รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย ศึกษานิเทศก์
ครั้งที่ 4/๒๕๖๕
วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 08.3๐ น.
ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
**********************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายสำเริง บุญโต
นางสุเนตร ขวัญดำ
ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต
นายไพบูลย์ เมินขุนทด
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
นายบุญศักดิ์ บุญจูง
นายวิชัย สาลีงาม
นายยรรยง วงศ์คำจันทร์
นายจีระพรรณ เพียรมี
นายพิศิษฐ์ ไพรศิลธ์
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช
นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์
นายวัชรา สามาลย์
นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล
นายเสนอ ประพันธ์
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ
นางลัดดาวัลย์ ไชยยา
นางปฤษณา อรรถเวทิน
นางณัฐกานต์ ปีแหล่
นายดนัย คำผุย
นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
นางนาถสุดา จินดาศรี
นางพชรพรรณ ด่านวิไล
นายสดใส กาพย์กลอน
นายพิจิตร อุตตะโปน

ประธานการประชุม
รอง ผอ.สพม.สุรินทร์
ประธานสหวิทยาเขต 1
แทน ประธานสหวิทยาเขต 2
ประธานสหวิทยาเขต 3
ประธานสหวิทยาเขต 4
ประธานสหวิทยาเขต 5
ประธานสหวิทยาเขต 6
ประธานสหวิทยาเขต 7
ประธานสหวิทยาเขต 8
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มนิเทศ/ผอ.กลุ่ม DLICT
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางปติมา กาญจนากาศ
นายเชาวลิต เจนเจริญ
นายสรวิศณ์ นพพงศ์ศิริเดช
นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี

รอง ผอ.สพม.สุรินทร์
รอง ผอ.สพม.สุรินทร์
ประธานสหวิทยาเขต 2
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ไปราชการ
ไปราชการ
ติดภารกิจ
ไปราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
6.
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
7.
นายวรวิทย์ วุฒิยา
8.
นางจิอาภา คนึงเพียร
9.
นางเมธาวี ติณานันท์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กลุ ศิริ
2.
พ.ท.ชยันต์ กอขันธ์
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พ.ต.นพรัตน์ ด่านสาคร
พ.ต.อ.กิตติพร มีแก้ว
ส.ต.วิชาญ แสงสี
นายสุวัส ชนะกิจชินชน
น.ส.เมริกา ชนะกิจชินชน
นางสาวพิมพ์พันธ์ ไพรสนิท

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เลขานุการ)
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
54 ฯ ( นกร.นพค.54 สนภ.5 นทพ. )
นายทหารกำลังพล นพค.54 ฯ
จนท.นกร.นพค.54 ฯ
จนท.นกร.นพค.54 ฯ
บริษัทวันเดอร์แลนด์ จำกัด
นางสาวสุรินทร์ พ.ศ.2562
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
นายสำเริง บุญโต ผอ.สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า
แสดงความยิ น ดี กั บ นายสฤษดิ์ วิ ว าสุ ขุ ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ ที่ได้รับวิทยะฐานะ เป็น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
http://www.secondary33.go.th/
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กลุม่ อำนวยการ
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ ๓.๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ 3.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ ๓.4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ ๓.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเสนอ ประพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
คำขอ
ด้วย สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาสุ รินทร์ ได้ดำเนินการเกลี่ ยอัตรากำลั งพนั กงาน
ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ (มีครูครบตามกลุ่มสาระ

การเรี ยนรู้ ) ไปกำหนดในโรงเรี ยนที่ มี อั ตรากำลั งครูต่ ำกว่าเกณฑ์ /มี ครูผู้ สอนไม่ ครบตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูสอนไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการลาออก
เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จำนวน ๑1 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายละเอียดตำแหน่งว่าง “พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน” กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียน
เลขที่
ผู้ดำรงตำแหน่งเดิม
สาเหตุ
ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
โคกยางวิทยา
พ317659 นายธพัตญ์มนตรี วงศ์สามารถ ชีววิทยา
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
กระเทียมวิทยา
พ317637 น.ส.ภัทราภรณ์ ศิริบูรณ์ ภาษาไทย
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
จารย์วิทยาคาร
พ317658 น.ส.กาญจนศิริ แก้วทอง ภาษาไทย
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
ช้างบุญวิทยา
พ317701 น.ส.ภัทรสุดา บุญขวาง
ภาษาไทย
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
พนมดงรักวิทยา
พ317719 น.ส.ปพิชญา ยงเพชร
ภาษาอังกฤษ บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
ศรีปทุมพิทยาคม พ317751 นายชัยศิริ ตุ้มทอง
ภาษาไทย
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
ประดูแ่ ก้วประชาสรรค์ พ317735 น.ส.กัญญลักษณ์ จั่วจันทึก
ภาษาไทย
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
โชคเพชรพิทยา
พ317722 นายประมูล สีหาบุตร
เกษตร
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
ศีขรภูมิพิสัย
พ317690 นางวิภา วงษ์ปลั่ง
สุขศึกษา
บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
บุแกรงวิทยาคม
พ317735 นายบรรพต นนธิจนั ทร์ คอมพิวเตอร์ บรรจุฯครูผู้ชว่ ย
สิรินธร
พ317845 น.ส.ปฐมาวดี สุปิงคลัด
นิติศาสตร์ บรรจุฯครูผู้ชว่ ย

หมาย
เหตุ

สอศ.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8

โคกยางวิทยา
กระเทียมวิทยา
จารย์วิทยาคาร
ช้างบุญวิทยา
พนมดงรักวิทยา
ศรีปทุมพิทยาคม
ประดูแ่ ก้วประชาสรรค์

โชคเพชรพิทยา

9 ศีขรภูมิพิสัย
10 บุแกรงวิทยาคม
11 สิรินธร

ครูตาม จ.18 ครูตาม -ขาด พรก.
(ณ 13 มิ.ย. เกณฑ์ +เกิน (อัตรา)
65)
ก.ค.ศ.
29
29
0
1
44
44
0
3
12
10
2
3
11
11
0
1
54
54
0
3
12
10
2
1
13
13
0
2
15
11
4
5
113
24
153

115
16
153

-2
8
0

7
2
2

สรุป
-ขาด
+เกิน
1
3
5
1
3
3
2
9

การ
พิจารณา
คืนอัตรา
คืนอัตรา
คืนอัตรา
คืนอัตรา
คืนอัตรา
คืนอัตรา
คืนอัตรา
เกลี่ย

5
10
2

คืนอัตรา
คืนอัตรา
คืนอัตรา

หมายเหตุ

เกลีย่ อัตราให้
รร.หนองอียอวิทยา
รร.เปิดสอนสายอาชีพ

สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้เกลี่ ยอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง
เลขที่ พ317722 จากโรงเรียนโชคเพชรพิท ยา ไปกำหนดที่โรงเรียนหนองอียอวิทยา เนื่องจากโรงเรียน
หนองอียอวิทยา มีข้าราชการครูได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน ๒ ราย

(วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ และวิ ศ วกรรมสารสนเทศ (คอมพิ ว เตอร์ ) จึ ง ทำให้ โ รงเรี ย นขาดแคลนครู ส อน
ภาษาอังกฤษ
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุริน ทร์ ได้เรียกผู้ส อบแข่งขันได้ พนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน มารายงานตัวเพื่อแต่งตัง้ เป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑1 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โรงเรียน
โคกยางวิทยา
กระเทียมวิทยา
จารย์วิทยาคาร
ช้างบุญวิทยา
พนมดงรักวิทยา
ศรีปทุมพิทยาคม
ประดู่แก้วประชาสรรค์
ศีขรภูมิพิสัย
บุแกรงวิทยาคม
หนองอียอวิทยา
สิรินธร

ตำแหน่งเลขที่
พ317659
พ317637
พ317658
พ317701
พ317719
พ317751
พ317735
พ317690
พ317735
พ317722
พ317845

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

หมายเหตุ

ทีป่ ระชุมรับทราบ
๓.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ –
๓.7 กลุม่ นโยบายและแผน
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ –
๓.8 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
พ.ท.ชยันต์ กอขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ฯ
( นกร.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ) ได้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสานฝันวัยใส)
ด้วย หน่วยพัฒ นาการเคลื่อนที่ ๕๔ สำนักงานพัฒ นาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒ นา
จะดำเนินโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสานฝันวัยใส)
หลักการและเหตุผล
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
- จัดตั้งศูนย์รวมใจต้านภัยยาเสพติด
- โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 30 แห่ง
- เพื่อร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
- มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และจังหวัด
- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน
- ร่วมกันทำประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยความรัก ความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
2.เพื่อแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่เยาวชน

3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
4.เพื่อยกระดับของสังคมชาติ ด้วยการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ
5.เพื่อเสริมสร้างสำนึกในการวางแผนการศึกษา และการดำเนินชีวิตในอนาคต
เป้าหมาย

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 – 6 จำนวน 2,000 คน

กิจกรรม

ประกอบด้ว ย การแนะแนว โดยนิ สิ ตนั ก ศึก ษา นั ก เรียนทหาร และนั ก เรียนพยาบาล
แบ่งกลุ่มแนะแนวเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทหาร,ตำรวจ แนะแนวสายทหาร, ตำรวจ
2. กลุ่มสุขภาพ แนะแนวสายแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ แนะแนวสายวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ พลศึกษา
4. กลุ่มเกษตร แนะแนวสายเกษตร
5. กลุ่มสังคม แนะแนวสายรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์
6. กลุ่มศึกษาศาสตร์/สุนทรีศาสตร์ แนะแนวสายอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ การโรงแรม
การท่องเที่ยว
7. กลุ่มที่ปรึกษา สำหรับให้คำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนที่ไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตแนวทางใด

กิจกรรม

1.การประกวดเรียงความ

หัวข้อ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยเขียนเรียงความด้วยลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัดหรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิ วเตอร์ มาตรฐาน ตัวหนังสือ TH sarabun PSK ขนาดตัวอักษร
๑๖ pt. มีการใช้สำนวนภาษาไทยอย่างถูกต้อง ตามหลักการใช้ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ
๔ แต่ไม่น้อยกว่า ๑ หน้ากระดาษ จะต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อ เนื้อเรื่องต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา
มีความคิดริเริ่ม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
1) วิธีการรับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ระดับ คือ
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 เป็ น โล่ ร างวั ล และเงิ น รางวั ล จำนวน 1,500.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,๒00.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท
- รางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล ๕๐๐.- บาท
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นโล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 1,500.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,๒00.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท
- รางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล ๕๐๐.- บาท
2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและตัดสินผลการประกวด จำนวน 5 ท่าน และรวบรวม
ผลงานที่ชนะการประกวด และรายชื่อให้กับ พ.ท.ชยันต์ กอขันธ์ ในวันอังคารที่ 19 ก.ค.2565 ก่อนเปิด
โครงการ
2.การประกวดร้อยกรอง
หัวข้อ “การต้านยาเสพติด ” (กลอนสุภาพ) ความยาวของบทร้อยกรอง จำนวน ๒ บท
(๘ วรรค) เขียนร้อยกรองดัวยลายมือตัว บรรจงครึ่งบรรทัด พิมพ์ดีด หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน
ตัวหนังสือ TH sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt.

1) วิธีการรับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ระดับ คือ
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 เป็ น โล่ ร างวั ล และเงิ น รางวั ล จำนวน 1,500.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,๒00.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท
- รางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล ๕๐๐.- บาท
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นโล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 1,500.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,๒00.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เป็นเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท
- รางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล ๕๐๐.- บาท
2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและตัดสินผลการประกวด จำนวน 5 ท่าน และรวบรวม
ผลงานที่ชนะการประกวด และรายชื่อให้กับ พ.ท.ชยันต์ กอขันธ์ ในวันอังคารที่ 19 ก.ค.2565 ก่อนเปิด
โครงการ
3.การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
หัวข้อ “เยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
หลักเกณฑ์การประกวด
นั ก เรี ย นที่ เข้ าร่ ว มการแข่ งขั น เตรีย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการจั ด บอร์ด ตามหั ว ข้ อ
ทีก่ ำหนด เตรียมตัวรายงานและอธิบายผลงานของโรงเรียน
- รายงานตัวในวันเปิดโครงการ วันเสาร์ที่ ๒๓ ก.ค.๖๕ เวลา 07.๐0น.
- รับฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๕x๑๒๕ ซม.
- โครงการฯ สนับสนุนค่าอุปกรณ์โรงเรียนละ๕๐๐.- บาท
1) วิธี การรั บ สมั ครนั ก เรีย น เข้ าร่ว มการแข่งขั น โรงเรีย นละ ๕ คน พร้อ มสำเนาบั ต ร
ประชาชน จำนวน ๑ ใบ
- รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 เป็ น โล่ ร างวั ล และเงิ น รางวั ล จำนวน 5,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงินรางวัล จำนวน 4,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เป็นเงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาท
- รางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล 2,๕๐๐.- บาท
2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและตัดสินผลการประกวด จำนวน 10 ท่าน ดำเนินการ
แข่งขันและตัดสินในวันจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
4.แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล
หัวข้อ “เยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
หลักเกณฑ์การประกวด
นั กเรีย นที่เข้าร่ วมการแข่งขันรายงานตัว วันเปิ ดโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ก.ค.๖๕
เวลา 07.00 – 07.30 น.
- เริ่ ม การแข่ งขั น เวลา ๐๘.๐๐ น.- แนวทาง 108 ปั ญ หา รัง สรรค์ ปั ญ ญา ศรัท ธา
คุณธรรม นักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงค์ https://www.tv5.co.th/ratthaburut/หรือพิมพ์ว่า 108 ปัญหา
รังสรรค์ ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม

1) วิธีการรับสมัครนักเรียน ระดับการศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนละ 2
คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ใบ
- รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 เป็ น โล่ ร างวั ล และเงิ น รางวั ล จำนวน 3,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงินรางวัล จำนวน 2,500.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เป็นเงินรางวัล จำนวน 2,000.- บาท
- รางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล 1,๕๐๐.- บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๓.9 กลุม่ ตรวจสอบภายใน
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ ๓.10 กลุม่ กฎหมายและคดี
- ไม่มีเรื่องนำเสนอในการประชุมในคราวนี้ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
4.1 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์รวบรวมผลงาน
และรายชื่อนักเรียนที่ชนะการประกวด ให้ กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยพัฒ นาการเคลื่อนที่ ๕๔ฯ ก่อนวันเปิด
โครงการ และให้นักเรียนมารายงานตัวพร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจัดกิจกรรม เพื่อรับรางวัล
และใบประกาศเกีย รติบั ตรกับ ผู้ ว่าราชการจังหวัด โรงเรียนที่ ช นะเลิ ศการประกวด จัดผู้ แทนรับโล่ รางวัล
ชนะเลิ ศ กั บ ประธานในวั น จั ด กิ จ กรรม เวลา 0๘.๐๐ น. และเพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น โครงการดั ง กล่ า ว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์คัดเลือกนักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 – 6 ในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุ รินทร์ จำนวน 2,000 คน
เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสานฝันวัยใส)
ตามที่ หน่ วยพัฒ นาการเคลื่ อนที่ ๕๔ สำนัก งานพั ฒ นาภาค ๕ หน่วยบัญ ชาการทหาร
พัฒนา จะดำเนินโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสานฝันวัยใส) เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้กับเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการให้รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า หลีกเลี่ยงอบายมุ ขหรือสิ่งมอม
เมา มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีค วามภูมิใจในแผ่นดินเกิด ร่วมกันทำประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยความรัก ความ
สามัคคี มีความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดิน รายละเอียดแจ้งให้ทราบแล้ว
นั้น
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. กำหนดให้เครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 2 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการต้านภัย
ยาเสพติด (โครงการสานฝันวัยใส) จำนวน สหวิทยาเขตละ 460 คน
2. กำหนดให้เครือข่ายสหวิทยาเขต 3-8 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการต้านภัยยา
เสพติด (โครงการสานฝันวัยใส) จำนวน สหวิทยาเขตละ 180 คน
3. กำหนดสถานที่ในการอบรมโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา (โครงการ
สานฝันวัยใส) คือ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จะรวบรวมผลงานและรายชื่อนักเรียน
ที่ชนะการประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ฯ ก่อนวันเปิดโครงการ และให้นักเรียน
มารายงานตัวพร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจัดกิจกรรม ตามกำหนดการของโครงการ

4.2 การจั ด ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การกรรมการสถานศึ กษา สั งกั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ที่ประชุมมีมติ
เห็ นชอบให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยให้ จัดการประชุมนอกสถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ เป้าหมายของจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ โรงเรียนละ 4 ท่าน (ประธาน, ผู้แทนศิษย์เก่า,ผู้แทนผู้ปกครอง,ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี วิ ถี ชี วิ ต คนและช้ า ง
ณ ดินแดนคชสาร เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างไทย ผ่านภาพยนต์สั้น เรื่อง ภาพยนต์ของคนสุรินทร์ โดยนางสาวเมริกา
ชนะกิจชินชน นางสาวสุรินทร์ ปี พ.ศ.2562
นางสาวเมริกา ชนะกิจชินชน ได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี พื้นบ้านอันดี
งามของจังหวัดสุริน ทร์ ประเพณี การแต่งกาย ภาษาท้องถิ่น ที่กำลั งจะเลื อนหายไป หรือแม้กระทั้ งปัญหา
เกี่ยวกับช้าง เราเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ เราทราบหรือไม่ว่าช้างต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง จึงตั้งใจ
ให้มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับช้าง และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของช้าง และวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัด
สุ ริ น ทร์ เป้ า หมายของการสร้ า งภาพยนตร์ เรื่ อ งนี้ คื อ การเข้ า ฉายในทุ ก โรงภาพยนตร์ ในประเทศไทย
และเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอในด้าน 1. เราควรรักช้างให้มากกว่านี้
2. วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุรินทร์ ประเพณีต่างๆของจั งหวัดสุรินทร์ 3. มวยไทย 4. การดำเนินเรื่อง
ผ่านมุมมองเด็กประถมศึกษา
นายสำเริ ง บุ ญ โต ประธานการประชุ ม ได้ ก ล่ า วให้ ก ำลั งใจและจะนำเรื่อ งดั งกล่ า ว
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทราบในคราวการประชุมต่อไป
5.2 แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2565 ให้มีการ
ประชุมดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2565
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 โครงการโรงเรียนสวยน่าอยู่ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ทางกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบ ให้มีการออก
ประเมินในวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 และได้แจ้งหลักเกณฑ์ในหนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนแล้วนั้น
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
กิระลักษณ์
(นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิร)ิ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

