
 
 
 
 
 

 ๑ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 

   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

 (สัญจร)  ครั้งที่  7/๒๕๕9 
วันที่ 15  พฤศจิกายน ๒๕๕9  เวลา ๐9.0๐ น.  

ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  อ าเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ 
 

รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
ผู้เข้าประชุม จํานวน  79  ราย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  จําวน  6 ราย 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ชื่อ - สกุล 
การเข้าร่วม

ประชุม 

1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สห 1 นายแสน  แหวนวงษ์ มาประชุม 

2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สห 1 นายทวีศักดิ์  สนส ี มาประชุม 

3 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สห 1 นายอํานาจ  นวนิล มาประชุม 

4 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สห 1 นายพิทยา  อินทร์ชัย มาประชุม 

5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 1 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด มาประชุม 

6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สห 1 นายเฉลิมชัย   แสนสุข มาประชุม 

7 โรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน สห 1 นางณัฐชานันท์  พระทองสุขสกุล มาประชุม 

8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สห 1 นายสาโรจน์   พฤษภา มาประชุม 

9 โรงเรียนนาบัววิทยา สห 1 นายวิทยา  เพ่งเลงดี มาประชุม 

10 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สห 1 นายวายุคล  จุลทัศน์ มาประชุม 

11 โรงเรียนพนาสนวิทยา สห 1 นายสุรพงศ์  ปรากฎรัตน์ มาประชุม 

12 โรงเรียนสิรินธร สห 2 นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ไม่ได้เข้าประชุม 

13 โรงเรียนนาดีวิทยา สห 2 นายวรพงศ์    มีมาก มาประชุม 

14 โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี สห 2 นายศุภชัย    ชาวนา ไม่ได้เข้าประชุม 

     



 
 
 
 
 

 ๒ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

     

15 โรงเรียนพญารามวิทยา สห 2 นายไพบูรณ์   เมินขุนทด มาประชุม 

16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สห 2 นายนิเวศ   ทิวทอง มาประชุม 

17 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สห 2 นายทศพร   สระแก้ว มาประชุม 

18 โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม สห 2 นายทวีโชค  งามชื่น มาประชุม 

19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สห 2 นายแซม    มุ่งดี มาประชุม 

20 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สห 2 นางสาวทองใบ  ตลับทอง มาประชุม 

21 โรงเรียนสุรพนิท์พิทยา สห 2 นายองอาจ  สุจินพรัหม มาประชุม 

22 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สห 3 นายไพชยนต ์  จันทเขต มาประชุม 

23 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สห 3 นายชอบ    พรหมบุตร มาประชุม 

24 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สห 3 นายทวีโชค  งามชื่น ไม่ได้เข้าประชุม 

25 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สห 3 นายนิวัฒน์   โพธิมาศ มาประชุม 

26 โรงเรียนสินรนิทร์วิทยา สห 3 นายวสันต์   ปัญญาธานี มาประชุม 

27 โรงเรียนแร่วิทยา สห 3 นายประเสริฐ พิศสมัย(รก) มาประชุม 

28 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สห 3 นางสาวสุมณี   บูรณ์เจริญ มาประชุม 

29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สห 4 นายชัยสิทธิ์   ชิดชอบ มาประชุม 

30 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สห 4 นายสฤษดิ์  วิวาสุข ไม่ได้เข้าประชุม 

31 โรงเรียนห้วยจรงิวิทยา สห 4 นายสมศักดิ์  บุญโต มาประชุม 

32 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สห 4 นายวรวุธ     สุทธิกุล มาประชุม 

33 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สห 4 นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ มาประชุม 

34 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สห 4 นางกชพร   ธรรมวิเศษ มาประชุม 

35 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สห 4 นายนิเวศน์   เนินทอง มาประชุม 

36 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สห 4 นายนิวัต ิ  ภัคภูริวัฒน์ มาประชุม 

37 โรงเรียนวงัข่าพัฒนา สห 4 นายวิชิตชัย  แข่งขัน มาประชุม 

38 โรงเรียนยางวิทยาคาร สห 4 นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสิ มาประชุม 

     



 
 
 
 
 

 ๓ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

39 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม สห 4 ว่าที่ รต.บัญญัติ  สมชอบ มาประชุม 

40 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สห 4 นางจารุวรรณ  บุญโต มาประชุม 

41 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สห 5 นายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ มาประชุม 

42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สห 5 นายยรรยง   วงค์คําจันทร์ มาประชุม 

43 โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร สห 5 นายเสง่ียม  วงศ์พล มาประชุม 

44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สห 5 นายพัลลภ   พัวพันธ์ มาประชุม 

45 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สห 5 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ ์ มาประชุม 

46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สห 5 นายถนอม   บุญโต มาประชุม 

47 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สห 5 นายสมัย   ปานทอง ไม่ได้เข้าประชุม 

48 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สห 5 นางสาวลํายงค์  แสนมา มาประชุม 

49 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สห 5 นายศักดิ์ดา  ศรีผาวงศ์ ไม่ได้เข้าประชุม 

50 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สห 5 นายสุดใจ   ศรีใหญ่ มาประชุม 

51 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สห 5 นายประหยัด   ทองทา  มาประชุม 

52 โรงเรียนรัตนบุร ี สห 6 นายปริญญา   พุ่มไหม    มาประชุม 

53 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สห 6 - ไม่ได้เข้าประชุม 

54 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สห 6 นายบุญศักดิ์   บุญจูง มาประชุม 

55 โรงเรียนธาตุศรีนคร สห 6 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์ มาประชุม 

56 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สห 6 นายสุพินทร์  พุฒตาล มาประชุม 

57 โรงเรียนทับโพธิ์พฒันวิทย ์ สห 6 นายปิยวัฒน ์   ศรีไสว มาประชุม 

58 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สห 6 นายวสันต์  ปัญญาธานี มาประชุม 

59 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สห 6 นายสรศักดิ์   สีตาชัย มาประชุม 

60 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สห 6 นายฉัตรนพดล   คงยืน มาประชุม 

61 โรงเรียนนารายณ์คําผงวิทยา สห 6 นายทันใจ   ชูทรงเดช มาประชุม 

62 โรงเรียนโนนเทพ สห 6 นายวีรพงศ์   หมายสุข มาประชุม 

63 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สห 6 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ มาประชุม 

     



 
 
 
 
 

 ๔ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

64 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สห 7 นางกนกพร  สร้อยจิต มาประชุม 

65 โรงเรียนโคกยางวิทยา สห 7 นายสมชัย  นามสว่าง มาประชุม 

66 โรงเรียนตานีวิทยา สห 7 นายสมโภชน์  สุขเจริญ มาประชุม 

67 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สห 7 นายธรรมนูญ   มีเสนา มาประชุม 

68 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สห 7 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์ มาประชุม 

69 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา สห 7 นายพศิน   บัวหุ่ง มาประชุม 

70 โรงเรียนตาเบาวิทยา สห 7 นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข มาประชุม 

71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สห 7 นายวสันต์    คําเกลี้ยง มาประชุม 

72 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สห 7 นายศรีสุนทร   ส่งเสริม มาประชุม 

73 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สห 7 นายสุคนธ์  โสกรรณิตย์ มาประชุม 

74 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สห 7 นางสาวพิจิตรา  คํามันตรี มาประชุม 

75 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สห 7 ว่าท่ี ร.ต.อภินันท์  จันทเขต มาประชุม 

76 โรงเรียนสังขะ สห 8 นายสุนทร    พลศรี มาประชุม 

77 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สห 8 นายสุวรรณ    สายไทย มาประชุม 

78 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 8 นางอุดมพร   สิงห์ชัย มาประชุม 

79 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สห 8 นายไพบูลย์   ศิริมา มาประชุม 

80 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สห 8 นายเสกสันต์   สัมฤทธิ ์ มาประชุม 

81 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สห 8 นายอาย ุ  คิดดี มาประชุม 

82 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 8 นายชาญสิทธิ์  เกษีสังข์ มาประชุม 

83 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ มาประชุม 

84 โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน สห 8 นายขันติ   จารัตน์ มาประชุม 

85 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สห 8 นายสุพิน   บุญเยี่ยม มาประชุม 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๕ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
ก่อนวาระประชุม   
 
 กิจกรรมที่ 1  พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                            น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและและร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   นําโดย นายสําเริง บุญโต รักษาราชการแทน ผอ.สพม.33 นําถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กล่าวถวายอาลัย ยืนสงบนิ่ง 
89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   
 กิจกรรมที่ 2   มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดี 
         ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจําปกีารศึกษา  ๒๕๕๘  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอมอบช่อ
ดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่สถานศึกษาและนักเรียนท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน  ดังนี้ 
 มอบช่อดอกไม้ 
        ๑.  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
        ๒.  นายธนากร  ช่องงาม  โรงเรียนรัตนบุรี  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มอบเกียรติบัตร 
1. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับมัธยมศึกษา ขนาด

เล็กประจําปีการศึกษา 2558 
2. นางสาวธรัญญา  ดาทอง  โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 
 
 กิจกรรมที่ 3   มอบโล่โรงเรียนดีประจ าต าบล  ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองเป็น
ต้นแบบโรงเรียนดีประจ าต าบล  จ านวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี ้
  ๑. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา                  ๗. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  
  ๒. โรงเรียนพรหมเทพพิทยาคม      ๘. โรงเรียน ศรีสุขวิทยา 
  ๓. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร          ๙. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ 
  ๔. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา      ๑๐. โรงเรียนพญารามวิทยา 
   ๕. โรงเรียนดอนแรดวิทยา                 ๑๑ โรงเรียนทับโพธิ์พฒันวิทย ์
  ๖. โรงเรียนโคกยางวิทยา  
  
 
 



 
 
 
 
 

 ๖ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
 กิจกรรมที่ 4   มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดี
ประจ าต าบล  จ านวน ๖ โรงเรียน ดังนี้   
  ๑. โรงเรียนเมืองบัววิทยา  
   ๒. โรงเรียนสวายวิทยาคาร  
  ๓. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
  ๔. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  
  ๕. โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน  
  ๖. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
          กิจกรรมที่ ๕  มอบเงินเพือ่สนบัสนุนการจัดการศึกษา 
  คุณประกิจ  เลิศศุภวงศ์ เจ้าของร้านกานต์บิวต้ี จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินให้แก่โรงเรียนเพื่อ
จัดซื้อวัสดุการศึกษา จ านวน ๔ โรงเรียน   โรงเรียนละ ๕.๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐ บาท    
(สองหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายช่ือโรงเรียน ดังนี ้

1. โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
2. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ 
3. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา  
4. โรงเรียนนาบัววิทยา    

 กิจกรรมที่ ๖   ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต ๓๓  (ฉก.ชน.สพม.๓๓)  

ตามท่ี ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา       
เขต ๓๓ (ฉก.ชน.สพม.๓๓) ได้จัดต้ังกองทุน “ฉก.ชน.สพม.๓๓” โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียน ท่ีประสบอุบัติภัย ขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้น 

ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
(ฉก.ชน.สพม.๓๓) มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

 
1. เด็กชายวุฒิภัทร  เช่ือมรัมย์  โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ประสบเหตุจมน้ําเสียชีวิต  

มอบเงินช่วยเหลือคร้ังที่ 1  จ านวนเงิน 8,939  บาท  (แปดพนัเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)  ดังรายนาม
ผู้บริจาคต่อไปนี้ 

 
ท่ี ชื่อโรงเรียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ศูนย์ฉก.ชน.สพม.33 1,000  
2 โรงเรียนนาดีวิทยา 500  
3 โรงเรีนสุรวิทยาคาร 1,000  
4 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 500  
5 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 500  



 
 
 
 
 

 ๗ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

6 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 800  
7 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 300  
8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1,000  
9 โรงเรียนเช้ือเพลิง 1,000  

10 โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก 500  
11 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 622  
12 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 917  
13 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 300  
  รวม 8,939  

2.  เด็กชายณัฐพงษ์   จันทะโชติ  โรงเรียนกระเทียมวิทยา ประสบอัคคีภัย มอบเงิน
ช่วยเหลือคร้ังที่ 1 จ านวนเงิน  7,445 บาท  (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดังรายนามผู้บริจาคต่อไปนี้ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ศูนย์ฉก.ชน.สพม.33 1,000  
2 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 300  
3 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1,374  
4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1,000  
5 โรงเรียนมัธยมจารพัตรวิทยา 460  
6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 500  
7 นายเสนอ  ประพันธ ์ 100  
8 โรงเรียนนาดีวิทยา 500  
9 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1,211  

10 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 500  
11 โรงเรียนสิรินธร 500  

 
รวม 7,445  

                 3. นายวศิน  โพโสดา  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ประสบอุบัติเหตุ มอบเงินช่วยเหลือ 
คร้ังที่ 1  จ านวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)   ดังรายนามผู้บริจาคต่อไปนี้ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
1 ศูนย์ฉก.ชน.สพม.33 1,000  
2 นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ 500  
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 500  

4 
นางรุจิรา  ปรางค์ชัยกุล  
ครูโรงเรียนสินรนิทร์วิทยา 1,000 

 

  รวม 3,000 
  



 
 
 
 
 

 ๘ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

4. นางสาวทัศนีย์  พรรณาการ นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์ดํา นางสาวอรุกานต์  บุญระวัง โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
ประสบอุบัติเหตุ มอบเงินช่วยเหลือคร้ังที่ 1  จ านวนเงิน  2,820 บาท  (สองพันแปดร้อยยี่สบิบาทถ้วน)  
ดังรายนามผู้บริจาคต่อไปนี้ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
1 ศูนย์ฉก.ชน.สพม.33 1,000  
2 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 320  
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 500  

4 
นางรุจิรา  ปรางค์ชัยกุล  
ครูโรงเรียนสินรนิทร์วิทยา 

1,000 
 

  รวม 2,820  
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายสําเริง  บุญโต  รอง ผอ. สพม.เขต 33  เป็นประธานการ
ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ          
 
                            นายส าเริง  บุญโต  ประธานในทีป่ระชุม (รอง ผอ. สพม.เขต 33)  

1. ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์  ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีและการต้อนรับดูแล  แก่คณะผู้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  สัญจร  ครั้งท่ี 7 /59   

2. ของความยินดีกับคณะผู้บริหารท่ีได้การรับการพิจารณาย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

3. ขอขอบคุณสําหรับการให้ความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัด  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับงานราชพิธี ต่าง ๆ พร้อมท้ังการรายงานผลกิจกรรม   ซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ   เพื่อการรวบรวมนําส่งข้อมูลยังส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการรายงานผล
กิจกรรมตามข้ันตอนต่อไป 

4. รูปแบบและแนวทางการเสนอโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2561  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

5. รูปแบบและแนวทางท่ีถูกต้องของการสอบ  สรรหา  ประกาศและบรรจุแต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
6. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตาม

มาตรฐานตัวชี้วัด 
7. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของสถานศึกษา โดยการให้สถานท่ีในบริเวณสถานศึกษาเป็นท่ีตาก

ข้าวสารเปลือกแกเ่กษตรกรในชุมชน 
 



 
 
 
 
 

 ๙ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
          นายจ าลอง  ผู้สมเก่า (รอง ผอ. สพม.เขต 33) 

1.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาควรแยกเป็นกลุ่มสาระวิชาเพื่อการพัฒนา 
2.  แจ้งเน้นการรู้รักสามัคคีของเราชาวมัธยม 
3  แจ้งช่องทางการศึกษารูปแบบใหม่ของการดําเนินงานด้านงบประมาณ 
   
                     นายกฤษ  ละมูลมอญ (รอง ผอ. สพม.เขต 33) 
1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมชมการแสดงสุดตระการตาใน "งานมหัศจรรย์
งานช้างสุรินทร์ คร้ังที่ 56" ประจ าปี 2559 ระหว่างวันท่ี 16-27 พฤศจิกายน 2559 รวม 13 วัน ณ สนาม
กีฬาศรีณรงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (งานแสดงช้างในวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-12.00 
น. ณ สนามแสดงช้างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์) เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดสุรินทร์ และร่วมอนุรักษ์วิถี
ชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ให้คงอยู่สืบไป 

2.  ขอความร่วมมือสถานศึกษาเน้นการสอดส่องดูแลเรื่อง  พฤติกรรมผู้เรียน  เกี่ยวกับปัญหาเด็กแว๊น
และแฟช่ันผู้หญิงสักลายผู้ชายเจาะหู มุ่นเน้นการสร้างค่านิยมและจิตสํานึกด้านพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใน
สังคมไทยของเยาวชน 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/๒๕๕9 (สัญจร) 
                                ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ครั้งท่ี  6/2559   ในวนัท่ี 
๕  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  o๙.oo น.  ณ  โรงเรียนสิรินธร อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ท่ีประชุม
ได้พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/ ๒๕๕๘ ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสํานักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ (รูปครุฑ) (มีข้อความไม่ถูกต้อง แก้ไขท่ีกลุ่มอํานวยการ) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
      ๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 
                                     3.1.1  โครงการ “ รักความสะอาด  รักสุรินทร์ “  
                              ตามท่ี จังหวัดสุรินทร์  ได้แจ้งขอความร่วมมือร่วมด าเนินโครงการ   
“ รักความสะอาด รักสุรินทร์” และรายงานภาพถ่ายกิจกรรม ให้จังหวัดทราบเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย
ทราบ  ตามข้ันตอนต่อไป   

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๑๐ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

  3.1.2  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินการควบคุมภายใน 
    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท ารายงานการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบภาครัฐอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันส้ินสุดปีงบประมาณ นั้น 
             ขอให้สถานศึกษาติดตามประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน  (งวดส้ินสุด 
ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙) แล้วจัดส่ง 
  ๑. หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ให้ 
       ๑.๑ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ 
       ๑.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  
  ๒. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม
ปอ.๓)ณ ๓๐ กันยายน ๕๙ และ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (แบบ 
ปอ.๓) มายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  3.1.3  ขอความร่วมมือจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล  ประจ าปี  2559 
   ตามท่ี  จังหวัดสุรินทร์และสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ได้จัดทําสลาก
กาชาดการกุศลประจําปี  2559  เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และกิจกรรม
อันเป็นสาธารณกุศลของจังหวัดสุรินทร์  โดยกําหนดออกรางวัล  ในวันอังคารท่ี  22  พฤศจิกายน  2559  
เวลา  17.00 น.  ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์  (หน้าท่ีว่าการอําเภอเมืองสุรินทร์) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  นั้น   
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ จึงใคร่ขอความร่วมมือสถานศึกษา
ในสังกัด  ให้การสนับสนุนรับสลากกาชาดการกุศล สถานศึกษาละจํานวน   5 ใบ  ในราคาใบละ 30 บาท 
ร่วมเป็นเงินท้ังส้ิน  150 บาท โดยสถานศึกษาดําเนินการรวบรวมนําส่งเงินสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล 
มายังกลุ่มอํานวยการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  ภายในวันท่ี  16  พฤศจิกายน 
2559  เพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
        ๓.๒  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     3.2.๑  ผลการตัดสินการประกวดหนังสั้นส าหรับเด็กและเยาวชน  
                                  ตามท่ี จังหวัดสุรินทร์ โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตส่ือสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้
โครงการส่ือเยาวชนคนรักสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ในการผลิตส่ือสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน     
โดยก าหนดให้มีการจัดการประกวดส่ือ ประเภทหนังส้ัน 
 



 
 
 
 
 

 ๑๑ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

                                  ในการนี้ มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓  ได้ส่งหนังส้ันเข้าร่วมประกวด จ านวน ๑๗ โรงเรียน และมีหนังส้ันท่ีชนะการประกวด ดังนี้ 
 ๑. ล าดับท่ี ๑ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา      ช่ือเรื่อง ล าพื้นสอนนาง บ่อต้ังคัน  
 ๒. ล าดับท่ี ๒    โรงเรียนสุรวิทยาคาร      ช่ือเรื่อง ฮักเฮาท่ีเขาสวาย 
 ๓. ล าดับท่ี ๓ โรงเรียนสังขะ       ช่ือเรื่อง แค่คิด 
 ๔. ชมเชยล าดับท่ี ๑ โรงเรียนศรีสุขวิทยา      ช่ือเรื่อง ทางเลือก 
 ๕.  ชมเชยล าดับท่ี ๒ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา      ช่ือเรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 
                 ๖. ชมเชยล าดับท่ี ๓ โรงเรียนนาบัววิทยา      ช่ือเรื่อง เด็กแว้น 
 จึงเรื่อมาเพื่อโปรดทราบ และเชิญชมหนังส้ัน ล าดับท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

                     3.2.2  กีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์”คร้ังที่ ๒ 
                        มติท่ีประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
“สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
           ๑. ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์” ครั้งท่ี ๒  
       พิจารณาปรับเปล่ียนก าหนดวันแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์” ครั้งท่ี ๒ รอบ
คัดเลือกระดับจังหวัด จากเดิมวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  เปล่ียนเป็นวันท่ี ๑๐ – ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดพิธีเปิด-ปิด วันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
                         ๒. ก าหนดวันยื่นใบสมัคร/เอกสาร หลักฐาน และจ านวนทีม ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันฯ  
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รายละเอียด ดังนี้ 
 

วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตฯ ด าเนินการส่งข้อมูลจ านวนทีมท่ีเข้าร่วม 

การแข่งขันให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ยื่นใบสมัคร/เอกสารหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติตาม 
ท่ีก าหนด เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

สหวิทยาเขตฯ ท่ีเป็น 
เจ้าภาพกีฬาแต่ละชนิด 
เป็นผู้ด าเนินการ 
 

ประชุมเพื่อจับฉลากแบ่งสาย จัดโปรแกรมการแข่งขัน  
เวลา ๑๕.๐๐ น. กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้ด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก าหนดส่งสูจิบัตรการแข่งขันให้ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

3. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์” ครั้งท่ี ๒ 
ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีโรงเรียนสนับสนุนคนละ ๕ บาท จํานวนนักเรียน ๕๔,๓๑๗ คน รวมท้ังส้ิน ๒๗๑,๕๘๕ 
บาท โดยให้โรงเรียนดําเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  



 
 
 
 
 

 ๑๒ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

   เนื่องจากการแข่งขันกีฬาหลายประเภทท่ีมีจํานวนทีมในการแข่งขันลดลง จึงพิจารณา 
ปรับงบประมาณในการจัดการแข่งขันให้เหมาะสม ดังนี้ 

 

 

  
                  ๔. มอบหมายภารกิจในการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์”  
 

ท่ี การด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด สหวิทยาเขต ๑ สุรวิทยาคาร  
๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี สหวิทยาเขต  ๒ สิรินธร  
๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สหวิทยาเขต ๓ จอมพระ-เขวาสินรินทร์  
๔ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ สหวิทยาเขต ๔ ศรีสําโรง  
๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร สหวิทยาเขต ๕ ชุมพลบุรี  
๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต ๖ ศรีนครเตา  
๗ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สหวิทยาเขต ๗  ปราสาทเชิงพนม  
๘ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนและสิทธิประโยชน์ สหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ  
๙ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สพม. ๓๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
๑๐ คณะกรรมการประสานงานท่ัวไป สพม.๓๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
๑๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนววีัฒน์โยธิน  
๑๒ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการ

จัดการแข่งขันกีฬาฯ 
ว่าท่ีร้อยตรีอภินันท์  จันทเขต และคณะครู
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 

๑๓ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร, สิรินธร, วีรวัฒน์โยธิน 
จัดนักเรียนขึ้นเชียร์โรงเรียนละ ๖๐๐ คน 

 

 

ท่ี ชนิดกีฬา 
จัดสรรเดิม 

(บาท) 
จัดสรรใหม่ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑ เทเบิลเทนนิส 15,000 ๑๓,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๑ สุรวิทยาคาร 
๒ กรีฑา 60,000 ๖๐,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๑ สุรวิทยาคาร 
๓ ฟุตซอล 35,000 ๒๙,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๒ สิรินธร 
๔ มวยไทย-มวยสากล 

สมัครเล่น 
40,000 ๔๐,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๓ จอมพระ-เขวาสินรินทร์ 

๕ เซปักตะกร้อ 20,000 ๑๕,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๔ ศรีสําโรง 
๖ วอลเลย์บอล 35,000 ๒๒,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๕ ชุมพลบุรี 
๗ เปตอง 15,000 ๑๓,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๖ ศรีนครเตา 
๘ ฟุตบอล 55,000 ๔๘,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๗ ปราสาทเชิงพนม 
๙ บาสเกตบอล 25,000 ๒๐,๐๐๐ สหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ 

รวมทั้งสิ้น 300,000 ๒๖๐,๐๐๐  



 
 
 
 
 

 ๑๓ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 ๕. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สมพ. ๓๓ เกมส์” ค าส่ังชุด
ใหญ่  สพม. ๓๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้จัดท าค าส่ังฯ  
 ๖. การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์” ค าส่ังชุดเล็ก
ให้สหวิทยาเขตฯ ท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด จัดท าค าส่ังย่อยให้ครอบคลุมทุกภารกิจ เสนอ
รายช่ือคณะกรรมการฯ เพื่อลงนามแต่งต้ังโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   โดยให้
ปรากฏช่ือคณะกรรมการอ านวยการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในค าส่ังฯ ดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.2.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การมีงานท า ตามแนวทางการ
จัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

         ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ให้มีกําลังคน
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีงานทํา โดยกําหนดแนวทางการขับเคล่ือน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ันในรายวิชาเพิ่มเติม สําหรับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (สะสมหน่วยกิต) 

  2. การจัดหลักสูตรทวิศึกษา โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. การจัดหลักสูตรเตรียมพื้นฐานความถนัดกลุ่มสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
4. การจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
5. การพัฒนางานแนะแนวจัดเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 

ท้ังนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามความ
พร้อมของแต่ละโรงเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 แล้วนั้น         
  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา 

ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ประจําภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2559 โดยให้รายงานถึงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภายในวันท่ี 10 
ธันวาคม 2559 (ท้ังนี้ได้แจ้งผ่านระบบ my-office ให้ทราบแล้ว) 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.2.4  โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าฯ 
   1. โรงเรียนปัญญาภิวัฒน ์

   2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 



 
 
 
 
 

 ๑๔ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

           3.2.5 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 66         
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม  2559  ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดสถานที่แข่งขันดังนี้ 
1. ภาษาไทย สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนท่าบ่อ  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย (43 กม. จาก       อ.

เมืองหนองคาย) 
2. คณิตศาสตร์ สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ (46 กม. จาก  

อ.เมืองบึงกาฬ)   
3. วิทยาศาสตร์ สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย (46 กม.  

จาก อ.เมืองหนองคาย), โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย (56 กม. จาก อ.เมืองหนองคาย) 
4. นักบินน้อย สพฐ. สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนท่าบ่อ  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย (43 กม. จาก  

อ.เมืองหนองคาย) 
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  
7. ศิลปะ ทัศนศิลป์]  สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ        

(48 กม. จาก อ.เมืองบึงกาฬ) 
[นาฏศิลป์]  สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ.หนองคาย  
[ดนตรี]  สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย (46 กม.  

จาก อ.เมืองหนองคาย) 
8. คอมพิวเตอร์ สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวทิยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ (28 กม. จาก  

อ.เมืองบึงกาฬ), โรงเรียนบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 
9. การงานอาชีพ สถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ (46 กม.  

จาก อ.เมืองบึงกาฬ) 
10. หุ่นยนต์  สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย    
11. ภาษาต่างประเทศ สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (43 กม.  

จาก อ.เมืองหนองคาย) 
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานท่ีแข่งขัน โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

 (43 กม. จาก อ.เมืองหนองคาย) 
13. การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม  สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  

อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ (48 กม. จาก อ.เมืองบึงกาฬ) 
14. กิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน สถานท่ีแข่งขัน  โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง  

จ.บึงกาฬ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4ygQZixk_o2eUdFV2tIRzZ4MUE
https://drive.google.com/open?id=0B4ygQZixk_o2dFFLZVBnY1EwVEU
https://drive.google.com/open?id=0B4ygQZixk_o2QkRzdXRiaFZHeDA


 
 
 
 
 

 ๑๕ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

            ๓.๓  กลุ่มนโยบายและแผน 

          3.3.1  การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  งบลงทุน 

                                        ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดกรอบ
วงเงินการดําเนินการจัดต้ังงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 รายการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ให้กับสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  ยกเว้น 
โรงเรียนกลุ่มจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (เนื่องจากได้มีการเสนอขอต้ังงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้
แล้ว)  กรอบวงเงิน รวมท้ังส้ิน  13,744,933,700  บาท  โดยจําแนก ดังนี้ 
 1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น  สําหรับสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จํานวน  8,341,077,000 บาท 
 2. จัดต้ังสําหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ จํานวน 700,000,000 บาท  โดยต้ังไว้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. จัดต้ังงบประมาณสําหรับอาคารเรียนและอาคารประกอบขนาดใหญ่ให้โรงเรียนตามความขาด
แคลนและจําเป็น โดยพิจารณาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 1,000,000,000 
บาท 
 4. ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ รายการผูกพันเดิม  จํานวน  3,703,856,700  บาท 

  รายละเอียดประกอบการขอต้ังงบประมาณ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม  พร้อมส่งเอกสารประกอบ 
(เฉพาะกรณีงบผูกพัน)  ได้แก่ 
       1) แผนผังอาคารเรียน-อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นของโรงเรียน (Master Plan) ระบุ
พื้นท่ีท่ีจะก่อสร้าง 
       2) เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา 
       3) หนังสือยืนยันว่ามีสถานท่ีก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง 
       4) ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
       5) แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอต้ังงบประมาณปี 2561 (อาคารขนาดใหญ่)  
       6) กรณีของการขอต้ังงบประมาณทดแทนอาคารเดิมท่ีได้รับอนุมัติให้รื้อถอนแล้ว ให้จัดส่ง
สําเนาหนังสือท่ีได้รับอนุมัติให้รื้อถอนด้วย 

              สําหรับปฏิทินการดําเนินงานการจัดต้ังงบประมาณ  สพฐ. ได้กําหนดไว้ ดังนี้ 

                

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ๑๖ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

ปฏิทินการดําเนินงานจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน  
รายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและส่ิงก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
24 - 28 ตุลาคม 2559 -  จัดทําคู่มือการจัดต้ังงบประมาณปี 2561 และแผนพัฒนา 

   โครงสร้างพื้นฐาน อาคารและส่ิงก่อสร้าง ระยะ 3 ปี  
   (พ.ศ. 2562-2564) 

สนผ. 

2 – 7 พฤศจิกายน 2559 -  แจ้งกรอบวงเงนิงบประมาณปี 2561 ให้ สพป./สพม.  
   พร้อมคู่มือการจัดต้ังงบประมาณ 

สนผ. 

7 – 30 พฤศจิกายน 2559  - จัดทํารายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณปี 2561 และ   
   แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
   ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

สพป./สพม. 
/โรงเรียน 

10 – 15 พฤศจิกายน 2559 - บันทึกผลการจัดต้ังงบประมาณ รายการส่ิงก่อสร้าง           
  งบผูกพัน ผ่านเว็บไซต์ http://budget61.jobobec.in.th 

สพป./สพม. 

ภายใน 21 พฤศจิกายน 2559 - ส่งเอกสารคําขอต้ังงบประมาณปี 2561 รายการส่ิงก่อสร้าง  
  งบผูกพัน 

สพป./สพม. 

21 - 30 พฤศจิกายน 2559 - บันทึกผลการจัดต้ังงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน  
  และส่ิงก่อสร้าง งบปีเดียว  
  ผ่านเว็บไซต์ http://budget61.jobobec.in.th 

สพป./สพม. 

ภายใน 9 ธันวาคม 2559                -  ส่งเอกสารคําขอต้ังงบประมาณปี 2561 รายการค่า
ครุภัณฑ์   
  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบปีเดียว 

สพป./สพม. 

1 ธันวาคม 2559 -  ประมวลผลคําขอต้ังงบประมาณของ สพป./สพม.  
   เพื่อจัดส่งสํานักงบประมาณ 

สนผ. 

1– 28 กุมภาพันธ์ 2560 -  บันทึกผลการจัดต้ังงบประมาณ แผนพัฒนา  
   โครงสร้างพื้นฐาน อาคารและส่ิงก่อสร้าง ระยะ 3 ปี  
   (พ.ศ. 2562-2564)   
   ผ่านเว็บไซต์ http://budget62-64.jobobec.in.th 

สพป./สพม. 

1 - 10 มีนาคม 2560 -  ประมวลผลความต้องการตามแผนพัฒนาโครงสร้าง 
   พื้นฐาน อาคารและส่ิงก่อสร้าง ระยะ 3 ปี  
   (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร 
   งบประมาณ 

สนผ. 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 



 
 
 
 
 

 ๑๗ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
  3.3.2  แจ้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

                   วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “การมัธยมศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล    
บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

                   พันธกิจ (MISSION) 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
๒. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะ

ชีวิต 
มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ 

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมี
วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ  

4. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย   
5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารจัดการ

ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการท่ี
เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล   โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ท่ีมุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงาน 

                 เป้าประสงค์ (GOAL) 
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา  มีทักษะชีวิต  มี

เป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทํางาน

ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ  
4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลท่ีเน้นวิชาการและ

อาชีพ บนพื้นฐานของความ เป็นไทย    
5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑  ยุคไทยแลนด์ 4.0 

6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๑๘ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

วัฒนธรรมองค์กร 
 ร่วมคิด  ร่วมทํา   ร่วมรับผิดชอบ 
ค่านิยมองค์กร 
 รับผิดชอบ   มีน้ําใจ  ให้บริการ  ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
    กลยุทธ์ที่ 1  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง  
                    จุดเน้นที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

       ๑.๑ ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพจบการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

               1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  

ให้เหมาะสม กับความต้องการจําเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ท้ังใน
รูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษา
ทางเลือก   
        1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีพ  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษาวิชาชีพ   โดยสร้าง
ความร่วมมือกับ สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น 
       1.4 สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา  เข้าศึกษาต่อในสายสามัญ 
และสายอาชีพ   
                     จุดเน้นที่  2  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
          2.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยใช้เกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามศักยภาพของสถานศึกษา 
          2.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ 
ประพฤติ นักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับ 
เครือข่าย สหวิทยาเขต วิชาชีพทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.3 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก
ด้อยโอกาส  เด็กพิการ  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 
     กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย   

          จุดเน้นที่ ๑  เสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑.๑ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ   
      1.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

         ๑.๓ ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้องถิ่น  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
 



 
 
 
 
 

 ๑๙ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

       1.4 ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
      1.5 ปลูกฝังจิตสํานึกให้มีความรักชาติ  เปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น 

ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  จุดเน้นที่  2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอยา่งมีคุณภาพ 

2.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
และภาษาต่างประเทศท่ี 2  

2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร(ทักษะการคิด  ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการส่ือสาร  ทักษะชีวิต  ทักษะการใช้เทคโนโลยี)  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนําผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ 
(NT, O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
          2.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
  จุดเน้นที่  3  เสริมสร้างสุขภาพจิต   สุขภาพกายที่ดี  และมีทักษะอาชีพ  
          3.1 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน  ตามหลักพหุปัญญา  ด้านสุขภาพจิต  สุขภาพกาย 
และทักษะอาชีพ 
                                      3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเป้าหมายชีวิต พัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ   
                                      3.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย เช่น  ลูกเสือ  เนตรนารี 
แนะแนว  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  และห่างไกลยาเสพติด 
  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

         จุดเน้นที่ 1  พัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ิน และหลักสูตรสถานศึกษา  
                               ๑.๑   ปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับบริบท  ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น สังคม  โดยเน้นทักษะ
วิชาชีพ  ควบคู่กับวิชาสามัญ 
            1.2   ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และจัดทําแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                               ๑.3  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา  และครู  ผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
                               ๑.4  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  ท่ีสามารถวัดและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
     จุดเน้นที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                             2.1  ส่งเสริมให้ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
                              2.2  ส่งเสริมให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม   
                              2.3 ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวัดและประเมินความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   



 
 
 
 
 

 ๒๐ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

                              2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย   ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน   เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
           จุดเน้นที่ 3  พัฒนาระบบนิเทศ  
                           3.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
        3.2  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีเครือข่ายการนิเทศ  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสหวิทยาเขต 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้นที่ 1  การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 

1.1 จัดทําแผนอัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

1.2 การวิเคราะห์สภาพอัตรากําลังของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

จุดเน้นที่ 2  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาตนเอง(ID – Plan)  
     2.2  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรง

ตาม 
สายงาน   ความต้องการของตนเอง   และส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

     2.3 ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

                2.4 ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะด้านการ
เป็นผู้นําทางวิชาการ และด้านบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 3  การสร้างระบบแรงจูงใจและขวัญกําลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      3.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าตามมาตรฐาน 

ตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
         3.2 ส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือ  และวิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         3.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นให้เป็น
ท่ีประจักษ์ 
     กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

      จุดเน้น  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  ในยุคไทยแลนด์ 4.0     

๑. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ท่ีทันสมัยเพื่อใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงและปลอดภัย  การติดต่อส่ือสาร การเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย (Network Learning) การนิเทศ การรายงานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวัดผลและ
ประเมินผล การอบรมพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี 
ทันสมัย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) 



 
 
 
 
 

 ๒๑ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้  
การผลิต การบํารุงรักษาส่ือ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างสรรค์   
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

จุดเน้นที่ 1  การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ  
                ๑.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยมีกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา   สหวิทยาเขต   ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  และ
สถานศึกษาเป็นฐาน   
       1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ตามสายบังคับบัญชา 
       1.3 ส่งเสริมการบริหารงานด้านวิชาการเชิงพื้นท่ี   ตามสหวิทยาเขตและโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบ โดยรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ 
          จุดเน้นที่ 2  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

                2.1    ส่งเสริม พัฒนาภาคีเครือข่าย สมาคมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์   สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์   เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  ชมรมข้าราชการบํานาญ   เครือข่ายสถาบันการศึกษาอื่น   สถานประกอบการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
                           2.2   ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
                       3.3.3  แจ้งรายละเอยีด  20 ข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

         1. มีครูเวร รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและช่วงเลิกเรียน 
          2. การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  วันจันทร์เครื่องแบบราชการ  วันพุธ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันศุกร์ชุดผ้าไทยพื้นเมือง 
          3. ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้วยกลวิธีสอนท่ี
หลากหลาย   
          4. สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรมาพัฒนาการศึกษา เช่น ครูมี
จํานวนน้อยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครอง มาเป็นวิทยากรท้องถิ่น 
           5. ให้ครูที่ปรึกษาพานักเรียนพูดคุย สรุปส่ิงดีงาม  สวดมนต์แบบส้ัน ยกเก้าอี้ขึ้นโต๊ะ ทําความสะอาด
โรงเรียนทุกวันทําการก่อนกลับบ้าน 
          6. ให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูม ทุกวันทําการ ทุกโรงเรียน  
          7. ให้มีการสวดมนต์ยาวทํานอง สรภัญญะทุกวันศุกร์   
          8. จัดให้มีครูเวรและมีการบันทึกเวรประจําวัน    



 
 
 
 
 

 ๒๒ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

          9. พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
          10. ปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอรัปช่ัน ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ  สร้างขวัญกําลังใจ  ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจและ
ความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าท่ี 
          11. ปลูกฝังจิตสาธารณะให้นักเรียนช่วยงานพ่อแม่  ผู้ปกครอง  โรงเรียนและสังคม 
          12. ให้นักเรียนมีเป้าหมายชีวิต  โดยโรงเรียนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน แนะนําเป้าหมายชีวิตของ
นักเรียน 
          13. ลูกสุรินทร์ต้องมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ 
          14. ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกําลังกายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
          15. พัฒนานักเรียนให้คัดลายมือไทยด้วยตัวบรรจง 
          16. ใช้วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์กล่อมเกลาจิตใจนักเรียนอย่างจริงจัง  ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
          17. จัดทําแนวปฏิบัติการใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟนของนักเรียนเพื่อการเรียนการสอน 
          18. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
          19. จัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และ
ให้โรงเรียนจัดทําโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  
          20. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น หลีกเล่ียงการจัด
กิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน  จัดอบรมครูในวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์  ส่งเสริมการทํางานของครู
ผู้ทรงคุณค่า(เกษียณอายุราชการ) หรือผู้มีจิตอาสา   

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

                  ๓.๔  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                     3.4.1  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑.๑ ปฏิทินการสอบ 
  ๑)  ม.๓   สอบ  ๔ – ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ (เสาร์-อาทิตย์) สพม. เป็นผู้ดําเนินการ 
  ๒)  ม.๖   สอบ  ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ (เสาร์ - อาทิตย์) มทส. เป็นผู้ดําเนินการ 

๑.๒ นับถอยหลังการเข้าสู่การสอบ (O-NET) 
๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการสอบ (O-NET) 
 ๑) สพม.๓๓  สนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขต ท้ัง ๘ สหวิทยาเขต ๆ ละ 

๔๐,๐๐๐ บาท  โดยให้สหวิทยาเขต/โรงเรียน ดําเนินการตามความเหมาะสม  โดยมีเป้าหมายให้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
  ๒) บริษัทอักษรเจริญทัศน์ (ประสานงาน 09 4310 8236)  ได้ประสานกับ สพม.๓๓ 
ว่ายินดีจัดวิทยากรและเอกสารในการพัฒนาครูใน ๕ กลุ่มสาระหลัก ร่วมกับสหวิทยาเขต โดยบริษัทจะจ่ายค่า
วิทยากรและเอกสารให้ฟรี  โดยกําหนดปฏิทิน และวิทยากรไว้ ดังน 
   ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๙  วิชา คณิตฯ   วิทยากร อ.น้ํา 
   ๓ ธ.ค. ๒๕๕๙  วิชา อังกฤษ  วิทยากร อ.บิว 
   ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙  วิชา วิทย์  วิทยากร อ.แม็ค 



 
 
 
 
 

 ๒๓ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

   ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙  วิชา สังคม  วิทยากร อ.แกงส้ม 
   ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙  วิชา ภาษาไทย  วิทยากร อ.ตีต๋ี 
ให้โรงเรียนประสานงานกับผู้ประสานงานของบริษทัฯ ด้วยตนเอง 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
   3.4.2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
    เริ่มนิเทศฯ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ มี
รายละเอียดในแผนการนิเทศฯ ท่ีส่งให้โรงเรียนทราบทาง My office แล้ว 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
   3.4.๓ การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

   โดยใช้Echo Hybrid  และ Echo English  ในวันเสาร์ ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมช้ัน ๑ สพม.๓๓ (ตึกใหม่)  เป้าหมายผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนละ ๒ คน  
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

                    3.4.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

         สพฐ. จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้
สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษาในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งสถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีระหว่างภาคการศึกษาภายใต้กรอบมาตรฐานใหม่ รวมท้ังสามารถเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามกรอบมาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐานได้และ
ขอและให้สถานศึกษาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

๑. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับ ลงวันท่ี       
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้ังแต่การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีท่ีมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) โดยดําเนินการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ ๔ มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้ 
 



 
 
 
 
 

 ๒๔ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
๒. สถานศึกษาควรดําเนินการส่ีอสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของมาตรฐาน 

การศึกษา ฯ แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
๓.  สถานศึกษาควรวิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีใช้อยู่เดิมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ฉบับใหม่ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
ท้ังนี้ อาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  โดย
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนี้จะมี
ประโยชน์เพื่อนําไปสู่การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป และสามารถ
กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐานได้ โดยใช้ผลการประเมินท่ีผ่านมาเป็นฐาน 

๔.  ควรดําเนินการประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น  
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู องค์กรเอกชน ด้วยวิธีการประชุมระดม
ความคิด สํารวจความคิดเห็น หรือวิธีการอื่น  ๆตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๕. ให้ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และจัดทําเป็นประกาศ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการลงนามในประกาศโดยผู้บริหารสถานศึกษาและให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องรับรู้
ร่วมกัน 

๖.  ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนด 
  สําหรับคู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามกรอบมาตรฐานใหม่อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดพิมพ์ สพฐ. แจ้ง
ว่า จะจัดส่งให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                         3.4.5  แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                              ๓.5  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 

 3.5.1  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
  - เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 รายจ่ายประจ า  ณ วันที่ 31  ตุลาคม 2559 

รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 34,673,800 4,978,033 14.36 29,695,768 85.64 
งบด าเนินงาน 4,085,648 308,771 7.56 3,776,877 92.44 
งบลงทุน 43,433,600 0.00 0.00 43,433,600  

รวม 82,193,048 5,286,804 6.43 76,906,244 93.57 
 



 
 
 
 
 

 ๒๕ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2559 กรณีมีหนี้ผูกพัน คงเหลือ ยังไม่เบิก 

1. งบด าเนินงาน  
1.1 รายการซ่อมแซมระบบประปา รร.ทุ่งกุลาพิทยาคม   เงิน 323,000 บาท 

2. งบลงทุน 
2.1 รายการซ่อมแซมระบบประปา  รร..ยางวิทยาคาร   เงิน 344,000  บาท 
2.2  รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล/57-ก รร.สังขะ เงิน   215,550  บาท 
2.3  รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/57-ก รร.จอมพระประชาสรรค์ เงิน   

753,345  บาท 
2.4  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.พนมดงรักวิทยา  เงิน  496,300  บาท 
         ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันไตรมาสที่ 1 (31 ธนัวาคม 2559) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.5.2  แจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณประจ าปี 2560 สพฐ แจ้งการโอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปี 2560  ดังนี้ 

                 - งบบุคลากร   รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ   ระยะเวลา 5 
เดือน (ต่อเนื่อง) จ านวนเงิน 34,673,800 บาท 

-     งบลงทุน 
1. รายการครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง(ดีเซล)  สพม.33    เงิน 

1,214,000 บาท 
2. รายการก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ101ล/27 รร.ท่าตูมประชา

เสริมวิทย์    เงิน 9,449,900 บาท 
3. รายการก่อสร้างอาคาเรียนแบบ324 ล/55-ก รร.จอมพระประชาสรรค์  

เงิน 18,044,600 บาท 
4.   ร ายการก่ อสร้ า งอ าคาร เรี ยนแบบ 212ล/57 -ก   รร . สั งขะ                 

เงิน 10,943,900  บาท 
5.  รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก  รร.รามวิทยา รัชมังคลา

ภิเษก    เงิน 4,111,200 บาท 
6. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาประกอบ รร.รามวิทยา รัชมัง

คลาภิเษก   เงิน 590,000 บาท 
7. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาประกอบ รร.ตาคงวิทยา รัชมัง

คลาภิเษก   เงิน 1,300,000 บาท 
8. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาประกอบ รร.สุรินทร์ราชมงคล   

เงิน 1,300,000 บาท 
9. รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ216ล/57-ก  รร.บัวเชดวิทยา เงิน 

20,556,000 บาท (ผูกพัน) 



 
 
 
 
 

 ๒๖ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

10. รายการก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ101ล/27 พิเศษ  รร.ศีขรภูมิ
พิสัย  เงิน 12,161,000 บาท (ผูกพัน) 

11.  รายการก่อสร้างโรงอาหาร ( 300 ท่ีนั่ง)  รร.เบิดพิทยาสรรค์ ตําบลเบิด 
อําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  เงิน  2,865,000 บาท 

12.  รายการก่อสร้างโรงอาหาร ( 300 ท่ีนั่ง )  รร.พระแก้ววิทยา ตําบลพระแก้ว 
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  เงิน  2,865,000 บาท 

13.  รายการก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ100/27  รร.ศรีณรงค์พิทยาลัย  
ตําบลศรีสุข  อําเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์ เงิน  7,909,000 บาท 

14.  รายการส้วมนักเรียนชาย  6 ท่ี/49  รร.ชุมพลวิทยาสรรรค์  ตําบลชุมพลบุรี  
อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  เงิน  619,300  บาท 

15.  รายการส้วมนักเรียนชาย  6 ท่ี/49  รร.ประสาทวิทยาคาร  ตําบลกังแอน  
อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ เงิน 491,600  บาท 

16.  รายการส้วมนักเรียนชาย  6 ท่ี/49  สพม.33 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เงิน 491,600  บาท 

17.  อาคารเรียน  108 ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหล่ียมกลวง) รร.วังข่าพัฒนา  
ตําบลช่างปี่ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เงิน  7,412,000 บาท 

18.  บ้านพักครู แบบ 205/26  รร.เมืองบัววิทยา  อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์  จํานวน 73,400 บาท 

รายการงบลงทุน ขอให้เร่งดําเนินการตามระเบียบพัสดุท่ีเกี่ยวข้อง จะบันทึก 
PO  ในระบบ GFMIS  ให้ได้ภายใน ไตรมาสท่ี 1 (31 ธันวาคม 2559) 

 
- งบด าเนินงาน 
1.  รายการค่าประกันสังคมพนักงานราชการ  ระยะเวลา 5 เดือน (ต่อเนื่อง )  

เงิน 1,063,200 บาท 
2.  รายการค่าเช่าบ้าน จํานวนเงิน 804,558  บาท 
3. รายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เงิน 30,800 

บาท 
4. รายการค่าใช้จ่ายดําเนินการสถานศึกษา และนักเรียนพระราชทาน จําวน

เงิน 32,490  บาท 
5.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เล้ียงเด็กพิการครั้งท่ี 1 

ระยะเวลา ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)  จํานวน 36 อัตรา เงิน 2,041,200 บาท 
6. รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสํานักงาน 3 อัตรา  เดือน

ละ 9,000  บาท  ครั้งท่ี 1 ระยะเวลา ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560)   เงิน 
170,100 บาท 



 
 
 
 
 

 ๒๗ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

7. รายการค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต    เดือนละ 15,000  บาท  
ครั้งท่ี 1 ระยะเวลา ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560)   ขั้นวิกฤตเดิม 64 อัตรา  ครู
วิกฤตทดแทนครูขาดแคลน 21 อัตรา รวม 85  อัตรา  เงิน 8,032,500 บาท 

8. รายการค่าตอบแทนนักการภารโรง 2  3 อัตรา  (รร.นารายณ์คําผงวิทยา 
และรร.โนนเทพ)    เดือนละ 9,000  บาท  ครั้งท่ี 1 ระยะเวลา ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – 
มีนาคม  2560)   เงิน  113,400บาท 

9. รายการรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เดือนละ 15,000  
บาท  ครั้งท่ี 1 ระยะเวลา ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560)   จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 

           9.1.ค่าตอบแทนจ้างครูธุรการโรงเรียน  จํานวน 50 อัตรา เงิน 
4,725,000บาท 

           9.2. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง  จํานวน  
           9.3. ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน  จํานวน  2 อัตรา   เงิน 

113,400 บาท 
           9.4. ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการิทยาศาตร์(Lab 

boy) จํานวน 2 อัตรา  เงิน 113,400 บาท 
   หมายเหตุ การจ้างครูพี่เล้ียงเด็กพิการ /นักการภารโรง 2 อัตรา / ครูธุรการ/ นักการภารโรง/ 

ครูพักนอน /    ครู Lab boy  และครูวิกฤต การจัดสรร/และแจ้งอนุมัติเงินประจํางวดเป็นงบดําเนินงานซึง่
เป็นการจ้างบุคคลจ้างต่อเนือง (ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ)0408.4/ว
351 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2548)  

                  1.  ให้ทําเป็นสัญญาจ้าง สัญญาคํ้าประกัน    สพฐ.มอบให้ ผอ.เขต 
เป็นผู้ว่าจ้างลงนามในสัญญา เอกสารหลักฐานประกอบ และเอกสารหลักฐาน เงื่อนไขของสัญญา บันทึก
ต่อท้ายสัญญา(ถ้ามี)  คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ( ผอ.รร /รองผอ.รร.หรือผู้ทํา
หน้าท่ีรองผอ.รร ด้านบุคคล/เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียน) ตามท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง  

                  2.  ทุกวันสุดท้ายของเดือน  ให้มีการส่งมอบงาน (ใบส่งมอบ)  ใบ
ตรวจรับงานจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและขออนุมัติเบิกเงิน ให้โรงเรียนทําเป็นประจําทุกเดือน  จัดส่งเอกสารส่งกลุ่ม
บริหารงานการเงินและพัสดุทุกวันท่ี 5 ของเดือน  กรณี ถ้าเดือนใดไม่น าส่ง เดือนถัดไปจะไม่ท าเร่ืองให้ 
จนกว่าจะได้รับใบส่งมอบงานและใบตรวจรับพัสดุครบถ้วนจึงจะเบิกจ่ายให้  

                  3.  การเบิกเงิน เมื่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับ
เอกสารตามข้อ 2  จะตรวจสอบ และขออนุมัติวางฎีกาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS และโอนเข้าบัญชีทุกเดือนให้
ต่อไป 

                   4.  กรณีมีการลาออก ให้รีบแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ทันที เพราะหากแจ้งล่าช้าเบิกจ่ายเงินให้ไปจะแจ้งให้ส่งเงินคืนล่าช้า  และกรณีมีการจ้างรายใหม่ 
(ลูกจ้างช่ัวคราวเข้าทํางาน/หรือแจ้งออกจากงาน).ใหย้ื่นแบบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน สปส.6-03 ( แจ้งวันเข้า
ทํางาน)ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีรับเข้าทํางาน  และ/หรือ ยื่นแบบส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.6-
09 (แจ้งวันออกจากงาน) ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ล่าช้ากว่า



 
 
 
 
 

 ๒๘ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

เวลาท่ีกําหนดไว้ซึ่งกฎหมายได้กําหนดไว้มีความผิดตามกฎหมายประกันสังคม คือจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
** รายละเอียดเอกสารอ้างอิง  การอนุมัติยกเว้นให้เช่าหรือการจ้าง ฯ  ภาคผนวก หน้า 57 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                   **  ตัวอย่างใบส่งมอบงานและตัวอย่างแบบตรวจรับพัสดุ  แสดงในหน้าถัดไป** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๒๙ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 

ตัวอย่าง   แบบใบส่งมอบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๓๐ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 

ตัวอย่าง   แบบตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๓๑ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
3.5.3    การปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช.  
            สํานักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงการคลัง ได้กําหนดแนวทางการ

เปิดเผยราคากลางของทางราชการและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/7 นั้น 

         บัดนี้ สพฐ. พิจารณาแล้ว จึงแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โรงเรียนท่ี
เป็นหน่วยเบิก กําชับให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องโดย
เคร่งรัด ดังนี้ 

1. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในการจ้างทุกครั้งให้หน่วยงาน
ก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยแนบ
รายละเอียดการคํานวณราคากลางตาม  BOQ (แบฟอร์ม ปร.4/ ปร.4(พ)/ปร.ส5 (ก)/ปร.ส5 (ข)  และ ปร.6 

2.  สําหรับการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นท่ีมิใช่งาน
ก่อสร้างให้หน่วยงานชองรัฐ ดําเนินการประกาศรายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)กําหนด 

3. ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณกําหนด หากไม่มีราคามาตรฐานท่ี
สํานักงบประมาณกําหนด ให้ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือให้ใช้ราคา
ตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็ปไซต์ต่างๆเป็นราคาอ้างอิง ท้ังนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสม
ของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

4. การเปิดเผยราคารกลางของทางราชการ สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 
100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง 

5. สําหรับการเปิดเผยข้อมูลราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP ให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว279 ลงวันท่ี14 พฤษภาคม 2556 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
              3.4.4  มาตรการภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
     ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้ง มาตรการ  

ภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการใช้จ่าย
งบประมาณกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ไตรมาส ๔)  โดยให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบให้ ทุกส่วนราชการเร่งรัดดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่าย
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตาม       

 



 
 
 
 
 

 ๓๒ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงได้กําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ เพื่อให้
หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ดังนี้ 

๑๑. เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ให้เร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กรณีมีหนี้ผูกพัน ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสําคัญได้ภายใน
ไตรมาสท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๒. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา รายจ่าย
ลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตร
มาสที่ 

เป้าหมายการเบิกรายจ่าย
ประจ า 

เป้าหมายการเบิก 
รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายการเบิก 
รายจ่าภาพรวม 

รายไตรมาส(%) 
ส

ะสม ณ สิ้นไตรมาส (%  ) 

รายไตรมาส(%) 
ส

ะสม ณ สิ้นไตรมาส (%  ) 

รายไตรมาส(%) 
ส

ะสม ณ สิ้นไตรมาส (%  ) 

๑ ๓๓ ๑๙ ๓๐ 

๒ ๕๕ ๔๐ ๕๒ 

๓ ๗๖ ๖๑ ๗๓ 

๔ ๙๘ ๘๗ ๙๖ 

                       ๑.๒.๑ กําหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๖ รายจ่ายประจําเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ 

                       ๑.๒.๓. รายจ่ายประจําให้เริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายต้ังแต่ไตรมาสท่ี 
๑ สําหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายได้มากท่ีสุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

                ๑.๒.๔ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ และหากเป็นรายการท่ีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ 

                ๑.๓ .การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จะต้องเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้  

 
 



 
 
 
 
 

 ๓๓ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
๑.๔  ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เพื่อให้สามารถก่อหนี้ ไ ด้ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
๑.๕  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมท้ังระบุ

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเป็นรายเดือนทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
๑.๖ . ให้คณะทํางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณลงพื้นท่ีเพื่อ

ตรวจสอบติดตามหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

๑.๗.ให้นําผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นตัวช้ีวัด
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     

๒. มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ได้ก าหนด
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

๒.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําในไตรมาสท่ี ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ 
ของวงเงนิ โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณสําหรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงนิ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

๒.๒ รายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ รายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินต้ังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปต้องก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสท่ี ๑ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอให้สถานศึกษาในสังกัด  
ถือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐโดยเคร่งครัด รวมท้ังให้เตรียมความพร้อมต่างๆ สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างรายการ
งบลงทุนและเริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกรายการผ่านระบบ e-GP  โดยมีเงื่อนไขว่า จะก่อหนี้ผูกพันได้  
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว เท่ือให้รายการงบลงทุนท่ีมีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาทสามารถ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสท่ี ๑ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

 3.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    3.6.1 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังที่ 6 
ประจ าปี 2559  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
     ตามท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดําเนินการ

คัดเลือกและประเมินบุคคลยอดเย่ียมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจําปี 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดท่ีมีผลงานยอดเย่ียมและมีความประพฤติในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างท่ีดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมท้ังสร้างเสริมขวัญ
และกําลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีสามารถทําหน้าท่ี จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี ซึ่งมีตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีเข้าประกวดระดับ
ภาค จํานวนท้ังส้ิน 29 ราย ดังนี้ 



 
 
 
 
 

 ๓๔ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม     จ านวน  18  ราย 

ที่ ชื่อ-นามสกลุ โรงเรียน 
ระดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้าน 
ม.ตน้   ม.ปลาย 

1 
นางสุภาพร  โชติกาญ
จนวัฒน ์

โรงเรียนสิรินธร 
  

ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

2 นางสาวนิฤมณ  มั่นยืน 
โรงเรียนห้วยจรงิ
วิทยา 


  ภาษาต่างประเทศ 

บริหารจัดการ 

3 นางพรนภัส  สถานพงษ ์
โรงเรียนบัวเชด
วิทยา 

  ภาษาต่างประเทศ 
วิชาการ 

4 นายสายชล  ศรีวิเศษ โรงเรียนสิรินธร 
  

ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

5 นายฐิตินันท์  ธนปฐมพงษ ์ โรงเรียนสิรินธร   ภาษาต่างประเทศ วิชาการ 

6 นายสัมฤทธิ์  เสาทอง 
โรงเรียนสุรวิทยา
คาร 

  


การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

บริหารจัดการ 

7 
นางชมพลอย  ชุติแพทย์
วิภา 

โรงเรียนสุรวิทยา
คาร 

  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

8 นางอําพา  ปรากฎช่ือ 
โรงเรียนท่าตูมประชา
เสริมวิทย์ 

  


สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

9 นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสด์ิ 
โรงเรียนสําโรงทาบ
วิทยาคม 


  บูรณาการ 

บริหารจัดการ 

10 นางสาวพรณภัส  บุญแก้ว 
โรงเรียนหนองแวง
วิทยาคม 

  


บูรณาการ 
บริหารจัดการ 

11 นางสาวสุวรรณี   เสาร์ทอง โรงเรียนสิรินธร   คณิตศาสตร์ วิชาการ 

12 นายภากรณ์  นามสวัสดิ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา    คณิตศาสตร ์ บริหารจัดการ 

13 นายสุพรรณ  ก้านอินทร์ โรงเรียนสิรินธร   
คณิตศาสตร ์ วิชาการ 

14 นายศราวฒุ ิ สนใจ โรงเรียนสิรินธร   
คณิตศาสตร ์ บริหารจัดการ 

15 นายเก่งกานต ์ แก่นด ี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   วิทยาศาสตร ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

16 นายธราดล  บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย    ภาษาไทย บริหารจัดการ 

17 นายภูษิต  ผาสุก โรงเรียนแตลศิริวทิยา    กิจกรรมชุมนุม-ชมรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

18 นางขวัญจิรา  วงแหวน โรงเรียนสิรินธร    ศิลปะ วิชาการ 

 
               



 
 
 
 
 

 ๓๕ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม    จ านวน  5  ราย 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ขนาดสถานศึกษา ด้าน 

1 นางสุพิชฌาย์  เทศทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ บริหารจัดการ 

2 นางสาวพนมพร  แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 

3 นายชวลิตร  วรรณดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ วิชาการ 

4 นายอนุวัตร  เหมือนคิด โรงเรียนกระเทียมวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง วิชาการ 

5 นางณัฐกฤตา  ธรรมธรุะ โรงเรียนตานีวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง บริหารจัดการ 

 
ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม    จ านวน  6  ราย 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ขนาดสถานศึกษา ด้าน 

1 นางอุดมพร  สิงห์ชัย 
โรงเรียนตาคงวิทยา       
รัชมังคลาภิเษก 

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 

2 นายสฤษด์ิ  วิวาสุขุ โรงเรียนแตลศิริวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง วิชาการ 

3 นายสมศักดิ์  บุญโต โรงเรียนห้วยจรงิวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 

4 นางจารุวรรณ  บุญโต โรงเรียนศรีสุขวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก บริหารจัดการ 
5 นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ บริหารจัดการ 
6 นายไพชยนต์ จันทเขต โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๓๖ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
ก าหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2559 

1. ด้านวิชาการ 
ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 

29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             

ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

  
09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

  
09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

  
09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม         
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

  
09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

5 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม          
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

  
09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม         
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

  
09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

7 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

8 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

9 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

10 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

11 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

 
 09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 



 
 
 
 
 

 ๓๗ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 
29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 

12 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 

13 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 

14 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

15 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  บูรณาการ 

  09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 

16 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมแนะแนว 

  09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

17 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กิจกรรมนักเรียน 

  09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

18 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

19 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

20 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

21 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

22 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 09.00 - 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 



 
 
 
 
 

 ๓๘ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 

29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 

23 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

  09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 

24 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 

25 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 

26 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

27 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ   09.00 - 10.30 น. ห้องประชุม 2 

28 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว 

  09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

29 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมนักเรียน 

 
 09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

30 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 09.00 - 10.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๓๙ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
2. ด้านบริหารจัดการ 

ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 
29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

  
10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

  
10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             
ระดับมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ 

  
10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม         
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

  
10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

5 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม          
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

  
10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม         
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

  
10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

7 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

8 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

9 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

10 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

11 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

 
 10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

 
 
 



 
 
 
 
 

 ๔๐ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 
29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 

12 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

13 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

14 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

15 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  บูรณาการ 

  10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

16 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมแนะแนว 

  10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

17 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กิจกรรมนักเรียน 

  10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

18 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

19 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

20 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

21 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

22 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 10.30 - 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 



 
 
 
 
 

 ๔๑ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 
29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 

23 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

  10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

24 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

25 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

26 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

27 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ   10.30 - 12.00 น. ห้องประชุม 2 

28 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว 

  10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

29 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมนักเรียน 

 
 10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

30 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 10.30 - 12.00 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๔๒ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

3. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 

29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             

ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

 
13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

 
13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม             
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

 
13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม         
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

 
13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

5 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม          
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

 
13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม         
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

 
13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

7 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

8 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

9 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

10 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

11 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

 
 13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 

12 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

  13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 



 
 
 
 
 

 ๔๓ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 

29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 

13 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 

14 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

15 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  บูรณาการ   13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 

16 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมแนะแนว 

  13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

17 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กิจกรรมนักเรียน 

  13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

18 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

19 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

20 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

21 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

22 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 13.00 - 14.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 1 

 
 



 
 
 
 
 

 ๔๔ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

ท่ี กิจกรรม วันที่ประกวด เวลา อาคาร ชั้น 
29-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59 

23 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

  13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 

24 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

  13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 

25 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 

26 

ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

27 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ   13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 2 

28 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว 

  13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

29 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมนักเรียน 

 
 13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

30 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 13.00 - 14.30 น. ช้ันล่างห้องประชุม 1 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๔๕ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  3.6.2  การย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหาร
สถานศึกษา 
   ด้วยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยอนุมัติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ในคราวประชุมครั้งท่ี 16/2559  เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  ได้ส่ังย้าย 
และแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 16 ราย   ตามส่ัง สพม.33 ท่ี 991/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559        
** รายละเอียดดังเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  หน้า 59 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  3.6.3   การย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้สอน 
   ด้วยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยอนุมัติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ในคราวประชุมครั้งท่ี 16/2559  เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  ได้ส่ังย้าย
และแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผู้สอน  จํานวน 31 ราย    
** รายละเอียดดังเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  หน้า 64 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

          ๓.๗  หน่วยตรวจสอบภายใน 
    3.7.1  แจ้งแผนการตรวจสอบสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
         1. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษา  
          -การบริหารงบประมาณ ตรวจสอบในประเด็น การจัดทําแผน การควบคุมการดําเนินการตามแผนและ
การรายงานผล 
           -การปฏิบัติงานการเงิน ประเด็น ความถูกต้องตามระเบียบ และความรัดกุม 
           -การปฏิบัติงานบัญชี ประเด็น ความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
           -การจัดส่งรายงานทางการเงิน ประเด็น ส่งรายงานครบถ้วน ทันตามกําหนดเวลา 
           -การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประเด็น การจัดหาพัสดุ การควบคุม การใช้ประโยชน์และการตรวจสอบ
พัสดุประจําปี  จะเป็นการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในสพม. จํานวน 20 แห่ง โดยจะเข้าไปตรวจสอบ
ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560  และจะเป็นการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจําสหวิทยาเขต อีกจํานวน 65 แห่ง ตรวจสอบระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 – 31 
สิงหาคม 2560 
         2. การตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุน
ของสถานศึกษา จะเข้าไปตรวจสอบ ติดตาม จํานวน 10 แห่ง เข้าไปตรวจสอบระหว่างวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2559 – 15 ธันวาคม 2559 
         3. การตรวจสอบการจัดทําบัญชีและการประชุม/อบรมพัฒนา    
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยในวันดังกล่าวจะให้แต่ละโรง
นําเอาเอกสารหลักฐานการจัดทําบัญชี และหลักฐานการจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ไปทําการตรวจสอบ        



 
 
 
 
 

 ๔๖ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

จะดําเนินการเป็นจุดๆ จํานวน 4 จุดๆ ละ 2 สหวิทยาเขต ใช้เวลาจุดละ 1 วัน จะดําเนินการภายในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2559   กําหนดวัน เวลา สถานท่ีท่ีชัดเจน หลังจากท่ีมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

                      3.7.2  การติดตามการจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรม SMSS และการจัดส่ง
รายงานทางการเงิน  ณ วันส้ินเดือนตุลาคม 2559 พบว่า มีสถานศึกษาเพียง 20 แห่งท่ีเข้าไปบันทึกบัญชีใน
โปรแกรม SMSS  และมีสถานศึกษาท่ีจัดส่งรายงานทางการเงินมามีจํานวน 10 แห่ง 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

                             3.7.3 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 
      - ด้านการออกค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบปฏิบติังานด้านงบประมาณ และการ
ควบคุมกํากับการทํางานให้เป็นไปตามคําส่ังท่ีมอบหมาย  พบว่า สถานศึกษาบางแห่งออกคําส่ังไม่ชัดเจน โดย
ไม่ได้ระบุภาระหน้าท่ีท่ีจะให้ผู้ท่ีถูกมอบหมายปฏิบัติ 
      - ด้านการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงบประมาณ 
         1) ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการใช้แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ 
โดยไม่ได้มีการควบคุมการดําเนินงานและไม่ได้ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน                                          
             2) การเขียนโครงการ เขียนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมไม่ชัดเจน ไม่สอดรับกัน ไม่
สามารถท่ีจะวัดผลการดําเนินงานได้ 
       - ด้านการเงิน 
       1) ไม่ออกหลักฐานรับเงินท่ีได้รับ ครบทุกประเภท โดยเฉพาะเงินบริจาค/
เงินจัดทําผ้าป่า  

   2)กรณีการจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้างวงเงินต้ังแต่ 5,000 บาท ไม่ได้ทํา
การจ่ายเงินโดยเช็ค 
              3) ไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานการขอเบิก
ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน 
               4) ไม่พบหลักฐานการจ่ายเงิน 
               5) หลักฐานการจ่าย ไม่ลงวัน เดือน ปีท่ีรับเงิน  ผู้จ่ายเงินไม่เขียนหรือ
ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือ ระบุช่ือ-สกุลด้วยตัวบรรจงและลงวัน เดือนปีท่ีจ่ายเงิน 
              6) นําเงินอุดหนุนไปจ่ายไม่สอดคลัองกับวัตถุประสงค์ของเงิน เช่น นําเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน,เงินค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ไปจ่ายในลักษณะ
เดียวกับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      7)  นําเงินไปจ่ายในรายการท่ีระเบียบกําหนดไม่ให้เบิกจ่าย เช่น จัดซื้อ
กระเช้ามอบให้ผู้ปกครองของนักเรียน จ่ายค่าอาหารกลางวันเล้ียงผู้ปกครองกรณีมาร่วมกิจกรรมกีฬาสี จ่าย
กิจกรรมเล้ียงรับ เล้ียงส่งคนย้ายฯ 



 
 
 
 
 

 ๔๗ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

       8) ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 1  กรณีจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้างใน
วงเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด  ได้แก่ จ่ายเงินให้นิติบุคคลต้ังแต่ 500 บาท , จ่ายเงินให้แก่บุคคลธรรมดาต้ังแต่ 
10,000 บาท 
   - ด้านบัญชีและการจัดส่งรายงาน พบว่า จัดทําบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน จัดทําบัญชีไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่จัดทําบัญชีหรือไม่จัดทําทะเบียนคุมแยกควบคุมเงินเป็นประเภท และไม่จัดส่งรายงานทางเงิน 
   - ด้านพัสดุ 
                 1) ไม่จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
                 2) ไม่ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามขั้นตอน วิธีท่ีระเบียบกําหนด ,ไม่บันทึก
ในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อ จัดจ้างวงเงินต้ังแต่ 5,000 บาท 
              3) จัดทําหรือกรอกรายละเอียดในเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบ เ ช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ ใน
รายงานขอซื้อไม่ระบุคุณลักษณะ และราคามาตรฐาน/ราคากลางของครุภัณฑ์ ในใบส่ังซื้อไม่ระบุ ยี่ห้อ รุ่น 
คุณลักษณะ ราคามาตรฐาน/ราคากลางของครุภัณฑ์  
              4) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้ท่ีไม่ได้แต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
              5)ไม่นําพัสดุไปควบคุมให้ครบถ้วนทุกรายกร ไม่กําหนดรหัสประจําตัวครุภัณฑ์ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                              3.8  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
    3.8.1 ประกาศผลการประเมินเว็บไซต์โรงเรียนคร้ังที่ ๑ 
            ตามท่ีสํานักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้
ดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด โดยได้ประเมินมีการติดตามและประเมิน
เว็บไซต์โรงเรียนทุก ๆ ๓ เดือน ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ท่ี ศธ ๐๔๒๖๓/
๔๙๘๒ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น ผลการประเมินโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ดีเด่นครั้งท่ี ๑  
จํานวน ๗ โรงเรียนประกอบด้วย 

1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร  
2.  โรงเรียนสิรินธร 
3.  โรงเรียนมหิธรวิทยา  
4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
5.  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  
6. โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม  
7. โรงเรียนช้างบุญวิทยา 

                        ในการนี้ทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะได้มอบเกียรติ
บัตรในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๔๘ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

                        3.8.2.   การอบรมปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน ส าหรับโรงเรียนที่ขอฝากพื้นที่
เว็บไซต์ไว้ที่ส านักงานเขต 
                        ด้วยทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะอบรมปฏิบัติการ
ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนท่ีขอฝากพื้นท่ีเว็บไซต์ไว้กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
(www.ช่ือโรงเรียน.sesao33.net)  ซึ่งเดิมใช้โปรแกรม Obec lms นั้น จะปรับใช้โปรแกรมตัวใหม่ จึงขอ
โรงเรียนส่งผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน เข้าอบรมปฏิบัติการวันท่ี ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ 
ห้องประชุมช้ันล่างอาคารหลังใหม่ โดยให้นําคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมปล๊ักพ่วงมาด้วย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี  - 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
 
                       ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
   5.1.1 แนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการงานงบประมาณตามโครงการและ
นโยบายรัฐบาลเพื่อสานต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ัง 17  ศูนย์ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
                               
       ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
        5.2.1 แจ้งแนวทางโครงการให้ความช่วยเหลือของสมาคมต่อเกษตรกรชาวนา
ไทยในท้องถิ่น  เพื่อการจัดจําหน่ายข้าวสารผ่านสถานศึกษาในเขตพื้นกรุงเทพมหานครฯ 
        5.2.2  การประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมในช่วงส้ินปีของสมาคมเพื่อ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

   ๕.๓ สมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
                                     5.3.1  เรื่องความพร้อมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันท่ี  24  กันยายน  2559  ท่ีผ่านมา  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                    ๕.๔ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
         5.4.1  การส่งมอบข้อมูลรายละเอียดทางการเงินและหลักฐานทางการเงินเพื่อ
การบริหารจัดการงานอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 



 
 
 
 
 

 ๔๙ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
                       
                                                                               เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 
 

                                                             (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                                                           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

                                                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                                                             ( ……………………………………  ) 
                                                         ................................................................. 

                                                          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๕๐ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

 ๕๑ 

      รายงานการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมระหวา่งการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา
ถารศึกษา 



 
 
 
 
 

 ๕๒ 
กล ุ่มอ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ระเบยีบวาระการประชมุ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๗/๕๙ 

 
 
 
 
 


