
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕     

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

 

 

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

ณ  หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕     

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
ณ  หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

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

เริ่มประชุม  ๐๙.๐๐  น. 
เรื่องก่อนวาระการประชุม 
 ๑. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑)   นายสุธิชัย    ด่านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 
 ๒)  นางสาวสุภิญญา    พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม  
  ๒. นายอดุลย์ศักดิ์   บุญ เอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด             
มอบของที่ระลึกสำหรับผู้บริหาร ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้ 
 ๑)   นายสุนทร สีหานาม     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
    ร้อยเอ็ด   เกิดวันที่ ๘ พฤษภาคม 
 ๒)   นายชวลิต ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา  
                   เกิดวันที่ ๙ พฤษภาคม 
 ๓)   นายกฤษณัฐ แสนโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม   
        เกิดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
 ๔)   นายไพฑูรย์ มนตร ี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 
              เกิดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
 ๕)   นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง ผู้อำนวยการหินกองวิทยาคาร เกิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
 ๖)   นายสรศักดิ์ สีตาชัย          ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 
    เกิดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
 ๗)   นายวิสุทธิ ์ สุดหลักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา 
    เกิดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
 ๘)   นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  
    เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน 
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 ๙)   นายปิยณัฐ กุสุมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 
    เกิดวันที่ ๗ มิถุนายน 
 ๑๐) นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร เกิดวันที่ ๗ มิถุนายน  
 ๑๑) นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 
    เกิดวันที่ ๘ มิถุนายน 
 ๑๒) นางพิศมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เกิดวันที่ ๒๒ มิถุนายน 

      ๒ 
๓. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนี้ 
 ๑) นายสายยุธ  เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม เดิม ผู้อำนวยการโรงเรียน     

ดูกอ่ึงประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ๒) นายพูลสิทธิ์  สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี เดิม ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านดอนบ่อดอนแฮด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 

 ๓) นายสุธิชัย  ด่านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ เดิม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ๔) นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม เดิม รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

๔. มอบโล่ให้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดที่ ๑๐ ดังนี้   
     1)   นายศิริ   ธนะมูล  นายกสมาคม   
 2)   นายเทิดทูน   สุจารี  อุปนายกสมาคม คนที่ 1   
 3)   นายบุญภพ   จันทมัตตุการ อุปนายกสมาคม คนที่ 2   
 4)   นายจักรวาล   เจริญทอง อุปนายกสมาคม คนที่ 3   
 5)   นายอนุสรณ์   ทาสะครู  พิทักษ์สิทธิ์   
 6)   นายนพดล   ศรีระกิจ  ผู้ช่วยพิทักษ์สิทธิ์   
 7)   ว่าที่ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ วิชาการ   
 8)   นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท สวัสดิการ   
 9)   นายวัฒนา    พลอาษา กิจกรรม   
 10)  นายแสงศิลป์  วิไลลักษณ ์ ปฏิคม   
 11)  นางอัญญรัตน์  แสนภูม ิ ประชาสัมพันธ์   
 12)  นายไพรวัลย์   สมภูงา  ทะเบียน   
 13)  นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา เหรัญญิก   
 14)  นายภูวนาท   คำพมัย  เลขานุการ   
 15)  นายชวลิต   ไชยฮะนิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๓. มอบของ... 



 ๕. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดี ศรีร้อยเอ็ด” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนี้ 
ที ่ สหวิทยาเขต / โรงเรียน ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ นายธนา         โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด  
๒ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ นายยอดรัก     บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด  
๓ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ นายวงศกร  ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด  

 พระขัติยะวงษา    
๑ พลับพลาวิทยาคม นายกฤษณัฐ   แสนโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๒ โคกล่ามพิทยาคม นางสาวเรวดี  มนตรีพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๓ รอ้ยเอ็ดวิทยาลัย นางวันวิสา    อุ่นพิกุล ครูชำนาญการพิเศษ  
๔ ธวัชบุรีวิทยาคม นางสงวน      มูลศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  

/ที่... 
๓ 

ที ่ สหวิทยาเขต / โรงเรียน ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๕ ธงธานี นายประหยัด  ภารการ ครูชำนาญการพิเศษ  
๖ ขัติยะวงษา นางทัศนี      อาวรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ  
๗ ศรีธวัชวิทยาลัย นายอาทิตย์   ท่าไคร้กลาง ครูชำนาญการพิเศษ  
๘ ดู่น้อยประชาสรรค์ นางอรพิน     ศรีวงค์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  
๙ เทอดไทยวิทยาคม นายสุทิน      ปักเคธาติ ครูชำนาญการพิเศษ  

๑๐ เชียงขวัญพิทยาคม นายพิชิต       ศรีสุนา ครูชำนาญการพิเศษ  
 สาเกตนคร    

๑๑ ม่วงลาดวิทยาคาร นายปรีชา     ภูมิผักแว่น ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๑๒ สตรีศึกษา นางศุภชาดา  ฌาณทิพยดำรง ครูชำนาญการพิเศษ  
๑๓ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นายจำรูญ     ศีรษะภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ  
๑๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ร้อยเอ็ด 
นายบัญชา    ภาระพงษ์ ครูชำนาญการ  

๑๕ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นายเสวก     หวานใจ ครูชำนาญการพิเศษ  
๑๖ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ นางประไพวรรณ พัฒนสระคู ครูชำนาญการพิเศษ  
๑๗ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา นายยืนยง     จันทนาม ครูชำนาญการพิเศษ  
๑๘ สตรีศึกษา ๒ นายมนูญ      ไชยสีดา ครูชำนาญการพิเศษ  
๑๙ เมืองน้อยวิทยาคม นายชาญชัย   นพคุณ ครูชำนาญการพิเศษ  

 เมืองเกษปทุม    
๒๐ กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นางสุขุมาลย์     อินทเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๒๑ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นายชุมศักดิ์      ศรีส่อง รองผู้อำนวยการ  



โรงเรียน 
๒๒ เหล่าหลวงประชานุสรณ์ นางสำเนียง      สุริยาประภา ครูชำนาญการพิเศษ  
๒๓ เมืองสรวงวิทยา นางชมนารถ     ผดุงรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  
๒๔ ปทุมรัตต์พิทยาคม นายชูศักดิ์       เพชรภักดี ครูชำนาญการพิเศษ  
๒๕ โพนสูงประชาสรรค์ นางสายรุ้ง       มะณีแสง ครูชำนาญการพิเศษ  
๒๖ หนองผึ้งวิทยาคาร นายชัยณรงค์    วงศ์ขุมเงิน ครูชำนาญการพิเศษ  
๒๗ สูงยางวิทยาประชาสรรค์ นางสาวนวพร   ชุมวัน ครูชำนาญการพิเศษ  

 ทุ่งกุลาทอง    
๒๘ สามขาท่าหาดยาววิทยา นายอุดมศักดิ์     พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๒๙ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางสาวนฤมล   เภาสระคู ครูชำนาญการพิเศษ  
๓๐ ทรายทองวิทยา นายจรัญ         จิตวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ  
๓๑ หัวโทนวิทยา นายผาย          เวียงสิมา ครูชำนาญการพิเศษ  
๓๒ สุวรรณภูมิวิทยาลัย นายณัฐพงศ์      เชื้อสระคู ครูชำนาญการพิเศษ  
๓๓ ทุ่งหลวงพลับพลาไชย นายพลอย        เชิงโกรย ครูชำนาญการพิเศษ  
๓๔ หินกองวิทยาคาร นายสมควร       ศรีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ  
๓๕ ช้างเผือกวิทยาคม นายประดิษฐ์     โพธิ์แสง ครูชำนาญการ  

/ที่... 
๔ 

 
ที ่ สหวิทยาเขต / โรงเรียน ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

 เมืองแสนสามารถวิทย์    
๓๖ หนองฮีเจริญวิทย์ นายสายัณห์       ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๓๗ พนมไพรวิทยาคาร นางนวิยา         พวงพี่ ครูชำนาญการพิเศษ  
๓๘ ดูกอ่ึงประชาสามัคคี นายสุนทร         สารพล ครูชำนาญการ  
๓๙ โพนเมืองประชารัฐฯ นายโณทัย         ชาบุญมี ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๐ อาจสามารถวิทยา นายประจงศักดิ์   ภาสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๑ หนองหมื่นถ่านวิทยา นางภานิดา       สิทธิหาโคตร ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๒ น้ำใสวรวิทย์ นางสุจิรา         มะลิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  
 ศิลาทอง    
๔๓ โพธิ์ทองวิทยาคาร นายสุปัญญา      ทราโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
 

๔๔ เสลภูมิพิทยาคม นายเสถียร       สุกรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๕ เสลภูม ิ นายรัฐ           รฐัถาวร ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๖ ขวาววิทยาคาร นางแพรวีร์      ศรีโอษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ  



๔๗ โนนชัยศรีวิทยา นายทิวากร      หนองภักดี ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๘ ท่าม่วงวิทยาคม นางศมาภรณ์    สัจจาวาท ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๙ ม่วงมิตรวิทยาคม นายสำรวน       แสงไสย ครูชำนาญการพิเศษ  
๕๐ โพธิ์ศรีสว่างวิทยา นางอักษรสำอางค์  นาก้อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ  
๕๑ วังหลวงวิทยาคม นายเข็มชาติ       ไค่นุ่นสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ  
 พัฒน์วิทย์    
๕๒ หนองพอกวิทยาลัย นายเดชา          บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๕๓ เมยวดีพิทยาคม นายไพรวัลย์      สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๕๔ คำนาดีพิทยาคม นายบุญชู         สุนธงศิร ิ ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๕๕ โพธิ์แก้วประชาสรรค์ นายสุธิชัย         ด่านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
๕๖ โพนทองพัฒนาวิทยา นางสุรินธร        วังคะฮาด ครูชำนาญการพิเศษ  
๕๗ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นางจุฬาภรณ์     สินธิทา ครูชำนาญการพิเศษ  
๕๘ เชียงใหม่ประชานุสรณ์ นายพยงค์         นาก้อนทอง ครูชำนาญการ  
๕๙ โพนทองวิทยายน นางสุคนธ์รัตน์    จันทร์หอม ครูชำนาญการพิเศษ  
๖๐ ผาน้ำทิพย์วิทยา นางสาวธิติสรณ์   สุ่มมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
   

๑ นิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

นางสายยนต์  จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ 
 

 

๒ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นางชิญนารถ       สุดานิช ศึกษานิเทศก์ 
 

 

/๖) มอบ... 
๕ 

                                                          
 ๖. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดี ศรีร้อยเอ็ด” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนี้ 

ที ่ กลุ่ม /หน่วย ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑ บริหารงานบุคคล นางศุภวรรณ  อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๒ ตรวจสอบภายใน นางปัทมพร  อารีเอ้ือ ผู้ อ ำนวยการหน่ วยตรวจสอบ

ภายใน 
 

๓ กฎหมายและคด ี นายจำนงค์   ร่มเย็น นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กฎหมายและคดี 

 

๔ นโยบายและแผน นายปฐมชัย  เปรมปรีดิ์ นักวิ เคราะห์น โยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ 

 

๕ อำนวยการ นางทัศนีย์  พันธุ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  



๖ สำนักอำนวยการ นายสุรชาติ      ลาภอาษา  นักวิ เคราะห์น โยบายและแผน
ชำนาญการ 

 

๗ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนงนภัส  อารีเอ้ือ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
๘ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
นางสาวสุจิตรตา  จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวเกษรา  สุทธิปัญโญ นั ก จิ ต วิ ท ย า โร ง เรี ย น ป ระจ ำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 
 ๗. มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทาง         
การจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕       
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
       ๖.๑ รางวัลชนะเลิศ            นางสาวชมนาท พรหมโคตร  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
        ๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางดรินกรณ์ รัตนศรี            ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 
  ๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางปราณี เจริญเขต   ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 
  ๖.๔ รางวัลชมเชย  นายระดมพล พลซื่อ  ครู โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
 ๘. มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

/วิชา... 
๖ 

 
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที ่
เลขประจำตัว

สอบ 
ชื่อ-สกุล ชั้น ชื่อโรงเรียน สังกัด เหรียญรางวัล 

๑ ๒๓๔๒๕๗๐๐๐๒ เด็กชายกฤษฏ์  บุตน ุ ม.๑ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทอง 
๒ ๒๓๔๒๕๗๐๐๐๗ เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทอง 
๓ ๒๓๔๒๕๗๐๐๒๔ เด็กชายธนน  สมทรัพย ์ ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทอง 
๔ ๒๓๔๒๕๗๐๐๕๐ เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทอง 
๕ ๒๓๔๒๕๗๐๐๕๗ เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทอง 
๖ ๒๓๔๒๕๗๐๐๑๐ นายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ ม.๓ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญเงิน 
๗ ๒๓๔๒๕๗๐๐๗๑ นายเจษฎาบดินทร์  สละบัว ม.๓ โพนทองพัฒนาวิทยา สพฐ.  เหรียญเงิน 



๘ ๒๓๔๒๕๗๐๐๓๕ เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา ม.๓ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญเงิน 
๙ ๒๓๔๒๕๗๐๐๕๕ เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ราชณุวงษ์ ม.๓ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญเงิน 

๑๐ ๒๓๔๒๕๗๐๐๖๖ เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค ์ ม.๓ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญเงิน 
๑๑ ๒๓๔๒๕๗๐๐๐๔ เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

๑๒ ๒๓๔๒๕๗๐๐๐๕ เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

๑๓ ๒๓๔๒๕๗๐๐๑๑ นางสาวจิณห์นิภา  อุตมะ ม.๓ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

๑๔ ๒๓๔๒๕๗๐๐๒๑ เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์ ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

๑๕ ๒๓๔๒๕๗๐๐๓๗ เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ ม.๑ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

๑๖ ๒๓๔๒๕๗๐๐๔๑ เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

๑๗ ๒๓๔๒๕๗๐๐๔๘ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ. เหรียญทองแดง 

๑๘ ๒๓๔๒๕๗๐๐๕๑ เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมเสนา ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

๑๙ ๒๓๔๒๕๗๐๐๖๔ เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม ม.๒ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพฐ.  เหรียญทองแดง 

 ๙. มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ดังนี้ 
  ๙.๑ การแข่งขันมวยสากล School Boy & Girl ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่าง
วันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 
   ๑) เด็กหญิงกวินตรา  เชื้อแคนอ้น  เหรียญทองทอง  รุ่น ๓๖ กิโลกรัม หญิง 
   ๒) เด็กหญิงปูเป้  มิ่งสกุล  เหรียญทองทอง  รุ่น ๓๙ กิโลกรัม หญิง  
   ๓) เด็กหญิงชมพูนุช สกุลทองคำ เหรียญทองทอง  รุ่น ๔๒ กิโลกรัม หญิง 
   ๔) เด็กหญิงพิมพ์นิภา กรมไทยสงค์ เหรียญทองทอง  รุ่น ๔๘ กิโลกรัม หญิง 
   ๕) เด็กหญิงนิตยา แสงคำ  เหรียญทองทอง  รุ่น ๕๑ กิโลกรัม หญิง 
   ผู้จัดการทีม นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 
   ผู้ฝึกสอน ๑. นายชัยณรงค์ รัตนวงศ ์
     ๒. นายสิทธิพงษ์ พุทธนาวงศ์ 

 
 

/๙.๒ การแข่งขัน... 
 

๗ 
  ๙.๒ การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดตัวแทนภาค ๓ “นครขอนแก่น
เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่  ๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดขอนแก่น นักกีฬาโรงเรียน          
อาจสามารถวิทยา ได้เป็นตัวแทนภาค ๓ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ที่จังหวัดพัทลุง จำนวน ๕ คน ดังนี้ 
   ๑) นางสาวจริยา  พนาสันต์ เหรียญเงิน รุ่น ๔๘ กิโลกรัม หญิง 
   ๒) นางสาวอรพิน  พวงพ่ี  เหรียญทองทอง  รุ่น ๕๑ กิโลกรัม หญิง 
   ๓) นางสาวพัชราภรณ์ อาริยะ  เหรียญทองทอง  รุ่น ๖๐ กิโลกรัม หญิง 



   ๔) นายรชฎ   มิเถาวัลย์ เหรียญทองทอง  รุ่น ๖๔ กิโลกรัม ชาย 
   ๕) นายภูมิพิพัฒน์ ศิลารัตนาโชค เหรียญทองทอง  รุ่น ๖๙ กิโลกรัม ชาย 
 ๑๐. คณะผู้บริหารและผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียน
ธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนทรายทองวิทยา และโรงเรียนศรีวัชวิทยาลัย นำนักฟุตบอล
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล สพม. ๔ ภูมิภาค ณ โรงเรียนวิสุทธรังสี สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงมอบถ้วยรางวัลแด่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ต่อไป  

   ๑๑. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษา   
ทีไ่ด้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) และบรรจุ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

๑) นายพูลสิทธิ์    สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 
๒) นายสุธิชัย    ด่านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 
๓) นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 

 ๑๒. มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ (เอกสาร     
แนบ หน้า ๖๘) 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  ประเด็นข้อเน้นย้ำ / ข้อสั่งการ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
(เอกสารแนบ หน้า ๑๖ – ๓๒)      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ประเด็นข้อเน้นย้ำ / ข้อสั่งการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/๓.๒ กลุ่ม... 
๘ 

   ๓.๒  กลุ่มอำนวยการ 



  ๓.๒.๑ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) (เอกสารแนบ หน้า ๓๓ – ๓๖) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๒.๒ ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕   
     ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงาน             
วันแม่แห่งชาติ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นประจำทุกปี เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นพระมิ่งแม่แห่งชาติ และได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ
เผยแพร่และจำหน่าย เป็นประจำทุกปี เงินรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จ         
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราช
อัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพ่ือนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือโรงเรียน          
ให้การสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ ช่อละ ๑๐ บาท เพ่ือนำไปแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณแม่ และ
รวบรวมเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิ ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ภายในวันศุก ร์ที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  เพ่ือรวบรวมส่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต่อไป (เอกสารแนบ หน้า ๓๗ – ๓๘) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๒.๓ ระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติ เหตุ  อุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศล
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ หน้า ๓๙ – ๔๒) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๓  กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   ๓.๔ กลุ่มนโยบาย และแผน 
 ๓.๔.๑ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒๓,๐๑๓ คน จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย ๒๐,๓๙๔ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓,๔๐๗ คน  (เอกสารแนบ หน้า ๔๓ – ๕๔) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
/๓.๔.๒ การรายงาน... 

 
๙ 

    ๓.๔.๒ การรายข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา      
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระบบเปิดรายงาน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งใช้ข้อมูล ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)  (เอกสารแนบ หน้า ๕๕ – ๕๖) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓ .๔ .๓  การติ ดตามข้อมู ลสถานะของการดำเนิ น งานก่อสร้ างตามสัญ ญ าจ้ าง            
สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการเบิกจ่ายให้กับผู้ รับจ้างตามสัญญา               
กรณีงบประมาณท่ีถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2563  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565  สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีจำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  และโรงเรียน      
หนองพอกวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓ .๔ .๔  การส่ งแผนป ฏิ บั ติ ก ารป ระจำปี ก ารศึ กษ า 2 5 6 5  ของสถานศึ กษ า                    
ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล์            
ตามหนังสือที่โรงเรียน (เอกสารแนบ หน้า ๕๗) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๓.๕.๑ กรณีการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดส่งหนังสือพร้อมระเบียบ
หลักเกณฑ์ฯ ในระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 - กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการยื่นหนังสือขออนุมัติการจ้าง อย่างช้า        
ไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงให้โรงเรียน
ส่งภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ทั้งกรณีการจ้างรายเดิม รายใหม่ และคาดว่าจะจ้าง) 

 - กรมบั ญ ชี ก ล างและ ส ำนั ก งาน คณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน             
แนะนำให้ดำเนินการขออนุมัติกรอบประจำปีไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร         
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๕.๒  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ หน้า ๕๘ – ๕๙) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

/๓.๕.๓ ข้อมูล... 
๑๐ 

 ๓.๕.๓  ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๓.๖ กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๓.๗  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    ๓.๗.๑ การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ หน้า ๖๐) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๗.๒ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” 
(เอกสารแนบ หน้า ๖๑ – ๖๓) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๗.๓  “๑ โรงเรียน ๑ อำเภอปลอดภัย” 
     ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสร้างความร่วมมือการทำงานรณรงค์            
ลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด กอปรกับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็น “วาระ
จังหวัด”   ที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วน เพ่ือลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบาย
โรงเรียนต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนมัธยม ๑ โรงเรียนประถม” นั้น 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึ งได้คัด เลือกโรงเรียน           
ตามรายละเอียดที่แนบมา เป็นโรงเรียนต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ด          
“๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนมัธยม ๑ โรงเรียนประถม” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และขอให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % สร้างการ
รับรู้แก่นักเรียนทุกช่วงชั้นวัย เกี่ยวกับการข้ามถนนที่ปลอดภัย และรายงานผลการดำเนินงานมายัง สำนักงานเขต



พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๕ (เอกสารแนบ หน้า ๖๔ – ๖๕) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๘ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๓.๘.๑ การประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับเขตพ้ืนที่ ) สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ประเมิน ในระดับ ๒ ดาว  ขอให้ยื่น        
ความประสงค์กรอกข้อมูล  ส่ งสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ตามกำหนดเวลา                
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  /๓.๘.๒ การประเมิน... 
 

๑๑ 
    ๓.๘.๒ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว (เขตตรวจราชการที่ ๑๒)   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดโควตาเขตพ้ืนที่ละไม่เกิน ๕ โรงเรียน โรงเรียนใดที่ได้รับ    
การประเมินเป็นโรงเรียน ระดับ ๒ ดาวแล้ว ให้ยื่นความประสงค์ เพื่อรับการประเมิน ๓ ดาว จาก RT ของเขตตรวจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๘.๓ โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนา
ต้นแบบ “เขต พ้ืนที่ การศึกษาแห่ งการเรียนรู้ ” ซึ่ งมี โรงเรียน เข้ าร่วมโครงการ  จำนวน ๑๕ โรงเรียน                      
มีกำหนดการดำเนินการในระยะที่ ๒ โดยการนิเทศ กำกับติดตาม ใน ๒ รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ ๑ แบบออนไลน์                   
ผ่าน Line Meeting ในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. และรูปแบบที่  ๒ ลงพ้ืนที่กำกับ ติดตาม        
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การดำเนินการในระยะที่ ๓ โดยกิจกรรมนำเสนอผลงาน และ PLC       
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ           
ได้แก่ นางสาวยุวดี ไชยนิจ นางวารุณี  ลำดวน และนางสุพัชร์ชญาโสรธร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓ .๘ .๔  โค รงการ พั ฒ นาสมรรถน ะความฉลาดรู้ ต ามแนวทางก ารประ เมิ น         
PISA เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒ โดยจะมีการอบรมพัฒนาครูแกนนำ ตัวแทนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาไทย จำนวนโรงเรียนละ ๑ คน กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ รายละเอียด จะแจ้งเป็นหนังสือราชการในภายหลังศึกษานิ เทศก์ผู้ รับผิดชอบโครงการ  ได้แก่             
นางสาวยุวดี  ไชยนิจ นางวารุณี ลำดวน และนางสุพัชร์ชญาโสรธร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๘.๕ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีสถานศึกษานำร่องโครงการ        

อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ       
และความหวัง” จำนวน ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย สถานศึกษานำร่องโครงการฯ ระยะที่ ๑ คือ โรงเรียนธงธานี 
และระยะที่ ๑ (เพ่ิมเติม) คือ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาอารยเกษตร ระดับกลุ่มลุ่มน้ำ โดยรวมกลุ่มเป็น  “เครือข่ายสถานศึกษา    
อารยเกษตรร้อยเอ็ด ลุ่มน้ำชีตอนกลาง และลุ่มน้ำมูล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง
พระราชทานอารยเกษตร และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา   
คณะผู้บริหารและคณะครูแกนนำอารยเกษตรของสถานศึกษานำร่องฯ ได้ร่วมกิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรอารยเกษตรและแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครู     
แกนนำอารยเกษตรของสถานศึกษานำร่องฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑    
จำนวน ๒ โรงเรียน  

   ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สนใจสมัคร   
เข้าร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา 
แห่งน้ำใจ และความหวัง” ระยะที่  ๓ จำนวน ๑๑ โรงเรียน และได้รายงานข้อมูลเพ่ือให้ทางสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) พิจารณาคัดเลือกต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑๒ 
    ๓.๘.๖ การแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด รายการแข่งขัน ประเภทบุคคล จำนวน ๓ รายการ คือ  
     ๑) การแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ฉบัง ๑๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
     ๒) การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ ๑ – ๓      
     ๓) รอบรู้วรรณคดี (บทละครนอกรัชกาลที่ ๒ : สังข์ทองและคาวี) ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ – ๖ 
     ใช้เกณฑ์การแข่งขันและข้อสอบของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คัดเลือกผู้ชนะเลิศในแต่ละรายการ เป็นตัวแทน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด แข่งขันระดับประเทศ (ออนไลน์) วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/๓.๘.๖ การแข่งขัน... 



    ๓.๘.๗ การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA จำนวน ๙ โรงเรียน ในการนี้           
จะมีการประเมิน ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก วันที่ ๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
โดยจะมีผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจในการประเมิน          
ตามวัน เวลา ดังกล่าว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๘ .๘ โรงเรียนที่ สมัครเข้าร่วมรับการประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล  ScQA 
ศึกษานิ เทศก์ที่ รับผิดชอบ ได้ดำเนินการส่งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน              
และรอสำนั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน  ตอบกลับมา คาดว่ าจะดำเนิ นก ารประเมิน                    
Site visit ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณนี้ จะเป็นเกณฑ์การประเมินเก่า ส่วนเกณฑ์ใหม่                  
จะเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๘.๙ เชิญชวนผู้บริหารได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อมในการส่งนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ซึ่งจะมีการเชิญผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ทั้ง ๖๐ โรงเรียนได้เข้าร่วม
ประชุม ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนหนังสือราชการจะส่งเข้าในระบบ 
     รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  กลุ่มนิเทศ ติดตาม       
และประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.สาธกา  ตาลชัย ศึกษานิเทศก์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ๓.๘.๑๐ เนื่องด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ร่วมสั่งจองหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ในราคาเล่มละ ๙๙๐ บาท    
เพ่ือนำไปขยายผลจัดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย
นั้นซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้สั่งจองหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ เล่ม โดยสั่งจองโรงเรียนละ ๑ เล่ม ราคาเล่มละ ๙๙๐ บาท ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถโอนเงิน 

/ผ่านทาง... 
๑๓ 

ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ LINE ID : julaluck007ภายในวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศน.จุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน โทร. ๐๖๑๖๒๕๐๕๓๒ 



 
 

 
                                                                         

 
 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๓.๙.๑ การแจ้งรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานการเงิน 

การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑ / ๒๕๖๕) ตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่  ศธ ๐๔๓๓๑ / ว ๑๔๑๓ ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้ส ถานศึกษา              
จำนวน ๑๓ แห่ง ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ        
ของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด สำหรับการตรวจสอบ ในงวดที่  ๒ / ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ แห่ง         
หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๙.๒ การบันทึกข้อมูลสาธารณูปโภค ในระบบ E-Budget 
     หน่วยตรวจสอบภายใน จะรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค      
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕) ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงขอให้โรงเรียนบันทึก  
ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้ตรวจสอบและรายงาน           
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในกำหนด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๓.๑๐ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    ๓.๑๐.๑ การจัดเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING 
Achievement Awards” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๓.๑๐.๒ งานวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑๔ 
   ๓.๑๑ กลุ่มกฎหมาย และคดี 
    เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นทางละเมิด (เอกสารแนบ            
หน้า ๖๖ – ๖๗) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๑๑ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายบุญภพ        จันทมัตตุการ    นายกสมาคม 
๒ นายเฉลิมชัย      หรสิทธิ์              อุปนายกคนที่ ๑ 
๓ ว่าที่ร.ต.พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ อุปนายกคนที่ ๒ 
๔ นายจักวาล       เจริญทอง อุปนายกคนที่ ๓ 
๕ นายอนุสรณ์      ทาสระคู             พิทักษ์สิทธิ์ 
๖ นายปรเมนทร์    คืนดี ผู้ช่วยพิทักษ์สิทธิ์ 
๗ นายสุริยา         สิงห์ชา              วิชาการ 
๘ นายสุบิน         แสงสระคู กิจกรรม 
๙ นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท สวัสดิการ 
๑๐ นางสุขุมาลย์     อินทเสวก ปฏิคม 
๑๑ นายไพรวัลย์     สมภูงา นายทะเบียน 
๑๒ นายเกรียงไกร   ป้องศรี ประชาสัมพันธ์ 
๑๓ นางสาวพิสดา   อำภาพันธ์ เหรัญญิก 
๑๔ นายภูวนาท     คำพมัย             เลขานุการ 

/๓.๑๑ กลุ่มกฎหมาย... 



๑๕ นายชวลิต      ไชยฮะนิจ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 

/๕.๑.๒ ปฏิทิน... 
๑๕ 

 ๕.๑.๒ ปฏิทินกิจกรรมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
โครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

วิชาการ ให้ดำเนินการพร้อมในการประชุมสัมมนา  
สัมมนาวิชาการและมุทิตา
จิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ต่างจังหวัด 

๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๕  

เวียงจันทน์สปป.ลาว 
/จังหวัดหนองคาย 

 

สัมมนาวิชาการและประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ 

๓๑ สิงหาคม -๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กรุงเทพมหานคร 

ส.บ.ม.ท. 

กอล์ฟการกุศล ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ค่ายประเสริฐสงคราม  
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการในจังหวัด 

วันศุกร์ที่ ๒๓  กันยายน 
๒๕๖๕ 

ห้องประดับฟ้า 
โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น 

 

สัมมนาวิชาการและประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ 

๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมุกดาหาร  

      ... 
     ๕.๑.๓ การจัดทำทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากทะเบียนสมาชิกยังไม่เป็น
ปัจจุบัน และยังไม่ดำเนินการตามข้อบังคับเพ่ือให้ข้อมูลทะเบียนสมาชิกเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อบังคับ                
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารที่ยังไม่สมัครสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มและจ่ายค่าทำเนียมแรกเข้า       
ท่านละ ๑๐๐ บาท ตามความสมัครใจหากไม่ส่งใบสมัครถือว่าไม่ประสงค์เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
    ๕.๑.๔ การดำเนินการงานขวัญกำลังใจในนามสมาคมฯ เช่น งานศพ ต้องเป็น สมาชิก ,      
บิดา , มารดา , คู่สมรสและบุตรโดยใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งพวงหรีดและเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม    
งานแสดงความยินดี ให้ดำเนินการสมาชิกบรรจุใหม่และย้ายเข้ามาใหม่ในสังกัดโดยใช้งบประมาณ ๕๐๐ บาท     
โดยให้คณะกรรมการสมาคมฯ ในสหวิทยาเขตพ้ืนที่เป็นหลัก 



    ๕.๑.๕ สมาคมฯ ได้จัดทำเพลส / เฟสบุ๊ค ของสมาคมฯ เพ่ือประชาสั มพันธ์และ           
แจ้งข่าวสาร แก่สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและทั่ว ๆ ไป เชิญชวนสมาชิกเข้าเยี่ยม
ชมกดไลค์และรับข่าวสาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๕.๒ นัดประชุมครั้ง ต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
… 

...................................................................... 


