
 
 
 
 
 
 

 ๑ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 

   รายงานการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

 ครั้งที่ 6 / ๒๕60 
วันที่ 13  กรกฎาคม  ๒๕60  เวลา 13.0๐ น.  

ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์ 
 

รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
ผู้เข้าประชุม จ านวน   85  ราย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  จ านวน  -  ราย 

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ชื่อ - สกุล 
การเข้าร่วม

ประชุม 

1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สห 1 นายแสน  แหวนวงษ์ มาประชุม 

2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สห 1 นายทวีศักดิ์  สนส ี มาประชุม 

3 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สห 1 นายอ านาจ  นวนิล มาประชุม 

4 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สห 1 นางสาวจุไรรัตน์   ไชยหาญ มาประชุม 

5 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สห 1 นางสาวทองใบ  ตลับทอง มาประชุม 

6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สห 1 นายเฉลิมชัย   แสนสุข มาประชุม 

7 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สห 1 นายไพชยนต์   จันทเขต มาประชุม 

8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สห 1 นายสาโรจน์   พฤษภา มาประชุม 

9 โรงเรียนนาบัววิทยา สห 1 นายวิทยา  เพ่งเลงดี มาประชุม 

10 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 1 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด มาประชุม 

11 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สห 1 นายวายุคล  จุลทัศน์ มาประชุม 

12 โรงเรียนสิรินธร สห 2 นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มาประชุม 

13 โรงเรียนนาดีวิทยา สห 2 นายวรพงศ์    มีมาก มาประชุม 

14 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สห 2 นายศุภชัย    ชาวนา มาประชุม 

15 โรงเรียนพญารามวิทยา สห 2 นายไพบูรณ์   เมินขุนทด มาประชุม 

16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สห 2 นายนิเวศ   ทิวทอง มาประชุม 



 
 
 
 
 
 

 ๒ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

17 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สห 2 นายทศพร   สระแก้ว มาประชุม 

18 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สห 2 นายชนะศึก  จินดาศรี มาประชุม 

19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สห 2 นายแซม    มุ่งดี มาประชุม 

20 โรงเรียนพนาสนวิทยา สห 3 นายสุรพงศ์  ปรากฎรัตน์ มาประชุม 

21 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สห 3 นายสมศักดิ์   บุญโต มาประชุม 

22 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สห 3 นายสฤษดิ์    วิวาสุขุ มาประชุม 

23 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สห 3 นายชอบ    พรหมบุตร มาประชุม 

24 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สห 3 นายทวีโชค  งามชื่น มาประชุม 

25 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สห 3 นายนิวัฒน์   โพธิมาศ มาประชุม 

26 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สห 3 นายวสันต์   ปัญญาธานี มาประชุม 

27 โรงเรียนแร่วิทยา สห 3 นายมนัด  เทศทอง มาประชุม 

28 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สห 3 นางสาวสุมณ ี  บูรณ์เจริญ มาประชุม 

29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สห 4 นายชัยสิทธิ์   ชิดชอบ มาประชุม 

30 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สห 4 นางจารุวรรณ   บุญโต มาประชุม 

31 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สห 4 นายจีระพรรณ   เพียรมี มาประชุม 

32 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สห 4 นายวรวุธ     สุทธิกุล มาประชุม 

33 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สห 4 นายศักดิ์ดา  ศรีผาวงศ์ มาประชุม 

34 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สห 4 นางกชพร   ธรรมวิเศษ มาประชุม 

35 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สห 4 นายนิเวศน์   เนินทอง มาประชุม 

36 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สห 4 นายนิวัติ   ภัคภูริวัฒน์ มาประชุม 

37 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สห 4 นายวิชิตชัย  แข่งขัน มาประชุม 

38 โรงเรียนยางวิทยาคาร สห 4 นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสิ มาประชุม 

39 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สห 4 ว่าที่ รต.บัญญัติ  สมชอบ มาประชุม 

40 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สห 4 นางจงบุญ    จากภัย มาประชุม 

41 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สห 5 นายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ มาประชุม 



 
 
 
 
 
 

 ๓ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สห 5 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร์ มาประชุม 

43 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สห 5 นายเสงี่ยม  วงศ์พล มาประชุม 

44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สห 5 นายพัลลภ   พัวพันธ์ มาประชุม 

45 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สห 5 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ มาประชุม 

46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สห 5 นายถนอม   บุญโต มาประชุม 

47 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สห 5 นายสมัย   ปานทอง มาประชุม 

48 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สห 5 นายจักรพงษ์   เจริญพร มาประชุม 

49 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สห 5 นายช านาญ  เกตุโสระ มาประชุม 

50 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สห 5 นายสุดใจ   ศรีใหญ่ มาประชุม 

51 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สห 5 นายประหยัด   ทองทา  มาประชุม 

52 โรงเรียนรัตนบุรี สห 6 นายปริญญา   พุ่มไหม    มาประชุม 

53 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สห 6 นายสุพินทร์  พุฒตาล มาประชุม 

54 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สห 6 นายบุญศักดิ์   บุญจูง มาประชุม 

55 โรงเรียนธาตุศรีนคร สห 6 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์ มาประชุม 

56 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สห 6 นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์ มาประชุม 

57 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สห 6 นายปิยวัฒน์    ศรีไสว มาประชุม 

58 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สห 6 นายวิชัย    สาลีงาม มาประชุม 

59 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สห 6 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน มาประชุม 

60 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สห 6 นายฉัตรนพดล   คงยืน มาประชุม 

61 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา สห 6 นายทันใจ   ชูทรงเดช มาประชุม 

62 โรงเรียนโนนเทพ สห 6 นายวีรพงศ์   หมายสุข มาประชุม 

63 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สห 6 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ มาประชุม 

64 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สห 7 นายองอาจ   สุจินพรัหม มาประชุม 

65 โรงเรียนโคกยางวิทยา สห 7 นายสมชัย  นามสว่าง มาประชุม 

66 โรงเรียนตานีวิทยา สห 7  นางณัฐกฤตา  ธรรมธุระ มาประชุม 



 
 
 
 
 
 

 ๔ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

67 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สห 7 นายธรรมนูญ   มีเสนา มาประชุม 

68 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สห 7 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์ มาประชุม 

69 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สห 7 นายพศิน   บัวหุ่ง มาประชุม 

70 โรงเรียนตาเบาวิทยา สห 7 นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข มาประชุม 

71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สห 7 นายวสันต์    ค าเกลี้ยง มาประชุม 

72 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สห 7 นายศรีสุนทร   ส่งเสริม มาประชุม 

73 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สห 7 นายระวีวัฒน์  ศรีมารักษ์ มาประชุม 

74 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สห 7 นางสาวพิจิตรา  ค ามันตรี มาประชุม 

75 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สห 7 ว่าที่ 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   สัมฤทธิ์ มาประชุม 

81 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สห 8 นายอายุ   คิดดี มาประชุม 

82 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 8 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร มาประชุม 

83 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ มาประชุม 

84 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สห 8 นายขันติ   จารัตน์ มาประชุม 

85 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สห 8 นายสุพิน   บุญเยี่ยม มาประชุม 

 
 
 

ก่อนวาระประชุม   
  กิจกรรมที่ ๑. มอบเกียรติบัตร :  การติดตามการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพฐ.  

                  ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยได้ออกนิเทศ ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนใน 18 Cluster ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560  โดยให้แต่ละ 



 
 
 
 
 
 

 ๕ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

Cluster คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินโครงการ DLIT จ านวน 8 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน (ขนาดกลางและขนาดใหญ่) และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน (ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ) เพ่ือให้คณะติดตามได้ไปเก็บข้อมูล 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

                   ในการออกติดตามครั้งนี้ cluster 14  ได้คัดเลือกโรงเรียนประถมในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (จ านวน 6 โรงเรียน)  ส่วนในระดับมัธยมศึกษา คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 2 โรงเรียน  

                      1. ขนาดใหญ่พิเศษ  ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร  
                      2.  ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   

                    โดยทั้งสองโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามจากสพฐ. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่ง
ทั้ง 2 โรงเรียนได้น าเสนอผลการด าเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม ตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
  กิจกรรมที่ ๒. การมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี ๒๕60  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
         ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการด าเนินงานยกระดับ
คุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเ รียน อย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
และการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือยกย่ องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่ประจักษ์   จึงขอมอบเกียรติบัตรให้แก่
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี ๒๕60 ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ดังต่อไปนี้ 
  1. ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

   รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง    ล าดับที่ 1  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
             ล าดับที่ 2  โรงเรียนสังขะ 
            ล าดับที่ 3  โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน    -  
   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง    -  

  2. ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
   รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ล าดับที่ 1  โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
       ล าดับที่ 2  โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน        โรงเรียนแตลศิริวิทยา  
   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง  



 
 
 
 
 
 

 ๖ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  3. ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
   รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ล าดับที่ 1  โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
       ล าดับที่ 2  โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน      โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง      โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
 
   ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ล าดับที่ 1 ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ประเภทละ ๑ แห่ง รวม ๓ แห่ง  เสนอเพ่ือคัดเลือกระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามล าดับต่อไป 
มอบเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
          ด้วย  นายประกิจ  เลิศศุภวงศ์  ผู้ประกอบการ ร้านกานต์บิวตี้  24/3 -4  ถ.สุนทรเทพ  
อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน 5,000 บาท 
( ห้าพันบาทถ้วน ) ให้แก่ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ (โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ )  
 
 
 
 
 

          

 

 

             กิจกรรมที่ ๓.  มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ประสบอุบัติภัย 
                    ตามท่ีศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต ๓๓ (ฉก.ชน.สพม.๓๓)  ได้จัดตั้งกองทุน “ฉก.ชน.สพม.๓๓” โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย ขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้น 
 ศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  (ฉก.ชน.สพ
ม.๓๓)  จึงขอมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้   
 1. นางสาวพัชญาภา  กรวยทอง  นักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  ประสบวาตภัย  
  มอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 2  จ านวนเงิน  924  บาท   
 2. เด็กหญิงสิริกร แก้วหลวง  นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก   ประสบอุบัติเหตุ 
  มอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 2  จ านวน 5,050 บาท  
 3. นายธนศักดิ์ จิตเย็น   นักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  ที่ประสบอุบัติเหตุ 
  มอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 2   จ านวน  2,750 บาท  



 
 
 
 
 
 

 ๗ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 4. นายธชายุทธ รักเจริญ  นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ประสบอัคคีภัย  
  มอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 2 จ านวน  8,093  บาท 
 5. นางสาววรัญญา  หล่าอุดม นักเรียนโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  ประสบอัคคีภัย 
  มอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 2 จ านวน  12,463  บาท  
 6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สังขมิตร นักเรียนโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  ประสบอัคคีภัย   
  มอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 1 จ านวนเงิน 8,594  บาท 
ดังรายนามผู้บริจาค รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาคผนวก  หน้า 45- 47 
 
            กิจกรรมที่ 4.  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนายกระดับโรงเรียนคู่พัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ (MOU) 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคู่พัฒนา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมสรรพก าลังส าหรับการสร้างเครื่องมือ 
ระหว่างโรงเรียนให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้รับความ
นิยม และเป็นที่ศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โรงเรียนคู่พัฒนาเป็น
นวัตกรรมที่ยึดแนวคิดร่วมพัฒนาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เล็งเห็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งที่จะเกิดข้ึนกับ
สถานศึกษาโดยโรงเรียนคู่พัฒนาสามารถเดินทางไปร่วมท ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและสามารถ 
รองรับนักเรียนที่เกินแผนการรับนักเรียนยอดนิยมได้ การสร้างเครือข่ายลักษณะโรงเรียนคู่พัฒนา เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการระดมสรรพก าลังเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโดยร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามุ่งไป 
สู่ความส าเร็จในการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และเพ่ือเป็นการขยายเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จงึได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนายกระดับ
โรงเรียนคู่พัฒนา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจ าปี ๒๕๖๐(MOU) ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ 
     ๑  เพ่ือสร้างเครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
     ๒  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคู่พัฒนา ให้สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๓  เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาให้สามารถรองรับการรับนักเรียนจากโรงเรียน 
                   ยอดนิยม 
ดังรายชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา ต่อไปนี้ 
 1.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร คู่พัฒนากับ โรงเรียนมหิธรวิทยา และโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
 2.  โรงเรียนสิรินธร คู่พัฒนากับโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 3.  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คู่พัฒนากับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ก าหนดการเปิดงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่  8  กันยายน  2560 
2. การขับเคลื่อนการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโดยการคัดเลือกจาก สหวิทยาเขต 
3. ก าหนดการสมัครสอบคัดเลือก ผอ. เขต  ในวันที่  28 กรกฎาคม  2560 – 4  สิงหาคม  2560  



 
 
 
 
 
 

 ๘ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

4. การด าเนินและการอนุมัติการอบรมพัฒนาครู 
5. ขอบคุณสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  นักเรียนในการน าเสนอผลงานของนักเรียนตาม

แนวนโยบายของต้นสังกัด 
6.  แนะน าศึกษาเอกสารหมวดเอกสารแนบเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  5/2560  
                       ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2560 ในวันที่ 6  มิถุนายน     
๒๕60  ณ โรงเรียนรัตนบุรี  อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/ ๒๕60 ได้จากหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  
(รูปครุฑ) ( หากมีข้อความไม่ถูกต้องโปรดแจ้งด าเนินการแก้ไขท่ีกลุ่มอ านวยการ ) 
ทีป่ระชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
                              3.1 เสนอเพื่อทราบจาก (รอง ผอ. สพม.เขต 33)  
รายละเอียดตามที่ประธานในการประชุมกล่าวแจ้งในระเบียบวาระท่ี  ๑ 
ที่ประชุม รับทราบ                     
      ๓.2  กลุ่มอ านวยการ 
                                3.2.1  กิจกรรมตามโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพื่อพ่อ” 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ตามโครงการฯ มีเป้าหมายในการปลูกทั่วประเทศ จ านวน 
999,989 ต้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับหมอบหมาย ให้
ปลูก จ านวน 3,250 ต้น   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “สพม.33 
ร่วมใจปลูกป่าท าดีเพ่ือพ่อ” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น 
พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู-นักเรียน  ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,000 ต้น  ส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.33 ให้ด าเนินการตามหนังสือแจ้ง ที่ ศธ 04263/ ว2714 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2560 และก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 
ที่ประชุม รับทราบ 
                         3.2.2  โครงการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ปลูกวันแม่เพื่อถวายพ่อ 



 
 
 
 
 
 

 ๙ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

                     สืบเนื่องจาการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 ได้ก าหนดจัดท าโครงการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ปลูกวันแม่เพ่ือถวายพ่อ   ทั้งนี้
เพ่ือเพ่ือให้การปลูกดอกดาวเรืองบานพร้อมกันทั้งจังหวัดสุรินทร์  จึงก าหนดให้มีการเพาะกล้าดาวเรือง ในวันที่ 1 
สิงหาคม 2560   และปลูกพร้อมกันทั้งจังหวัดสุรินทร์ ในวันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2560   เพ่ือถวายพ่อในช่วง
วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช    โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆ  ในการปลูกดอกดาวเรืองอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ดอกดาวเรืองที่ปลูกบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งจังหวัดสุรินทร์ 
3. เพ่ือให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของทุกภาคส่วนในจังกวัดสุรินทร์ ในการมี

ส่วนร่วมท ากิจกรรม 
4. เพ่ือเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดสุรินทร์ 
ที่ประชุม รับทราบ 
                        3.2.3  การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและ
ปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 
                         ขอแจ้งให้สถานศึกษา ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา 
การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549   
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาคผนวก  หน้า 48 -50 
ที่ประชุม รับทราบ 
                     3.2.4  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 

               ด้วยมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ก าหนดจัดการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศลเพ่ือการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ
ซึ่งได้ด าเนินการมอบทุนต่อเนื่องมาทุกปี และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ 
Blu-O Bowl ศูนย์การค้า เอสพลานาด จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิ ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ ด้วยการส่งทีมเข้าแข่งขันหรือบริจาคเงิน
สนับสนุนการแข่งขัน และขอความร่วมมือจากท่านได้แจ้งเชิญชวนให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนร่วมแข่งขัน
หรือช่วยบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมตามศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
เมืองทองธานี ชื่อบัญชี นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ เลขที่บัญชี 1470211645  
ที่ประชุม รับทราบ 

              3.2.5  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
          ขอเรียนเชิญท่านและขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วม

บริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยรวบรวมน าส่งได้ท่ีกลุ่ม
อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาคผนวก  หน้า 51 -52 



 
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.2.6   ขอความร่วมมือสนับสนุนการจ าหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๐ 
              สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดงานวันแม่

แห่งชาติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณประดุจทรงเป็นแม่แห่งชาติเพ่ือ
เผยแพร่พระคุณแม่และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยได้จัดท าดอกมะลิและ
ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เพ่ือจ าหน่ายเป็นเป็นประจ าทุกปี เงินรายได้จากการจ าหน่ายส่วนหนึ่งได้น าขึ้นทูลเกล้า ฯ 
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพ่ือน าไป
ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความร่วมมือสนับสนุนการ
จ าหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๐ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเพ่ือจ าหน่ายดอกมะลิให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือน าไปแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณของแม่ โรงเรียนละ ๑๒ ช่อ ๆ ละ ๑๐ บาท (หนึ่ง
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนกรุณาน าเงินค่าจ าหน่ายดอกมะลิส่งที่ กลุ่มอ านวยการ  
(คุณเพ็ชราพร ขวัญใจ) ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ที่ประชุม รับทราบ 
            ๓.3  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   เสนอเรื่องรายละเอียดดัง ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุม รับทราบ 
    
             ๓.4  กลุ่มนโยบายและแผน 

  3.๔.๑  การรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สตผ.)  แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ  ให้ด าเนินการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ผ่านการรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES) รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  ติดตามใน 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (6 ยุทธศาสตร์ 44 ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  (10 ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  (6 ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
           (8 ตัวชีว้ัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ 



 
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

                              พัฒนาประเทศ  (3 ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไอซีทีเพ่ือการศึกษา  (3 ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ   (14 ตัวชี้วัด) 

ส่วนที่ 2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย 13 นโยบาย ดังนี้ 
นโยบายที่ 1  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 2  โครงการประชารัฐ 
นโยบายที่ 3  การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
นโยบายที่ 4  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
นโยบายที่ 5  STEM Education 
นโยบายที่ 6  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
นโยบายที่ 7  โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
นโยบายที่ 8  การพัฒนาครู 
นโยบายที่ 9  การพัฒนาโรงเรียน ICU 
นโยบายที่ 10 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายที่ 11 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
นโยบายที่ 12 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 13 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 

ส่วนที่ 3  ติดตามด้านงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ประกอบด้วย 2 รายการ ดังนี้ 
 รายการที่ 1  การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (งบปกติ) ของ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 รายการที่ 2  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

โดยมีปฏิทินการด าเนินงาน ดังนี้ 
         - วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2560 ระบบเปิดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเข้าไปรายงานในระบบ 
ให้เสร็จสิ้น 
 - วันที่ 21-28 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ตรวจสอบและทบทวนในแต่ละตัวชี้วัด 
 - วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560  สตผ. ออกติดตามเชิงประจักษ์ 

  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ได้แจ้ง
ให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด  ได้ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่แจ้งไป 
โดยด่วนด้วย ขอขอบคุณอย่างยิ่ง 
ที่ประชุม รับทราบ 
                       3.4.2  การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณระดับสถานศึกษา ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                       ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินการประชุมพัฒนา
บุคลากรด้านงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานการ



 
 
 
 
 
 

 ๑๒ 
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จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   การวิเคราะห์จัดท าประมาณราคา 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖)  และการจัดท าราคากลาง (ท้องถิ่น)  รวมถึงกระบวนการบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษา  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัด
สุรินทร์ นั้น 
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกแห่ง ที่ได้
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจนบรรลุวัตถุประสงค์  ส าหรับผลสรุปการประเมิน
ความพึงพอใจของการประชุมฯ สามารถติดตามดูได้ที่... 
https://docs.google.com/forms/d/17B5Td__KnWnGG1GJjPuf_lObfeXoiIuVB_nN_JrQpo/edit?usp=s
haring   โดยคลิกที่ “ การตอบกลับ ” (อยู่ด้านบน ด้านขวาของ ค าถาม ครับ) 
ที่ประชุม รับทราบ 

                     ๓.5  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                  3.51. การนิเทศและสังเกตการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 
 ปฏิทินการนิเทศก าหนดไว้ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม  - 15 สิงหาคม 2560  
    1.1 เครื่องมือในการออกนิเทศ ติดตามครั้งนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย  
 เครื่องมือที่ 1  แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย  3 ส่วนคือ 
                      ส่วนที่ 1 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
              ส่วนที่ 2 การบันทึกการสังเกตการสอน 
                      ส่วนที่ 3 การบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 เครื่องมือที ่2  แบบติดตามงานวิจัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 เครื่องมือที่ 3  แบบติดตามการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
  เครื่องมือที่ 4  เครื่องมือนิเทศติดตาม การปฏิบัติการนิเทศภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          มัธยมศึกษาเขต 33 
 เครื่องมือที่  5 แบบติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
        เครื่องมือที่  6 เครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 
                         เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
         โดยสามารถเครื่องมือนิเทศได้ที่หน้าเว็บสพม. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๑๓ 
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    1.2  แบ่งคณะนิเทศออกเป็น 2 สาย 

สายที ่1 สายที ่2 
1.นายส าเริง  บุญโต 1.นายส าเริง  บุญโต 
2.นายกฤษ  ละมุลมอญ 2.นายจ าลอง ผู้สมเก่า 
3.นายดนัย ค าผุย 3.นางนาถสุดา จินดาศรี 
4.นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 4.นายวัชรา สามาลย์ 
5.นายสุธี  ใจศีล 5.นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น 
6.นายพิจิตร  อุตตะโปน 6.นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ 
8.นางพชรพรรณ  ด่านวิไล  

 
     1.3 รูปแบบการนิเทศติดตาม ครั้งนี ้ 
       1.3.1 จัดทีมผู้นิเทศภายในโรงเรียน เข้าร่วมนิเทศกับผู้นิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1:1 หรือเท่าท่ีจ าเป็น 
       1.3.2 โรงเรียนที่รับการนิเทศในภาคบ่าย ให้สลับตารางสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการให้นิเทศใน
วันที่รับการนิเทศ 
       1.3.3 โรงเรียนที่ไม่สามารถรับการนิเทศตามปฏิทินได้ ให้ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงที่อยู่ในสายนิเทศ
เดียวกัน  แล้วแจ้งเปลี่ยนแปลงให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ทราบโดยตรง  (เอกสารแนบ) 
                3.5.2.  แจ้งเลื่อนการอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบกระบวนการ 
“ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ”(Professional Learning Community) แบบเต็มรูป เพ่ือลงปฏิบัติสู่ห้องเรียน 
100 %  แก่โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จ านวน 20 โรงเรียน ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ   
                         รุ่นที่  1 จากเดิมวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เลื่อนเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2560   
                         รุ่นที่ 2  จากเดิมวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เลื่อนเป็นวันที่ 30 กรกฎาคม 2560   
สถานที่ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร และห้องประชุมห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
 
                3.5.3 การขยายผลรูปแบบ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ในระดับห้องเรียนและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
           1 น าไปสู่ห้องเรียนในลักษณะคู่พัฒนาและกลุ่มพัฒนา ในลักษณะการนิเทศและสังเกตการสอนซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมการนิเทศในโรงเรียน 
           2 การนิเทศและสังเกตการณ์สอนของคู่พัฒนา  ควรท าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในระดับกลุ่มสาระ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
           3 สิ้นปีการศึกษา ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ผลจากการจัดกิจกรรม “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
(PLC)  ของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ที่ประชุม รับทราบ 
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                     ๓.6  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                           3.6.1  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
                       1.1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2559  กรณีไม่มีหนี้   รายการงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ฯ    งบ
กลาง รายจ่ายงบลงทุน 75 รายการ วงเงิน 29,636,800  บาท   ผูกพัน   PO  ในระบบ GFMIS  ครบถ้วนทุก
รายการแล้ว 

          สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่  25  พฤษภาคม    2560  ดังนี้ 
รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน ร้อย

ละ 
คงเหลือ ร้อยละ 

งบ
กระตุ้น 

29,436,800 24,973,017.67 84.84 384,000 1.30 4,079,782.33 14.00 

ณ วันที่  4   พฤษภาคม     2560 จ านวน 74 โรง   เบกิจ่าย  74 โรง  คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายอีก  1 
โรง  (งวดที่ 2) โรงเรียนดอนแรดวิทยา      เงิน  640,000  บาท  งวดที่  1    (เบิกแล้ว)   งวดที่ 2             
384,000 บาท   สัญญาสิ้นสุด 20 เมษายน 2560  ได้ส ารองเงินในระบบแล้ว  จะเบิกจ่ายได้เมื่อ
กรมบัญชีกลางปลดล็อค ระบบ ขณะนี้ยังไม่มีการปลดล็อคแต่อย่างใด  ส าหรับยอดเงินคงเหลือ 4,079,782.33 
บาท ได้แจ้งคืน สพฐ.แล้ว เนื่องจากใช้ไม่ได้ 

          1.2  เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 รายจ่ายประจ า  ณ วันที่   30  มิถุนายน    2560 
 

รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย  ร้อยละ ผูกพัน 
 

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 63,228,660 46,068,578 72.86 0.00 0.00 17,158,082 27.14 
งบด าเนินงาน 67,530,377.80 41,398,371.89 61.30 571,000 0.85 25,561,005.91 37.85 
เงินอุดหนุน 110,000 110,000 100 0.00  0.00 0.00 
งบลงทุน 94,398,260.20 

 
70,811,909.15 75.01 16,829,919.91 17.83 6,762,367.14 7.16 

รวม 225,265,298 158,388,859.04 70.31 17,400,919.91 7.72 49,481,455.05 21.96 
เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ 3  (30  มิถุนายน 2560  งบลงทุนไม่น้อยกว่า 61%  งบรายจ่ายประจ า 76%   
ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  73 % 
             จากตาราง งบลงทุน ผูกพัน   PO  ในระบบ GFMIS  ครบถ้วนทุกรายการ  งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย
75.01% เป็นไปตามเป้าหมาย  ภาพรวมผลการเบิกจ่าย 70.31 %ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. วงเงินไม่เกิน  2  ล้าน เบิกครบทุกรายการ วงเงินเกิน 2 ล้าน ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน สรุปที่ยังไม่
เบิกจ่ายรวม 16,829,919.91  บาท แยกเป็น 

1.3.1 รร.รามวิทยารัชมังคลาภิเษก จ านวนเงิน  1,995,271.02  บาท  
1.3.2 รร.วังข่าพัฒนา  จ านวนเงิน   4,096,100      บาท  
1.3.3 รร.เบิดพิทยาสรรค์  จ านวนเงิน           875,0000      บาท  
1.3.4 รร.พระแก้ววิทยา  จ านวนเงิน          2,463,000      บาท 



 
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

1.3.5 รร.ศรีณรงค์พิทยาลัย  จ านวนเงิน          4,680,000       บาท  
1.3.6 รร.ศีขรภูมิพิสัย  จ านวนเงิน          999,948.89     บาท 
1.3.7 รร.สังขะ   จ านวนเงิน          2,595,600       บาท 

                  ด้วยในเดือนมิถุนายน 2560  เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2560 ตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต้องเบิกจ่ายงบ
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ   61   งบประจ า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ   76  ภาพรวมการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย ไม่น้อย
กว่า    73    นั้น 

       เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2560 ของให้
ผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ และโครงการที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากสพฐ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560  
ที่ประชุม รับทราบ 

                   3.6.2   แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดปีงบประมาณ  2560  เพิ่มเติม 
งบด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการครู วันที่ 12-16  มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร   เงิน 6,700 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนาการประเมินและการประกันฯ 16 กรกฎาคม -31 
สิงหาคม 2560   เงิน 4,800 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เงิน 4,400 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้น านักเรียนอาเซียน  เงิน 40,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้า

รับการพัฒนา วันที  2  กรกฎาคม 2560  เงิน 6,900 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ นวัตกรรม

รุ่นใหม่ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  เงิน 3,200 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมผุน าลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค เงิน 250,000 บาท 

ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ให้สิ้นเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  2560 
ที่ประชุม รับทราบ 

                        3.6.3  ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต ข้อตรวจพบการเบิกจ่ายเงินงบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) ประจ าปีงบประมาณ  2560  

1.  กรณีได้รับแจ้งอนุมัติเงินงวดแล้ว ให้เร่งรัดเบิกจ่ายตามแผนงาน โครงการโดยเร็ว 
และตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

2.  กรณีต้องการวัสดุใช้ในโครงการ ให้บันทึกขออนุมัติจัดหาพัสดุ ผ่านล าดับสายบังตับ
บัญชา รองผอ.รร/  ผอ.รร.อนุมัติ ระบุรายวัสดุความต้องการ วันที่ใช้ ให้ชัดเจน และระบุรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจ านวน 3 คน มาพร้อมด้วย เพ่ือเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้จัดหาได้ทันและด าเนินการตามระเบียบต่อไป 



 
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

3. กรณีต้องท าเอกสารประกอบการอบรมเป็น รูปเล่ม ให้แนบเอกสารที่ต้องจัดท า  
บันทึกขออนุมัติจัดเอกสาร ระบุจ านวน เล่ม  วันที่ใช้ให้ชัดเจน พร้อมระบุรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
จ านวน 3 คน เพื่อเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

4  กรณีต้องท าหาป้ายไวนิล เอกสารประกอบการอบรมเป็น รูปเล่ม ให้แนบเอกสารที่
ต้องจัดท า  บันทึกขออนุมัติจัดเอกสาร ระบุจ านวน เล่ม  วันที่ใช้ให้ชัดเจน พร้อมระบุรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ จ านวน 3 คน เพื่อเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป                

5  การขอยืมเงินราชการ  จะยืมได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ยกเว้น ค่าจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้ยืม   
                                  5.1 การขอยืมเงินราชการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 
2560 (โรงเรียนในฝัน /โรงเรียนดีใกล้บ้าน/โรงเรียนดีต าบล/โรงเรียนมาตรฐานสกล/โรงเรียนขนาดเล็ก/
โรงเรียน ICU) 

1.  ข้อตรวจพบ โรงเรียนท าหนังสือน าส่ง ชื่อเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ  หรือ  เรื่อง    
การรายงานโครงการ และ มีโครงการที่ยังไม่มีผู้ลงนามอนุมัติ แนบมาด้วยต้อง ท าหนังสือน าส่ง ชื่อเรื่อง ขอยืมเงิน
โครงการ...........    ส าหรับรายละเอียดหนังสือระบุวันที่ สถานที่  จ านวนคน และจ านวนเงิน......บาท ขื่อผู้ยืม  ให้
ชัดเจน 
                         2.ข้อตรวจพบ ส าเนาโครงการ  รายละเอียดเป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวนคน ไม่ตรงกับ 
รายละเอียดกิจกรรม/ งบประมาณ  และลายมือชื่อ ผู้อนุมัติโครงการไม่มีต้องระบุจ านวนเป้าหมายชัดเจน  ใน
รายละเอียดกิจกรรม ต้องระบุจ านวน คน จ านวนเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้ชัดเจน โครงการต้อง
สมบูรณ์ มีลายมือชื่อครบถ้วน 

3 สัญญายืมเงิน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย   จ านวน 2  ชุด  
4 ตารางกิจกรรม /ก าหนดการ 
5 ส าเนาหนังสือเชิญประชุมอบรมฯ 
           5.2. การส่งใช้เงินยืมราชการ ต้องแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  1 หนังสือราชการ   เรื่อง ส่งใช้เงินยืมราชการโครงการ............................... รายละเอียดใน

หนังสือ ระบุอ้างถึงที่ยืมเงิน ไปใช้ในโครงการ วันไหน ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรให้ชัดเจน 
  2  เอกสารประกอบ 
       1. หน้างบใบส าคัญ 
       2. ส าเนาโครงการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       3. ส าเนาตารางกิจกรรม/ก าหนดการ กรณีมีวิทยากร ต้องระบุชื่อวิทยากรให้ชัดเจน

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       4. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       5. ส าเนาหนังสือเชิญประชุมอบรม/ค่ายทักษะฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       6.ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือตอบรับวิทยากร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       7.ใบส าคัญรับเงินวิทยากร พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนวิทยากร 



 
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 ให้ระบุรายละเอียดโครงการ.........วันที่.................สถานที่..................วชิา......................
จ านวนชั่วโมง จ านวนเงิน    ให้ชัดเจน ผู้ยืมเงินโครงการต้องลงชื่อผู้จ่ายเงิน 

          8.บัญชีลงเวลา ต้องครบจ านวนตามเป้าหมายในโครงการ/สัญญายืม   
          9.ใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน 
ให้ระบุรายละเอียดโครงการ.........วันที่.................สถานที่.................เป็นค่าอาหาร อาหาร

ว่างเครื่องดื่ม .จ านวนคน  จ านวนเงิน (คน*เงิน*วัน)   ให้ชัดเจน ผู้ยืมเงินโครงการต้องลงชื่อผู้จ่ายเงิน   
         10.  กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดหาพัสดุ ในขณะจัดกิจกรรมตามโครงการ 

หากไม่ด าเนินการงานที่รับผิดชอบจะเสียหาย จ าเป็นต้องส ารองเงินยืมไปก่อน   ต้องแนบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง( กรณี เร่งด่วน 39 วรรคสอง) าผ่านสายบังตับบัญชา รองผอ.รร/  ผอ.รร.อนุมัติ  แนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง  
รวบรวมส่งเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมต่อไป . 

         11. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน (ถ้ามี) ให้เขียนแบบรายงานการดเดินทางไป
ราชการ ด้วย 

         12. ภาพถ่ายกิจกรรม 2- 4 ภาพ 
3 ที่ประชุม รับทราบ 

3.6.4   การตรวจสุขภาพประจ าปี  2559- 2560   
           1.การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  

1.1 ให้เบิกตามปีงบประมาณ (  1 ครั้งต่อปีงบประมาณ)  
1.2 เบิกได้เฉพาะตนเอง  ส าหรับบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา และ

บุตร ) เบิกค่าตรวจสุขภาพไม่ได้  
1.3  อัตราค่าเบิกตรวจสุขภาพประจ าปี อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป เบิกได้ไม่เกิน 

1,050 บาท อายุ35 ปี ลงมา เบิกได้ ไม่เกิน 580 บาท  
1.4  การเบิกตรวจสุขภาพประจ าปี ให้น าใบเสร็จรับเงินมาเบิก จะใช้สิทธิ์จ่ายตรง

กรมบัญชีกลางไม่ได้  
1.5   เอกสารประกอบการเบิกเงิน  แบบ   ใบเสร็จรับเงิน ส าเนาบัตรข้าราชการ 

ส าเนาบัตรลูกจ้างประจ า และส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง        
2. การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี กรณีไปท าหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ

สถานพยาบาลตรวจสุขภาพข้าราชการในสังกัด 
  สพม.33  ได้รับแจ้งจากสถานพยาบาล  เรื่อง แจ้งหนี้ค่าบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2559-2560 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
             2.1  ตรวจสุขภาพประจ าปี 2560   โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึกในพระราชบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
              1. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   ตรวจ 16-17 มีนาคม 2560  
จ านวน 29 ราย  เงิน 21,270 บาท 
                 2.  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ตรวจ 16-17 มีนาคม 2560   
จ านวน 20 ราย เงิน 13,710 บาท 



 
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

3. สพม.33  ตรวจ 16-17 มีนาคม 2560  
จ านวน 13 ราย เงิน 10,880 บาท 
            2.2 . ตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร 
       1. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  ตรวจ 1 กันยายน 2559  
       2 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  ตรวจ 1 กันยายน 2559 
       3  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   ตรวจ 30  สิงหาคม  2559 
       4  โรงเรียนตานีวิทยา    ตรวจ 30  สิงหาคม   2559 
       5  โรงเรียนสนมวิทยาคาร   ตรวจ 31  สิงหาคม 2559 
       6  โรงเรียนขุมพลวิทยาสรรค์  ตรวจ 2  กันยายน 2559 
       7  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   ตรวจ  2   กันยายน 2559  
ขอให้โรงเรียนด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายให้สถานพยาบาล ดังนี้ 

1. ส าเนาหนังสือโรงเรียนแจ้งสถานพยาบาล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครูใน
สังกัดเข้าตรวจสุขภาพประจ าปี  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ส าเนาหนังสือสถานศึกษาแจ้งโรงเรียน   เรื่อง ตอบรับการให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. งบหน้าใบส าคัญ 
ส าเนาบัตรข้าราชการ และส าเนาทะเบียนบ้านข้าราชการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ที่ประชุม รับทราบ 

 
3.6.5  การประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มี

อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  2560 
     สพม33 มีข้าราชการและลูกจ้างประจ า ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจ าปี

งบประมาณ  2560  จ านวน........... ราย  เพ่ือให้การขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ ปกติ /ขอรับเงิน กบข. /กสจ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับเงินทันตามก าหนด จึงขอให้ทางโรงเรียนแจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 14  กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 
สพม.33  ให้จัดเตรียม เอกสารมาพร้อมนี้ จ านวน 4  ชุด 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตรประจ าปตัวประชาชน 
3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
4. หลักฐานการลดหย่อนภาษี 
5. กรณี เป็นสมาชิก กบข. ส าเนาบัตรสมาชิก กบข.  
6. ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

3.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                        3.7.1  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน                                 
รายละเอียดตามเอกสารแนบเพิ่มเติม ชุดที่  ๑  
ที่ประชุม รับทราบ 

                          3.7.2  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  แบบสรุปการประเมินวิทยฐานะและแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ในหน้าถัดไป 
รายละเอียดตามเอกสารแนบเพิ่มเติม ชุดที่  ๒ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

แนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
 
  กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดไว้เดิมก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
  ส าหรับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.       ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใน
ครั้งต่อไป              ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑. ผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ให้สามารถยื่นค าขอได้ ๑ ครั้ง  
เพียงวิทยฐานะเดียว รายละเอียดตามเอกสารแนบเพิ่มเติม ชุดที่  ๑ - ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  3.7.3  โครงการ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง นักการภาร
โรง ธุรการโรงเรียน และ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง นักการภารโรง ธุรการโรงเรียน และ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน ที่มีต าแหน่งว่า 5 อัตรา  ดังนี้ 
 1. นักการภารโรง ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน จ านวน  1 อัตรา 

  - ปฏิบัติหน้าที่ท่ีโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
 2. ธุรการโรงเรียน  ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน จ านวน 3 อัตรา  
   2.1 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแร่วิทยา และโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม       จ านวน 1 อัตรา 
   2.2 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเมืองลีงวิทยา และโรงเรียนพญารามวิทยา จ านวน 1 อัตรา 
   2.3 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนไทรแก้ววิทยา และโรงเรียนตาเบาวิทยา    จ านวน 1 อัตรา  
 3. เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน จ านวน 1 อัตรา 

 - ปฏิบัติหน้าที่ท่ีโรงเรียนสุรวิทยาคาร          จ านวน 1 อัตรา 

โดยมีก าหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง ธุรการโรงเรียน 
และ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน  
 
๑. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
 

ภายในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60 

 
๒. รับสมัครสอบคัดเลือก 
 

วันอังคารที่ ๑8 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม ๒๕60 

๔. สอบคัดเลือก 
    4.1 นักการภารโรง 
 
    4.2 ธุรการโรงเรียน 
   4.3 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม ๒๕60 
 
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ถึง  
วันอาทิตย์ที่ 30  กรกฎาคม 2560 
 

๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    5.1 นักการภารโรง 
    5.2 ธุรการโรงเรียน 
    5.3 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 
 
ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
 



 
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

หมายเหตุ การขึ้นบัญชีไว้  ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 
หรือเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หรือมีการประกาศสอบคัดเลือกใหม่  
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ..................                     

............................................................................................ ................................................... 
            3.7.4  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังในการรองรับจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04263/2890 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังในการรองรับจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ศึกษาธิการจังหวัดรอบที่ 2 ให้ทุกโรงเรียนทราบ โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการเกลี่ยอัตราก าลัง ดังนี้ 
  2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในต าแหน่งที่เข้ารับการเกลี่ย
อัตราก าลัง ส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งยกเว้นเรื่องการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  2.2 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
   2.2.1 สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   2.2.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2.2.3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้น ต าแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ปฏิทินการด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการรองรับการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กิจกรรม วัน เดือน ปี หน่วยงาน / ที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการรับสมัคร 5 - 11 ก.ค. 60 สนง.ศธจ. หรือ สนง.ศธภ. 
แจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้ประเมินความ
ประพฤติ  แสดงความคิดเห็น ฯ 

5 – 11 ก.ค. 60 
(ส่งกลับภายในวันที่ 20 ก.ค. 60) 

สนง.ศธจ. 

ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ 

14 – 20 ก.ค. 60 สนง.ศธจ. หรือ สนง.ศธภ. 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ พิจารณา 
ความเหมาะสม 

25 ก.ค. 60 อกขภ. 

เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง 

27 ก.ค. 600 สบศ.สป. 

ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง 4 ส.ค. 60 กบค.สอ.สป. 
ที่ประชุม รับทราบ 
 



 
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

          3.7.5  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560) เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของส่วนราชการ 
หน่วยงานการศึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2560 และค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษาทีว่าง 
  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04263/2889      
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.7.6 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
จ านวน 5 รางวัล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04263/2736 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี 
๒๕๖๐ จ านวน 5 รางวัล เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนการสอนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนเป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ จ านวน 5 รางวัล ให้ดังนี้ 

1. รางวัลคุรุสดุดี 
2. รางวัลคุรุสภา 
3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 
4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

โดยก าหนดส่งแบบรายงานผลงานฯ /เอกสารประกอบ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ตารางก าหนดการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 

ที ่ รางวัล คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เอกสาร/หลักฐานประกอบ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
๑ "รางวัลคุรุสดุดี"  

มี ๔ ประเภท   
 ครู  
 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ผู้บริหาร
การศึกษา    
 ศึกษานิเทศก์ 

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
-เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
-ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ "คุรุสดุดี" มาก่อน 

-เอกสารหมายเลข ๓ แบบ
ประวัติ  
จัดท าเป็นรูปเล่มไม่เกิน ๑๐๐ 
หน้า  
-เอกสารหมายเลข ๕ แบบ
ประเมินฯ (เย็บเล่มรวมแบบ
ประวัติ)  จ านวน ๑ เล่ม 

-สพม.๓๓
ภายใน
วันที่  
๑๒ ก.ค.
๒๕๖๐ 

 

๒ "รางวัลคุรุสภา" 
 มี ๔ ประเภท 
 คร ู
 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ผู้บริหาร
การศึกษา 
 ศึกษานิเทศก์ 

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
-มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
ประเภทที่ส่งฯ ต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า ๕ ปี 

-แบบขอรับการคัดเลือกเพ่ือ
รับรางวัลคุรุสภา (เย็บเล่ม) 
 จ านวน ๒ เล่ม 
-ให้บันทึกรายงานผลงานลงใน
แผ่น CD จ านวน ๑ แผ่น 

-สพม.๓๓
ภายใน
วันที่ 
๑๒ ก.ค.
๒๕๖๐ 

 

๓ รางวัลครูภาษาไทย
ดีเด่น เพื่อรับรางวัล
เข็มเชิดชูเกียรติ
จารึก 
พระนามาภิไธยย่อ 
สธ 
 

-เป็นครูสอนภาษาไทย 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับ
ถึงวันประกาศ (๑๒ มิ.ย.๖๐) 

-แบบรายงานประวัติและ
ผลงานของครู จ านวน ๑ เล่ม 
 

-สพม.๓๓
ภายใน
วันที่ 
๑๒ ก.ค.
๒๕๖๐ 

 

๔ รางวัลครูผู้สอน
ดีเด่น 
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คร ู
-ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๕ ปี และต้องมี
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระฯ ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี  
(นับถึง ๑๒ มิ.ย.๖๐) 

-แบบรายงานประวัติและ
ผลงาน 
 (แบบ คส.๐๑) จ านวน ๓ 
เล่ม 
-ให้บันทึกรายงานผลงานลงใน
แผ่น CD จ านวน ๑ แผ่น  
  

-สพม.๓๓
ภายใน
วันที่ 
๑๒ ก.ค.
๒๕๖๐ 

 



 
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รางวัล คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เอกสาร/หลักฐานประกอบ ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
๕ รางวัลครูภาษา

ฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อ
รับรางวัล 
เข็มเชิดชูเกียรติ 
พระนามาภิไธยย่อ 
"กว" 

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คร ู
-มีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาฝรั่งเศสรวมแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี 

-แบบขอรับรางวัลครูภาษา
ฝรั่งเศสดีเด่นฯ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ อย่าง
น้อย ๑ ภาคการศึกษา 
-เอกสารผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย จ านวนไม่เกิน ๔ 
เล่ม ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่
เกิน 
 ๕ ปี 

-สพม. ๓๓ 
ภายใน 
๒๕ ก.ค.
๒๕๖๐ 
-ส่งศูนย์ฯ 
(ร.ร.แก่น
นคร
วิทยาลัย)  
๓๑ ก.ค.
๒๕๖๐ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.7.7  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
(PIM) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ในหัวข้อ "ภาวะผู้น าการบริหารและ
การจัดการการศึกษาในยุค 4.0" ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา จ านวน ๑๒๐ คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน ๑ คน 
โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐ คนข้ึนไป จ านวน ๒ คน (ผอ.กับรองผอ.) ก าหนดอบรมในวันเสาร์ที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะส ารวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมอีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๒๖ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๒๗ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
                        3.7.8  ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการโครงการจัดท าระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการ
พัฒนาตนเองตามความต้องการ และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณพัฒนาครู
ให้รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยก าหนด
เปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความร่วมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการนี้   เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนเท่านั้น และจะต้องอบรมภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดคู่มือการใช้งานการลงทะเบียน (ส าหรับผู้อ านวยการ ส าหรับครูผู้สอน) 
และหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอให้ดาวน์โหลดได้ทาง http://gg.gg/training-spm33 หรือ
ทางเว็บไซต์ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ประชุม รับทราบ 
    3.7.9  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
              ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๖๗ ราย              
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๒๙๑๖ 
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ยืนยันการเข้าร่วมพิธี ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๖๗ ราย  รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาคผนวก  หน้า 53 -56 
ที่ประชุม รับทราบ 
                       3.7.10  เกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สพฐ.  ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. และ ศธจ.สุรินทร์  
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ตามเอกสารแนบเพิ่มเติม ชุดที่  ๓ 
ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๗  หน่วยตรวจสอบภายใน 
                      3.7.1  การออกตรวจการบริหารงบประมาณ  การปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี 
และพัสดุจากการที่ได้ออกไปตรวจสอบแล้วจ านวน  5  โรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนได้ปฏิบัติงานได้ดี  มีหลักฐาน



 
 
 
 
 
 

 ๒๘ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

เอกสารให้ตรวจสอบ  และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนดไว้  มีบางโรงเรียนได้มีหลักฐานให้
ตรวจสอบครบแต่การจัดหลักฐานประกอบการเบิกไม่ได้จัดเป็นเรื่องๆ   คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน าการ
จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
 ข้อสังเกตท่ีได้จากการตรวจ    สัญญายืม  พบว่าสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ให้คุณครูผู้รับผิดชอบ
โครงการยืมเงินไปซื้อวัสดุเอง  โดยไม่ให้เจ้าหน้าพัสดุด าเนินการให้  

เงินยืมทดรองราชการสามารถยืมเงินได้ตามรายการ  ดังนี้ 
1. งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้าง  ซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้าง 

แต่ละวัน  หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
2. งบด าเนินงาน  ยกเว้น  ค่าไฟฟ้า  และค่าน้ าประปา 
3. งบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า

รักษาพยาบาล 
4. งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ 1,2 

ที่ประชุม รับทราบ 
           3.7.2  การด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา  (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  ได้แจ้งให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลบนระบบ  
http://e-budget.jobobec.in.th  ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่  12  เมษายน  2560   นั้น  บัดนี้  สพฐ.ได้
ประมวลผลและแจ้งสถานศึกษาที่บันทึกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  จ านวน  5  โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม  
2560)  ได้แก่ 
 1. โรงเรียนพญารามวิทยา   (แก้ไขสมบูรณ์แล้ว) 
 2. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
 3. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
 4.  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
 5. โรงเรียนตาเบาวิทยา 
สพฐ.  ขอให้ด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่  14  กรกฎาคม 2560 
ที่ประชุม รับทราบ 
                    3.8  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                                 
รายละเอียดังกิจกรรมก่อนเข้าวาระ  การติดตามการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) สพฐ. 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 .โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ๔ ภูมิภาค เขตภาคอีสาน 
(ตอนล่าง)          ประจ าปี ๒๕๖๐  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง มีเป้าหมาย คือ  คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างเด็ก
ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ และอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้
อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมื อง 

http://e-budget.jobobec.in.th/


 
 
 
 
 
 

 ๒๙ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

(Civic Education)โดยบูรณาการกับวิชาการลูกเสือเพ่ือปรับใช้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน             
การประเมินผล และการจัดกิจกรรม เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความ
เป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการด าเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในวัยเสี่ยง ให้มี
ภูมิคุ้มกันตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยเฉพาะผู้ก ากับกองลูกเสือในโรงเรียน จ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทั้งเป็นการน าความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตรฯดังกล่าว ไป
อบรมพัฒนาให้กับลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของประเทศในโอกาสต่อไป   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับมอบหมาย จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้จัดการฝึกอบรม ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน ๗ จังหวัด ๓๑ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา    ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 
และสุรินทร์ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เขตภาคอีสาน (ตอนล่าง) ประจ าปี 
๒๕๖๐ ขึ้น โดย วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      ๑  เพ่ือให้ผู้ก ากับลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ วิธีการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
สามารถน าไปถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนได้  
      ๒  เพ่ือให้ผู้ก ากับลูกเสือในโรงเรียน ร่วมกันวางแผนการอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด น าไปใช้ประโยชน์ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป 

กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เขตอีสานตอนล่าง 
วันที่  ๒๑ - ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 

ที ่

 

จังหวัด 

จ านวนเขตพื้นที่ จ านวน ผบ.ลส.
ส่งเข้ารับการ

อบรม 

 

หมายเหตุ เขตประถม เขตมัธยม 

๑. นครราชสีมา ๗ ๑ ๒๔  

๒ ชัยภูมิ ๓ ๑ ๑๒  

๓. บุรีรัมมย์ ๔ ๑ ๑๕  

๔. ศรีสะเกษ ๔ ๑ ๑๕  

๕. ยโสธร ๒ ๖  

๖. อ านาจเจริญ ๑ ๑ ๓  



 
 
 
 
 
 

 ๓๐ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 

ที ่

 

จังหวัด 

จ านวนเขตพื้นที่ จ านวน ผบ.ลส.
ส่งเข้ารับการ

อบรม 

 

หมายเหตุ เขตประถม เขตมัธยม 

๗. อุบลราชธานี ๕ ๑๘  

๘. สุรินทร์ ๓ ๑ ๒๗  

รวม ๓๐ ๕ ๑๒๐  

 หมายเหตุ    ๑.  เขตอ่ืนๆ จ านวน ๓๑ ส่งเขตละ ๓ คน รวม  ๙๓  คน 
                 ๒. เขต จังหวัดสุรินทร์ เขตประถม ๓  เขตละ ๔ คน รวม ๑๒ คน 
                 ๓.  สพม. ๓๓  ๑ เขต   รวม     ๑๕ คน 
                        รวมทั้งสิ้น   ( ๙๓ + ๑๒ + ๑๕ = ๑๒๐ คน) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจ านวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๕ คน  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
ที่ประชุม รับทราบ 
     4.2  การจัดหา/ระดมทุน  โครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ประจ าปี ๒๕๖๐  
                             ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ได้ด าเนินการตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยการ
สร้างบ้านให้แก่นักเรียน จ านวน ๓ หลัง หลังที่ ๑  ได้ด าเนินการจัดสร้างบ้านเรียบร้อยแล้ว ส่วนหลังที่ ๒ และ ๓ 
นั้น  การระดมทุนยังไม่เพียงพอ มติที่ประชุมประธานสหวิทยาเขต และ ที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๐ ให้มีการระดมทุน โดยการจัดหาเสื้อยืดคอปก (สีด า) จ าหน่าย เพ่ือน ารายได้มาจัดสร้างบ้านให้เด็กตาม              
จ านวน ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ความละเอียดทราบแล้วนั้น  
                     ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการจัดหา เสื้อดังกล่าว ในอัตราต้นทุน ๑๘๐ บาท ส่วนขนาดใหญ่พิเศษ ราคาต้นทุน 
๒๐๐ บาท  โดยจ าหน่ายให้กับ ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ทั้ง ๘๕ โรงเรียน จ านวน
รวม ประมาณ ๓,๔๐๐. ตัว   โดยจ าหน่ายในอัตราตัวละ ๒๗๐. บาท ทุกตัว  และขอความอนุเคราะห์ ทุก
โรงเรียน  แจ้งจ านวน           บุลากร และขนาดเสื้อ (ไซร์)   พร้อมทั้งส่งเงิน ไปที่ประธานสหวิทยาเขต  
ภายในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ตัวอย่างแบบเสื้อ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๓๑ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
                        4.3 แผนพัฒนายกระดับโรงเรียนคู่พัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๓๓ ประจ าปี ๒๕๖๐  

              ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมสรรพก าลังส าหรับการสร้าง
เครื่องมือ ระหว่างโรงเรียนให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ได้รับความนิยม และเป็นที่ศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โรงเรียนคู่
พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ยึดแนวคิดร่วมพัฒนาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เล็งเห็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งที่จะเกิดข้ึนกับ
สถานศึกษาโดยโรงเรียนคู่พัฒนาสามารถเดินทางไปร่วมท ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและสามารถ 
รองรับนักเรียนที่เกินแผนการรับนักเรียนยอดนิยมได้ การสร้างเครือข่ายลักษณะโรงเรียนคู่พัฒนา เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการระดมสรรพก าลังเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโดยร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามุ่งไป 
สู่ความส าเร็จในการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และเพ่ือเป็นการขยายเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงได้จัดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนาส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
     ๑  เพ่ือสร้างเครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
     ๒  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคู่พัฒนา ให้สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๓  เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาให้สามารถรองรับการรับนักเรียนจากโรงเรียน 
                   ยอดนิยม 
ซึ่งโรงเรียนคู่พัฒนา ที่ก าหนดไว้มีดังนี้  
 1.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร คู่พัฒนากับ โรงเรียนมหิธรวิทยา และโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
 2.  โรงเรียนสิรินธร คู่พัฒนากับโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 3.  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คู่พัฒนากับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ 

 ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าแผนยกระดับ
โรงเรียนคู่พัฒนา เมื่อ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ และได้แผน โรงเรียนคู่
พัฒนา ดังนี้  ( รายละเอียดในหน้าถัดไป ) 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ๓๒ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
แผนการด าเนินการโรงเรียนคู่พัฒนา 
โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์ 

กับ 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ,โรงเรียนมหิธรวิทยา  และโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
     ๑.) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
        ๑.๑ สอนเสริม
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
เพ่ือเตรียมสอบ O-NET   
ใช้สถานที่โรงเรียน
วีรวัฒน์โยธินจัดเฉพาะ
นักเรียน ๓ โรงเรียน คือ
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน,
โรงเรียนมหิธรวิทยาและ
โรงเรียนสุรินทร์ราช
มงคล   โดยใช้ครูจาก
โรงเรียนสุรวิทยาคา
รเป็นวิทยากร 
     ๒.) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา 
        ๒.๑ ค่าย
ภาษาต่างประเทศที่สอง 
ระดับ ม.๔ 
(จีน,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส,เขมร
,เวียดนาม)  ร่วมกับ 
-  โรงเรียนมหิธรวิทยา
ส่งนักเรียนเข้าร่วม ๑๐ 
คน 

 
 
 
มกราคม-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
๑๕-๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
ตามระยะเวลา
ของ
สถาบันการศึกษา
ต่างๆ  
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
 
 
๘๐,๐๐๐ 
บาท 

(จัดสรร) 

 
 
 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานแนะแนว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*อาจใช้
สถานที่
หอประชุม
ของ
โรงเรียน 
สุรวิทยา
คาร 

 



 
 
 
 
 
 

 ๓๓ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

-  โรงเรียนสุรินทร์ราช
มงคลส่งนักเรียนเข้าร่วม 
๑๐ คน 
-  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ส่งนักเรียนเข้าร่วม ๑๐ 
คน 
โดยน านักเรียนเข้าร่วม
ตามความสนใจ 
        ๒.๒ จัดสอน
นักเรียน
ภาษาต่างประเทศที่สอง 
วิชาเขมร,เวียดนาม 
(วิชาเลือก)  โรงเรียน
มหิธรวิทยาและโรงเรียน
สุรินทร์ราชมงคล   น า
นักเรียน ม. ๑ ตามกลุ่ม
สนใจมาเรียนที่โรงเรียน
สุรวิทยาคาร      
๓.) กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
        ๓.๑ ครูและ
นักเรียนโรงเรียนคู่
พัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ
ของสถานบันอุดมศึกษา
ที่มาแนะแนวในโรงเรียน
สุรวิทยาคาร 
        ๓.๒ การประสาน
ข้อมูลการศึกษาต่อและ
อาชีพอย่างหลากหลาย
ช่องทาง 
         -เพจงานแนะ
แนวโรงเรียนสุรวิทยา

 
 
 
๕-๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๙-๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
๑๕-๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
มกราคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ/งาน
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 



 
 
 
 
 
 

 ๓๔ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

คาร 
         -วิทยากรให้
ความรู้ 
         -การติดต่อทาง
สื่อเทคโนโลยีระหว่างครู
แนะแนว 
     ๔.) กิจกรรม
วิชาการ (คณิต/วิทย์/
คอมพิวเตอร์) 
        ๔.๑) กิจกรรม
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
           ๔.๑.๑)อบรม
หุ่นยนต์ ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
ชั้น ๒ อาคาร
อุตสาหกรรมให้นักเรียน 
ม.ต้น ที่สนใจ จ านวน 4 
คน ครู 2 คน ทั้ง 3 
โรงเรียน รวม 18 คน            
       ๔.๒)กิจกรรม
พัฒนา ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ 
           ๔.๒.๑)อบรม
การตัดต่อวีดีโอ โดยใช้
เครื่อง iMac ให้นักเรียน 
ม.ปลาย ที่สนใจ จ านวน 
4 คน          ครู 1 คน 
ทั้ง 3 โรงเรียน รวม 15 
คน            
       ๔.๓) ค่าย
คณิตศาสตร์ 
            ๔.๓.๑) ค่าย
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.๑ 



 
 
 
 
 
 

 ๓๕ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ร่วมกับ 
-  โรงเรียนมหิธรวิทยา
ส่งนักเรียนเข้าร่วม ๑๒ 
คน 
-  โรงเรียนสุรินทร์ราช
มงคลส่งนักเรียนเข้าร่วม 
๑๕ คน 
-  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ส่งนักเรียน ๑ ห้องเรียน 
ม.๑/๒ 
        ๔.๔) ค่าย
วิทยาศาสตร์ 
          ๔.๔.๑) ค่าย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.๔ (สายวิทย์-
คณิต)  ร่วมกับ 
-  โรงเรียนมหิธรวิทยา
ส่งนักเรียนเข้าร่วม ๑๕ 
คน 
-  โรงเรียนสุรินทร์ราช
มงคลส่งนักเรียนเข้าร่วม 
๗ คน 
   ๕.) กิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานผู้เรียน(KM)ใน
โรงเรียนคู่พัฒนา 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ พัฒนา
ระบบ
บริหาร
โรงเรียน 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งทางการบริหาร 
   ๑.) กิจกรรมเครือข่าย
การนิเทศ 
      ๑.๑)โรงเรียน
วีรวัฒน์โยธินปรับใช้
คู่มือการนิเทศภายใน

 
ตลอดปีการศึกษา 

  
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/งานนิเทศ
ภายใน 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 ๓๖ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ของโรงเรียนสุรวิทยา
คาร 
      ๑.๒)โรงเรียนมหิธร
วิทยาและโรงเรียน
สุรินทร์         ราช
มงคลใช้ระบบการนิเทศ
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์
ของโรงเรียนสุรวิทยา
คาร   www.sura.ac.th 
  ๒. )กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
       ๒.๑)พัฒนาความ
ร่วมมือแก้ไขพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ 
       ๒.๒)ความร่วมมือ
ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
       ๒.๓)การ
แลกเปลี่ยน พัฒนา 
ส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
       ๒.๔)เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนคู่พัฒนาสภา
นักเรียน 
       ๒.๕)กลุ่ม Line 
ระบบดูแลโรงเรียนคู่
พัฒนา 
   ๓.)กิจกรรม
แลกเปลี่ยนครูในการ

 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล/งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

http://www.sura.ac.th/


 
 
 
 
 
 

 ๓๗ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาที่
ขาดแคลนหรือใช้ระบบ
พ่ีเลี้ยง 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ พัฒนา
คุณภาพครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สู่มืออาชีพ  โดย
กระบวนการPLC 
   ๑.) กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารอบด้าน โดย
กระบวนการPLC  
    ๑.๑)ให้ครูใน
โรงเรียนร่วมพัฒนาเข้า
อบรม เรื่องเทคนิค
วิธีการสอน 
    ๑.๒)กิจกรรม
กัลยาณมิตรเพ่ิมวิทย
ฐานะ 
    ๑.๓)ประกวดสื่อการ
สอน 
    ๑.๔)ศึกษาดูงานของ
โรงเรียนคู่พัฒนา 
   ๒.)กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา,
การวัดผลประเมินผล 
     ๒.๑) ศึกษาดูงาน
การจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาและงาน
วัดผลประเมินผล 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

  
 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/งานวัดผล
ฯ 

 



 
 
 
 
 
 

 ๓๘ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

     ๒.๒) ในกิจกรรม 
๒.๑ โรงเรียนใดสนใจ
เรื่องอะไร ขอเอกสาร
ต่างๆในการศึกษาดูงาน 
     ๒.๓) โรงเรียนสุรวิ
ทยาคารจัดนิทรรศการ   
เปิดให้โรงเรียนคู่พัฒนา
มาศึกษาดูงาน 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ พัฒนา
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โครงการใช้แหล่ง
เรียนรู้ร่วมกัน 
    * ใช้ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ของโรงเรียนสุรวิ
ทยาคาร ตามโอกาส 
ความจ าเป็นของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ตลอดปีการศึกษา  กลุ่มบริหาร
วิชาการ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ พัฒนา
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     *กิจกรรมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การ
นิเทศออนไลน์  เป็นต้น 

ตลอดปีการศึกษา  งานคอมพิวเตอร์  

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ พัฒนา
คุณภาพ
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
    *  กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา  งานประกันคุณภาพ  

 
รวม ๖ ยุทธศาสตร์     จ านวนโครงการ  ๖  โครงการ    



 
 
 
 
 
 

 ๓๙ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

แผนการด าเนินการโรงเรียนคู่พัฒนา 
โรงเรียนสิรินธร กับ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 
++++++++++++++++ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการ โรงเรียนคู่พัฒนา
สิรนธรและสุรินทร์พิทยา
คม 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- สอนเสริมนักเรียน ม.๓ 

และ ม.๖ เพ่ือเตรียม
สอบ O-NET   ใช้
สถานที่โรงเรียนสิรินธร
โดยใช้ครูจากโรงเรียน
สิรินธรเป็นวิทยากร / 
วิทยาจากภายนอก 

กิจกรรม ค่ายพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษา 
- ค่ายภาษาต่างประเทศ

ที่สอง ระดับ ม.๔ 
(จีน,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส
,เกาหลี)  ร่วมกับ 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยา
คมส่งนักเรียนเข้าร่วม
ตามจ านวนนักเรียนที่
สนใจ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 
2560 

 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
บาท 
๑๗,๕๐๐ 
บาท 
 
 
 
 
 
๕,๙๐๐ บาท 
 
 
 
 
๓,๓๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระฯที่จัดสอน
เสริม 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
งานแนะแนว 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 ๔๐ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

กิจกรรม แนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
- ครูและนักเรียน

โรงเรียนคู่พัฒนาเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อของสถาน
บันอุดมศึกษาที่มาแนะ
แนวในโรงเรียนสิรินธร 

- การประสานข้อมูล
การศึกษาต่อและ
อาชีพอย่าง
หลากหลายช่องทาง 
เช่น การติดต่อทางสื่อ
เทคโนโลยีระหว่างครู
แนะแนว 

 
 
กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานผู้เรียน(KM)ใน
โรงเรียนคู่พัฒนา 
- ใช้โรงเรียนสิรินธรเป็น

สถานที่ในการจัดงาน
แลกเปลี่ยนผลงาน
นักเรียนของโรงเรียนคู่
พัฒนา 

 
มกราคม 
2561 

๒,๙๐๐ บาท วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ พัฒนา
ระบบบริหาร
โรงเรียน 
 
 

โครงการ โรงเรียนคู่พัฒนา
สิรนธรและสุรินทร์พิทยา
คม 
กิจกรรม การนิเทศภายใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนา 
- โรงเรียนสุรินทร์พิทยา

คมปรับใช้คู่มือการ

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

ตลอดปี

 
๖,๖๐๐ บาท 
 
 
๔,๔๐๐ บาท 
 

 
วิชาการ 
 
 
วิชาการ 
 

 



 
 
 
 
 
 

 ๔๑ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศภายในของ
โรงเรียนสิรินธร 

กิจกรรม ศึกษาดูงาน
โรงเรียนคู่พัฒนา 
- โรงเรียนสุรินทร์พิทยา

ได้ศึกษาดูงานในแต่ละ
กลุ่มสาระฯ/งาน/ฝ่าย 
ของโรงเรียนสิรินธร 

กิจกรรม บริหารทรัพยากร
บุคลากรและสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ 
- แลกเปลี่ยนครูในการ

จัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ขาดแคลน 

- ให้ความช่วยเหลือ 
วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนที่มี
ความจ าเป็น 

กิจกรรม เตรียมความพร้อม
สู่มัธยมศึกษา 
- โรงเรียนสิรินธรและ

โรงเรียนสุรินทร์พิทยา
คมวางแผนแนว
ทางการรับนักเรียน 

- ส่งครูเข้าสอนเสริมใน
โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนสุรินทร์พิทยา
คม 

การศึกษา 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 

มกราคม 
2561  

- มีนาคม 
2561 

 
๑๑,๕๐๐ 
บาท 
 
 
 
 
๕,๐๐๐ บาท 

 
วิชาการ 
 
 
 
 
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ พัฒนา

โครงการ โรงเรียนคู่พัฒนา
สิรนธรและสุรินทร์พิทยา

 
ตลอดปี

 
๑๔,๔๐๐ 

 
วิชาการ 

 



 
 
 
 
 
 

 ๔๒ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

คุณภาพครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

คม กิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
- บุคลากร ครู โรงเรียน

คู่พัฒนาได้แลกเปลี่ยน
การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตาม
ระดับชั้น/รายวิชา  

การศึกษา บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ พัฒนา
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โครงการ โรงเรียนคู่พัฒนา
สิรนธรและสุรินทร์พิทยา
คม 
กิจกรรม ใช้แหล่งเรียนรู้
ร่วมกัน 
- ใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

ของโรงเรียนสิรินธร 
ตามความจ าเป็นของ
แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- นักเรียนโรงเรียน
สุรินทร์พิทยาคม
สามารถใช้ห้องสมุด
โรงเรียนสิรินธรใน
การศึกษาหาความรู้
ความตามเหมาะสม 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
- 

 
วิชาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ โรงเรียนคู่พัฒนา
สิรนธรและสุรินทร์พิทยา
คม กิจกรรม พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ 

ปรึกษางาน ICT ของ
ครูผู้รับผิดชอบของ
โรงเรียนสิรินธร และ

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
๘,๕๐๐ บาท 

 
วิชาการ,กลุม่งาน
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๔๓ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

โรงเรียนสุรินทร์พิทยา
คมในรูปแบบ
การศึกษาดูงาน/การ
จัดอบรม 

- โรงเรียนสิรินธรให้
ความช่วยเหลือ 
อุปกรณ์ ICT ให้กับ
โรงเรียนสุรินทร์พิทยา
คมตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ พัฒนา
คุณภาพ
ระบบประกัน
คุณภาพ 

โครงการ โรงเรียนคู่พัฒนา
สิรนธรและสุรินทร์พิทยา
คม 
กิจกรรม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
- ครูผู้รับชอบและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวของของ
โรงเรียนสิรินธร และ
โรงเรียนสุรินทร์พิทยา
คม สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ ปรึกษาและหา
แนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
- 

 
งานประกันคุณภาพ 

 

รวม ๖ 
ยุทธศาสตร์ 

รวมโครงการ/กิจกรรม 
     - โครงการ ๑ โครงการ 
     - กิจกรรม ๑๒ กิจกรรม 

 ๘๐,๐๐๐ 
บาท 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๔๔ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 

แผนการด าเนินการโรงเรียนคู่พัฒนา 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กับ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 
 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 

โครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากร (ครู) สาขา
วิชาชีพ     ที่ขาดแคลน 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์  
วิชาเคมี  
และวิชาชีววิทยา วิชา
ภาษาอังกฤษ 
     - กิจกรรมแลกเปลี่ยน
บุคลากร (ครู) 
 สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์   
วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ตลอดปี
การศึกษา 

๔๐,๐๐๐ บาท กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่านบริหารวิชาการ 
กิจการนักเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ พัฒนา
ระบบบริหาร
โรงเรียน 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งทางการบริหาร 
    - กิจกรรมนิเทศชั้น
เรียน 
    - กิจกรรมเสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 
ให้กับผู้เรียน 
    - กิจกรรมการรายงาน
ผลการด าเนินการโรงเรียน
คู่พัฒนา 

ตลอดปี
การศึกษา 

๑๐,๐๐๐ บาท วิชาการ 
กิจการนักเรียน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาครูสู่มือ ตลอดปี ๑๐,๐๐๐ บาท บริหารงานบุคคล  



 
 
 
 
 
 

 ๔๕ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ที ่ รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

๓ พัฒนา
คุณภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

อาชีพ โดยใช้กระบวนการ 
PLC 
    - กิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครูร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการ PLC 

การศึกษา บริหารวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ พัฒนา
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โครงการใช้แหล่งเรียนรู้
ร่วมกัน 
    - กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

๑๐,๐๐๐ บาท บริหารทั่วไป 
บริหารวิชาการ 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

๕,๐๐๐ บาท กลุ่มสาระ ฯ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
บริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ พัฒนา
คุณภาพระบบ
ประกัน
คุณภาพ 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
     - กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

ตลอดปี
การศึกษา 

๕,๐๐๐ บาท งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

รวม ๖ 
ยุทธศาสตร์ 

รวมโครงการ 
     - โครงการ ๖ 
โครงการ 
     - กิจกรรม ๘ กิจกรรม 

 ๘๐,๐๐๐ บาท   

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๔๖ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

                     4.4 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษายุคใหม่ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จ.ระยอง และวิทยาลัย  
 E – Tech จ.  ชลบุรี  
                           ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ได้ จัดท าโครงการจัดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนาส านักงาน ประจ าปี ๒๕๖๐  โครงการอบรม
ปฏิบัติการบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค  และโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามกิจกรรมที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษายุคใหม่  โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จ.ระยอง และวิทยาลัย E – Tech  จ.  ชลบุรี  โดยก าหนดผู้เข้าร่วม
การศึกษาดูงาน จ านวน ๔๒ คน ผู้บริหารจากโรงเรียนคู่พัฒนา รร. ละ ๒ คน จ านวน ๑๔ คน และ เลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า สหวิทยาเขต ละ ๓ คน จ านวน ๒๔ คน 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ๔ คน จ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๒ คน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
               ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
      ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
               ๕.๓ สมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
              ๕.๔ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

-   ไม่มี  - 
                   
                                                                                             เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 

 
   (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

(นายส าเริง  บุญโต ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



 
 
 
 
 
 

 ๔๗ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง ประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 



 
 
 
 
 
 

 ๔๘ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๔๙ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๕๐ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๕๑ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๕๒ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๕๓ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๕๔ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๕๕ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๕๖ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 

   รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓ 
จ านวนทั้งสิ้น ๖๗ ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ โรงเรียน 
หมาย
เหตุ 

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก / (ท.ช.) บุรุษ ได้รับจัดสรร ๒ ดวงตรา 
๑ นายเอนก  นรสาร ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน   
๒ นายไผ่  พรมเพชร ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร   

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก / (ท.ช.) สตรี ได้รับจัดสรร ๗ ดวงตรา 
๑ นางพัชรินทร์  ชุมเพชร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา   

๒ นางสุพิชฌาย์ เทศทอง 
รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนบัวเชดวิทยา   

๓ นางยุพิน หมื่นสาย 
รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   

๔ นางสุภีลดา จันทร์แสง 
รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนพนาสนวิทยา   

๕ นางสมกิตต ์โอรสรัมย ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสิรินธร   
๖ นางสุทัศนี  ใจกล้า ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา   
๗ นางฐานิต  ทองศรี ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย / ท.ม. บุรุษ ได้รับจัดสรร ๘ ดวงตรา 
๑ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนตาเบาวิทยา   
๒ นายระวีวัฒน์  ศรีมารักษ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา   
๓ นายประสงค ์ ตอนศร ี รองผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย   
๔ นายเอนก ศรีนาค ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร   
๕ นายอาทิตย ์พรมตวง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสนมวิทยาคาร   
๖ นายชูชาติ  ชูแก้ว ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   
๗ นายวัชระ  โกติรมัย ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร   
๘ นายเสมอ  บรรลือทรัพย ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   
     



 
 
 
 
 
 

 ๕๗ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย / ท.ม. สตรี ได้รับจัดสรร ๑๓ ดวงตรา 

๑ นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
พิเศษ สพม.เขต ๓๓   

๒ นางสาวจิรมน งามนัก ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   
๓ นางรุ้งนภา ดวงพร ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสังขะ   
๔ นางบุณิกา ยาเงิน ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์   

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย / ท.ม. สตรี ได้รับจัดสรร ๑๓ ดวงตรา (ต่อ) 
๕ นางพัสณีย ์ บุญยง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร   
๖ นางสาวศศินา  พรมตวง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนรัตนบุรี   
๗ นางสาวเพลินพิศ  ไกรเพชร ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม   
๘ นางเพ็ญประภา สระแก้ว ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา   
๙ นางสารภ ี ทองเลิศ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน   

๑๐ นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร   
๑๑ นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา   
๑๒ นางณัฐรียา  แบบอย่าง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนธาตุศรีนคร   
๑๓ นางวิมล เสยีงหวาน ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์   

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก / ต.ช. บุรุษ ได้รับจัดสรร ๑ ดวงตรา 
๑ นายพิพัฒน์พงศ ์ อุตสาหะ ครูช านาญการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา   

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก / ต.ช. สตรี ได้รับจัดสรร ๑ ดวงตรา 
๑ นางสาวนภสมน  ธนปฐมพงศ์ ครูช านาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร   

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย / ต.ม.บุรุษ ได้รับจัดสรร ๖ ดวงตรา 
๑ นายภูมินทร ์ เจริญสุข รองผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   
๒ นายปฏิพล  จ าลอง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์   
๓ นายชัยพล  เผือดจันทึก ครูช านาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   
๔ นายศักดิ์ศรณัย ์สาทิพจันทร ์ ครูช านาญการ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   
๕ นายอนุวัฒน ์ แก้วลอย ครูช านาญการ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   
๖ นายกฤตภาส  มาลาค า ครูช านาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์   

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย / ต.ม. สตรี ได้รับจัดสรร ๑๒ ดวงตรา 
๑ นางสาววรกร สิงห์ทอง รองผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา   
๒ นางสาวณิชกมล  ส าคัญยิ่ง ครูช านาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   



 
 
 
 
 
 

 ๕๘ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

๓ นางยุพาพรรณ เกษเมือง ครูช านาญการ 
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก   

๔ นางรัตนา  บุญธนาศิร ิ ครูช านาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร   
๕ นางสาวนิทราพร  มีเจริญ ครูช านาญการ โรงเรียนสังขะ   
๖ นางทิตยาภรณ ์ ชาวนา ครูช านาญการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์   
๗ นางสาวจรรยาภรณ ์ช านาญธุระกจิ ครูช านาญการ โรงเรียนรัตนบุรี   
๘ นางสาวอโณทัย  ดาทอง ครูช านาญการ โรงเรียนมหิธรวิทยา   

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย / ต.ม. สตรี ได้รับจัดสรร ๑๒ ดวงตรา (ต่อ) 
๙ นางนิภาพร ศรสีุข ครูช านาญการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   

๑๐ นางสาวจันทนา  เหมาะทอง ครูช านาญการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   
๑๑ นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอม ครูช านาญการ โรงเรียนธาตุศรีนคร   
๑๒ นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว ครูช านาญการ โรงเรียนสังขะ   

ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก / บ.ช. สตรี ได้รับจัดสรร ๑ ดวงตรา 
๑ นางโชติกา  ยั่งยืน ครูผู้สอน/พนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา   

เหรียญจักพรรดิมาลา / ร.จ.พ.บุรุษ ได้รับจัดสรร ๑๑ ดวงตรา 
๑ นายชอบ พรมบุตร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา   
๒ นายประหยัด ทองทา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคม   
๓ นายสมศักดิ์  บุญโต ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   
๔ นายสาโรจน์  พฤษภา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนมหิธรวิทยา   

๕ นายบุญญเดช  ปิ่นเพ็ชร 
รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา   

๖ นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร   
๗ นายสมพันธ์  อุดมโชคทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร   
๘ นายสุชาติ  ศรีเพชร ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   
๙ นายธงชัย แพงวงษ์ ครูช านาญการ โรงเรียนสิรินธร   

๑๐ นายประสิทธิ์  ตะวันหะ ครูช านาญการ โรงเรียนสิรินธร   
๑๑ นายยรรยง  สุบินดี ครูช านาญการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร   

 
     



 
 
 
 
 
 

 ๕๙ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

เหรียญจักพรรดิมาลา / ร.จ.พ.สตรี ได้รับจัดสรร ๕ ดวงตรา 
๑ นางจิดาภา  บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์   
๒ นางฉวีวรรณ  เหมมันตา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา   
๓ นางโฉมศรี  มะลิงาม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสนมวิทยาคาร   
๔ นางสายทอง  พรหมประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุศรีนคร   
๕ นางฉันทะนิษฐ์  พฤษภา ครูช านาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ๖๐ 

    รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๖/๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 


