
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ 
……………………..………………….…………. 

ผู้มาประชุม  
1. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
2. นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์  รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
3. นายถนอม  บุญโต   รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
4. นายศรายุทธ  ธิศรีชัย   รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
5. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

 6. นางวรรณดี  นาคสุขปาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 7. นายปราโมทย์  ทวีตั๊งตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 

8. นายสุพจน์  หล้าธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
9. นายวุฒิชัย  วรชิน   ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  10. นายอาวุทธ์  มีขันเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา 
11. นายนฤเทพ  ใจสุทธิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระเกศ 
12.  นางจินตนา  ถาค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสังเวช 

  13. นางปัณฑารีย์  บุญแรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  14. นายณรงค์  คงสมปราชญ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
15.  นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนตั ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

  16. นางสุภาณี  ธรรมาธิคม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
  17. นายกิตติศักดิ์  สมพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
  18. นายเทพฤทธิ์  ยอดใส  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
  19. นายพงศ์ไท  คีรีวงศ์วัฒนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  
  20. นางเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
  21. นายเขษมชาติ  อารีมิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  
  22. นายราเมศ  มุสิกานนท์  ผู้อ านวยโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
  23. นางนงกรานต์  เพชรเสนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 
  24. นางธัญจิรา  โชติพงศ์กุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
  25. นางสาววรรณา  ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
  26. นางลัดดา  จักษา    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  
  27. นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 
  28. นายประจวบ  อินทรโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก 
  29. นายจงจัด  จันทบ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  
  30. นายจิรกร  ฐาวิรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนอนันต์ 
  31. นางพิมลมาศ  พัดสมร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยฯ  
  32. นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
  33. นายชาตรี  จินดามณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 
  34. นายวรีะชัย  บุญอยู่   ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
  35. นายวรนันท์  ขันแข็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

36. นายอภิภูมิ... 
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  36. นายอภิภูมิ  เบี้ยปลูก  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
  37. นายเจนการณ์  เพียงปราชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
  38. นายภูมิสิษฐ์  สุคนธวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
  39. นายบุญชู  กล้าแข็ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
  40. นายชนินทร์  คะอังกุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
  41. นายสมเด็จ  เจริญผล   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 
  42. นางสาวฐาปณี  พวงงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
  43. ว่าที่ ร.ต.เฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
  44. นางลัดดา  เจียมจูไร  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  45. นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
  46. ว่าที่ ร.ต.สวุพันธ์  ผลวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
  47. นายวธิาน  พรหมสินธศุักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
  48. นายศรายุทธ  รัตนปัญญา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี
  49. นายเทพพร  อาจเวทย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
  50. นายนฤภพ  ขันทับไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
  51. นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
  52. นายวรีะเชษฐ์  ฮาดวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
  53. นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒนธ์นบดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
  54. นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
  55. นายกิตติศักดิ์  ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา     
  56. นายขวัญชัย  ไกรธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
  57. นายวิจิตร  สมบัติวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
  58. นายสมเกียรติ  ผ่องจิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
  59. นางสาวเอ้ือมพร  วอนยิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
  60. นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางบัว 
  61. นายทศพล  สังข์ทิตนุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
  62. นางอรอุมา  บุญไตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
  63. นางบุษกร วิเศษสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  64. นายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
  65. นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
  66. นายด ารง  ชอบสุจริตกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  67. นายอดุลย ์ ย่าพรหม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  68. นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  69. นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  70. นายกิตติภพ ภวณัฐกุลธร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  71. นายเจริญ บุตะเขียว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  72. นายทรงเกียรติ เทพประเสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  73. ว่าที่ ร.ต.มานพ เพ็ญรัศมี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  74. นายพุฒิพงศ์ ปรีเปรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
  75. นางสาวจริยา บัวส าเริง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
  76. นายภาณุภัทร ลิ้มจ ารูญ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

77. นายมงคล... 
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  77. นายมงคล อินทรโชติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
  78. นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
  79. นายก าพล วิลยาลัย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
  80. นายศุภนัชญ์ บุญปลอด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  81. นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  82. นางสาวสุชาดา สวัสด ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  83. นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 
  84. นางปณิดา วรรณบุตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 
  85. นายวรพล ศรีเทพ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 
  86. นางสาวสุชีรา ใจหวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  87. นางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  88. นางสาววรัลชญาน์ วรวศิาลเกียรติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  89. นางดารารัศมิ์  ศรีวิลัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
  90. นางวรินพร  เจริญแล้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
  91. นายธิติพัทธ ์ชุติวัฒน์โสภณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
  92. นายส าราญ ญาณสว่าง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
  93. นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  94. นายกฤษณ์ วัฒนากร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  95. นายพรชัย ธนปารมีกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  96. นายมาลุต ชาบ าเหน็จ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  97. นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
  98. นางเนาวรัตน์  ขจรเดชะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
  99. นางจริยา มหาเทียร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
100. นางอมรา คุ้มจันอัด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
101. นายอ านาจ ชีวังกูล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
102. นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
103. นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
104. ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ สุวินัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
105. นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
106. นางสาวภูษณิศา กุณสิทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
107. นายนวพล รัตนรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
108. นางสาวปรัญรัชต์ ปรียารัตนานนท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
109. นางสาววาสนา ยะหัตตะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
110. นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
111. นางสาววรรณา เฟื่องฟู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
112. นายศักดา พ่ึงเจียม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
113. นายสุพจน์ จันตราชู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
114. นางนงลักษณ์  วังปรีชา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
115. นางสุวีรยา ชุติวัฒน์โสภณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
116. นายอรรถพล พิมพ์สิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
117. นายดนัย ศรีเกตุสุข   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

118.นายนพนันท์... 
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118. นายนพนันท์ อรัญมิ่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
119. นางสาวรัศมี เผือกเหลือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
120. นายอานนท์ ธิติคุณากร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
121. นางสาวเจนจิรา เวียนสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
122. นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก 
123. นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก 
124. นางรพีพร ค าบุญมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
125. นางวันวิศาข์ ผลหมู่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
126. นางสาวเบญจรัตน์ สิงหาโคตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
127. ว่าที่ ร.ต.สิทธิเดช รัตนจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยฯ 
128. นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
129. นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
130. นางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
131. นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
132. นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 
133. นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
134. นายขวัญทอง โกฏิรักษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
135. นายอภิชาติ ศรีวะรมย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
136. นายอิทธิภพ ทิมวิภาค  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
137. นางสาวมณฑกาญจน์ ทองค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
138. นางสาวมนทิรา เดชชนะขจรสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
139. นางสาวอัมพร วิชัยศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
140. นางพิรานันท์ ศรีประเสริฐ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
141. นายอนันต์ เนตรมณี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
142. นายสราวุฒ ิพัฒรากุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
143. นายชวนชัย วรรณสิทธิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
144. นายอาทิตย์ จิตรมั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
145. นางนงนุช นามภูษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
146. นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 
147. นายเจตเจริญ มาสีสุก  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 
148. นางสาวปวีณา จรรยาขจรกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
149. นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
150. นายมิ่ง ขาวปลื้ม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
151. นางสาวประกายดาว กลิ่นเกิด รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
152. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
153. นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ 
154. นายอิสินธร เดชคุ้ม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ 
155. นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ 
156. นางสาวสุทธิชา ขันธวทิยา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ ์
157. นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
158. นางฐิติวรรณ หวังวงศ์กุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 

159. นางศิริรัตน์... 
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159. นางศิริรัตน์ ยอดโตมร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
160. นางสาวพนมวรรณ ตุ่มทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
161. นางสาวศิรินาถ อุดมถิรพันธุ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
162. นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
163. นางรัชดา น้อยเพ็ง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
164. นางสุชารัตน์ ดิสข า   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
165. นางสาวศุภกร สวนสมุทร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
166. นายรชฏ ลัฐิกา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
167. นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
168. นางสุชัญญา แสนสุมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
169. นายนาวิน เหมือนแสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
170. นางสาวเพชรอาภรณ์ พูนพิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
171. นางณิชาฒ์ สุกรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  
172. นายอุทรณ์ โขมะนาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์" 
173. นายสมคิด ประสานพิทพ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
174. นายอธิวัฒน์ มะมิง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
175. นางพัชรินทร์ เหมะธุลิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
176. นางสาวดวงกมล กลิ่นดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
177. นางสาวสุรีรัตน์ กองขันท์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
178. ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิษฐา พิมพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
179. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
180. นายวินัย สุขชุม   รองผู้อ านวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
181. นางสาววรพรรณ กอจิรัฐิติกาล รองผู้อ านวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
182. นายนิพนธ์ นิลคง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา 
183. นางสาวนภาพร วงศ์พุทธา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
184. นางสาวอัญชลี ชชู่วย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
185. นางตรงศรณ์ ตระกูลสม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
186. นายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
187. นางสาวสุพรรณี พาณิชเลิศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
188. นายขวัญเมือง สีวอ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
189. นายวรชาติ วิเชียรพนัส  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
190. นายเศวตฉัตร บุญภิละ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
191. นางสาววนิตรา อยู่ยงค์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
192. นายสรนันท์ เวียงค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
193. นางสาววาสนา เปรมชืน่  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
194. นางสาวปรียนันท์ ประเสริฐหล้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางบัว 
195. นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
196. นางนิตยา ยุวัฒนะกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
197. นางอังสนา ตั้งตระกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
198. นางสาวพิชามญฐ์ แซ่จั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
199. นายประสิทธิ์ หอยสังข์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ 

200. นางสาว... 
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200. นางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
201. นางสาวสุดารัตน์ ศรีจนัทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
202. นางพันทิพย์ โขมะนาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
203. นายอภินันท์ ก้อนกลีบ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
204. นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
205. นายสง่า แก้วค าแสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
206. นางสาวกาญจนา เพชรมณี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ผู้ไม่มาประชุม 
   1. นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ (ตดิราชการ) 
   2. นายราชันต์  ทิพยโสต  ผู้อ านวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ (ติดราชการ) 
   3. นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี (ไปราชการ)  
   4. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล (ติดราชการ) 
   5. นางมนัสดากาณฑ์  รักษ์พงศ์สถิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”(ติดราชการ) 
   6. นายสมบูรณ์  สาลีพันธ ์  ผู้อ านวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ติดราชการ)    

 7. นางสาววาริสา ประภาสพงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
   8. นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 9. นายชิตชัย ไชยรัตน์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก 
 10. นายศิวกร ไชยธนภักดิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
 11. นางสิริกร วัฒนธัญญาการ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
 12. นายณฐพรรษ พู่พวง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
 13. นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 14. นายสาทิตย์ สายสนิท  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 15. นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 16. นางวันเพ็ญ มีค าแสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 17. นางสาวณัฏฐณิชา พรรณขาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนทปีังกรวิทยาพัฒน์(ทววีัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ 
 18. นายโชติพงษ์ พรหมโชติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
 19. นางนราธิป พรหมโชติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
 20. นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
 21. นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์" 
 22. นางสาวณภัทร กุลจิตติธร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์" 
 23. นางสาวศิโรรัตน์ ชัยศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์" 
 24. นางสาวสมสวย เห็นงาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 25. นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ไปราชการ) 
 26. นายวีระยุทธ  ศิริรัตน ์    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี (ติดราชการ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
   1. นางวลัภา  เขียวชอุ่ม     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   2. นางกาญจนา  ขจรฤทธิ์เดช  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   3. นางวารี  คหินทพงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   4. นางสาวธนศร  อุ่นยืนยง  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
   5. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   6. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

7. นางช่อฉัตร... 
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   7. นางช่อฉัตร จันตะเภา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
   8. นายอุทัย  โทจ าปา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
   9. นางสวิชญา  เชื่อถือ   นักจัดการงานทั่วไป 
 10. นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล นักจัดการงานทั่วไป 
 11. นายวรพงษ์  แจ่มจ ารัส  นักประชาสัมพันธ์ 
 12. นางสาวปริมฤดี แท่นพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์ 
 13. นางสาวกิตติภา  ดาวัลย์  ศึกษานิเทศก์ 
 14. นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์  ศึกษานิเทศก์ 
 15. นายปิยนัฐ ธนะบุตร   ศึกษานิเทศก์ 
 16. นายสุชาติ เขียวสอาด  ศึกษานิเทศก์ 
 17. นายวัฒนพงศ์  ยองเข  ศึกษานิเทศก์ 
 18. นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร  ศึกษานิเทศก์ 
 19. นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์  ศึกษานิเทศก์ 
 20. นายสิระการย์ ฤทธิ์ส าเร็จ  ศึกษานิเทศก์ 
 21. นางสาวสภุาวดี ค านาดี  ศึกษานิเทศก์ 
 22. นาวสาวศุภญา แจ้งกระจ่าง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 23. นางสาวกนกพร เฑียรทอง  นักทรัพยากรบุคคล 
 24. นายธชัพล ตันติจันทโสภณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 25. นางสาววชัราภรณ์ สุทธจิตร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 26. นางสาวกนกวรรณ ศรีสังวาลย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 27. นางสาวนิลาวลัย์ โทสวนจิต  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 28. นางสาวมณฑิตา จานมาต  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 29. นายภชูนก ชุ่มทิ   นักศึกษาฝึกสอน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 30. นางสาวจารุพักตร์ มะโนธรรม นักศึกษาฝึกสอน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 31. นายสมรรถพงศ์ เมืองเกษม  นักศึกษาฝึกสอน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 32. นางสาวนวรัตน ์สุขสกุล  นักศึกษาฝึกสอน มรภ.สวนสนุันทา 
 33. นางสาวกฤษณา วรชาติตระกูล นักศึกษาฝึกสอน มรภ.สวนสนุันทา 
 34. นายฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ  นักศึกษาฝึกสอน มรภ.สวนสนุันทา 
 35. นายวิทวัส ขุนสุข   นักศึกษาฝึกสอน มรภ.สวนสนุันทา 
 36. นางสาวธิดานุช ไกรยบุตร  นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 37. นางสาวณัฐพร ลีลนาตย์  นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 38. นางกฤตยาภรณ์ ขันตี  ครู โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
การประชุม (ช่วงเช้า) เวลา 09.00 น. 
             นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เป็นประธานเปิด การประชุม โดยกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ดังนี้  
             1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวนหลายราย   
             2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             3. ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพผู้เรียน ข้าราชการครู และผู้บริหารในศตวรรษที่ 21   
             4. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสาร 

แจ้งข้อราชการ... 
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แจ้งข้อราชการตามระเบียบวาระต่างๆ  ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ความร่วมมือจากกลุ่ม
โรงเรียนกลุ่มท่ี 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม และได้รับ
ความเมตตาจากพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มาเป็น
ประธานในพิธีและบรรยายธรรม รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยายเรื่องต่างๆ ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบร่วมกัน 
            การบรรยายธรรม  เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา โดย พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณ
พิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีสาระส าคัญ ดังนี้  
            ในชว่งที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 
ให้นักเรียนในรูปแบบต่างๆ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่าง
โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงกับโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จึงมีการสร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งการจัดเครือข่ายสร้างอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั้งนี ้สถาน-
ศึกษาควรมีการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้พ้ืนที่หน้าเสาธงเป็นเวทีเกียรติยศ มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้
ความอนุเคราะห์ ให้การสนับสนุนโรงเรียน ต่อไป การจัดประชุมต่างๆ ของโรงเรียนจะมีการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม ได้แก่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากเครือข่าย
ผู้ปกครอง ในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ  
             การบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพครู และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 
รักษาการประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
            ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21  ยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือ New Normal ควรมี
หลักการต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 1) หลักการชุดความคิด (Mindset) ในการบริหารสถานศึกษา 
หลายประเด็น คือ 1.1 การยอมรับความแตกต่างทางความคิดระหว่างบุคคล  1.2 การตระหนักในหลักนิวรณ์ 5 
และพรหมวิหาร 4  1.3 หลกั Growth Mindset และ Fixed Mindset  ซ่ึง Growth Mindset คือ ความคิดว่า 
ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง  การมี Growth Mindset จะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จในการท างานให้พัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้เรื่อยๆ แม้ในวันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน ส่วน Fixed Mindset คือ ทัศนคติแบบ 
คงเดิม คงที่หรือยึดติด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการพัฒนา  เนื่องจากมีการคิดบนพื้นฐาน ผลประโยชน์ตน และ
ความคิดแบบมีประสบการณ์ฝังแน่น ยึดมั่นในตัวตน การมี Fixed Mindset จะเป็นปัจจัยที่ท าให้การท างานต่างๆ 
ไม่ประสบความส าเร็จ และไม่มีประสิทธิภาพ  2) หลักการพัฒนาแบบเสริมก าลังอ านาจ โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง ท าให้การขับเคลื่อนระบบบริหารมีคุณภาพ ซึ่งเมื่อคราวที่วิทยากรด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีการจัดท าปฏิทินการประชุม 
ปีการศึกษาละ 8 ครั้ง โดยครั้งที่ 1. วิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียน  2. อนุมัติแผนงาน  3. ติดตามความก้าวหน้า 
ภาคเรียนที่ 1  4. รายงานความพร้อมภาคเรียนที่ 2  5. รายงานความพร้อมในการสอบ O-net  6. รายงาน
ความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 2  7. รายงานความพร้อมในการเตรียมแผนงานปีต่อไป  8. สรุปผลงานในรอบปี   
3) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตให้แก่นักเรียน ให้มีทักษะ ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ เป็นการเรียนการสอนเพ่ือการมีงานท า 
            การบรรยาย เรื่อง การบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย นายรัชพร 
วรรณค า ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
            1. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพ-
มหานคร ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่  
5 มีนาคม 2564 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมจ านวนหลายหัวข้อ โดยเฉพาะเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
ทั้งนี้ จะมีก าหนดการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งมีวาระส าคัญ คือ การย้ายและ 

แต่งตั้ง... 
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แต่งตั้งข้าราชการครู สายผู้สอน  ซึ่งขณะนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 เขต อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ บอร์ดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม รวมทั้ง 5 องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การนัดหมายการ
ประชุมแต่ละครั้ง มีความยุ่งยากมากกว่าการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการในต่างจังหวัด ส่งผลให้การด าเนินงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมีความล่าช้า 
            2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีก าหนดการและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น 
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 
2564 ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดสมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร จ านวน 21 สาขา และมีอัตราว่าง 
จ านวน 71 อัตรา  
            3. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6 และ ว 356 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการก าหนดขนาด
โรงเรียนและจ านวนนักเรียน ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าลังปรับหลักเกณฑ์ 
            4. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน กรณีจ าเป็น 5 กรณี  
ได้แก่ 1. การย้ายติดตามคู่สมรส 2. กรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง 3. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 4. กรณีไปช่วยราชการ
ในหน่วยงานหรือสถานศึกษาขาดอัตราก าลัง 5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริพระราชประสงค์ สามารถขอช่วยราชการได้คราวละไม่เกิน 1 ปี และต้องช่วยราชการ 
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์เท่านั้น โดยผู้มีอ านาจอนุมัติการขอช่วยราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
เดียวกัน คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่วนการขอช่วยราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดให้
หัวหน้าส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
            5. การประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ อยู่ในช่วงเปลี่ยนจากหลักเกณฑ์ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ส าหรับผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ และ ว 21 ส าหรับข้าราชการครู 
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติของวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ว่ามีระยะเวลากี่ปีในการยื่นเสนอผลงานเพ่ือเข้ารับการประเมิน เมื่อมีอายุราชการครบ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ขอให้ยื่นเสนอผลงานภายใน 1 ปีหลังจากครบก าหนด เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์ในการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
            6. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 20 ขอให้ศึกษาข้อมูล
รายละเอียดแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ชัดเจน 
            หลังจากนั้น นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ และประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
            1. การบริหารงานและบริการยุคใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  ก่อตั้งครบ 63 ปี มีเงินทุนสินทรัพย์ 
จ านวน 20,000 ล้านบาท มีข้าราชการครูทั้งที่รับราชการอยู่ และเกษียณอายุราชการ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา รวมจ านวนทั้งสิ้น 25,863 คน มีการบริการรับฝากเงินโดยให้ดอกเบี้ยที่มีอัตราสูง  
มีค่าตอบแทนส าหรับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบเงินปันผล และไม่ต้องเสียภาษี รวมทั้งให้บริการกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าและได้รับเป็นเงินเฉลี่ยคืนรายปี มีการให้บริการอย่างรวดเร็ว สะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  นอกจากนี้
สมาชิกสหกรณ์ฯ ยังได้รับสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ 1. การสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว เงินสงเคราะห์สมาชิก 
ถึงแก่กรรม 2. เงินสวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์เพื่อบ าเพ็ญกุศลศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3. เงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 4. เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 5. เงินสวัสดิการสมาชิกประสบ 

อุบัติเหตุ... 



- 10 - 
อุบัติเหตุ 6. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารงานและสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ  
           2. การเลื่อนก าหนดการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ ตามท่ีมีก าหนดการเดิมให้มีการสรรหาในวันเสาร์ที่  
6 มีนาคม 2564 รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 และส านักอนามัยกรุงเทพ - 
มหานคร ซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 300 คน 
คณะกรรมการได้มีมติเลื่อนการสรรหาไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย หากได้รับการอนุญาต
ให้จัดการสรรหากรรมการได้ ทางสหกรณฯ์ จะด าเนินการประชุมและก าหนดการสรรหากรรมการ พร้อมทั้งแจ้งให้
สมาชิกทราบก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
การประชุม (ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 น. 
 การบรรยายพิเศษโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึน 20 เขต รวมเป็น 62 เขต ซึ่งในวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2564 ก าหนดให้มีพิธีเปิดป้ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ทั่วประเทศ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้จัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกจังหวัดเพ่ือให้การบริหารงาน
การศึกษามีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การประสานงาน การคมนาคม  แต่บางจังหวัดมี
โรงเรียนจ านวนน้อย ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบางแห่งต้องรวมจังหวัดไปก่อน จึงไม่สามารถ
จัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ครบทุกจังหวัด และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายอัมพร  พินะสา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดม้อบนโยบายทางการศึกษา 4 ด้าน คือ 1. การจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนรู้สึกมีความปลอดภัย 2. ลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 3. การบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 4. คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษา และนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองให้กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 
กระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงสุด ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

และระดับเครือข่าย ตามแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา   
              ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษาได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยด าเนินการผ่านเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นกลไกการสร้างความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจช่วยเหลือกันระหว่างสถานศึกษาแกนน าซึ่งเป็น
สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562  และสถานศึกษาร่วมพัฒนา  
ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่วัฒนธรรมคุณภาพสถานศึกษา  
และเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาของ
สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดท าโครงการรองรับ คือ โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
3 กิจกรรมหลัก คือ 
               กิจกรรมที่ 1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : 
                               - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ระหว่างส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กับ สถานศึกษาแกนน า 
                               - ระดับเครือข่าย ระหว่างสถานศึกษาแกนน ากับสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
                                                                                                                             กิจกรรม... 
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               กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา /ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  และเผยแพร่นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
      ส าหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ก าหนดดังนี้ 
               1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  กับ สถานศึกษาแกนน า จ านวน 4 แห่ง (4 เครือข่าย) : โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนมัธยมวดันายโรง และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 
               2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเครือข่าย ระหว่างสถานศึกษาแกนน า จ านวน  
4 แห่ง กับสถานศึกษาร่วมพัฒนา จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 
                   - เครือข่ายที่ 1  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
กับ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร, โรงเรียนสวนอนันต์, โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
                   - เครือข่ายที่ 2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา กับ โรงเรียน 
วัดบวรนิเวศ, โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษัตริย์, โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
                   - เครือข่ายที่ 3  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง   
กับ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน, โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, โรงเรียนวัดบวรมงคล 
                   - เครือข่ายที่ 4  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุมธมณฑล กับ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนมหรรณพาราม, 
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
           2. การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จ านวน 2 รางวัล 
               1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   1.1 กลุ่มที่ ๑  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น ระดับสูง  ได้แก่ 
                         นายขวญัชัย  ไกรธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
                   1.2 กลุ่มที่ ๒  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่   
                         นางวลัยรัตน์ ยิ่งด านุ่น  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  
                   1.3 กลุ่มที่ ๓ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่   
                           นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล  ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
               2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่   
                         นายสมบัติ  แสงทองค าสุก  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี 
                   2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่  
                         นางสาวพิชชุดา น่วมนองบุญ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก 

3. การรับ... 
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 3. การรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับ  
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่ง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้รับรางวัล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดที่ 13 
กรุงเทพมหานคร นั้น  
            ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เพ่ือเชิดชูเกียรติที่พัฒนาสถานศึกษา จนได้รับรางวัลพระราชทาน 
ให้แก่ นายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุน เทียน ทั้งนี้ขอให้รักษา
เกียรติประวัติและคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป  

         4. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561       
     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
เพ่ือเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
             ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน
ดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ให้แก่
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ทั้งนี้ขอให้รักษาเกียรติคุณนี้ไว้ เพ่ือเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดสืบไป  
          5. การแสดงความยินดีกับผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับค าสั่งย้าย ตามรายชื่อดังนี้ 
 

ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม โรงเรียนใหม ่
นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (สพม.20) วัดราชบพิธ 
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล วัดอินทาราม สันติราษฎร์วิทยาลัย 
นางพิมลมาศ  พัดสมร วิมุตยารามพิทยากร อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยัฯ 
ว่าท่ี ร.ต.เฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม สุวรรณพลับพลาพิทยาคม มหรรณพาราม 

ว่าท่ี ร.ต. สุวพันธ์  ผลวงศ ์ ลาดงาประชาบ ารุง (สพม.3) สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
นายสมเด็จ  เจริญผล วัดประดู่ในทรงธรรม วัดอินทาราม 
นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก (สพม.21) ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบด ี วัดอุทัยธาราม (สพป.กทม.) พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน วัดพุทธบูชา 
นายวิจิตร  สมบัติวงศ ์ มหรรณพาราม จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
น.ส.เอื้อมพร  วอนยิน สวนอนันต ์ วัดประดู่ในทรงธรรม 
   

          6. การแสดงความยินดีกับรองผู้อ านวยการโรงเรียนในโอกาสที่ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
ตามรายชื่อดังนี้ 

ช่ือ-สกุล โรงเรียน 
นายจิรกร  ฐาวิรตัน ์ สวนอนันต ์
นายอภิภูมิ  เบีย้ปลูก วิมุตยารามพิทยากร 
นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง ไชยฉิมพลีวิทยาคม 
นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล สตรีวดัอัปสรสวรรค ์
นางอรอุมา  บุญไตร ปัญญาวรคุณ 
นางบุษกร  วิเศษสมบัต ิ ราชวินิตบางแคปานข า 

 
เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา 14.00 น.  
 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เป็นประธานเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
           1.1 ประธานกล่าวขอบคุณประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 นายณรงค์  คงสมปราชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มท่ี 2 ที่ให้ความร่วมมือในการ
เตรียมการด าเนินการจัดประชุม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  1.2 การประชุมประจ าเดือนหรือการประชุมต่างๆ ทุกครั้ง ขอให้จัดท ากรอบแนวทางให้มีรูปแบบเดียวกัน 
คือ มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญานตนในการเป็นข้าราชการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม ส่วนการ
ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด หากโรงเรียนใดที่ผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถเข้าประชุมได้ ขอให้ท า
หนังสือแจ้งเหตุผลความจ าเป็นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทราบอย่างเป็น
ทางการ 
ที่ประชุม : รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
  1.3 ประธานขอให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ทั้งสองท่านกล่าวแนะน าตนเอง ได้แก่ 1. นายถนอม  บุญโต ดูแล รับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. นายศรายุทธ  ธิศรีชัย ดูแล รบัผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธ์ิ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อีก 1 ท่าน ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกหน้าที่หนึ่ง  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสายสะพาย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ซึ่งมีผู้บริหารและข้าราชการ
ครูในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2563 จ านวน 16 คน  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.5 ก าหนดการพิธีส าคัญต่างๆ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. พิธีเปิดป้ายส านักงาน
เขตใหม่ ณ ส านักงานพญาไท โดยมีพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม 
ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีเป้าหมาย
หลัก คือ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จ านวน 155 ราย ซึ่งเป็นก าลังส าคัญร่วมกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา  เป็นการประชุมเพ่ือพัฒนารองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1  การประชุม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังนโยบายต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ระยะที่ 2 คือ การยกระดับการบริหารงานในโรงเรียน 6 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 6 กลุ่ม และให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่ม ด าเนินการจัดอบรมกันเอง พร้อมทั้ง
ขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีทักษะความรู้ในแต่ละด้านมาเป็นผู้ฝึกหรือวิทยากรพ่ีเลี้ยง ก าหนดให้มีการอบรม
พัฒนา 2 วัน 1 คืน ส่วนสถานที่ที่จะจัดอบรมอาจจะก าหนดให้เป็นโรงเรียนใดในสังกัดจะแจ้งก าหนดการให้ทราบ
ต่อไป  ระยะที่ 3 คือ การอบรมรวมกันทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
             หลังจากนั้น ประธานมอบหมายให้ นายประจวบ  อินทรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก  
กล่าวชี้แจงรายละเอียดของการอบรมพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
             ระยะที่ 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งท่ี 1/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

เพ่ือมอบ... 
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 เพ่ือมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนของ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และทิศทางสู่สถานศึกษา 
             ระยะที่ 2 การยกระดับในการพัฒนาทักษะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา แบ่งเป็น 6 กลุ่มตามการ
บริหารงานในสถานศึกษา คือ 1) กลุ่มบริหารวิชาการ มีประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ 
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 6 และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ 3) กลุ่มบริหารงบประมาณ  
มีประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี 4 และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ 4) กลุ่มบริหารทั่วไป มีประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 
และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ  5) กลุ่มนโยบายและแผน มีประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3 และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ 
6) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ มีระยะเวลา 2 วัน  
1 คืน มีการด าเนินการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรตามกรอบแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงประธานกลุ่มและคณะตามที่ได้รับมอบหมายสามารถออกแบบหลักสูตรและวิธีการพัฒนารอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพร้อมทั้งเลือกสถานที่ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
             ระยะที่ 3 การหลอมประสบการณ์-ประสานความคิด เป็นการอบรมพัฒนารวมทั้งผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการอบรมในระยะที่ 2 โดยมีกรอบหลักสูตรเป็นการถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติ 
ของแต่ละกลุ่มจากผู้บริหารต้นแบบ และการบูรณาการงานภายในสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ มีระยะเวลา 3 วัน  
2 คืน ณ สถานที่จัดอบรมในจังหวัดกาญจนบุรี  
            ทั้งนี้ มีประเด็นส าคัญตามท่ีคณะท างานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ถอดแบบ
หลักสูตรการพัฒนา พบปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานในสถานศึกษาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีการ
เพ่ิมระยะท่ี 4 เพ่ือหลอมการด าเนินงานทุกส่วนให้เป็นเอกภาพในการท างานของสถานศึกษา 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 1.6 ประธานกล่าวว่าการด าเนินงานทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นงานใหญ่และมีความส าคัญ  
ควรใช้หลักคิดในการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และขอให้
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มีใจความส าคัญว่า 
ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องรักโรงเรียน ครูต้องรักศิษย์ นักเรียนต้องศรัทธาครู และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มีใจความส าคัญว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างคุณธรรมพ้ืนฐาน 
ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
             หลังจากนั้น ประธานมอบหมายให้ นายณัฏฐเมธร์  ดุลคนิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ดังนี้ 
             การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ระลอกใหม่ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
             ระยะที่ 1 ช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีการประกาศปิดสถานศึกษา รอบแรก พบปัญหาการติดต่อสื่อสาร
กับนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไม่ทั่วถึง 
จึงแก้ปัญหาโดยการให้ครูที่ปรึกษาติดต่อกับนักเรียนโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์/การโทรศัพท์สอบถาม/การเยี่ยม
บ้านนักเรียน เพ่ือชี้แจงรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน 
             ระยะที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม 2564 สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด 
และพัฒนาวิธีการดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน พบปัญหานักเรียน
ไม่เข้าเรียนออนไลน์ตามตารางที่ก าหนด เนื่องจากนักเรียนขาดอุปกรณท์ี่ใช้ส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone และสัญญานอินเทอร์เน็ต จึงแก้ไขปัญหาโดยการ
อนุญาตให้นักเรียนที่ขาดความพร้อม ใช้สถานที่และอุปกรณ์ของโรงเรียนในการเรียน พร้อมทั้งประสานกับเครือข่าย
ต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนอุปกรณ์ สัญญานอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน และประสานงานกับผู้ปกครองในการกวดขัน 

นักเรียน... 
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นักเรียนให้เข้าเรียนตามท่ีก าหนด ซึ่งในระยะที่ 2 สถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าบทเรียนแบบ On Demand หรือ การรับ-ส่งบทเรียน
ส าเร็จรูปให้กับนักเรียน โดยใช้ Grab Bike เป็นต้น 
             ระยะที่ 3 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 5 วิธี ได้แก่ On Site, On Line, On 
Air, On Demand, On Hand ซึ่งขณะนี้ยังเปิดเรียนไม่ครบทุกโรงเรียน จึงมีการติดตามผลการเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ของนักเรียนเป็นระยะ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
          ประธานให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูนุท โรงเรียนวัดราชบพิธ 
โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังแนบ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การจัดท าและเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู เพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมี 
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะ
และเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 5 การจัดท าและเสนอหลักสูตรอบรม
พัฒนาครูเพ่ือสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายผู้สอน  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาไปใช้ประกอบการขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครู สายผู้สอน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยกลุ่ม
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาวิชาการจัดท าและเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 อย่างน้อย 1 หลักสูตร ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ขณะนี้มีกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาวิชาการ เสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูเข้ารับการวิพากษ์ จ านวน  24 หลักสูตร ตามตารางดังแนบ 

ที่ กลุ่ม ร.ร./ศูนยพ์ฒันาวิชาการ/ร.ร. โรงเรียน ชื่อหลักสูตร 
  1 ภาษาไทย ราชวินิต มัธยม การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในยุค Disruption ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  2 ภาษาอังกฤษ สตรีวิทยา การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสากลโลกเพื่อการเตรียมพร้อมสู่สังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 
  3 ภาษาฝรั่งเศส ชิโนรสวิทยาลัย หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โดยน าแนวคิด STEAM Education ไปใชใ้นการจัดการเรียนรู้ฯ 
  4 ภาษาเยอรมัน เตรียมอุดมศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสอนภาษาเยอรมันผ่านบทเพลงโควิด-19” (ผ่านระบบออนไลน์) 
  5 ยุวกาชาด สันติราษฎร์วิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด “หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด” 
  6 การงานอาชีพ ทวีธาภิเศก การเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีอาชีพในยุคดิจิทัลด้วยกระบวนการโครงงานอาชีพ 
  7 ห้องสมุด สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดดิจิตอล 
  8 คหกรรม สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้วิชาคหกรรม 
  9 การศึกษาพิเศษ วัดราชาธิวาส อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”ใน ร.ร.เรียนรวม 
10 วัดและประเมินผล ร.ร.เตรียมอุดมฯ เตรียมอุดมศึกษา หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ 
11 ฟิสิกส์ เตรียมอุดมศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ตามแนวทางฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
12 เคม ีร.ร.นวมินราชินูทิศ สตรีวิทยา ฯ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อประกอบการสอนรายวิชาเคมี ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
13 เคม ีร.ร.นวมินราชินูทิศ สตรีวิทยา ฯ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเคมีออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
14 เคม ีร.ร.นวมินราชินูทิศ สตรีวิทยา ฯ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าวิทยฐานะด้วยรูปแบบการสอนเคมีออนไลน์ 
15 วิทยาศาสตร์ วัดราชบพิธ Design thinking กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
16 ศิลปะ สตรีวัดระฆัง ครูดนตรีไทยมืออาชีพส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
17 สังคมศึกษา สุวรรณารามวิทยาคม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18 ประวัติศาสตร์ โยธินบูรณะ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
19 ภูมิศาสตร์ ร.ร.โยธินบูรณะ โยธินบูรณะ หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 
20 คณิตศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : การทดลองเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Lab) 
21 กลุ่มโรงเรียนที่ 2 โยธินบูรณะ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
22 กลุ่มโรงเรียนที่ 3 ชิโนรสวิทยาลัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนที่ 3 สพม.กท 1 
23 กลุ่มโรงเรียนที่ 5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน การจัดท าสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
24 กลุ่มโรงเรียนที่ 6 สตรีวัดอัปสรสวรรค ์ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต : หลักสูตรครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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ไทม์ไลน์การด าเนินงานการเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูฯ ที่ผ่านมา  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม : รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
           4.1 กลุ่มอ านวยการ 
   4.1.1 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
               ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04231/ว585 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับบริการและประชาชน ตอบแบบ 
รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเข้าเว็บไซต์ 
https://bit.ly/36FH6rA              
ที่ประชุม : รับทราบ  
                4.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    4.2.1 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
                      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งก าหนดการและตารางสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอบ... 
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 ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีอัตราว่างส าหรับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน  36 อัตรา โดยมีรายละเอียดบัญชีอัตราว่างตามเอกสารหมายเลข 1 ที่แนบ
ในระเบียบวาระการประชุม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
   4.2.2 การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2563  
     ตามท่ีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2563 นั้น 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดและรายชื่อตามล าดับชั้นตรา 
ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ชั้นตรา หน้าราชกิจจา ล าดับท่ี โรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 
1 นางสุนิตา เตชะทัตตานนท์ ม.ว.ม. 121 42 จันทร์ประดิษฐารามวิทยายม เกษียณอายุราชการ 
2 นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่ ม.ว.ม. 121 41 วัดพุทธบูชา เกษียณอายุราชการ 
3 นายทวีพล จูฑะพล ม.ว.ม. 120 5 สวนกุหลาบวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ 
4 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ป.ช. 125 168 ผอ.สพม.กท 1 สพม. 21 เป็นผู้เสนอขอ 
5 นางวรรณดี นาคสุขปาน ป.ช. 127 303 เตรียมอุดมศึกษา สพม. 2 เป็นผู้เสนอขอ 
6 นายจิณณภัทร พิบูลวิฑิตธ ารง ป.ช. 122 22 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. 2 เป็นผู้เสนอขอ 
7 นายสหชัย สาสวน ป.ช. 125 180 สามเสนวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ 
8 นางสาวนวลวรรณ ทรัพย์ศิริ ป.ช. 126 262 วัดราชโอรส เกษียณอายุราชการ 
9 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ป.ม. 137 429 สพม.กท 1  

10 นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร ป.ม. 132 176 สพม.กท 1  
11 นางวัลภา เขียวชอุ่ม ป.ม. 143 747 สพม.กท 1  
12 นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ ป.ม. 138 520 สพม.กท 2  
13 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ป.ม. 128 17 ศึกษานารี  
14 นายนฤภพ ขันทับไทย ป.ม. 130 108 ศึกษานารีวิทยา  
15 นางบังอร เลิศบ ารุงชัย ป.ม. 139 563 วัดรางบัว  
16 นายโสภณ กมล ป.ม. 135 369 เตรียมอุดมศึกษา เกษียณอายุราชการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.2.3 การจ้าง... 
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 4.2.3 การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนังสือสั่งการ เรื่อง การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ซึ่งประกอบด้วย ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูดูแลหอพักนอน 
Labboy ครูธุรการโรงเรียน 15,000 ครูธุรการโรงเรียน 9,000 และนักการภารโรง  หากมีผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ดังกล่าวว่างลงในทุกกรณี ให้รายงานอัตราว่างส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชะลอการ
สรรหาทดแทน โดยจะด าเนินการจัดจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เท่านั้น 
ที่ประชุม : รับทราบ 
       4.2.4 ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
      กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
ได้ด าเนินการจัดท าสารสนเทศการบริหารงานบุคคล เพ่ือใช้ประกอบการบริหารจัดการ และเพ่ือให้บริการแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยสามารถเข้าไปใช้บริการผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ดังนี้ 
                          1. คลิกที่ ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
 
 
 
 

     2. หากเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก ให้ลงทะเบียนโดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 
 
 
 
 
 
 

3. คลิกที่เมนู “บริหารบุคคล” และเลือกรายการสารสนเทศท่ีท่านต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม : รับทราบ 

4.2.5 การเปลี่ยน... 
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      4.2.5 การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีหนังสือ ที่ ศธ 04231/ 

ว555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารง 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยขอให้โรงเรียนแจ้งองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ตามข้อตกลงให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทราบ และให้โรงเรียนด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นผู้ให้
ข้อตกลง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับข้อตกลงและก าหนดให้มีพยานในการท าข้อตกลงตามที่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจะเห็นสมควร โดยรูปแบบบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามตัวอย่างที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด และจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
ส าหรับผู้ให้ข้อตกลง 1 ฉบับ และส าหรับผู้รับข้อตกลง 1 ฉบับ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส าเนาบันทึกข้อตกลง
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

          4.3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       4.3.1 การประชุมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 – 4 (เดิม) 

               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการประชุมแก้ปัญหาโรงเรียน 
ขนาดเล็กในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมเสนอให้เป็นโรงเรียนทางเลือก ในวันที่ 2 มีนาคม 
2564 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยมีรายชื่อ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่เข้าประชุม ดังนี้ 1.โรงเรียน 
วัดสระเกศ 2.โรงเรียนมักกะสันพิทยา 3.โรงเรียนสวนอนันต์ 4.โรงเรียนวัดสังเวช 5. โรงเรียนวัดรางบัว 6. โรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร 7. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 8. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 9. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
10. โรงเรียนวัดบวรมงคล 11. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 12. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา  
ที่ประชุม : รับทราบ 
                    4.3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อคราวประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 
และจะมีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับผู้รับผิดชอบระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15–17 มีนาคม 2564 โดยสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบในระเบียบวาระการประชุม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
      4.3.3 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ศึกษาสภาพการจัดการ 
เรียนการสอน และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2564 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 
กุมภาพันธ์-ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานฯ ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบในระเบียบวาระการประชุม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
4.3.4 การจัดท า... 
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               4.3.4 การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด
ประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ด าเนินการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาคู่มือฯ และตีพิมพ์หนังสือ
คู่มือฯ จ านวน 3,000 เล่ม จากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จาก
คิวอาร์โค้ดที่แนบในระเบียบวาระการประชุม ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้แจก
คู่มือให้กับผู้เข้าประชุมไว้ด้วยแล้ว  

ที่ประชุม : รับทราบ 
     4.3.5  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

(N = 67 โรงเรียน) โดยสังเคราะห์จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวม มีสถานศึกษามีผลการประเมิน 
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มากที่สุด จ านวน 37 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 55.22  รองลงมาคือ ระดับคุณภาพดีเลิศ  
จ านวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.34 และระดับคุณภาพดี จ านวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.43 
ตามล าดับ     
ที่ประชุม : รับทราบ 
                4.3.6  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (N = 25 โรงเรียน) โดยมีสถานศึกษารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมมีสถานศึกษามีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีมาก มากท่ีสุด  

จ านวน... 
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จ านวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.00 และระดับคุณภาพดี จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
               4.3.7  ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
                          1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษา 20 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม ความสมัครใจ   
และมีระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากท่ีสุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย เพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก เปน็การประเมินจากการวิเคราะหร์ายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และระยะที่สอง เป็นการประเมินจากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site visit)/ 
การตรวจเยีย่ม Online และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ด าเนินการเสนอ
รายชื่อสถานศึกษาจ านวน 20 แห่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
กลุ่มโรงเรียนที่   ชื่อโรงเรียน 
1  (3 ร.ร.) ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย, ร.ร.วัดสังเวช, ร.ร.วัดราชบพิธ 
2 (3 ร.ร.) ร.ร.โยธินบูรณะ, ร.ร.วัดบวรนเิวศ, ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 
3 (6 ร.ร.) ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย, ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  

(วัดปากน้ าวิทยาคม), ร.ร.มัธยมวัดนายโรง, ร.ร.วัดบวรมงคล, ร.ร.สตรีวัดระฆัง 
4  (3 ร.ร.) ร.ร.วัดอินทาราม, ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, ร.ร.โพธิสารพิทยากร 
5 (3 ร.ร.) ร.ร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์", ร.ร.มัธยมวัดสิงห,์ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
6 (2 ร.ร.) ร.ร.ราชวินิตบางแคปานข า, ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 

              2. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.   
ได้ออกประกาศ สมศ. ที่ 129/2564 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งในประกาศดังกล่าว 
มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คือ โรงเรียนวัดอินทาราม 
และ สมศ.จะแจ้งประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

        4.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4.4.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
                        ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อน าผลการพัฒนาไปใช้
ในการแต่งตั้ง ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นส าเร็จหลักสูตรการพัฒนา ให้ส่วนราชการได้ทราบและถือปฏิบัติ  
                        ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอแจ้งแนวปฏิบัติใน
การยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาฯ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบอีกครั้ง เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้ 
                       1. โรงเรียนส่งหนังสือยื่นความประสงค์พร้อมแบบค าขอเข้ารับการพัฒนา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
                       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รวบรวมรายชื่อ 
                                                                                                                     และตรวจสอบ... 
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และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ตามแบบค าขอเข้ารับการพัฒนาฯ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
                       3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่งหนังสือพร้อมแบบค าขอ
เข้ารับการพัฒนาฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
ที่ประชุม : รับทราบ 

4.5  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       4.5.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
         เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้สิ้นไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2564) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
จึงได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 
ในส่วนของงบด าเนินงาน ให้โรงเรียนเร่งด าเนินการตามระเบียบฯ และส่งหลักฐานขอเบิกงบประมาณโดยด่วนและ
ในส่วนของงบลงทุน ให้โรงเรียนที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดแล้วด าเนินการตามระเบียบฯ ในระบบ e-GP และ
หลังจากลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้ท าหนังสือส่งส าเนาสัญญา พร้อมเลขที่โครงการ เลขคุมสัญญาไปยัง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อจัดท า PO ในระบบ GFMIS ต่อไป ส าหรับรายการ PO ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จะครบก าหนดการกันไว้เบิกเหลื่อมปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ้งให้ขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ
ตรวจสอบรายงาน และเร่งด าเนินการบริหารงบประมาณ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ที่แนบในระเบียบวาระการประชุม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
          4.6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       4.6.1 การรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ปีการศึกษา 2564 
               คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบรายละเอียด
การรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 
2564 และให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการ และถือปฏิบัติ 

      ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้มีหนังสือราชการ 
ที่ ศธ 04231/ว557 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้
โรงเรียนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนจัดท าประกาศฯ และด าเนินการรับนักเรียน 
ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564 โดยไม่ต้องน าส่งร่าง
ประกาศฯ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พิจารณา 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 4.7  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       * ประธานมอบหมายให้นายอุทัย  โทจ าปา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการจัดตั้งช่อง Youtube Obec channel ของ สพม.กท 1 เพ่ือเป็น
ช่องทางสื่อสารระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยขอให้
วางแผนร่วมกับนายศรายุทธ  ธิศรีชัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ในการด าเนินการดังกล่าว 
ที่ประชุม : รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
           6.1 นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม แจ้งสถานการณ์นักเรียน 
ในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 4 ราย ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีที่พักอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 
และมีฐานะยากจน อีกท้ังผู้ปกครองนักเรียนต้องถูกพักงานและถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการ ซึ่งในเบื้องต้น 
ทางโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม จะประสานไปยังโรงพยาบาลพระราม 2 เพ่ือขอเข้าเยี่ยมนักเรียน หากทาง
โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม ทางโรงเรียนจะไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนแทน จึงขอความอนุเคราะห์
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู บุคลากรและผู้ปกครองในการขอรับบริจาคเป็นเงิน
หรือสิ่งของ โดยติดต่อนายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เบอร์โทรศัพท์ 062-
9727818 และ 062-6979542 ซึ่งขณะนี้โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ได้จัดตั้งศูนย์ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนอีกด้วย และประธานฯ แจ้งว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมบริจาคเงิน จ านวน 2,000 บาท 
ที่ประชุม : รบัทราบ  
          6.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนจากสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน และรองผู้อ านวยโรงเรียนที่ได้รับค าสั่ง
ย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวแนะน าตัว มีรายชื่อดังนี้ 
 1. นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
 2. นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 3. ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
 4. นายอภิภูมิ  เบี้ยปลูก  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
 5. นายจิรกร  ฐาวิรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนอนันต์ 
 6. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
 7. นางอรอุมา  บุญไตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
 8. นางบุษกร  วิเศษสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 9. นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
         6.3 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/2564  กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3 จะแจ้งวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 16.30 น.  
                    
 

     ลงชื่อ              ผู้จดรายงานการประชุม    
                                                                (นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล)     
                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

     ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางวัลภา  เขียวชอุ่ม)    
                             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
 


