
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๓  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันที ่๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนนาดีวิทยา อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
********************************************* 

ผูมาประชุม 

ผูบริหารการศึกษา 

นายสําเริง    บุญโต  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผูอํานวยการกลุม/หนวยและศึกษานิเทศก 

1. นายสุชาติ   คําบุญฐิติสกุล ปฏิบัติหนาที่แทน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

2. นางนุษยนภา  พิทยานุรักษ แทน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. นางชูจิตร   ชูทรงเดช ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

4. นายดนัย  คําผุย  แทน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. นางนวลรัตน   จันทรเพ็ชร ปฏิบัติหนาที่แทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

6. นายเสนอ  ประพันธ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7.นางปฤษณา  อรรถเวทิน ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

8. น.ส.ลัดดาวัลย ไชยยา  ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

ศึกษานิเทศก 

1.นางตวงรัตน  เกียรติคุณรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

2.นายรวิชุฒม  ทองแมน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

3.นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

4.นางณัฐกานต  ปแหล  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

5.นายวรวิทย  วุฒิยา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

6.นายชัยสิทธิ ์  คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

7.นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

8.นายสดใส                 กาพยกลอน      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

/4.นายเฉลิมชัย... 

  ผูบริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขต ๑ 

1 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

2 ผูแทน ผูอํานวยการ 
โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 

 

3 นายเสมา ขวัญทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 

4 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรินทรราชมงคล 

5 นางจิดาภา  บูรณเจริญ ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต 

6 นายวิวัฒนชัย  นิลวรรณ ผูอํานวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา 

7 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนเทนมียมิตรประชา 

8 นายจิตกร ผมงาม ผูอํานวยการ โรงเรียนแสงทรัพยประชาวิทยาคาร 

9 นางสาวทองใบตลับทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ๒ 

10 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนสิรินธร 

11 นายคมกฤษ ยินดี ผูอํานวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 

12 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนทาสวางวิทยา 

13 นายทศพร สระแกว ผูอํานวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา 

14 นายไพบูรณเมินขุนทด ผูอํานวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา 

15 นายชนะศึก  จินดาศรี      ผูอํานวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 

16 นางกนกพร  สรอยจิต ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรินทรภักด ี

17 นายจีระพรรณ  เพียรมี ผูอํานวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

18 นายตฤณ สุขนวล ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค 

19 นายรุงราวีจําปาดี ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม 

20 นายชนะศึก  จินดาศรี  ผูอํานวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 

สหวิทยาเขต ๓ 

20 นายสฤษดิ์ วิวาสุข ุ ผูอํานวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค 

21 นายสมศักดิ์บุญโต ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรพินทพิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

/สหวิทยา... 

22 นายวสันตปญญาธานี ผูอํานวยการ โรงเรียนสินรินทรวิทยา 

23 นายพงษศักดิ์ พรมมา ผูอํานวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 

24 นายแชม  มุงดี ผูอํานวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 

25 นายชํานาญ  เกตุโสระ ผูอํานวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 

26 นางโสพิณ  จิตติพุทธางกูร แทนผูอํานวยการ โรงเรียนแรวิทยา 

27 นางสาวสุมณีบูรณเจริญ ผูอํานวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค 

28 นายวิชากร  หนองกล แทนผูอํานวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา 

สหวิทยาเขต ๔ 

 

29 นายบุญศักดิ์  บุญจูง ผูอํานวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

30 นายเสงี่ยมวงศพล ผูอํานวยการ โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 

31 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

32 นายจักรพงษ  เจริญพร ผูอํานวยการ โรงเรียนหวยจริงวิทยา 

33 นางจารุวรรณบุญโต ผูอํานวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

34 นายศุภชัย ภาสกานนท ผูอํานวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค 

35 นางจงบุญจากภัย ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 

36 วาที่ร.ต.รุงโรจน ยงยิ่งหาญ ผูอํานวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

37 นายประเสริฐสันทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร 

38 นายศักดิ์ดาศรีผาวงศ ผูอํานวยการ โรงเรียนจารยวิทยาคาร 

39 นายวิโรจน  เสียงสนั่น ผูอํานวยการ โรงเรียนขวาวใหญวิทยา 

40 นายวิชิตชัย  แขงขัน ผูอํานวยการ โรงเรียนวังขาพัฒนา 

สหวิทยาเขต ๕ 

41 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย 

42 นายพิศิษฐไพรสินธุ ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 

43 นายเจษฎา สทุมรัมย ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 

44 นางกชพร  ธรรมวิเศษ ผูอํานวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 

45 นายสัจภาส  สําราญสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนชางบุญวิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

/56.ผูแทน... 

46 นายนิวัติ  ภัคภูริวัฒน ผูอํานวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

47 นายเทิดไทย สวัสดี ผูอํานวยการ โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร 

48 นายทศพร สมพันธ ผูอํานวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

49 นายธีรัตม  ใจกลา ผูอํานวยการ โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม 

50 นายสุดใจศรีใหญ ผูอํานวยการ โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม 

51 นายถนอมบุญโต ผูอํานวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค 

สหวิทยาเขต ๖ 

52 นายยรรยง วงศคําจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนรัตนบุรี 

53 นายวิชัย สาลีงาม ผูอํานวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 

54 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา 

55 นายยุทธศาสตร แกวดี ผูอํานวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร 

56 นายสุพินทร  พุฒตาล ผูอํานวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 

57 
นายรณภากาศสุพรรณไกร
สีห 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค 

58 นายสุดสาครสุขสวัสดิ์ ผูอํานวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 

59 นายพิทักษ ทวีแสง ผูอํานวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย 

60 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 

61 นายวีรพงศหมายสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนโนนเทพ 

62 นายเจษฎา  ลาภจิตร ผูอํานวยการ โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค 

63 นายเดนชัย  ชายทวีป แทนผูอํานวยการ 
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 

 

สหวิทยาเขต ๗ 

64 วาที่ร.ต.อภินันทจันทเขต ผูอํานวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

65 นายธรรมนูญ  มีเสนา ผูอํานวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

66 นายเสกสันตสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 

67 นายนิเวศทิวทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนตานีวิทยา 

68 นายอนันตชัยชวฤทธิ์เดชา ผูอํานวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

/84.นายเพียว... 

69 นายบุญเกิดกองสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนไทรแกววิทยา 

70 นายมนุดเทดทอง แทน ผูอํานวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

71 นายธานินท ชินวงษ ผูอํานวยการ โรงเรียนทุงมนวิทยาคาร 

72 ผูแทน ผูอํานวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 

73 นายประจักษ  เงางาม ผูอํานวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา 

74 นายพศินบัวหุง ผูอํานวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

75 นายสาโรจนพฤษภา ผูอํานวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

สหวิทยาเขต ๘ 

76 นายสมชัย  นามสวาง รองผูอํานวยการ โรงเรียนสังขะ 

77 นายกิตติชัยแผนจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

78 นายสุพินบุญเยี่ยม ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีณรงคพิทยาลัย 

79 นางอุดมพร สิงหชัย ผูอํานวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 

80 นายสุรพงษรัตนโคตร ผูอํานวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

81 นายอายุคิดดี ผูอํานวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

82 นายภานุวัฒน แปนจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 

83 นายวุฒิชัยภักดีรัตนางกูร ผูอํานวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 

84 นายเพียว พรหมแกว ผูอํานวยการ โรงเรียนพระแกววิทยา 

85 นายขันติ  จารัตน ผูอํานวยการ 
โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน 

 

ผูเขารวมประชุม 

นางพิชญสิณี เจริญรัตน นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

นางพยอม       สนคลัง              นักวชิาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

นางปวีณา     กระเวนกิจ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 

นางสาวพิรญาณฆารไสว  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

นายวัชรา พงาตุนัดถ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน 

นางสาวพัชรา    เพ็ชรดี             เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
 
กอนวาระประชุม 

 ๑. รวมแสดงความยินดีกับทาน ดร.สําเริง บุญโต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๓ ในโอกาสที่ไดรับรางวัลระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน ๒ รางวัล 
 ๑) รางวัล “พระพฤหัสบดี” รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ กลุมที่ ๓ ผูบริหารการศึกษา 
ไดรับเข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองคํา พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) รางวัลคุรุสภา ประจําป ๒๕๖๒ “ระดับด”ี (๑ ใน ๑๘ คน ระดับประเทศ) ประเภทผูบริหารการศึกษา 
ไดรับเข็มคุรุสภาสดุดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. รวมแสดงความยินดีกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ 
  ๒.๑ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๖๒ รับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 
  ๑) นายพิศิษฐ ไพรสินธุ   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 
  ๒) นางณัฐกานต ปแหล   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.๓๓ 
  ๓) นางเกษมณี ศรสระนอย  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 
  ๔) นางขวัญจิรา วงแหวน   ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนสิรินธร 
  ๕) นายธราดล บุญยาพงษ   ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

 ๒.๒รางวัลครูภาษาไทยดีเดน รับเขม็เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ สธ ประจําป ๒๕๖๒ 
รับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  
  ๑) นางสาวอักษรวดี กงทา  ครูชํานาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค 
 ๒.๓ รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓ รับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  
 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

  ๑) นางขวัญจิรา หวงแวน   ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร 

 ๒.๔ รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ปการศึกษา ๒๕๖๒ (ปที่ ๙) ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ รวมพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  
  ๑) นางสาวดวงใจ บุตรดี   ครู โรงเรียนตานีวิทยา 
  ๒) นายวรวิทย ภูแกว   ครู โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม 
  ๓) นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ  ครู โรงเรียนพระแกววิทยา 
  ๔) นางสาวศิวพร หวังทางมี  ครู โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
  ๕) นางพิรุณนี สายยศ   ครู โรงเรียนรัตนบุร ี

 ๓. พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน ๗ คน 
 ๑) นายขันติ จารัตน    ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน 
 ๒) นายสมศักดิ์ บุญโต    ผูอํานวยการโรงเรียนสุรพินทพิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

 ๓) นายพิทักษ ทวีแสง    ผูอํานวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย 
 ๔) นายศุภชัย ภาสกานนท   ผูอํานวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค 
 ๕) นายยรรยง วงคคําจันทร   ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนบุรี 
 ๖) นายกิตติชัย แผนจันทร   ผูอํานวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 ๗) วาที่ ร.ต.อภินันท จันทเขต   ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
 ๔. พิธีมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับแตงตั้งยายใหดํารงตําแหนงใหม 
  ๑) ผูบริหารสถานศึกษาที่ยายมาจากตางเขตพื้นที่การศึกษามาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพ
ม.๓๓ จํานวน ๗ ราย 
  ๒) ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับแตงตั้งยายใหดํารงตําแหนงใหมภายในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๖ ราย 

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

๑. ยายตางเขตพ้ืนที่การศึกษามาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.๓๓จํานวน ๗ คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงสังกัดเดิม ตําแหนงสังกัดใหม 

๑ นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ผอ.ร.ร.กระสังพิทยาคม สพม.๓๒ ผอ.ร.ร.สิรินธร 

๒ นายวิวัฒนชัย นิลวรรณ ผอ.ร.ร.บานปราสาทตราดฯ สพป.สร.๑ ผอ.ร.ร.นาบัววิทยา 

๓ นางกนกพร สรอยจิต ผอ.ร.ร.บานโนนทอง สพป.สร.๓ ผอ.ร.ร.สุรินทรภักด ี

๔ นายวิโรจน เสียงสนั่น ผอ.ร.ร.บานกระดาน สพป.สร.๑ ผอ.ร.ร.ขวาวใหญวิทยา 

๕ นายธีรัตม ใจกลา ผอ.ร.ร.บานตระเปยงเตียสพป.สร.๑ ผอ.ร.ร.ทุงกุลาพิทยาคม 

๖ นายเจษฎา ลาภจิตร ผอ.ร.ร.บานทุงรามฯ สพป.สร.๑ ผอ.ร.ร.ประดูแกวประชาสรรค 

๗ นายสัจภาส สําราญสุข ผอ.ร.ร.บานหนองยาว สพป.สร.๓ ผอ.ร.ร.ชางบุญวิทยา 

๒. ยายภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๓๓ จํานวน ๖ คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงสังกัดเดิม ตําแหนงสังกัดใหม 

๑ นายจีระพรรณ เพียรมี ผอ.ร.ร.หวยจริงวิทยา ผอ.ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

๒ นางจิดาภา บูรณเจริญ ผอ.ร.ร.ประดูแกวประชาสรรค ผอ.ร.ร.ศรีไผทสมันต 

๓ นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน ผอ.ร.ร.ขวาวใหญวิทยา ผอ.ร.ร.พรมเทพพิทยาคม 

๔ นายชํานาญ เกตุโสระ ผอ.ร.ร.ทุงกุลาพิทยาคม ผอ.ร.ร.หนองสนิทวิทยา 

๕ นายมนัด เทศทอง ผอ.ร.ร.แรวิทยา ผอ.ร.ร.โคกตะเคียนวิทยา 

๖ นายจักรพงษ เจริญพร ผอ.ร.ร.ชางบุญวิทยา ผอ.ร.ร.หวยจริงวิทยา 

ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

๑ นางกิมาภรณ เติมสุข รองผอ.ร.ร.วีรวัฒนโยธิน รองผอ.ร.ร.สิรินธร 

 
 ๕. มอบโลเชิดชูเกียรติผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน ของสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด 
สุรินทรประจําป ๒๕๖๒ ตามประกาศสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร เรื่องผลการคัดสรรผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติของสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร ประจําป 
๒๕๖๒ 
 ผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน ไดแก 
 ๑) นายสมชัย นามสวาง  ผูอํานวยการโรงเรียนสังขะ 
 ๒) นายเสงี่ยม วงศพล  ผูอํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 
 ๓) นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห ผูอํานวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค 
 ๔) นายพงษศักดิ์ พรมมา  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
 ๕) นายทศพร สมพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
 ๖) นายตฤณ สุขนวล  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค 
 ๗) นายพิทักษ ทวีแสง  ผูอํานวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย 
 ๘) นายธานินท ชินวงษ  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงมนวิทยาคาร 
 ๙) นายชํานาญ เกตุโสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
 ๑๐) นายยุทธศาสตร แกวดี  ผูอํานวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร 
 รองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน ไดแก 
 ๑) นางพัชรนันทเจริญศิริวิชญกุล รองผูอํานวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร 
 ๒) นายประสงค ตอนศรี  รองผูอํานวยการโรงเรียนสังขะ 
 ๓) นางจันทรา สาระกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 ๔) นายภักดี เติมสุข   รองผูอํานวยการโรงเรียนวีระวัฒนโยธิน 
 ๖.  การมอบเกียรติบัตรผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ตามโครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๑) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ    
 ไดแกนายอนุชา   หลิมศิริวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 ๒) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง   
 ไดแกนางอุดมพร   สิงหชัย ผูอํานวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 ๓) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก    
 ไดแกนายแชม   มุงดี  ผูอํานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
 ๗. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน” ประจําป ๒๕๖๒ 
   ดวยสํานักงานลูกเสือแหงชาติ รวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดําเนินการ
คัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป ๒๕๖๒  นั้นเพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูบังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจน
บังเกิดผลดีตอกิจการลูกเสือ และเปนตัวอยางอันดีแกผูบังคบับัญชาลูกเสือโดยทั่วไปจึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
จํานวน ๗ ราย ดังตอไปนี้ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๘

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดําเนินการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควร
ไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๖๒  นั้น 
  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการบําเพ็ญประโยชน  และถือเปนตัวอยางที่ดีแกลูกเสือ เนตรนารีอื่นๆสืบไป  
จึงขอมอบเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ชั้นที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒ ดังนี้ 
   

ลําดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๖๒  ชั้นที่ ๑ 

๑ นายฤทธา   ทองนํา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.๓๓ ชั้นที่ ๑ 
เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๖๒  ชั้นที่ ๒ 

๑ นายสันติภาพ   รัตนศิริวงค โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.๓๓ ชั้นที่ ๒ 
๒ นายปณณทัต   กุศลสง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.๓๓ ชั้นที่ ๒ 
๓ นายธราเทพ   ทองกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.๓๓ ชั้นที่ ๒ 
๔ นายพงศธร   ผูกดวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.๓๓ ชั้นที่ ๒ 

เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๖๒  ชั้นที่ ๓ 
๑ เด็กชายทยากร  อินทะนนท โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๒ เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๓ เด็กชายธนวัฒน  สีมันตะ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๔ เด็กชายกิตติพงค  หลอแหลม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๕ เด็กชายศักดิ์ธัช   ผลเจริญ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๖ เด็กชายสมศรี   สาลีพิมพ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๗ เด็กชายวีรพล  วิชุมา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๘ เด็กชายเถกิงเดช   มุมทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๙ เด็กชายพิพัฒน  บุรีดํา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

ผูบริหาร ๑. นายพิทักษ   ทวีแสง โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย 

๒. นายยรรยง  วงศคําจันทร โรงเรียนรัตนบุรี 

ผูสอน ๑. นายนฤดล   คงนุรัตน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 

 ๒. นายไพบูลย  หัดรัดชัย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 

 ๓. นายจรูญ  ชัยยิ่ง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 

 ๔. นายเอกพล  สีบาง โรงเรียนหนองอียอวิทยา 

 ๕. นายเฉลิมพล  พรหมสูง โรงเรียนบัวเชดวิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
๑๐ เด็กชายฐิติวุฒน  มีเมฆ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๑๑ เด็กชายอัครเดช   ไหมทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๑๒ เด็กชายกฤษฎา  ปาสาวัน โรงเรียนชางบุญวิทยา สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๑๓ นางสาวปนัฎดา ขุนศิริ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๑๔ นางสาวพรนภา   สุโพธิ ์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๑๕ นายอนุวัฒน   พางาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๑๖ นายวีรพรรณ   จันทราช โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 
๑๗ นางสาวกานตกวี   ศรีดอกไม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย สพม.๓๓ ชั้นที่ ๓ 

 
 ๙. การพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ 
  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการคัดเลือก
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเดน ตามหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ เพื่อมอบรางวัลเกียรติบัตรยกยอง สรางขวัญกําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน ดังตอไปนี้ 
   ๑. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวน  ๙  คน 
   ๑.๑ วาที่ ร.อ.พิสิษฐ  แวงสันเทียะ ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา 
   ๑.๒ นายวัชรกร  ชูเชิด   ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

๑.๓ นายภากรณ  นามสวัสดิ์  ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
๑.๔ นายกุศล  แพงภูงา   ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต 

   ๑.๕ นางสาวมัทนียา  เสียงสนั่น  ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต 
   ๑.๖ นายสุรจักษ  ประดับประดา  ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
   ๑.๗ วาที่ ร.ต.ธรรมจักร  วีระพันธ  ครูโรงเรียนรัตนบุรี 
   ๑.๘ นายสุเทพ  บุญเลิศ   ครูโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
   ๑.๙ นางสาวโชติกา  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนยางวิทยาคาร 
 ๑๐. แสดงความยินดีและมอบรางวัลแกนักเรียนบัวเชดวิทยาที่ไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวด PIM AI JUNIOR CHALLENGE ๒๐๒๐ระดบประเทศ ตอน My School Hero สรางสรรคผูชวยอัจฉริยะ 
วิเคราะหคนหนาโรงเรียน โดยไดรับรางวัลเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และไดรับทุนการศึกษาเขาศึกษาตอคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ ในสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
จํานวน ๒๒๓,๒๕๐ บาท จํานวน ๓ คนดังนี ้
  ๑) นายธนกฤต แมนผล 
  ๒)นางสาววริษา พลแสน 
  ๓) นายพลกฤต นาคเจือ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

  ทั้งนี้โดยการสนับสนุนจากนายกิตติชัย แผนจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยาและครูที่ปรึกษาและ
ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ ไดแก 
  ๑) นายสัญญา นาคเจือ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๒) นางอัจฉราภรณ นาคเจือ ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๓) นางกิรณา แมนผล ครูชํานาญการพิเศษ 
 ๑๑. แสดงความยินดีกับนายเกียรติบัณฑิต พื้นบน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๓ โรงเรียนนาดีวิทยา นักกีฬา
มวยไทยโดยใชชื่อนักมวย “เพชรไทยแลนด โรงเรียนนาดีวิทยา” (ยอดมวยพลรัตน) ไดรับชัยชนะจากการขึ้นชกชิงแชมป 
(IBF) มวยไทย รุนซูเปอร ฟลายเวทกับ “ยูกิ โคจิมา” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีมวยโคระกุ เอ็น ฮอลล 
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน ซึ่งไดรับชัยชนะดวยคะแนนอยางเปนเอกฉันท ไดรับเข็มขัด สหพันธมวยนานาชาติ มวยไทย 
(IBF) รุนซูเปอรฟลายเวท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
  -รายงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
 ดวยฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที ่๓ มกราคม 
๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ หองประชุมโรงเรียนวีระวัฒนโยธิน อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เพื่อใหที่ประชุมได
พิจารณา โดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุม ไดจากหนาเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 
๓๓ 
 มติท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุมอํานวยการ 
 ๓.๑.๑  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสุรินทรและ การมอบหมายใหรองผูวา
ราชการจังหวัดสุรินทรปฏิบัติราชการแทนในการควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติราชการของสวนราชการ/หนวยงาน/



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

อําเภอ ตามคําสั่งจังหวัดสุรินทรที่ ๑๕/๒๕๖๓ และ ๑๖/๒๕๖๓โดยกระทรวงศึกษาธิการอยูภายใตการกํากับดูแลของ
นายอดิเทพ กมลเวชช 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๓.๑.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  มีผลการประเมินตัวชี้วัดตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อยูในอันดับที่ ๑๘ จาก ๔๒ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนน ๔.๓๕๗๕๖ คิดเปนรอยละ ๘๗.๑๕ ระดับผลการประเมิน มาตรฐานขั้นสูง 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ๓.๑.๓ จังหวัดสุรินทร โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร จัดโครงการรณรงคสงเสริม
การแตงกายดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นเมืองในสถานศึกษา/หนวยงาน เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน 
ประชาชนไดเห็นความสําคัญในคุณคาวัฒนธรรมไทย การอนุรักษเอกลักษณของขาติ ดวยการแตงกายชุดผาไทยหรือผา
พื้นเมือง ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทรเปนเจาภาพ และใหโรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน
ที่แนบ สงภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เพ่ือพิจารณาคัดเลือก “สุดยอด ขวัญใจผาไทย” และมอบเกียรติบัตรใหบุคคล 
หนวยงานที่รวมกิจกรรมตอเนื่องในโอกาสตอไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ๓.๑.๔ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา แจงประกาศเรื่อง การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ประจําป ๒๕๖๓ โดยใหเครือขายระดับหนวยงานทางการศึกษา เครือขายระดับแกนนํา เครือขายระดับพืน้ที่การศึกษา 
(TSIP) และเครือขายระดับโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจําป ๒๕๖๓ ทาง 
www.ksp.or.th ผานชองทาง KSP School ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. และประกาศผลการ
พิจารณา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอแจงประชาสัมพันธมาเพ่ือทราบ  (รายละเอียดแจงทางระบบ My Office) 
 ที่ประชุมรับทราบ/ปฏิบัติ 
 ๓.๑.๕สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีหนังสือแจงใหโรงเรียนดําเนินการ
กิจกรรมตามหนังสือที่ ศธ๐๔๒๖๓/๑๖๖ลว๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเขารวมโครงการ “เจริญ
สมาธิภาวนาสูสันติภาพ ๑๕ นาท ีถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ป ชาตกาล พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต บุคคลสําคัญของโลก 
สาขาสันติภาพ ในสถานศึกษา” โดยใหนํานําเรื่องสมาธิเขาไปในวิถีชีวิตของนักเรียนและกําหนดใหโรงเรียนเริ่ม
ดําเนินการพรอมกัน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ หลังเคารพธงชาติ ตอเนื่องทุกวันตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓ และ
เผยแพรบทเพลงเทิดเกียรติคุณ ๑๕๐ ปชาตกาล พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต และรายงานการดําเนินการจัดกิจกรรม  
 ที่ประชุมรับทราบ/ปฏิบัติ 
    ๓.๒ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดจัดโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพดวยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหมที่เนนความแตกตางตามพหุ
ปญญา(MI) ดวยแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู (PLC) และเทคนิควิธีการเรียนรูแบบผูเรียน
สรางความรูดวยตนเอง Active Teacher (AL) และ STEM Educationใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
จํานวน ๒๗๐ คน ประกอบดวย หัวหนางานวิชาการ ครูผูสอน (รวมพนักงานราชการ ครูอัตราจาง) โดยมีวัตถุประสงค



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเปนการสงเสริมการเรียนที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม “ทฤษฎีพหุปญญา” 
ในวันอาทิตยที่ ๙ กมุภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองลุมพินีแกรนด สวนปารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ทั้งนี้ สถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปนผูรับผิดชอบคาอาหารวางเครื่องดื่ม และคาอาหารกลางวัน 

  กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 
  ๑)ร.ร.ขนาดเล็ก   จํานวน  ๒  คน 
  ๒)ร.ร.ขนาดกลาง  จํานวน  ๔  คน 
  ๓)ร.ร.ขนาดใหญ  จํานวน  ๖  คน 
  ๔)ร.ร.ขนาดใหญพิเศษ  จํานวน  ๘  คน 
 
วิทยากรดําเนินรายการไดแก 
 ๑. ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เองฉวนภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๒. ดร.ณัฐกิตต สิริวัฒนาทากุล  
    ที่ประชุมรับทราบ 

    ๓.๓ กลุมบริหารงานบุคคล 

      -ไมมีวาระ- 

    ๓.๔ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
   ๓.๔.๑ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ (ศูนย ฉก.ชน.สพม.๓๓) จัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค
ระดมทุน เพื่อใชในการดําเนินการชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบอุบัติภัยและนักเรียนที่ตกอยูในสภาวะยากลําบากสรุป
รายงานบัญชีกองทุนเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
วาระฯหมายเลข ๔ 

    ที่ประชุมรับทราบ 

    ๓.๕ กลุมนโยบายและแผน 
 ๓.๕.๑การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน คาที่ดิน
และสิ่งกอสรางจํานวน ๔๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๒,๑๙๘,๕๐๐ บาท(เจ็ดสิบสองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นแปด
พันหารอยบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 

  โรงเรียนปกติ งบผูกพันเดิม   

๑ ประสาทวิทยาคาร อาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕-ก ๑๘,๐๐๒,๐๐๐ 

๒ สิรินธร อาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕-ก ๑๓,๐๐๓,๐๐๐ 

    รวม ๓๑,๐๐๕,๐๐



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
๐ 

    งบปเดียว   

๑ จอมพระประชาสรรค 
โรงอาหารแบบ๑๐๑ล/๒๗พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปนโรง

พลศึกษา ๑๒,๔๕๕,๐๐๐ 

๒ ศรีรามประชาสรรค โรงอาหาร ๘๔ที่นั่ง ๑,๑๐๔,๐๐๐ 

๓ กุดไผทประชาสรรค โรงอาหาร ๒๖๐ที่นั่ง ๓,๔๕๐,๐๐๐ 

๔ ทาสวางวิทยา โรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ที่นั่ง ๑,๑๐๔,๐๐๐ 

๕ เทพอุดมวิทยา ลานกีฬาอเนกประสงค(แบบกรมพลศึกษา) ๓,๔๕๐,๐๐๐ 

๖ 
มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ในพระ
อุปถัมภ ลานกีฬาอเนกประสงค(แบบกรมพลศึกษา) ๑๕๙,๑๐๐ 

๗ พระแกววิทยา ลานกีฬาอเนกประสงค(แบบกรมพลศึกษา) ๑๕๙,๑๐๐ 

๘ บัวเชดวิทยา สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA ๔๒๑,๗๐๐ 

๙ เมืองบัววิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๖๒,๐๐๐ 

๑๐ กาบเชิงวิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๑๘๖,๐๐๐ 

๑๑ แกศึกษาพัฒนา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๓๐๖,๐๐๐ 

๑๒ สังขะ 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๔๗๐,๑๐๐ 

๑๓ ลําพลับพลาวิทยาคาร 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๖๗,๐๐๐ 

๑๔ สุรพินทพิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๕๐,๐๐๐ 

๑๕ เทนมียมิตรประชา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๓๕๕,๙๐๐ 

๑๖ ปราสาทเบงวิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๑๓๙,๐๐๐ 

๑๗ จารยวิทยาคาร 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๓๐๐,๐๐๐ 

๑๘ สุรินทรภักด ี ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ ๒๐๒,๓๐๐ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
สิ่งกอสรางอื่น 

๑๙ หนองขุนศรีวิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๕๑,๐๐๐ 

๒๐ บุแกรงวิทยาคม 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๕๐,๐๐๐ 

๒๑ พญารามวิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๘๒,๑๐๐ 

๒๒ เชื้อเพลิงวิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๐๘,๐๐๐ 

๒๓ มหิธรวิทยา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๐๐,๐๐๐ 

๒๔ รัตนบุร ี
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๔๘,๙๐๐ 

๒๕ วังขาพัฒนา 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิ่งกอสรางอื่น ๒๐๐,๐๐๐ 

๒๖ สพม.๓๓ รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไมตอกเข็ม) ๔๙๓,๕๐๐ 

    รวม ๒๗,๑๗๔,๗๐๐ 

โครงการโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ     

๑ สุรินทรราชมงคล 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งกอสรางอื่น ๒,๐๕๕,๘๐๐ 

๒ ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก 
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งกอสรางอื่น ๔๙๐,๐๐๐ 

๓ ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกวาง ๔เมตร ๓๓๕,๕๐๐ 

๔ สุรินทรราชมงคล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกวาง ๖เมตร ๑,๐๐๔,๘๐๐ 

๕ สุรินทรราชมงคล รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) ๕๔๓,๐๐๐ 

๖ รามวิทยารัชมังคลาภิเษก รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไมตอกเข็ม) ๑๕๓,๙๐๐ 

๗ สุรินทรราชมงคล รางระบายน้ําฝาเหล็ก ๖๙๘,๙๐๐ 

๘ รามวิทยารัชมังคลาภิเษก โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ที่นั่ง ๓,๔๕๐,๐๐๐ 

๙ สุรินทรราชมงคล โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ที่นั่ง ๓,๔๕๐,๐๐๐ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 

๑๐ ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก หองน้ําหองสวมนักเรียนชาย๖ที/่๔๙ ๖๔๐,๕๐๐ 

    รวม ๑๒,๘๒๒,๔๐๐ 

  โครงการโรงเรียนประชารัฐ     

๑ โนนแทนพิทยาคม ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ๒๙๗,๔๐๐ 

๒ จอมพระประชาสรรค ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ๓๐๐,๐๐๐ 

๓ ลําพลับพลาวิทยาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ๓๐๐,๐๐๐ 

๔ พนาสนวิทยา ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ๒๙๙,๐๐๐ 

  รวม ๑,๑๙๖,๔๐๐ 

    รวมทั้งสิ้น ๗๒,๑๙๘,๕๐๐ 

 
ขอใหโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เตรียมการจัดซื้อจัดจางรอไวกอน เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาหรือ
ขอตกลงไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงิน โดยยังไมกอหนี้ผูกพันและพรอมที่จะดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันที เมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลบังคับใชและไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 
ทั้งนี้ ใหโรงเรียนรายงานผลการจัดจางตามแบบสํารวจฯ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

    ที่ประชุมรับทราบ/ปฏิบัติ 
   ๓.๕.๒ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดีเยี่ยม
รายละเอียดตามขอขอบคุณทานผูบริหารและบุคลากรทุกทานที่รวมแรงรวมใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุเปาหมาย พรอมทั้งรายงานขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียน จนทําใหบรรลุผลสําเร็จ  

    ที่ประชุม รับทราบ 

      ๓.๕.๓ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ เอกสารแนบทายหมายเลข ๗ 

    ที่ประชุมรับทราบ/ปฏิบัติ 

    ๓.๖ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
  ๓.๖.๑สพฐ. สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(งบประมาณป ๒๕๖๒ ไปพลางกอน)  ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๑  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เรียงลําดับ
รอยละของผลการเบิกจายจากมากไปหานอย) 
   ๑.๑ งบดําเนินงาน    

ลําดับที่ ๑ สพม.๓๓ (สุรินทร) เบิกไดรวม ๖๘.๘๙% 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

    ๑.๒ งบลงทุน   
ลําดับที่ ๒ สพม.๓๓(สุรินทร) เบิกไดรวม ๔๔.๑๙% 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 ๓.๖.๒การดําเนินการจัดซื้อจัดจางเชาใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๑) สพฐ. ไดแจงอนุมัติจัดสรรงบประมาณสําหรับคาเชาใชบริการอินเทอรเน็ตสําหรับ
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ครั้งที่ ๑  ระยะเวลา ๔ เดือน (ต.ค.๒๕๖๒-ม.ค.๒๕๖๓) 
  ๒) สพฐ. จะอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมอีก ๓ เดือน ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๓ เดือน (ก.พ.-
เม.ย.๒๕๖๓) 
  ๓) สําหรับอีก ๕ เดือนที่เหลือ(พ.ค.๒๕๖๓-ก.ย.๒๕๖๓) สพฐ. จะมอบหมายให
สํานักงานเขตพื้นที่ฯ ที่เปนตัวแทน เปนผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางเชาใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตใหกับสํานักงานเขต
พื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด   สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร  จังหวัดบุรีรัมย  
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เปนผูดําเนินการเชาใชบริการ
สัญญาณอินเทอรเน็ตให 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 ๓.๖.๓รายการแจงโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๓ (งบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางกอน) 
   ๑) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๑๕ลว. ๓ มกราคม ๒๕๖๓  รายการคาใชจายในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
    ๒) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๘๕ลว. ๘ มกราคม ๒๕๖๓  รายการเงินรางวัลในการประกวด 
Video Clip  การจัดกิจกรรมการอานหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป ๒๕๖๒ 
    ๓) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๑๓๗ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  งบเงินอุดหนุน รายการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุนที่ ๑ รุนที่ ๒ และรุนที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ๔) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๑๘๔ลว. ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  รายการคาใชจายในการเดิน
ทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศและสรางเครื่องมือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
    ๕) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๒๐๗ลว. ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  รายการเงินสนับสนุนสงเสริม
การดําเนินงานการรับนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ๖) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๒๑๗ลว. ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  รายการคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแนวทางการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
    ๗) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๒๑๘ลว. ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  รายการคาใชจายในการเดิน
ทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขมแข็งเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความรับการประเมิน PISA ๒๐๒๑ 
    ๘) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๒๗๘ลว. ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓   คาจางนักการภารโรง อัตรา
คาจาง ๙,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒   ระยะเวลา ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓)  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

    ๙) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๓๐๘ลว. ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓  งบเงินอุดหนุน  รายการ
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ๑๐) ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๓๓๖ลว. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  งบเงินอุดหนุน  รายการ
อุดหนุนคาอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลําบาก 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 ๓.๖.๔การหักเงินเดือน เงินบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดําเนินการหักเงินเดือน เงินบํานาญของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผูรับบํานาญในสังกัดทุกราย เพื่อชําระหนี้เงินกูใหมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไมนอยกวารอยละ ๓๐  ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป 

    ทีป่ระชุมรับทราบ 
    ๓.๗ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ๓.๗.๑ การแกไขผลการเรียน ๐,ร,มส 
        การแกไขผลการเรียน ๐, ร, มส ขอใหโรงเรียนดําเนินการแกไขผลการเรียนให
เปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
        ๑) การเปลี่ยนผลการเรียน ๐ ใหดําเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนที่สอง หรือ ให
เสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้นๆ 
        ๒) การเปลี่ยนผลการเรียน ร  ใหดําเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนที่สอง หรือ ให
เสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เมื่อพนกําหนดใหเรียนซ้ํา 
        ๓) การเปลี่ยนผลการเรียน มส  ใหดําเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนที่สอง หรือ 
ใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เมื่อพนกําหนดใหเรียนซ้ําในรายวิชาพื้นฐาน หรือ เปลี่ยนวิชาใหมในรายวิชาเพิ่มเติม 
    ทีป่ระชุมรับทราบ/ปฏิบัติ 
      ๓.๗.๒ การรับการประเมินคุณภายนอกรอบสี่สําหรับโรงเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน 
        สพม.๓๓ แจงขอใหโรงเรียนทุกแหง (๖๘ โรงเรียน) ที่ยังไมไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สง SAR ภายในเวลาที่ สมศ. กําหนด โดยตองสงถึง สมศ. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อขอรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สืบเนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมประชุมโครงการรับฟงขอคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาระบบการประเมินนอกรอบหา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการอาชีวศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสุนียแกรนด จ.อุบลราชธานี  รก.ผอ.สมศ. แจง
ในที่ประชุมวาถาสถานศึกษาจะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหวางเดือน
พ.ค.- ก.ย.๖๓) โรงเรียนตองสง SAR ถึง สมศ. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ซึ่งกลุมงานประกันไดสงหนังสือแจง
โรงเรียนใหทราบแลวในระบบ my office ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือ      สพม.๓๓ ที่ ศธ๐๔๒๖๓/๓๖๗ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) 
    ทีป่ระชุมรับทราบ/ปฏิบัติ 
   ๓.๗.๓ ประชุมโครงการรับฟงขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินนอกรอบหา 
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

    จากการเขารวมประชุมโครงการรับฟงขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมิน
นอกรอบหา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อ
วันศุกรที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสุนียแกรนด จ.อุบลราชธานีนั้น สพม.๓๓ ไดนําประเด็นที่ ผูประเมินคุณภาพ
ภายนอก มอบหมายใหศึกษานิเทศกและครูในโรงเรียนที่รับการประเมินชวยออกรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาสอบถามในที่ประชุม ไดรับคําอธิบายจากวิทยากรของ สมศ. (ดร.รังสรรค  มณีเล็ก และดร.ธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม) วา 
เปนหนาที่ของผูประเมินคุณภาพภายนอกท่ีตองดําเนินการออกรายงานดวยตนเอง (ตามหลักการและจรรยาบรรณ/ขอ
ปฏิบัติของผูประเมินที่กําหนดโดย สมศ. ซึ่งศึกษานิเทศกทุกคนรูและเขาใจในหลักการนี้เปนอยางด)ี สิ่งที่ผูประเมิน
คุณภาพภายนอกสามารถดําเนินได คือ การขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการเขียนรายงาน (ทั้งนี้ 
สมศ. มีคาตอบแทนในการดําเนินการประเมินใหแกผูประเมินคุณภาพภายนอกในจํานวนที่สูง)นอกจากนี้ วิทยากรของ 
สมศ. เนนย้ําวาการที่ผูประเมินคุณภาพภายนอกใหศึกษานิเทศก/โรงเรียนออกรายงานใหเปนการกระทําที่ผิดหลักการ 

   ในการนี้ เพื่อปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อน สพม.๓๓ จึงแจงใหโรงเรียนทุกแหง
ทราบและมีความเขาใจที่ถูกตองเปนไปตามหลักการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สมศ. กําหนด 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
  ๓.๗.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดวยวาจา ระยะที่ ๑ ปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
   ภาพรวมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดวยวาจา ระยะที่ ๑ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๓ จํานวน ๑๗ แหง ผล
การประเมินรายมาตรฐานการศึกษา 

๑.ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑ จุดเดน 

๑. ผูเรียนมีกิริยา มารยาท มีการเคารพซึ่งกันและกันระหวางพี่นอง มีจิตอาสา จิตสาธารณะ  

มีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ กลาแสดงออก มีความตั้งใจในการทํางาน และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุก
กิจกรรม 

๒. ผูเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณตามเกณฑ โรงเรียนมีโปรแกรมวัดสมรรถนะดานมวล 

กาย มีทักษะชีวิตจากกระบวนที่ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชนกิจกรรม
รักษาแดน และมีการรายงานผลตอผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาผูเรียนกลุมตางๆ และเปนโรงเรียน
ปลอดจากเขต Red Sone 

๓. ผูเรียนมีคุณภาพทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะ  

และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของสถานศึกษา เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด มีความเหมาะสม นาเชื่อถือ 
๔. ผูเรียนมีรางวัลจากการแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ 

นานาชาติ จํานวนมาก และหลากหลายดาน 
๕. ผูเรียนมีการใชเทคโนโลยีเพื่อศึกษาคนควาเพื่อการเรียนรู และมีการสื่อสารระหวางครูใน 

เรื่องการเรียนการสอน การสงงาน มีการใหนักเรียนศึกษางานทางสมารทโฟน และศึกษาบทเรียน online 
๖. ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและควรมีคาเฉลี่ยผลการ 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกวาระดับชาติ 
๒. ควรเรงสงเสริมวิเคราะห Test Blue Print ใน ๕ วิชาหลัก การสอนเสริมและพัฒนา 

รูปแบบใหสอดคลองกับสภาพและศักยภาพของผูเรียน เด็กออนใหเกงขึ้น เด็กเกงใหเกงยิ่งๆ ขึ้นไป 
๓. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมผลงานที่ไดรับรางวัลดีเดน การจัดทําเว็บไซดของ 

โรงเรียน กิจกรรมหนังสั้น เพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกผูเรียนโดยสอดแทรกขอคิด คติที่ไดจากการใชสื่อ 
สนับสนุนใหนักเรียนรูจักการวิจารณสื่อ การเสพสื่อท่ีดี และปฏิเสธสื่อที่ไมสรางสรรค เนื่องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี นักเรียนมีมือถือเปนสวนมาก ควรไดรับการควบคุมสงเสริมใหรูจักใชใหเปนประโยชน 

๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหครูผูสอนไดศึกษา ประชุม 

ปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
๑.๓ ขอเสนอแนะ 

๑) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใหครูผูสอนออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพ่ือเกิดประสบการณตรง ใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา เนนเนื้อหาตามความจําเปน มีการ
ปรับใชความรูสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิดเห็น 

๒) ควรสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสนําเสนอผลงานและแสดงออกเปนรายบุคคล เพื่อใหเกิด 

การชื่นชมในผลงานตนเอง 
๓) ควรใหความสําคญัหองสมุดซึ่งเปนหัวใจของการเรียนรูของผูเรียน ควรเพิ่มหนังสืออาน 

นอกเวลา ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ จัดหองสมุดใหนาดู นาใช นาอาน มีมุมสําหรับผูเรียนอานหนังสือ หรือ
ทําการบาน มี Wi-Fi ที่มีความแรงและเร็วในหองสมุด เพื่อกระตุนจูงใจใหผูเรียนเขามาใชหองสมุด 

๔) ควรสงเสริม พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห วิจารณญาณ อภิปราย 

และแกปญหาใหมากข้ึน โดยมีเวทีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนใหมากขึ้นทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
๕) ควรสงเสริมใหครูนําผล O - NET ทุกวิชา หรือการทดสอบอ่ืนๆ โดยการวิเคราะห 

ขอสอบที่สอดคลองกับหลักสูตร สาระการเรียนรูแตละรายวิชา เชน Test Blue Print ของสถาบันการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ของ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ 

๖) ควรมีมาตรการการใชโทรศัพทมือถือของนักเรียนในทางที่ถูกตองเหมาะสม เชน ใชใน 

การคนควาหาความรู สิ่งที่เปนประโยชนตอการเรียน 
๗) ควรมีกิจกรรมชุมนุมหรือเพิ่มเติมกิจกรรมที่เนนงานอาชีพตามความถนัดและ 

ความสนใจของผูเรียน 
๒.ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ จุดเดน 
๑)  มีกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบโดยองคคณะบุคคลในการขับเคลื่อนงาน 

เปนไปตามเปาหมาย วิสัยทัศนที่กําหนด 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

๒)  มีการพัฒนานวัตกรรมมาใชในกระบวนการบริหาร 
๓)  สถานศึกษาและผูบริหารมีรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
๔)  สถานศึกษามีบริบท อาคารสถานที่ และแหลงเรียนรูที่ดี เหมาะสม นาใช นาอยู นาเรียน  

สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย 
๕) ครูและบุคลากรใหความรวมมือ มีความสามัคคี ทุมเทในการทํางาน มีการทํางานเปนทีม  

เนนการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝาย ประกอบดวย ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน 
๖)  ครูมกีารจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ มี Smart TV ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ทําให

กระตุน และดึงดูดความสนใจผูเรียนใหสนใจการเรียนรู 
๗)  ผูบริหารมีความรูความสามารถ เสียสละ อุทิศตนเปนแบบอยางท่ีดี ใชหลักธรรมาภิบาล  

และดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ โดยใชวงจร PDCA ครบทุกข้ันตอนทุกโครงการและกิจกรรม 
  ๘) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มีความเขมแข็ง ใหความรวมมือ  
และมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษาเกือบทุกกิจกรรม/โครงการ 
  ๙) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดีมาก มีการวางแผนในการจัดทํา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะ ๑ ป ที่ตอเนื่องสอดคลองกันดีมาก 
  ๑๐) โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูวิสัยทัศนของโรงเรียน และนําเขาใน 
แผนปฏิบัติการ ระยะ ๑ ป และแผนงบประมาณของโรงเรียนลงสูการปฏิบัติถึงระดับชั้นเรียน (แผนการสอนของคร)ู ซึ่ง
ไมเคยเห็นจากท่ีไหน โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวของคณะกรรมการชุดนี้ที่ออกประเมิน 
  ๑๑) โรงเรียนมีการสรุปผลการดําเนินโครงการทุกป โดยใช cipp model (ป พ.ศ.๒๕๕๙- 
๒๕๖๑) ตลอด ๓ ป 

๑๒) โรงเรียนมีการทํา MOU กับ ๓ ประเทศ ประกอบดวย ประเทศกันพูชา ลาว และเวียดนาม เพื่อ

พัฒนาฝายบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน ในการเชื่อมโอกาสทางการศึกษาแกครู นักเรียน 

๑๓) โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในที่ดีมาก เพราะเปนการสอบทานการทําโครงการ  

งบประมาณที่ใชในแตละโครงการที่เหมาะสม (สังเกตไดจากผลการประชุมในสมุดบันทึกการประชุม) 
๑๔) โรงเรียนมีสารสนเทศที่ดีมาก มีครบทุกฝายทุกงานทุกประเภท ทันสมัย  รวดเร็ว 

๑๕) โรงเรียนมีชุมนุมใหผูเรียนเลือกเรียนอยางหลากหลายตามความสนใจ ตามศักยภาพของ 

ผูเรียน โดยมีการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนําผูเรียนไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน มีกลุมผูเรียนทวิ
ศึกษาที่เลือกศึกษากลุมอาชีพตามความสนใจของผูเรียน 

๑๖) ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจดัการ สงเสริมการจัดการเรียนรูดวย 

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปรับใหครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
Learning, PBL, และ STEMEducationทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนมีความสุข ผูเรียนกระตือรือรน รวมกิจกรรม
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรู โดยประเมินตามสภาพจริง มีการ
ซอมเสริมรายวิชาใหผูเรียนที่ไมผานเกณฑ มีการจัดระบบนิเทศภายใน โดยกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) ทํางานเปนทีม บุคลากรสามารถทํางานรวมกันบนระบบเครือขาย Google Drive 
  ๑๗) โรงเรียนมีการวิเคราะห SWOT รวมกันระหวางครู นักเรียน ชุมชน มีหลักฐานรองรอย มี 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

การรายงานโครงการตางๆ มีการใชกระบวนการทํางานแบบ PDCA สอดคลองกับการบริหารจัดการโดยใชรูปแบบ
โมเดลของโรงเรียน และมีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 

๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

๑) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน  

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู และใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและรายงานการใช
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางจริงจัง 
  ๒) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการเรียนรู ทั้งในหองเรียนและ 
หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเปนหองเรียนคุณภาพ โดยมีสื่อและโสตทัศนูปกรณครบทุกหองเรียน และจัดใหมีแหลงเรียนรูที่
นาสนใจมากขึ้น 
  ๓) การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ใหมีความเขมแข็ง และการ 
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น 
  ๔) การนิเทศ ติดตามภายในสถานศึกษา ความชัดเจนและรายงานผลการดําเนินงานตาม 
โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว วิเคราะหผลและนําเสนอเพื่อปรับปรุงแกไข หรือนําผลการจัด
กิจกรรม PLC มาสะทอนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกปญหาใหตรงจุดอยางจริงจังและเปนระบบ 

๒.๓ ขอเสนอแนะ 

 ๑)ควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน  

และมีการรายงานผลการใชนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางจริงจัง 
๒) การประเมินโครงการอาจใชรูปแบบการประเมินที่แตกตางกันไมจําเปนตองเปนรูปแบบ 

เดียวกันทุกโครงการ 
  ๓) การทํา MOU ควรทําอยางตอเนื่อง และใหผูเรียนเขาคายรวมกันทั้ง ๔ ประเทศ 
  ๔) สารสนเทศ ควรจัดทําเปนรูปเลมเอกสารไวอยางนอย ๑ – ๒ เลม เพื่อสะดวก รวดเร็ว 
สําหรับครูและบุคลากรที่ตองการนําไปใช ไดรวดเร็ว ทันตอความตองการ ในสวนของสารสนเทศของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ควรทําสถิติเปรียบเทียบทุกกลุมสาระการเรียนรูยอนหลัง ๓ ป 

๕) สงเสริมใหครูจัดทําแฟมสะสมงาน เพื่อประโยชนตอการเรียนรู ความกาวหนาการพัฒนา 

งานและเอื้อตอการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๖) สงเสริมการใช Google Site และการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงขายอินเตอรเน็ตเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน 
๗) ควรจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูแทนชุมชนรวมจัด 

แผนพัฒนาบริบท สภาพแวดลอมทางกายภาพใหสะอาด รมรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชน เชน มีวัน Big Cleaning day ภาคเรียนละครั้งเปนอยางนอย 

๘) ควรจัดใหมีการนิเทศ ติดตาม ภายในสถานศึกษา กําหนดใหชัดเจนและรายงานผลการ 

๙) ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว วิเคราะหผลและ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

นําเสนอเพ่ือปรับปรุง แกไข หรือนําผลจากการจัดกิจกรรม PLC มาสะทอนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกปญหา
ใหตรงจุดอยางจริงจังและเปนระบบ 

๓.ดานกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๑ จุดเดน 
 ๑)  สถานศึกษาใชนวัตกรรมกระบวนการ PLC ดวยการถอดบทเรียน Lesson Study มาใช 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๒)  การกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเปดชั้นเรียนของครูเปนการสอนที่เขาถึงผูเรียนอยางแทจริง 
ซึ่งมีกระบวนการสะทอนผล และ PLC ในการแกปญหาการเรียนการสอนเปนการวิจัยบทเรียนรวมกันและพัฒนาการ
เรียนการสอนไปพรอมกัน 

๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย บริหารชั้น 

เรียนเชิงบวก ดําเนินการเปนระบบ กระบวนการเรียนการสอนที่ชัดเจนและปฏิบัติจริง คือ โครงงาน 
๔) การจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกความเปนทองถิ่น มีการปรับปรุงหลักสูตร 

สถานศึกษา โดยมีการเปดหลักสูตรทองถิ่น (สาระเพ่ิมเติม) ที่แสดงถึงการเนนความรักในทองถิ่น มีหลักสูตรทองถิ่นที่ดี
มากใหผูเรียนไดเรียนรู 

๕) ครูมีการนําหลักสูตรการเรียนการสอน มีการออกแบบวิเคราะหหนวย จัดทําหนวยการ 

เรียนรู และจัดทําแผนการสอนที่สอดคลองกันทั้งหลักสูตรตลอดแนว 
๖) การนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนเปนการกระตุน จูงใจ และทําให 

ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
๗) ครูมีการทํางานเปนทีม และมีศักยภาพสูงในการทํางาน 

๘) ครผููสอนมีรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

๙) ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน ไดรับการพัฒนาจนสามารถจัดกิจกรรมให 

ผูเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ปฏิบัติจริง ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

๑๐)  ครูพัฒนางานวิชาการที่เนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนรอบดาน ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

โดยเฉพาะการประเมิน คัดกรอง ชวยเหลือผูเรียน เปนรายกลุมตามสภาพปญหา ในเรื่องความสามารถการอาน การ
เขียน การคิดคํานวณ การสงเสริมนิสัยรักการอาน 

๑๑) ครูจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) การนิเทศกันเองแบบคูสัญญา มี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม แกปญหาไดอยางตรงจุดและเปนระบบ 
๑๒) ครูและบุคลากรทํางานรวมกันบนระบบเครือขาย Google Driven ทําใหมีความคลองตัวในการ

เขาถึงขอมูล และรวมมือทํางานสื่อสารสองทางได ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑)  พัฒนาครูเพ่ือเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) การใชสื่อ DLIT การ

วิจัยในชั้นเรียนเชิงคุณภาพที่สามารถแกปญหาและพัฒนาผูเรียน และการประเมินผลตามสภาพจริง 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

  ๒)  ครูควรจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและธรรมชาติวิชา 
  ๓)  ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 
  ๔)  ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาสนามกีฬามาตรฐานเพื่อใชพัฒนา
ศักยภาพดานกีฬาใหกับผูเรียน ชุมชนไดใชประโยชน  
  ๕)  ครูควรไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Active Learning) นําสื่อ นวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 
  ๖)  ครูควรฝกกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห การนําเสนอผลงาน และกลาแสดงออก 
เชน ครูควรจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และครูควรนําผลการทําวิจัยในชั้นเรียน จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๓.๓ ขอเสนอแนะ 
 ๑)  ครูควรทําเครื่องมือในการวัดและประเมินผลใหตรงจุดประสงคการเรียนการสอน 
 ๒)  ไมพบกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 ๓)  การสะทอนผลและการทํา PLC ควรดําเนินการลงถึงผูเรียนโดยใหนักเรียนเกิดกระบวนการ PLC 

และเมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นใหนักเรียนไดสะทอนใน ๒ ขอ คือ สิ่งที่ดีที่ไดจากการเรียนในวันนี้คืออะไร และสิ่งที่
ตองการทําและแกไขในการเรียนวันนี้คืออะไร 

 ๔)  ดานการสรางนวัตกรรม ครูควรเขาใจเนื้อหาที่จะสอนนักเรียน ศึกษาแนวทางนวัตกรรมเพื่อให
ผูเรียนเกิดแนวคิดในการสรางนวัตกรรมของตนเอง โดยครูเปนพี่เลี้ยง เชน ทําโครงงานตางๆ 

 ๕)  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชน สงงาน
ทาง E-Mail Line Facebook ใหรูจักคนควาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี เชน โทรศัพทมือถือ Tablet คอมพิวเตอร 
และควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่ผูเรียนสนใจ เชน ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม 
ภาษาพมา 

 ๖)  เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ครูควรแสวงหาความรวมมือ และประสานภูมิปญญาทองถิ่น 
ปราชญชาวบาน ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ศิษยเกา และเครือขายการเรียนรู ทั้งหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานเอกชนมา
ใหความรู ประสบการณและความสําเร็จเพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจเรียนและคนพบความถนัดของตนเองในการศึกษาตอ
และประกอบวิชาชีพ 

 ๗)  ควรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริมและ
พัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรปรับปรุงสนาม
กีฬาใหไดมาตรฐาน ควรสรางรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และควรใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ทีป่ระชุมรับทราบ/ปฏิบัติ 
    ๓.๘ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาDLICT 
      ๓.๘.๑ การตรวจสอบความซ้ําซอนของนักเรียนรายบุคคล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ภาค
เรียนที่๒ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

        ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร ไดแจงแผนปฏิบัติการดานขอมูลสารสนเทศ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ใหหนวยงานทางการศึกษาทราบ และเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางกําหนดหลักเกณฑและ
แผนการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในสวนภูมิภาคใหมีความสอดคลองกับระดับกระทรวง อีกทั้งเปนการบูร
ณาการ        ดานขอมูลสารสนเทศในระดับจังหวัดใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน         
ทางการศึกษาทุกสังกัด 
    เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓   จึงขอความรวมมือโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบความซ้ําซอนของนักเรียนรายบุคคล ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่๒พรอมทั้งรายงานขอมูลกลับมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
ทางเว็บไซต http://gg.gg/dmc๒๖๒ภายในวันที่ ๑๑กุมภาพันธ๒๕๖๓ ซึ่งรายละเอียดขอมูลความซ้ําซอนของนักเรียน
รายบุคคล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที๒่ ไดจัดสงไปทาง My Office เรียบรอยแลว (ติดตอประสานงาน
โดยตรง ๐๘๐-๗๙๙-๒๔๘๙ นางสาววิรัลพัชร จันทรเกียรติกร) 
 ที่ประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ 

    ๓.๙ กลุมกฎหมายและคดี 

      -ไมมีวาระ- 

    ๓.๑๐ หนวยตรวจสอบภายใน 

      -ไมมีวาระ- 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑การจัดสอบดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กําหนดการจัดสอบดวยขอสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๒) ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
  มติท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดสอบในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ อื่นๆ 
 ๕.๑ สมาคมโรงเรียนขนาดเล็กแจงบัญชีรับ-จายของชมรมและ การสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมไดท่ี 
ผอ.แชม มุงดี 
 ๕.๒ - ศูนยวิชาการสังคม จัดการแขงขันความเปนเลิศในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  - โรงเรียนประสาทวิทยาคารจะจัดงานเดินวิ่งกึ่งศตวรรษประสาทวิทยในระหวางวันที่ 16-
18 พฤษภาคม 2563 โดยจัดใหมีการวิ่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 
 
 
       เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ั�งที� ๒/๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


