
                                                    
 
 
ที่ ศธ๐๔๓๔๗/๓๖๖๖            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
         เลขที่ ๑๙๗  หมู่ที่ ๒๐  บรเิวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
          ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
 

         ๒๖  กันยายน   ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง 
 

อ้างถึง  หนังสือ สพม.สุรินทร์ ที่ ศธ ๐๔๓๔๗/3339  ลงวนัที่ 3  กันยายน  2565 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการฯ 
    

  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่ง

งานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning โดยให้ส่งงานถึง
ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ความแจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น 

 

  บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้าม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning เพ่ือคัดเลือกให้ได้โรงเรียนที่เป็นต้นแบบ
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive 
Learning เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกจากการประเมินผลงานดังประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
  อนึ่งสำหรับโรงเรียนที่ ชนะเลิศรางวัลระดับเหรียญทอง จะมอบโล่รางวัลในวันประชุม
ประจำเดือนในเดือนถัดไป พร้อมนี้ขอจัดส่งFile เกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือกมาพร้อม
ฉบับประกาศนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                                   

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
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 (นายสำเริง บุญโต) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning 
.........................................................................................  

 
  ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบาย
เร่งด่วน สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน Quick Policy ปีการศึกษา 2565 เป็นการดำเนินการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็น
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเน้นนโยบายการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning นั้น 
 

  บัดนี ้คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ประเมินและคัดเลือกโดยแบ่งตามขนาด
โรงเรียน คือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการประเมินคัดเลือกโรงเรียนดังนี้ 
 

๑. โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 
โรงเรียนรัตนบุรี ดีเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ดีมาก ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ดีมาก ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ดีมาก ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ดีมาก ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ดี ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://202.143.151.53/pks/data/pic/september/03/6.gif&imgrefurl=http://202.143.151.53/pkk/index.php?topic=170.0&h=404&w=369&sz=16&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=biHMW7uGWnpChM&hl=th&sa=X&ei=FGOlTtz2BMbQrQefuITbAg&sqi=2&ved=0CDQQ9QEwBA&dur=1545


๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 

โรงเรียนรัตนบุรี ยอดเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ดีมาก ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ดี ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ดี ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ดี ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ดี ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนสนมวิทยาคาร ดี ระดับเหรียญทองแดง 

 
๒. โรงเรียนขนาดกลาง 

๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ยอดเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ยอดเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนพญารามวิทยา ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนโนนเทพ ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนช้างบุญวิทยา ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ ในพระ
อุปถัมภ์ 

ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 

โรงเรียนเมืองบัววิทยา ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนพระแก้ววิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนวังข่าพัฒนา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 



โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนศรีสุขวิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนสวายวิทยาคาร พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนยางวิทยาคาร พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

 
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 
โรงเรียนโนนเทพ ยอดเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ยอดเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนช้างบุญวิทยา ดีมาก รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๑ ระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษฏ ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนพระแก้ววิทยา ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนวังข่าพัฒนา ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนยางวิทยาคาร ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระ
อุปถัมภ์ 

ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ดี รองชนะเลิศลำดับที่ ที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง 
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

 
 
 
 



๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนศรีสุขวิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนเทอุดมวิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 
โรงเรียนตาเบาวิทยา พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

 
๓. โรงเรียนขนาดเล็ก 

๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 

โรงเรียนแร่วิทยา ยอดเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนมหิธร พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

 
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียน ระดับคุณภาพ รางวัล 
โรงเรียนแร่วิทยา ยอดเยี่ยม ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง 
โรงเรียนมหิธร พอใช้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
       
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 

(นายสำเริง บุญโต) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 


