
รายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมศรีอยุธยา สพม.กท ๑ (พญาไท) 

***************************************************************** 
ผู้มาประชุม 

 ๑. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๒. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๑

 ๓. นายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๒ 

 ๔. นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๓ 

 ๕. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภกัดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๔ 

 ๖. นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๕ 

 ๗. นายขวัญชัย ไกรธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๖ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายประจวบ อินทรโชติ       ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก  

 ๒. นายปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์  

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เช่น  

เขตบางแค คลองเตย จัดเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องควบคุมสูงสุด เนื่องจากพบผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

เป็นจ านวนมาก รวมถึงนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดบางส่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เช่นกัน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงขอความ

ร่วมมือให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการด าเนินการต่างๆ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด 

ทีป่ระชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ๕.๑ การจัดท ากรอบการด าเนินการ/แนวทาง/คู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย “สพม.กท ๑ วิถีใหม่ วิถีดิจิทัล  

วิถีแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนา School-Based Development) 

       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) “สพม.กท ๑ วิถีใหม่ วิถีดิจิทัล วิถีแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนเป็นฐาน

แห่งการพัฒนา School-Based Development) จ านวน ๖ ด้าน ดังนี้ 
๑.นายณรงค์... 
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              ๑. นายณรงค์ คงสมปราชญ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๒ พิจารณา (ร่าง) 

ด้านที่ ๑ ความปลอดภัย (Safety School/ผู้เรียนมีสุขภาวะและปลอดภัย (Safety) 

             ๒. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๑ 

พิจารณา (ร่าง) ด้านที่ ๒ หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) 

        ๓. นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๓ พิจารณา  

(ร่าง) ด้านที่ ๓ การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษา (Database Management)/การบริหารจัดการ

ข้อมูล Big Data 

      ๔. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๔ พิจารณา  

(ร่าง) ด้านที่ ๔ ด้านทักษะอาชีพ (Career Skills) 

      ๕. นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๖ พิจารณา  

(ร่าง) ด้านที่ ๕ ด้านการจัดการส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ/ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

     ๖. นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประธานกลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มที่ ๕ พิจารณา (ร่าง) ด้านที่ ๖ การพัฒนาบุคลากร 

มติที่ประชุม 

     ๑. ประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน ร่วมกันด าเนินการพิจารณาปรับ/พัฒนา (ร่าง) 

“สพม.กท ๑ วิถีใหม่ วิถีดิจิทัล วิถีแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนา School-Based Development)  

ด้านที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเพ่ิมเติมรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของประธานและที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น  

การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

     ๒. ประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน ร่วมกันด าเนินการจัดท ากรอบการด าเนินการ/

แนวทาง/คู่มือส าหรับการด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้านที่ได้รับมอบหมาย โดยเสนอแนวทางใหม่/แนวทางสร้างสรรค์/

แนวทางท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี/แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด 

     ๓. ประธานกลุ่มโรงเรียนเตรียมไฟล์.ppt และการน าเสนอแนวทางการด าเนินการด้านที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับครูในสังกัดผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือระบบออนไลน์  

โดยประธานจะแจ้งนัดหมายการประชุมให้ทราบภายหลัง 

 ๕.๒ การด าเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอแนวทาง/วิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีที่นักเรียนขาดเรียน 

เป็นเวลานานหรือไม่สามารถติดต่อได้ รวมถึงการจัดส่งใบงาน-แบบฝึกหัดส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้าน (On-Hand) 

มติที่ประชุม 

       ๑. ประธานกลุ่มโรงเรียนเสนอให้สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบและร่วมเป็นคณะท างาน 

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่ ๑ มักกะสันพิทยา กลุ่มโรงเรียนที่ ๒ วัดราชาธิวาส กลุ่มโรงเรียนที่ ๓  

สวนอนันต์ กลุ่มโรงเรียนที่ ๔ มัธยมวัดดาวคนอง กลุ่มโรงเรียนที่ ๕ พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กลุ่มโรงเรียนที่ ๖ วัดรางบัว 

 
๒.ประธาน... 
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      ๒. ประธานและประธานกลุ่มโรงเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดส่งใบงาน-แบบฝึกหัด 

ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้าน (On-Hand) ที่เป็นไปได้ โดยให้พิจารณาในการด าเนินการตามความเหมาะสม ได้แก่ 

          ๒.๑ การบริหารจัดส่งทางไปรษณีย ์

          ๒.๒ การบริหารจัดส่งโดยบริการของ Grab Bike/มอเตอรไ์ซด์รับจ้าง 

           ๓. ประธานมอบหมายให้ นายประจวบ อินทรโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ประสานงานบริษัท Grab 

ในการให้บริการจัดส่งใบงาน แบบฝึกหัดส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้าน (On-Hand) และรายงานผลให้ประธานทราบ 

 ๕.๓ การยื่นความจ านงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอแนวทาง/วิธีการยื่นความจ านงจัดหาที่เรียนส าหรับนักเรียนที่ยังไม่มี 

ที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว 

มติที่ประชุม 

              ๑. ประธานมอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานในการด าเนินการยื่นความจ านงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

        ๒. ประธานมอบหมายให้ นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 

ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๕ และนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นความจ านงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สรรหาบุคลากรในสังกัดที่มีความเชี่ยวชาญ 

ทางคอมพิวเตอร์จัดท าระบบการยื่นความจ านงจัดหาที่เรียน และจัดท า Flow Chart น าเสนอวิธีการยื่นความจ านงจัดหา 

ที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เรียบร้อยภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

       ๓. ประธานมอบหมายให้ นายปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน นายประทีป หมื่นข า ผู้อ านวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าระบบการยื่นความจ านง

จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมถึงค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       ๔. ประธานมอบหมายให้ ๑) นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 

บางขุนเทียน  ๒) นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ๓) นายประทีป หมื่นข า ผู้อ านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ๔) นายอุทัย โทจ าปา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมในการด าเนินการจัดท าระบบยื่นความจ านงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เวลา ๙.๐๐ น. 

  ๕.๔ การจัดท าห้องบันทึกการสอน/ห้องถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน (Live) 

       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดท าห้องบันทึกการสอน/ห้องถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน (Live) 

ทั้ง ๖๗ โรงเรียน เพื่อให้ครูบันทึกการสอน/ถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน (Live) ให้ผู้เรียนรับชมนอกสถานที่ได้ 

รวมถึงบันทึกคลิปการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประเมินวิทยฐานะครูระบบ PA 

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

                                    (นายปิยนัฐ ธนะบุตร) 

                                   ศึกษานิเทศก์ 

                                    ผู้บันทึกการประชุม  


