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รายงานการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

(สัญจร)  ครั้งท่ี  4/๒๕๕9 
วันท่ี 8  กรกฎาคม  ๒๕๕9  เวลา ๐9.0๐ น.  

ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
 

รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
ผู้เข้าประชุม จ านวน  77  คน 
 

ล าดับท่ี ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ชื่อ – สกุล 

1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สห 1 นายประเสริญ  ปัจฉาภาพ 

2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สห 1 นายทวีศักดิ์  สนส ี

3 โรงเรียนเทนมียม์ิตรประชา สห 1 นายอ านาจ  นวนิล 

4 โรงเรียนศรีไผทสมันต ์ สห 1 นางดวงใจ ชนะกุล 

5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 1 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด 

6 โรงเรียนสุรินทรร์าชมงคล สห 1 นายณัฐภณ  เต็งสกลุ 

7 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สห 1 นายณรงค์   พรหมพัชรพล 

8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สห 1 นายสาโรจน ์ พฤษภา 

9 โรงเรียนนาบัววิทยา สห 1 นายวิทยา เพง่เลงด ี

10 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สห 1 นายวายุคล จุลทัศน์ 

11 โรงเรียนสุรินทร์พทิยาคม สห 1 นายทศพร  สระแก้ว 

12 โรงเรียนสิรินธร สห 2 นายชิน  ไทยหล ี

13 โรงเรียนนาดีวิทยา สห 2 นายวรพงศ์    มีมาก 

14 โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี สห 2 นายศุภชัย    ชาวนา 

15 โรงเรียนพญารามวิทยา สห 2 นางละออ  กระแสโสม 

16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สห 2 นายนิเวศ  ทิวทอง 

17 โรงเรียนพนาสนวิทยา สห 2 นายสุรพงศ์  ปรากฎรัตน์ 

18 โรงเรียนตัง้ใจวิทยาคม สห 2 นายทวีโชค งามช่ืน 
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19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สห 2 นายแซม มุ่งด ี

20 โรงเรียนแสงทรัพยป์ระชาวิทยาคาร สห 2 นายขันติ จารัตน์ 

21 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สห 2 นายองอาจ  สุจินพรัหม 

22 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สห 3 นายชอบ    พรหมบุตร 

23 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สห 3 นายจีระพรรณ  เพียรม ี

24 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สห 3 นามสมชิต   พันตาแสง 

25 โรงเรียนแร่วิทยา สห 3 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดชอบ 

26 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สห 3 นายประเสริฐ พิศสมัย 

27 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สห 3 นางสาวสุมณ ีบูรณ์เจรญิ 

28 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สห 4 นายสฤษดิ์    วิวาสุขุ 

29 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สห 4 นายสมศักดิ ์ บุญโต 

30 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สห 4 นายวรวุธ    สุทธิกุล 

31 โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม สห 4 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 

32 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สห 4 นายกิตติชัย แผ่นจันทร ์

33 โรงเรียนวังข่าพฒันา สห 4 นายนิเวศน์  เนินทอง 

34 โรงเรียนยางวิทยาคาร สห 4 นายสุเมธ  เหมาะ 

35 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สห 4 นายวิชิตชัย  แข่งขัน 

36 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สห 4 นายบุญศักดิ ์บุญจูง 

37 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สห 4 ว่าที่ รต.บัญญัติ  สมชอบ 

38 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สห 4 นางจารุวรรณ บุญโต 

39 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สห 5 นายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ 

40 โรงเรียนท่าตมูประชาเสริมวิทย ์ สห 5 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร์ 

41 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สห 5 นายเสงี่ยม วงศ์พล 

42 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สห 5 นายรัชพงษ์  อ่อนอก 

43 โรงเรียนพรมเทพพทิยาคม สห 5 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธ์ุ 

44 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สห 5 นายถนอม  บุญโต 
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45 โรงเรียนทุง่กลุาพิทยาคม สห 5 นายสมัย  ปานทอง 

46 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สห 5 นายอุ่น    ศาลางาม 

47 โรงเรียนศรีปทมุพิทยาคม สห 5 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 

48 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สห 5 นายวีรพงศ์ หมายสุข 

49 โรงเรียนเบิดพทิยาสรรค์ สห 5 นายประหยัด  ทองทา 

50 โรงเรียนแกศึกษาพฒันา สห 6 นายบุญเรือง พจนาโสภา 

51 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สห 6 นายวิชัย  สาลีงาม 

52 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สห 6 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ุ 

53 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สห 6 นายสุพินทร ์ พุฒตาล 

54 โรงเรียนโนนเทพ สห 6 นายพัลลภ    พัวพันธ์ุ 

55 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สห 6 นายสรศักดิ ์สีตาชัย 

56 โรงเรียนโคกยางวิทยา สห 6 นายฉัตรนพดล  คงยืน 

57 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สห 6 นายทันใจ  ชูทรงเดช 

58 โรงเรียนทุง่มนวิทยาคาร สห 6 นายมีฉัตร  ศรีขทียา 

59 โรงเรียนตาเบาวิทยา สห 7 นายชูเดช    อ าพันทอง 

60 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สห 7 นายสมชัย นามสว่าง 

61 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สห 7 นางสุนันทา  ศิลาอ่อน 

62 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สห 7 นายวสันต์ ปัญญาธานี 

63 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สห 7 นางสาวนิโลบล  พุทรานุรักษ์ 

64 โรงเรียนสังขะ สห 7 นายธรรมนูญ     มีเสนา 

65 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สห 7 นายวสันต์    ค าเกลี้ยง 

66 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมงัคลาภิเษก สห 7 นายศรีสุนทร   ส่งเสรมิ 

67 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สห 7 นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ 

68 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สห 7 นายพศิน บัวหุ่ง 

69 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 7 นายธนัญฐ์  ศรันยูฤกติวงศ์ 

70 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นายสุนทร    พลศร ี
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            รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
            ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  8  คน 
 

ล าดับท่ี ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ชื่อ – สกุล 

1 โรงเรียนเมืองลงีวิทยา สห 3 นายไพชยนต ์ จันทเขต 

2 โรงเรียนห้วยจรงิวิทยา สห 4 นายแสน    แหวนวงศ์ 

3 โรงเรียนธาตุศรีนคร สห 6 นายปริญญา  พุ่มไหม    

4 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา สห 6 นายปิยวัฒน ์  ศรีไสว 

5 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา สห 6 - 

6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สห 7 นายสมโภชน์  สุขเจริญ 

7 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สห 8 นายอาย ุคิดดี 

8 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สห 8 นายไพบูลย ์  ศิริมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 โรงเรียนศรีณรงค์พทิยาลัย สห 8 นายสุวรรณ    สายไทย 

72 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมงัคลาภิเษก สห 8 นางอุดมพร   สิงห์ชัย 

73 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สห 8 นายอนุชา  หลิมศริิวงษ์ 

74 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สห 8 นายสรวิศ  ชาญเช่ียว 

75 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 8 นายพนม   ล าดวนหอม 

76 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นายธีระทศัน ์  อัครฉัตรรัตน ์

77 โรงเรียนศรีณรงค์พทิยาลัย สห 8 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต 
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ก่อนวาระประชุม 
 
- เชิญนายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานการประชุม 
  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  

ค าบูชาพระรัตนตรัย 
อะระหัง สมัมาสัมพุธโธ ภะคะวา,        
      พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกเิลสเพลิงทกุข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม,ิ 
      ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ), 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,   
      พระธรรม เป็นธรรมที่พระผูม้ีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว, 
ธัมมัง นะมสัสาม,ิ  ข้าพเจ้านมสัการพระธรรม  (กราบ) 
สุปะฎิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,       
      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,  
สังฆัง นะมาม ิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ) 
 

ค าแผ่เมตตาให้กับตนเอง          
อะหัง สุขิโต โหม ิ  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

อะหัง นิททุกโข โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข ์
อะหัง อะเวโร โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร 
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ        ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 
อะหัง อะนโีฆ โหมิ               ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ                                        
อะหัง อะโรโค โหม ิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
สุขี อัตตานัง ปะรหิะรามิ         ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด 
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ค าแผ่เมตตา 
สัพเพ สัตตา         
สัตว์ทั้งหลายทีเ่ป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแกเ่จบ็ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรา โหนตุ        
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแกก่ันและกันเลย 
อัพะยาปัชฌา โหนตุ     
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อะนีฆา โหนตุ          
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะรหิะรันตุ   
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 
 

ปฏิญญา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
      คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา/มัธยมศึกษา เขต 33                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา/ข้ันพื้นฐาน 
ขอให้ค ามั่นสญัญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทจุริตทุกรปูแบบ 
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”  ดังนี้ 

ข้อ 1  เราจะร่วมกันป้องกันและตอ่ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ข้อ 2  เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและชุมชน 
ข้อ 3 เราจะสร้างเครือข่ายความซือ่สัตย์สุจริตระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและชุมชน 

ให้เป็นรูปธรรมและมีความยัง่ยืนทั้งหมดนี้ เพือ่ธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจริัฐิติกาล 
 

- สรรเสรญิ 

                    1.  มอบเกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักในความส าคัญของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาอย่างต่อเนื่อง  โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง  

  ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
และการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
ที่มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ จึงขอมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี ๒๕๕9 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังต่อไปนี้  



    ๗: 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

  กลุ่มท่ี ๑ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คนขึ้นไป 
   รางวัลเกียรตบิัตรระดับทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา  
   รางวัลเกียรตบิัตรระดับเงิน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
   รางวัลเกียรตบิัตรระดับทองแดง -  
  กลุ่มท่ี ๒ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๔๙๙ คนขึ้นไป 
   รางวัลเกียรตบิัตรระดับทอง โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคมวิทยาคม  
  รางวัลเกียรตบิัตรระดับเงิน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม     
 รางวัลเกียรตบิัตรระดับทองแดง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม   
  กลุ่มท่ี ๓ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า  ๕๐๐ คน 
   รางวัลเกียรตบิัตรระดับทอง โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมงัคลาภิเษก 
   รางวัลเกียรตบิัตรระดับเงิน โรงเรียนธาตุศรีนคร 

  2.  ตามที่ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓      
(ฉก.ชน.สพม.๓๓)  ได้จัดต้ังกองทุน “ฉก.ชน.สพม.๓๓” โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อใช้ในการด าเนินการช่วยเหลือ
นักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย ขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้น 
  ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓          
(ฉก.ชน.สพม.๓๓)  จงึขอมอบเงินช่วยเหลอืนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

  1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สดใส  โรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เนื่องจากมารดาเสียชีวิต ต้องรับภาระเลี้ยงดูน้องอีก 3 คน และบิดาสติไม่สมประกอบ มอบเงินช่วยเหลือครั้งท่ี 2  
จ านวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายนามผูบ้รจิาคต่อไปนี ้

ท่ี รายชื่อผู้บริจาค  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

1 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 500   
                  

                     2. นางสาวพรนภา  ชูคะรัมย์  โรงเรียนเมืองบัววิทยา  ประสบอัคคีภัย มอบเงินช่วยเหลือครั้งท่ี 2 
จ านวนเงิน 1,000  บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน)  ดังรายนามผู้บริจาคต่อไปนี ้

ท่ี รายชื่อผู้บริจาค  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

1 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 500  
2 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 500  
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  3. เด็กชายธนากร โจ  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ประสบอบุัติเหตุ มอบเงินช่วยเหลือ              
ครั้งท่ี 1  จ านวนเงิน 3,140  บาท (สามพันหน่ึงร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ท่ี รายชื่อผู้บริจาค  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

1 ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.33 1,000  
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 500  
3 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 640  
4 นางสาวรจุิรา ปรางค์ชัยกุล ครรู.ร.สินรินทร์วิทยา 1,000  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                                            
                 นายพิทยา  ไชยมงคล (ผอ.สพม.เขต 33)  

1. เรื่อง  ปัญหาเด็กแว้นที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและบทก าหนดโทษของผูร้่วมขบวนการ
ก่อเหตุให้เกิดความประมาณจนถึงข้ันเสียชีวิตและผู้ยืนดูหรอืกองเชียร์คือผูร้่วมสนับสนุนขบวนการดังกล่าว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงภาพข่าว : http://news.mthai.com/hot-news/general-news/505714.html 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

                                นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครรู่วมแสดงแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหา  โดยเน้นเรือ่งการเอาใจใส่
กวดขันนักเรียนในสถานศึกษาของตนเองเป็นส าคัญ 
 

2. เรื่อง ขอบคุณคณะผู้ร่วมด าเนินงานลูกเสือ สพม. 33 รวมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้
องค์ราชัน และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลงิถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 
70 ปี และเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  

การจัดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือ    
โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกัน    
ยาเสพติด กิจกรรมฐานป้องกันภัยยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ และการจัดท าโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของลูกเสือ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่น
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นนโยบายให้มี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทยเป็นการจัดการศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงช้ัน เป็นการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  
มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ 
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาตนเองและประกอบ 
อาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะกล่อมเกลาปลูกฝัง 
และ ปลกูจิตส านึก เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 มีความรับผิดชอบต่อตนเองสงัคม ชุมชนและสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจเพือ่ใหผู้้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดย
แต่ละหน่วยงาน จงึจ าเป็นที่ตอ้งเร่งปลูกฝงัคุณธรรมให้ กับคนในชาติ โดยเริ่มตั้งแต่เด็กการอบรมลกูเสือเป็นขบวนการทาง
การศึกษา ที่มุ่งพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสอื จะช่วยให้เยาวชนมีคุณสมบัติ
ตามที่สงัคมต้องการ เช่น มีลกัษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้มปีระชาธิปไตย มีคุณธรรม  จริยธรรม มบีุคลกิภาพและลักษณะนสิัย 
ที่เหมาะสมกบัความต้องการของสังคม  (อ้างอิงภาพข่าว : http://www.obec.go.th/news/72363 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 
3. เรื่อง  แสดงความยินดีกับลูกเสือกองเกียรติยศ-โรงเรียนรตันุบรี  เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 

2559 โรงเรียนรัตนบรุี อ าเภอรัตนบุรี จงัหวัดสรุินทร์  สังกดั สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจ า ปี2559 ณ สนามศุภชลาสัย กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงภาพข่าว  https://www.facebook.com/ลูกเสอืกองเกียรติยศ-โรงเรียนรัตนุบร-ี196397643743866/  

 
 

                                     นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมกันเอาใจใส่   เรื่อง  การสร้างแรงบันดาลใจและ
ระเบียบวินัยเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

3. เรื่อง  ระเบียบหลักเกณฑป์ระกอบการพจิารณาย้ายข้าราชการครู .เพื่อน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

      นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
มอบหมายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู   ควรตรวจสอบและใช้ความรอบครอบให้
มากในด้านความถูกต้องครบถ้วน  เพื่อความหน้าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลในการน ามาประกอบเกณฑ์การพิจารณาใน
เรื่องดังกล่าวและควรบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามหลักกฎระเบียนข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้ 

 
นายจ าลอง  ผู้สมเก่า (รอง ผอ. สพม.เขต 33) 
1.  เรื่อง  สรุปการด าเนินงานลูกเสอื สพม. 33 รวมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน 

และปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลงิถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา  

https://www.facebook.com/ลูกเสือกองเกียรติยศ-โรงเรียนรัตนุบรี-196397643743866/


    ๑๑: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

     นายจ าลอง  ผู้สมเก่า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา        
เขต 33 แจ้งการบริหารจัดการในวงเงินงบประมาณ จ านวน  760,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว   ( รายละเอียดในด้านต่าง ๆ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมด าเนินการรายงานต่อไปในภายหลัง ) 

 
2. เรื่อง  ทบทวนรายละเอียดจากการเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง       

เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2559  ที่ผ่านมาในเรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  
     นายจ าลอง  ผู้สมเก่า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา        

เขต 33 แจ้งการปฏิบัติตามคู่มือครูและนักเรียนที่ทางสถานศึกษาได้รับไป  โดยเร่งสร้างความเข้าใจและด าเนินการ
ตามข้ันตอนบริหารจัดการอย่างพร้อมเพรียงกัน ร่วมทั้งเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่ชุมชนมุ่งเน้นการ
กระตุ้นบุคคลในครอบครับของนักเรียนให้เป็นไปตามกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ 
100 % เต็ม 

      นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
เสนอแนะและมอบหมายให้ นายจ าลอง  ผู้สมเก่า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เร่งรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกระบวนการออกเสียงประชามติอย่างมี
คุณภาพ 100 % เต็ม ทั้งในด้านบุคลากรทางการศึกษาร่วมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู  นักเรียน  ควร
ให้ความร่วมมือในการออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 7  สิงหาคม  2559  พร้อมด าเนินการส่งหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรในการบริหารจัดการงานกิจกรรมด้านนี้  มายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
33  เพื่อเป็นการแสองออกถึงการท าหน้าที่ของพลเมืองไทยนั้นเอง 

 
นายกฤษ  ละมูลมอญ (รอง ผอ. สพม.เขต 33) มอบหมายให้ นายวัชรา  สามาลย์ 

(ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ) รายงานในท่ีประชุม 
1. เรื่อง  การส่งงาน  ดิจิตอล คอนเทนต์  เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนในสงักัด  (รับชมวีดีทัศน์ของโรงเรียนส าโรงทาบ) 
 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๕9 (สัญจร) 
                           ด้วย  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่  3/2559  ในวันที่ 1 เมษายน  
2559  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสัมมนา (ห้องริมธาราแกรนด์) สวนป่ารีสอร์ท  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 3/ ๒๕๕๘ ได้จากหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ (รูปครุฑ) (มีข้อความไม่ถูกต้อง แก้ไขที่กลุ่มอ านวยการ) 
 
ท่ีประชุม :  มีมตริับรอง 



๑๒:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
      ๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 
          3.1.1  ขอเชิญประชุมการด าเนินการตามนโยบาย “สวนสวย  โรงเรียนงาม” 
             ด้วย  ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ขอเ ชิญ            
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินการตามนโยบาย  
“สวนสวย  โรงเรียนงาม” ในวันที่  15  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  
 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1   
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
          3.1.2  เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                               ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙   อ้างถึง 
หนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๓๖๓๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘       
ขอเชิญชวนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ
หน่วยงานหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร และปลูกในช่วงเทศกาลวันส าคัญ เพื่อปลูกต้นไม้ที่ทรงคุณค่า ได้แก่ ๑. 
มะค่าโมง    ๒. สัก ๓. แดง ๔. ยางนา ๕. ตะเคียนทอง ๖. ประดูป่า ซึ่งได้ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนแจ้งความประสงค์
ขอรับกล้าไม้ และขอให้โรงเรียนแจ้งจ านวนเนื้อที่การปลูก (ไร่) มาโดยด่วน ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อ
ด าเนินการขอรับกล้าไม้ ต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  2  
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
  
 ๓.๒  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   3.2.1   การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2559 

                      ตามที่รัฐบาลๆได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและด าเนินงานอย่างจริงจัง โดยมอบหมายให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มในสถานศึกษา ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นั้น  
                      ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
                      ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 มาตรการ ประสบ
ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอให้ด าเนินการดังนี้ 



    ๑๓: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

                      1. ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ บุคลากรและเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างจริงจัง 
                      2. ขอให้สถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติโครงการ
สถานศึกษา          สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 โดยผู้บริหารให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
                      3. คู่มือการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ดาวน์โหลดได้จาก www.skp.moe.go.th   
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
         3.2.2  โรงเรียนสังขะ ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฮอกก้ี พีทีที ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย     
ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ขอแสดงความยินดีมา ณ ท่ีน้ี 

                               สรุปข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าปี
การศึกษา 2559   ตามแนวทางการจัดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้

รูปแบบ   ๑   การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในรายวิชาเพิ่มเติมส าหรับมัธยมศึกษา
ตอนต้น    (สะสมหน่วยกิต)  จ านวน ๒๘ โรงเรียน 

รูปแบบ  ๒ การจัดหลักสูตรทวิศึกษา โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย   จ านวน ๒๔ โรงเรียน 

รูปแบบ ๓ การจัดหลักสูตรเตรียมพื้นฐานความถนัดกลุ่มสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา    จ านวน ๑๔ โรงเรียน 

รูปแบบ    ๔  การจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อการเรียนรู้เปน็ผูป้ระกอบการ จ านวน ๔๔ โรงเรียน 
รูปแบบ     ๕  การพัฒนางานแนะแนวจัดเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ  จ านวน ๒๙ 

โรงเรียนทั้งนี้แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้หลายรูปแบบ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3   
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

3.2.3  สรุปโรงเรียนที่รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Online  ผ่านระบบสารสนเทศ
นักเรียนรายบุคคล การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 

http://www.skp.moe.go.th/


๑๔:  

 

      รายงานการประชมุ 
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ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

     ๓.๓  กลุ่มนโยบายและแผน 
   3.3.1 การรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  (รอบ ๙ เดือน) 
                                   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รายงานผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน โดย
รายงานผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) จ านวน ๙ ตัวช้ีวัด และรายงานผล
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS : Action plan Report System) จ านวน ๓๑ ตัวช้ีวัด ในช่วงระยะเวลา ดังนี้                         
                                         ๑. ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปิดระบบให้ส านักงานเขตพื้นที่ฯ 
รายงานผลผ่านระบบ KRS และ ARS รอบ ๙ เดือน 
                                   ๒. ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปิดระบบให้ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ. 
รับรองผลของส านักงานเขตพื้นที่ฯและให้ส านักงานเขตพื้นที่ฯ แก้ไขเอกสารแนบ(เฉพาะบางเขตที่รายงานผลไม่
ถูกต้อง) ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  อาจมีตัวช้ีวัดบางตัว ที่ต้องขอ
ความร่วมมือเร่งด่วนจากโรงเรียนในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 

           ๓.๓.๒  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                                  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีก าหนดการจะออกมาติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในระหว่าง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใน ๒ ส่วน คือ 
                               ๑. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จ านวน ๓  มาตรฐาน (ใช้ผลการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
และผลการบริหารจัดการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
                                  ๒. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ และจุดเน้น สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๒ กลยุทธ์  โดยจะติดตามและประเมินผลในส่วนของกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวช้ีวัดที่ไม่ซ ้า
กับมาตรฐานเขต  (ติดตาม กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ และ กลยุทธ์ที่ ๔ การพฒันาระบบการบริหาร
จัดการฯ) 

                           ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  อาจต้องขอ
ความร่วมมือจากโรงเรียนในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



    ๑๕: 
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    ๓.๓.๓  รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 

                           ตามหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๓๒๓๗ ลง
วันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ แจ้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนใน
สังกัดรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/โทร
เลข และค่าอินเทอร์เน็ต)  ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ แล้วนั้น   

                        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งว่า เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน
ข้ันตอนการประมวลผลข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วเกิดความสูญหาย  จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียน
ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาที่บันทึกแล้ว  หากข้อมูลสูญหาย ขอได้โปรดบันทึกข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ในระบบติดตามผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  http://e-budget.jobobec.in.th อีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
                ๓.๔  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

    3.4.1  สรุปผลการจัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
                                 ตามโครงการ พัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านศูนย์พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒๕๕๙ 
(กิจกรรมท่ี ๓)  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนสรุินธร  มีผลการด าเนินงาน
โดยสรปุดังนี ้

1. ทุกศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เห็นและเข้าใจการด าเนินงานขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษาตาม Road map การขับเคลื่อนศูนย์พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

Road Map การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓3 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ช่วงเวลา กิจกรรมด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

 
พ.ค. 

๒๕๕๙ 

๑. การจัดต้ังศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๑๗ ศูนย์ 
๒. จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯ 
 
 
 
 

๑) รายละเอียดที่ตัง้ดังประกาศ สพม. 
เขต ๓๓ 
๒) คณะกรรมการบรหิารศูนย์ฯ 
  

ที่ตั้งศูนย์ ๑๗ ศูนย์ฯ 
รายช่ือคณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯ  
 



๑๖:  
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ช่วงเวลา กิจกรรมด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

๒๗ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

๑. ประชุมปฏิบัติการ
จัดท าแผนงาน/
โครงการขับเคลื่อน
ศูนย์ฯ ทั้ง ๑๗ ศูนย์ฯ 
จ านวน ๑ วัน 

๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้
    - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    - รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
    - กรรมการบรหิารศูนย์ฯ 
    - กรรมการบรหิารศูนย์ 
    - กรรมการและเลขานุศูนย์ฯ  
      (รองฝ่ายวิชาการ) 
(จ านวน ๑๗X๕ = ๘๕  คน) 
    - ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  จ านวน  ๓๐  คน 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๑๕  คน 

ทุกศูนย์ฯ รับทราบนโยบาย 
แนวทางการพฒันาเพือ่ขับเคลื่อน
ศูนย์ฯ 
ทุกศูนย์มีแผนงาน โครงการใน
การขับเคลื่อนศูนย์ตามความ
ต้องการ จ าเป็นและสอดคล้องกบั
นโยบาย โดยมีฐานข้อมลู
สารสนเทศที่จ าเป็น ส าคัญในการ
พัฒนา 

 ๒) การจัดท า
รายละเอียดแนว
ทางการขับเคลื่อนของ
แต่ละศูนย์ฯ 

๑) งาน/โครงการ/กจิกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

๒) ระยะเวลาการด าเนินการ 

๓) เป้าหมายการด าเนินการ 

๔) สถานที ่

ทุกศูนย์ฯ มีรายละเอียดแนว
ทางการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ฯ 

 

๒๕ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

 

- ทุกศูนย์ฯ น าเสนอ
แนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม    
ที่ก าหนด ต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯ 

 

๑) จัดท าแนวทางการเนินงานตาม
แผน/โครงการ/กจิกรรมที่ก าหนด 

๒) นิเทศ ก ากับ ติดตามของ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์ฯ 

 ๓) คิดค้นนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่ดี 
เพื่อเตรียมน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร ่

๔) สรปุรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ทุกศูนย์ฯ จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานโดยก าหนดปฏิทินให้
ชัดเจน 

ศูนย์ฯ มีการปรับปรงุ พัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของคณะการ
บรหิารศูนย์ ฯ 

ทุกศูนย์ฯ มีนวัตกรรม วิธีการ
ปฏิบัติที่ดี พร้อมทีจ่ะน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร ่

ทุกศูนย์ฯ เตรียมสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 



    ๑๗: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 
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ช่วงเวลา กิจกรรมด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 

 มิ.ย.-ส.ค. 
๒๕๕๙ 

 

-  ทุกศูนย์ฯ 
ด าเนินงานขับเคลื่อน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม    
ที่ก าหนด 

 

๑) การด าเนินงานตามแนวทาง/
โครงการ/กจิกรรมที่ก าหนด 

๒) การนิเทศ ก ากับ ติดตามของ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์ฯ  
๓) การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีการ
ปฏิบัติที่ดี เพื่อน าเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร ่

๔) การสรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

ทุกศูนย์ฯ ด าเนินงานตามปฏิทิน 

ศูนย์ฯ มีการปรับปรงุ พัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบรหิารศูนย์ ฯ 

ทุกศูนย์ฯ มีนวัตกรรม วิธีการ
ปฏิบัติที่ดี พร้อมทีจ่ะน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร ่

ทุกศูนย์ฯ มีสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑-๓ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “มหกรรม
วิชาการฯ สพม. เขต 
๓๓ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙” 

จัดมหกรรมวิชาการฯ สพม. เขต ๓๓ 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี
กิจกรรมส าคัญ คือ 

๑)การน าเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดีของครู 
ผู้บริหาร  
๒) เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท างาน 

๓) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ทุกศูนย์ฯ มีผลงานในการ
น าเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ตอ่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

บุคลากรทกุศูนย์ฯ ได้รับการ
เสริมแรง มีขวัญ ก าลังใจในการ
พัฒนางานต่อไป 
 

 

หมายเหตุ  หน้าท่ีศูนย์ฯ (ตามนโยบายท่าน ผอ.พิทยา  ไชยมงคล) 
๑. ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื สนับสนุนให้ครูการจัดท าหลกัสูตรให้ได้มาตรฐานสูส่ากล 

๒. ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื สนับสนุนให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ทีส่อดคลอ้งกบั
ธรรมชาติวิชา 

๓. ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื สนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมของครูและการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

๔. ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื สนับสนุนให้ครูสอนภาษาทีส่องสอดแทรกในทกุวิชา ทุกช่ัวโมง 

๕. ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื สนับสนุนให้ครูจัดท าเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 

๖. ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื สนับสนุนให้ครูสอนให้นักเรียน คิดสรา้งสรรค์ผลงานเป็นหนังสั้นในรายวิชาที่เรียน และ
แขวนเผยแพรบ่น You Tube 

 

๑) ทุกศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 
Road map การขับเคลื่อนศูนย์ฯ ทุกศูนย์  และทุกศูนยจ์ะต้องด าเนินการขับเคลื่อนใหส้อดคล้องกบั  
Road map การขับเคลื่อนศูนย์พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๓๓  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 



๑๘:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 
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๒) ให้ทุกศูนย์พฒันากลุม่สาระการเรียนรู้ ส่งแนวทางขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา 
และ Road map การขับเคลื่อนศูนย์ฯ ทุกศูนย์  ถึงกลุม่นิเทศฯ สพม. ๓๓  ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ท่ีประชุม :  รับทราบ 

     3.4.๒  สรุปผล การนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ข้อค้นพบจาก
การนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๙  โรงเรียน  มีข้อค้นพบ  ดังนี ้
จุดเด่น 

๑) โรงเรียนทุกแหง่มีการก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) โรงเรียนทุกแหง่มีการประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
๓) โรงเรียนทุกแหง่มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีทีเ่กิดจากวิเคราะหส์ภาพปัญหา

และความต้องการของสถานศึกษา มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการสูก่ารปฏิบัติ เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และน าสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา และกจิกรรมโครงการทีก่ าหนด 

๔) โรงเรียนทุกแหง่มีการก าหนดผูร้ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ 
๕) โรงเรียนทุกแหง่ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ รายงานการติดตามและ 

น าผลการการติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
๖) โรงเรียนทุกแหง่มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ สพฐ./

หน่วยงานต้นสงักัดข้ึนทะเบียนไว้เข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๗) โรงเรียนทุกแหง่จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและจัดส่งหน่วยงานต้น
สังกัดตามก าหนด 
 

จุดท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา 
๑. การประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในโรงเรียนบางแหง่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่ได้

น าผลการประเมินคุณภาพภายในจากปีทีผ่่านมาวิเคราะห์และใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกาศค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
๒. รูปแบบในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความ

หลากหลายไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
๓. โรงเรียนหลายแห่งที่ขาดการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ครอบคลมุ เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ

เข้าถึงและการใหบ้รกิาร หรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้ ICT  
ตลอดถึงการน าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารและการพฒันาการเรียนการสอน 

๔. โรงเรียนหลายแห่งขาดการสรุปรายงานผลการด าเนินกจิกรรม/โครงการในภาพรวมทั้งโรงเรียนและน าผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงพัฒนา 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศทีห่น่วยงานต้นสงักัดข้ึนบญัชีไว้ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจาก 
สพฐ. 



    ๑๙: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 
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๖. โรงเรียนหลายแห่งขาดการส่งเสริมแนวความคิดเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุง่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและพฒันาสถานศึกษาให้องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อสังเกต 

ผลการประเมินภายในของโรงเรียนหลายโรงเรียนไมส่อดคลอ้งกันระหว่างมาตรฐาน เช่น ด้านการจัดการ
เรียนการสอนของครอูยู่ในระดบัดีหรือดีมาก  แต่ผลการเรียนหรือคุณภาพของผู้เรียนเรียนอยู่ในระดับพอใช้หรือต้อง
ปรับปรงุเป็นต้น 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

   3.4.3  สรุปผลการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนในสังกัด ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ได้จัดท าแผนการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด
การนิเทศติดตาม ดังนี้ 
ผู้นิเทศติดตาม ประกอบด้วย 

 ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๘  คน 

 ๒. ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๓  จ านวน  ๓๓  คน 

ขอบข่ายการนิเทศ นิเทศติดตามการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ๘  ด้าน 

 ๒. การจัดการเรียนการสอน โดยการสังเกตการสอน 

 ๓. การด าเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. สพม.๓๓ และงานโครงการพิเศษ อาทิ การ
ด าเนินงานโรงเรียนในฝัน,การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นต้น 

วิธีการนิเทศ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรยีนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และการด าเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. และสพม. โดยการประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ สอบถามผู้เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบร่องรอยการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน และงานโครงการพิเศษอื่น ๆ การนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน ด าเนินการตามกระบวนการ คือ การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอนในช้ันเรียน และการ
สะท้อนผลการสอนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและครูผู้สอน (ด าเนินการทันทีหลังสอนจบ) ส่วนงานพิเศษอื่น ๆ นิเทศและ
เก็บข้อมูลจากข้อมูลเชิงประจักษ์  การสอบถามผู้เกี่ยวข้องและตรวจสอบร่องรอยการด าเนินงาน 

สรุปข้อมูลโดยภาพรวมในการจัดการเรียนการสอน 

 ๑. จ านวนโรงเรียนที่สังเกตการณ์สอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙) จ านวน ๑๙ โรง 

 ๒. จ านวนครูที่สังเกตการสอน จ านวน ๑๙๘  คน  แยกเป็น ๘ กลุ่มสาระกาเรียนรู้ ดังนี้ 
     ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
     ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
     ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    



๒๐:  
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     ๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
     ๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
     ๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี    
     ๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
     ๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา    
           จ านวนคนแต่ละกลุ่มสาระจะรวบรวมรายงานในโอกาสต่อไปหรือเมื่อสื้นสินสุดโครงการ       
 ๓. ผลการตรวจสอบแผนการสอนของครู  พบว่า ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แต่มีข้อที่พึงสังเกต
ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
     ๓.๑ การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด (ในรายวิชาพื้นฐาน) และผลการ
เรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) แต่ไม่ครอบคลุม KPA และยังไม่เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และยังมีบางคนที่ไม่ได้ก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ไว้   
     ๓.๒ การออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน พบว่า ส่วนใหญ่ออกแบบกิจกรรมไว้หลายกจิกรรม กิจกรรม
ที่ก าหนดสอดคล้องกับจุดประสงค์ หรือตัวช้ีวัด มีเพียงบางส่วนที่กิจกรรมไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา เช่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ไม่ได้ออกแบบให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  เป็นต้น 

     ๓.๓ การวัดประเมินผลการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ยังเขียนไม่ถูกต้อง ไม่ได้วัดประเมินผลการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนด เครื่องมือวัดประเมินผลยังไม่หลากหลาย 
 

         ๔. การจัดการเรียนการสอน พบว่า                                                                                             
๔.๑ ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เขียนไว้ กิจกรรมที่
ออกแบบไว้หลายกจิกรรมไม่สอดคล้องกับเวลา (หมดเวลากอ่นด าเนินการเสร็จสิ้น)ท าให้ไมส่ามารถ
ประเมินได้ว่านักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ แม้ว่ากิจกรรมจะสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ก็ตาม 

    ๔.๒ การใช้สื่อการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สื่อตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน (สื่อที่ครูใช้ส่วนใหญ่
คือ ใบงาน หนังสือเรียน) 

    ๔.๓ การวัดประเมินผลการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการในช่ัวโมงตามที่ก าหนด (เพราะหมด
เวลาก่อน) 

      ๔.๔ การใช้ค าถามของครู ส่วนใหญ่จะเป็นค าถามที่เน้นความรู้ ความจ า (ใคร อะไร) ไม่มีค าถามที่เน้นให้
เด็กได้แสดงถึงความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ หรือให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ (มีบ้าง 
แต่น้อยมาก) 

๕. บรรยากาศในช้ันเรียน พบว่า  
     ๕.๑ ห้องเรียนส่วนใหญ่ขาดสีสัน ไม่มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังสอนหรือตามสถานการณ์ 

ไม่ได้จัดพื้นที่ส าหรับการจัดแสดงผลงาน/ช้ินงานนักเรียน ยังมีบางห้องที่ไม่ค่อยสะอาด มีกลิ่นอับ  



    ๒๑: 
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     ๕.๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ส่วนใหญ่ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันดี ครูมีบุคลิกแห่งการ
เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน แต่ยังขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือ
กันยังมีน้อย 

     ๕.๓ การควบคุมและดูและนักเรียน ส่วนใหญ่ควบคุมช้ันเรียนได้ แต่การดูแลนักเรียนยังไม่ทั่วถึง เด็กหลัง
ห้องยังถูกทอดทิ้ง การถามค าถามของครูยังไม่เจาะจงคนตอบ ไม่รอค าตอบ   
  

       ท้ังน้ี ข้อค้นพบจากการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์ได้สะท้อนผลเสนอแนะเป็นรายโรงเรียนและเป็น
รายบุคคลส่วนหน่ึงแล้ว  และจะสรุปประเด็นข้อค้นพบจากการนิเทศ เสนอแนะในโอกาสต่อไปและเมื่อสิ้นสุดการ
นิเทศตามปฏิทิน ในการสรุปรายงานการนิเทศ ต่อไป 
ท่ีประชุม :  รับทราบ           
 

   3.4.4   การนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด โดยใช้โปรแกรมนิเทศ Online  
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ได้ท าโปรแกรมนิเทศ Online ไว้       
๒ ระดับ ดังนี้ 

๑) การนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียน  ทุกโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

ภายในของโรงเรียนและด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคน  แล้วรายงานเข้าไปในโปรแกรมนิเทศ 
Online  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  โดยจะมีศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต รวบรวม
ข้อมูลการนิเทศแต่ละโรงเรียนในสหวิทยาเขต รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
และโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ ของเดือน  
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  5 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
        

๒) การนิเทศโดยต้นสังกัด 
การนิเทศโดยต้นสังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ได้จัดท าแผนการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๘ 
กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ทุกคนเข้าช้ันเรียนสังเกต
การสอนของครูทุกโรงเรียน แล้วน าผลการนิเทศบันทึกลงในโปรแกรมนิเทศ Online 

ทุกวันหลังการนิเทศ  แล้วสรุปผลการนิเทศรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  
   

ท้ังน้ี โปรแกรมนิเทศ Online  จะมีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการจ าเป็น
ในโอกาสต่อไป 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 



๒๒:  
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                ๓.๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

              ๓.๕.๑  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                                  ตามที่ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั แจ้งว่า ให้หน่วยเบิกในสงักัด สพฐ. เข้าร่วม
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ) 
ยกเว้นพนักงานราชการ ครจู้างช่ัวคราว ลูกจ้างช่ัวคราว  ในเดือนตุลาคม 2559 โดยให้ด าเนินการคู่ขนานกับการ
เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ในช่วง 2 เดือน คือ สิงหาคม –กันยายน 2559 ตามหนังสือ สพม.33ที่ ศธ 
04263/2903 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2559 น้ัน 
                         ส าหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการหน่วยเบิกนอกเหนอืจากเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ได้แก่
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาและเงินยืมราชการตามสญัญายืมกระทรวงการคลงัด าเนินการจ่ายเงินตาม.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนกิสโ์ดยผ่านระบบ KTB Corporate  Online .ให้แก่ผูม้ีสทิธิรับ
เงิน โดยผูม้ีสทิธิรับเงินต้องกรอกแบบแจง้ข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ ระบบ KTB Corporate  Online โดยจะ
น าร่องในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนกิส์  และ แบบแจ้งข้อมูลการขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate  Online    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้แจ้งให้โรงเรียนส่ง  แบบแจง้ข้อมลูการขอรบัเงินโอนผ่านระบบ 
KTB Corporate  Online ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ ามาแล้ว เพือ่ตรวจสอบเลขที่บญัชีธนาคารที่โอน
เงินเดือนทุกเดือน ถูกต้องตรงกันหรือไมอ่ย่างไร หากโรงเรียนใดไม่ส่งขอใหเ้รง่จัดส่งโนวันที่  15 กรกฎาคม 2559   
สพม.33 ขอแจ้งดังนี ้

1) ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ไปสมัครเข้าใช้งานบริการโอนเงิน
ผ่านระบบธนาคาร อินเตอรเ์น๊ต แบงค์กิ้ง  หรือกรุงไทย พรอ้มเพย์  ได้ที่ธนาคารกรงุไทย 

              2.)   เมื่อมีการขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่า
บ้าน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเงินยืมราชการตามสัญญายืม ให้แนบแบบแจง้
ข้อมูลการขอรบัเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate  Online  มาด้วยทุกครั้ง 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
                 ๓.๕.๒   ประเภทแลอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรยีน 

                               ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งว่า เนื่องจากสถานศึกษามีรายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึน ท าให้ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ผู้มีสิทธ์ิ จึงเห็นสมควรยกเลิกประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน และได้ก าหนดประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาใหม่  ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งสถานศึกษา ศูนย์ กลุ่ม หน่วย ได้แจ้งให้ราชการ



    ๒๓: 

 

รายงานการประชมุ 
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ลูกจ้างประจ าในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือที่ ศธ 04263/3839 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2559  แล้ว 
ส าหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจ ารายใด ที่เบิกภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 (ใบเสร็จรับเงินระบุ 2 ภาค
เรียน) ไปแล้ว จะเบิกเพิ่มให้ไปขอส าเนาเอกสารที่เบิกไปแล้ว  กรอกแบบ 7223  และท าบันทึกขอนุมัติเบิกที่กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ติดต่อ คุณทัศนลักษณ์  เหลือดี 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
            ๓.๕.๓    ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙  สรุป ณ วันที่  30  มิถุนายน   2559 

                             ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ ได้สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2559 ณ วันที่   30  มิถุนายน  2559 ทุกแผนงาน/ งาน/โครงการ ดังนี ้

 
งบรายจ่าย วงเงินจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่าย/ ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ 

งบบุคลากร 65,060,820  46,085,914.26 70.84 18,974,905.74 29.16  
งบด าเนินงาน 74,299,264 1398744.70 50,273,929.83 67.66 20,626,589.47 27.76  
งบอุดหนุน 3,213,350  3,213,550 100 0.00   

งบรายจ่ายอ่ืน ๗๖๐,๐๐๐  715,408 94.66 40,592 5.34  
งบลงทุน 52,637,300 20,340,500 31,580,606.38 60.00 716,193.62 1.36  
รวมเงิน 195,970,934 23,739,244.70 131,873,408.4

7 
67.29 20.59 27.29 เป็นไปตามเป้าฯ 

 
เป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสท่ี 3   (30  มิถุนายน   2559)  
ภาพรวมการเบิกจ่าย  ร้อยละ 73    งบรายจ่ายประจ า   ร้อยละ 76   งบลงทุน รอ้ยละ 61 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
         ๓.๕.4  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559    ด้วยขณะนี้เข้าสู่เดือนแรกของ
ไตรมาสที่ 4 (1  กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้เสร็จสิ้นทุกโครงการ แผนงาน กิจกรรม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559    
ตามหนังสือสพม.33 ที่ ศธ 04263/  
                             ในการนี้จึงขอให้สถานศึกษา ศุนย์ หน่วย กลุ่ม ที่ได้รับแจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  หากโครงการ กิจกรรมใด จะต้อง
ด าเนินการล่วงเลยเวลาดังกล่าว ให้ท าหนังสือแจ้งยืนยันการใช้จ่ายเงินตามโครงการ โดยผ่านค าอนุมัติผู้บังคับบัญชา 
ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่  1  สิงหาคม  2559 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 



๒๔:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 
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ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 ๓.๖  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
               3.6.1  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  

                              ตามที ่ ก.ค.ศ.ได้อนุมัติก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื ่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที ่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุด
ที่ 2) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ส าเร็จการศึกษาทุนดังกล่าว จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาที ่เป็นภูมิล าเนาของผู ้ร ับทุน (หรือใกล้เคียง หรือในภูมิภาคที ่เป ็น
ภูมิล าเนาของผู้รับทุน) โดยแยกตามสาขาวิชาเอก นั้น 

                               ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับจัดสรรอัตรา เพื ่อ
รองรับการบรรจุนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว จ านวน 2 อัตรา โดยได้มีค าสั่งที่ 666/2559 สั่ ง ณ วันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื ่อง การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ด าเนินการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ต าแหน่งครู จากส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มาก าหนดเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 และก าหนดวิชาเอกเพื่อรองรับการคัดเลือก จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
 1. ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ 4671  โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิชาเอกชีววิทยา 
 2. ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ต าแหน่งเลขที่  4901  โรงเรียนรัตนบุรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 
2548 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 แจ้งรายช่ือนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 2) โดยให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตรา ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที ่ 26 
พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล      เพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะด าเนินการจัดท าข้อมูล
รายละเอียดเพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อกศจ.สุรินทร์) และขออนุมัติด าเนินการ
คัดเลือกต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เรียบร้อยแล้ว จึงจะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นต่อไป รายละเอียดตามส าเนาหนังสือแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมนี้    

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6   
ท่ีประชุม :  รับทราบ 



    ๒๕: 
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             3.6.2  เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครู ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1,2,3 และ สพม.33 ด าเนิน
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจ าปีการศึกษา  2559  ซึ่งก าหนดการพัฒนาครู 2 หลักสูตร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
   ก าหนดการในการเข้ารับการพัฒนา ดังน้ี 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2559 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2559 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 6 สิงหาคม 2559 
   ครั้งที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 
  ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 จึงขอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ก าชับให้ข้าราชการครูที่มีรายช่ือเข้ารับการพัฒนาตามก าหนดการ                           
ให้ครบตามจ านวนวัน/ครั้ง เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ                
เป็นค่าลงทะเบียนใหแ้ก่หน่วยพัฒนา คนละ 3,500 บาท ส าหรับค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิก
จากส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ภายหลังสิ้นสุดการการพัฒนา (วันที่ 27 สิงหาคม 2559) ทั้งนี้จะมี
การ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลต่อไป   
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 7   

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
๓.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ๓.๗.๑  ข้อมูลสถานศึกษาทีเ่ข้าไปบันทกึควบคุมงบประมาณและจัดท าบัญชีในโปรแกรม 
SMSS ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559   
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 8   
             3.7.2 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบข้อมลูการบันทกึบัญชี 
          - สถานศึกษาบางแห่งมีงบประมาณเหลอือยู่เป็นจ านวนมาก 
            - มีการเกบ็รกัษาเงินสดในมือเป็นจ านวนมาก 
                                           - เก็บรักษาเงินประกันสัญญาโดยไม่น าฝากคลัง 
                                           - จ านวนเงินติดลบ 
                                           - จ านวนเงินรายได้สถานศึกษาที่น าฝากธนาคารเกินวงเงินที่กระทรวงการคลัง    
(ไม่เกิน 1 ล้านบาท) 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 



๒๖:  
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                      3.8  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
                    3.8.1 การตรวจสอบการส่งงานของโรงเรียน  แจ้งทุกโรงเรียนสามารถตรวจสอบการสง่งาน
ของโรงเรียนได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ โดยคลิกที่ปฏิทินทีม่ีการสง่งานใน
แต่ละวัน จะเห็นรายละเอียดการส่งงานของแต่ละโรงเรียน ว่าส่งงานเรียบร้อยแล้วหรอืไม ่
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

คลิกท่ีปฏิทินท่ีแสดงการส่งงาน 

คลิกท่ี “ข้อความ”  



    ๒๗: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

           3.8.2   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.33  จะติดตามและประเมินความเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะประกาศผลเว็บไซต์ดีเด่น
ทุก ๆ  3 เดือน  โดยให้โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเรียน 
ข้อ รายละเอียด หมายเหต ุ
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

โครงสร้างเว็บไซต์  
1)ประวัติ จะต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
2)มีการแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน  
3)ผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  แผนภูมิแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  
4) การติดต่อของโรงเรียนจะต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ e-mail  ที่อยู่ ฯลฯ  
5) การประชาสมัพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
6) การเรียงล าดับข่าวประชาสัมพันธ์ก่อน-หลงัและรวบรวมแฟ้มข่าวย้อนหลงัพรอ้มทัง้
โปรแกรมช่วยสบืค้นในหน้าเว็บไซต์เพื่อความสะดวกแกผู่้เข้าใช้งาน 

 

7) การเช่ือมโยง Link กลุ่มงานภายในสถานศึกษา  
8) การเช่ือมโยง Link ระบบสารสนเทศและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
9) การเช่ือมโยง Link ระบบสารสนเทศ/ห้องเรียน สือ่ ออนไลน์ บุคลากรในถานศึกษา  
10) มีการน าเสนอรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา/รายประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ  
11) การใหบ้รกิารเอกสารเผยแพร่ สามารถพิมพ์และDownload เอกสารนั้น ๆ ได้  
12) การประมวลภาพกิจกรรมของสถานศึกษา  
13) มีผังเว็บไซต์ (Site Map) ของสถานศึกษา  
14) มี Web Board / กระดานสนทนา  
15) มีสถิติการเข้ามาชมหรือใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียน  

2 การออกแบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ยึดหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  
3 ใช้เทคนิคที่ทันสมัย และหลากหลายในการพฒันาเว็บไซต ์  
4 Update ข้อมูลข่าวสารใหเ้ป็นปัจจุบัน  
5 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 



๒๘:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
               -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 
            ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
  .............................................................................................................. .............................................................. 
     ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
  ............................................................................................................................. ............................................... 
   ๕.๓ สมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
  ............................................................................................................................. ............................................... 
                       ๕.๔ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
............................................................................................................................. ................................................ 
                           -ไม่มี- 
 
กิจกรรมก่อนเลิกประชุม 
 

1. พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40  
เพ่ือรับฟังแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการงานด้านการศึกษาของนายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบรูณ์ โดยเน้นการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
2. บริบทของสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- เปลี่ยนเด็กเป็นคนดี 
- เด็กมีความรู้ในสิ่งท่ีชอบ 
- เด็กมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒๙: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

 
รายงานผลจากกลุ่มท่ี 1  
                            รายงานข้อสรุป คือเน้นทักษะกระบวนการคิด  นักเรียนต้องคิดวิเคราะห์

เป็นโดยเริ่มจากผู้บริหารและครูแล้วน าสู่นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 
รายงานผลจากกลุ่มท่ี 2 
                            รายงานข้อสรุป  คือ เน้นการบริหารจัดการแบบเครือข่ายร่วมมือบริหาร

จัดการร่วมกันของผู้บริหาร ครู  นักเรียน  ชุมชน  กรรมการสถานศึกษาพร้อมท้ังหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ผู้บริหาร = ต้องมีวิสัยทัศน์อยู่ตลอดเวลา 
 ครู  = ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    นักเรียน = ต้องมีความพร้อมท่ีจะเรียน มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามค่านิยม 12 ประการ 
 หลักสูตร =   ต้องมีความเท่ียงตรง เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
    ชุมชน = ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 
    กรรมการสถานศึกษา = ต้องร่วมก าหนดนโยบายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๓๑: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

 
 
รายงานผลจากกลุ่มท่ี 3  
                            รายงานข้อสรุป  ปรากฏดังภาพแผนผงัการบรหิารจัดการทางการศึกษา  

โดยมุ่งเน้นการมีความร่วมของทกุภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
รายงานผลจากกลุ่มท่ี 4 
                              รายงานข้อสรุป  คือ  เน้นหลักการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๓๓: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

 
 
 
รายงานผลจากกลุ่มท่ี 5 
         รายงานข้อสรุป  คือ  การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเพ่ือเสริมการพัฒนาเน้น

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและระเบียบวินัยพร้อมสอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
ส่งเสริมให้เด็กเก่งดีมีสขุมีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
รายงานผลจากกลุ่มท่ี 6 
         รายงานข้อสรุป  คือ  การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพและการได้รับ

การสนับสนุนด้านงบประมาณและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ  เน้นทักษะชีวิต เกิดการเรียนรู้และการมสี่วนร่วม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๓๕: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

 
 
           

รายงานผลจากกลุ่มท่ี 7 
                            รายงานข้อสรุป  คือ (เก่งดีมีสุข) เน้นการส่งเสริมหลักสูตรเน้นเรื่อง

อาชีพและทักษะชีวิตโดยการน าสื่อรอบตัวมาประกอบการเรียนการสอนและการเป็นแบบอย่างท่ีดีของครูโดยการ
เน้นเรื่องของระเบียบวินัย  คุณธรรมและความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 
 
 

รายงานผลจากกลุ่มท่ี 8  
                            รายงานข้อสรุป  คือเน้นการสร้างวินัยและความรับผิดชอบ คุณธรรม

จริยธรรมทั้งครูและนักเรียน เช่น เริ่มจากการระเบียบวินัยในเรื่องการแตง่กายและการร่วมกจิกรรมของครูและ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             เลิกประชุม 16.30 น. 
 
 

                                                                             (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                                                                             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                                                                                   (                                ) 
                                                                             ต าแหน่ง................................................... 

                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



    ๓๗: 

 

รายงานการประชมุ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

กล ุม่อ านวยการ 

 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘:  

 

      รายงานการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 

โทร 0 4451 3629  โทรสาร  0 4471  3465 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




