานศึกษาข้ึนอยู่กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สองและรอบสาม ท้ังนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สมศ.ก าหนด 
 3)  การแจ้งล่วงหน้า : ไม่มีการแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้าเมื่ออกประเมินหรือ 

แจ้งสถานศึกษา ล่วงหน้า 1 วัน) 
  3.6  การตรวจเย่ียมสถานศึกษา 

  1)  เน้นการประชุมรับฟังการรายงาน ซกัถามให้ข้อเสนอแนะในห้องประชุม 
  2)  เน้นการสัมภาษณ์นักเรียน ดูสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม 
  3)  ไม่เน้นดูเอกสาร 
 3.7  ระยะเวลาการประเมิน 
  พิจารณาจากผลการประเมินรอบสอง และรอบสาม 
- ดีมาก 2 รอบ พิจารณาจาก SAR สุ่มบางแห่งไป 1 วัน 
- ดีมาก 1 รอบ ตรวจเย่ียม 1 วัน 
- ดี 2 รอบ ตรวจเย่ียม 2 วัน 
- ดี 1 รอบ หรือพอใช้ ตรวจเย่ียม 3 วัน 
- ไม่รับรองตรวจเย่ียม 3 วัน 
   3.8  เกณฑ์การพิจารณา 
 1)  ความพร้อมของปัจจัย 
 2)  ความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการ 
 3)  การบรรลุเป้าหมายตามแผน 



๑๔:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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   3.9  การเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม 
 1)  สมศ.จะท าการศึกษาวิจัยเชิงทดลองน าร่องระบบการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบส่ี ในช่วง 3-6 เดือน 
    2)  ปรับปรุงแก้ไข 
  3)  ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายจึงประเมินจริง 
  3.10  สถานศึกษาท่ีจะใช้ในการศึกษาวิจัย 

 1)  ครบรอบประเมิน 5 ปี 
 2)  ตามสังกัด 
 3)  ตามพื้นท่ี 
 4)  ตามผลการประเมิน 
 5)  ใช้การอาสาสมัคร โดยทดลองแล้วจะขออนุมัติให้เน้นการประเมินรอบส่ีได้

เลย กรณีทุก อย่างราบรื่นหรือไม่มีปัญหามาก 
1.11 เงื่อนไขการประเมนิเริ่มต้น เมื่อสถานศึกษาส่ง SAR มายังส านักงาน 

สถานศึกษาใดพร้อมก็ใช้ระบบ  ONLINE     
1.12  

       3.4.3   รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครบ 5 ปี  ใน
ปีงบประมาณ 2559  สังกัด สพม.33 จ านวน 30 โรงเรียน ที่ต้องเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่     
รายละเอียดดังแนบ หมายเลข 7 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ๓.๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 



                                ๑๕: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

          ๓.๕.๑  แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดประจ าปีงบประมาณ  2559  
                             ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับแจ้งจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่อง . อนุมัติเงินประจ างวด เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2559  รายจ่ายดังนี้ 

1. งบอุดหนุน   
รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ปีการศึกษา 

2559 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 22 โรงเรียน จ านวนเงิน 2,257,800 บาท ตามหนังสือท่ี ศธ 04002/ว2112 
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  2559  รหัสงบประมาณ 20004890245000000 รหัสกิจกรรมหลัก 
200043200K3080 สพม.33 วางฏีกา เบิกจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนท้ัง 22 โรงแล้ว ให้ไปปรับ
สมุดบัญชีธนาคาร และออกใบเสร็จรับเงินระบุรับจาก สพม.33  ส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
โดยเร็ว  ส าหรับการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ มีหลักฐานเพื่อตรวจสอบได้ 

2. งบด าเนินงาน 
1. รายการค่าใช้จ่ายเดินทางของคณะท างานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

กฎหมายและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายระหว่างวันท่ี 27 -30 มิถุนายน 2559 โรงแรมแกรนด์ 
ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร  จ านวนเงิน 8,800  บาท ตามหนังสือท่ี ศธ 04002/ว2103 ลงวันท่ี 28 
กรกฎาคม  2559  รหัสงบประมาณ 2000404021000000 รหัสกิจกรรมหลัก 200043200K3065 

2. รายการค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการคณะกรรมการด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันท่ี 7-16 กันยายน 2559  โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รี
สอร์ท จังหวัดนครปฐม จ านวนเงิน 8,000 บาท ตามหนังสือท่ี ศธ 04002/ว2123 ลงวัน ท่ี 29 กรกฎาคม  
2559  รหัสงบประมาณ 2000404002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 200043200K3049 

3. รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา รวมนิเทศติดตาม
ประเมินผล จ านวนเงิน  15,000 บาท ตามหนังสือท่ี ศธ 04002/ว2126 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม  2559  
รหัสงบประมาณ 2000404002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 200043200K3052 

4. รายการค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้ได้ตัวแทนจังหวัด “สพฐ.
สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ” จ านวนเงิน  60,000 บาท ตาม
หนังสือท่ี ศธ 04002/ว2127 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม  2559  รหัสงบประมาณ 2000404002000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 200043200K3050 

5.    รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับภูมิภาค ปี 2559  จ านวนเงิน  6,500 บาท ตามหนังสือท่ี ศธ  
04002/ว2131 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม  2559  รหัสงบประมาณ 2000404045000000 รหัสกิจกรรม
หลัก 200043200K3068 

6. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมขับเคล่ือนนโยบาย
การศึกษาสู่การปฎิบัติ จ านวนเงิน 10,200 บาท ตามหนังสือท่ี ศธ 04002/ว2091 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  
2559  รหัสงบประมาณ 2000404046000000 รหัสกิจกรรมหลัก 200043200K3073 



๑๖:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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7. รายการค่าใช้จ่ายในประชุมจัดกรอบแนวทางขับเคล่ือนการบริหารจัด
การศึกษาฯ จ านวนเงิน 20,000 บาท ตามหนังสือท่ี ศธ 04002/ว2065 ลงวันท่ี 1  สิงหาคม   2559  รหัส
งบประมาณ 2000404002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 200043200K3049 

3. งบรายจ่ายอื่น 
- รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตาม

แนวทางปฏิรูป จ านวนเงิน 132,000 บาท ตามหนังสือท่ี ศธ 04002/ว 2197 ลงวันท่ี 4  สิงหาคม   2559  
รหัสงบประมาณ 9090916040010011 รหัสกิจกรรมหลัก 90909320000000 
ขอให้   กลุ่ม  ศูนย์ ผู้รับผิดชอบเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน /ยืมเงิน/แจ้งการผูกพันงบประมาณ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์
ของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2559             
ที่ประชุม :  รับทราบ 
                 ๓.๕.๒   สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2559   
                             สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2559 (1 ตุลาคม -   3  สิงหาคม  2559 
) เข้าเดือนสองของไตรมาสท่ี  4 ดังนี้ 
     1. งบบุคลากร   จัดสรร 65,060,820 บาท เบิกจ่าย 50,889,341.10 บาท (ร้อยละ 78.22) 
คงเหลือ 14,171,478.90 บาท (ร้อยละ 21.78) รายการคงเหลือ เป็นเงินเดือนพนักงานราชการท่ีต้องเบิกจ่าย 
ประจ าเดือน สิงหาคม- กันยายน 2559 หากส้ินเดือนกันยายน 2559 มียอดคงเหลือ ต้องส่งคืน สพฐ. 
       2. งบด าเนินงาน จัดสรร 75,522,804 บาท เบิกจ่าย 59,565,805.27 บาท (ร้อยละ 78.87) 
ผูกพัน 2,315,565 บาท (ร้อยละ 3.07) คงเหลือ 13,641,433.73 บาท (ร้อยละ 18.06) รายการคงเหลือ
เป็นรายการประจ าท่ีต้องเบิกในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2559  จ 
             3. งบอุดหนุน  จัดสรร 5,471,350 บาท เบิกจ่าย 5,471,350 บาท (ร้อยละ 100) 
             4. งบรายจ่ายอื่น จัดสรร 770,000 บาท เบิกจ่าย 752,928 บาท (ร้อยละ 97.78 ) คงเหลือ 
17,072 บาท (ร้อยละ 2.22) 
             5. งบลงทุน จัดสรร 52,637,300 บาท เบิกจ่าย 34,725,856.38 (ร้อยละ 65.97) ผูกพัน 
17,623,750 บาท (ร้อยละ 33.48 ) คงเหลือ 287,693.62 บาท (ร้อยละ 0.55)  รายการคงเหลือเป็นเงิน
เหลือจ่ายท่ีบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว  ได้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายแจ้งสพฐ.แล้ว 
ภาพรวมการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย เงิน 199,462,274 บาท เบิกจ่าย 151,405,280.75 บาท (ร้อยละ 
75.91 ) ผูกพัน 19,939,315 บาท (ร้อยละ 10.00 ) คงเหลือ 28,117,678.25 บาท (ร้อยละ 14.10 
           เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  
             ไตรมาสที่ 4 สิ้นเดือนกันยายน 2559 ภาพรวม ร้อยละ 96 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 98  รายจ่าย
งบลงทุน ร้อยละ 87  
              ขอให้กลุ่ม หน่วย ศูนย์ โรงเรียนในสังกัด เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายที่ได้รับแจ้งจัดสรรและ
อนุมัติให้เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของโครง ส่งเบิก หรือยืมเงิน ถึงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2559  ส าหรับงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากสพฐ. ซ่ึงได้รับแจ้งในช่วงนี้ ก็ขอให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เช่นเดียวกัน 



                                ๑๗: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
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กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
  

 ๓.๖  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
               3.6.1  การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       
1 ตุลาคม 2559  ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
      ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะด าเนินการจัดท าข้อมูลเพื่อเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 ตุลาคม 2559  จึง
ได้จัดท าร่างก าหนดระยะเวลา ขั้นตอน วิธีการด าเนินการดังนี้ 

1.1 ปฏิทินการด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   

 
 

วันที่ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

    แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
      - จัดท าข้อมูลบัญชีนับมีตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ   
         ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
      - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
        ข้าราชการคร/ูลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ แจ้งผู้อ านวยการโรงเรียน/ 
     ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ แต่งต้ัง 
    คณะกรรมการประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน         
    ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนส่งข้อมูลนับมีตัว ๑ กันยายน ๒๕๕๙  
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

โรงเรียน 
ในสังกัด 

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน 
๒๕๕๙ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  แจ้งผลการนับมีตัวข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  
                หรือ  
วันศุกร์ที่ 30กันยายน ๒๕๕๙ 
(ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ) 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน/ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    
    ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
๒. โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 
 

    โรงเรียน 
ในสังกัด 

 ๓. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน               
 
 

คณะกรรมการ 
ประเมินฯ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 โรงเรียนจัดท าข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการและรายงานการประชุม ส่งสหวิทยาเขต 

โรงเรียน 
ในสังกัด 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ๑.  คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสหวิทยาเขต ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวม  



๑๘:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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     บัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน และรายงานการประชุมของโรงเรียน  
     จ านวน ๑ ชุด ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

2. คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสหวิทยาเขต จัดท าบัญชีเสนอขอเลื่อนข้ัน 
    เงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน และรายงานการประชุม  
    ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 1 ชุด 

 
สหวิทยาเขต 

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนข้ันเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
1.2  แนวทางการพิจารณาจัดสรรโควตาเล่ือนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ๑๙: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
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กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 



๒๐:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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 3.6.2  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพม.33 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ชื่อ - สกลุ วิชาเอก หมายเหตุ
โรงเรียน อ าเภอ โรงเรียน อ าเภอ

1 นายประเสริฐ ใจองอาจ สังคมศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่1-5
2 นางมลิวัลย์  บุญเย็น วิทยาการคอมพวิเตอร์ มหิธรวิทยา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ ย้ายตัดโอนต าแหน่ง
3 นางสาวสุนิศา  สุดจ านง สุขศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ และอตัราเงินเดือน
4 นางปรารถนา  นิสังรัมย์ ภาษาองักฤษ เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ จากโรงเรียนทีอ่ตัรา
5 นางฐิรัญญ์รัตน์  บุตรงาม ภาษาองักฤษ ธาตุศรีนคร รัตนบุรี ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ก าลังครูเกนิเกณฑ์
6 นางสุภาวดี  ขันค า บรรณารักษ์ จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
7 นางอญัรินทร์  นามสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ในโรงเรียนทีอ่ตัราก าลัง
8 นางสมจิต  มธีรรม ภาษาองักฤษ ศรีสะเกษวิทยาลัย เมอืงศรีสะเกษ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ครูต่ ากว่าเกณฑ์
9 นางสาวอรัุจชา เตียงทอง คอมพวิเตอร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่6 - 43
10 นางสาวประคอง  พันธ์โนลา ภาษาไทย บ้านรุน พนมดงรัก สุรพนิท์พทิยา ล าดวน ย้ายด ารงต าแหน่งว่าง
11 นายเอนก  นรสาร คอมพวิเตอร์ศึกษา เมอืงลีงวิทยา จอมพระ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
12 นางอญัชลิน  ผมงาม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
13 นางทับทิม  บุญปลอด ชีววิทยา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์
14 นายธนากร  เรืองรอบ เกษตรศึกษา ตานีวิทยา ปราสาท สวายวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์
15 นางธัญญวรัตน ์ พรชัยอังกูร สังคมศึกษา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
16 นายสุทิตย์  สันทัยพร ศิลปศึกษา ทุง่มนวิทยาคาร ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
17 นางมนต์ฤดี  ทองเรือง ภาษาไทย จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
18 นางสาวอกัษรวดี  กงทา ภาษาไทย โซ่พสัิยพทิยาคม โซ่พสัิย จอมพระประชาสรรค์จอมพระ
19 นางสาวสวลักษณ์  บญุญะสิริสิทธ์ิ สังคมศึกษา กระเทียมวิทยา สังขะ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
20 นางวิรงรอง จันทเขต พฒันาชุมชน สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สิรินธร เมอืงสุรินทร์
21 นางสาวรัตนา  หวังสุดดี คณิตศาสตร์ ไทรแกว้วิทยา ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
22 นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส ดนตรีศึกษา มธัยมสิริวัณวรี 3 ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา สิรินธร เมอืงสุรินทร์
23 นางวรรณี  มณีพงศ์ สัตวศาสตร์/ชีววิทยา รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
24 นายโสภณ  งามเลิศ ชีววิทยา สุรพนิท์พทิยา ล าดวน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
25 นางสุจิตรา แรงจบ วัดผล ฯ - ชีววิทยา หนองสนิทวิทยา จอมพระ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน
26 นางอรทัย  วรพธุ ชีววิทยา ประดู่แกว้ประชาสรรค์ โนนนารายณ์ หนองสนิทวิทยา จอมพระ
27 นางสาวรัชนีวรรณ  เทยีนทอง วิทยาศาสตร์-เคมี สุรศักด์ิมนตรี ดินแดง สิรินธร เมอืงสุรินทร์
28 นางอรสา  บุญญาพงษ์ ภาษาไทย ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
29 นายเอกลักษณ์  ทองแย้ม คณิตศาสตร์ ราชประชาสมาสัย ฯ พระประแดง ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
30 นางสาวสุดใจ  ยังมี วัดผล ฯ - ชีววิทยา บ้านตรึม ศีขรภูมิ ยางวิทยาคาร ศีขรภูมิ
31 นายภูมพิทิักษ ์ เจริญไว คณิตศาสตร์ บ้านพรมเทพฯ ท่าตูม ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม
32 นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง นาฏศิลป์ ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
33 นายบุญเล้ียม โทขัน เกษตรกรรม ศิลาทองพทิยาสรรค์ เมอืงยโสธร รัตนบุรี รัตนบุรี
34 นางบุสดี  แกน่แกว้ วัดผล ฯ - ชีววิทยา สวนกหุลาบวิทยาลัย ศรีราชา รัตนบุรี รัตนบุรี
35 นางอรอนงค์  ศรีมงคล ภาษาไทย แนงมดุวิทยา กาบเชิง นารายณ์ค าผงวิทยาโนนนารายณ์
36 นางสาวอ าไพศรี  สืบเทพ ภาษาไทย ขนาดมอญพทิยาคม สังขะ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
37 นางสาววรรณา  กมติุรา คณิตศาสตร์ ตานีวิทยา ปราสาท ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
38 นางรสรินทร์ทพิย์  คงบริบรูณ์ คณิตศาสตร์ หนองไมแ้กน่วิทยา แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ตานีวิทยา ปราสาท
39 นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย ฟสิิกส์ ศรีบุณยานนท์ เมอืงนนทบุรี สังขะ สังขะ
40 นายสุรศักด์ิ  กติติกรองทอง คณิตศาสตร์ พระแกว้วิทยา สังขะ สังขะ สังขะ
41 นางกริณา  แมน่ผล คณิตศาสตร์ เทพอดุมวิทยา สังขะ บัวเชดวิทยา บัวเชด
42 นางสาวพจิาริณี  สุระ วิทยาศาสตร์การอาหาร หน้าพระลาน ฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ บัวเชดวิทยา บัวเชด
43 นางพณัณ์ชิตา  ปัญญาเอก คณิตศาสตร์ บ้านสะเดา บัวเชด มธัยมศรีส าเภาลูน บัวเชด

ทัง้นี้ สพม.เขต 33  ได้ด าเนินการส่ังย้ายและแต่งต้ัง และแจ้งโรงเรียนทีเ่กีย่วข้องด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมผีลต้ังแต่วันที ่ 16 กรกฎาคม 2559  

โรงเรียนต้นสังกดัเดิม ให้ย้ายด ารงต าแหน่ง

       กศจ.สรุินทร์ ในคราวประชุมครั้งที ่7/2559 เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2559 อนุมัติยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
 การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  สงักัด สพม .เขต 33

สงักัด สพม.เขต 33  จ านวน 43 ราย  ตามรายช่ือ ดังน้ี 
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รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
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ที่ ชื่อ - สกลุ วิชาเอก หมายเหตุ
โรงเรียน อ าเภอ โรงเรียน อ าเภอ

1 นายประเสริฐ ใจองอาจ สังคมศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่1-5
2 นางมลิวัลย์  บุญเย็น วิทยาการคอมพวิเตอร์ มหิธรวิทยา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ ย้ายตัดโอนต าแหน่ง
3 นางสาวสุนิศา  สุดจ านง สุขศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ และอตัราเงินเดือน
4 นางปรารถนา  นิสังรัมย์ ภาษาองักฤษ เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ จากโรงเรียนทีอ่ตัรา
5 นางฐิรัญญ์รัตน์  บุตรงาม ภาษาองักฤษ ธาตุศรีนคร รัตนบุรี ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ก าลังครูเกนิเกณฑ์
6 นางสุภาวดี  ขันค า บรรณารักษ์ จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
7 นางอญัรินทร์  นามสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ในโรงเรียนทีอ่ตัราก าลัง
8 นางสมจิต  มธีรรม ภาษาองักฤษ ศรีสะเกษวิทยาลัย เมอืงศรีสะเกษ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ครูต่ ากว่าเกณฑ์
9 นางสาวอรัุจชา เตียงทอง คอมพวิเตอร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่6 - 43
10 นางสาวประคอง  พันธ์โนลา ภาษาไทย บ้านรุน พนมดงรัก สุรพนิท์พทิยา ล าดวน ย้ายด ารงต าแหน่งว่าง
11 นายเอนก  นรสาร คอมพวิเตอร์ศึกษา เมอืงลีงวิทยา จอมพระ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
12 นางอญัชลิน  ผมงาม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
13 นางทับทิม  บุญปลอด ชีววิทยา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์
14 นายธนากร  เรืองรอบ เกษตรศึกษา ตานีวิทยา ปราสาท สวายวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์
15 นางธัญญวรัตน ์ พรชัยอังกูร สังคมศึกษา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
16 นายสุทิตย์  สันทัยพร ศิลปศึกษา ทุง่มนวิทยาคาร ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
17 นางมนต์ฤดี  ทองเรือง ภาษาไทย จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
18 นางสาวอกัษรวดี  กงทา ภาษาไทย โซ่พสัิยพทิยาคม โซ่พสัิย จอมพระประชาสรรค์จอมพระ
19 นางสาวสวลักษณ์  บญุญะสิริสิทธ์ิ สังคมศึกษา กระเทียมวิทยา สังขะ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
20 นางวิรงรอง จันทเขต พฒันาชุมชน สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สิรินธร เมอืงสุรินทร์
21 นางสาวรัตนา  หวังสุดดี คณิตศาสตร์ ไทรแกว้วิทยา ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
22 นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส ดนตรีศึกษา มธัยมสิริวัณวรี 3 ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา สิรินธร เมอืงสุรินทร์
23 นางวรรณี  มณีพงศ์ สัตวศาสตร์/ชีววิทยา รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
24 นายโสภณ  งามเลิศ ชีววิทยา สุรพนิท์พทิยา ล าดวน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
25 นางสุจิตรา แรงจบ วัดผล ฯ - ชีววิทยา หนองสนิทวิทยา จอมพระ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน
26 นางอรทัย  วรพธุ ชีววิทยา ประดู่แกว้ประชาสรรค์ โนนนารายณ์ หนองสนิทวิทยา จอมพระ
27 นางสาวรัชนีวรรณ  เทยีนทอง วิทยาศาสตร์-เคมี สุรศักด์ิมนตรี ดินแดง สิรินธร เมอืงสุรินทร์
28 นางอรสา  บุญญาพงษ์ ภาษาไทย ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
29 นายเอกลักษณ์  ทองแย้ม คณิตศาสตร์ ราชประชาสมาสัย ฯ พระประแดง ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
30 นางสาวสุดใจ  ยังมี วัดผล ฯ - ชีววิทยา บ้านตรึม ศีขรภูมิ ยางวิทยาคาร ศีขรภูมิ
31 นายภูมพิทิักษ ์ เจริญไว คณิตศาสตร์ บ้านพรมเทพฯ ท่าตูม ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม
32 นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง นาฏศิลป์ ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
33 นายบุญเล้ียม โทขัน เกษตรกรรม ศิลาทองพทิยาสรรค์ เมอืงยโสธร รัตนบุรี รัตนบุรี
34 นางบุสดี  แกน่แกว้ วัดผล ฯ - ชีววิทยา สวนกหุลาบวิทยาลัย ศรีราชา รัตนบุรี รัตนบุรี
35 นางอรอนงค์  ศรีมงคล ภาษาไทย แนงมดุวิทยา กาบเชิง นารายณ์ค าผงวิทยาโนนนารายณ์
36 นางสาวอ าไพศรี  สืบเทพ ภาษาไทย ขนาดมอญพทิยาคม สังขะ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
37 นางสาววรรณา  กมติุรา คณิตศาสตร์ ตานีวิทยา ปราสาท ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
38 นางรสรินทร์ทพิย์  คงบริบรูณ์ คณิตศาสตร์ หนองไมแ้กน่วิทยา แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ตานีวิทยา ปราสาท
39 นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย ฟสิิกส์ ศรีบุณยานนท์ เมอืงนนทบุรี สังขะ สังขะ
40 นายสุรศักด์ิ  กติติกรองทอง คณิตศาสตร์ พระแกว้วิทยา สังขะ สังขะ สังขะ
41 นางกริณา  แมน่ผล คณิตศาสตร์ เทพอดุมวิทยา สังขะ บัวเชดวิทยา บัวเชด
42 นางสาวพจิาริณี  สุระ วิทยาศาสตร์การอาหาร หน้าพระลาน ฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ บัวเชดวิทยา บัวเชด
43 นางพณัณ์ชิตา  ปัญญาเอก คณิตศาสตร์ บ้านสะเดา บัวเชด มธัยมศรีส าเภาลูน บัวเชด

ทัง้นี้ สพม.เขต 33  ได้ด าเนินการส่ังย้ายและแต่งต้ัง และแจ้งโรงเรียนทีเ่กีย่วข้องด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมผีลต้ังแต่วันที ่ 16 กรกฎาคม 2559  

โรงเรียนต้นสังกดัเดิม ให้ย้ายด ารงต าแหน่ง

       กศจ.สรุินทร์ ในคราวประชุมครั้งที ่7/2559 เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2559 อนุมัติยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
 การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  สงักัด สพม .เขต 33

สงักัด สพม.เขต 33  จ านวน 43 ราย  ตามรายช่ือ ดังน้ี 

ที่ ชื่อ - สกลุ วิชาเอก หมายเหตุ
โรงเรียน อ าเภอ โรงเรียน อ าเภอ

1 นายประเสริฐ ใจองอาจ สังคมศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่1-5
2 นางมลิวัลย์  บุญเย็น วิทยาการคอมพวิเตอร์ มหิธรวิทยา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ ย้ายตัดโอนต าแหน่ง
3 นางสาวสุนิศา  สุดจ านง สุขศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ และอตัราเงินเดือน
4 นางปรารถนา  นิสังรัมย์ ภาษาองักฤษ เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ จากโรงเรียนทีอ่ตัรา
5 นางฐิรัญญ์รัตน์  บุตรงาม ภาษาองักฤษ ธาตุศรีนคร รัตนบุรี ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ก าลังครูเกนิเกณฑ์
6 นางสุภาวดี  ขันค า บรรณารักษ์ จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
7 นางอญัรินทร์  นามสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ในโรงเรียนทีอ่ตัราก าลัง
8 นางสมจิต  มธีรรม ภาษาองักฤษ ศรีสะเกษวิทยาลัย เมอืงศรีสะเกษ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ครูต่ ากว่าเกณฑ์
9 นางสาวอรัุจชา เตียงทอง คอมพวิเตอร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่6 - 43
10 นางสาวประคอง  พันธ์โนลา ภาษาไทย บ้านรุน พนมดงรัก สุรพนิท์พทิยา ล าดวน ย้ายด ารงต าแหน่งว่าง
11 นายเอนก  นรสาร คอมพวิเตอร์ศึกษา เมอืงลีงวิทยา จอมพระ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
12 นางอญัชลิน  ผมงาม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
13 นางทับทิม  บุญปลอด ชีววิทยา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์
14 นายธนากร  เรืองรอบ เกษตรศึกษา ตานีวิทยา ปราสาท สวายวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์
15 นางธัญญวรัตน ์ พรชัยอังกูร สังคมศึกษา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
16 นายสุทิตย์  สันทัยพร ศิลปศึกษา ทุง่มนวิทยาคาร ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
17 นางมนต์ฤดี  ทองเรือง ภาษาไทย จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
18 นางสาวอกัษรวดี  กงทา ภาษาไทย โซ่พสัิยพทิยาคม โซ่พสัิย จอมพระประชาสรรค์จอมพระ
19 นางสาวสวลักษณ์  บญุญะสิริสิทธ์ิ สังคมศึกษา กระเทียมวิทยา สังขะ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
20 นางวิรงรอง จันทเขต พฒันาชุมชน สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สิรินธร เมอืงสุรินทร์
21 นางสาวรัตนา  หวังสุดดี คณิตศาสตร์ ไทรแกว้วิทยา ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
22 นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส ดนตรีศึกษา มธัยมสิริวัณวรี 3 ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา สิรินธร เมอืงสุรินทร์
23 นางวรรณี  มณีพงศ์ สัตวศาสตร์/ชีววิทยา รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
24 นายโสภณ  งามเลิศ ชีววิทยา สุรพนิท์พทิยา ล าดวน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
25 นางสุจิตรา แรงจบ วัดผล ฯ - ชีววิทยา หนองสนิทวิทยา จอมพระ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน
26 นางอรทัย  วรพธุ ชีววิทยา ประดู่แกว้ประชาสรรค์ โนนนารายณ์ หนองสนิทวิทยา จอมพระ
27 นางสาวรัชนีวรรณ  เทยีนทอง วิทยาศาสตร์-เคมี สุรศักด์ิมนตรี ดินแดง สิรินธร เมอืงสุรินทร์
28 นางอรสา  บุญญาพงษ์ ภาษาไทย ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
29 นายเอกลักษณ์  ทองแย้ม คณิตศาสตร์ ราชประชาสมาสัย ฯ พระประแดง ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
30 นางสาวสุดใจ  ยังมี วัดผล ฯ - ชีววิทยา บ้านตรึม ศีขรภูมิ ยางวิทยาคาร ศีขรภูมิ
31 นายภูมพิทิักษ ์ เจริญไว คณิตศาสตร์ บ้านพรมเทพฯ ท่าตูม ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม
32 นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง นาฏศิลป์ ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
33 นายบุญเล้ียม โทขัน เกษตรกรรม ศิลาทองพทิยาสรรค์ เมอืงยโสธร รัตนบุรี รัตนบุรี
34 นางบุสดี  แกน่แกว้ วัดผล ฯ - ชีววิทยา สวนกหุลาบวิทยาลัย ศรีราชา รัตนบุรี รัตนบุรี
35 นางอรอนงค์  ศรีมงคล ภาษาไทย แนงมดุวิทยา กาบเชิง นารายณ์ค าผงวิทยาโนนนารายณ์
36 นางสาวอ าไพศรี  สืบเทพ ภาษาไทย ขนาดมอญพทิยาคม สังขะ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
37 นางสาววรรณา  กมติุรา คณิตศาสตร์ ตานีวิทยา ปราสาท ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
38 นางรสรินทร์ทพิย์  คงบริบรูณ์ คณิตศาสตร์ หนองไมแ้กน่วิทยา แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ตานีวิทยา ปราสาท
39 นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย ฟสิิกส์ ศรีบุณยานนท์ เมอืงนนทบุรี สังขะ สังขะ
40 นายสุรศักด์ิ  กติติกรองทอง คณิตศาสตร์ พระแกว้วิทยา สังขะ สังขะ สังขะ
41 นางกริณา  แมน่ผล คณิตศาสตร์ เทพอดุมวิทยา สังขะ บัวเชดวิทยา บัวเชด
42 นางสาวพจิาริณี  สุระ วิทยาศาสตร์การอาหาร หน้าพระลาน ฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ บัวเชดวิทยา บัวเชด
43 นางพณัณ์ชิตา  ปัญญาเอก คณิตศาสตร์ บ้านสะเดา บัวเชด มธัยมศรีส าเภาลูน บัวเชด

ทัง้นี้ สพม.เขต 33  ได้ด าเนินการส่ังย้ายและแต่งต้ัง และแจ้งโรงเรียนทีเ่กีย่วข้องด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมผีลต้ังแต่วันที ่ 16 กรกฎาคม 2559  

โรงเรียนต้นสังกดัเดิม ให้ย้ายด ารงต าแหน่ง

       กศจ.สรุินทร์ ในคราวประชุมครั้งที ่7/2559 เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2559 อนุมัติยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
 การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  สงักัด สพม .เขต 33

สงักัด สพม.เขต 33  จ านวน 43 ราย  ตามรายช่ือ ดังน้ี 

ที่ ชื่อ - สกลุ วิชาเอก หมายเหตุ
โรงเรียน อ าเภอ โรงเรียน อ าเภอ

1 นายประเสริฐ ใจองอาจ สังคมศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่1-5
2 นางมลิวัลย์  บุญเย็น วิทยาการคอมพวิเตอร์ มหิธรวิทยา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ ย้ายตัดโอนต าแหน่ง
3 นางสาวสุนิศา  สุดจ านง สุขศึกษา เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ และอตัราเงินเดือน
4 นางปรารถนา  นิสังรัมย์ ภาษาองักฤษ เทนมย์ีมติรประชา เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์ จากโรงเรียนทีอ่ตัรา
5 นางฐิรัญญ์รัตน์  บุตรงาม ภาษาองักฤษ ธาตุศรีนคร รัตนบุรี ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ก าลังครูเกนิเกณฑ์
6 นางสุภาวดี  ขันค า บรรณารักษ์ จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
7 นางอญัรินทร์  นามสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ในโรงเรียนทีอ่ตัราก าลัง
8 นางสมจิต  มธีรรม ภาษาองักฤษ ศรีสะเกษวิทยาลัย เมอืงศรีสะเกษ สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์ ครูต่ ากว่าเกณฑ์
9 นางสาวอรัุจชา เตียงทอง คอมพวิเตอร์ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สุรวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์  - ล าดับที ่6 - 43
10 นางสาวประคอง  พันธ์โนลา ภาษาไทย บ้านรุน พนมดงรัก สุรพนิท์พทิยา ล าดวน ย้ายด ารงต าแหน่งว่าง
11 นายเอนก  นรสาร คอมพวิเตอร์ศึกษา เมอืงลีงวิทยา จอมพระ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
12 นางอญัชลิน  ผมงาม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์ วีรวัฒน์โยธิน เมอืงสุรินทร์
13 นางทับทิม  บุญปลอด ชีววิทยา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ โชคเพชรพทิยา เมอืงสุรินทร์
14 นายธนากร  เรืองรอบ เกษตรศึกษา ตานีวิทยา ปราสาท สวายวิทยาคาร เมอืงสุรินทร์
15 นางธัญญวรัตน ์ พรชัยอังกูร สังคมศึกษา มธัยมจารพตัวิทยา ศีขรภูมิ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
16 นายสุทิตย์  สันทัยพร ศิลปศึกษา ทุง่มนวิทยาคาร ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
17 นางมนต์ฤดี  ทองเรือง ภาษาไทย จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
18 นางสาวอกัษรวดี  กงทา ภาษาไทย โซ่พสัิยพทิยาคม โซ่พสัิย จอมพระประชาสรรค์จอมพระ
19 นางสาวสวลักษณ์  บญุญะสิริสิทธ์ิ สังคมศึกษา กระเทียมวิทยา สังขะ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
20 นางวิรงรอง จันทเขต พฒันาชุมชน สุรพนิท์พทิยา ล าดวน สิรินธร เมอืงสุรินทร์
21 นางสาวรัตนา  หวังสุดดี คณิตศาสตร์ ไทรแกว้วิทยา ปราสาท สิรินธร เมอืงสุรินทร์
22 นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส ดนตรีศึกษา มธัยมสิริวัณวรี 3 ทา่ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา สิรินธร เมอืงสุรินทร์
23 นางวรรณี  มณีพงศ์ สัตวศาสตร์/ชีววิทยา รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์ สิรินธร เมอืงสุรินทร์
24 นายโสภณ  งามเลิศ ชีววิทยา สุรพนิท์พทิยา ล าดวน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เมอืงสุรินทร์
25 นางสุจิตรา แรงจบ วัดผล ฯ - ชีววิทยา หนองสนิทวิทยา จอมพระ สุรพนิท์พทิยา ล าดวน
26 นางอรทัย  วรพธุ ชีววิทยา ประดู่แกว้ประชาสรรค์ โนนนารายณ์ หนองสนิทวิทยา จอมพระ
27 นางสาวรัชนีวรรณ  เทยีนทอง วิทยาศาสตร์-เคมี สุรศักด์ิมนตรี ดินแดง สิรินธร เมอืงสุรินทร์
28 นางอรสา  บุญญาพงษ์ ภาษาไทย ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
29 นายเอกลักษณ์  ทองแย้ม คณิตศาสตร์ ราชประชาสมาสัย ฯ พระประแดง ศีขรภูมพิสัิย ศีขรภูมิ
30 นางสาวสุดใจ  ยังมี วัดผล ฯ - ชีววิทยา บ้านตรึม ศีขรภูมิ ยางวิทยาคาร ศีขรภูมิ
31 นายภูมพิทิักษ ์ เจริญไว คณิตศาสตร์ บ้านพรมเทพฯ ท่าตูม ทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม
32 นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง นาฏศิลป์ ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
33 นายบุญเล้ียม โทขัน เกษตรกรรม ศิลาทองพทิยาสรรค์ เมอืงยโสธร รัตนบุรี รัตนบุรี
34 นางบุสดี  แกน่แกว้ วัดผล ฯ - ชีววิทยา สวนกหุลาบวิทยาลัย ศรีราชา รัตนบุรี รัตนบุรี
35 นางอรอนงค์  ศรีมงคล ภาษาไทย แนงมดุวิทยา กาบเชิง นารายณ์ค าผงวิทยาโนนนารายณ์
36 นางสาวอ าไพศรี  สืบเทพ ภาษาไทย ขนาดมอญพทิยาคม สังขะ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
37 นางสาววรรณา  กมติุรา คณิตศาสตร์ ตานีวิทยา ปราสาท ประสาทวิทยาคาร ปราสาท
38 นางรสรินทร์ทพิย์  คงบริบรูณ์ คณิตศาสตร์ หนองไมแ้กน่วิทยา แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ตานีวิทยา ปราสาท
39 นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย ฟสิิกส์ ศรีบุณยานนท์ เมอืงนนทบุรี สังขะ สังขะ
40 นายสุรศักด์ิ  กติติกรองทอง คณิตศาสตร์ พระแกว้วิทยา สังขะ สังขะ สังขะ
41 นางกริณา  แมน่ผล คณิตศาสตร์ เทพอดุมวิทยา สังขะ บัวเชดวิทยา บัวเชด
42 นางสาวพจิาริณี  สุระ วิทยาศาสตร์การอาหาร หน้าพระลาน ฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ บัวเชดวิทยา บัวเชด
43 นางพณัณ์ชิตา  ปัญญาเอก คณิตศาสตร์ บ้านสะเดา บัวเชด มธัยมศรีส าเภาลูน บัวเชด

ทัง้นี้ สพม.เขต 33  ได้ด าเนินการส่ังย้ายและแต่งต้ัง และแจ้งโรงเรียนทีเ่กีย่วข้องด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมผีลต้ังแต่วันที ่ 16 กรกฎาคม 2559  

โรงเรียนต้นสังกดัเดิม ให้ย้ายด ารงต าแหน่ง

       กศจ.สรุินทร์ ในคราวประชุมครั้งที ่7/2559 เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2559 อนุมัติยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
 การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  สงักัด สพม .เขต 33

สงักัด สพม.เขต 33  จ านวน 43 ราย  ตามรายช่ือ ดังน้ี 



๒๒:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

  โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

 
3.6.2  การเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงด ารงครูผู้ช่วย สพม.33  
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยอนุมัติ กศจ. สุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2559 เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ท่ีขึ้นบัญชีไว้ เข้ารับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 จ านวน ๙ กลุ่มวิชา รวม 2๒ อัตรา (มีบัญชีท่ีสามารถ
เรียกบรรจุได้ 21 อัตรา) มีผู้รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ัง 14 ราย สละสิทธิ์ 7 ราย  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          3.6.3  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 2942  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 

 

 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

ล าดับท่ี วิชาเอก โรงเรียนท่ีเรียกบรรจุ
ล าดับท่ี
สอบได้

ชื่อ - สกลุผู้รับการบรรจุแต่งต้ัง

๑ ภาษาองักฤษ มธัยมจารพตัวิทยา ๓๒ ไมม่ผู้ีเลือก บัญชีเดิมเหลือ 2 ราย
๒ ภาษาองักฤษ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ๓๓ นางสาวภัททิยา  ศรีหาตา สละสิทธ์ิ 1 ราย
๓ ภาษาองักฤษ ประสาทวิทยาคาร ไมม่ผู้ีเลือก (ไมม่บีัญชีคงเหลือ)
๔ ฟสิิกส์ สุรพนิท์พทิยา ๑๔ นายพรีภัทร  สมญัญา บัญชีเดิมเหลือ 3 ราย
๕ ฟสิิกส์ มัธยมทับทิมสยาม 04 ๑๕ ไมม่ผู้ีเลือก สละสิทธ์ิ 1 ราย
๖ ฟสิิกส์ ศรีณรงค์พทิยาลัย ๑๖ นางปุณยนุช  วสุนันท์ (ไมม่บีัญชีคงเหลือ)
๗ การเงินและบัญชี  รามวิทยา รัชมังคลาภเิษก ๑๒ นางสาวกฤษณา   นาชดิ คงเหลือขึ้นบัญชี 
๘ การเงินและบัญชี  สุรวิทยาคาร ๑๓ นางสาวณิชชา   ผลเกดิ 30 ราย
๙ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สุรวิทยาคาร ๑๐ นายธิติ   ไชยวัฒน์ คงเหลือขึ้นบัญชี 

๑๐ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จอมพระประชาสรรค์ ๑๑ นางสาวอาทิตยา   โพธ์ิหรัิญ
สังกดั สพป.นนทบรีุ 
เขต 1 (ย้ายตามผล

การสอบ)
8 ราย

๑๑ ชีววิทยา มธัยมจารพตัวิทยา ๑๒ นางสาววิชญา   สุวรรณกฏู คงเหลือขึ้นบัญชี 

๑๒ ชีววิทยา ศีขรภูมพิสัิย ๑๓ นางสาววีระวรรณ   มั่งมี
สังกดั สพม.2 (ย้าย
ตามผลการสอบ)

4 ราย

๑๓ ชีววิทยา โนนเทพ ๑๔ นางสาวกมนทรรศน์   รัตนตรัยวงศ์

๑๔ คอมพวิเตอร์ กาบเชิงวิทยา ๑๕ นายพทัธณะไชย  ห่วงแกว้ คงเหลือขึ้นบัญชี 15 ราย

๑๕ อตุสาหกรรมศิลป์ ห้วยจริงวิทยา ๙ นายภาณุวัฒน์  ปิน่หอม คงเหลือขึ้นบญัช ี5 ราย

๑๖ จติวิทยาและการแนะแนว สุรวิทยาคาร ๗ สละสิทธ์ิ คงเหลือขึ้นบัญชี 
๑๗ จติวิทยาและการแนะแนว จอมพระประชาสรรค์ ๘ สละสิทธ์ิ 12 ราย
๑๘ จติวิทยาและการแนะแนว กาบเชิงวิทยา ๙ สละสิทธ์ิ
๑๙ จติวิทยาและการแนะแนว แนงมดุวิทยา ๑๐ สละสิทธ์ิ
๒๐ พลศึกษา ช้างบุญวิทยา 3 นายศุภพรชัย  ทัดทาน บัญชีเดิมเหลือ 3 ราย
๒๑ พลศึกษา ทุ่งกลุาพทิยาคม 4 สละสิทธ์ิ สละสิทธ์ิ 1 ราย
๒๒ พลศึกษา มัธยมทับทิมสยาม 04 5 นายอนุพงศ์  กลุ่มยา (ไมม่บีัญชีคงเหลือ)

หมายเหตุ



                                ๒๓: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

                      3.6.3  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
ศธ 04009/ว 2942  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 

 

 



๒๔:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

  โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                ๒๕: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

มติ กศจ. สุรินทร์ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/ 2559  เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 อนุมัติให้ด าเนินการ
สอบแข่งขัน จ านวน 7 กลุ่ม วิชา ดังนี้ 

ล าดับท่ี โรงเรียน ต าแหน่งเลขท่ี ต าแหน่ง อันดับ ขั้น ความต้องการ
วิชาเอก 

1 หนองขุนศรีวิทยา 338 ครูผู้ช่วย คศ.3 54,690 ภาษาไทย 
2 โนนเทพ 126111 ครูผู้ช่วย คศ.1 22,890 คณิตศาสตร์ 
3 ชุมพลวิทยาสรรค์ 104947 ครูผู้ช่วย คศ.3 52,260 ภาษาจีน 
4 ศีขรภูมิพิสัย 4001 ครูผู้ช่วย คศ.3 48,540 บรรณารักษ์ 
5 เบิดพิทยาสรรค์ 33778 ครูผู้ช่วย คศ.3 53,080 ตนตรี 
6 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 537 ครูผู้ช่วย คศ.3 56,450 ศิลปศึกษา 
7 กาบเชิงวิทยา 3398 ครูผู้ช่วย คศ.1 23,360 นาฏศิลป์ 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                 3.6.4 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   
 

                  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งชะลอการใช้อัตราว่างของต าแหน่ง
พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง
ช่ัวคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ทุกต าแหน่งท่ีว่างลง จากกรณีผู้ครองต าแหน่งเดิม ได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๖  (ว ๑๖) นั้น 
             กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเรียนว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้มีโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อคัดเลือกครู  ท่ี
เกษียณอายุราชการท่ีมีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มาท าหน้าท่ีสอน โดยจากจ้าง
งบประมาณ  งบด าเนินงาน ในลักษณะจ้างเหมาบริการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – 
กันยายน ๒๕๕๙) โดยท าการสอนในโรงเรียนท่ีจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด หรือ
โรงเรียนท่ีมีจ านวนอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์แต่ขาดแคลนครูในวิชาเอกท่ีส าคัญจ าเป็น  
              ในการนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดท้ัง ๘๕ โรงเรียน ตาม
หนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ท่ี ศธ ๐๔๒๖๓/๔๑๓๘ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เพื่อด าเนินการส ารวจความต้องการการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
.ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 



๒๖:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

  โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

   
๓.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน 

                          -น าเสนอในทีป่ระชุม-  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
    
     3.8  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
            3.8.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรโดยใช้ Application G-chat 
                                   สพฐ.ได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรเพื่อท าหน้าท่ี
เป็น ส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร สร้างความตระหนักการรับรู้ทิศทางการขับเคล่ือนนโยบายสู่
กลุ่มเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ท่ัวถึงและเกิดความเข้าใจท่ีตรงกันโดยใช้ Application G-Chat  ซึ่ง
เป็น Apps ท่ีใช้ในการส่ือสารเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ สพฐ. ได้ขอ User ไปยังส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) จ านวน 400,000 user   ตอนนี้ได้รับอนุมัติมาในรอบแรก 40,000 user ก่อน  ทางสพฐ. จึงให้ก าหนด 
User  ให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขต รองผอ.เขต ผอ.กลุ่มและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่วน
บุคลากรอื่น ๆ ในสังกัด หลังจากสพฐ.ได้รับอนุมัติจาก สรอ. เพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าท่ี ICT เขต
ด าเนินการเพิ่มรายช่ืออีกครั้ง ท้ังนี้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถดาวน์โหลด App ดังกล่าวได้ท่ี หรือประสานโดยตรงได้
ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 088-5861806  https://download.gchat.apps.go.th/  ส่วนรหัสผู้ใช้ทางศูนย์ ICT จะแจ้ง
ให้ทราบทาง My Office อีกครั้ง  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

1.8.2 การประเมินเว็บไซต์โรงเรียน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะ
ด าเนินการประเมินเว็บไซต์โรงเรียนครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดได้แจ้งผู้บริหารใน
การประชุมประจ าเดือนแล้ว และจะประกาศผลมอบรางวัลเว็บไซต์โรงเรียนดีเด่นครั้งท่ี ๑ ในต้นเดือนตุลาคม 
2559 โดยเกณฑ์การประเมินมีดังนี้  
 

หลักเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเรียน 
ข้อ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 โครงสร้างเว็บไซต์  
 1)ประวัติ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
 2)มีการแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน  
 3)ผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  แผนภูมิแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร  
 4) การติดต่อของโรงเรียนจะต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ e-mail  ท่ีอยู่ ฯลฯ  
 5) การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
 6) การเรียงล าดับข่าวประชาสัมพันธ์ก่อน-หลังและรวบรวมแฟ้มข่าวย้อนหลังพร้อมท้ัง

โปรแกรมช่วยสืบค้นในหน้าเว็บไซต์เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้งาน 
 

 7) การเช่ือมโยง Link กลุ่มงานภายในสถานศึกษา  



                                ๒๗: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 8) การเช่ือมโยง Link ระบบสารสนเทศและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
 9) การเช่ือมโยง Link ระบบสารสนเทศ/ห้องเรียน ส่ือ ออนไลน์ บุคลากรในถานศึกษา  
 10) มีการน าเสนอรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา/รายประกันคุณภาพภายใน 

ฯลฯ 
 

 11) การให้บริการเอกสารเผยแพร่ สามารถพิมพ์และDownload เอกสารนั้น ๆ ได้  
 12) การประมวลภาพกิจกรรมของสถานศึกษา  
 13) มีผังเว็บไซต์ (Site Map) ของสถานศึกษา  
 14) มี Web Board / กระดานสนทนา/ Facebook เช่ือมต่อบนเว็บไซต์   
 15) มีสถิติการเข้ามาชมหรือใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียน  

2 การออกแบบเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ ยึดหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  
3 ใช้เทคนิคท่ีทันสมัย และหลากหลายในการพัฒนาเว็บไซต์  
4 Update ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  
5 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา ( ไม่มี ) 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
 
     ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
                           5.1.1 การน าเสนอ Best  ของสถานศึกษาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการน าเสนอ 
Best ของคุณครูในเครือข่าย  โดยการก าหนดหัวข้อเพื่อคัดเลือกจากคณะกรรมการของเครือข่าย 
     ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
         5.2.1  เรื่องขอทราบหลักการด าเนินการจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
(กศจ.สร.)  เพื่อการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
         5.2.2  การก าหนดสถานท่ีในการรวมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ โดยก าหนดจัด
ภายในจังหวัดสุรินทร์  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
     ๕.๓ สมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
                            5.3.1 การให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษา เช่น  การตั้งอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 
         5.3.2 การส่งโครงงาน ม.ต้น ม.ปลายศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 
                     ๕.๔ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
                  5.4.1  การสรุปงบดุลและการประชุมเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 



๒๘:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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                          5.4.2  การจัดท าแผนการด าเนินการทางเครือข่ายให้เข้ากับนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                          5.4.3  การสรุปผลการด าเนินจัดท า MOU  ประเทศเวียดนามและกัมพูชาเพื่อน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 ในโอกาสต่อไป 
                  5.5   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 
                           นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
                 5.5.1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตส านึกให้เยาวชนและช่วยให้โรงเรียนมีบริบทท่ีร่มรื่น  
ร่มเย็นและเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
        5.5.2  การแจ้งความประสงค์การขอจ านวนต้นไม้จ าเป็นต้องส ารวจพื้นท่ีของสถานศึกษา
กับจ านวนต้นไม้ 
        5.5.3   ก าหนดการเพื่อเยี่ยมสถานศึกษาท่ีร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในทุก 3 เดือน เพื่อ
จัดหาต้นไม้เพิ่มเติมในส่วนท่ีสูญเสียไป 
        5.5.5   การประสานงานกับโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  เพื่อเป็นตัวแทน
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 เพื่อการเปิดตัวโครงการน าล่องกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
                       กิจกรรมก่อนเลิกประชุม 
                           ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการงานพัฒนาโดยก าหนดโจทย์การแสดงแนวความคิดดังนี้ 
โจทย์  หากท่านเป็นผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  จะมีนโยบายยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างไร   

 
                                                                                 เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 

                                                             (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                                                           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

                                                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                                                          ( นายพิทยา  ไชยมงคล  ) 
                                                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  33 

                                                          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 



                                ๒๙: 

 

รายงานการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐:  

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 
     ระเบียบวาระการประชมุครัง้ท่ี ๕/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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