ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุม
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และศึกษานิเทศก ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเมืองบัววิทยา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร
*********************************************
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ .......................................................................................................................
๑.๒ ........................................................................................................................
๑.๓ ........................................................................................................................
๑.๔ ........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ดวยฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร เพื่อใหที่
ประชุมไดพิจารณา โดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุม ไดจากหนาเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
มติที่ประชุม ............................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุมอํานวยการ
๓.๑.๑ การจัดสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ประเมินผลการควบคุมภายในแลวรายงานตอผูกํากับดูแลและกระทรวงเจาสังกัดภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ขอใหสถานศึกษาใน
สังกัดทุกโรงแจงผูที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ดําเนินการตามแนวทางตาม เอกสารแนบทายหมายเลข ๑ และจัดสงรายงานจํานวน ๔ แบบไดแก
แบบติดตามปค.๕
แบบ ปค.๕
แบบ ปค.๔

๑
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แบบ ปค.๑ มายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ หากมีขอสงสัยหรือปญหาในการดําเนินการ สามารถสอบถามไดที่ กลุมอํานวยการ(ปวีณา กระเวน
กิจ ผูรับผิดชอบงานควบคุมภายใน โทร.๐๘๖๑๗๖๙๒๓๓ )
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๒ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓.๒.๑ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาไดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในรูปแบบทวิศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลปการศึกษา ๒๕๖๓ และนําขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน นักเรียน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําไปใชในการบริหารและการขับเคลื่อนโครงการการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เนน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ปรากฏขอมูลโรงเรียนที่จัดการเรียนในรูปแบบทวิศึกษา มีจํานวน ๑๕ โรงเรียน
จํานวน ๖๓๗ คน ดังนี้ เอกสารแนบทายหมายเลข ๒
ลําดับ
ชื่อโรงเรียน
ที่
รูปแบบทวิศึกษา
๑ วีรวัฒนโยธิน
๕๐
๒ ตั้งใจวิทยาคม
๔๒
๓ จอมพระประชาสรรค
๑๐
๔ หนองแวงพิทยาคม
๒๐
๕ สําโรงทาบวิทยาคม
๑๑๙
๖ ศรีสุขวิทยา
๕
๗ เบิดพิทยาสรรค
๑๔
๘ แกศึกษาพัฒนา
๖
๙ นารายณคําผงวิทยา
๑๘
๑๐ กระเทียมวิทยา
๒๕
๑๑ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
๘๒
๑๒ ขนาดมอญพิทยาคม
๓๐
๑๓ มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ
๑๕
๑๔ บัวเชดวิทยา
๑๗๘
๑๕ มัธยมศรีสําเภาลูน
๒๓
รวม
๖๓๗

๒
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ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๒.๒ การนิเทศ ติดตาม และประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน พ.ศ ๒๕๖๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะออกนิเทศ ติดตาม
และประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๘-๑๐
และ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สหวิทยาเขต โดยมีโรงเรียนในสังกัดสงผูบริหารและครูที่เกี่ยวของกับระบบดูแล
เขารวมโรงเรียนละ ๔ คน ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะหใชหองประชุมสหวิทยาเขตเปนสถานที่จัดประชุม
พรอมทั้งจัดอาหารวางตามจํานวนผูเขาประชุม (คาอาหารวางเบิกจากสํานักงานเขต คนละ ๓๐ บาท)
รายละเอียดดังเอกสารแนบทายหมายเลข ๓
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๒.๓ งานศิลปหัตถกรรม
ดวย สพฐ. ไดแจงเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ป
การศึกษา ๒๕๖๓ ออกไป ๑ รอบป จากเดิมเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ไปเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เจาภาพยังคง
เปนจังหวัดรอยเอ็ด รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมการแขงขันคงเดิม
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๓ กลุมนโยบายและแผน
๓.๓.๑ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑) งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตามที่ สพม.๓๓ ไดขอทบทวนการยกเลิกการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง(รายการงบปเดียว) รายการโรงอาหาร
แบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปนโรงพลศึกษา) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค งบประมาณ
๑๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท ไปยังสพฐ. นั้น
สพฐ. ไดแจงอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณเหลือจายที่ตั้งจายไวที่สวนกลาง สพฐ.) แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการกอสรางปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) สิ่งกอสรางที่มี
ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท ดังนี้

๓
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ที่
รายการ
โรงเรียน
ตําบล อําเภอ จังหวัด งบประมาณ
๑ อาคารอเนกประสงคแบบพิเศษ
จอมพระ
จอมพระ จอมพระ สุรนิ ทร ๙,๙๙๙,๙๐๐
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ตําบล
ประชาสรรค
จอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
ดังนั้น จึงใหโรงเรียนดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ทั้งนี้ จะกอหนี้ผูกพันไดก็ตอเมื่อไดรับการโอนเงินประจํา
งวดแลวเทานั้น รายละเอียด เอกสารแนบทายหมายเลข ๔
๒) งบเงินอุดหนุน
๒.๑) แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕
รายการ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒ โดยใชขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๘๐ โรงเรียน และโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรไดรับ
จํานวน ๕ โรงเรียน (โชคเพชรพิทยา,มหิธรวิทยา,ศรีรามประชาสรรค,จารยวิทยาคาร,ชางบุญวิทยา ) สพฐ.ทํา
การหักลบรายการดังกลาวในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยโรงเรียนไมตองสงเงินคืนใหสพฐ. รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายหมายเลข ๕
๓) แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คา
จัดการเรียนการสอน(คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยใชขอมูลจํานวนนักเรียน
ประจําพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ที่โรงเรียนรายงาน จํานวน ๑๑ โรงเรียน นักเรียน ๕๓๖ คน อัตราคน
ละ ๔,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน ทั้งนี้ สพม.๓๓ โดยกลุมบริหารงานการเงินฯ จะโอนงบประมาณใหโรงเรียนตอไป
และขอใหโรงเรียนรายงานผลการจัดสรรงบประมาณและขอมูลนักเรียนพักนอน ใหสพม.๓๓ เพื่อรายงานสพฐ.
ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม เอกสารแนบทายหมายเลข ๖
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๓.๒ การรายงานขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง(B-Obec)
สพฐ. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหรายงาน/
ปรับปรุงขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง(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

๔

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๓.๓. การรายงานคาสาธารณูปโภค และรายงานความกาวหนาการดําเนินงานงบ
ลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกรายการ ผานระบบ https://e-budget.jobobec.in.th/ ของโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัดใหเปนปจจุบัน
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๔ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๔.๑ เรื่องขอเชิญสงผลงานเขารวมประกวด Clip VDO “เลือก ลดใชใสใจ
สิ่งแวดลอมนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ New Normal”
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดทุกโรง สงผลงานเขาประกวด โดยเปนผลงาน
ประเภท สารคดี ไวรัลวีดิโอ หนังสั้น โฆษณา แอนนิเมชั่น หรืออื่นๆ ผานClip VDO ความยาว ๓-๕นาที
โดยสงไดโรงเรียนละ ๑ผลงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยอัพโหลดผลงานลงชอง You Tube
และสง URL มาที่ เว็บไซตhttp://gg.gg/garbage๒๖๒ ตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยมีรางวัล ๕ รางวัล ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐บาทพรอมเกียรติบัตร
๒.รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ เงินรางวัล ๒,๕๐๐บาท พรอมเกียรติบัตร
๓.รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท พรอมเกียรติบัตร
๔.รางวัลชมเชยลําดับที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร
๕.รางวัลชมเชยลําดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐บาท พรอมเกียรติบัตร
รายละเอียด แจงเปนหนังสือราชการในระบบ My Office แลว
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๔.๒ แจงเปลี่ยนแปลงตารางการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
จากการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทางที่
ประชุมมีขอเสนอแนะในการกําหนดตารางการนิเทศ ติดตามฯ โดยหากเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญและ
ใหญพิเศษ ควรกําหนดตารางนิเทศทั้งเชาและบาย สวนขนาดกลางและเล็กกําหนดภาคเชา ๑ โรงเรียนและ
บาย ๑ โรงเรียนได ประกอบกับมีกิจกรรมสําคัญและวันหยุดราชการตามมติ ครม. ทางกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดปรับตาราง โดยกําหนดปฏิทินการนิเทศ ระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม –๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดดานลาง)

๕

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

คณะกรรมการชุดที่ ๑ – ๘
ชุดที่ ๑
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นางปติมา กาญจนากาศ
๓.นายสมนึก ศูนยกลาง
๔.นายอนุชา หลิมศิริวงษ
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๑
ชุดที่ ๓
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นายบุญชาย โชยรัมย
๓.นายบัญญัติ สมชอบ
๔.นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๓
ชุดที่ ๕
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นางสุเนตร ขวัญดํา
๓.นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
๔.นายพัลลภ พัวพันธุ
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๕
ชุดที่ ๗
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นายชวลิต เจนเจริญ
๓.นายสุวรรณ สายไทย
๔.วาที่รอยตรีอภินันท จันทเขต
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๗

ชุดที่ ๒
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นางปติมา กาญจนากาศ
๓.นายสิงหทอง สิงหพรพงศ
๔.นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๒
ชุดที่ ๔
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นายบุญชาย โชยรัมย
๓.นายแสน แหวนวงศ
๔.นายบุญศักดิ์ บุญจูง
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๔
ชุดที่ ๖
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นางสุเนตร ขวัญดํา
๓.นายปริญญา พุมไหม
๔.นายยรรยง วงคคําจันทร
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๖
ชุดที่ ๘
๑.นายสําเริง บุญโต
๒.นายชวลิต เจนเจริญ
๓.นายธีระทัศน อัครฉัตรรัตน
๔.นายสมชัย นามสวาง
๕.เลขานุการสหวิทยาเขต ๘
ทีมศึกษานิเทศกชุด ๑-๘

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 คุณสวัสดิ์
๑๐. นายวรวิทย วุฒิยา
๑๑นายสดใส กาพยกลอน
๑๒. นางจิอาภา คะนึงเพียร

๖

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

วันที่
๑๐สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๑สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๗สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๙สิงหาคม ๒๕๖๓
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒๔สิงหาคม ๒๕๖๓
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑๔กันยายน ๒๕๖๓
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปฏิทินการนิเทศ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๖ตุลาคม ๒๕๖๓
โรงเรียน
คณะกรรมการ
เชา
บาย
สังขะ
บัวเชดวิทยา
คณะกรรมการชุดที่ ๘ และทีมศน.
เทพอุดมวิทยา
ขนาดมอญพิทยาคม
ศรีณรงคพิทยาลัย
กระเทียมวิทยา
กาบเชิงวิทยา
แนงมุดวิทยา
ประสาทวิทยาคาร
คณะกรรมการชุดที่ ๗และทีมศน.
ตานีวิทยา
พนมดงรักวิทยา
เมืองบัววิทยา
ทาตูมประชาเสริมวิทย
คณะกรรมการชุดที่ ๕ และทีมศน.
ชุมพลวิทยาสรรค
ศีขรภูมิพิสัย
สําโรงทาบวิทยาคม
คณะกรรมการชุดที่ ๔ และทีมศน.
มัธยมจารพัตวิทยา
หนองแวงวิทยาคม
หวยจริงวิทยา
แตลศิริวิทยา
สินรินทรวิทยา (๓)
วังขาพัฒนา (๔)
คณะกรรมการชุดที่ ๓ และ ๔ และทีมศน.
สุรพินทพิทยา
คณะกรรมการชุดที่ ๓ และทีมศน.
จอมพระประชาสรรค
พนาสนวิทยา (๓)
สุรินทรพิทยาคม (๒) คณะกรรมการชุดที่ ๓ และ ๒ และทีมศน.
สิรินธร
นาดีวิทยา
พญารามวิทยา
คณะกรรมการชุดที่ ๒ และทีมศน.
รามวิทยา รัชมังคลา
ตั้งใจวิทยาคม
ภิเษก
สุรวิทยาคาร
วีรวัฒนโยธิน
คณะกรรมการชุดที่ ๑ และทีมศน.
สวายวิทยาคาร
มหิธรวิทยา
สุรินทรราชมงคล
โชคเพชรวิทยา
รัตนบุรี
สนมวิทยาคาร
คณะกรรมการชุดที่ ๖ และทีมศน.
ธาตุศรีนคร
ดอนแรดวิทยา
นารายณคําผงวิทยา
เบิดพิทยาสรรค
โนนแทนพิทยาคม (๕) ทับโพธิ์พัฒนวิทย (๖) คณะกรรมการชุดที่ ๕ และ ๖ และทีมศน.

๗

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๕ กลุมบริหารงานบุคคล
๓.๕.๑ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตําแหนง การยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอืน่ ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานราชการสวนทองถิ่น และขาราชการอื่นให
ดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีตําแหนงวางที่ใชรับการ
คัดเลือก จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
ที่ ตําแหนง
ตําแหนงระดับ
ประเภท
กลุม / หนวย
เลขที่
๑ อ ๒๒
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / ชํานาญการ วิชาการ
กลุมบริหารงานบุคคล
๒ อ ๑๐
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน /
ทั่วไป
กลุมบริหารงานการเงิน
ชํานาญงาน
และสินทรัพย
ผูประสงคเขารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหยื่นแบบคําขอฯ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ดวยตนเองไดที่กลุมบริหารงาน
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ถือวาไมประสงค
เขารับการคัดเลือก
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๕.๒ การยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีตําแหนงวางหรือคาด
วาจะวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา (ประกอบการยื่นคํารอง
ขอยาย ประจําป ๒๕๖๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ดังนี้

๘

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา

โรงเรียน
โนนเทพ
กระเทียมวิทยา
สังขะ
หนองขุนศรีวิทยา
บึงนครประชาสรรค

จํานวน
นักเรียน
๒๐ ก.ค.๖๓
๒๓๒
๙๗๙
๑๘๙๓
๒๓๕
๔๔

วางจากสาเหตุ

หมายเหตุ

เกษียณ ๑ ต.ค.๖๓
เกษียณ ๑ ต.ค.๖๓
เกษียณ ๑ ต.ค.๖๓
เกษียณ ๑ ต.ค.๖๓
ยายไป
ร.ร.เชื้อเพลิงวิทยา

ผูประสงคยื่นคํารองขอยายกรอกรายละเอียดในคํารองขอยาย และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ จัดสงกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ภาคเชา
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้งานสารบรรณกลางจะ
ลงทะเบียนรับคํารอง ขอยาย ประกอบดวย หนังสือนําสงจํานวน ๑ ฉบับ, เอกสารประเมินวิสัยทัศน
จํานวน ๑๐ เลม, เอกสารประเมินศักยภาพตามขอ ๑ - ๓ และขอ ๕ – ๗ จํานวน ๒ เลม โดยจะยึดตามวันที่ใน
เลขทะเบียนลงรับเอกสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และวันที่ยื่นเอกสารจริงเปน
สําคัญ หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลวจะไมรับพิจารณาแตประการใด เมื่อลงทะเบียนรับเอกสารที่สารบรรณ
กลางแลว ใหผูยื่นขอยายนํา คํารองและเอกสารหลักฐานไปสงดวยตนเองที่กลุมบริหารงานบุคคล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับ – สงเอกสาร ตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหถูกตองตรงกันตอไป
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๕.๓ รายงานพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มี ตําแหนงตําแหนง
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน ที่วางลงจากกรณีสอบไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวยกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดสอบในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเรียกตัวใหผูไดรับคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้ง ในวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดมีผูผานการ
คัดเลือกและรายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้ง จํานวน ๒๐ ราย ดังนี้

๙

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

๑ นางสาวปราณีหาญประโคน พระแกววิทยา

ตําแหนง
เลขที่
พ๓๑๗๗๖๓

๒ นางสาววิมลวรรณคําสอนดี โนนแทนพิทยาคม

พ๓๑๗๖๘๘

๓ นางอัญชนาสมร

บัวเชดวิทยา

พ๓๑๗๗๒๕

๔ นายบัญชาสะตาดี

บัวเชดวิทยา

พ๓๑๗๗๒๓

๕ นายณัฐวุฒิอุดหนุนชาติ

สินรินทรวิทยา

พ๓๑๗๘๔๓

๖ นายชัยวิลักษณโตะงาม

สุรินทรพิทยาคม

พ๓๑๗๘๕๗

๗ นางสาวชนิดาภานิตรลาภ

พ๓๑๗๗๙๒

๘ นายวราวุธอุสาหดี

รามวิทยารัชมังคลา
ภิเษก
ปราสาทเบงวิทยา

๙ นางสาวจันทนาบุราคร

ยางวิทยาคาร

พ๓๑๗๗๘๓

๑๐ นางสาวธนิดาศรีลาชัย

ดอนแรดวิทยา

พ๓๑๗๖๗๓

๑๑ นายจักรกฤษณเวียงวิเศษ

มัธยมศรีสําเภาลูน

พ๓๑๗๗๗๔

๑๒ วาที่ร.ต.พิพัฒนมุมทอง

ศีขรภูมิพิสัย

พ๓๑๗๖๓๘

๑๓ นางสาววรารัฐยัพราษฎร

เมืองแกพิทยาสรรค

พ๓๑๗๗๗๕

๑๔ นางกฤติยาพรศรีเพ็ง

เบิดพิทยาสรรค

พ๓๑๗๗๓๑

๑๕ นายพิพัฒนผลเจริญ

ลานทรายพิทยาคม

พ๓๑๗๗๙๗

๑๖ นางธัญชนกมานะที

พรมเทพพิทยาคม

พ๓๑๗๗๕๘

พ๓๑๗๗๔๔

วันที่ลาออก

หมายเหตุ

๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๒-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๒-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ

๑๐

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๑๗ นายสุวิศิษฏละอองศรี

ทับโพธิ์พัฒวิทย

พ๓๑๗๖๘๔

๑๘ นางสาวรัชดาพรทนทาน

สังขะ

พ๓๑๗๘๓๒

๑๙ นางสาวสรวียมีพรอมพล

จอมพระประชาสรรค

พ๓๑๗๖๕๔

๒๐ นางสาววิไลพรสินทรัพย

ขนาดมอญพิทยาคม

พ๓๑๗๖๔๖

๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๔-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ
๒๓-ก.ค.-๖๓ บรรจุกรณี
พิเศษ

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจงการวางแผน
และการบริหารอัตรากําลังในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด จึงขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต สงวนอัตราวางพนักงานราชการ
ตําแหนงครูผูสอน ที่วางลงจากกรณีผูครองตําแหนงเดิมที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย ที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ พรอมทั้งรายงาน
ตําแหนงวางตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และใหจัดสงขอมูลดังกลาวไปยัง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภายใน ๗ วั น หลั ง จากผู ค รองตํ า แหน ง เดิ ม ลาออก นั้ น
กลุ มบริ หารงานบุ คคล ไดส งหนังสื อแจ งไปยั งโรงเรี ยนในสั งกัดทราบ และสํ านั กงานเขตได รายงานขอมูล คืน
อัตรากําลังไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบรอยแลว
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดังนี้
ตําแหนง
กลุมงาน
ตําแหนง
ตามกรอบเดิม วาง/ลาออก
จํานวนเหลือ
พนักงาน
งานบริหาร
ครูผูสอน
๒๒๕
๒๐
๒๐๕
ราชการ
ทั่วไป
นักจิตวิทยา
๑
๑
โรงเรียนฯ
กลุมงานบริการ ครูพี่เลี้ยง
๔
๔
นักการภารโรง
๑๑
๑
๑๐
รวมทั้งสิ้น
๒๔๑
๒๑
๒๒๐
มีอัตราวางที่ลาออกกรณีปกติ จํานวนทั้งสิ้น ๙ อัตรา ไดเรียกรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางใน
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๗ อัตรา และอีก ๒ อัตรา ตองรอการเกลี่ยอัตรากําลังเนื่องจากวาครูเกิน
เกณฑ ดังนี้

๑๑

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

โรงเรียน

เลขที่ตําแหนง

กลุมงาน/ตําแหนง

ยืนยันวิชาเอก

กระเทียมวิทยา
พนมดงรักวิทยา
พนมดงรักวิทยา
วีรวัฒนโยธิน
สําโรงทาบวิทยาคม
สุรวิทยาคาร
บัวเชดวิทยา
จารยวิทยาคาร

พ๓๑๗๖๓๗
พ๓๑๗๗๕๑
พ๓๑๗๗๔๙
พ๓๑๗๘๐๗
พ๓๑๗๖๕๓
พ๓๑๗๘๕๕
พ๓๑๗๗๔๑
พ๓๑๗๖๕๘

งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)
งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)
งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)
งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)
งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)
งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)
งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)
งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
เกษตรกรรม
-

ไทรแกววิทยา

พ๓๑๗๘๖๑

งานบริหารทั่วไป/(ครูผูสอน)

-

หมาย
เหตุ

รอเกลี่ ย
อัตรา
รอเกลี่ ย
อัตรา

ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๕.๔ รายชื่อโรงเรียนที่จะบรรจุรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจําป ๒๕๖๓จํานวน ๕๐ โรงเรียน ดังนี้
ลําดับที่

โรงเรียน

อําเภอ

๑

กระเทียมวิทยา

สังขะ

๒

กาบเชิงวิทยา

กาบเชิง

๓

ขนาดมอญพิทยาคม

สังขะ

๔

ขนาดมอญพิทยาคม

สังขะ

๕

โคกตะเคียนวิทยา

กาบเชิง

๖

จอมพระประชาสรรค

จอมพระ

๗

จอมพระประชาสรรค

จอมพระ

๘

จอมพระประชาสรรค

จอมพระ

๙

ชุมพลวิทยาสรรค

ชุมพลบุรี

๑๐

ชุมพลวิทยาสรรค

ชุมพลบุรี

๑๑

ชุมพลวิทยาสรรค

ชุมพลบุรี

๑๒

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ลําดับที่

โรงเรียน

อําเภอ

๑๒

ตานีวิทยา

ปราสาท

๑๓

แตลศิริวิทยา

ศีขรภูมิ

๑๔

ทาตูมประชาเสริมวิทย

ทาตูม

๑๕

นาดีวิทยา

เมืองสุรินทร

๑๖

นารายณคําผงวิทยา

โนนนารายณ

๑๗

แนงมุดวิทยา

กาบเชิง

๑๘

บัวเชดวิทยา

บัวเชด

๑๙

บัวเชดวิทยา

บัวเชด

๒๐

บัวเชดวิทยา

บัวเชด

๒๑

บัวเชดวิทยา

บัวเชด

๒๒

ประสาทวิทยาคาร

ปราสาท

๒๓

ประสาทวิทยาคาร

ปราสาท

๒๔

พนมดงรักวิทยา

พนมดงรัก

๒๕

เมืองบัววิทยา

ชุมพลบุรี

๒๖

รัตนบุรี

รัตนบุรี

๒๗

รัตนบุรี

รัตนบุรี

๒๘

รัตนบุรี

รัตนบุรี

๒๙

รัตนบุรี

รัตนบุรี

๓๐

รามวิทยารัชมังคลาภิเษก

เมืองสุรินทร

๓๑

รามวิทยารัชมังคลาภิเษก

เมืองสุรินทร

๓๒

ลานทรายพิทยาคม

ทาตูม

๓๓

วีรวัฒนโยธิน

เมืองสุรินทร

๓๔

วีรวัฒนโยธิน

เมืองสุรินทร

๓๕

วีรวัฒนโยธิน

เมืองสุรินทร

๓๖

ศรีณรงคพิทยาลัย

ศรีณรงค

๑๓

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ลําดับที่

โรงเรียน

อําเภอ

๓๗

ศีขรภูมิพิสัย

ศีขรภูมิ

๓๘

สังขะ

สังขะ

๓๙

สังขะ

สังขะ

๔๐

สําโรงทาบวิทยาคม

สําโรงทาบ

๔๑

สําโรงทาบวิทยาคม

สําโรงทาบ

๔๒

สําโรงทาบวิทยาคม

สําโรงทาบ

๔๓

สินรินทรวิทยา

เขวาสินรินทร

๔๔

สิรินธร

เมืองสุรินทร

๔๕

สุรพินทพิทยา

ลําดวน

๔๖

สุรพินทพิทยา

ลําดวน

๔๗

สุรพินทพิทยา

ลําดวน

๔๘

สุรินทรราชมงคล

เมืองสุรินทร

๔๙

สุรินทรราชมงคล

เมืองสุรินทร

๕๐

หนองแวงวิทยาคม

ศีขรภูมิ

ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๕.๕ สํารวจสถานศึกษาที่ไมมีผูปฏิบัติงานใหราชการ ตําแหนงนักการภารโรง
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงวามีสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจํานวนมากประสบปญหาขาดแคลนผูปฏิบัติงานใหราชการ ตําแหนงนักการภารโรง และ
ประสงคขอรับการจัดสรรอัตราจางดังกลาวใหกับสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้นเพื่อใหมีขอมูลในการประกอบการ
พิจารณาแกปญหาใหกับสถานศึกษา จึงขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสํารวจสถานศึกษาในสังกัดที่
ไมมีผูปฏิบัติงานใหราชการในตําแหนงดังกลาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดมีหนังสือแจงโรงเรียน
รายงานขอมูลมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หาก
โรงเรียนใดที่มีตําแหนงอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ ลักษณะนี้ ไมตองรายงานขอมูลมาในแบบสํารวจ ดังนี้
๑. ลูกจางประจําที่ทํางานลักษณะเดียวกับนักการภารโรง เชน ชางไม
ชางปูน ชางสี พนักงานสถานที่ฯลฯ

๑๔

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๒. ผูปฏิบัติงานใหราชการ ตําแหนงนักการภารโรง (โครงการคืนครูให
นักเรียน และโครงการผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
๓. พนักงานราชการกลุม ๒ สายบริการ ตําแหนงนักการภารโรง (วางลงตอง
ยุบ) (รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๒๘๕๘ ลง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๖ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๖.๑ เรื่องที่ ๑ ประกาศผลการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษเพื่อรับรางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ ๙ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒
สรุปผลกิจกรรมการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนฯ รางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ผูเปนตัวแทนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓ กิจกรรมการประกวดระหวางวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงแรมภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
ผูเปนตัวแทนเขารวมการประกวดจํานวน ๘๑ รายการ
1. ประเภทรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับชาติจํานวน ๑๘ รายการ
๒. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติจํานวน ๕๙ รายการ
๓. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
ระดับชาติจํานวน ๔ รายการ
สําเนาประกาศผลการประกวดฯ

๑๕

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

บัญชีสรุปผลการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนฯ
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

ที่
๑

ผูเปนตัวแทนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ชื่อ - สกุล
สังกัด
ประเภท
รางวัล
นายสําเริง บุญโต
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ชนะเลิศระดับเหรียญ
การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ดาน
ทอง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

๒

นายพิทักษ ทวีแสง

โรงเรียนทับโพธิ์พัฒน ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
วิทย
สงเสริมการใชนวัตกรรมการจัดการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เรียนรู ทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ยอด
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา สงเสริมการ
ใชนวัตกรรม PLC ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๓

นางสาวพนมพร แกวใส

๔

โรงเรียนทับโพธิ์พัฒน
วิทย

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการ
เรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ระดับมัธยมศึกษา ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๕

นายศักดิ์ศรัณย
สาทิพ
จันทร

โรงเรียนสําโรงทาบ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
วิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนตน บูรณาการ ดาน
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) บริหารจัดการ

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๖

นายจรูญ ชัยยิ่ง

โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรม
นักเรียน ดานบริหารจัดการ

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๑๖

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๗

นางวีนัสชนันต รันทร

โรงเรียนกระเทียม
วิทยา สพม.เขต ๓๓
(สุรินทร)

๘

นางสุรีรัตน จุยกระยาง

โรงเรียนพญารามวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๙

นายพิสิษฐ บูรณเจริญ

โรงเรียนศรีณรงค
พิทยาลัย สพม.เขต
๓๓ (สุรินทร)

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
โรงเรียนจอมพระ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประชาสรรค สพม.เขต มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมแนะ
๓๓ (สุรินทร)
แนว ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

โรงเรียนชุมพลวิทยา
สรรค สพม.เขต ๓๓
(สุรินทร)

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๑๐ นายวิรุจ กอแกว

๑๑ นางสาวอัจฉราวัลย
สิงหภู
งา
๑๒ นายชยานันต สงวนศรี

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดาน
บริหารจัดการ

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรม
นักเรียน ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนทาสวางวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
๑๓ นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประชาสรรค สพม.เขต มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
๓๓ (สุรินทร)
การเรียนรูภาษาไทย ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๑๗

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๑๔ นางธิดารัตน พรมดี

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะ
แนว ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

โรงเรียนประสาทวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
คาร สพม.เขต ๓๓
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อ
(สุรินทร)
สังคมและสาธารณประโยชน ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
๑๖ นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher
สรรค สพม.เขต ๓๓
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการ
(สุรินทร)
เรียนรูภาษาตางประเทศ ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
๑๗ นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร
ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๑๘ นายธราดล บุญยาพงษ

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ครูผูสอนยอดเยี่ยม ผูปฏิบัติงานการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๑๙ นายเพียว พรหมแกว

โรงเรียนพระแกววิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ดาน
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๐ นายวิชัย สาลีงาม

โรงเรียนสนมวิทยาคาร ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ดาน
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๑๕ นายยุทธภูมิ มีพรหมดี

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง

๑๘

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๒๑ วาที่รอยตรีอภินันท
จันทเขต

โรงเรียนประสาทวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
คาร สพม.เขต ๓๓
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดาน
(สุรินทร)
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๒ นางอุดมพร สิงหชัย

โรงเรียนกระเทียม
วิทยา สพม.เขต ๓๓
(สุรินทร)

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ดาน
บริหารจัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๓ นายบุญศักดิ์ บุญจูง

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๔ นายพิศิษฐ ไพรสินธุ

โรงเรียนชุมพลวิทยา
สรรค สพม.เขต ๓๓
(สุรินทร)

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สงเสริม
การใชนวัตกรรม PLC ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๕ นายมนัด เทศทอง

โรงเรียนแรวิทยา
ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงเสริม
การใชนวัตกรรม PLC ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๖ นายกิตติชัย แผนจันทร

โรงเรียนบัวเชดวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ผูป ฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
โรงเรียนสุรพินทพิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ
ระดับมัธยมศึกษา ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๗ นายสมศักดิ์ บุญโต

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๑๙

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๒๘ นางพัชรนันท เจริญศิริ
วิชญกุล

โรงเรียนสนมวิทยาคาร รองผูอํานวยการสถานศึกษายอด
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๙ นายอนุวัตร เหมือนคิด

โรงเรียนกระเทียม
วิทยา สพม.เขต ๓๓
(สุรินทร)

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๐ นางสาวรุงเรือง พรโชค
ภคกุล

โรงเรียนสนมวิทยาคาร รองผูอํานวยการสถานศึกษายอด
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
โรงเรียนศีขรภูมิพสิ ัย รองผูอํานวยการสถานศึกษายอด
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เยี่ยม ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมัธยมศึกษา ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๒ นายเทพรัตน กิ่งแกว

โรงเรียนจอมพระ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประชาสรรค
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เรียนรูคณิตศาสตร ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๓ นางภัคจิรา วงศเจริญ

โรงเรียนชุมพลวิทยา
สรรค สพม.เขต ๓๓
(สุรินทร)

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๔ นางชมพลอย
ชุติแพทยวิภา

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๕ นายสัญญา นาคเจือ

โรงเรียนบัวเชดวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน บูรณาการ ดาน
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๑ วาที่รอยโทชยพล บุตร
ศาสตร

รองผูอํานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ดานบริหารจัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๐

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๓๖ นางสาวกัญญาภัทร สุทธิ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
วรรค
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมแนะ
แนว ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๗ นางสาวกัญญารัตน
แสวงสุข

โรงเรียนจอมพระ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประชาสรรค
มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) นักเรียน ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๘ นางกิรณา แมนผล

โรงเรียนบัวเชดวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน ดาน
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๓๙ นางภัคภร ใสแจม

โรงเรียนสิรินธร
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๐ นายชาญวิทย ฉัตรทอง

โรงเรียนมัธยมจารพัต ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
วิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) การเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๑ นายสายชล ศรีวิเศษ

โรงเรียนสิรินธร
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดาน
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๒ นายธีระวัฒน สุระศร

โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๓ นางสรัลดา พรจินดา
สกุล

โรงเรียนแสงทรัพย
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประชาวิทยาคาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๑

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๔๔ นางอําไพรินทร กอแกว

โรงเรียนจอมพระ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประชาสรรค
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) นักเรียน ดานวิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๕ นายสงัด จันทรพลี

โรงเรียนขนาดมอญ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
พิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เรียนรูคณิตศาสตร ดานบริหาร
จัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๖ นางแวนแกว พิงคานนท โรงเรียนสุรวิทยาคาร ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ดานบริหาร
จัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๗ นางบุหงา จันทรเพชร

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ดาน
บริหารจัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๘ นางสาวกรรณิกา ลาภ
จิตร

โรงเรียนสิรินธร
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมแนะ
แนว ดานบริหารจัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๔๙ นางอรอนงค ศรีมงคล

โรงเรียนนารายณ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
คําผงวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) การเรียนรูภาษาไทย ดานบริหาร
จัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๕๐ นางวรณัน ทุมทอง

โรงเรียนชุมพลวิทยา
สรรค สพม.เขต ๓๓
(สุรินทร)

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๕๑ นายชรินทร มหานาม

โรงเรียนสังขะ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ดานบริหารจัดการ

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ดานบริหาร
จัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๒

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๕๒ นางสาวสุพรรณี ขาวงาม โรงเรียนจอมพระ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประชาสรรค
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) เรียนรูภาษาไทย ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๕๓ นางวลัยพรรณ
จารุทรัพย
สดใส

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

โรงเรียนสิรินธร
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
๕๔ นางชนัดดาภา เหลาสกุล โรงเรียนสนมวิทยาคาร ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
๕๕ นายสุพรรณ กานอินทร โรงเรียนสิรินธร
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร) มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
นายพิรุณ ไพสนิท
โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
๕๖ นายธรรศพงษ นานวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
๕๗ นางสุดารัตน คงอินทร โรงเรียนประสาทวิทยา
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
คาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
การเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๓

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๕๘ นายขวัญชัย ถึงดี

๕๙ นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ

๖๐ นายมนตรี อกอุน

๖๑ นายสุนทร วงษฉลาด

๖๒ นางธนพร พัตราภักดิ์

๖๓ นายภัทรวรรธ
พะเนตรรัมย

๖๔ นายปฏิพล จําลอง

โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
โรงเรียนรัตนบุรี
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
๐๔ ในพระอุปถัมภ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
การเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
นักเรียน ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
มัธยมศึกษาตอนตน สงเสริมการ
ใชนวัตกรรม PLC ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ครูผูสอน ยอดเยี่ยม ระดับ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
มัธยมศึกษาตอนปลาย สงเสริม
การใชนวัตกรรม PLC ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๔

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๖๕ นายธนวิชญ แสงราม

โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย ครูผูสอนยอดเยี่ยม สงเสริมการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
ใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย ครูผูสอนยอดเยี่ยม สงเสริมการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
ใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค ครูผูสอนยอดเยี่ยม การจัดการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
ศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ครูผูสอนยอดเยี่ยม การจัดการ
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
ศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ดาน
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง.

๗๑ โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ดาน
วิชาการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๗๒ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ดาน
บริหารจัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๖๖ นายวีรเดช มะแพทย

๖๗ นายณัฏฐชานนท เหลา
เลิศ

๖๘ นายสันติ ประภาสัย

๖๙ โรงเรียนพระแกววิทยา

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๒๕

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๗๓ โรงเรียนรัตนบุรี

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ ดาน
บริหารจัดการ

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๗๔ โรงเรียนขนาดมอญ
พิทยาคม

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

๗๕ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

๗๖ โรงเรียนชุมพลวิทยา
สรรค

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

๗๗ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

๗๘ นางสาวนิฤมณ มั่นยืน

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

๗๙ นายชัยพล เผือดจันทึก

โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

๘๐ นางศศลักษณ สมชื่อ

โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สงเสริมการใช
นวัตกรรม PLC ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการ
ศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
มัธยมศึกษา ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานบริหารจัดการ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ดานบริหารจัดการ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน

๒๖

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๘๑ นายปฐม อินทรปรุง

โรงเรียนจารยวิทยาคาร
สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร)

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน บูรณาการ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน

ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๖.๒ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ ที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีโครงการ "ครู
ดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอนที่เปนครูดี มีความประพฤติดี มีจิต
วิญญาณความเปนครู มีผลงานเปนที่ปรากฏและเปนที่รักของนักเรียน เพื่อนครูและชุมชน ใหไดรับรางวัล "ครูดีใน
ดวงใจ"
วิธีการสรรหา
สถานศึกษา ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" โดยวิธีการเสาะแสวงหา
"ครูด"ี ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษยเกา ผูปกครอง
กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือขายผูปกครองฯลฯ สรรหาและใหความเห็นชอบคัดเลือกครูสายการสอน จํานวน
๒ คน ดังนี้
๑ ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๑ คน
๒ ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน
แลวเสนอชื่อผูไดรับคัดเลือกไปยัง สพม.๓๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเปน"ครูดีในดวงใจ" ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประเภทรางวัล
รางวัลไดแก เกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโลรางวัล แบงเปน ๒ ระดับ คือ
๑ "ครูดีในดวงใจ" ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๖๓๗ คน
๒ "ครูดีในดวงใจ" ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการของ
สพฐ.พิจารณาคัดเลือกผูเขารับรางวัลจาก สพท.ละ ๑ คน และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑ คน จํานวนทั้งสิ้น ๒๒๖ คน
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อ
๑. เปนขาราชการครู ปฏิบัติหนาที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มาแลว
ไมนอยกวา ๓ ปตอเนื่อง และตองทําการสอนในโรงเรียนปจจุบันไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา

๒๗

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

๒. เปนบุคคลมีจิตวิญญาณความเปนครู เปนที่ศรัทธา ยกยอง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู
ชุมชนและสังคม

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๓. เปนผูทุมเทเสียสละ ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง จนเกิดผลงานเปนที่ประจักษ
๔. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางดําเนินการทางวินัย
๕. ไมเคยเปนผูไดรับการพิจารณาใหเปน ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูมีขวัญกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เปนการขยายเมล็ดพันธแหงความดีใหเพิ่มขึ้น แกโรงเรียน ชุมชน และสังคม เพื่อเปน
แบบอยางของสังคมในการสรางความดี
๓. นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
รายละเอียดขอมูลจํานวนการนําสงแบบประวัติและผลงานครูดใี นดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๑๑ ราย
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน ๘ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑๙ ราย
บัญชีรายชื่อผูนําสงแบบประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๔
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๑ ราย
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/วิทยฐานะ
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
นายศักดศรัณย สาทริพย
จันทร
ครู/ครูชํานาญการ
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
ตอนตน
ครู/ครูชํานาญการ
นายนรินทร อนงคชัย
พิเศษ
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
ตอนตน
นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร
ครู/ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค
ตอนตน
นายศุภชัย แรงกลา
ครู/ครูชํานาญการ
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
ตอนตน
นางสาวขนิษฐา ใกลผล
ครู/ โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม
ตอนตน
ครู/ครูชํานาญการ
นางภูวิภา จันทะเสริม
พิเศษ
โรงเรียนสุรินทรราชมงคล
ตอนตน
ครู/ครูชํานาญการ
นายสงัด จันทรพลี
พิเศษ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
ตอนตน
ครู/ครูชํานาญการ
นางศศลักษณ สมชื่อ
พิเศษ
โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
ตอนตน
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
ครู/ครูชํานาญการ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค
ตอนตน
นางสุดารัตน บุตรดี
ครู/ครูชํานาญการ
โรงเรียนเทนมียมิตรประชา
ตอนตน
นายเรืองณวิน มีดินดํา
ครู/ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ตอนตน

๒๘

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

บัญชีรายชื่อผูนําสงแบบประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๔
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๘ ราย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นางกัลยา สุระคนธ
นางฉัลยาญาภรณ ทวีแสง
นายสุวิชิต สมยิ่ง
นางสาวชนิดาภา แกวจําปา
นายธิติสรรค บูชาทิพย
นางธิดารัตน พรมดี
นายบัวชิต อุทธารัมย
นางสาวทิพยวรา ใจดี

ตําแหนง/วิทยฐานะ
ครู/ครูชํานาญการ
ครู/ครูชํานาญการพิเศษ
ครู/ครูชํานาญการพิเศษ
ครู/ครูชํานาญการพิเศษ
ครู/ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ
ครู/ครูชํานาญการพิเศษ
ครู/ครูชํานาญการ

โรงเรียน
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
โรงเรียนรัตนบุรี
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค
โรงเรียนเทนมียมิตรประชา

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ตอนปลาย
ตอนปลาย
ตอนปลาย
ตอนปลาย
ตอนปลาย
ตอนปลาย
ตอนปลาย

ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๖.๓ การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการศึกษาและ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการโครงการสอบ
วัดผลทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
( English Proficiency) ของบุคลากรทางการศึกษาและครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาศักยภาพระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ตอไปในอนาคต
โดยใชชุดทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานและไดรับการรับรองจากองคกรในระดับสากลตาม
กรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference) และทดสอบผาน
กระบวนการแพลตฟอรมการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (DEEP) ทั้งนี้จะเริ่มดําเนินการที่ศูนยพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ความเปนเลิศ (HCEC) จํานวน ๘๒ ศูนย (ระยะที่ ๑) ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ในวันเสารและ
อาทิตย เริ่มดําเนินการสอบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยดําเนินโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ HCEC (Human Capital Excellence
Center) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ รายละเอียดจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการจังหวัด
สุรินทร ดังนี้

๒๙

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ลําดับ
สังกัด
ที่
๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓
๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต ๑
๓ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต ๒
๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓
รวม

ขาราชการ
ครู
๑๙๓ คน

กําหนดการสอบ

บุคลากรทางการศึกษา กําหนดการ
สอบ
๒๙ - ๓๐ ส.ค.๖๓
๑๕ คน
๖ ก.ย. ๖๓

๑๕๐ คน

๑๕ - ๑๖ ส.ค.๖๓

๒๓ คน

๖ ก.ย. ๖๓

๔๙ คน

๑๖, ๒๒ - ๒๓ ส.ค.๖๓

๙ คน

๖ ก.ย. ๖๓

๑๒๔ คน

๒๒ - ๒๓ ส.ค.๖๓

๒๐ คน

๖ ก.ย. ๖๓

ขาราชการครูทั้งสิ้น ๕๑๖ คน

บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น ๖๗ คน

สรุปผูเขาสอบตามรายชื่อดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๑
☆ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓☆
๑. รอบที่ ๑ จํานวน ๓๐ คน
- เขาสอบ ๒๖ คน ขาดสอบ ๔ คน
๒. รอบที่ ๒ จํานวน ๓๐ คน
- เขาสอบ ๒๕ คน ขาดสอบ ๕ คน
๓. รอบที่ ๓ จํานวน ๓๐ คน
- เขาสอบ ๒๗ คน ขาดสอบ ๓ คน
● รวมวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีผูเขาสอบ ๗๘ คน ขาดสอบ ๑๒ คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๑, ๒
☆วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓☆
๑. รอบที่ ๑ จํานวน ๓๐ คน
- เขาสอบ ๒๖ คน ขาดสอบ ๔ คน
๒. รอบที่ ๒ จํานวน ๓๐ คน
- เขาสอบ ๒๒ คน ขาดสอบ ๘ คน
●รวมวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีผูเขาสอบ ๔๙ คน ขาดสอบ ๑๑ คน

๓๐

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต ๑ มีผูเขาสอบ ๑๒๖ คน ขาดสอบ ๒๓ คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรเขต ๒ เขาสอบวันที่ ๑๖ จํานวน ๓๐ คนเขาสอบครบทุกคน
รายงานจากศูนย HCEC จังหวัดสุรินทร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค สพม.๓๓

๓๑

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๗ กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
๓.๗.๑ มาตรการติดตาม เรงรัด การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบดําเนินงาน
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓.๗.๒ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบ
ลงทุน คาครุภัณฑ
ที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ .........................................................................................................
๔.๒ ...........................................................................................................
๔.๓ ...........................................................................................................
๔.๔ ...........................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๓๒

ระเบียบวาระการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ครังที ๕/๒๕๖๓

ภาคผนวก
เอกสารแนบทายหมายเลข ๑
เอกสารแนบทายหมายเลข ๒
เอกสารแนบทายหมายเลข ๓
เอกสารแนบทายหมายเลข ๔
เอกสารแนบทายหมายเลข ๕
เอกสารแนบทายหมายเลข ๖

หนา ๓๔
หนา ๓๖
หนา ๓๗
หนา ๓๖
หนา ๔๐
หนา ๔๗

๓๓

