
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

/๔.นายเฉลิมชยั... 

รายงานการประชุม 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และศึกษานิเทศก ในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันที ่๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   จังหวัดสุรินทร 

********************************************* 

ผูมาประชุม 

ผูบริหารการศึกษา 

นายสําเริง    บุญโต  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายบุญชาย                 โชยรัมย           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสุเนตร                   ขวญัดํา           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายชวลิต                    เจนเจริญ         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผูอํานวยการกลุม/หนวยและศึกษานิเทศก 

๑. นายสุชาติ   คําบุญฐิติสกุล ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

๒. นางชูจิตร   ชูทรงเดช ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

๓. นางนวลรัตน   จันทรเพ็ชร ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

๔. นายเสนอ  ประพันธ          ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

ศึกษานิเทศก 

๑.นายวัชรา                 สามาลย           ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา 

๒.นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๓.นางพชรพรรณ  ดานวิไล  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๔.นายวรวิทย   วุฒิยา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๕.นายสดใส                 กาพยกลอน      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๖.นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

๗.นายรวิชุฒน            ทองแมน          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๘.นายดนัย                  คําผุย              ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๙.นางณัฐกานต             ปแหล             ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๑๐.นางจิอาภา              คะนึงเพียร       ศึกษานิเทศก 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขต ๑ 

 ๑ นายอนุชา หลิมศิริวงษ ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

๒ นายพิทักษ  สุปงคลัด ผูอํานวยการ 
โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 

 

๓ นายเสมา ขวัญทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 

๔ นายเฉลิมชัย แสนสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรินทรราชมงคล 

๕ นางจิดาภา  บูรณเจริญ ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต 

๖ นายวิวัฒนชัย  นิลวรรณ ผูอํานวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา 

๗ นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนเทนมียมิตรประชา 

๘ นายจิตกร ผมงาม ผูอํานวยการ โรงเรียนแสงทรัพยประชาวิทยาคาร 

๙ นางสาวทองใบ  ตลับทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ๒ 

 ๑๐ นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช ผูอํานวยการ โรงเรียนสิรินธร 

๑๑ นายคมกฤษ ยินดี ผูอํานวยการ โรงเรียนโชคเพชรพทิยา 

๑๒ นายชุมพล  วรรณดี แทนผูอํานวยการ โรงเรียนทาสวางวิทยา 

๑๓ นายทศพร สระแกว ผูอํานวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา 

๑๔ นายไพบูรณ   เมินขุนทด ผูอํานวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา 

๑๕ นายชนะศึก  จินดาศรี      ผูอํานวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 

๑๖ นางกนกพร  สรอยจิต ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรินทรภักด ี

๑๗ นายจีระพรรณ  เพียรมี ผูอํานวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

๑๘ นายตฤณ สุขนวล ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค 

๑๙ นายรุงราวี  จําปาดี ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม 

๒๐ นายชนะศึก  จินดาศร ี          ผูอํานวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 

๒๑ นายสนอง  มุตตะโสภา ผูอํานวยการ โรงเรียนทาสวางวิทยา 

สหวิทยาเขต ๓ 

 ๒๐ นายสฤษดิ์ วิวาสุข ุ ผูอํานวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค 

๒๑ นายสมศักดิ์   บุญโต ผูอํานวยการ โรงเรียนสุรพินทพิทยา 

๒๒ นายวสันต   ปญญาธานี ผูอํานวยการ โรงเรียนสินรินทรวิทยา 

๒๓ นายพงษศักดิ์ พรมมา ผูอํานวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

/สหวิทยา... 

๒๔ นายแชม  มุงดี ผูอํานวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 

๒๕ นายชํานาญ  เกตุโสระ อํานวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 

๒๖ นางโสพิณ  จิตติพุทธางกูร รักษาการผูอํานวยการ โรงเรียนแรวิทยา 

๒๗ นายผาแดง  ผายทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค 

๒๘ นายวิชากร  หนองพล รองผูอํานวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา 

สหวิทยาเขต ๔ 
 

๒๙ นายบุญศักดิ์  บุญจูง ผูอํานวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

๓๐ นายเสงี่ยม  วงศพล ผูอํานวยการ โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 

๓๑ นายสรรคฺนิธิ  เผาพันธ แทนผูอํานวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

๓๒ นายจักรพงษ  เจริญพร ผูอํานวยการ โรงเรียนหวยจริงวิทยา 

๓๓ นายผศิน  บัวหุง ผูอํานวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

๓๔ นายนิยม  สุขทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค 

๓๕ นางจงบุญ    จากภัย ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 

๓๖ วาที่ ร.ต.รุงโรจน ยงยิ่งหาญ ผูอํานวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

๓๗ นายประเสริฐ  สันทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร 

๓๘ นายศักดิ์ดา  ศรีผาวงศ ผูอํานวยการ โรงเรียนจารยวิทยาคาร 

๓๙ นายวิโรจน  เสียงสนั่น ผูอํานวยการ โรงเรียนขวาวใหญวิทยา 

๔๐ นายวิชิตชัย  แขงขัน ผูอํานวยการ โรงเรียนวังขาพัฒนา 

สหวิทยาเขต ๕ 

 ๔๑ นายพัลลภ   พัวพันธ ผูอํานวยการ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย 

๔๒ นายพิศิษฐ  ไพรสินธุ ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 

๔๓ นายเจษฎา สทุมรมัย ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 

๔๔ นางกชพร  ธรรมวิเศษ ผูอํานวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 

๔๕ นายสัจภาส  สําราญสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนชางบุญวิทยา 

๔๖ นายนิวัติ  ภัคภูริวัฒน ผูอํานวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

๔๗ นายเทิดไทย สวัสดี ผูอํานวยการ โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร 

๔๘ นางจุฬาลัย  เวชสกล แทนผูอํานวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

๔๙ นายธีรัตม  ใจกลา ผูอํานวยการ โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม 

๕๐ นายสุดใจ   ศรีใหญ ผูอํานวยการ โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม 

๕๑ แทนผูอํานวยการ 
 

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

สหวิทยาเขต ๖ 

 ๕๒ นายยรรยง วงศคําจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนรัตนบุรี 

๕๓ นายวิชัย สาลีงาม ผูอํานวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 

๕๔ นายศักดิ์อนัน อนันตสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา 

๕๕ นายยุทธศาสตร แกวดี ผูอํานวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร 

๕๖ นายสุพินทร  พฒุตาล ผูอํานวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 

๕๗ นายรณภากาศ สุพรรณไกรสหี ผูอํานวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค 

๕๘ นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์ ผูอํานวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 

๕๙ นายพิทักษ ทวีแสง ผูอํานวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย 

๖๐ นายสุชาติ  สุจินพรัหม ผูอํานวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 

๖๑ นายวีรพงศ   หมายสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนโนนเทพ 

๖๒ นายเจษฎา  ลาภจิตร ผูอํานวยการ โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค 

๖๓ นางศันสนีย  วงเวียน แทนผูอํานวยการ 
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 

 

สหวิทยาเขต ๗ 

 ๖๔ วาที่ ร.ต.อภินันท จันทเขต ผูอํานวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

๖๕ นายธรรมนูญ  มีเสนา ผูอํานวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

๖๖ นายเสกสันต   สัมฤทธิ์ ผูอํานวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 

๖๗ นายนิเวศ  ทิวทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนตานีวิทยา 

๖๘ นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา  ผูอํานวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา 

๖๙ นายบุญเกิด  กองสุข ผูอํานวยการ โรงเรียนไทรแกววิทยา 

๗๐ นายมนัด  เทศทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

๗๑ นายธานินท ชินวงษ ผูอํานวยการ โรงเรียนทุงมนวิทยาคาร 

๗๒ น.ส.พิจิตรา คํามันตรี ผูอํานวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 

๗๓ นายประจักษ  เงางาม ผูอํานวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา 

๗๔ นางสาวสุมณี  บูรณเจริญ ผูอํานวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

๗๕ นายสาโรจน   พฤษภา ผูอํานวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

สหวิทยาเขต ๘ 

 ๗๖ นายสมชัย  นามสวาง ผูอํานวยการ โรงเรียนสังขะ 

๗๗ นายกิตติชัย   แผนจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

๗๘ นายสุพิน   บุญเยี่ยม ผูอํานวยการ โรงเรียนศรีณรงคพิทยาลัย 

๗๙ นางอุดมพร สิงหชัย ผูอํานวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 

๘๐ นายสุรพงษ รัตนโคตร ผูอํานวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

๘๑ นายอายุ   คิดดี ผูอํานวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

๘๒ นายภานุวัฒน แปนจันทร ผูอํานวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ 

๘๓ นายบุญสมชัย  ฟองนวล ผูอํานวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 

๘๔ นายเพียว พรหมแกว ผูอํานวยการ โรงเรียนพระแกววิทยา 

๘๕ นายสุนทร  วงษฉลาด แทนผูอํานวยการ 
โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน 

 

ผูไมมาประชุม 

นางปติมา  กาญจนกาศ               รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  

นายประดษิฐา  ธนรุงเรืองทวี         ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           

นางปฤษณา  อรรถเวทิน              ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

นางชมพูทิพย  ธรรมโสภณ            ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวลัดดาวัลย  ไชยยา             หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

นางตวงรัตน  เกียรติคุณรัตน          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์                 ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

ผูเขารวมประชุม 

นางพิชญสิณี  เจริญรัตน นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

นางปวีณา         กระเวนกิจ        นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 

นายสิรวิชญ แสนดี  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

นางสาวเพ็ชราพร  ขวัญใจ           นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

นางพิรญาณ  ฆารไสว                 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

นางปาณิสา  เรืองแสง                นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวแกวตา  ปญญายงค         นักจิตวิทยาโรงเรียน 

นายประสงค  คอนศรี                ครูโรงเรียนสังขะ 

นายอนุวัตน  เหมือนคิด              ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

กอนวาระประชุม 

 ๑. แสดงความยินดีแกผูที่ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับ

เงิน และระดับทอง ปการศึกษา ๒๕๖๐   ดังตอไปนี้  

   - รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จํานวน ๔ โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม โรงเรียนพนมดงรักวิทยา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม และ

โรงเรียนพระแกววิทยา 

   - รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จํานวน ๓ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม และโรงเรียนชุมพลวิทยา

สรรค 

 ๒. แสดงความยินดีแกผูที่ไดรับเกียรติบัตรแกผูบริหารการศึกษาและบุคลการเจาหนาที่ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓  ซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดน 

จังหวัดสุรินทร  ประจําป ๒๕๖๓  จํานวน  ๒ ราย  ไดแก 

    นายอนุชา  หลิมศิริวงษ  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 

  นางสาวพิรญาณ  ฆารไสว  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการ 

 ๓. แสดงความยินดีแก นางสาวพรนภา สุโพธิ์ นักเรียนฃั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนทับโพธิ์

พัฒนวิทยที่ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทยประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทเกียรติบัตรระดับดี  

 ๔. แสดงความยินดีและมอบโลแกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ไดรับรางวัลชนะเลิศในการ

ประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award ๒๐๒๐ (I-New Gen Award 

๒๐๒๐) ระดับมธัยมศึกษา กลุมการทองเที่ยว จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 ๕. มอบโลประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณใหแกหนวยงานและบุคลากรที่

สนับสนุนกรจัดการศึกษา ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร ซึ่งไดใหการสนับสนุนดังนี้ 

  ๕.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร ใหการสนับสนุนพัฒนาครูและนักเรียน ดานวิจัยพัฒนา

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

  - ดานหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาเทคโนโลยีการผลิต 

  - ดานบุคลากรที่ใหความอนุเคราะหเปนอาจารยทีป่รึกษาและพ่ีเลี้ยงทางวิชาการใน

การพัฒนาครูและนักเรียน ดานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ไดแก 

  ๑) ดร.ศุภชัย แกวจันทร 

  ๒) นายเอกราช นาคนวล 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

  ๓) นายวัชระ แหวนเงิน 

  ๔) นายภานุวัฒน ธรรมเจริญ  

  ๕.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ใหการสนับสนุนการใช

ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนดานวิชาการ บุคลากร อุปกรณการเรียนการสอนและสถานที่

สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร คณะเทคโนโลยีการจัดการ/

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลย ี

 ๖.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร มอบโลเกียรติคุณและขอบคุณ

โรงเรียนจารยวิทยาคารในความรวมมือ ดําเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประเทศ

ไทย ๔.๐ เพื่อการมีงานทําแหงศตวรรษที่ ๒๑ โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหวางปการศกึษา 

๒๕๖๑-๒๕๖๓    

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ ขอขอบคุณสหวิทยาเขต ๔ ผูบริหาร ครูและเจาหนาที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาทุกคนที่

ใหการตอนรับและดูแลอํานวยความสะดวกในการประชุมวันนี้ 

 ๑.๒ ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทรในการเปนเครือขายการขบัเคลื่อนการจัด

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นมาเปนเวลา ๒ ป และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสุรินทรซึ่งไดทํา MOU 

ในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของเราทุกโรง และขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ไดรับรางวัลทุกโรง 

 ๑.๓ ขอขอบคุณในการเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียนที่ผานมา มีความพรอมทุกโรง

แตใหอยูภายใตมาตรการการปองการการระบาดของโรคโควิด๑๙ อยางเครงครัด 

 ๑.๔ ขอแสดงความยินดีกับผูทีไ่ดรับรางวัลทุกรางวัล 

 ๑.๕ การเรียนการสอนใหมีการบูรณาการ โดยใหเปนไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ใหครู

วิเคราะหและบูรณาการ 

 ๑.๖ กิจกรรมในชวงเขาพรรษา ใหรณรงคการลด ละ เลิกอบายมุข  

 ๑.๗ ศูนยคุมครองนักเรียนนักศึกษาที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ จะเปดอยางเปนทางการในวันที่  

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ตอนนี้ มีนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจําสํานักงานเขตพื้นที ่ที่จะใหการดูแลและให

คําแนะนํา ๔ ดาน 

 ๑.๘ โรงเรียนที่มีการขอเก็บเงินบํารุงการศึกษาโดยที่ไมไดขออนุมัติที่เขตพื้นที่ ซึ่งเปนการไม

ปฏิบัติไปตามระเบียบ ใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 ๑.๙ ผลการประเมินรอบ ๔ มีโรงเรียนที่ไดรับระดับดีเยี่ยมทั้ง ๓ รายการไดแก สุรวิทยาคาร 

สิรินธร บัวเชดวิทยา เปนตัวชีว้ัดระดบัคุณภาพที่ผานมา ในรอบนี้มีการประเมินอัตลักษณของโรงเรียนที่มีความ

โดดเดนระดับทองถิน่ ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิขอใหเตรียมตัวใหพรอมในการประเมินรอบ ๕ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 ๑.๑๐ การออกนิเทศภาคเรยีนที ่๑ เริ่ม ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ การนิเทศแบบเปดชั้นเรียน  

เปนการไปนิเทศท่ีชั้นเรียน  

 ๑.๑๑ การขบัเคลื่อนโรงเรียนเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงในปนี้อีก ๙ โรง ปฏิทินจะเริม่

ออกไปนิเทศ โดยในปนี้ไดเชิญทานเกษมศักดิ์ แสนโภชนและทานประยุทธ รวมนิเทศ ดูการบูรณาการการเรียนรู 

มีการสรางเครือขายไปสูโรงเรียนนองหรือสูชุมชน 

 ๑.๑๒ ในปนี้เนนนโยบายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ตองสงใหทัน

ระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓สวนกิจกรรมลูกเสือก็ยังคงตองใหความสําคัญเพื่อใหอยูในระดับดี

เยี่ยมเชนกัน ซึ่งการออกนิเทศหรือประเมินจะออกไปในวันพุธซึ่งเปนวันกิจกรรมลูกเสือ  

 ๑.๑๓ โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลจํานวน ๑๘ โรง ตองรับการประเมิน ITA ซึ่งไดจัดสรร

งบประมาณไปแลวโรงละ ๕๐๐๐ บาท จะเปนการประเมินตนเองในระบบ และเตรียมเขารวมนําเสนองานใน

มหกรรมฯ 

 ๑.๑๔ การคัดเลือก Best Practice ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ

และไปนําเสนองานในงานมหกรรมวิชาการ 

 ๑.๑๕ งานมหกรรมวิชาการนาจะเลื่อนไปพฤศจิกายน สวนงานศิลปหัตถกรรมตองขึ้นอยูกับ 

สพฐ. หากยกเลิกก็ใหเปนในแนวทางเดียวกัน 

 ๑.๑๖ จากที่ประชุม อกศจ. ประเด็น คําสั่งในการประเมินวันที่ในคําสั่งใหตรงกับวันที่

ประเมิน  

 ๑.๑๗ คํารองขอยายใหระบุใหชัดเจน รายละเอียดรองสุเนตร ขวัญดําจะนําเสนอ

รายละเอียดในระเบียบวาระ 

  

ระเบียบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

 ดวยฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ มนีาคม 

๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ หองประชุมโรงเรียนสุรพนิทพิทยา อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร เพื่อใหที่

ประชุมไดพิจารณา โดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุม ไดจากหนาเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

 มติท่ีประชุม มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๓.๑ กลุมอํานวยการ 

 ๓.๑.๑  ดวยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ได

กําหนดจัดงานวันแมแหงชาติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม เปนประจําทุกป ไดจัดทําผลิตภัณฑดอกมะลิ  ขอความรวมมือ



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

สนับสนุนจําหนายดอกมะลิ ในโอกาสวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๓ ใหแกนักเรียนและบุคลากรในสังกัด เพ่ือ

นําไปแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณของแม  โรงเรียนละ ๑๑ ชอ ๆ ละ ๑๐ บาท เปนเงินจํานวน ๑๑๐ 

บาท  (หนึ่งรอยสิบบาทถวน) ขอความอนุเคราะหใหโรงเรียนกรุณานําเงินคาจําหนายดอกมะลิสงที ่กลุม

อํานวยการ (นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อดําเนินการตอไปและ

ขอขอบพระคุณในการใหการสนับสนุนในครั้งนี้ 

 ที่ประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ 

 ๓.๑.๒ เรื่อง วิธีการสรรหา และการคัดเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๖๓   

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๑.๓ การลงทะเบยีน แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ  

  ขอความรวมมือทานผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เขาไปติดตอราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓  ได

โปรดสวมหนากากอนามัย /หนากากผา วัดไข ใชเจลลางมือ ณ จุดคัดกรอง พรอมแสกน QR Code ไทยชนะ 

เพื่อเช็คอิน เช็คเอาท ทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจ และความปลอดภัย จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ดวยความปรารถนาดี "การดอยาตก" ปองกันการแพรระบาดรอบสอง ขอความ

รวมมือทุกโรงเรียน การลงทะเบียน แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ และไดนําสงทาง My Office แลว  

 ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๒ กลุมบริหารงานบุคคล 

      ๓.๒.๑ การรายงานขอมูลอัตรากําลัง ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

        ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการจัดทําขอมูล

สภาพอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใชขอมูล ณ วันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓        (๑๐ มิถุนายน เดิม) สําหรับวางแผนและบริหารจัดการอัตรากําลังในภาพรวม ซึ่งในป

การศกึษานี้ ไดมีการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบฟอรม) การจัดเก็บขอมูลอัตรากําลังใหมีความชัดเจนและ

ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อใหสะดวกตอการนําขอมูลไปใชบริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงขอให

สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ศึกษาและทําความเขาใจในเครื่องมือ (แบบฟอรม) การจัดเก็บขอมูลอัตรากําลัง 

และใหรายงานขอมูลอัตรากําลัง ปการศึกษา ๒๕๖๓ ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี ้

        ๑. แบบรายงานขอมูลนักเรียน ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑๐ 

มิถุนายน เดิม) 

    ๒. แบบแสดงจํานวนครูตาม จ.๑๘ ขอมูล ณ วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

(๑๐ มิถนุายน เดิม) 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

หมายเหตุ  ๑. ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใหใชขอมูลนักเรียนที่รายงานผานระบบ

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC จากสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

     ๒. จํานวนครูตาม จ.๑๘ หมายถงึ ตําแหนงทีม่ีผูครองและตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน 

เกณฑจํานวนบุคลากรสายบริหาร ของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ปกต)ิ 

  - นักเรียน ๑๒๑ – ๓๕๙ คน  มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง 

  - นักเรียน ๓๖๐ – ๗๑๙ คน  มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๑ ตําแหนง 

  - นักเรียน ๗๒๐ – ๑,๐๗๙ คน  มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๒ ตําแหนง 

  - นักเรียน ๑,๐๘๐ – ๑,๖๗๙ คน  มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๓ ตําแหนง 

  - นักเรียน ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป  มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๔ ตําแหนง 

เกณฑจํานวนบุคลากรสายบริหาร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพิเศษตางๆ 

  ๑ – ๒ หองเรียน    มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง 

  ๓ – ๖ หองเรียน    มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๑ ตําแหนง 

  ๗ – ๑๔ หองเรียน   มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๒ ตําแหนง 

  ๑๕ – ๒๓ หองเรียน   มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๓ ตําแหนง 

  ๒๔ หองเรียนขึ้นไป   มีผูบริหารได ๑ ตําแหนง มีผูชวยได ๔ ตําแหนง 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒.๒ หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๖ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

  ดวย ก.ค.ศ. ใหใชหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.    ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษา 

โดยใหใชบังคับทุกสวนราชการ   สําหรับการยายประจําป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 

ยกเวน โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สาระสําคัญ 

 ๑. ให สพฐ. กําหนดประเภทสถานศึกษา เปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

  ๑. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ๒. สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

  ๓. สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ๒. ให สพฐ. กําหนดขนาดสถานศกึษาตามจํานวนนักเรียนเปน ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ 

การยายผูบริหารสถานศึกษา มี ๓ กรณี ดังนี้ 

  ๑. การยายกรณีปกติ 

  ๒. การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

  ๓. การยายกรณีพิเศษ 

๑. การยายปกติ คุณสมบัติของผูขอยาย 

  ๑) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษา

ปจจุบันไมนอยกวา ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม สําหรับการสงคํารองขอยายครั้งตอไป ใหนับถึงวัน

สุดทายของกําหนดการสงคํารองขอยายตามประกาศรับยาย 

  ๒) ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 

  * กําหนดสงคํารองขอยายประจําประหวางวันที่ ๑ – ๑๕ สงิหาคม (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

คํารองใหใชพิจารณายายไดไมเกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปถัดไป 

  * สําหรับการยายสับเปลี่ยนตัวบุคคล ในวันที่สงคํารองขอยาย ตองมีอายุราชการเหลือไมนอย

กวา ๑๘ เดือน (๑ ป ๖ เดือน) นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปที่เกษียณอายุราชการ 

๒. การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ แบงเปน ๒ ประเภท 

 ประเภทที่ ๑ การยายเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา มี ๒ กลุม คือ 

กลุม เงื่อนไขของสถานศึกษา คุณสมบัติผูขอยาย 

กลุม ๑  

การยายผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคณุภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาทั่วไป 

-สถานศึกษาที่ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ.

ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณาเห็นวาตองมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน

พิเศษ 

-มีความรู ความสามารถ สมรรถนะ 

ศักยภาพและประสบการณ

เหมาะสม 

-ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 

กลุม ๒ 

การยายผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาที่มีสภาพยากลําบากใน

การจัดการศึกษา 

-สถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่สูง ถิ่น

ทุรกันดาร พืน้ที่เกาะ เสี่ยงภัย หรือ

ชายแดน มีผล NT หรือ O-Net    

ต่ํากวารอยละ ๒๐ ของจํานวน

สถานศึกษาในจังหวัด 

-สถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาด

เล็ก ที่อยูในโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ 

โรงเรียนคุณภาพ) 

-ปจจุบนัดํารงตําแหนงผอ.

สถานศึกษา ที่มีผลการทดสอบ

ระดับชาติ (NT หรือ   O-Net) อยู

ในลําดับสูงกวารอยละ ๕๐ ของ

จํานวนสถานศึกษาในจังหวัด  

-มีความรู ความสามารถ สมรรถนะ 

ศักยภาพและประสบการณ

เหมาะสม และ 

-มีผลงานในการพัฒนาคุณภาพ



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

-สถานศึกษาที่ สพฐ.กําหนดใหตอง

มีการพัฒนาคุณภาพเปนพิเศษ 

การศึกษาเปนทีป่ระจักษยอนหลัง 

๓ ปติดตอกัน 

-ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 

 ประเภทที่ ๒ การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

  กรณีเกิดปญหาในสถานศึกษาทีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ และมีความจําเปนตองยาย

ผูบรหิารสถานศึกษาเพื่อเปนการแกปญหานั้น ตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงกอน การพจิารณายายใหคํานึงถึง

ความเหมาะสม ประโยชนของทางราชการและความเปนธรรมแกผูบริหารสถานศึกษานั้นดวย 

๓. การยายกรณีพิเศษ 

 ๑. ขอยายเนื่องจากถูกคุกคามตอชีวิต /มีหลักฐานทางราชการยืนยัน/ผูบังคับบัญชารับรอง 

 ๒. ขอยายเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง / ตองรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน แพทยแผนปจจุบันรับรอง 

 ๓. ขอยายเพื่อดูแลบิดา มารดา คูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง หรือทุพพลภาพ / ตองรักษาตอเนื่องเปน

เวลานาน ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได แพทยแผนปจจุบันรับรอง   

 * สงคํารองไดเม่ือมีเหตุผลความจําเปนตามหลักเกณฑ หากไมไดรับการพิจารณาใหยายภายใน ๑ ป 

ใหถือวาคํารองนั้นเปนอันยกเลิก 

 * การยายกรณีพิเศษ ไมตองมีการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย 

สพฐ. กําหนดขนาดสถานศึกษาตามจํานวนนักเรียนเปน ๔ ขนาด คือ 

 

เปรียบเทียบ เกณฑเดิม/จํานวนนักเรียน (คน) เปรียบเทียบ เกณฑใหม/จํานวนนักเรียน (คน) 

ขนาดเล็ก  ตั้งแต ๔๙๙ ลงมา ขนาดเล็ก ตั้งแต ๓๕๙ ลงมา 

ขนาดกลาง ๕๐๐ – ๑,๔๙๙ ขนาดกลาง ๓๖๐ – ๑,๐๗๙ 

ขนาดใหญ ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ ขนาดใหญ ๑,๐๘๐ – ๑,๖๗๙ 

ขนาดใหญพิเศษ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป ขนาดใหญพิเศษ ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป 

 ที่ประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ 

 ๓.๒.๓ การจัดทําสัญญาจางพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน 

   ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดดําเนินการคัดเลือก

บุคคลเพ่ือสรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน จํานวน ๑๔ อัตรา ซึ่งไดดําเนินการสอบ

คัดเลือกเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร นั้น 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดใหผูสอบคัดเลือกได มา

รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา และจัดทําสัญญาจางเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อัตรา

คาจาง ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒.๔ การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษ ตามหลักเกณฑ ว๒๑/๒๕๖๐ 

   ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติผลการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปน

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ ว ๒๑/๒๕๖๐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

๓๓  

จํานวน ๑๔ ราย ดังนี ้

ลําดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง/สังกัด เลื่อนเปน 

วิทยฐานะ 

ตั้งแตวันที่ 

๑ นางสาวเสาวลักษณ เนื้อทอง ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๒ นายสมหมาย หลอมประโคน ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๓ นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๔ นางเรไร เผือดนอก ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๕ นางธัชทรัพย เสียงจินดารัตน ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๖ นางสาวสวลักษณ บุญญะสิริสิทธิ์ ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๗ นางทิวาพร หลอมประโคน ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๘ นางสาวพรระวี บุญสุยา ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๙ นางสุนทรี เกตุชาติ ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๑๐ นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๑๑ นายธํารงคศักดิ์ บุญจรัส ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๑๒ นางสาววันทนีย สรอยนาก ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๑๓ นางอลิษา พิมวงษา ครู ชก./ร.ร.สริินธร ครูชํานาญการพิเศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๑๔ นายไชยา ตางประโคน ครู ชก./ร.ร.ตาเบาวิทยา ครูชํานาญการพเิศษ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒ 

 

    ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๓ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓.๓.๑ การประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จที่

ประจักษ  เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ  ครั้งที่ ๙ ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจงวาไดกําหนด

จัดการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จเปนทีป่ระจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา 

สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  ระหวางวันที่ ๑ -๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓             

ณ โรงแรมอิงธารา  รีสอรท  จังหวัดนครนายก  โดยใหนําเสนองานในหัวขอ/ดานที่ประกวดผานคลิปวดีีโอ 

(Video Clip) และการซกัถามจากคณะกรรมการผานระบบ Teleconference Application ตามวันและเวลา

ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด โดยจะมีการแจงใหทราบอีกครั้ง  ทั้งนี้ผูเปนตัวแทน

ระดับภาคผูผานการคัดเลือกเขารวมประกวดระดับชาติตองดําเนินการจัดทํา คลิปวีดีโอ (Video  Clip)  

นําเสนองานในหัวขอ/ดานที่กําหนดของแตละทาน  ความยาวไมเกิน ๗ นาที  ในทุกรายการประกวด  ยกเวน

ประเภทสํานักงานพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานําเสนอความยาวไมเกิน  ๒๐ 

นาที  บันทึกลงแผน CD หรือ DVD  พรอมทั้งขอมูล Line ID  และเบอรโทรศัพท เพื่อเปนการลงทะเบียน

เตรียมความพรอมสําหรับการซักถามจากคณะกรรมการผานระบบ Teleconference Application โดย

ผูเขารวมประกวดระดับชาติ ดําเนินการจัดสงไปยังเจาภาพจัดการประกวด  ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

หากพนกําหนดดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานจะถือวาไมประสงคนําเสนอ  ทั้งนีส้ํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  เจาภาพการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ฝายมัธยม) 

แจงวาเพื่อใหการรวบรมขอมูลมีความถูกตองครบถวนและเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานไดกําหนด จึงขอใหผูเปนตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝายมัธยม) ผูผานการคัดเลือกเขารวม

ประกวดระดับชาติดําเนินการ  ดังนี้ 

 จัดทําคลิปวีดีโอ (Video  Clip) นําเสนองานในหัวขอ /ดานที่กําหนดของแตละรายการ

ความยาวไมเกิน  ๗ นาที  ในทุกรายการประกวด  ยกเวนประเภทสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นําเสนอความยาวไมเกิน  ๒๐ นาที  บันทึกลงแผน CD หรือ DVD  

 พรอมทั้งเขียนหรือพิมพรายละเอียดขอมูลชื่อ- สกุล รหัสรายการประกวด Line ID และ

เบอรโทรศัพท  ลงหนาแผน CD/DVD  จัดสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  ภายในวันที่  

๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ( นําสงโดยตรงที่กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต ๒๘ หรือสงทางไปรษณียประทับตราภายใน  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ) กรอกขอมูลยืนยันกาน

สงแผน CD/DVD ทาง google forms ลิงค https://bit.ly/๒Dmbz๑P   เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ

กานสงคลิปวีดีโอและสรุปนําสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอไป   

   ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๔  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  ๓.๔.๑ การดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน

กิจการของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป  

    บัดนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ครบกําหนดการดํารงตําแหนงตามวาระ  จึงขอใหโรงเรียนดําเนินการสรรหา 

แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ใหแลวเสร็จกอนครบวาระ  ๙๐ วัน 

    รายชือ่โรงเรียนที่ดําเนินการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

เรียบรอยแลว ดังนี้ 

    ๑. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 

    ๒. โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม 

    ๓. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค 

    ๔. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 

    ๕. โรงเรียนสิรินธร 

    ๖. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 

    ๗. โรงเรียนพระแกววิทยา 

    ๘. โรงเรียนสุรินทรภักด ี

    ๙. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

    ๑๐. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 

    ๑๑. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

    ๑๒. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค 

    ๑๓. โรงเรียนหนองขุนศรีวทิยา 

    ๑๔. โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา 

    ๑๕. โรงเรียนแรวิทยา 

    ๑๖. โรงเรียนโนนเทพ 

    ๑๗. โรงเรียนยางวิทยาคาร 

    ๑๘. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๔.๒ การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของ



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยหลักเกณฑเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กําหนดใหการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตามขอ ข ค ง จ และ ฉ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดรับอนุมัติ

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ และพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/

๒๕๖๓ เมือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ใหโรงเรียนดําเนินการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษาประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ จํานวน ๔๗ โรงเรียน  ดังนี ้
๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ๑๖ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค ๓๑ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค 

๒ โรงเรียนสิรินธร ๑๗ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ๓๒ โรงเรียนรัตนบรุ ี

๓ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ๑๘ โรงเรียนจอมพระประชา

สรรค 

๓๓ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค 

๔ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย ๑๙ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ๓๔ สนมวิทยาคาร 

๕ โรงเรียนสังขะ ๒๐ โรงเรียนสินรินทรวิทยา ๓๕ โรงเรียนไทรแกววิทยา 

๖ โรงเรียนศีขรภมูิพิสัย ๒๑ โรงเรียนสุรพินทพิทยา ๓๖ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

๗ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ๒๒ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค ๓๗ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 

๘ โรงเรียนเทนมียมิตรประชา ๒๓ โรงเรียนหวยจริงวิทยา ๓๘ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

๙ โรงเรียนแสงทรัพยประชาวิทยา

คาร 

๒๔  โรงเรียนจารยวิทยาคาร ๓๙ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

๑๐ โรงเรียนวรีวัฒนโยธิน ๒๕ โรงเรียนขวาวใหญวิทยา ๔๐ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 

๑๑ โรงเรียนนาบัววทิยา ๒๖ โรงเรียนศรสีุขวิทยา ๔๑ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

๑๒ โรงเรียนนาดีวิทยา ๒๗ โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม ๔๒ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระ

อุปถัมภ 

๑๓ โรงเรียนพญารามวิทยา ๒๘ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ๔๓ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

๑๔ โรงเรียนทาสวางวิทยา ๒๙ โรงเรียนเมืองบัววิทยา ๔๔ โรงเรียนมัธยมศรีสาํเภาลูน 

๑๕ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลา

ภิเษก 

๓๐ โรงเรียนชางบุญวิทยา ๔๕ โรงเรียนพนาสนวิทยา 

    
๔๖ โรงเรียนโนนเทพ 

    
๔๗ โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม 

 

 ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๔.๓ รายงานบัญชีกองทุนเฉพาะกิจชวยเหลือนักเรียน กองทนุ ฉก.ชน.สพม. ๓๓ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

   ตามที ่สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดจัดตั้งกองทุน

ชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.๓๓) และไดดําเนินการชวยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ มาอยาง

ตอเนื่อง ความละเอียดทราบแลวนั้น 

    บัดนี้ ขอรายงานบัญชีกองทุน ฉก.ชน.สพม.๓๓ ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จํานวน ๑,๑๐๕,๒๘๔.๔๖ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาพันสองรอยแปดสิบสี่บาทสี่สิบ

หกสตางค) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบทายหมายเลข๒ และมีผูบริจาคเงินเขากองทุน เดือน

มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 คุณครูพรระวี บุญสุยา   ครูโรงเรียนสิรินธร  จํานวน ๓,๐๐๐ บาท 

 คุณครูนิรมล ทองปน  ครโูรงเรียนสุรินทรพทิยาคม จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

     ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผูบริหาร ครู และบุคคลทั่วไป รวมบริจาคเงินเขา

กองทุน ฉก.ชน.สพม. ๓๓ ชื่อบัญชี กองทุน ฉก.ชน.สพม. ๓๓ หมายเลขบัญชี ๓๑๐-๐-๘๒๓๑๓-๓ หรือติดตอ

บริจาคผาน นายสําเริง บุญโต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เพื่อนําเงินสงบุญ

ตอใหนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย อุบัติเหตุ และนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ ตอไป ขอขอบพระคุณมา  

ณ โอกาสนี้ 

  ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๔.๔ แนวทางการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูเนื่องในวันตอตานยา

เสพตดิโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๓ 

    ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดกําหนด

กรอบแนวแนวทางการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 

ประจําป ๒๕๖๓ และสนับสนุนใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการสรางพืน้ที่ปลอดภัย (Save Zone) ตลอดจน

ปองกนและสรางภูมิคุมกันเพื่อลดคนหนาใหม (No New Face) ไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใตกรอบ

แนวคิดและคําขวัญที่กําหนด คือ “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไมมีคนหนาใหม เพราะคน

รุนใหม ไมใชยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เปนไปดวยความ

เรียบรอยและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สารของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ถึง ผูบริหารหนวยงาน/สถานศึกษา ครู อาจารย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และขอความรวมมือใหโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๓  ดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑.๑ รวมรณรงคตอตานยาเสพติดในรูปแบบของการสรางการรับรูผาน

ชองทางของการสื่อสาร       ใน Social Media เว็บไซตของโรงเรียน หรือการรณรงคเสริมสรางความรูใน

รูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

    ๑.๒ สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบของคลิปวีดิทัศน 

สรางแรงบันดาลใจ บทความ/เสียงตามสาย และสื่อความรู/Infographic  

สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.oncb.go.th หรือที ่QR CODE  =====>   

 

 

   ๑.๓. รายงานผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูเนื่องใน

วันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๓ จํานวน ๑ ฉบับ ไปยังกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

สพม.๓๓ ผานระบบ My Office ภายในวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมสงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ

ประมวลการดําเนินงานภาพรวมตอไป 

  ที่ประชุม รับทราบ 

   ๓.๔.๕ ขอความอนุเคราะหใหการสนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE 

    ดวยจังหวัดสุรินทร ขอความอนุเคราะหใหสวนราชการ สนับสนุนเสื้อ TO 

BE NUMBER ONE พรอมทั้งสวมใสทุกวันพุธของสัปดาห หรือพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจําหนายตัวละ 

๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน) ทั้งนี้รายไดหลักหักคาใชจายจะนําเขากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัด

สุรินทรตอไป รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบทายหมายเลข ๓  

 ที่ประชุม รับทราบ 

   ๓.๔.๖ ขอความอนุเคราะหโหวตคะแนนใหเยาวชนตนแบบเกงและดี ดี TO BE 

NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุนที่ ๑๐ ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๓  

 ดวยจังหวัดสุรินทร ขอความอนุเคราะหใหสวนราชการ รวมชม เชียรและให

กําลังใจแกผูเขารวมการคัดเลือก โดยการรวมโหวตคะแนนใหเยาวชนตนแบบเกงและดี ดี TO BE NUMBER 

ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุนที่ ๑๐ ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๓ คือ นายอภิสิทธิ์ อุตสาหดี 

(นินจา) อายุ ๑๖ ป นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ผานเขารอบ

การประกวดคัดเลือกระดับประเทศ รุนที่ ๑๐ รอบ ๔๐ คน สุดทาย ประจําป ๒๕๖๓ ไดรับหมายเลข ๒๓ โดย

โหวตคะแนนไดทางโทรศัพทมือถือ โทร. ๑๙๐๐ ๑๙๐๐ ๙๔ ฟงเสียงระบบอัตโนมัติ เลือกหมายเลข ๒๓ เริ่ม

โหวดไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถงึวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ณ วันนี้ เขาสูสัปดาหที่ ๕ รอบ๑๖ คนสุดทาย

แลว) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๔  

    ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๕  กลุมนโยบายและแผน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

      ๓.๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๓ 

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประกาศจุดเนนแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

        ๑. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยใชรูปแบบการ

บริหารจัดการ TPS Model for schools 

        ๒. ปการศึกษา ๒๕๖๓ ปแหงการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนและแนะแนว (Graduate & Find the way) 

        ๓. จุดเนนการดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ ภายใตทักษะ ๓ ดานของผูเรียน 

ทักษะวิชาการ (Academic Skills) 

๑. นักเรียนปลอด ๐,ร, มส 

๒. เด็กออกกลางคันเปนศูนย 

๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

  ๓.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคาเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒ 

  ๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกวิชา 

  - วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึน้รอยละ ๒ 

  - วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ ๓ 

๔. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามเวลาที่กําหนด 

๕. นักเรียนทุกคนมีเปาหมายตามเสนทางชีวิตในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 

๖. นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทักษะอาชีพ (Career Skills) 

๗. อาชีพท่ีเชื่อมโยงกับผูปกครองชุมชน และทองถิ่น 

๘. อาชีพท่ีเชื่อมโยงกับการมีรายไดระหวางเรียนและการศึกษาตอ     

ทักษะชีวิต (Life Skills) 

 ๙.  นักเรียนมีจิตอาสาและเปนคนดีของบานเมือง 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

๑๐. นักเรียนรูจักดูแลและปองกันตนเองใหปลอดจากยาเสพติด อุบัติเหตุเสียชีวิต และคุณแมวัยใส 

๑๑. นักเรียนรูเทาทันการใชสื่อSocial  

๑๒. นักเรียนเคารพสิทธิสวนบุคคล  ไมกลั่นแกลง ดูถูกผูอื่น 

 ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๕.๒ รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยใชรูปแบบTPS Model  และการประยุกตรูปแบบ สําหรับการบริหารสถานศึกษาใน

สังกัด (TPS Model for Schools)   

 ๑. รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ สพม.๓๓ โดยใช TPS Model 

 ๑.๑ รูปแบบเดิมที่ใชในปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

  ๑.๒ รูปแบบที่ปรับปรุงใหม  สําหรับใชในปการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 
 ๒. การประยุกตรูปแบบ สําหรับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด (TPS Model for Schools) 

  โดยที่ เพื่อใหเกิดผลิตภาพความสําเร็จและมีผลลัพธเชิงประจักษทางการบริหารที่มีสวนรวม

จากทุกฝายที่เก่ียวของ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศได   ในฐานะผูบริหารระดับเขตพื้นที่

การศึกษา จึงมุงที่จะขยายกรอบแนวคิดในเชิงบริหารสูสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ได

ประยุกตวิธีการและแนวความคิดจากการบริหารโดยใช TPS Modelไปใชในการบริหารระดับสถานศึกษา โดย

แตงตั้งคณะทํางานและเรียนเชิญผูทรงคณุวุฒิ รวมกันปรับปรุง แกไขรูปแบบการบริหารเพื่อใหเกิดความ

เหมาะสมกับบริบทของความเปน “สถานศึกษา”และเพิ่มเติมการเชื่อมโยงมิติความสําเร็จกับมาตรฐาน

การศกึษา เกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะ  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับนําไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คาดหวังเปนอยางยิ่งวา การบริหารสถานศึกษา ตามแบบ TPS 

Model for Schools จะเปนกรอบความคิดโมเดลการบริหารสถานศึกษาตั้งตน และเปนเครื่องมือชี้นําแนวทาง

เพื่อชวยใหผูบริหารทุกโรงเรียนในสังกัด บริหารจัดการอยางเปนระบบมากข้ึน  

  การนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงประยุกตรูปแบบและกําหนดให

สถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการบริหาร เรียกวา “TPS Model for Schools” มีรูปแบบดังนี้ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 

 
 

 

(รายละเอียดเพิ่มเตมิในเอกสารแนบ) 

   ที่ประชุม รับทราบ 

      ๓.๕.๓ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

         ๓.๕.๓.๑ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

           ตามที่สพม.๓๓ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ป ๒๕๖๓ 

รายการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติไป

ยังสพฐ. นั้น  ขณะนี้ สพฐ.ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณ มาแลวจํานวน ๔ แหง งบประมาณท้ังสิ้น ๓,๐๔๗,๐๐๐ 

บาท(สามลานสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ดังนี้ 

           ๑)โรงเรียนรัตนบุรี   งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

      ๒) โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย งบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ 

บาท 

      ๓) โรงเรียนชางบุญวิทยา งบประมาณ   ๔๙๙,๐๐๐  บาท 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

      ๔) โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

    ๓.๕.๓.๒ คาตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

     สพฐ. จัดสรรงบประมาณคาตอบแทนพนักงานราชการและเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม

พระราชบัญญัติเงินทดแทน รอยละ ๐.๒ ของคาจาง จํานวน ๑๒ เดือน (จัดสรร ม.ค. ๖๓ – ธ.ค. ๒๕๖๓) ให

สพม.๓๓ ครบตามกรอบอัตรากําลังปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) จํานวน ๒๔๑ อัตรา ดังนี้ 

     ๑. พนักงานราชการ   จํานวน ๒๒๗ อัตรา 

     ๒. นักการภารโรง จํานวน ๑๔ อัตรา  

    ๓.๕.๓.๓ งบเงินอุดหนุน 

     ๑) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน๕ รายการ จัดสรรแลว 

  ๑.๑) จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ครบ ๑๐๐ %  

  ๑.๒) สําหรับการจัดสรรภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ดังนี้ 

   - จัดสรรครั้งที่ ๑ จัดสรรภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๗๐%) 

ของจํานวนนักเรียนชั้นเคลื่อนขอมูล ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๒ 

   - จัดสรรครั้งที่ ๒ จัดสรรภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓เพิ่มเติม

โดยจัดสรรเพิ่มเติมรอยละ ๖๐  ในสวนของรอยละ ๓๐ ที่เหลือของจํานวนนักเรียนชั้นเคลื่อน ขอมูล ๑๐ พ.ย.

๖๒ 

(ตามหนังสือสพม.๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๒๑๐๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 ๑.๓) ในสวนรายการที่ไดรับจัดสรรไมครบตามจํานวนนักเรียน

จริง โดยใชขอมูลนักเรียนรายบุคคล ณวันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และยังไมไดจัดสรรภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

  (๑) รายการจัดสรรงบประมาณ ๕ รายการ (คาจัดการ

เรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) 

  (๒) รายการคาจัดการเรียนการสอน (ปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน) 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

  (๓) รายการคาจัดการเรียนการสอน (คาอาหารนักเรียน

ประจําพักนอน)(สพม.๓๓ มีหนังสือแจงใหโรงเรียนรายงานขอมูลนักเรียนพักนอน ภาคเรียน ๑ ปการศึกษา

๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๒๕๑๓ลว.  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

   ๑.๔) สพฐ. ไดจดัทําแนวทางการดําเนินงานและบริหาร

งบประมาณ รายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (เพิ่มเติม) โดยเพิ่มกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เชน การผลิตสื่อ

การเรียนการสอน ใบงาน แบบฝกหัด และคาใชจายในการติดตามและเยี่ยมบานนักเรียนที่เปนคาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)(ตาม

หนังสือสพม.๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/ว๑๗๗๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และทีศ่ธ ๐๔๒๖๓/๒๐๑๑ ลว. ๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๕.๔ การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง(รายการงบปเดียว) 

  เนื่องจากเปนรายการที่ปรากฏอยูในรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ

รายจาย พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ ไปเปนงบกลางเพ่ือใชแกปญหา

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปญหาภัยแลง จํานวน ๔ รายการ ดังนี้ 

  ๑. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปนโรงพลศึกษา) 

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค งบประมาณ ๑๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท 

  ๒. สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA โรงเรียนบัวเชดวิทยา งบประมาณ 

๔๒๑,๗๐๐ บาท 

  ๓. ลานกีฬาอเนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนพระแกววิทยา 

งบประมาณ ๑๕๙,๑๐๐ บาท 

  ๔. ลานกีฬาอเนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 

๐๔ งบประมาณ ๑๕๙,๑๐๐ บาท 

  ๕. รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไมตอกเข็ม) สพม.๓๓ งบประมาณ 

๔๙๓,๕๐๐ บาท 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๕.๕  การรายงานขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง(B-Obec) สพฐ. กําหนดปฏิทิน

การปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหรายงาน/ปรับปรุงขอมลูอาคารและสิ่งกอสราง(B-Obec) ทางเว็บไซต

https://bobec.bopp-obec.info/ 

                  - เปดระบบ ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

                  - โรงเรียนยืนยันขอมูล ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

                  - สพฐ.ประมวลผลเพื่อสงตอระบบ e-budget วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

   ๓.๕.๖ การรายงานคาสาธารณูปโภค และรายงานความกาวหนาการดําเนินงานงบ

ลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกรายการ ผานระบบ https://e-budget.jobobec.in.th/ของโรงเรียนทุก

โรงเรียนในสังกัดใหเปนปจจุบัน 

    ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๖ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

      ๓.๖.๑ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

        ๑) คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ ๒๔๖/๒๕๖๓ 

สั่ง ณ วันที่ ๓๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัด ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

        ๒) เปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

งบรายจาย
 

เปาหมายการใชจายเงินงบประมาณ
 

ไตรมาสที่ ๑ 

(รอยละ)
 

ไตรมาสที่ ๒ 

(สะสมรอยละ)
 

ไตรมาสที่ ๓ 

(สะสมรอยละ)
 

ไตรมาสที่ ๔ (สะสม

รอยละ)
 

รายจายประจํา
 

๒๘
 

๕๘
 

๘๐
 

๑๐๐
 

รายจายลงทุน
 

๘
 

๔๐
 

๖๕
 

๑๐๐
 

ภาพรวม (ทุกงบรายจาย)
 

๒๓
 

๕๔
 

๗๗
 

๑๐๐
 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 

    ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๖.๒ การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ 

  ๑) งบดําเนินงาน 

   สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ไดพิจารณาอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓  งบดําเนินงาน ใหสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

   ๑.๑) งบประมาณโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   จัดสรร

ใหทุกโรง ๆละ ๓,๐๐๐ บาท 

   ๑.๒) งบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล   เพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษา  การจัดการสิ่งแวดลอมโรงเรียน และเปนคาใชจายในการเตรียม

ความพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล   จัดสรร

จํานวน  ๑๘ โรงๆ ละ  ๕,๐๐๐ บาท  

   ๑.๓) งบประมาณรายการคาเชาใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ต ระยะ ๔ 

เดือน( ม.ิย. – ก.ย.๒๕๖๓) 

   ๑.๔) งบประมาณรายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบที่ชํารุดและประสบอุบัติภัย   จํานวน  ๔  โรงเรียน 

     (๑.๔.๑) โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน งบประมาณ  

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

     (๑.๔.๒) โรงเรียนหนองอียอวิทยา  งบประมาณ  ๖๒,๐๐๐.๐๐ 

บาท 

     (๑.๔.๓) โรงเรียนพนาสนวิทยา   งบประมาณ  ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

     (๑.๔.๔) โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม   งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

ขอใหโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการดังกลาว  เรงรัดดําเนินการและสงเอกสารหลักฐานการ

ดําเนินงานเพื่อขอเบิกจายไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย)  เสร็จสิ้นโดยเร็วและไมเกินวันที่ ดังนี้ 

รายการที่ (๑) และ (๒)  ภายในวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓   



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

รายการที่ (๓) และ (๔)  ภายในวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  

หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวถือวาโรงเรียนไมประสงคจะใชจายงบประมาณที่สํานักงานเขตฯ จัดสรรให 

    ๒) งบลงทุน  คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

 ๒.๑) คาครุภัณฑ 

  (๑) ไดรับอนุมัติจัดสรร จํานวน ๙๙  รายการ รวมเปนเงิน

งบประมาณ ๑๑,๗๔๔,๖๖๐.๐๐ บาท 

  (๒) กอหนี้ผูกพันสัญญาแลว  ๗ รายการ  ยังไมกอหนี้ผูกพันสัญญา  

๙๒ รายการ 

  (๓) เบิกจายเรียบรอยแลว  ๖ รายการ รวมเปนเงินงบประมาณ  

๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๒.๒) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

  (๑)  ไดรับอนุมัติจัดสรร จํานวน ๔๓ รายการ  รวมเปนเงิน

งบประมาณ  ๕๙,๓๗๘,๐๙๘.๐๐ บาท 

  (๒)  กอหนี้ผูกพันสัญญาแลว  ๓๕ รายการ  ยังไมกอหนี้ผูกพัน

สัญญา  ๘ รายการ 

  (๓)  เบิกจายเรียบรอยแลว  ๒๒ รายการ  รวมเปนเงินงบประมาณ 

๒๒,๘๘๑,๐๙๘.๐๐ บาท 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๖.๓ รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓  ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) 

 ๓.๑ เปาหมาย 

งบรายจาย
 

เปาหมายการใชจายเงินงบประมาณ
 

ไตรมาสที่ ๑ 

(รอยละ)
 

ไตรมาสที่ ๒ 

(สะสมรอยละ)
 

ไตรมาสที่ ๓ 

(สะสมรอยละ)
 

ไตรมาสที่ ๔ 

(สะสมรอยละ)
 

รายจายประจํา
 

๒๘
 

๕๘
 

๘๐
 

๑๐๐
 

รายจายลงทุน
 

๘
 

๔๐
 

๖๕
 

๑๐๐
 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

ภาพรวม (ทุกงบ)
 

๒๓
 

๕๔
 

๗๗
 

๑๐๐
 

  

 

 ๓.๒ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ  ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓ 

งบรายจาย
 งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร
 

การเบิกจาย
 

ผูกพัน
 

คงเหลือ
 

จํานวนเงิน
 

รอย

ละ
 

จํานวนเงิน
 

รอย

ละ
 

จํานวนเงิน
 

รอยละ
 

รายจาย

ประจํา
 

๓๗,๔๓๔,๕๒๕.๐

๐
 

๒๙,๐๕๒,๕๒๐.

๑๐
 

๗๗.๖

๑
 

๕๒๘,๖๕๐.๐๐
 

๑.๔๑
 

๗,๘๕๓,๓๕๔.๙

๐
 

๒๐.๙๘
 

รายจาย

ลงทุน
 

๖๙,๒๔๐,๕๖๐.๐

๐
 

๒๓,๖๗๗,๔๙๘.

๘๐
 

๓๔.๒

๐
 

๒๑,๒๐๙,๑๒๑.

๐๐
 

๓๐.๖

๓
 

๒๔,๓๕๓,๙๔๐.

๒๐
 

๓๕.๑๗
 

รวม
 

๑๐๖,๖๗๕,๐๘๕.

๐๐
 

๕๒,๗๓๐,๐๑๘.

๙๐
 

๔๙.๔

๓
 

๒๑,๗๓๗,๗๗๑.

๐๐
 

๒๐.๓

๘
 

๓๒,๒๐๗,๒๙๕.

๑๐
 

๓๐.๑๙
 

 ๓.๓ สรุป  

 (๑) ผลการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายประจํา เบิกจายไดรอยละ ๗๗.๖๑  ต่ํากวาเปาหมายที่

กําหนด  

 (๒) ผลการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายลงทุน เบิกจายไดรอยละ ๓๔.๒๐   ต่ํากวาเปาหมายที่

กําหนด  

 ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๗ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาDLICT 

      ๓.๗.๑ เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data 

Management Center (DMC)  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

         ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ แจงใหโรงเรียน

ดําเนินการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปการศึกษา 

๒๕๖๓ และมีระบบการกํากับ ติดตามตรวจสอบกอนการยืนยันขอมูล นั้น  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

        เพื่อเปนการบริหารจัดการขอมูลนักเรียนรายบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๓ ให

มีความถูกตองครบถวน ตรงตามกําหนด สามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใชเพื่อการวางแผนพัฒนาการศกึษา 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอใหโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 

        ๑. ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลพื้นฐานโรงเรียน ขอมูลพิกัดโรงเรียน 

(Latitude, Longitude) ขอมูลไฟฟา ประปา ขอมูลนักเรียนรายบุคคล น้ําหนัก สวนสูง ผลการเรียน ความ

ดอยโอกาส เฉพาะนักเรียนที่มตีัวตนอยูจริงเทานั้นใหเปนปจจุบัน มีความสมบูรณ ครบถวน และถูกตอง 

ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

        ๒. หากโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว รายงานให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบทางเว็บไซต http://gg.gg/reportdmcHYPERLINK 

"http://gg.gg/reportdmc๑๖๓"๑๖๓ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

        ๓. ใหโรงเรียนทีร่ายงานการตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลวดําเนินการยืนยัน

ขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กอนเวลา ๑๖.๐๐ น. 

เทานั้น 

    ที่ประชุม รับทราบ 

      ๓.๗.๒ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศดานคุณภาพ

มัธยมศึกษา (http://sesa.obec.go.th) 

        ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําระบบ

สารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา (http://sesa.ob.ec.go.th) เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการการศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศกึษาทุกโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น  เพื่อใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใชใน

การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนดําเนินการพัฒนาแนวคิดและสรางทางเลือกใหมๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนระบบ

ฐานขอมูลที่ครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน บนรากฐานของหลักวิชาการ ขอเท็จจริง ตรวจสอบได สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงใหทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

พรอมยืนยันขอมูลในระบบสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา (http:/sesa.obec.go.th) ใหแลวเสร็จภายใน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

    ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๘ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

      ๓.๘.๑ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 

           สถานบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งมีหนาที่

ดําเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบ



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ขอใหโรงเรียนไดดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบ

ดังกลาวและเตรียมความพรอมในการทดสอบ  รายละเอียดดังแนบหมายเลข ๖ 

    ที่ประชุม รับทราบ 

     ๓.๘.๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชยและการอนุมัติการจบ

การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

       ตามทีส่ํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดแจงแนวทางการเปด-ปดภาค

เรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหสถานศกึษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดการเปดและ

ปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดย ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันปดภาค

เรียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ภาคเรียนที่สอง วันเปดภาคเรียน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันปด

ภาคเรียน วนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีการสอนชดเชยใหครบตามหลักสูตร

ของแตละระดับ 

       ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดแจงแนวปฏิบัติการ

นับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบหมาย ๗ 
    ที่ประชุม รับทราบ 

     ๓.๘.๓ เรื่อง การจัดทําผลการเรียนดวยระบบ SGS และ Secondary 

       จากผลการประชุมทางไกลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 

๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  สพฐ. ไดแจงย้ําใหโรงเรียนที่จัดทําขอมูลผลการเรียนโดยใชโปรแกรม 

Secondary ไดนําผลการเรียนนักเรียนรายบุคคลเขากรอกเขาระบบ DMC ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ (โรงเรียนที่ใชโปรแกรม Secondary ในสพม.๓๓ มี ๔ โรงเรียน ประกอบดวย  สุรวิทยาคาร  

เบิดพิทยาสรรค โคกตะเคียนวิทยาและลานทรายพิทยาคม) สวนโรงเรียนที่จัดทําผลการเรียนดวยระบบ SGS 

ทาง สพฐ. จะดึงขอมูลเขาสูระบบ DMC เอง ทั้งนี้ขอใหเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ดังนั้นจึง

ขอใหโรงเรียนดังกลาวไดดําเนินการใหทันตามกําหนดเวลาที่สพฐ.กําหนดตอไป 

   ที่ประชุม รับทราบ 

     ๓.๘.๔ เรื่อง สรุปภาพรวมจากการศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๘๒ แหง 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สรุปภาพรวมจาก

การศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) ป

การศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๘๒ แหงที่จัดสงถึง สพม.๓๓  พบวา 

       ๑) สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แลว บางแหงจัดทํา

รายงาน SAR  ไมเปนไปตามกรอบและแนวทางที่กําหนด และขาดการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เอกสาร/

หลักฐาน/รองรอย โครงการ/กิจกรรมท่ีอางอิงใหมีความสอดคลองและนาเชื่อถือกับระดับคุณภาพของผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา และสถานศึกษาบางแหงไมไดจัดทํารายงาน SAR สงให สพม.๓๓ ตามกําหนด 

   ๒) สถานศึกษาหลายแหง นําเสนอผลของระดับคุณภาพจากการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาไมสอดคลองกันในทุกสวนของรายงาน SAR เชน ผลการประเมินในบทสรปุของผูบริหาร 

กับ ผลการประเมินตนเองในสวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษารายมาตรฐาน และสวนที่ ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาไมสอดคลองตรงกันตลอดท้ังเลม 

   ๓) สถานศึกษาหลายแหง ไมไดแสดงผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ

สถานศึกษาไวในรายงาน SAR  

   ๔) สถานศึกษาหลายแหง ขาดความเขาใจที่ถูกตองในขั้นตอนของการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสวนของการตรวจทานผลการประเมินคุณภาพภายในโดย

คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) เนื่องจากพบวา คณะกรรมการที่ตรวจทานผลการ

ประเมินคุณภาพภายในเปนคณะกรรมการในชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  

   ทั้งนี้ สพม.๓๓ โดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา จะสะทอนรายงาน SAR ของสถานศึกษาทุกแหง สงในระบบ my office ตอไป 

 ทีป่ระชุม รับทราบ 

  ๓.๘.๕ เรื่อง การหยุดการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๓ 

   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) หรือ สมศ. หยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ตามขอเสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการ (คัดลอกขอความของ ดร.วิษณุ ทรัพยสมบัติ ผอ.สทศ. สพฐ. 

ที่แจงเวียนในกลุมไลน ศน.งานประกันฯ สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถนุายน ๒๕๖๓) 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

   ๑) สมศ.หยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(Covid+๑๙) โดยจะไมมีการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษากลุมเปาหมาย สังกัด สพฐ.ที่ยังเหลืออีกจํานวน 

๑,๔๑๒ แหง 

   ๒) สมศ. จะนํา SAR ที่สถานศึกษาไดจัดสงมาเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ สําหรับการวิเคราะหประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 

ตอไปโดย สมศ.จะศึกษาวาแนวทางดังกลาวสามารถดําเนินการไดหรือไม และหากไมขัดตอขอกฎหมายก็

สามารถที่จะดําเนินการไดเลย 

   ๓)  สมศ.จะเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนาเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบหา   (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ซึ่งจะเริ่มตนในป พ.ศ.๒๕๖๔ ดวยการพัฒนารายละเอียด และ

รูปแบบการประเมินใหสอดคลองกับระบบการศึกษายุคใหม มีการใชเครื่องมือเทคโนโลยีใหมๆ ในการประเมิน

มุงเนนการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดภาระการประเมินใหแกครูผูสอนและสถานศึกษาเปนสําคัญ และ

เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการวางระบบการประเมินตอไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๘.๖ เรื่อง สรุปรายงานการผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ 

– ๒๕๖๓) 

   สรุปรายงานการผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวน ๑๗ แหง ดังนี้ 

   ๔.๑ ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓) รายดาน 

ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - 

๒๕๖๓) 
ผานระดับดีข้ึน

ไปท้ัง ๓ ดาน ดานที่ ๑ 

คุณภาพ

ผูเรียน 

ดานที่ ๒ 

กระบวนการ

บริหารและการ

ดานที่ ๓ 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนน



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

จัดการ ผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

โรงเรียนสิรินธร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

โรงเรียนจอมพระประชา

สรรค 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

โรงเรียนบึงนครประชา

สรรค 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ด ี ดีเยี่ยม ดีมาก  

โรงเรียนหนองแวง

วิทยาคม 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

โรงเรียนจารยวิทยาคาร ด ี ดีมาก ดี  

โรงเรียนขวาวใหญวิทยา ด ี ดี ดี  

โรงเรียนชุมพลวิทยา

สรรค 

ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก  

โรงเรียนชางบุญวิทยา ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก  

โรงเรียนรัตนบุรี ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก  

โรงเรียนสนมวิทยาคาร ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

โรงเรียนไทรแกววิทยา ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

โรงเรียนบัวเชดวิทยา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

โรงเรียนมัธยมทับทิม ด ี ดี ดี  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

สยาม ๐๔ ในพระ

อุปถัมภ 

รวม โรง 

    ๔.๒ แสดงระดับคุณภาพการประเมินความโดดเดนของสถานศึกษาจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  

โรงเรียน 

ผลการประเมินความโดดเดน 

C ๓ 

ไดรับการ

ยอมรับ 

ระดับ

นานาชาต ิ

C ๒ 

ไดรับการยอมรับระดับชาติ 

C ๑ 

ไดรับการยอมรับ 

ระดับทองถิ่น/ภูมิภาค 

สุรวิทยาคาร - 

การนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเขาสูระบบ

การบริหารจัดการและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในหองเรียนทุกกลุม

สาระการเรียนรู 

- 

สิรินธร - - - 

จอมพระประชาสรรค - - - 

บึงนครประชาสรรค - โรงเรียนวิถีพุทธ - 

ศีขรภูมิพิสัย 

๑. การแสดง

ชุดเรือมสืบ

สานตํานานพัน

ปปราสาทศีขร

ภูมิ 

๒. 

ความสามารถ

ดานกีฬา ยก

น้ําหนัก 

- 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

บูรณาการแบบสหวิทยาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

หนองแวงวิทยาคม - - 
ชมรม ทู บี นัมเบอรวัน(TO BE 

NUMBER ONE) 

จารยวิทยาคาร - - 

การเรียนรูบูรณาการแบบองค

รวม(The integrate Learning 

to the Unifie Concept) 

ขวาวใหญวิทยา - - - 

ชุมพลวิทยาสรรค - CWS-Model - 

ชางบุญวิทยา - 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

“กวย อาเจียง” 
- 

ทุงกุลาพิทยาคม - - - 

รัตนบุร ี - - - 

สนมวิทยาคาร - - - 

กาบเชิงวิทยา - - การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ไทรแกววิทยา - - - 

บัวเชดวิทยา - - - 

มัธยมทับทิมสยาม 

๐๔ ในพระอุปถัมภ 
- - - 

 ๔.๓ ขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.

๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ของ สมศ. รายดานของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๓๓ ที่รับการประเมิน จํานวน ๑๗ แหง 

ซึ่งสถานศึกษาตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดย สพม.๓๓ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลจะติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง

และพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓) ของ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔  

สามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดไดท่ีหนาเว็บไซต สพม.๓๓ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๘.๗  สรุปประเด็น ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู" ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  จุดประสงคของงานวิจัย 

  ๑. ศึกษากระบวนการบริหารจัดการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" ของ 

สพฐ. 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

   ๒. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" ของสถานศึกษา 

   ๓. ศึกษาผลสําเร็จการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" ของสถานศึกษา 

   ๔. ศึกษาปจจัยที่เอือ้ตอตอความสําเร็จในการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

รู" 

   การวิจัยในครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ดําเนินการเก็บขอมูลใน ๔ ภูมิภาคจํานวน ๓๖ โรงเรียน  ทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  

   ขอคนพบ (จุดเดน)  

   ๑. กระบวนการบริหารจัดการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู"  

    สํานักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษา มียุทธศาสตรการขับเคลื่อนโดยการสรางความรู

ความเขาใจแกครู นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนําสูการปฏิบัติ มีการสรางทีมงาน มีการกํากับติดตาม 

รายงานผลการดําเนินงาน และประชาสัมพันธใหสถานศึกษาทราบและดําเนินงานตามนโยบาย 

   ๒. แนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" ของสถานศึกษา มี ๔ 

แนวทางคือ 

    ๒.๑ สถานศึกษามีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

(Action  Learning) สอนดวยการลงมือปฏิบัติ (Learning By Doing) จัดกิจกรรมจากประสบการณจริง (Real 

Problem) จัดกิจกรรมโดยใชใชงานเปนฐาน (Project-Based  Learning)  

     ๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน ใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-

Based Learning) ออกแบบกิจกรรมผานกิจกรรมพัฒนา ฐานการเรียนรู มีการวิเคราะหผูเรียน มีกลยุทธการ

จัดกิจกรรมที่สะทอนศักยภาพผูเรียน การวัดประเมินผลที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการ

สะทอนผลการจัดกิจกรรม 

     ๒.๓ ครูผูสอนมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย มีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน 

     ๒.๔ มีการวัดประเมินผลตามศักยภาพของผูเรียน ประเมินการเรียนรูจากสภาพ

จริง (Authentic  Learning) การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) ประเมินพัฒนาการและ

ความกาวหนาของผูเรียน ( Assessment for Learning) สูการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีการ

กําหนดการวัดและการประเมินผลในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูในการตัดสินผลการประเมินเปน 

"ผาน" และ "ไมผาน" ซึ่งใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามเกณฑที่ตองการออกแบบกจิกรรม

การวัดและการประเมินผลการจบหลักสูตรของสถานศึกษา 

    ๓. ผลสําเร็จของการจัดกจิกรรม มี ๒ สวน คือ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

     ๓.๑ ภาพความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ผูบริหาร  ครู ผูเรียน ภาคีเครือขาย 

ปฏิบัติตามนโยบาย มีการวางแผน ประสานงาน สรางความเขาใจ ปรับตารางเรียน เลือกใชสือ่ ปฏิบัติกิจกรรม

อยางสรางสรรค ครบทั้ง ๔ H แลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหความชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนจากภาคีเครือขาย 

กํากับติดตาม ประเมินผล ทบทวนหลังการจัดกิจกรรม (After Action Review :AAR) อยางตอเนื่อง 

     ๓.๒ ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความพงึพอใจตอการทํา

กิจกรรม มีความสุข มีโอกาสไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ สรางสัมพันธภาพมิตรไมตรีกับครู กับ

เพื่อนนักเรียนคน 

อื่น 

    ๔. ปจจัยเอื้อตอความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 

     มีการรวมแบงปน (Share) ขอมูล การวางแผนทั้งระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่

การศกึษา ระดับสถานศึกษา มีภาคีเครือขายใหความรวมมือ ผูบริหารใหครูมีบทบาทเปนผูตัดสินใจในการ

บริหารกิจกรรม และการออกแบบกิจกรรม 

    ๕. ปจจัยสูความสําเร็จ 

     เกิดจากการสนับสนุนตามความตองการ (Support Need) การปรับโครงสราง

หลักสูตร การจัดทําคูมือการจัดกิจกรรม การทบทวนหลังการจัดกิจกรรม (After Action Review :AAR) 

    ขอคนพบ(จุดออน) 

    ๑. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรใหความสําคัญกับการดูแล สนับสนุนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา ควรมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานงานนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" อยาง

ตอเนื่อง 

    ๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการจัดตั้งกลไกการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในรูปแบบภาคีเครือขายความรวมมือในรูปแบบ LAANS: Learning, Activity- Based 

Learning, Administrative Process ,Network,And Site-Based  Learning 

    ๓. กระทรวงศึกษาธิการ ควรกําหนดเสนทาง (Road Map) ของการดําเนินงานตาม

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" ใหเปนรูปธรรมและชัดเจนตลอดแนว 

    ขอเสนอแนะ 

    ๑. ควรมีการศึกษาผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการจัด

กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" สูการพัฒนาทักษะอาชีพในศตวรรษ ที ่๒๑ 

    ๒. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่เปนตนแบบการพัฒนาผูเรียนที่เนน

กระบวนการคิดข้ันสูง 

    ๓. ควรมีการศึกษากระบวนการสรางเครือขายความรวมมือจากภาคีเครือขายหรือ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนดานการศึกษา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

  ที่ประชุม รับทราบ 

    ๓.๘.๘ การประเมินตามเกณฑของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาจะจัดประชุมเตรียม

ความพรอมและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินตามเกณฑของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเปนศูนยการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หองประชุมคชาธาร สพม.๓๓ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน  รองวิชาการ ครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง  มี

โรงเรียนที่ขอเขารับการประเมินจํานวน ๙ โรงเรียนดังนี้ 

    ๑. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร   ๒. โรงเรียนสังขะ 

     ๓. โรงเรียนรัตนบุร ี    ๔. โรงเรียนสุรพินท

พิทยา 

     ๕. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค    ๖. โรงเรียนศรีไผท

สมันต 

     ๗. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค     ๘. โรงเรียนปราสาทเบง

วิทยา 

     ๙. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมในการรับ

การประเมินพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

    การนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดกําหนดปฏิทิน

นิเทศ ดังนี้ 

 

 

วนั เดือน ป 

โรงเรียน  

คณะกรรมการนิเทศ เชา บาย 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

สวายวิทยาคาร 

สุรพินทพิทยา 

รัตนบุร ี

ประสาทวิทยาคาร 

สังขะ 

ศรีไผทสมันต 

ศรีรามประชาสรรค 

เบิดพิทยาสรรค 

ปราสาทเบงวิทยา 
 

๑. นายสําเริง บุญโต 

๒. นางปติมา กาญจนากาศ  

๓. นางสุเนตร ขวัญดํา 

๔. นายชวลิต  เจนเจริญ 

๕. นายบุญชาย โชยรัมย 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน 

๗. นายประยุทธ เขียวหวาน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

๘. นายชเูดช อําพันทอง 

ศึกษานิเทศก 

๙. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ ์

๑๐. นายดนัย คําผุย  

 

หมายเหตุ ๑. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ออกนิเทศตามสหวิทยาที่

รับผิดชอบ 

     ๒. โรงเรียนที่ประสงคขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในป ๒๕๖๓ ใหแจงมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ภายในวันที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  ที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๘.๙ เรื่อง การนิเทศ ติดตามการดําเนินของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา กําหนดแผนการนิเทศ ติดตามการดําเนินของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๓ โดยบูรณาการนิเทศระหวางทีมนเิทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา กับ ทีมนิเทศระดับสหวิทยาเขต  โดยมี

กลุมเปาหมายในการนิเทศคือ โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๓ จํานวน ๔๔ โรงเรียน (กลุมที่เคยรับการนิเทศครั้งที่ 

๑/๒๕๖๒ )  ไดแก โรงเรียนที่เปนที่ตั้งศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู  โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับ

มัธยมศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนกลุมเปาหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มี

ขอบขายการนิเทศ ดังนี้ 

   ๖.๑ งานตามนโยบาย จุดเนน (ใชวิธีการบูรณาการนิเทศ) 

    ๑) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

    ๒) การพัฒนาการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง เพื่อพัฒนาสูการ

อานคิดวิเคราะห 

  ๓) การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) 

   ๔) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล (DLTV 

/DLIT) 

   ๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

   ๖) การสงเสริมทักษะการเรียนรูสูศตวรรษที่ ๒๑ 

   ๗) การสงเสริมกิจกรรมสะเต็มศึกษาและวิทยาการคํานวณ 

  ๘) การประกันคุณภาพการศึกษา  

   ๙) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

   ๑๐) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษและสงเสริมกิจกรรมการ

เรียนการสอน  

   ๑๑) การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

  ๑๒) การจัดกิจกรรมการจัดการขยะ สิ่งแวดลอม 

  ๑๓) การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม/สพฐ. 

   ๑๔) การจัดการเรียนการสอนเรียนรวม 

  ๑๕) การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด 

   ๑๖) การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

  ๑๗) การดําเนินงานโรงเรียนสุจริต  

   ๑๘) การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนในฝน/โรงเรียนประชารัฐ 

ฯลฯ 

   ๑๙) การแกปญหานักเรียนติด ๐  ร  มส  

   ๒๐) การประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับเปน

โรงเรียนแกนนําและศูนยการเรียนรู   

   ๒๑) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศกึษา (๘ ดาน)  

  ๖.๒ การเขาสังเกตชั้นเรียนโดยใชกระบวนการเปดชั้นเรียน (Lesson Study) 

กําหนดแนวทางคือ 

   ๑) ขอใหโรงเรียนพิจารณาเลือกครู ที่มีความพรอมในการเปดชั้นเรียน โดย

กําหนดจํานวนครูตามความเหมาะกับขนาดของโรงเรียน (หรือตามจํานวนกลุมสาระการเรียนรู) และจํานวนครู

ที่มีชั่วโมงวางเขารวมวง PLC  

   ๒) ในสวนโรงเรียนขนาดเล็กตองเปดชั้นเรียนอยางนอย ๑ หอง หรือมากกวา 

ก็ได 

  ๓) ศึกษานิเทศก จะเขาไปรวมสังเกตชั้นเรียนและสะทอนผลในวง PLC ทั้งนี้ 

มุงเนนใหครูที่เปนสมาชิกในวงPLC ไดเรียนรูวิธีการปรับปรุงพฒันาการสอนจากการสะทอนผลที่ไดในวง PLC  

                          ๔) สําหรับครูที่เปดชั้นเรียนครั้งนี้ หากจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสม 

ชัดเจน เปนไปตามเปาหมาย จะไดรับใหมีคุณสมบัติเปนครูสอนดี (Smart Teacher)  

     โดยกําหนดปฏิทินการนิเทศ  ระหวางวันที่  ๑๐ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดังตาราง 

 

วัน เดือน ป 

โรงเรียน  

คณะกรรมการนิเทศ เชา บาย 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ชุมพลวิทยาสรรค เมืองบัววิทยา                                                            ๑. นายสําเริง บุญโต 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ทาตูมประชาเสริมวิทย โนนแทนพิทยาคม  ๒. นางปติมา กาญจนากาศ 

๓. นางสุเนตร ขวัญดํา 

๔. นายชวลิต  เจนเจริญ 

๕. นายบุญชาย โชยรัมย 

ผูทรงคุณวุฒิและคณะก.ต.ป.น. 

๑.นายสมนึก ศูนยกลาง 

๒.นายสิงหทอง สิงหพรพงศ 

๓.นายสุวรรณ สายไทย 

๔.นายแสน  แหวนวงศ 

๕.นายเลิศชาย สุขประเสริฐ 

๖.นายทันใจ ชูทรงเดช 

๗.นายวสันต คําเกลี้ยง 

๘.นายธีระทศัน อัครฉัตรรัตน 

สหวิทยาเขต ประกอบดวย 

๑.ประธานสหวิทยาเขต ๑-๘ 

๒.เลขานุการสหวิทยาเขต ๑-๘ 

ศึกษานิเทศก 

๑. นายวัชรา  สามาลย 

๒. นางพชรพรรณ ดานวิไล 

๓. นางตวงรัตน  เกียรติคุณรัตน 

๔. นางนาถสุดา จินดาศรี 

๕. นายพิจิตร  อุตตะโปน 

๖. นายดนัย คําผุย 

๗. นางณัฐกานต  ปแหล 

๘. นายรวิชุฒม ทองแมน 

๙. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ ์

๑๐. นายวรวิทย วุฒิยา 

๑๑ นายสดใส กาพยกลอน 

๑๒. นางจิอาภา  คนึงเพียร 
 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  สนมวิทยาคาร นารายณคําผงวิทยา 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  รัตนบุรี ทับโพธิ์พัฒนวิทยา  

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  พนมดงรักวิทยา แนงมุดวิทยา 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  กาบเชิงวิทยา ตานีวิทยา 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  สังขะ ศรีณรงคพิทยาลัย 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  บัวเชดวิทยา ขนาดมอญพิทยาคม 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทพอุดมวิทยา สุรินทรพิทยาคม 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สุรวิทยาคาร  สุรินทรราชมงคล  

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วีรวัฒนโยธิน สวายวิทยาคาร 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิรินธร รามวิทยา รัชมังคลา

ภิเษก 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พญารามวิทยา  นาดีวิทยา 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ มหิธรวิทยา โชคเพชรพิทยา 

๒ กันยายน ๒๕๖๓ จอมพระประชาสรรค ตั้งใจวิทยาคม 

๓ กันยายน ๒๕๖๓ หวยจริงวิทยา แตลศิริวิทยา 

 ๔ กันยายน ๒๕๖๓ สุรพินทพิทยา พนาสนวิทยา 

๗ กันยายน ๒๕๖๓ ธาตุศรีนคร ดอนแรดวิทยา 

๘ กันยายน ๒๕๖๓  สินรินทรวิทยา วังขาพัฒนา                                                                        

๙ กันยายน ๒๕๖๓  ประสาทวิทยาคาร กระเทียมวิทยา 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  มัธยมจารพัตรวิทยา  หนองแวงวิทยาคม 

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  ศีขรภูมิพิสัย สําโรงทาบวิทยาคม                                                                                

รวม  ๒๒ วันทําการ   

   
   

   
   

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

หมายเหตุ   กําหนดการในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

    ที่ประชุม ............................................................................................................................. 

      ๓.๘.๑๐ การรายงานผลขอมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมป

การศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที๑่/๒๕๖๓)  แจงโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมดําเนินการปรับฐานขอมูล

นักเรียนเรียนรวมในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยดําเนินการดังนี้ 

        ๑. ขอมูลนักเรียนพิการรายบุคคล อนุมัติจบ นักเรียนพิการเลื่อนชั้นนักเรียน

พิการรับใหมใหตรวจสอบและปรับปรุงใหมีความสมบูรณ ครบถวน และถูกตอง ขอมูลนักเรยีนพิการเรียนรวมที่

ผานการคัดกรองจากผูผานการอบรมหลักสูตร "ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  และไดรับความ

ยินยอมจากผูปกครอง โดยเริ่มดําเนินการไดตั้งแตบัดนี้จนถึง ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

        ๒.  ใหโรงเรียนยืนยันขอมูลที่หนาระบบโปรแกรมสารสนเทศ Special 

Education Technology :SET ของโรงเรียนในระหวางวันที่ ๑๑-๒๐   กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐  น.นี้

เทานั้น  

    ที่ประชุม ........................................................................................................................... 

    ๓.๙ หนวยตรวจสอบภายใน 

      ๓.๙.๑ การบันทึกขอมูลการใชจายงบประมาณ   สําหรับรอบ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

ถงึ  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-budget.jobobec.in.th)   มีโรงเรียนที่บันทึก

ขอมลูเสร็จเรียบรอยแลว  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   ดังนี้ 

      ๑. วีรวฒันโยธิน    ๑๕. โนนเทพ 

 ๒. สวายวิทยาคาร    ๑๖. นารายณคําผงวิทยา 

 ๓. ศรีรามประชาสรรค    ๑๗. เบิดพิทยาสรรค 

 ๔. นาดีวิทยา     ๑๘. แกศึกษาพัฒนา 

 ๕. พญารามวิทยา    ๑๙. ดอนแรดวิทยา 

 ๖. จอมพระประชาสรรค    ๒๐. ธาตุศรีนคร 

 ๗. แรวิทยา     ๒๑. รัตนบุร ี

 ๘. ศรีสุขวิทยา     ๒๒. หนองขุนศรีวิทยา 

 ๙. ศีขรภูมิพิสัย     ๒๓. กาบเชิงวิทยา 

 ๑๐. กุดไผทประชาสรรค    ๒๔. แนงมุดวิทยา 

 ๑๑. พรมเทพพิทยาคม    ๒๕. ทุงมนวิทยาคาร 

 ๑๒. เมืองแกพิทยาสรรค    ๒๖. ตานีวิทยา 

 ๑๓. เมืองบัววิทยา    ๒๗. ประสาทวิทยาคาร 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 ๑๔. สนมวิทยาคาร    ๒๘ ศรีณรงคพิทยาลัย 

โรงเรียนที่ยังไมดําเนินการบันทึกขอมูลขอใหดําเนินการภายในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

    ที่ประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ “วิ่งเพื่อนอง” ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 

  ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีกําหนดจัดโครงการ

สงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ “วิ่งเพื่อนอง” ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากมี

สถานการณการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ซึ่งมีผลกระทบตอการจัดโครงการ ฯ 

ประกอบกับมาตรการการเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุขยังไมคลี่คลาย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา วัน เวลา 

ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม หารือในที่ประชุมสหวิทยาเขตเรียบรอยแลวมีมติใหเลื่อนไปก 

 ๔.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครมูัธยมสุรินทร เกมส” ครั้งที่ 

๓ ประจําป ๒๕๖๓ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

   ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กําหนดจัดทําโครงการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร เกมส” ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓ ขึ้น ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

ที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและพัฒนา สมรรถภาพดานรางกาย และบุคลิกภาพใหแกครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รณรงค การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  อีกท้ังสงเสริมใหครู และบุคลากรทางการศึกษา รักการออกกําลังกาย รักการ

เลนกีฬา    เพื่อสุขภาพ พลานามัยใหสมบูรณ แข็งแรง สงผลตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  นั้น 

   แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค โควิท – ๑๙ ซึ่งมีผลกระทบทุก

วงการในประเทศไทยและกระทบไปท่ัวโลก ประกอบกับมาตรการในการเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุข มี

ความเขมขน จึงทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมหวงเวลาดังกลาวได  และเพ่ือการดําเนินโครงการดังกลาว มีความ

ตอเนื่อง และสงผลตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนด วัน 

เวลา ในการดําเนินการตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม หารือในที่ประชุมประธานสหวิทยาเขตกอนนําเสนอในคราวตอไป 

           เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.  

    ปวีณา กระเวนกิจ (ผูจดบันทึกการประชุม) 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๔/๒๕๖๓ 

 

 

 


