
 
 
 
 
 

 ๑ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 

   ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

 (สัญจร)  ครั้งที่  1 / ๒๕60 
วันที่ 10 มกราคม  ๒๕60  เวลา ๐9.0๐ น.  

ณ โรงเรียนศีขรภูมพิิสยั  อ าเภอศีขรภมูิ จังหวัดสุรินทร ์
 

รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
ผู้เข้าประชุม จ ำนวน  72  รำย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  จ ำวน  13 รำย 

1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สห 1 นำยแสน  แหวนวงษ์ มาประชุม 

2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สห 1 นำยทวีศักดิ์  สนส ี มาประชุม 

3 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สห 1 นำยอ ำนำจ  นวนิล มาประชุม 

4 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สห 1 นำงสำวจุไรรัตน์  ไชยหำญ มาประชุม 

5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 1 นำยพิทักษ์    สุปิงคลัด มาประชุม 

6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สห 1 นำยเฉลิมชัย   แสนสุข ไม่ได้เข้าประชุม 

7 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สห 1 นำยไพชยนต์   จันทเขต มาประชุม 

8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สห 1 นำยสำโรจน์   พฤษภำ มาประชุม 

9 โรงเรียนนาบัววิทยา สห 1 นำยวิทยำ  เพ่งเลงดี มาประชุม 

10 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สห 1 นำยวำยุคล  จุลทัศน์ มาประชุม 

11 โรงเรียนพนาสนวิทยา สห 1 นำยสุรพงศ์  ปรำกฎรัตน์ มาประชุม 

12 โรงเรียนสิรินธร สห 2 นำยธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มาประชุม 

13 โรงเรียนนาดีวิทยา สห 2 นำยวรพงศ์    มีมำก มาประชุม 

14 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สห 2 นำยศุภชัย    ชำวนำ มาประชุม 

15 โรงเรียนพญารามวิทยา สห 2 นำยไพบูรณ์   เมินขุนทด มาประชุม 

16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สห 2 นำยนิเวศ   ทิวทอง มาประชุม 

17 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สห 2 นำยทศพร   สระแก้ว มาประชุม 



 
 
 
 
 

 ๒ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

18 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สห 2 นำยชนะศึก  จินดำศร ี มาประชุม 

19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สห 2 นำยแซม    มุ่งดี มาประชุม 

20 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สห 2 นำงสำวทองใบ  ตลับทอง มาประชุม 

21 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สห 2 นำยสมศักดิ์  บุญโต มาประชุม 

22 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สห 3 นำยสฤษดิ์  วิวำสุข มาประชุม 

23 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สห 3 นำยชอบ    พรหมบุตร มาประชุม 

24 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สห 3 นำยทวีโชค  งำมชื่น มาประชุม 

25 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สห 3 นำยนิวัฒน์   โพธิมำศ มาประชุม 

26 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สห 3 นำยวสันต์   ปัญญำธำนี มาประชุม 

27 โรงเรียนแร่วิทยา สห 3 นำยมนัด  เทศทอง มาประชุม 

28 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สห 3 นำงสำวสุมณี   บูรณ์เจริญ มาประชุม 

29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สห 4 นำยชัยสิทธิ์   ชิดชอบ มาประชุม 

30 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สห 4 นำงจำรุวรรณ  บุญโต มาประชุม 

31 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สห 4 นำยจีระพรรณ  เพียรมี มาประชุม 

32 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สห 4 นำยวรวุธ     สุทธิกุล มาประชุม 

33 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สห 4 นำยศักดิ์ดำ  ศรีผำวงศ์ มาประชุม 

34 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สห 4 นำงกชพร   ธรรมวิเศษ มาประชุม 

35 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สห 4 นำยนิเวศน์   เนินทอง มาประชุม 

36 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สห 4 นำยนิวัติ   ภัคภูริวัฒน์ มาประชุม 

37 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สห 4 นำยวิชิตชัย  แข่งขัน มาประชุม 

38 โรงเรียนยางวิทยาคาร สห 4 นำยรณภำกำศ  สุพรรณไกรสิ มาประชุม 

39 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สห 4 ว่ำท่ี รต.บัญญัต ิ สมชอบ มาประชุม 

40 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สห 4 นำงจงบุญ  จำกภัย ไม่ได้เข้าประชุม 

41 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สห 5 นำยพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ มาประชุม 

42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สห 5 นำยยรรยง   วงค์ค ำจันทร์ มาประชุม 

43 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สห 5 นำยเสงี่ยม  วงศ์พล มาประชุม 



 
 
 
 
 

 ๓ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สห 5 นำยพัลลภ   พัวพันธ์ มาประชุม 

45 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สห 5 นำยพิศิษฐ์  ไพรสินธุ ์ มาประชุม 

46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สห 5 นำยถนอม   บุญโต มาประชุม 

47 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สห 5 นำยสมัย   ปำนทอง ไม่ได้เข้าประชุม 

48 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สห 5 นำยจักรพงษ์   เจริญพร มาประชุม 

49 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สห 5 นำยช ำนำญ  เกตุโสระ มาประชุม 

50 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สห 5 นำยสุดใจ   ศรีใหญ่ มาประชุม 

51 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สห 5 นำยประหยัด   ทองทำ  มาประชุม 

52 โรงเรียนรัตนบุรี สห 6 นำยปริญญำ   พุ่มไหม    มาประชุม 

53 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สห 6 นำยสุพินทร์  พุฒตำล มาประชุม 

54 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สห 6 นำยบุญศักดิ์   บุญจูง ไม่ได้เข้าประชุม 

55 โรงเรียนธาตุศรีนคร สห 6 นำยสรรค์นิธิ  เผ่ำพันธุ์ มาประชุม 

56 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สห 6 นำยสุดสำคร  สุขสวัสดิ์ มาประชุม 

57 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สห 6 นำยปิยวัฒน์    ศรีไสว มาประชุม 

58 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สห 6 นำยวิชัย  สำลีงำม มาประชุม 

59 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สห 6 นำยสรศักดิ์   สีตำชัย ไม่ได้เข้าประชุม 

60 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สห 6 นำยฉัตรนพดล   คงยืน มาประชุม 

61 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา สห 6 นำยทันใจ   ชูทรงเดช ไม่ได้เข้าประชุม 

62 โรงเรียนโนนเทพ สห 6 นำยวีรพงศ์   หมำยสุข มาประชุม 

63 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สห 6 นำงจิดำภำ   บูรณ์เจริญ มาประชุม 

64 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สห 7 นำยองอำจ  สุจินพรัหม ไม่ได้เข้าประชุม 

65 โรงเรียนโคกยางวิทยา สห 7 นำยสมชัย  นำมสว่ำง มาประชุม 

66 โรงเรียนตานีวิทยา สห 7 นำยสมโภชน์  สุขเจริญ มาประชุม 

67 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สห 7 นำยธรรมนูญ   มีเสนำ มาประชุม 

68 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สห 7 นำยกิตติชัย   แผ่นจันทร์ มาประชุม 

69 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สห 7 นำยพศิน   บัวหุ่ง มาประชุม 



 
 
 
 
 

 ๔ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

70 โรงเรียนตาเบาวิทยา สห 7 นำยศักดิ์อนันต์  อนันตสุข มาประชุม 

71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สห 7 นำยวสันต์    ค ำเกลี้ยง มาประชุม 

72 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สห 7 นำยศรีสุนทร   ส่งเสริม มาประชุม 

73 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สห 7 นำยระวีวัฒน์  ศรีมำรักษ์ มาประชุม 

74 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สห 7 นำงสำวพิจิตรำ  ค ำมันตร ี ไม่ได้เข้าประชุม 

75 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สห 7 ว่ำที ่ร.ต.อภินันท์  จันทเขต ไม่ได้เข้าประชุม 

76 โรงเรียนสังขะ สห 8 นำยสุนทร    พลศรี มาประชุม 

77 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สห 8 นำยสุวรรณ    สำยไทย มาประชุม 

78 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 8 นำงอุดมพร   สิงห์ชัย ไม่ได้เข้าประชุม 

79 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สห 8 นำยไพบูลย์   ศิริมำ ไม่ได้เข้าประชุม 

80 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สห 8 นำยเสกสันต์   สัมฤทธ์ิ ไม่ได้เข้าประชุม 

81 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สห 8 นำยอำยุ   คิดด ี มาประชุม 

82 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 8 นำยวุฒิชัย  ภักด ี ไม่ได้เข้าประชุม 

83 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นำยอนุชำ  หลิมศิริวงษ์ มาประชุม 

84 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สห 8 นำยขันติ   จำรัตน์ มาประชุม 

85 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สห 8 นำยสุพิน   บุญเยี่ยม มาประชุม 

 
ก่อนวาระประชุม   
 
 กิจกรรมที่ ๑. ศูนย์เฉพำะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

                 ตำมที่ศูนย์เฉพำะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต ๓๓ (ฉก.ชน.สพม.๓๓)  ได้จัดตั้งกองทุน “ฉก.ชน.สพม.๓๓” โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินกำรช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย ขำดแคลนทุนทรัพย์ นั้น 

                   ศูนย์เฉพำะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  
(ฉก.ชน.สพม.๓๓ )  จึงขอมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้   

1. นำยวศิน  โพโสดำ  โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ประสบอุบัติเหตุ มอบเงินช่วยเหลือครั้งที่ 2                  
จ านวนเงิน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังรำยนำมผู้บริจำคต่อไปนี้ 

 
 



 
 
 
 
 

 ๕ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 
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2. นำงสำวทัศนีย์  พรรณำกำร นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์ด ำ นำงสำวอรุกำนต์  บุญระวัง โรงเรียนกระเทียมวิทยำ 
ประสบอุบัติเหตุ มอบเงินช่วยเหลือครั้งที่ 2  จ านวนเงิน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังรำยนำมผู้บริจำค
ต่อไปนี้ 

3. นำงสำวชมพูนุช  อินทบุตร  โรงเรียนยำงวิทยำคำร ประสบอัคคีภัย มอบเงินช่วยเหลือครั้งที่ 1                      
จ านวนเงิน  10,500 บาท  (หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรำยนำมผู้บริจำคต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 700  

รวม 700  

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 700  

รวม 700  

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ศูนย์ฉก.ชน.สพม.33 1,000  
2 นำยลำย   สมเจริญ             100   
3 โรงเรียนสวำยวิทยำคำร             300   
4 โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล             500   
5 โรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม             501   
6 โรงเรียนนำดีวิทยำ             500   
7 โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม          2,999   
8 โรงเรียนหนองอียอวิทยำ             500   
9 โรงเรียนสังขะ             500   

10 โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์             500   
11 โรงเรียนสนมวิทยำคำร             300   
12 โรงเรียนประสำทวิทยำคำร             500   
13 โรงเรียนสิรินธร          1,000   
14 โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ             300   
15 โรงเรียนสุรวิทยำคำร          1,000   

รวม        10,500   
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กิจกรรมที่ ๒  มอบรางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 มอบรำงวัล Third Prize ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ให้แก่ เด็กชำยอัครชัย แก้วสระคู  
เด็กชำยวชิรวิทย์ เพชรสวำย และครูที่ปรึกษำ นำยวิธิวัติ รักษำภักดี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์  ได้รับรำงวัล 
Third Prize ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ งำน 3rd International Children Science and 
Mathematics Festival 2016 ที่ประเทศอินเดีย ระหว่ำงวันที่ 23 - 28 พ.ย.59 ที่ผำ่นมำ 
 
กิจกรรมที่ ๓  ผู้อ านวยการส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ แนะน าตัวและชี้แจงภารกิจส านักงาน สกสค. 
จังหวัดสุรินทร์  

       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ แนะน ำตัวและชี้แจงภำรกิจเพ่ือควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินงำนและปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือ
เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ ภำยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ ของส ำนักงำน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ 
 
กิจกรรมที่ ๔   วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี        
(นายสันติ บุญชุ่ม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์) 
                 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษา
ของรัฐบาล จัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ (๒ ปี ต่อเนื่อง) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ได้เปิดรับสมัครผู้จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเข้าศึกษาต่อกับ
วิทยาลัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยส ำเริง  บุญโต  รอง ผอ. สพม.เขต 33  เป็นประธำนกำรประชุมได้
กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

                       นายส าเริง  บุญโต  ประธานในที่ประชุม (รอง ผอ. สพม.เขต 33) สรุปการประชุมทาง
วิชาการผอ.เขต  (26-27 ธนัวาคม 2559) 

1. สรุปนโยบาย รมว.ศธ. (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
1.1  กำรขับเคลื่อนตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ร.๙ 

      - กำรท ำให้ครูรักเด็ก เด็กรัดครู (ครูอยำกสอน เด็กอยำกเรียน)  สรุปควำมคิดรวบยอด หลัง
เรียน  (เม่ือวำนเรียนอะไรบ้ำงวันนี้เรียนอะไรเพ่ิมบ้ำง) 
      - ให้เด็กมีน้ ำใจ (เด็กเก่งช่วยเด็กอ่อน) ให้แข่งขันกับตนเอง 
      - ให้เด็กท ำงำนร่วมกันเป็นทีม (สร้ำงควำมรักสำมัคคีกัน มีระบบกำรจัดกำรและกำรท ำงำน) 
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      - มุ่งปลูกฝังควำมดี (สอนให้เด็กเกลียดกำรโกง) 
       1.2  แนวพระรำชด ำริ ร.๑๐ 
      - สร้ำงระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ กำรตรงต่อเวลำ 
      - เสริมสร้ำงให้เป็นอุปนิสัย ค่ำนิยม เพ่ือเป็นพื้นฐำนแห่งชีวิต  
       1.3  นโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
      - เน้น Active Learning  (ตำมแนวทำงท่ีท่ำนนำยกฯ) 
      - มีกิจกรรม (พ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อนให้เห็น) 
      - มีกิจกรรมให้เด็กท ำงำนร่วมกันเป็นทีม  
       - สพฐ. มีเมนูให้เลือกตัวอย่ำง แต่สำมำรถยืดหยุ่นปรับใช้ตำมบริบทของพ้ืนที่ 
      1.4  กำรพัฒนำครู 
      - ครูต้องเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับเด็กนักเรียน 
      - ปลูกจิตส ำนึกครูให้ได้ 
      - ควำมก้ำวหน้ำในวิทยฐำนะ (ไม่อยำกให้ทิ้งห้องเรียนเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ เน้นประเมินสภำพ              
      จริง จะท ำให้ได้)  
                      - ไม่อยำกให้ครูกั้กวิชำที่สอน (เผื่อส ำหรับไว้สอนพิเศษ)  
               1.5  กำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ๖ ยุทธศำสตร์ มำเป็นกรอบในกำรพัฒนำ 
      - ผู้บริหำร/ครูต้องจ ำให้แม่น 
     - สพฐ. /สพท. ตรวจสอบ ทบทวนว่ำสอดคล้องหรือไม่ 
      - มอบ รมช. (มล ปนัดดำ) รับผิดชอบงำน (กำรสร้ำงสมดุลกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กศจ.   
      หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ร.ร.คุณธรรม)  
      - มอบ รมช. (พลเอก สุรเชษฐ์) รับผิดชอบงำนควำมมั่นคง 
     1.6  ร.ร. (ICU) 

    - มำจำกควำมสมัครใจ (ผอ.ร.ร./ครู) 
    - ร่วมวินิจฉัยปัญหำ (ผลสัมฤทธิ์ต่ ำ, สิ่งเสพย์ติด, เด็กออกกลำงคัน, แนวโน้มเด็กลดลง,        
     แม่วัยใส, ทะเลำวิวำท, ICT, ครูย้ำยบ่อย, อำคำรสถำนที่ เป็นต้น) 
    - จัดท ำแผนพัฒนำทั้งของ ร.ร. และ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    - ด ำเนินกำรพัฒนำ 
    - หลักกำรพัฒนำ (เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ) 
    - เป้ำหมำย ๑๐,๐๐๐ โรง รุ่นแรกจัดเตียงรองรับ ๓,๐๐๐ โรง 

       1.7  นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ 
          - มี ผช.เลขำฯรมว. พลโท โกศล (คนตงฉิน) คอยประสำนงำน 
           - ผู้ใหญ่/โตขึ้น (ให้กลัวกำรโกง) 
                         - สอนเด็กให้เกลียดกำรโกง   
 
           2.  ท่ำนเลขำฯอำชีวะ (ดร สุเทพ ชิตยวงศ์) 
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    2.1  ท ำอย่ำงไรกำรแนะแนวมุ่งเรียนสำยอำชีพเพ่ิมขึ้นให้ได้ตำมสัดส่วนสำยสำมัญ/สำยอำชีพ 
(๕๐ : ๕๐)  
    2.๒  มีข้อมูลกำรส่งต่อนักเรียน 
                            - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี 
             2.๓  อำชีวะ กับ สพฐ. ต้องท ำงำนใกล้ชิดกันมำกข้ึน 
    2.๔  นโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”ได้สั่งกำรให้ เทคนิค /อำชีวะ ให้ควำมร่วมมือมำกขึ้น  
   3.  ท่ำนรองเลขำฯ กพฐ. (ดร พะโยม ชินวงศ์) 
                       3.1  กำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี สู่กำรขับเคลื่อนตำมนโยบำย 

    - กำรสร้ำงควำมมั่นคง (ร.ร.เขตเศรษฐกิจภำคใต้, ร.ร. ICU, ร.ร.ตะเข็บชำยแดน    
 ป้องกันแก้ปัญหำยำเสพย์ติด เป็นต้น) 
    - สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (อำชีพ/ทวิศึกษำ, STEM, ร.ร.ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ) 
    - กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  

                            - กำรสร้ำงโอกำส “ลดควำมเหลื่อมล้ ำ” (ร.ร.ICU, ร.ร. แม่เหล็ก, ร.ร.ดีใกล้บ้ำน) 
    - กำรสร้ำงสมดุลกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กศจ. ประชำรัฐ) 
 4.  ท่ำนรองเลขำฯ กพฐ. (ดร บุญรักษ์ ยอดเพชร) 
            4.1  กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ 
                         - มีกรอบอัตรำ พนง.รำชกำร จัดสรรให้ศูนย์พัฒนำ ๑๘ ศูนย์ 
                         - Encho English, Encho Hi bridge 
                         - สื่อทำงไกล DLTV / DLIT 
                   4.2  กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรสื่อสำร 
                         - G chat  
                         - Line              สื่อสำรนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
                         - E mial  
          4.3  กำรย้ำยครูผู้สอนตำมหลักเกณฑ์ใหม่ 
          - ใช้หลักเกณฑ์ท่ี สพฐ. ประกำศใช้ทั่วประเทศ 
          - ประกำศต ำแหน่งว่ำงก่อนยื่นค ำร้องแขวนไว้หน้ำเว็บไซด์ 
          - ยื่นค ำร้องขอย้ำย ระหว่ำง ๔ – ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๐   (๑๕  วันท ำกำร) 
          - กำรพิจำรณำย้ำย  รอบแรก  (๑๕ มี.ค. – ๑๕ เม.ย)  รอบสอง  (๑๕ ก.ย. – ๑๕ ต.ค.) 
  4.4  กำรใช้ประโยชน์ผู้จบ ป.โท 
           - ปรับเงินเดือน  (สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรสอน) 
                          - ยื่นวิทยฐำนะ  (ปกติ อำยุรำชกำร ๖ ปี เหลือ ๔ ปี) 
  4.5  นโยบำย  “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” Smart Trainer 
         - เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ (ถือธงให้ชัด ขยำยผลให้ได้) 
           - ขับเคลื่อนให้มำก 
                          - จะมีกำร Train ผอเขต/รองผอเขต และ ศน.อีกครั้ง  
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    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

      - เข้มในกิจกรรม Active Learning  
     - มีตัวอย่ำงกิจกรรม   (ให้ปรับใช้/เลือกใช้, บูรณำกำร) 
        - เพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนร.มำกขึ้น 
             5.  ท่ำนผู้ช่วยเลขำฯ กพฐ. (ดร อ ำนำจ วิชยำนุวัติ) 
                   5.1 เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย งปม. 
                  5.๒  แจ้งกำรจัดสรร งปม. 
      - เขตมัธยม (๓๐ ล้ำน, ๓๕ ลำ้น และ ๔๐ ล้ำน)  
      - สพม.๓๓ จ ำนวน ๓๐ ล้ำนบำท 
     - งบบริหำร ประมำณ ๕-๖ ลำ้นบำท 
    - ที่เหลือคืองบพัฒนำ  
                   5.3  ให้ สพม. จัดท ำแผนกำรใช้เงิน (แผนปฏิบัติรำชกำรรองรับ)  
 6.  สรุปท่ำนผู้ชว่ยเลขำฯ กพฐ. (นำยณรงค์ แผ้วพลสงค์) 
      6.1  เตรียมกำรสรรหำ 
           - ผอ.เขตมัธยม ๘ ต ำแหน่ง ประถม ๓๖ ต ำแหน่ง 
                                     - รองผอ.เขต ประมำณ ๒๐๐ ต ำแหน่ง  
                                     - รองผอ.ร.ร. ประมำณ ๑,๘๐๐ ต ำแหน่ง 
                                     - ผอ.กลุ่ม 
                                     - ศึกษำนิเทศ  
                                     - ครูกรณีพิเศษ ๒๕% ว.๑๖ สอบปีละ ๑ ครั้ง มีข้ึนบัญชีไว้ 
  6.2  ครูพัฒนำท้องถิ่น 
          - กลุ่มไม่มีใบประกอบวิชำชีพ (ใช้ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำงรองรับ) 
                                    - คุรุสภำจะจัดอบรม ๓ เดือน สอบเพ่ือขอใบอนุญำต  
        6.3  สพฐ.เตรียมจัดค่ำยช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 
           - ค่ำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  
                                    - ว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต  
                                    - ค่ำยภำษำอังกฤษ 
                                6.4  กำรคัดเลือก ผอ.ร.ร. 
          - อบรมพัฒนำ ๗ วัน จ ำนวน ๖๐ ชม. 
                                    - แต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่  
                                    - ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่  มีคณะกรรมกำรพ่ีเลี่ยง  มีคณะกรรมกำรประเมิน ๒ ครั้ง 
        ภำยใน ๑ ป ี
                                    - ไม่ผ่ำน ใช้ ม.๗๑ พรบ.ข้ำรำชกำรครู 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 



 
 
 
 
 

 ๑๐ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 2.  แจ้งผู้บริหำรสถำนศึกษำประชำสัมพันธ์แก่ข้ำรำชกำรครู  จ ำนวน  230  รำย  ที่มีควำม
ประสงค์ใช้ส ำเนำ กพ.7  เพ่ือประกอบกำรย้ำย สำมำรถด ำเนินกำรดำวน์โหลด ส ำเนำ กพ.7  ทำง  e – mail  
ส่วนตัวได้ตั้งแต่วันที่  22  มกรำคม  2560 

ทีป่ระชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  8/2559  
                             ด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 13  ธันวำคม  
๒๕๕9   เวลำ  o๙.oo น.  ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  33 อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ โดยสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 8/ ๒๕๕9 ได้จำกหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ (รูปครุฑ) (มีข้อควำมไม่ถูกต้อง แก้ไขท่ีกลุ่มอ ำนวยกำร) 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
                              3.1 เสนอเพื่อทราบจาก (รอง ผอ. สพม.เขต 33)  
   - ไม่มี – 
       
      ๓.2  กลุ่มอ านวยการ 
                                3.2.1  รายงานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ
ปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในไตรมาสที่  ๒   
                                    ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรำยงำนกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวพระปรมินทรำมหำภูมิพลอดุลยเดช ในไตรมำสที่  ๒  (เดือน มกรำคม - มีนำคม) ประจ ำปี
งบประมำณ  ๒๕๖๐ รำยงำนภำยในวันที่  ๔ เม.ย.๖๐   เอกสำรจะแจ้ง ส่งผ่ำนระบบ My office 
 

ที่ประชุม :  รับทราบ  
                              ๓.3  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                    3.3.๑  สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๑๑ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
ชนะเลิศ 

 
รองอันดับ ๑ รองอันดับ ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม 

๖ ๙ ๑๐ ๒๕ ๓๓๕ ๑๔๙ ๖๔ ๒๑ ๕๖๙ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในสังกัด เข้ำร่วม
กำรแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2556 ระหว่ำง
วันที่ 7-9 ธันวำคม 2559 ณ จังหวัดหนองคำย-บึงกำฬ โดยมีนักเรียนเข้ำร่วม 721 คน ครู 365 คน  รวม 
1,086 คน  ผลปรำกฏว่ำได้รับรำงวัลชนะเลิศ 6 รำยกำร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 9 รำยกำร รองชนะเลิศอันดับ
สอง 10 รำยกำร  รวมได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติ 25 รำยกำร จ ำแนกเป็นรำงวัลระดับเหรียญ
ทอง 335 รำยกำร  เหรียญเงิน 149 รำยกำร เหรียญทองแดง 64 รำยกำร เข้ำร่วมกิจกรรม 21 รำยกำร รวม
ทั้งสิ้น 569 รำยกำร 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรโรงเรียนที่ ให้กำร
ส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงดียิ่ง ขอบคุณคุณครูที่ตั้งใจเสียสละเวลำในกำรฝึกซ้อม ดูแลเอำใจใส่นักเรียนมำโดยตลอด 
และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย น ำมำซึ่ง
ควำมส ำเร็จ และควำมภำคภูมิใจร่วมกัน 

            รายช่ือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

โซน 1 
ล าดับ หมวดหมู่  รายการ โรงเรียน  

๑ คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๔-ม.๖ โรงเรียนสิรินธร 

๒ คณิตศำสตร์ กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือ
ค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ ม.๑-ม.๓ 

โรงเรียนจอมพระประชำ
สรรค์   

๓ วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ โรงเรียนสิรินธร 
๔ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.๔-ม.๖ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 

๕ ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 

๖ ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.๑-ม.๓ โรงเรียนสิรินธร 
๗ ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.๔-ม.๖ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
๘ ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 

๙ ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันกำรแสดงมำยำกล ม.๑-ม.๖ โรงเรียนนำดีวิทยำ 

๑๐ หุ่นยนต์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๔-ม.๖ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 

๑๑ เรียนร่วม - ศิลปะ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทำงร่ำงกำยฯ ม.๔-ม.๖ 

โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ 

http://esan66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=68&zone_num=1&area_sm=33
http://esan66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=68&zone_num=1&area_sm=33&order=school


 
 
 
 
 

 ๑๒ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

โซน 2 
ล าดับ หมวดหมู่  รายการ โรงเรียน  

๑ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ โรงเรียนรัตนบุรี 
๒ กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ม.๑-ม.๖ โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม 

๓ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.๔-ม.๖ โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 
  
๔ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.๔-ม.๖ โรงเรียนรัตนบุรี 
  
๕ เรียนร่วม - 

ภำษำไทย 
กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

โรงเรียนโนนเทพ 
  
๖ เรียนร่วม - ศิลปะ กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทออทิสติก ม.๑-ม.

๓ 
โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม 

๗ เรียนร่วม - ศิลปะ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทำงร่ำงกำยฯ ม.๑-ม.๓ 

โรงเรียนโนนเทพ 

๘ เรียนร่วม - ศิลปะ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ออทิสติก ม.๑-ม.๓ 

โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ 

โซน 3 
ล าดับ หมวดหมู่  รายการ โรงเรียน  

๑ วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน (โดยกำรติด
ล้อบินขึ้นจำกพ้ืน) ม.๑-ม.๓ 

โรงเรียนตำนีวิทยำ 
 
 ๒ ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔-ม.๖ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 

๓ ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-
ม.๖ 

โรงเรียนสังขะ 

๔ คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 

โรงเรียนสังขะ 

๕ คอมพิวเตอร์  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ม.
๑-ม.๓ 

โรงเรียนบัวเชดวิทยำ 
  

๖ เรียนร่วม - กำร
งำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ไม่ก ำหนดช่วงชั้น 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 

http://esan66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=68&zone_num=2&area_sm=33
http://esan66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=68&zone_num=2&area_sm=33&order=school
http://esan66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=68&zone_num=3&area_sm=33
http://esan66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=68&zone_num=3&area_sm=33&order=school


 
 
 
 
 

 ๑๓ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ก ำหนดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงวันที่ 29-31 
มกรำคม 2560 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
  
            ๓.4  กลุ่มนโยบายและแผน 
           3.4.1  นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ ในการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
                                    กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่ง ที่ สป.๑๗๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบายที่เป็น
จุดเน้นพิเศษ ในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ เร่งรัด 
ก ากับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ ในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ จ านวน  ๘ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.  การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ๒.  การอ่านออกเขียนได้ 
 ๓.  โครงการประชารัฐ 
 ๔.  สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 ๕.  การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
 ๖.  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๗.  การส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘.  การท่องจ าในสิ่งที่ควรจ าและน าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนได้เตรียมข้อมูลการ
รายงานส าหรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนวันเวลาที่ชัดเจนนั้ นจะได้แจ้งให้
ทราบในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                   3.4.2  การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
                                     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรอบวงเงินรวม เขตละ ๓๐ – ๓๕ – 
๔๐ ล้านบาท)  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตามแผนด าเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น ๖ 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  พร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติ  เพ่ือเป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางส าคัญในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพ่ือส่งมอบผลผลิต
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นโยบายรัฐบาล  นโยบาย



 
 
 
 
 

 ๑๔ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  
เพ่ือการน านโยบายและจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  หน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ  รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริง เกิดประโยชน์สูงสุด  รายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ สนผ. สพฐ. 
(http://plan.bopp-obec.info/) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
  

                  ๓.5  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                      3.5.1  การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วน (ICU)  
                                                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐     
/๔๓๒๒  ลงวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำรคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำพิเศษ
เร่งด่วน (ICU) แจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ให้โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินสภำพ
ปัจจุบันโรงเรียนตำมแบบส ำรวจ  และ คัดเลือกโรงเรียนที่ต้องกำรช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษเร่งด่วน  
ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  ได้ด ำเนินกำรคัดเลือก
แล้วเมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๐  มีโรงเรียนที่สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน  ๔๑  โรง  คัดเลือกเสนอ สพฐ. 
ครั้งนี้  จ ำนวน ๑๕ โรงเรียน  เรียนตำมล ำดับ ดังนี้   
๑) แร่วิทยำ  ๒) แสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร  ๓) ขวำวใหญ่วิทยำ  ๔) ทุ่งกุลำพิทยำคม  ๕) บึงนครประชำสรรค์       
๖) มัธยมจำรพัตวิทยำ  ๗) โนนแท่นพิทยำคม  ๘) เทนมีย์มิตรประชำ  ๙) วังข่ำพัฒนำ  ๑๐) จำรย์วิทยำคำร   
๑๑) ประดู่แก้วประชำสรรค์  ๑๒) ปรำสำทเบงวิทยำ  ๑๓) พระแก้ววิทยำ  ๑๔) ตั้งใจวิทยำคม   
๑๕) ศรีรำมประชำสรรค์  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                                     3.5.๒  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑.๑ ปฏิทินการสอบ 
  ๑)  ม.๓   สอบ  ๔ – ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ (เสาร์-อาทิตย์) สพม. เป็นผู้ด าเนินการ 
  ๒)  ม.๖   สอบ  ๑๘ – ๑๙ กมุภาพันธ์  ๒๕๖๐ (เสาร์ - อาทิตย์) มทส. เป็นผู้ด าเนินการ 

๑.๒ นับถอยหลังการเข้าสู่การสอบ (O-NET) 
๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการสอบ (O-NET) 
  สพม.๓๓  ได้สนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขต ทั้ง ๘ สหวิทยาเขต ๆ ละ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยให้สหวทิยาเขต/โรงเรียน ด าเนินการตามความเหมาะสม  โดยมีเป้าหมายให้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้สูงขึ้นร้อยละ ๓  ทุกสหวิทยาเขต รับเงินแล้ว 
                      กำรสอบ O – NET  ปีกำรศึกษำ  2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ระหว่ำงวันที่ 4 – 5 
กุมภำพันธ์  2560  ขอให้ผู้บริหำรก ำชับ คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงำนตำมวันเวลำและสถำนที่  ตำม



 
 
 
 
 

 ๑๕ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ค ำสั่งและปฏิบัติตำมคู่มือกำรจัดสอบโดยเคร่งครัด  ซึ่ง สพม.33  จะจัดส่งคู่มือกำรจัดสอบไปให้คณะกรรมกำร
ก่อนจัดสอบ  ต่อไป 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
    
                                  3.5.3  การด าเนินการนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขเร็ว การท่อง
สูตรคูณ   
                                        1. สพฐ. ได้เผยแพร่เอกสำรเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
และ VTR ทำง DLIT , TEPE online เว็บไซต์ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้โรงเรียนดำวน์โหลด
เอกสำรดังกล่ำว น ำไปฝึกนักเรียนต่อไป 
                                               2. กำรท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี ให้
โรงเรียนรำยงำนข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของรูปแบบ วิธีกำรที่ด ำเนินกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว 
และท่องอำขยำนภำษำไทย โดยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรมำยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมหนังสือที่
แจ้งแล้ว โดยศึกษำรูปแบบกำรรำยผลกำรด ำเนินงำนจำก  http://gg.gg/math33 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
    ๓.6  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

                            3.6.1  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
                                      1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2559  กรณีไม่มีหนี้   รำยกำรงบกระตุ้น

เศรษฐกิจ ฯ    งบกลำง รำยจ่ำยงบลงทุน 75 รำยกำร วงเงิน 29,636,800  บำท   ผูกพัน   PO  ในระบบ 
GFMIS  ครบถ้วนทุกรำยกำร ณ วันที่  30 ธันวำคม  2559  เบิกจ่ำย 22  รำยกำร เป็นเงิน   5,234,719  
บำท  ขอให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินตำมงวดงำน และเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

                                2.  เงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2560 รำยจ่ำยประจ ำ  ณ วันที่ 30  
ธันวำคม  2559 

 
 

รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 
 

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 34,673,800 15,260,70 44.01 0.00 0.00 19,413,092 55.99 
งบด าเนินงาน 24,381,648 11,627,704.40 47.69 40,879.86 0.17 12,713,063.74 52.14 

งบลงทุน 94,847,200 18,271,332.56 19.26 69,378,000 73.15 7,197,867.44 7.56 
รวม 153,902,648 45,159,744.96 29.34 69,418,879.86 45.11 39,324,023.18 25.55 
 
            เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ 1  (31 ธันวาคม 2559  งบลงทุนไม่น้อยกว่า 19%  ภาพรวม
ทุกงบไม่น้อยกว่า  30 % จากตาราง งบลงทุน ผูกพัน   PO  ในระบบ GFMIS  ครบถ้วนทุกรายการ  ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย ส าหรับในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2560) ขอให้เร่งเบิกจ่าย
ตามงวดงาน 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

http://gg.gg/math33


 
 
 
 
 

 ๑๖ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
           3.6.2  โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของสพฐ. 

          ในเดือนมกราคม  2560  เริ่มใช้โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำเป็น
เดือนแรกสลิปเงินเดือนประจ ำเดือนมกรำคม  2560 ให้มำติดต่อรับที่ สพม.33 ก่อน เพรำะต้องปริ๊นท์จำกระบบ
กรมบัญชีกลำง ส่วนเดือนต่อไปจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง ให้ข้ำรำชกำรตรวจสอบตนเองหำกพบว่ำยอดรำยรับไม่พอ
กับรำยกำรหัก ณ ที่จ่ำย ให้มำต่อติดเจ้ำหน้ำทีกำรเงินภำยในวันที่ 4 ของเดือน เพรำะต้องส่งรำยกำรหัก ณ ที่จ่ำย
ให้กรมบัญชีกลำง ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  ส ำหรับเดือนมกรำคม 2560 ไม่ต้องมำติดต่อ
เพรำะส่งรำยกำรหักไปกรมบัญชีกลำงแล้ว 
                                     ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนประจ ำเดือน ค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำ
บุตร ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่ขอเบิก หรือเงินยืมโครงกำร หรือเงินขอเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไป
รำชกำร จะไม่รวมในโครงกำรจ่ำยตรงจะวำงฎีกำแยกต่ำงหำกและโอนตรงเข้ำบัญชีข้ำรำชกำรตำมที่ขอเบิกแต่ละ
ครั้งตำมแบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

                         3.6.3 แจ้งซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
 1. กำรเบิกจ่ำยเงินครูจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนที่มีครูจ้ำงชั่วครำว นักกำรภำรโรง 

ลูกจ้ำงชั่วครำวทุกรำยกำร และครูจ้ำงผู้ทรงคุณค่ำ ให้จัดส่งใบมอบงำน และใบตรวจรับพัสดุทุกวันที่ 5 ของเดือน  
เช่น ครูจ้ำงท ำงำนเดือนตุลำคม  2559  เมื่อถึงวันทีสุดท้ำยของเดือนวันที่ 31 ตุลำคม 2559 ครูจ้ำงต้องท ำใบ
ส่งมอบงำนให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เพ่ือแจ้งผู้ตรวจรับพัสดุท ำกำรตรวจรับงำนของ เดือนตุลำคม 2559  และจัดส่งใบ
ส่งมอบงำนและใบตรวจรับพัสดุส่งเขต 33 วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2559  

          ขอเรียนในวันที่ 5 มกรำคม 2560  โรงเรียนต้องส่งใบมอบงำนและใบตรวจรับพัสดุ ของ
เดือนธันวำคม 2559   หำกโรงเรียนไม่น ำส่งตำมก ำหนดนี้  สิ้นเดือนมกรำคม 2560 จะไม่เบิกเงินค่ำจ้ำงเดือน
มกรำคม 2560 ให้  เมื่อได้รับเอกสำรจึงจะท ำกำรเบิกจ่ำยให้ตำมระเบียบต่อไป (ส่งเมื่อใดก็เบิกให้ตอนนั้น) 

          2.  กำรเบิกเงินค่ำปรับปรุงซ่อมแซมและรำยกำรก่อสร้ำง รำยจ่ำยงบลงทุน งบปกติ 
ปีงบประมำณ 2560 และงบกลำง(กระตุ้นเศรษฐกิจ)  เมื่อโรงเรียนส่งเอกสำรมำเบิก ต่อไปเจ้ำหน้ำที่เขตจะ
ออกไปตรวจสอบงำนจ้ำงตำมงวดงำนที่ส่งมำเบิกก่อนจึงจะขออนุมัติเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS  ทุกครั้ง 
 

 3.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                      3.7.1  รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มี
อุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 
                              ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะด ำเนินกำรคัดเลือก
บุคลำกรครูสำยงำนกำรสอนหรือครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ทั้งภำครำชกำรและภำคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้ำที่ใน
พ้ืนที่ที่ชุมชนและสังคมมีควำมแตกต่ำงทำงภำษำและวัฒนธรรม มีปัญหำทำงสังคมหรือควำมมั่นคงของประเทศ มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำนและเป็นผู้ทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดผลงำนเป็นที่
ประจักษ์ เข้ำรับรำงวัล “ยอดครูผู้มีอุดมกำรณ์” โครงกำร “ตำมรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมกำรณ์และจิตวิญญำณ



 
 
 
 
 

 ๑๗ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

ครู” ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรครูตลอดจนให้
บุคคลและหน่วยงำนยึดถือเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรประพฤติปฏิบัติตน 
  

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
 1. เป็นบุคลำกรครูสำยงำนกำรสอนหรือครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ทั้งในภำครำชกำรและภำคเอกชน 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ท่ีชุมชนและสังคมมีควำมแตกต่ำงทำงภำษำและวัฒนธรรม มีปัญหำภัยทำงสังคม
หรือควำมมั่นคงของประเทศ มีควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน 
 3. มีเวลำปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 7 ปีต่อเนื่อง โดยไม่จ ำกัดว่ำเป็นโรงเรียนเดียวกันหรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ 1 ปีกำรศึกษำ 
 4. เป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธำ ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคมว่ำเป็นต้นแบบของผู้มีจิต
วิญญำณแห่งควำมเป็นครู และสร้ำงค่ำนิยมให้สังคมยอมรับ 
 5. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง จนเกิดผลงำนเป็นที่ประจักษ์ โดยนักเรียนที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินมำตรฐำนในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนำกำรสูงขึ้นตำมล ำดับ 

6. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรืออยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำร
ท ำงำน ร่วมกิจกรรมอ่ืนที่ส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ 

 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรยกย่องประกำศเกียรติคุณและรับรำงวัล ดังต่อไปนี้ 
1. เงินสด รำงวัลละ 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) 
2. เสมำทองค ำ 
3. โล่รำงวลั 
4. เกียรติบัตร 

 การส่งผลงาน 
 ส ำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด ประสงค์จะส่งแบบเสนอผลงำนเพ่ือเข้ำรับรำงวัล “ยอดครูผู้มี
อุดมกำรณ์” ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 ให้เสนอชื่อพร้อมแบบเสนอผลงำนมำยังกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 
  
               3.7.2  การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา 
ประจ าปี 2560 
              ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ได้ออกประกำศกำรส่งผลงำนวิจัยและผลงำนนวัตกรรม
สถำนศึกษำเข้ำร่วมกำรคัดสรรกับคุรุสภำ ประจ ำปี 2560 จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1. กำรส่งผลงำนวิจัยเข้ำร่วมคัดสรรเพ่ือน ำเสนอในกำรประชุมทำงวิชำกำรของคุรุสภำ ประจ ำปี 2560 
 2. กำรส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดสรรรำงวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ ำปี 2560 
 

 1. การส่งผลงานวิจัย 
  1.1 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงำนวิจัย 



 
 
 
 
 

 ๑๘ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

   1) เป็นผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ศึกษำนิเทศก์ท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ หรือเอกสำรอื่นที่คุรุสภำออกให้ และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมใบอนุญำต
ที่ได้รับ 
   2) ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอุดมศึกษำที่ต่ ำกว่ำ
ปริญญำ หรือสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.2 ลักษณะผลงำนวิจัย 
   1) เป็นงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์และสำมำรถน ำไปแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนหรือ
สร้ำงสรรค์วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
   2) เป็นงำนวิจัยที่พัฒนำงำนในหน้ำที่ของผู้วิจัย 
  1.3 สถำนที่ส่งผลงำนวิจัย/ระยะเวลำส่งผลงำนวิจัย  
   ส่งด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์ ดังนี้ 
   ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพ กลุ่มพัฒนำวิชำชีพ 
128/1 ถนนนครรำชสีมำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300  

ถ้ำส่งทำงไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองด้ำนขวำบน “ส่งผลงำนวิจัยของคุรุสภำ ประจ ำปี 2560”) 
หมดเขตส่งผลงำนวิจัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ส ำหรับกำรส่งผลงำนวิจัยทำง
ไปรษณีย์ วันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำง ต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 
 

 2. การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี 2560 
  1.1 ประเภทผลงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
  สถำนศึกษำทุกสังกัดที่มีกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอุดมศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรีทั้งของรัฐ
และเอกชน สำมำรถส่งผลงำน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จำกประเภทของ
นวัตกรรม จ ำนวน 8 ด้ำน ดังนี้ 
  1) ด้ำนหลักสูตร 
  2) ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  3) ด้ำนแหล่งเรียนรู้ 
  4) ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
  5) ด้ำนดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ (Digital for Learning) 
  6) ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล 
  7) ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  ๘) ด้ำนจิตวิทยำ 
  1.2 สถำนที่และระยะเวลำกำรส่งผลงำน 
  สำมำรถส่งผลงำนด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์ ดังนี้ 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพ กลุ่มพัฒนำวิชำชีพ 128/1 ถนน
นครรำชสีมำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300  
 



 
 
 
 
 

 ๑๙ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
ถ้ำส่งทำงไปรษณีย์ (หน้ำซองระบุข้อควำมว่ำ “ส่งผลงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ ำปี 2560) 

  หมดเขตส่งผลงำน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจ ำปี 2560 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 ในวันและเวลาราชการ ส ำหรับกำรส่งผลงำนทำงไปรษณีย์ วันประทับตรำไปรษณีย์     ต้นทำง ต้องไม่
เกินวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

   3.6.3  ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 
                       ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานตามโครงการ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ 
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก นั้น 
                     บัดนี้ สพฐ.ได้ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ซึ่งมีข้าราชการสังกัด สพม.๓๓ ได้รับ
รางวัล จ านวน ๑๕ ราย ดังนี ้
 

ที่ ชื่อ - สกุล ประเภท 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ด้าน รางวัล 

๑ นำยสฤษดิ์ วิวำสุขุ 
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค ์

ผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดกลำง 

 วิชำกำร เหรียญทอง 

๒ นำยสมศักดิ์ บุญโต 
โรงเรียนสุรพินท์พทิยำ 

ผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดกลำง 

 นวัตกรรมฯ เหรียญเงิน 

๓ นำยไพชยนต์ จนัทเขต 
โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 

ผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ ่

 วิชำกำร เหรียญทอง 

๔ นำงสุพิชฌำย์ เทศทอง 
โรงเรียนบัวเชดวทิยำ 

รองผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ ่

 บริหำรจัดกำร เหรียญทอง 

๕ นำงสำวพนมพร แก้วใส 
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

รองผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ ่

 นวัตกรรมฯ เหรียญทอง 

๖ นำยธรำดล บญุยำพงษ ์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ภำษำไทย บริหำรจัดกำร เหรียญเงิน 

๗ นำงสำวสุวรรณี เสำร์ทอง 
โรงเรียนสิรินธร 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

คณิตศำสตร ์ วิชำกำร เหรียญทอง 

๘ นำงชมพลอย ชตุิแพทย์วิภำ 
โรงเรียนสุรวิทยำคำร 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

สังคมศึกษำ วิชำกำร เหรียญเงิน 

๙ นำงขวัญจิรำ วงแหวน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ศิลปะ ดนตรี วิชำกำร ชนะเลิศเหรียญทอง 



 
 
 
 
 

 ๒๐ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

โรงเรียนสิรินธร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น นำฏศิลป ์
๑๐ นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ ์

โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

บูรณำกำร บริหำรจัดกำร เหรียญทอง 

๑๑ 
นำยเก่งกำนต์ แก่นด ี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

วิทยำศำสตร ์ นวัตกรรมฯ เหรียญทอง 

๑๒ 
นำงอ ำพำ ปรำกฏชื่อ 
โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย ์

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

สังคมศึกษำ นวัตกรรมฯ เหรียญเงิน 

๑๓ 
นำยสัมฤทธิ์ เสำทอง 
โรงเรียนสุรวิทยำคำร 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

กำรงำน
อำชีพฯ 

บริหำรจัดกำร เหรียญทอง 

๑๔ 
นำยสำยชล ศรีวิเศษ 
โรงเรียนสิรินธร 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ภำษำตำ่งปร
ะเทศ 

นวัตกรรมฯ เหรียญเงิน 

๑๕ 
นำยภูษิต ผำสุก 
โรงเรียนแตลศิริวิทยำ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

กิจกรรม
นักเรียน 

นวัตกรรมฯ ชนะเลิศเหรียญทอง 

 
สรุป ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง จ ำนวน 2 รำย คือ 

1. นำงขวัญจิรำ  วงแหวน โรงเรียนสิรินธร ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ ด้ำนวิชำกำร 

2. นำยภูษิต  ผำสุก โรงเรียนแตลศิริวิทยำ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
กิจกรรมนักเรียน ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 โครงการสร้างบ้านน้ าใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” 
          ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดจัดกิจกรรมโครงกำรสร้ำงบ้ำน
น้ ำใจ “คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” ในปีงบประมำณ 2560 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน ใน
กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดท ำอย่ำงต่อเนื่องทุกปีท่ีผ่ำนมำ  โดย
ให้ด ำเนินกำร ดังนี้   
  1. ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนในกำรสร้ำงบ้ำนน้ ำใจ “คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” ให้เป็นไปตำม
แนวทำงกำรด ำเนินงำนสร้ำงบ้ำนในปีที่ผ่ำนมำ และสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมเหตุผลควำมจ ำเป็น 
  2. กำรระดมทรัพยำกรในกำรสร้ำงบ้ำนให้ใช้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกับโครงกำร              
บ้ำนน้ ำใจ”คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” ในปีที่ผ่ำนมำและกำรระดมทรัพยำกร ให้โรงเรียนออกใบเสร็จให้กับ                
ผู้บริจำคเงินหรือสิ่งของที่เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงบ้ำนน้ ำใจ”คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” 
  3. แบบแปลนน้ ำใจ”คืนควำมสุขสู่ลูกสพฐ.” สำมำรถก ำหนดรูปแบบได้ตำมบริบทของพ้ืนที่และ
ขอล ำดับเลขท่ีบ้ำนจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยำยน 2560  
  4. ให้บันทึกภำพทั้งก่อนด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังกำรด ำเนินกำรสร้ำงบ้ำนพร้อม
ทั้งสรุปรำยงำนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เมื่อได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 



 
 
 
 
 

 ๒๑ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีส่วนในกำรจัดสร้ำง
บ้ำนน้ ำใจ “คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” ตำมรำยงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

  ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้ด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว                
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 3 หลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๒
๒ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
                      เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33  จึงขอให้พิจำรณำกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงบ้ำนน้ ำใจ “คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” ต่อไปนี้ 
  1. พิจำรณำกำรด ำเนินโครงกำรตำมควำมสมัครใจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 33  ใน 3 ระดับกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   1.1 จัดสร้ำงบ้ำนโดยสมัครเข้ำร่วมโครงกำร บ้ำนน้ ำใจ”คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” โดย
ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   1.2 จัดสร้ำงบ้ำนโดยไม่เข้ำร่วมโครงกำร บ้ำนน้ ำใจ”คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” 
ด ำเนินกำรควำมพร้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
   1.3 ไม่ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำร โดยแจ้งรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมกำรสร้ำงบ้ำนตำม ข้อ  
1.1 และ 1.2 ได้ที่ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
     4.2  การระดมทรัพยากร 
   กรณีพิจำรณำกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อ 1.1 จัดสร้ำงบ้ำนโดยสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
บ้ำนน้ ำใจ”คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.”                

ที่ประชุม :  มีมติก ำหนดให้สหวิทยำเขต  1 – 8 รวมสนับสนุนสมทบเงินทุน สหวิทยำละ 15,000  บำท 
เพ่ือสร้ำงบ้ำนโครงกำร บ้ำนน้ ำใจ”คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.” จ ำนวน  1 หลัง   โดยหำกมีกำรทบสมทบทุนเพ่ิมเติม 
หรือมีรำยละเอียดเพ่ิมเติมจะด ำเนินกำรแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
      ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

                      5.1.1  แจ้งรูปแบบเพื่อก าหนดคุณสมบัติของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
                      5.1.2  แจ้งสถานศึกษาด าเนินจัดส่งหลักฐานเพื่อการล้างหนี้เงินยืมของการแข่งขัน

กีฬาฯ ที่ผ่านมา         
ที่ประชุม :  รับทราบ 

       ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
   5.2.1  แจ้งเพื่อผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคม

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุรินทร์  
ที่ประชุม :  รับทราบ 

                 ๕.3 เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
                               5.3.1  การจัดสรรงบประมาณ  รอบ 2 ปี ที่ผ่านมาและการขอรับงบประมาณที่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 



 
 
 
 
 

 ๒
๓ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

                                                                                            
                                                                                                     เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 
 

   (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 
 

(นายจ าลอง  ผู้สมเก่า) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๒
๔ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๒
๕ 

    ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้ริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานเิทศก ์คร ัง้ท่ี ๑ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


