รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จังหวัดสุรินทร์
*********************************************
ผู้มาประชุม
ผู้บริหารการศึกษา
๑.นายสาเริง
๒. นายกฤษ
3.นางปติมา

บุญโต
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
ละมูลมอญ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
กาญจนากาศ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓

ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
๑. นายสนอง
สินโพธิ์
๒. นางลัดดาวัลย์
เพ่งเล็งดี
๓. นางสาวชูจิตร
ชูทรงเดช
๔. นายวัชรา
สามาลย์
๕. นางนวลรัตน์
จันทร์เพ็ชร์
๖. นางปาริชาติ
เสียงสนั่น
๗. นายเสนอ
ประพันธ์
๘. นางชมพูทิพย์
ธรรมโสภณ
๙. นายนคร
เจือจันทร์
10.นายรวิชญุฒม์
ทองแม้น
11.นายวรวิทย์
วุฒิยา

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แทน ผู้อานวยการกลุ่มหมายและคดี
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขต ๑
1 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์
2 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
3 นายเสมา ขวัญทอง
4 นายเฉลิมชัย แสนสุข
5 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
โรงเรียนมหิธรวิทยา
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
โรงเรียนศรีไผทสมันต์

๑

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

6
7
8
9

นายเมธี ชัยมาโย
นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์
นายจิตกร ผมงาม
นางสาวทองใบ ตลับทอง

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
โรงเรียนสวายวิทยาคาร

สหวิทยาเขต ๒
10 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
11 นายคมกฤษ ยินดี
12 นายสนอง มุตตะโสภา
13 นายทศพร สระแก้ว
14 นายไพบูรณ์ เมินขุนทด
15 นายชนะศึก จินดาศรี
16 นายศุภชัย ชาวนา
17 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์
18 นายตฤณ สุขนวล
19 นายรุ่งราวี จาปาดี

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้แทน
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
โรงเรียนนาดีวิทยา
โรงเรียนพญารามวิทยา
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

สหวิทยาเขต ๓
20 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
21 นายสมศักดิ์ บุญโต
22 นายวสันต์ ปัญญาธานี
23 นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา
24 นายแชม มุ่งดี
25 นายนิวัฒน์ โพธิมาศ
26 นายมนัด เทศทอง
27 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
28 นายวายุคล จุลทัศน์
29 นายบุญศักดิ์ บุญจูง

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
โรงเรียนแร่วิทยา
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
โรงเรียนพนาสนวิทยา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

๒

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

สหวิทยาเขต ๔
30 นายเสงี่ยม วงศ์พล
31 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์
32 นายจีระพรรณ เพียรมี
33 นางจารุวรรณ บุญโต
34 นายศุภชัย ภาสกานนท์
35 นางจงบุญ จากภัย
36 ว่าที่ .ต.รุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ
37 นายประเสริฐ สันทอง
38 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
39 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์
40 นายวิชิตชัย แข่งขัน

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
โรงเรียนแตลศิริวิทยา
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
โรงเรียนยางวิทยาคาร
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
โรงเรียนวังข่าพัฒนา

สหวิทยาเขต ๕
41 นายพัลลภ พัวพันธ์
42 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
43 นายเจษฎา สทุมรัมย์
44 นางกชพร ธรรมวิเศษ
45 นายจักรพงษ์ เจริญพร
46 นายสมัย ปานทอง
47 นายเทิดไทย สวัสดี
48 นายทศพร สมพันธ์
49 นายชานาญ เกตุโสระ
50 นายสุดใจ ศรีใหญ่
51 นายถนอม บุญโต

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
โรงเรียนเมืองบัววิทยา
โรงเรียนช้างบุญวิทยา
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
โรงเรียนลาพลับพลาวิทยาคาร
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

สหวิทยาเขต ๖
52 นายยรรยง วงค์คาจันทร์
53 นายวิชัย สาลีงาม
54 ผู้แทน
55 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี
56 นายสุพินทร์ พุฒตาล

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนรัตนบุรี
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โรงเรียนนารายณ์คาผงวิทยา
โรงเรียนธาตุศรีนคร
โรงเรียนดอนแรดวิทยา

๓

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

57
58
59
60
61
62
63

นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อานวยการ

นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์
นายพิทักษ์ ทวีแสง
นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน

นายวีรพงศ์ หมายสุข
นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
นายฉัตรนพดล คงยืน

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
โรงเรียนหนองอียอวิทยา
โรงเรียนโนนเทพ
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา

สหวิทยาเขต ๗
64 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต
65 นายธรรมนูญ มีเสนา
66 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์
67 นายนิเวศ ทิวทอง
68 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
69 นายบุญเกิด กองสุข
70 นายวิทยา เพ่งเลงดี
71 นายธานินท์ ชินวงษ์
72 ผู้แทน
73 นายประจักษ์ เงางาม
74 นายพศิน บัวหุ่ง
75 นายสาโรจน์ พฤษภา

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
โรงเรียนตานีวิทยา
โรงเรียนโคกยางวิทยา
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

สหวิทยาเขต ๘
76 นายสมชัย นามสว่าง
77 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์
78 นายสุพิน บุญเยี่ยม
79 นางอุดมพร สิงห์ชัย
80 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
81 นายอายุ คิดดี
82 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
83 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

โรงเรียนสังขะ
โรงเรียนบัวเชดวิทยา
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
โรงเรียนตาเบาวิทยา
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
โรงเรียนแนงมุดวิทยา

๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

84 นายเพียว พรหมแก้ว
85 นายขันติ จารัตน์

ผู้อานวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
ผู้อานวยการ โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน

ผู้ไม่มาประชุม
นางสาวลัดดาวัลย์

ไชยยา

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางนาถสุดา
๒. นายพชรพรรณ
๓. นายรวิชญุตม์
๔. นางพิชญ์สิณี
๕. นายสิรวิชญ์
๖. นายวัชรา
๗. นางสาวริวัลพัชร

จินดาศรี
ด่านวิไล
ทองแม้น
เจริญรัตน์
แสนดี
พะงาตุนุตถ์
จันทร์เกียรติกร

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ครูธุรการ
พนักงานพิมพ์ดีด

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ก่อนระเบียบวาระ
1. การจัดเก็บข้อมูลการรณรงค์การลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอร์ในสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
ด้วยสำนักงำนควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครรำชสีมำ ชี้แจงกำรจัดเก็บข้อมูลกำรรณรงค์กำรลด
ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอร์ในสถำนศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑
๒. การมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้จัดตั้งกองทุน“ฉก.ชน.สพม.๓๓”
โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อใช้ในการดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย ขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้น
ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (ฉก.
ชน.สพม.๓๓) จึงมอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียน ดังนี้
1) นายบุญฤทธิ์ อุ่นจันทร์ นักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา บ้านพักอาศัยประสบอัค คีภัย
จานวน 3,000 บาท

๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓. การมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกาดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจาปี
2561
ตามที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับ จั งหวัด ประจ าปี 2561 และแจ้ งผลการประกวดฯ แล้ ว นั้น ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทาเกียรติบั ตรเพื่อมอบให้สถานศึกษาที่เข้าร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ประกวดฯ ระดับจังหวัด
ในการนี้ สานักงานลุกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอมอบเกียรติบัตรประกาด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจาปี 2561 ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระดั บจังหวัด
ดังนี้
ประเภท
สถานศึกษา

สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รายนามเข้ารับมอบเกียรติบัตร
สถานศึกษา/หน่วยงาน
1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร (ผู้อานวยการโรงเรียน)
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
2. โรงเรียนรัตนบุรี (ผู้อานวยการโรงเรียน)
โรงเรียนรัตนบุรี

๔. ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2561
1) โล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2561 จานวน 4 โล่
สาหรับสถานศึกษาที่มีผลการคัดเลือกรับรางวัล ยอดเยี่ยม 4 ขนาด ๆ ละ 1 รางวัล
ขนาดเล็ก
ร.ร.โนนเทพ

ขนาดกลาง
ร.ร.แตลศิริวิทยา

ขนาดใหญ่
ร.ร.บัวเชดวิทยา

ขนาดใหญ่พิเศษ
ร.ร.สิรินธร

2) เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
2561 จานวน 8 แผ่น สาหรับสถานศึกษาทีม่ ีผลการคัดเลือกรับรางวัล ดีเด่น 4 ขนาด ๆ ละ 2 รางวัล
ได้แก่
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
1. ร.ร.เมืองแกพิทยาสรรค์ 1. ร.ร.สนมวิทยาคาร
2. ร.ร.ศรีไผทสมันต์
2. ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม

ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่พิเศษ
1. ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ 1. ร.ร.สุรวิทยาคาร
2. ร.ร.สาโรงทาบวิทยาคม 2. ร.ร.ประสาทวิทยาคาร

๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ขอบคุณท่านผู้บริหาร/ข้าราชการครู ที่ได้จัดกิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
๒. แนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน
๑) ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบแบบ
สั้นหรือเขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย
๒) ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปี เลือกใช้ตามแนวทางคือ
- ข้อสอบของสถานศึกษาที่เป็นการวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้าง/พัฒนาที่ได้มาตรฐาน
- ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นที่เป็นการวัดการคิดขั้นสู ง มีกรอบโครงสร้าง
ตามมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้าง/พัฒนาที่ได้มาตรฐาน เช่น โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูง ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ ร.ร.อนุบาลประจาจังหวัด เป็นต้น
- ข้อสอบที่พัฒนาโดย สพฐ. หรือ สพท.
๓. ตามที่มีแนวโน้มจะเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ จึงขอเลื่อนการสอบ GAT/PAT
ของนร.ชั้น ม.๖ จากวันที่ ๒๓-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๖-๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ โดยให้ร.ร.จัดการเรียนการสอน
ชั้น ม.๖ ให้จบก่อนสอบ ถ้าจาเป็นก็อาจสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์/อาทิตย์ โดยทาความเข้าใจกับ นักเรียน/ผู้ปกครอง
๔. การตรวจสอบข้อมูล ประเด็นข่าวการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหั ว
นักเรียนสังกัด สพฐ. ประจาปี ๒๕๖๑ (นาชื่อเด็กในเขตพื้นที่เดียวกันมาเวียน ขอรับเงินสนับสนุน นักเรียนผี)
- โรงเรียนตรวจสอบการดาเนินการ
- อย่าให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น หากมีถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
๕. การจัดอันดับผลสารวจของ WEF
- เก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสอบถามผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่และขนาด
ย่อมในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ มีเกณฑ์การประเมิน ๑๒ ด้าน ๙๘
ตัวชี้วัด
- อันดับที่ ๓๘ จาก ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก
- อันดับ ๓ ของอาเซียน
๖. ผลการจัดอันดับของ The World bank (ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ) Doing
business 2019
- คะแนนรวมทุกด้านดีขึ้น อยู่ที่ ๗๘.๔๕ คะแนน
- อยู่ที่อันดับที่ ๒๗ จาก ๑๙๐ ประเทศ
- ติดท็อป ๓๐ ของโลก อันดับ ๓ ของอาเซียน
๗. รัฐบาลเร่งรัดการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
- ร.ร.จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบต่าง ๆ
- มีมาตรการในช่วงวันสาคัญที่การจราจรหนาแน่น

๗

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๘. ครม.อนุมัติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๑) สาระสาคัญ คือ
๑) ร.ร.เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการศึกษา
๒) ปฏิรูปครูทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างต่อเนื่อง
๓) มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ในการกาหนดและปฏิบัติตามแผน
การศึกษาแห่งชาติ
๙. รัฐบาลจัดระเบียบสังคม (ม.๔๔ : แก้ปัญหาเด็กแว้น)
- ห้ามรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถ
- ผู้ปกครองต้องคอยยับยั้ง หากละเลยถือว่ามีความผิด
- ห้ามร้านซ่อมดัดแปลงสภาพรถ (ฝ่าฝืนเพิกถอนใบอนุญาต)
๑๐. ครม. อนุมัติ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๒๔ ต.ค.๒๕๖๑) สาระสาคัญ
๑. มี คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย จั ดท านโยบายยุ ทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาฯ
๒. แบ่งพัฒนาเด็กปฐมวันเป็น(ช่วงก่อนคลอด ช่วง ๑-๓ ปี ช่วง ๓-๖ ปีและช่วง ๖-๘ ปี
๓. กาหนดให้ รัฐ/องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั ดบริ การ/สวัสดิ การแก่ เด็ กปฐมวั ย
หญิงมีครรภ์ และบุคคลในครอบครัวเด็กฯ
๔. ก าหนดให้ เด็ กเข้ ารั บการพั ฒนาฯ ตาม กฎหมายการศึ กษาแห่ งชาติ การสอบ
คัดเลือกจะกระทามิได้ (ฝ่าฝืนปรับห้าแสน)
๑๑. โรงเรียนศาสตร์พระราชา แบบอย่างการส่งเสริมอาชีพ ณ สพม.๓๖
๑) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๕ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เตรียมอาชีพ ๕๓ อาชีพ
ห้ อ งเรี ย นดิ จิ ทั ล (Digital Classroom/E-learning Zone) นั ก ธุ ร กิ จ น้ อ ย ร้ า นกาแฟเวี ย งเก่ า เน้ น ภาษาจี น
ภาษาอังกฤษ มาบูรณา การกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
๒) ร.ร.ฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคา จ.พะเยา การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและมีงานทา
ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๒. การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา
๑) ประเภทกีฬา เช่น คีตะมวยไทย และกีฬาอื่น ๆ
๒) ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเตรียมสู่อาชีพ
๓) สร้างจุดเน้นกีฬาในโรงเรียนตามบริบท/ศักยภาพ
๔) สร้างเครือข่ายชุมชน ภาครัฐ/เอกชนมีส่วนร่วม เปิดสนามให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาใช้
บริการ (รายงานตามรูปแบบที่ สพฐ. กาหนด)
๕) กิจกรรมการเรียนรู้สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ และกิจกรรม/โครงการพิเศษตามความพร้อม/ศักยภาพของ ร.ร.

๘

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๑๓. สรุปประเด็นปัญหา ว 21/2560
๑) การจัดทาแบบ วฐ.๑ , วฐ.๒ และ วฐ.๓ ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒) การนับระยะเวลาจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง ๕ ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่
ยื่ นคาขอ โดยนั บเป็ นปี การศึกษาซึ่งไม่ถูกต้อง เช่น ใน วฐ.๑ ข้อ ๔.๒ วงเล็ บ ๑ และ ๒ (สามารถดูการนั บ
ระยะเวลาย้อนหลังได้ที่ หน้าเว็บ สานักงาน ก.ค.ศ. ระบุว่า L- Teacher)
๓) การแนบเอกสารหลักฐานประกอบในแบบ วฐ.๑ เช่น
- ก.พ.๗ ไม่ได้รับรองสาเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ แต่เป็นเจ้าตัวรับรอง
เองซึ่งไม่ถูกต้อง
- สาเนาคาสั่งการมอบหมายหน้าที่สอนในแต่ละภาคเรียน ควรมีหน้าคาสั่งโรงเรียน
พร้อมรายละเอียดตารางสอนที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และควรให้ผู้อานวยการโรงเรียนปัจจุบันรับรองข้อมูลทุกฉบับ
- ให้ แ นบเฉพาะส าเนาวุ ฒิ บั ต รผ่ า นการอบรมคู ป องพั ฒ นาที่ คุ รุ พั ฒ นารั บ รอง
ตามหลักเกณฑ์ ว 22/2560
- การแต่ งตั้ งกรรมการกลั่ นกรองควรแต่ งตั้ งข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษาหรื อ
นอกสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าผู้ขอรับการประเมิน (ไม่ควรแต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียน เพราะท่านต้อง
เป็นผู้ประเมิน)
๔) ตั้งข้อสังเกต วันที่ยื่นส่งเอกสารเป็นวันเดียวกับวันแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและเป็น
วันเดียวกับวันที่ผู้อานวยการโรงเรียนลงนามผ่านการประเมิน ซึ่งจะการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด ซึ่งต้องใช้
เวลาในการดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพอสมควร เนื่องจากเอกสารย้อนหลังมีจานวนมาก แต่กลับใช้
เวลาเพียงวันเดียว ซึ่งทาให้เห็นว่า การพิจารณาเอกสารอาจขาดความรอบคอบ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องทุกรายที่ยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐
๕) กรณีบันทึกข้อมูลใน logbook – teacher พบประเด็นปัญหา ดังนี้
๕.๑ เรื่องชั่วโมงการสอน ครูไม่บันทึกข้อมูลตามจริง
๕.๒ กรณีการสอนชดเชยให้นับชั่วโมงการสอนตามชั่วโมงการสอนชดเชยจริง
ผู้อานวยการโรงเรียนรับรองพร้อมบันทึกการสอนกรณีชดเชยในวันหยุด
๕.๓ วิชาสอนให้นับเฉพาะกลุ่มวิชาที่มีรหัสการสอนและมีการวัดผลและประเมินผล
๕.๔ กรณีสัปดาห์การสอบกลางภาคให้นับเฉพาะชั่วโมงที่สอนจริง
๕.๕ ชั่วโมงสนับสนุนการสอนให้บันทึกตามแผนผังโครงสร้าง ๔ ฝ่าย ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานและสรุปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
๕.๖ งานนโยบายและจุดเน้น (เน้นงานตามนโยบายของ สพฐ.)

๙

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ประธานในที่ประชุมมอบให้ นายกฤษละมูลมอญ รอง ผอ.สพม. ๓๓ สรุปประเด็นในคราว
ประชุม ผู้อานวยการเขตทั่วประเทศแทน ผอ.สพม. ๓๓ เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย
นายกฤษ ละมูลมอญ สรุปประเด็นดังนี้
๑. การส่งเกรดนักเรียน ม. ๖ จานวน ๕ ภาคเรียน ในระบบ ทีแคส ซึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒
พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ โรงเรี ยนในสั งกัด สพม. ๓๓ ยังไม่ได้รายงานจานวน ๔ โรงเรียน ข้อมูล ณ วันนี้ (๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๒) รายงานครบทุกโรงเรียนแล้ว
๒. การขั บ เคลื่ อนการน าแผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี เข้ าสู่ ห้ องเรี ยน ซึ่ ง รายละเอี ยด
ศึกษานิเทศ จะขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างชัดเจน ต่อไป
๓. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และการออกกาลังกาย สพฐ. ต้องการที่จะให้นากีฬาและ
การออกกาลังกาย ๔ หลัก ดังนี้
๑) สู่หลักสูตรและการเรียนรู้ ต้องการให้เพิ่มชั่วโมงพละ อย่างต่าสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง
๒) สู่หลักการพัฒนาบุคลาการ คือการเป็นกรรมการตัดสิน
๓) สู่ความเป็นเลิศ จะมีการแข่งขันกีฬา สพฐ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๔) สู่การบริการชุมชน เปิดสนามโรงเรียนให้ชุมชนใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกาย
๔. ธุรการโรงเรียน ให้สานักงานเขต ช่วยกากับการแบ่งงานให้ครูกับครูธุรการขาดจากกัน
ธุรการให้ทางานธุรการ ส่วนครูให้ทาหน้าที่สอนไป ซึ่ง สพฐ. จะประชุมครูธุรการผ่านระบบทางไกล ต่อไป
๕. พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพม. ๓๓ ได้รับจัดสรรมา ๒๘ อัตรา จากเดิม ๒๙ อัตรา แนวปฏิบัติ
สพม. ๓๓ จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป
๖. การสอบผู้อานวยการโรงเรียน จะมีขึ้นประมาณ กลางเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่ง สพฐ.
มอบให้ กศจ. ดาเนินการออกข้อสอบเอง
๗. การเลือกตั้ง สส. ที่รัฐบาลกาหนดประมาณ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้บุคลากรวางตัว
เป็นกลาง
๘. เรื่อง ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดกับสานักงานเขตหรือโรงเรียน หลายจังหวัดมีปัญหา
อาจจะสับสนเรื่องการปฏิบัติงานสายบังคับบัญชา แต่ขอยืนยันว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ ไม่ใช่ สป.
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

๑๐

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มอานวยการ
๓.๑.๑ ข้อประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม

2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑. เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับตาแหน่งใหม่/ ที่ย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น
1) นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๓) นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดจังหวัดสุรินทร์
๔) นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสุรินทร์
๕) นายประหยัด ตะคอนรัมย์ วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
๖) นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานสุรินทร์
ย้ายมาจาก ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานตาก
๗) นางอิฐสราชัย ลาพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาจาก อุตสาหกรรมจังหวัด บุรีรัมย์
๘) นายเกษม วงศ์มา ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาจาก ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดยโสธร
๙) นางศุภากร ระดมสุข ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตสุรินทร์
ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราสาท
๑๐) นายอานวย เปรมกิจพรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอรัตนบุรี
ได้รับการแต่งตั้งจาก นักทัณฑวิทยาชานาญการพิเศษ เรือนจากลางนครสวรรค์

๑๑

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น
๑) นายชานาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๒) นายนที ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด
๓) นายกัณห์ รัตนสกุลชาติ ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ชัยภูมิ
๔) นางอัธยา อ่าหนองโพ จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปดารงตาแหน่ง จัดหางาน
จังหวัดสมุทรสาคร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๓.๑.๒ ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
(1) การนัดหมาย/ และประชุม ต้องตรงเวลา / ให้หัวหน้าส่วนประชุมด้วยตนเอง
(2) การเสนองานให้เสนอแฟ้มผู้ว่าราชการให้ถือปฎิบัติ ตามหนังสือแจ้ง
- เรื่อง แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อ
ผู้บังคับบัญชา อ้างตามหนังสือ จังหวัดสุรินทร์ ที่ ที่ สร.0017.3/ว 5218 ลว 8 ตุลาคม 2561
- เรื่อง เน้นย้าการปฎิบัติตามแนวทางการปฎิบัติราชการของจังหวัด
สุรินทร์ อ้างตามหนังสือ จังหวัดสุรินที่ สร.0017.3/ว 5415 ลว 19 ตุลาคม 2561
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด มีนโยบายพบครูนักเรียนหน้าเสาธง
(4) ทุกหน่วยงานต้องสะอาด หน้าดูน่าชม และผู้ว่ามีแผนตรวจเยี่ยมแต่และ
หน่วยงาน
(5) เรื่องร้องเรียนที่มีการถวายฎีกา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
(6) กรณีที่มีหนังสือสาคัญ จาเป็นเร่งด่วน ส่วนราชการ/หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง
สามารถเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทราบและพิจารณาได้ทุกเมื่อ ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ โดยประสานกับฝ่ายเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 08
9203 0725 หรื อ Line ID : Governor2759 เพื่อให้ การปฏิบั ติ เป็ นไปด้วยความรวดเร็วและทั นต่ อ กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาสั่งการได้ทันท่วงที ให้ถือปฎิบัติ โดยให้กาชับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย สาหรับอาเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย อนึ่ง หากพบว่าส่วนราชการใดปล่อยปละ

๑๒

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ละเลยไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จังหวัดจะดาเนินการ
ทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการต่อไป

มติทปี่ ระชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๑.๓ เรื่องการจัดกิจกรรมสาคัญของจังหวัดสุรินทร์
1) การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ระหว่างวันที่ 12-14
ธันวาคม 2561
2) การจัดงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561 การแสดงช้างซ้อมใหญ่
16 พฤศจิกายน 2561 เลี้ยงโต๊ะช้าง แสงสีเสียงที่ อ.ศีขรภูมิ
17 พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดงานการแสดงช้าง
18 พฤศจิกายน 2561 การแสดงช้าง
3) “โครงการจังหวัดสุรนิ ทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้าใจสร้างสุข
สร้างรอยยิ้ม” ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
4) การจั ด งาน “วั น รวมน้ าใจหลั่ ง ไหลสู่ ก าชาดสุ ริ น ทร์ ” ประจ าปี 2561 วั นที่ 9
พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ขอรับบริจาค งดรับสิ่งของ โดยให้ไปลงทะเบียนการบริจาคที่หน้างาน
ผู้ว่าราชการรับจะรับมอบการบริจาคจากแต่และหน่วยงาน ในเวลา 10.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๔ แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชา
ให้ถือปฎิบัติตามหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ ที่ สร.0017.3/ว 5218 ลว 8 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบหมายเลข ๑)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๑.๕ เน้นย้าการปฎิบัติตามแนวทางการปฎิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ จังหวัดสุรินที่ สร.0017.3/ว 5415 ลว 19 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ

๑๓

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓.๑.๖ กาหนดการประชุมผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2562
ที่
วันเดือนปี
สหวิทยาเขต
1 6 ธันวาคม 2561 สหวิทยาเขต 1
2 7 มกราคม 2562 สหวิทยาเขต 2
3 5 กุมภาพันธ์ 2562 สหวิทยาเขต 3
4 5 มีนาคม 2562
สหวิทยาเขต 4
5 5 เมษายน 2562
6 6 พฤษภาคม 2562 สหวิทยาเขต 5
7 5 มิถุนายน 2562 สหวิทยาเขต 6
8 5 กรกฎาคม 2562 สหวิทยาเขต 7
9 5 สิงหาคม 2562 สหวิทยาเขต 8
10 5 กันยายน 2562

โรงเรียน

๓.๑.๗ สรุ ปรายงานผลการร่ วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทาน (รายละเอี ยดดตาม
เอกสารแนบ ๓)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๘ การแข่งขันกีฬา ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๑
ด้วย สพป.สร. 3 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๑ Surin 3 Game 2018 โดยกาหนดจัดการแข่งขัน
ในวันที่ ๑๙ และ ๒๑ พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปราสาท อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๙ หมอชวนวิ่ง
แพทยสภาได้จัดทาโครงการหมอชวนวิ่ง ขึ้น ในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภาและ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี โดยจัดให้มีกิจกรรมการวิ่ง
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่งเป็น 15 สาย เริ่มวิ่งจากจังหวัด 15 สายที่กาหนด ส่งต่อกันเป็น
ทอดๆ จากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดถัดไป รวม 76 จังหวัด โดยจังหวัดสุรินทร์กาหนดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
โครงการดังกล่าวในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์

๑๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมพิธีเปิด
ตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยสามารถส่งแบบตอบรับ และสั่งจองซื้อที่ระลึกโครงการหมอชวนวิ่ง
ราคาตัว ละ 200 บาท ได้ที่กลุ่ มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์ โทร 0 4452
0645 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นายกมล สกุลวัฒนา โทร 08 1725 4506
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๒.๑ การรายงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
1. ข้อมูล BOBEC
2. ข้อมูลนักเรียนซ้าซ้อน
3. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๒.๒ โครงการนาเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019
กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2019”
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด จัดโครงการนาเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning
Thailand Forum 2019 กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2019” ปีที่ 15
เพื่อส่งเสริมให้ครูทั่วประเทศระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกรเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้นวัตกรรมในชั้นเรียน
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว
ให้ครูในสังกัดที่สนใจ ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนเข้า
ร่ ว มประกว ด โ ดยศึ ก ษารายละเอี ย ดและลงทะ เบี ย นสมั ค รออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2xTx4ki
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเรวดี รามสูตร โทร
081-844-0595 หรืออีเมล Rewadee.ra@outlook.com
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓.๓ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๓.๑ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการ
สอบปลายปีของผู้เรียน
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดแนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
โดยมุ่งเน้นการประเมินสมรรถนะที่สาคัญและให้อิสระแก่สถานศึกษาในการเลือกใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของ
ผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้การวัดและประเมินผลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศแนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
ดังนี้
๑.๑ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้
ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบแบบสั้นหรือ
เขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย
๑.๓ ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทาง ดังนี้
๑.๓.๑ ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน
๑.๓.๒ ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน เช่น โรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด เป็นต้น
๑.๓.๓ ข้อสอบที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕)
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๓.๒ การนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้กาหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในด้านการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการ โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเป็นกลยุทธ์สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว นั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอชี้แจงแนวทางการ
นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาในตามแผนการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๑ โดยขอให้โรงเรียนดาเนินการตามแนวทางการนิเทศ ติดตามตามบทบาทหน้าที่และภารกิจในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. กิจกรรมการนิเทศระดับโรงเรียน : การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน ให้มีการวางระบบ
การนิเทศภายใน การจัดทาแผนการนิเทศภายในโรงเรียนและมีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผน/
ปฏิทินที่กาหนด โดยทีมผู้นิเทศภายในโรงเรียนที่เน้นการพัฒนางานโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียน ครูผู้สอนทุกคนต้องได้รับการนิเทศด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

๑๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน(Lesson study) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
คณะกรรมการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นรายงานผลการนิเ ทศสั งเกตพฤติ กรรมการสอน ผ่ านระบบออนไลน์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖) ทุกครั้งที่มีการสังเกตการสอน และโรงเรียนจัดทารูปเล่ม รายงาน
สรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ภายใน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. กิจกรรมนิเทศระดับสหวิทยาเขต : การนิเทศโดยทีมผู้นิเทศระดับสหวิทยาเขต ให้ มีการ
วางระบบการนิเทศภายในสหวิทยาเขต การจัดทาแผนการนิเทศและมีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตของตนเองตามแผน/ปฏิทินที่กาหนด โดยทีมผู้นิเทศภายในสหวิทยาเขต เน้นการนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ ๆ และการบริหารจัดการของโรงเรียนตามมาตรฐานการปฏิ บัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ หรือมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ถือเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบ
การนิเทศภายในด้านการพัฒนางานวิชาการ โดยการนิเทศในระดับสหวิทยาเขต ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๓. กิจกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา : ดาเนินการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม การดาเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในโรงเรียนประชารัฐ จานวน ๑๐ โรงเรียน
ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นิเทศ ติดตาม การดาเนินงาน
ของสถานศึกษาในสั งกัดและสั งเกตการสอนในชั้นเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จานวน ๔๐ โรงเรียน
หมายเหตุ ดาวน์โหลดแผนการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/plannited261
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๓.๓ การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson
study)
๑) กระบวนการของ Lesson Study โดยทั่วไปประกอบด้วย ๘ ขั้นตอนดังนี้
๑ .Problem Identify action กาหนดประเด็นที่จะสอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียน
๒. Class planning วางแผนการสอน โดยเนนที่นักเรียนและครูเป็นสาคัญ
๓. Class implementation นาแผนการสอนไปใช้โดยเน้นบทเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรูและ
กระบวนการคิดของนักเรียนและแกไขความเข้าใจคลาดเคลื่อน
๔. Class evaluation and review of result ประเมินผลบทเรียนว่าส่งผลต่อการเรียนรู
ของนักเรียนอย่างไรและร่วมกันอภิปรายสะท้อนความคิด
๕. Reconsideration of class ปรับปรุงบทเรียนโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้
๖. Implementation base on reconsideration นาแผนการสอนที่ปรับปรุงแลวมาสอน
นักเรียนกลุ่มอื่น

๑๗

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๗. Evaluation and review ประเมินผลบทเรียนและร่วมกันอภิปรายสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับบทเรียน
๘. Share result นาผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูร่วมกัน
สรุป กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
ร่วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู

นาแผนการจัดการเรียนรูไปใช้และสังเกตชั้นเรียนตามตารางสอนปกติ

สะท้อนผลชั้นเรียนทุกสัปดาห์

สรุปผลการเรียนรูของครูจัดทา open

class

ปรับแผนการจัดการเรียนรูเมื่อเริ่มปการศึกษาใหม่

ภาพที่ ๑ แสดงรูปแบบกระบวนการศึกษาชั้นเรียน
๓.๒ ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ทุกโรงเรียนเข้ารับอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศภายในโรงเรียนที่เน้นการนิเทศโดยกระบวกการ Lesson Study โรงเรียนละ ๓ คน
ประกอบด้วย รองวิชาการ หัวน้างานวิชาการ หัวหน้างานนิเทศภายใน โดยทาการชาระค่าลงเบียน คนละ
๑๘๐ บาท
๓.๓ กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดย
กาหนดออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ดังนี้
๑. ครูสหวิทยาเขต ๑ - ๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. ครูสหวิทยาเขต ๕ – ๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ

๑๘

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓.๓.๔ การนาเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ด้ า นการขั บ เคลื่ อ นงานนโยบายต่า ง ๆ ของสถานศึ ก ษา และ
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาจัดนิทรรศการนาเสนอผลงาน
ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รายละเอียด
จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังโรงเรียนอีกครั้ง
๑. รางวัลชนะเลิศวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา
ที่
รายการประกวด
โรงเรียน
๑ โรงเรียนที่ใช้คุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนา
แนงมุดวิทยา
๒ โรงเรียนที่ปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑
พนาสนวิทยา
๓ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สุรวิทยาคาร
๔ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แตลศิริวิทยา
๕ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
บัวเชดวิทยา
๖ โรงเรียนที่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาวิชาชีพ ชุมพลวิทยาสรรค์
๗ โรงเรียนที่มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
จอมพระประชาสรรค์
๘ โรงเรียนที่ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เทพอุดมวิทยา
๙ โรงเรียนที่นาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ศีขรภูมิพิสัย
๑๐ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมในเครื่องแบบ)
จารย์วิทยาคาร
๑๑ โรงเรียนที่ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning นารายณ์คาผงวิทยา
๑๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
ขนาดมอญพิทยาคม
๑๓* ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม
นารายณ์คาผงวิทยา
๑๔* ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ลานทรายพิทยาคม
๑๕* ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม นารายณ์คาผงวิทยา
๑๖* ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม
นารายณ์คาผงวิทยา
* การประกวดและคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม ประจาปี ๒๕๖๑
๒. รางวัลชนะเลิศ IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
รายการประกวด
โรงเรียน
๑ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สิรินธร
๒ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
บัวเชดวิทยา
๓ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
แตลศิริวิทยา
๔ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
โนนเทพ
ที่ประชุม รับทราบ

๑๙

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓.๓.๕ การดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑. แผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดาเนินการดังนี้
๑.๑ จัดประชุมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
๑.๑.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
๑.๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และเทคนิคการเขียน
รายงานโครงร่างองค์กรและหมวด ๑ – ๗
๑.๒ นิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย นในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดย
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับโรงเรียนรุ่นที่ ๑ – ๒ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม
และเป็นพี่เลี้ยงจากระดับเขตตรวจราชการและระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับ
โรงเรียนรุ่นที่ ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับการประเมินระดับ ScQA (แบบ Fast Tract)
๒. การขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน (OBECQA) ระดั บ ScQA (แบบ Fast Tract) ส าหรั บ โรงเรี ย นมาตรฐานสากล รุ่ น ที่ ๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีโรงเรียนยื่นสมัครเพื่อขอรับการประเมิน จานวน ๕ โรง ดังนี้
๒.๑ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จานวน ๔ โรง
ได้แก่
๑) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๒) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
๓) โรงเรียนสนมวิทยาคาร
๔) โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
๒.๒ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ จานวน ๑
โรง คือ
๑) โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
๓. การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปี ๒๕๖๑ ที่บูรณา
การกับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ที่จะจัดในระดับภาค
ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่
๓.๑ การจั ดนิ ทรรศการและการนาเสนอผลงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBECQA ปี
๒๕๕๙-๒๕๖๐
๓.๒ การจัดเวทีศักยภาพนักเรียน
๓.๓ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่วนกิจกรรมหลักรายการที่ ๔ การจัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานการคงสภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม Intensive School ที่ได้รับเกียรติบัตรระดับ Gold และ Platinum สพฐ.ขอ
ยกเลิ กกิจ กรรมนี้ และในการนี้ ส าหรั บ กิจกรรมหลักทั้ง ๓ รายการดังกล่ าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา (Best Practice) ด้านการปฏิบัติที่ดี ประเภทโรงเรียนมาตรฐานสากล นาเสนอ
ผลงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓.๖ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561
1. กาหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562
2. จานวนผู้เข้าสอบ 8,550 คน จานวนห้องสอบ 297 ห้อง
3. สนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.1 สนามสอบโรงเรียนสิรินธร ที่เข้าสอบมีจานวน 8 โรง ได้แก่
1) สิรินธร
2) โชคเพชรพิทยา 3) ตั้งใจวิทยาคม
4) ท่าสว่างวิทยา 5) นาดีวิทยา
6) พญารามวิทยา
7) สุรินทร์พิทยาคม 8) สุรินทร์ภักดี
3.2 สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร ที่เข้าสอบมีจานวน 8 โรง ได้แก่
1) สุรวิทยาคาร
2) เทนมีย์มิตรประชา 3) นาบัววิทยา
4) มหิธรวิทยา
5) วีรวัฒน์โยธิน
6) ศรีไผทสมันต์
7) สวายวิทยาคาร 8) สุรนิ ทร์ราชมงคล
3.3 สนามสอบโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ที่เข้าสอบมีจานวน 2 โรง ได้แก่
1) รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2) ศรีรามประชาสรรค์
3.4 สนามสอบโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ที่เข้าสอบมีจานวน 5 โรง ได้แก่
1) สุรพินท์พิทยา
2) จารย์วิทยาคาร 3) พนาสนวิทยา
4) มัธยมจารพัตวิทยา 5) แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
3.5 สนามสอบโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ที่เข้าสอบมีจานวน 3 โรง ได้แก่
1) สินรินทร์วิทยา
2) บึงนครประชาสรรค์ 3) แร่วิทยา
3.6 สนามสอบโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ที่เข้าสอบมีจานวน 4 โรง ได้แก่
1) จอมพระประชาสรรค์ 2) บุแกรงวิทยาคม 3) เมืองลีงวิทยา
4) หนองสนิทวิทยา
3.7 สนามสอบโรงเรียนสนมวิทยาคาร ที่เข้าสอบมีจานวน 3 โรง ได้แก่
1) สนมวิทยาคาร 2) หนองขุนศรีวิทยา
3) หนองอียอวิทยา
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3.8 สนามสอบโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่เข้าสอบมีจานวน 8 โรง ได้แก่
1) ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 2) ช้างบุญวิทยา 3) ทุง่ กุลาพิทยาคม
4) โนนแท่นพิทยาคม 5) พรมเทพพิทยาคม 6) เมืองแกพิทยาสรรค์
7) ลานทรายพิทยาคม 8) ศรีปทุมพิทยาคม
3.9 สนามสอบโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ที่เข้าสอบมีจานวน 3 โรง ได้แก่
1) ชุมพลวิทยาสรรค์ 2) เมืองบัววิทยา 3) ลาพลับพลาวิทยาคาร
3.10 สนามสอบโรงเรียนรัตนบุรี ที่เข้าสอบมีจานวน 6 โรง ได้แก่
1) รัตนบุรี 2) แกศึกษาพัฒนา 3) ดอนแรดวิทยา
4) ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 5) ธาตุศรีนคร 6) เบิดพิทยาสรรค์
3.11 สนามสอบโรงเรียนนารายณ์คาผงวิทยา ที่เข้าสอบมีจานวน 3 โรง ได้แก่
1) นารายณ์คาผงวิทยา 2) โนนเทพ 3) ประดู่แก้วประชาสรรค์
3.12 สนามสอบโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ที่เข้าสอบมีจานวน 8 โรง ได้แก่
1) ศีขรภูมิพิสัย 2) กุดไผทประชาสรรค์ 3) ขวาวใหญ่วิทยา
4) แตลศิริวิทยา 5) ยางวิทยาคาร 6) วังข่าพัฒนา
7) หนองแวงวิทยาคม 8) ห้วยจริงวิทยา
3.13 สนามสอบโรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม ที่เข้าสอบมีจานวน 2 โรง ได้แก่
1) สาโรงทาบวิทยาคม 2) ศรีสุขวิทยา
3.14 สนามสอบโรงเรียนสังขะ ที่เข้าสอบมีจานวน 7 โรง ได้แก่
1) สังขะ 2 กระเทียมวิทยา 3) ขนาดมอญพิทยาคม
4) ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5) เทพอุดมวิทยา
6) พระแก้ววิทยา
7) ศรีณรงค์พิทยาลัย
3.15. สนามสอบโรงเรียนบัวเชดวิทยา ที่เข้าสอบมีจานวน 3 โรง ได้แก่
1) บัวเชดวิทยา 2) มัธยมศรีสาเภาลูน 3) มัธยมทับทิมสยาม 04
3.16 สนามสอบโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ที่เข้าสอบมีจานวน 7 โรง ได้แก่
1) ประสาทวิทยาคาร 2) โคกยางวิทยา 3) เชื้อเพลิงวิทยา
4) ตานีวิทยา 5) ตาเบาวิทยา 6) ทุ่งมนวิทยาคาร 7) ไทรแก้ววิทยา
3.17 สนามสอบโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ที่เข้าสอบมีจานวน 3 โรง ได้แก่
1) กาบเชิงวิทยา 2) โคกตะเคียนวิทยา
3) ปราสาทเบงวิทยา
3.18 สนามสอบโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ที่เข้าสอบมีจานวน 2 โรง ได้แก่
1) พนมดงรักวิทยา 2) แนงมุดวิทยา
มติที่ประชุม รับทราบ
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๓.๓.๗ ด าเนิ น การฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยส าหรั บ ครู
ชาวต่างชาติที่สอนในสถานศึกษา
ด้วยสถาบันทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดาเนินการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะสังคมและวัฒนธรรมไทยสาหรับครูชาวต่างชาติที่สอนในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านสังคม ศิลปะ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย มาตรฐาน
วิชาชีพและกฎหมายด้านการศึกษา ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การสอนตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและต่อใบอนุญาต ตามข้อบังคับของคุรุ
สภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๒๙ ที่มอบให้สถานศึกษาให้ความรู้ ด้านภาษาไทย
วัฒนธรรมไทย และกฎหมายทางการศึกษาแก่ครูชาวต่างชาติที่สอนในสถานศึกษา โดยจะจัดอบรม
ตามโครงการ ณ สวนป่ารีสอร์ท ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนแจ้งครูชาวต่างประเทศเข้ารับการอบรมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว โดยสมัครเข้ารับการ
อบรมและแจ้งชื่อมาที่เขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ โทร.๐๘๑-๓๐๗๓๖๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๔.๑ การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๑
ตำมที่รัฐบำลได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ และสำนักงำนคณะกรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำว ดังนี้
๑.๑ กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกีฬำในเวลำเรียน ได้แก่ ฟุตบอล ยิมนำสติก กำรลอยตัวใน
น้ำ และมวยไทย (เน้นทักษะกำรนำท่ำมวยไทยมำใช้ออกกำลังกำยและศิลปะแม่ไม้มวยไทย)
๑.๒ กำรเปิดพื้นที่โรงเรียนทั้งสนำม และโรงยิม ให้ประชำชนออกกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬำ ให้เตรียมกำรดังนี้
- สำรวจโรงเรียนที่พร้อมให้บริกำรของแต่ละเขตพื้นที่ (ตำมแบบ สพฐ.)
- สำรวจและจัดหำ Coach จิตอำสำ ผู้นำกีฬำชุมชน (ตำมแบบ สพฐ.) โดยส่งข้อมูลคืน สพฐ.
ภำยในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ แล้ว สพฐ. จะสรุปภำพรวมให้ที่ประชุมทรำบในกำรประชุม ผอ.
เขต วันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงรำย

๒๓

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๑.๓ กำรแข่งขันกีฬำ “สพฐ. เกมส์” มีกำรแข่งขันกีฬา ๗ ประเภท ดังนี้
๑) ฟุตบอล ชำย ๓ รุ่น
๒) วอลเลย์บอล ชำย/หญิง ๓ รุ่น
๓) ฟุตซอล ชำย ๓ รุ่น
๔) บำสเกตบอล ชำย/หญิง (ม.ต้น ม. ปลำย )
๕) คีตมวยไทย(เน้นทักษะกำรนำท่ำมวยไทยมำใช้ออกกำลังกำยและศิลปะแม่ไม้มวยไทย)
๖) เซปักตะกร้อ ช่ำย/หญิง ๓ รุ่น
๗) วิ่ง ๓๑ ขำ (ประถม)
ส่วนกีฬำ คนพิกำรทำง ร่ำงกำย /หู /ปัญญำ จัดแข่งขัน กีฬำ เปตอง และฟุตซอล
(ระดับม.ต้น และ ม.ปลำย)
อนึ่ง กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน สพม. ๓๓ เกมส์ ที่ผ่ำนมำ มีชนิดกีฬำ ที่แข่งขัน ดังนี้ ๑. กรีฑำ
๒. วอลเลย์บอล ๓. บำสเกตบอล ๔. เซปักตะกร้อ ๕. มวย ๖. ฟุตซอล ๗. เทเบิลเทนนิส ๘.
ฟุตบอล ๙. อฮนบอล ๑๐. แบตมินตัน
การแบ่งรุ่นอายุ
๑) รุ่นระดับประถม อำยุไม่เกิน ๑๒ ปี ชำย/หญิง
๒) รุ่นระดับมัธยมต้น อำยุไม่เกิน ๑๕ ปี ชำย/หญิง
๓) รุ่นระดับมัธยมปลำย อำยุไม่เกิน ๑๘ ปี ชำย/หญิง
ในกำรนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำจมอบหมำยให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต ๑ ทุกจังหวัด เป็นเจ้ำภำพหลัก และคำดว่ำจะจัดกำร
แข่งขัน ดังนี้
๑) ระดับจังหวัด แข่งขันระหว่ำง วันที่ ๕ – ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๒) ระดับภาค แข่งขันระหว่ำง วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน – ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑
๓) ระดับชาติ แข่งขันระหว่ำง วันที่ ๑๑ – ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ (กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชำติ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่ำงวันที่ ๖- ๘ ธันวำคม ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม ประธำนสหวิทยำเขตเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไอยรำ
(ชั้น ๓) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ดังนี้
๑. ให้ปรับชนิด/ประเภทกีฬำให้ตรงกับ กีฬำ “สพฐ.เกมส์” จำนวน ๗ ประเภท (ระดับ
มัธยม ๖ ประเภท)
๒. ระดับสหวิทยำเขต จัดกำรแข่งขันให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๓. ระดับเขต จัดกำรแข่งขัน ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๑-๒๒-๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๒๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๔. ระดับจังหวัด (คัดเลือก ๘ ทีมสุดท้ำย) ระหว่ำงวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๕.๑ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู
ในครำวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งครู ซึ่งมีหน้ำที่สอนในหน่วยกำรศึกษำ จำนวน ๔ รำย (กรณีพิเศษ ๑ รำย)
และกรณีปกติ ๑ รำย) ตำมคำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ที่ ๖๔๔/๒๕๖๑ เรือ่ ง ย้ำยและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน ๔ รำย
๑) กรณีปกติ จำนวน ๓ รำย
- ในเขต ๑ รำย
- ต่ำงเขต ๒ รำย
๒) กรณีพิเศษ ต่ำงเขต ๑ รำย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๗)
๓.๕.๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
ด้วยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งคำสั่งศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๗๗/๒๕๖๑ เรื่องบรรจุและ
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ สั่ ง ณ วั น ที่ ๑ ตุ ล ำคม ๒๕๖๑ เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ ำ รั บ รำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำมโครงกำร
ผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรศึกษำธอกำรจังหวัดสุรินทร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต
๓๓ จำนวน ๑๐ รำย โดยให้เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม เป็นเวลำ ๒ ปี ในตำแหน่งที่ได้รับกำร
แต่งตั้งและหำกจะขอย้ำยไปตำรงตำแหน่งนอกหน่วยงำนกำรศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี เว้นแต่ละออกจำกรำชกำร (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๘)
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๕.๓ การย้ายและแต่ งตั้ งข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ.ศ. 2561 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ประกอบด้วย

๒๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

1) ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ รินทร์
ที่ 620/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2561 และคาสั่ งส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดสุ รินทร์ ที่ 645/2561 เรื่อง แก้ไขคาสั่ งย้ายและแต่ง ตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา สั่ง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 26 ราย
- ย้ายภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 14 ราย
- ย้ายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จานวน 4 ราย
- ย้ายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จานวน 3 ราย
- ย้ายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จานวน 5 ราย
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งผู้ที่ได้ย้ายและแต่งตั้ งให้
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสานักสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ทราบและมอบหมายงานในตาแหน่ งหน้ าที่เดิม และไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
โดยดาเนินการดังนี้
๑.1) การรับย้ายจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้มีหนังสือแจ้งคาสั่งย้ายและแต่งตั้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเดิมทราบ เพื่อ
แจ้ง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายงานและมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายใน 15 วัน
หลังจากรับทราบคาสั่ง
1.๒) การย้ายภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการ 14 ราย รับทราบคาสั่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมมอบหมายงานในหน้าที่
ให้เรียบร้อย และไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้เรียบร้อย ภายใน 15 วันหลังจากรับทราบ
คาสั่ง โดยไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และเมื่อโรงเรียนต้น
สังกัดและโรงเรียนปลายทางดาเนินการรับและส่งตัวผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทราบด้วย
2) ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่ 621/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2561 และคาสั่ งส านั กงานศึกษาธิการจังหวั ดสุ รินทร์ ที่ 646/2561 เรื่อง แก้ไขคาสั่ งย้ายและแต่ง ตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จานวน 5 ราย โดยเป็นการย้าย
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทั้ง 5 ราย
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งผู้ที่ได้ย้ายและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสานักสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ทราบและมอบหมายงานในตาแหน่งหน้าที่เดิมให้เรียบร้อย และไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ให้เรียบร้ อย ภายใน 15 วันหลังจากรับทราบคาสั่ง โดยไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และเมื่อโรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรียนปลายทางดาเนินการรับและส่ง

๒๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ตั ว ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แจ้ ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 33 ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๕.๔ การดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ข าดแคลน รุ่นที่ 4 ประจาปี 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน
ตามโครงการพิเศษหรื อโครงการทุนรั ฐบาล ตามหนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2557 โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่น
ที่ 4 ประจาปี 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 จานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาแหน่งเลขที่ 77484 เลขที่ตาแหน่งเบิกจ่ายตรง 0408351 อันดับ
คศ.3 ขั้น 65,910บาท โรงเรียนสิรินธร อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)
(2) ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาแหน่งเลขที่ 80256 เลขที่ตาแหน่งเบิกจ่ายตรง 0408430 อันดับ
คศ.3 ขั้น 63,810 บาท โรงเรียนสิรินธร อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วิชาเอกภาษาเกาหลี)
(3) ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาแหน่งเลขที่ 79848 เลขที่ตาแหน่งเบิกจ่ายตรง 0408419 อันดับ
คศ.3 ขั้น 62,100 บาท โรงเรียนสิรินธร อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วิชาเอกภาษาเขมร)
(4) ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาแหน่งเลขที่ 110075 เลขที่ตาแหน่งเบิกจ่ายตรง 0406762 อันดับ
คศ.3 ขั้น 52,060 บาท โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (วิชาเอกภาษาเขมร)
ที่

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สาเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว จานวน 4 อัตรา ดังนี้
ชื่อ – สกุล
วุฒิ
มหาวิทยาลัย
วิชาเอก
รร.ที่เลือกบรรจุ
(ป.ตรี)
ชื่อโรงเรียน อาเภอ

1 นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรง ศษ.บ
2 นายยุรนันท์ จันทะเวช
ศศ.บ.+
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.+
3 นายจิราวุฒิ เกษอินทร์
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.+
4 นายกรภัทร์ มณี
ป.บัณฑิต

ขอนแก่น
มหาสารคาม
ราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
ราชภัฏมหาสารคาม
ศรีนครินทวิโรฒ
ราชภัฏมหาสารคาม

การสอนภาษาญี่ปุ่น สิรินธร
ภาษาเกาหลี
สิรินธร

เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์

ภาษาเขมร

สิรินธร

เมืองสุรินทร์

ภาษาเขมร

ป ร ะ ส า ท ปราสาท
วิทยาคาร

๒๗

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

กาหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจาปี 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
1.ประกาศรับสมัครคัดเลือก
2.รับสมัครคัดเลือก
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
4.ดาเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
5.ประกาศผลการคัดเลือก
6.ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 –วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ภายในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

3.6 กลุ่มนโยบายและแผน
๓.๖.๑ การประเมิน SMART TEAM (ทีมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ)
ตำมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้ประกำศแนวทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้สถำนศึกษำใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนในสังกัดให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้วยทีม สพม.๓๓ (SMART TEAMS)
ประกอบด้วย
๑. คุณลักษณะของผู้บริหำร สพม.๓๓ (SMART DIRECTORS) : “CHANGS”
๒. คุณลักษณะของครู สพม.๓๓ (SMART TEACHERS) : “KRUDEE”
๓. คุณลักษณะของบุคลำกร สพม.๓๓ (SMART EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN”
๔. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.๓๓ (SMART STUDENTS) “DEKSAREN”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จึงขอควำมร่วมมือประธำนสหวิทยำเขตและ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน และครู ได้ประเมินและสรุปผลกำรดำเนินงำน ตำมแบบประเมินที่แนบ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบหมายเลข ๙)
๑. แบบประเมินผู้บริหารโรงเรียน (SMART DIRECTORS) “CHANGS” ผู้ประเมินคือประธานสห
วิทยา เขต ส่งผลการประเมินผ่านทาง เว็บไซต์ http://gg.gg/changs61 โดยประธานสหวิทยาเขต
๒. แบบประเมินครู สพม.33 (SMART TEACHERS)"KRUDEE" ผู้ประเมินคือผู้บริหารโรงเรียน
ส่งผลการประเมินสรุปภาพรวม ผ่านทางเว็บไซต์ http://gg.gg/krudee61

๒๘

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓. แบบประเมินนักเรียน สพม.33 (SMART STUDENTS)"DEKSAREN" ผู้ประเมินคือครูประจาชั้น
ส่งสรุปรายงานผลภาพรวม ผ่านทางเว็บไซต์ http://gg.gg/deksaren61 ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ภำยในวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๖.๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒.๑ แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยสำหรับโรงเรียนปกติ รำยกำรผูกพันเดิม
ที่

รำยกำร

โรงเรียน

๑ อำคำรเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ก พนมดงรักวิทยำ
๒ อำคำรเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ก สุรพินท์พทิ ยำ
๓ อำคำรเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก สุรวิทยำคำร
รวม

งบประมำณเริม่
พ.ศ.๒๕๖๑
๔,๐๐๒,๖๐๐
๔,๐๐๒,๖๐๐
๔,๘๐๘,๘๐๐
๑๒,๘๑๔,๐๐๐

ปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒

ปีงบประมำณ
รวม

๑๓,๕๙๗,๔๐๐
๑๓,๔๘๒,๔๐๐
๑๖,๕๒๑,๒๐๐
๔๓,๖๐๑,๐๐๐

๑๗,๖๐๐,๐๐๐
๑๗,๔๘๕,๐๐๐
๒๑,๓๓๐,๐๐๐
๕๖,๔๑๕,๐๐๐

๒.๒ แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอน
ปลำย กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน รำยกำรปีเดียว ค่ำ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้สพม.๓๓และโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๘ รำยกำร ๖๘ หน่วย งบประมำณ
ทั้งสิ้น ๓๑,๖๖๒,๓๐๐ บำท(สำมสิบเอ็ดล้ำนหกแสนหกหมื่นสองพันสำมร้อยบำทถ้วน) รำยละเอียด ดังนี้
๒.๒.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
ลำดับ
โรงเรียน
รำยกำร
งบประมำณ
๑ กระเทียมวิทยำ

โรงอำหำร-หอประชุม แบบ ๑oo/๒๗

๘,o๗๑,ooo

๒ มัธยมศรีสำเภำลูน

โรงอำหำร ๒๖o ที่นั่ง

๓,๔๕o,ooo

๓ มัธยมจำรพัตวิทยำ

โรงอำหำร ๘๔ ที่นั่ง

๑,๑๑o๔,ooo

๔ หนองสนิทวิทยำ

ส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙

๓๘๗,๘oo

๕ หนองขุนศรีวิทยำ

ส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙

๓๘๗,๘oo

๖ สวำยวิทยำคำร

โรงฝึกงำน ๑o๒/๒๗

๒,๙๘๘,ooo

๗ ศรีสุขวิทยำ

อำคำรอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒o๑/๒๖

๑,o๗o,ooo

๘ นำรำยณ์คำผงวิทยำ

ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙

๕o๖,๒oo

๒๙

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๙ สังขะ

ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙

๕o๖,๒oo

๑o ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙

๕o๖,๒oo

๑๑ ศีขรภูมิพิสัย

๕o๖,๒oo

ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙

๑๒ ตาเบาวิทยา
โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง
๑,๑o๔,ooo
๑๓ โคกตะเคียนวิทยา
ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙
๕o๖,๒oo
รวม
๑๓ หลัง
๒๑,o๙๓,๖oo
๒.๒.๒ รำยกำรค่ำก่อสร้ำงสนำมกีฬำและสิ่งก่อสร้ำงประกอบที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ ๑o ล้ำนบำท
ลำดับ
โรงเรียน
รำยกำร
งบประมำณ
๑

สินรินทร์วิทยำ

ลำนกีฬำอเนกประสงค์(แบบกรมพล
ศึกษำ)

๑๕๙,๑oo

๒

ปรำสำทเบงวิทยำ

ลำนกีฬำอเนกประสงค์(แบบกรมพล
ศึกษำ)

๑๕๙,๑oo

๓

ทุ่งกุลำพิทยำคม

ลำนกีฬำอเนกประสงค์(แบบกรมพล
ศึกษำ)

๑๕๙,๑oo

ลำดับ

รวม
๓ แห่ง
๔๗๗,๓oo
๒.๒.๓ รำยกำรค่ำปรับปรุงอำคำรกำรศึกษำและสิ่งก่อสร้ำงประกอบที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ ๑o
ล้ำนบำท
โรงเรียน/สพท.
รำยกำร
งบประมำณ

๑

สพม.๓๓

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๕oo,ooo

๒

มัธยมจำรพัตวิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๕oo,ooo

๓

นำดีวิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๓๒,๓oo

๔

สุรินทร์ภักดี

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๓๔๖,ooo

๕

ตำเบำวิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๘๕,ooo

๓๐

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๖

สุรพินท์พิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๒๔,๔oo

๗

เมืองบัววิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๘๕,ooo

๘

ท่ำสว่ำงวิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๕๖๑,๗oo

๙

เบิดพิทยำสรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๒๘,ooo

๑o

สุรวิทยำคำร

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๓๕o,ooo

๑๑

ห้วยจริงวิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๖๗,๔oo

๑๒ ขนำดมอญพิทยำคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๘๙,๙oo

๑๓ ลำนทรำยพิทยำคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๘๕,ooo

๑๔

ขวำวใหญ่วิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒oo,ooo

๑๕

เมืองลีงวิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๓๓๒,ooo

๑๖

แร่วิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๑๕o,ooo

๑๗

ศรีไผทสมันต์

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๑๓o,ooo

๑๘

สวำยวิทยำคำร

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๕o,ooo

๑๙

ยำงวิทยำคำร

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๑oo,ooo

๓๑

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๘๔,๙oo

๒๑ แสงทรัพย์วิทยำคำร

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๑๓o,ooo

๒๒

สังขะ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๓๑o,ooo

๒๓

มหิธรวิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๑๓o,ooo

๒๔

ศรีปทุมพิทยำคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๓๔๑,๓oo

๒๕ สำโรงทำบวิทยำคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒oo,ooo

๒๖

ศรีณรงค์พิทยำลัย

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๔o,ooo

๒๗

หนองแวงวิทยำคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๒๔o,ooo

๒๘

นำบัววิทยำ

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

๑๕o,ooo

รวม

๒๘ แห่ง

๗,๕๔๒,๙oo

๒o

แนงมุดวิทยำ

๒.๒.๔ รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอื่นที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ ๑๐ ล้ำนบำท
ลำดับ โรงเรียน/สพท.
รำยกำร
งบประมำณ
๑ โนนแท่นพิทยำคม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนำ o.๑๒ ม.
กว้ำง ๕ ม.

๓๑๑,๑oo

๒

สพม.๓๓

ถังน้ำ ค.ส.ล. ๑๘/๑๒

๕๔๒,๓oo

๓

ทับโพธิ์พัฒนวิทย์

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนำ o.๑๒ ม.
กว้ำง ๔ ม.

๔๘๘,๙oo

๓๒

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๔

แกศึกษำพัฒนำ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนำ o.๑๒ ม.
กว้ำง ๔ ม.

๓๑๒,๙oo

๕

พนำสนวิทยำ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนำ o.๑๒ ม.
กว้ำง ๔ ม.

๔๑๕,๖oo

รวม
ลำดับ สพม.

๕ แห่ง
๒,o๗o,๘oo
๒.๒.๕ ค่ำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่ำ ๑ ล้ำนบำท
จำ หน่วย
รำยกำร
งบประมำณ
ประเภท
นวน นับ

๑ สพม.๓๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงำนประมวลผล ๑ เครื่อง ๒๑,ooo

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

๒

สพม.
๓๓

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำชนิด
Network แบบที่ ๓(๔oหน้ำ/นำที)

๑ เครื่อง ๔o,ooo

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

๓

สพม.
๓๓

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๑ KVA

๔ เครื่อง ๒๓,๒oo

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

๔

สพม.
๓๓

Activeborad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short
Throw

๑

๕

สพม.
๓๓

โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV) ระดับควำมละเอียด
จอภำพ ๑๙๒ox๑o๘o พิกเซลขนำด ๔o นิ้ว

๗ เครื่อง ๙๑,๗oo

ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

๖

สพม.
๓๓

โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV) ระดับควำมละเอียด
จอภำพ ๑๙๒ox๑o๘o พิกเซลขนำด ๕๕ นิ้ว

๑ เครื่อง ๒๓,๒oo

ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

๗

สพม.
๓๓

เครื่องขัดพื้น

๑ เครื่อง ๒o,ooo ครุภัณฑ์สำนักงำน

๘

สพม.
๓๓

เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอลควำมละเอียด ๓
oox๔oo จุดต่อตำรำงนิ้ว

๑ เครื่อง ๑๓o,ooo ครุภัณฑ์สำนักงำน

๙

สพม.
๓๓

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
รวม

๒

ชุด

ตู้

๑๒o,ooo

๘,๖oo

ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

ครุภัณฑ์สำนักงำน

๑๙ หน่วย ๔๗๗,๗oo

๓๓

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดำเนินกำร
จัดหำตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
แนวทำงปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) โดยมีเงื่อนไขว่ำจะก่อหนี้ผูกพันได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่ำนั้น และ
ตรวจสอบควำมต้องกำรจำเป็นของรำยกำรครุภัณฑ์และควำมพร้อมของสถำนที่ก่อสร้ำงอีกครั้ง หำกไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และลงนำมสัญญำ รวมทั้งเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทันภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรือ
หมดควำมจำเป็น/มีปัญหำเกี่ยวกับสถำนที่ก่อสร้ำง ขอให้ชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
แนวทำงที่กำหนด ต่อสพฐ. และส่งคืนงบประมำณโดยเร็ว เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีควำมจำเป็นต่อไป
๒.๓ แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับโรงเรียนในโครงกำรพระรำชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ
โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งบปีเดียว งบประมำณรวมทั้งสิ้น
๙,๐๕๑,๔๐๐ บำท(เก้ำล้ำนห้ำหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
๒.๓.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
ที่
รำยกำร
โรงเรียน
งบประมำณ
๑
๒
๓

โรงอำหำร ๒๖๐ ที่นั่ง
ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที/่ ๔๙
ส้วมนักเรียนชำย ๖ ที่/๔๙
รวม

ตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
สุรินทร์รำชมงคล
สุรินทร์รำชมงคล
๓ หลัง

๓,๔๕๐,๐๐๐
๕๐๖,๒๐๐
๖๔๐,๕๐๐
๔,๕๙๖,๗๐๐

๒.๓.๒ รายการค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
ที่
๑

รำยกำร
ฟ.๓ พิเศษ(สนำมฟุตบอล)
รวม

โรงเรียน
สุรินทร์รำชมงคล
๑ หลัง

งบประมำณ
๑,๕๖๘,๐๐๐
๑,๕๖๘,๐๐๐

๒.๓.๓ รายการค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
ที่
๑
๒

รำยกำร
โรงเรียน
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง รำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
อื่น
รวม
๒ แห่ง

งบประมำณ
๗๑๒,๔๐๐
๙๓๒,๐๐๐
๑,๖๔๔,๔๐๐

๓๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๒.๓.๔ รายการค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
ที่
๑

รำยกำร
โรงเรียน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนำ ๐.๒ เมตร กว้ำง รำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
๕ เมตร
รวม
๑ แห่ง

งบประมำณ
๑,๒๔๒,๓๐๐
๑,๒๔๒,๓๐๐

๒.๓.๕ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
ที่
๑

รำยกำร
โรงเรียน
อุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิกำรวิทยำศำสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ รำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
(Shopping List)
รวม
๑ แห่ง

งบประมำณ
๔๒๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐

๒.๔ แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน ผลผลิ ต ผู้ จ บการศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรั บโรงเรี ยนปกติ รายการ
ผูกพันใหม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ที่

รำยกำร

โรงเรียน

๑ อำคำรเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ก ประสำทวิทยำคำร
๓ อำคำรเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก สิรินธร
รวม

ปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒
๕,๓๙๗,๐๐๐
๕,๓๙๗,๐๐๐
๑๐,๗๙๔,๐๐๐

ปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๓
๒๑,๕๘๘,๐๐๐
๒๑,๕๘๘,๐๐๐
๔๓,๑๗๖,๐๐๐

รวม
๒๖,๙๘๕,๐๐๐
๒๖,๙๘๕,๐๐๐
๕๓,๙๗๐,๐๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖.๓ การเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ด้ วยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ได้ แจ้ งกรอบวงเงิ นงบประมำณปี ๒๕๖๓
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ ำง เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเตรียมกำรดำเนินกำรจัดตั้ ง
งบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีควำมจำเป็นขำดแคลนในด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำน
อำคำรสิ่งก่อสร้ำง ดังนี้

๓๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รถโดยสำรขนำด ๑๒ ที่นั่ง
๑
คัน
- ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงำน
วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท
สถานศึกษา (ยกเว้นโรงเรียนตำมพระรำชดำริ ๒๔ กลุ่ม เนื่องจำก ได้มีกำรเสนอขอตั้ง
งบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว)
- ครุภัณฑ์ สำหรับสถำนศึกษำ
วงเงิน ๗,๘๖๘,๓๐๐ บำท
- สิ่งก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซม
วงเงิน ๔๓,๐๘๑,๙๐๐ บำท
- อำคำรขนำดใหญ่
จำนวน
๓ หลัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้แจ้งให้โรงเรียน/สหวิทยำเขตดำเนินกำร ตำม
หนังสือที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๔๔๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ศึกษำกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณปี ๒๕๖๓ ตำมคู่มือที่ปรำกฏตำมสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย
๒. เสนอจัดตั้งงบประมำณในรำยกำรที่มีควำมจำเป็นและขำดแคลนตำมเกณฑ์ต้องเป็นไปตำม
คู่มือและกรอบแนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และแบบฟอร์มของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ส่งเอกสำรคำขอตั้งงบประมำณพร้อมเอกสำรประกอบคำขอ
ผ่ำนสหวิทยำเขต จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ขอให้ประธำนสหวิทยำเขต แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสหวิทยำเขตทุก
ท่ำนร่ วมเป็ นคณะกรรมกำรพิจำรณำจั ดเรียงล ำดับ โดยสหวิทยำเขตเป็นผู้ กำหนดปฏิทินกำรจัดส่ งคำขอตั้ ง
งบประมำณของโรงเรี ยน ตำมสิ่ งที่ส่ งมำด้วย ๒ บันทึกผลกำรพิจำรณำทำงเว็บไซต์ gg.gg/pl-2563 และส่ ง
เอกสำรคำขอตั้งงบประมำณพร้อมเอกสำรประกอบให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
ภำยในวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑ บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปั จจุ บั นทุ กรำยกำรพร้ อมทั้ งยื นยั นข้ อมู ลในระบบ เนื่ องจำกส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
กำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง(B-OBEC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์กำรขอตั้งงบประมำณ รวมทั้งบันทึก
พิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องด้วย หำกไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลใน
โปรแกรม B-OBEC และบันทึกพิกัด จะไม่สำมำรถขอตั้งงบประมำณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้
๒.๒ รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
๒.๒.๑ เสนอตั้งงบประมำณ ตำมควำมขำดแคลน จำเป็น ตำมเกณฑ์มำตรฐำนครุภัณฑ์
โดยให้สอดคล้ องกับเป้ ำหมำยจุ ดเน้ นตำมนโยบำย คำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพผู้ เรียนเป็นสำคัญ เรียงลำดับ
ควำมสำคัญของรำยกำรครุภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรจำเป็นและขำดแคลน โรงเรียนละไม่เกิน ๔ รำยกำร
๒.๒.๒ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ยกเว้นรำยกำรโต๊ะ -เก้ำอี้นักเรียนต้องเป็นควำม
ต้องกำรของครูผู้สอนและรำยกำรที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชำที่สอน รำยกำร Shopping List ให้เลือกรำยกำร

๓๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

เฉพำะที่เป็นรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำน เมื่อเลือกรำยกำรใดแล้ว ต้องแจกแจงรำยละเอียด Shopping List (ตำม
แบบ ๓-๓) ยกเว้นรำยกำรระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ำย ไม่สำมำรถขอตั้งได้ เนื่องจำกเป็น
ภำรกิจ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สพฐ. ในกำรขอตั้งให้กับโรงเรียน
๒.๒.๓ จัดทำและสรุปคำขอตั้งงบประมำณ รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบควำม
ถูกต้องของงบประมำณทุกรำยกำร จัดส่งเอกสำรตำมแบบ ๓-๑,๓-๒,๓-๓ (ถ้ำมี) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข ๑๐)
๒.๓ รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
๒.๓.๑ รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นต้องมีควำมขำด
แคลนจำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงที่กำหนด สอดคล้องกับแผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ณ วันที่
๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ส ำหรั บงบปี เดียวให้ จัดส่ งตำมแบบคำขอ แบบ ๒-๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข ๑๑) และแบบประกอบคำขอตำมรำยกำรที่เสนอขอตั้ งงบประมำณ ส่วนอำคำรเรียนขนำดใหญ่(งบ
ผูกพัน) ใช้แบบ ๑ และเอกสำรประกอบคำขอ ส่งสพม.๓๓ โดยตรงไม่ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำสหวิทยำเขต
๒.๓.๒ รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นที่ชำรุด
ทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (วงเงินเกินกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำทขึ้นไป) ส่งเอกสำร ปร.๔,๕,๖ และแบบคำขอรำยกำร
ซ่อมแซมด้วย
๒.๓.๓ กรณีของกำรขอตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนแล้ว
ให้จัดส่งสำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนด้วย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑
๓. โรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำก่อสร้ำง ต้องตรวจสอบควำมพร้อมของสถำนที่
ก่อสร้ำงด้วย เมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้วต้องไม่มีปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงหรือ
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำร
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๗ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๓.๗.๑ สพม.เขต 33 มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 28
กันยายน 2561 ดังนี้
1.1 งบดาเนินงาน จานวนเงิน 1,929,000 บาท เป็นรายการซ่อมแซมปรับปรุง
1.1.1 รร.ศรีรามประชาสรรค์
415,000 บาท
1.1.2 รร.ศรีณรงค์พิทยาลัย
474,000 บาท
1.1.3 รร.แร่วิทยา
226,000 บาท
1.1.4 รร.พระแก้ววิทยา
450,000 บาท ส่งเบิกแล้ว
1.1.5 รร.มัธยมศรีสาเภาลูน
164,000 บาท
1.1.6 รร.ประดู่แก้วประชาสรรค์
200,000 บาท

๓๗

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

1.2 งบลงทุน จานวนเงิน 14,152,459.39 บาท แยกเป็น
1.2.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
1. รร.ธาตุศรีนคร
1,190,000 บาท
2. รร.มหิธรวิทยา
412,000 บาท ส่งเบิก 17 ต.ค.61
3. รร..เบิดพิทยาสรรค์
500,000 บาท ส่งเบิก 19 ต.ค.61
4. รร.พระแก้ววิทยา
398,800 บาท ส่งเบิกแล้ว
5. รร.แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 500,000 บาท
6. รร.โนนแท่นพิทยาคม
200,000 บาท lj’g[bdc]h;
7. รร. สวายวิทยาคาร
200,000 บาท
8. รร.สุรินทร์ราชมงคล
200,000 บาท
9. รร.กระเทียมวิทยา
146,000 บาท
10. รร.ประสาทวิทยาคาร
500,000 บาท
11 รร.โคกยางวิทยา
200,000 บาท
2.2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
1. รร.สนมวิทยาคาร
3,897,567.39 บาท
2 รร.สุรพินท์พิทยา
4,002,600
บาท
.3 รร.สุรวิทยาคาร
1,805,492
บาท
ขอให้โรงเรียนเร่งผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ให้ทาการตรวจรับและ
บันทึกขั้นตอนในระบบ e-GP ให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกให้แล้วโดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๗.๒ การเตรียมดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.2562
กรมบัญชีกลางแจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสานักงานงประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทารหัส
งบประมาณ และแหล่งของเงินให้กับทุกหน่วยงานแล้ว เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูก
หนี้ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และ สพฐ. แจ้งข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 2562 แจ้งรหัส
งบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก มาพร้อมแล้ว
เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจาปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียน
ดาเนินการ เมื่อกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งการจัดสรรงบประมาณ รายการใด ขอให้โรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรร เตรียมดาเนินการโดยจะต้องคานึงการระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ด้วย
- จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง /
- กาหนดราคากลาง กาหนดคุณลักษณะแบบรูปรายการ
- แจ้งประชาสัมพันธ์ทางเว๊ปไซต์ ของโรงเรียน และดาเนินการจัดหาพัสดุ ให้เรียบร้อย
- หากจัดหาผู้ขายผู้รับจ้างแล้วเป็นผู้ขาย ผู้รับจ้างรายใหม่ยังไม่มีข้อมูลเป็นผู้ค้าภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนการค้า
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สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าสมุดบัญชีธนาคาร และรายละเอียดเคลื่อนไหว 3 เดือน
สุดท้าย อย่างละ 2 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ส่งสพม.33 เพื่อยื่นขอข้อมูลหลัก
ผู้ขายต่อกรมบัญชีกลาง
- เมื่อ สพฐ.แจ้งอนุมัติเงินงวด ให้แจ้งผู้ขาย ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา แล้วบันทึกใน
ระบบ e-GP ตามขั้นตอน แล้วจัดส่งสาเนาสัญญา เลขคุมสัญญาและเลขที่โครงการ ส่ง
สพม.33 เพื่อบันทึก PO .ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561
อนึ่งบางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณหลายรายการ หากได้รับแจ้งจัดสรรตั้งแต่ 2
รายการขั้นไปพร้อมกัน ให้เตรียมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกัน ไม่ให้แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ นายสุชาติ คาบุญฐิ ติสกุล และนางสาวพิรญาณ์ ฆารไสว กลุ่ ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.33
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๗.๓ การถอนเงินหลักประกันสัญญา
ตามที่โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ได้นาเงินสดมาฝากไว้ที่ส พม.เขต 33 เป็นเงินฝากคลั ง ประเภทเงิ น
หลักประกันสัญญา สพม.33 ได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ถอนหลักประกัญญาที่นาฝากคลังไว้ ตั้งแต่ ปี
2547 – ปัจจุบัน ขอให้โรงเรียนตรวจสอบ และขอถอนคืนหลักประกันสัญญา ดังนี้
1. ปี 2544-2558 ให้เร่งเบิกถอนให้หมดภายานในเดือน พฤศจิกายน 2561
2. ปี 2559 หากระบุ ครบ 1 ปี .ให้เร่งเบิกถอนภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 หากระบุ
ครบ 2 ปี ให้เร่งเบิกถอนตามเงื่อนไขสัญญาโดยเร็ว
3. ปี 2560 หากระบุ ครบ 1 ปี .ให้เร่งเบิกถอนเงื่อนไขสัญญาโดยเร็ว
ขอให้ผู้บริหารให้ความสาคัญ กาชับ กากับ ติดตาม แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดเบิก
ถอนคืนหลักประกัญญาโดยเร็ว รายละเอียดได้แจ้งเป็นหนังสือราชการทาง Myoffice แล้ว
สาหรับเงินฝากหลักประกันสัญญาปี 2547-2558 หากไม่เบิกถอนภายในเดือนพฤศจิกายน
2561 สตง.จังหวัดสุรนิ ทร์ แจ้ง ให้ดาเนินการส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๗.๔ การส่งใช้เงินยืมงบประมาณประจาปี 2561
ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการที่ยืมเงินงบประมาณประจาปี 2561 ที่เป็นเงิน
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา อบรมคูปองครู จัดส่งเอกสาร
หลักฐานและเงินสด(ถ้ามี) ส่งใช้เงินยืมงบประมาณโดยด่วน
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
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๓.๗.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.2561 สพฐ.แจ้งผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 ตามหนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว4977 ลงวันที่ 25
ตุลาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เรียงลาดับร้อยละของผลการเบิกจ่ายจากมาก
ไปหาย้อย
งบดาเนินงาน งบประมาณ 83.45 ล้านบาท เบิกจ่าย81.52 ล้าบาท (ร้อยละ 97.69 )
เป็นลาดับ ที่ 3 ของ 42 เขต สพม.
งบลงทุน งบประมาณ 79.96 ล้านบาท ดบิกจ้าย 60.58 ล้านบาท (ร้อยละ 75.77 )
เป็นลาดับที่ 23 ของ 42 เขต สพม.
งบอุดหนุน งบประมาณ 352..39 ล้านบาท เบิกจ่าย 352.29 ล้านบาท (ร้อยละ 99.97 )
เป็นลาดับที่ 22 ของ 42 เขต สพม.
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๗.๖ แจ้ งอนุมัติ เ งิน งวดประจาปี พ.ศ.2562 (1 ตุล าคม 2561- 30 กันยายน
2562) สพฐ.แจ้งอนุมัจิเงินประจางวด ดังนี้
6.1 งบบุ คลากร รายการค่า ตอบแทนพนั กงานราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตุล าคม –
ธนวาคม 2561 ) เงิน 15,540,116 บาท
6.2 งบดาเนินงาน
1. รายการค่าใช้จ่ายเดินทางนักเรียนทุน ม.ท.ศ. เงิน 12,000 บาท
2. Iรายการค่าประกันสั งคมพนักงานราชการ ระยะเวลา 3 เดือน ( ตุล าคม 2561ธันวาคม 2561) เงิน 545,601 บาท
3. รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ต้น คนละ 2,700 บาท
ระยะเวลา 60 วั น ม.ปลาย คนละ 7,200 บา ระยะเวลา 160 วั น เงิ น
1,777,500 บาท
4. รายการค่าตอบแทนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน ( ตุลาคม 2561มีนาคม 2562) จานวน 41 ราย เงิน1,587,600 บาท
5.รายการค่าตอบแทนจ้างครูธุรการ การ ระยะเวลา 5 เดือน ( ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์
2562) จานวน 41 ราย เงิน 3,874,500 บาท
6.รายการค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน
2561- 31 มีนาคม 2561 ) จานวน 23 ราย เงิน 1,955,000 บาท
2. รายการค่าเช่าบ้าน เงิน 817,287 บาท รร.สิรินธร เงิน 87,840 บาท
3. ฃรายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงาน ระยะเวลา 6 เดือน (1
ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562 ) จานวน 3 ราย เงิน 170,100 บาท
9.รายการค่าบริหารจัดการสานักงาน/ค่าสาธารณูปโภค เงิน 500,000 บาท
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6.2 งบลงทุน
รายการผู กพัน เดิน งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าก้องร้างอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 3 รายการ เงิน 43,601,000 บาท
1. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เงิน 13,597,400 บาท
2. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา เงิน 13,482,400 บาท
3. โรงเรียนสุวิทยาคาร
เงิน 16,521,200 บาท
ขอให้โรงเรียน หน่วย กลุ่ม ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 1 (31 ธันวาคม 2561) ส าหรับงบลงทุนให้ ก่ อหนี้ ให้ แล้ ว เสร็จภายใน 31
มีนาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๓.๘ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๘.๑ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ด้วยสำนักงงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จะดำเนินกำรประกวดรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๘ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีประเภท
รำงวัล ดังนี้

๑. ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมสังกัดสถานศึกษา จานวน ๙๑ คน/รางวัล ประกอบด้วย
๑.๑ รางวัลลูกจ้างยอดเยี่ยม
๑.๒ รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม (รวมถึงพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง,ครูผู้ช่วย,ครู)
*แยกตำมระดับ ( ) มัธยมศึกษำตอนต้น ( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย
*แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๙ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ดังนี้
(๑) ภำษำไทย (๒) คณิตศำสตร์ (๓) วิทยำศำสตร์ (๔) สังคมศึกษำ (๕) ศิลปะ
(๖) สุขศึกษำและพลศึกษำ (๗) ภำษำต่ำงประเทศ (๘) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (๙) บูรณำกำร
และ (๑๐) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มี ๓ กิจกรรม
๑๐.๑) กิจกรรมแนะแนว ๑๐.๒) กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ..เนตรนำรี,ยุวกำชำด,
ผู้บำเพ็ญประโยชน์,นักศึกษำวิชำทหำร,กิจกรรมชุมนุม,ชมรม และ ๑๐.๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
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*แยกตำมด้ำน (๑) ด้ำนวิชำกำร (๒) ด้ำนบริหำรจัดกำร (๓) ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
รำงวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน/รำงวัล
-ภำษำไทย ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-คณิตศำสตร์ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-วิทยำศำสตร์ ม.ต้น/ด้ำน (๓คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-สังคมศึกษำ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-ศิลปะ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-สุขศึกษำและพลศึกษำ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน) รวม ๖ คน
-ภำษำต่ำงประเทศ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-กำรงำนอำชีพฯ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-บูรณำกำร ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
-กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑) กิจกรรมแนะแนว ม.ต้น/ด้ำน(๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓ คน)
รวม ๖ คน
๒) กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน ๓ คน)
รวม ๖ คน
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ม.ต้น/ด้ำน (๓ คน) ม.ปลำย/ด้ำน (๓
คน) รวม ๖ คน
๑.๓ รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม จานวน ๙ คน/รางวัล แยกตำมสถำนศึกษำ
ขนำด
( ) เล็ก ( ) กลำง ( ) ใหญ่ แยกตำมด้ำน ( ) ด้ำนวิชำกำร ( ) ด้ำนบริหำรจัดกำร ( ) ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ
๑.๔ รางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน ๙ คน/รำงวัล แยกตำม
สถำนศึกษำขนำด ( ) เล็ก ( ) กลำง ( ) ใหญ่ แยกตำมด้ำน ( ) ด้ำนวิชำกำร ( ) ด้ำนบริหำรจัดกำร ( ) ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
๒. ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๔ คน/รำงวัล
ประกอบด้วย
๒.๑ รำงวัลลูกจ้ำงยอดเยี่ยม
๒.๒ รำงวัลบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)ยอดเยี่ยม /๓ รำงวัล
๒.๓ รำงวัลผอ.กลุ่ม/หน่วย ยอดเยี่ยม/๓ รำงวัล
๒.๔ รำงวัลศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม / ๓ รำงวัล

๔๒

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๒.๕ รำงวัลรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม / ๓ รำงวัล
๒.๖ รำงวัลผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม

๓. ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม
๓.๑ สถำนศึกษำยอดเยี่ยม แยกตำมขนำด/ด้ำน
๓.๒ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม แยกตำมด้ำน

๔. รางวัลเพิ่มเติม จานวน ๕๓ คน/รางวัล ประกอบด้วย
๑ รำงวัล สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
๒ รำงวัลผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
๓ รำงวัล รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
๔ รำงวัล Active Teacher ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผู้สอน) แยกตำมระดับ(ม.ต้น,ม.
ปลำย)/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำนวน ๒๔ คน/รำงวัล
๕ รำงวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC แยกตำมระดับ(ม.ต้น,ม.ปลำย) /
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำนวน ๒๔ คน/รำงวัล
๖ รำงวัล ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
๗ รำงวัล ศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
๑. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม
๑.๑ ดำรงตำแหน่งครู ครูผู้ช่วย พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง สังกัด สพฐ.
๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำร
ประเมิน
๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย ภำยใน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน
๒. รางวัล Active Teacher / ครูผู้สอนยอดเยียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
๒.๑ ดำรงตำแหน่งครู ครูผู้ช่วย พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง สังกัด สพฐ.
๒.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำร
ประเมิน
๒.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย ภำยใน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน
๓. รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
๓.๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร/รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ.

๔๓

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง ผอ./รองผอ.สถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถึงวันทียื่น
ขอรับกำรประเมิน
๓.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย ภำยใน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน
๓.๔ สถำนศึกษำที่ดำรงตำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ
สำมโดยภำพรวมอยู่ในระดับดี ขึ้นไป
๔. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
๔.๑ เป็นสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ.
๔.๒ เป็นสถำนศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยในกำรสอบ O-Net ของชั้นปีสูงสุดในปีกำรศึกษำ
ปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับประเทศ ๒ กลุ่มสำระขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยปี
กำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น ๒ กลุ่มสำระ ขึ้นไป
๔.๓ เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม โดยภำพรวมอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
๔.๔ เป็นสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับภูมิภำคขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑
รำงวัล ในรอบ ๓ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ กำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและสนใจ
สมัครเข้ำร่วมประกวดรำงวัลได้ทำง https://goo.gl/forms/5Br18eZu4riDt5At1 ภำยในวันที่ ๑๓
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และให้ส่งแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น คนละ ๔ ชุด ภำยในวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑ ส่วนกำหนดกำรนำเสนอผลงำน จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์
๑. ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดจัดกี ฬำ สพฐ. เกมส์ โดยกำหนด
จัดกำรแข่งขันระดับเขต/จังหวัด ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ระดับภำควันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ และระดับชำติ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศวันที่ ๑๖ ธันวำคม
๒๕๖๑ โดนกำหนดรุ่นอำยุระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อำยุไม่เกิน ๑๕ ปี และรุ่นอำยุระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย อำยุไม่เกิน ๑๘ ปี ควำมละเอียดทรำบแล้วนั้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จึงขอมอบหมำยเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนแต่ละประเภท ดังนี้

๔๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๑
มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๒
มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๓
มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๔
มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๕
มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๖
มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๗
มอบหมายให้ สหวิทยาเขต ๘

ฟุตซอล
บาสเกตบอลชาย/หญิง
เซปักตะกร้อหญิง
เซปักตะกร้อชาย
วอลเลย์บอลหญิง
วอลเลย์บอลชาย
ฟุตบอลชาย
คีตะมวยไทย

มติที่ประชุม เห็นชอบ/ถือปฏิบัติ
๒. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนขับเคลื่อนงานแต่ละด้าน แต่ละอนุกรรมการขอให้สห
วิทยาเขตส่งตัวแทนอนุกรรมการด้านละ ๑ ท่าน ทั้งหมด ๘ ด้าน ๘ อนุกรรมการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๑. เครือข่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอความร่วมมือสหวิทยาเขตที่ได้รับเงินสนับสนุนในการ
จัดนิทรรศการ สหวิทยาเขตละ ๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งเอกสารหลักฐานล้างหนี้เงินยืมให้ครบ ซึ่งตอนนี้มีเพียงสห
วิทยาเขต ๔ ที่ส่งเอกสารครบ
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๒. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
๑) ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบริหารที่ได้ย้ายมาสู่ สพม. ๓๓
๒) ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนช่วยสรรหาบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นเสาหลักสุรินทร์ ซึ่งมี
อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปและประสบความสาเร็จ จานวน ๑๐๙ คน เพื่อเชิดชูเกียรติ
๓) ขอให้ผู้บริหารที่ย้ายมาใหม่จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมัครเป็น
สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
๑) ขอขอบคุณประธาน และ สบม.สร. ที่สนับสนุนงบประมาณการศึกษาดูงาน ระหว่าง
วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
๒) คณะกรรมได้ประชุมจัดทาโครงการจานวน ๒ โครงการ
(๑) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(๒) โครงการศึกษาดูงาน

๔๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑

๓) เชิญชวนผู้บริหารที่ย้ายมาใหม่สมัครเป็นสมาชิก ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสิรวิชญ์ แสนดี)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

๔๖

