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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องเพชรเกษม สพม.กท 1 บางแวก 
……………………..………………….…………. 

ผู้มาประชุม  
1. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อ านวยการ สพม.กท 1 
2. นายถนอม  บุญโต   รองผู้อ านวยการ สพม.กท 1 

    3. นายศรายุทธ  ธิศรีชัย   รองผู้อ านวยการ สพม.กท 1 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
   1. นางวัลภา  เขียวชอุ่ม     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   2. นายอุทัย  โทจ าปา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
   3. นายวรพงษ์  แจ่มจ ารัส  นักประชาสัมพันธ์ 
   4. นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล นักจัดการงานทั่วไป 
   5. นายเป็นปลื้ม  เชยชม  ศึกษานิเทศก์ (ผู้ด าเนินรายการ) 
รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 67 โรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม.กท 1 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
             นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เป็นประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ดังนี้  
             1. เพ่ือเป็นการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
             2. เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังบวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาวะวิกฤติ 
  3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 
   หลังจากนั้น นายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)”  
มีสาระส าคัญ ดังนี้  
             ผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ต้องคิดเร็ว ท าเร็ว เห็นผลเร็ว และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม รวมทั้ง ต้องรักนักเรียน รักครู เข้าใจผู้ปกครอง เหตุผลที่
ต้องรักนักเรียน เนื่องจาก นักเรียนไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ตามปกติ ได้พบครู และเพ่ือน เหตุผลที่ต้องรักครู 
เนื่องจาก ครูก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับนักเรียนที่ไม่ได้พบศิษย์ ไม่สามารถจัดการสอน เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนได้ตามปกติ  ส่วนการเข้าใจผู้ปกครอง เนื่องจาก ผู้ปกครองต้องเจอกับวิกฤติเศรษฐกิจ การท างาน ภาระ 
หน้าที่ในหน่วยงาน องค์กร ต้องท างานอยู่ที่บ้าน บางคนขาดรายได้ แตมี่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม มีภาระหน้าที่ในการเป็น
ผู้จัดการศึกษาให้บุตรหลานที่บ้าน แทนครู ตามแนวคิดของนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ว่า ในสภาวะวิกฤติเราต้องเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นครู ฉะนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสภาวะวิกฤติโควิด-19 จึงต้อง รักนักเรียน รักครู เข้าใจผู้ปกครอง วิกฤติท่ีเกิดข้ึนเป็นเรื่องของสุขภาพ
ที่ทุกคนมีความกังวลใจ เพราะเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวิธีการป้องกันรักษาได้ครบ 100 % ท าให้ตื่นตระหนก และอยู่ใน
กระบวนการที่ต้องดูแลทั้งทางด้านร่างกาย และที่ส าคัญที่สุดคือ ทางด้านจิตใจ ความรู้สึก มีความกังวลใจ หวาดระแวง 
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ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีการติดเชื้อหรือไม่ ไปไหนมาบ้าง พบเจอใครบ้าง การเผชิญหน้ากัน ต้องมีการปกปิด โดยการ 
สวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้วิกฤติยังท าให้ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนบางส่วนพบปัญหาทางเศรษฐกิจ จาก
การทีเ่คยมีรายได้ ก็ลด ขาดหายไป เศรษฐกิจส่งผลในภาพเล็กของครอบครัว สภาพใหญ่ของประเทศชาติ เกิดภาวะ
ขาดแคลน ขาดรายได้ ท าให้มีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือหมุนเวียน และน าเงินมาแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่าย 
กระจายสู่ฐานรากของสังคม ผู้ปกครองนักเรียนต้องรอว่าภาครัฐมีมาตรการดูแลช่วยเหลืออย่างไร ลดค่าใช้จ่าย
ใดบ้าง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นให้กับผู้ปกครอง บางรายการอาจต้องลดลงเหลือ 
เพียงครึ่งหนึ่งหรืออาจไม่มีในบางรายการ ผู้บริหารการศึกษาจึงต้องตระหนัก ดูแล จัดการศึกษาในรูปแบบทีเ่หมาะสม
ตามสถานการณ์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับครู จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน 
นักเรียนต้องเรียนทีบ่้านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่ทันสมัย แต่ก็มิได้
หมายความว่านักเรียน 100 คน จะได้รับสิ่งที่รัฐบาลจัดให้ทุกคน รัฐบาลเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสังคมดิจิตอล โดยประกาศ
ให้ทุกพ้ืนที่จะมีสัญญาณ Wifi ความเร็วสูง มีการใช้แท้บเล็ตประกอบการเรียนรู้ ดังนั้น วิกฤติย่อมเป็นโอกาสเสมอ 
วันนี้วิกฤติโควิด-19  ท าให้การเรียนรู้เปลี่ยนไป หากเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ เราจึงต้องร่วมกัน
คิดกับผู้ปกครอง ว่าบ้านที่ต้องเปลี่ยนเป็นโรงเรียน เป็นห้องเรียนส าหรับบุตรหลาน ต้องมีองค์ประกอบใดบ้างที่
เหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุตรหลานในสภาวะวิกฤติ เช่น สื่อวัสดุอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ตลอดทั้งระบบที่
เหมาะสม ท าอย่างไรให้เกิดนวตักรรมในรปูแบบเดิม แต่เพ่ิมมูลค่า คุณค่าและประสิทธภิาพ ในการบรหิารกระบวนการ
จัดการเรียนรู้จะต้องเพ่ิมพูนทักษะและเจตคติ เกิดประโยชน์ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการพัฒนา เราจะต้องสร้างเครื่องมือในการพัฒนา ส่วนการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ต้องมีการผ่อนคลายและลด
เรื่องความเติมเต็มบางเรื่องบางประเด็นลงไปบ้าง ปัจจุบัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เช่นเดียวกัน ในขณะที่ต่างประเทศเพ่ือนบ้าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนเพ่ืออ่าน เขียน 
สื่อสาร คิดเลขเป็น วันนี้เราเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เป็น On-site มาเป็น Online ยังคงมีการจัด 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เหมือนเดิม จัดตารางสอนเหมือนเดิม เรายังคงให้ครูมีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่เรียน
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือทั้งวันเหมือนเดิมเช่นเดียวกับการเรียน On-site มาตรฐานและตัวชี้วัดมี
ความส าคัญ แต่ความเชื่อของนักเรียน ผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 ก็ส าคัญเช่นกัน ในการทีจ่ะต้องมีการผ่อน
คลาย ดังนั้น ผู้บริหารในสถานศึกษาต้องสื่อสารท าความเข้าใจกับครู และปรับบูรณาการรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้นักเรียน ฉะนั้น บางรายวิชา เราไม่จ าเป็นต้องจัด แต่จ าเป็นต้องวัดเป็น
มาตรฐานตามตัวชี้วัดให้ได้ด้วยการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนในหนึ่งวัน อาจสอนเพียง 2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือจะท าให้เกิดการผ่อนคลาย ลดภาระงาน ลดการบ้าน ลดจ านวนชิ้นงานที่ต้องส่ง นอกจากนี้ มีแนวทาง 
การจัดการศึกษาทีเ่รียกว่าโฮมสคูล คือ ผู้ปกครองขออนุญาตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดการศึกษา 
กับบุตรหลาน พร้อมทั้งจัดท าแผนการจัดการศึกษาเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้ผู้ปกครองจัดการศึกษา ส่วนครูท าหน้าที่ก ากับ ติดตามประเมินผล เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานเท่านั้น 
วันนี้หากเราไม่ยึดอยู่ในกรอบมากนัก และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกับพวกเรา มิใช่หมายถึง
การไม่เห็นคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด แตใ่นภาวะวิกฤติเราไมจ่ าเป็นต้องเข้มงวดกับการนับ
จ านวนชั่วโมง ท าการเรียนการสอนที่ท าให้เกิดความเครียดยิ่งขึ้นไปอีก ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารไปยัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ให้ความรู้มาสู่การเป็นผู้แนะน าการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน วันนี้เราอยู่ในสภาวะวิกฤติที่มีแต่ความเคลือบแคลงใจและความวิตกกังวล ฉะนั้น สัมพันธภาพระหว่าง
องค์กร ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ล้วนแต่ต้องสวมหน้ากากพูดคุยกันด้วยความเคลือบแคลงใจ 
ฉะนั้น ให้ระมัดระวังว่าความเคลือบแคลงใจจะบั่นทอนสัมพันธภาพ สายสัมพันธ์ การกระชับความรู้สึกท่ีมีหน้ากาก
ปิดกั้นอยู่ เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนัก และหาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น เราต้องมีการปรับและพัฒนาตัวเอง 
ดังนั้น วัคซีนโควิด-19 ในระยะ 8 เดือนที่ผ่านมา ท าให้เรามีความม่ันใจ สบายใจมากยิ่งขึ้นว่าก าลังมีช่องทางในการ 

สร้างภูมิ... 
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สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ซ่ึงวัคซีนที่ถูกเสนอมาไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตาม เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้ว ย่อมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือต่อต้านไม่ให้เชื้อไวรัสเข้ามาท าร้าย ขอให้แจ้งประสานข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนมีโอกาส
ได้ฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องเลือกยี่ห้อ ส าคัญว่าตอนนี้มีวัคซีนให้เราไดฉ้ีด ประเทศไทยของเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง และท าให้เกิดสิ่งใหม่เรียกว่านวัตกรรม ขอเพียงพวกเราไม่ท้อถอย มีความหวัง มีก าลังใจ มีความมุ่งม่ัน
ในการที่จะเอาชนะด้วยวิถีของการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเป้าหมาย เราก็สามารถท่ีจะยืนสู้ ในวิกฤตคราวนี้ 
ให้ผ่านพ้นไปได้ โดยยึดหลักคิด (มอตโต้) 5 ประการที่ส าคัญในการท างานเพ่ือที่จะร่วมกันสร้างพฤติกรรมของคน 
ในองค์กร คือ รัก ไมตรี สามัคคี ผูกพันและพ่ึงพา 
 - ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า สภาพปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีความแตกต่างกัน ปัญหาที่พบ 
คือ ผู้ปกครองนักเรียนมีความเดือดร้อน แต่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกระเบียบและแนว
ปฏิบัติว่าด้วยการใช้เงินงบประมาณ โดยเฉพาะเงินงบประมาณในหมวดกิจกรรมส าหรับผู้เรียน ซ่ึงแนวปฏิบัติที่ 
ผ่านมาเราไม่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา และใช้จ่ายให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ หากก าหนดระเบียบ
เพ่ือให้สถานศึกษาน าเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปดูแลนักเรียน และเรื่องต่างๆ ที่เป็นความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครองด้วย จะเป็นการดียิ่ง 
 - นายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว ว่าที่
ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบเรื่อง และสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องดังกล่าว และจะได้เร่งด าเนินการประสานต่อไป 
 - ประธานกล่าวขอบคุณนายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการ
บรรยายพิเศษ ให้หลักคิด แนวทาง ขวัญก าลังใจ และในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ขอน้อมรับน าไปใช้ในสภาวะวิกฤติให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
          การน าเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย Quick Win สู่การปฏิบัติ โดย ประธานกลุ่ม
โรงเรียน กลุ่มที่ 1 – 6 ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา (Safety School) น าเสนอโดย นายณรงค์  คงสมปราชญ์ 
ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๒ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 หลังจากท่ีกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๒ ไดร้ับมอบนโยบายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา ขณะนี้ จัดท า
ต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอน าเสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
พิจารณา และจัดท ารูปเล่มคู่มือให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ก่อนที่จะส่งให้โรงเรียนต่างๆ เพื่อน าไปใช้บริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีความปลอดภัยตามคู่มือ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป พร้อมทั้ง ท าโครงการวิจัยความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1    
          หลังจากนั้น เป็นการน าเสนอคลิปวีดิโอเกี่ยวกับคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้ 
 บทที่ 1 ความเป็นมา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การถูกท าร้ายร่างกาย 
และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกกลั่นแกล้งทางด้านร่างกาย และการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ จากสภาพ
ปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ น าโดย นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศให้ปี 2564 – 2565 เป็นปีแห่งความปลอดภัยในสถานศึกษา ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้มีแนวคิดในการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบาย Quick win จ านวน  
6 ด้าน ซ่ึงใน 1 ด้านคือ คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมาย 3 ด้าน คือ 1) ผู้เรียนปลอดภัยด้าน
ร่างกาย 2) ผู้เรียนปลอดภัยด้านจิตใจ 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ เน้นวิธีการ 

 ป้องกันภัย... 
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ป้องกันภัย การแก้ปัญหาเมื่อเผชิญเหตุ การเยียวยา และการรายงานเหตุต่อต้นสังกัด โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ 
ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา 
 บทที่ 2 นโยบาย มาตรการ และความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ประกอบไปด้วยภัยจากด้านต่างๆ เช่น ภัยจากโรคระบาด ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยจากการใช้ความรุนแรง เป็นต้น 
 บทที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ด้วยแนวคิด PIE โมเดล 
ประกอบด้วย การวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 
 ด้านที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ น าเสนอโดย นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ประธานกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มที่ 1 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 มีการขับเคลื่อนนโยบาย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ก าหนดจัดการประชุมเพ่ือวางกรอบการท างานในการเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน ซ่ึงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ที่ประสบความส าเร็จ ควรเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
ครูผู้สอนอย่างจริงจัง ในการนี้ ได้แต่งตั้งนางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธาน
คณะท างาน และนายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ 
ศึกษา เป็นเลขานุการ  
 - นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ปฏบิัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น าเสนอความคืบหน้าในการจัดท ายกร่างคู่มือหลักสูตรสมรรถนะ การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
โรงเรียนกลุ่มท่ี 1 รับผิดชอบคู่มือการขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะ หลังจากที่ได้รับมอบนโยบายจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มโรงเรียน โดยมีนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม 
เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินการพัฒนาคู่มือหลักสูตรสมรรถนะ โดยมติที่ประชุม ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการยกร่างคู่มือ มีนางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานคณะท างาน 
และมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือก าหนดรายละเอียดในการยกร่างคู่มือ โดยแบ่งกลุ่มย่อยของคณะอนุกรรมการ
เพ่ือด าเนินงานตามกรอบแนวทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
           1) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด  
          2) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมความรู้ฐานสมรรถนะ  
          3) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ส าหรับคู่มือดังกล่าวมีรายละเอียดเนื้อหา 4 ข้อ คือ  
          1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
          2) การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
          3) ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  
          4) แผนพัฒนาบุคลากร  
รวมทั้งมีองค์ประกอบ 6 ส่วน คือ  
          1) ที่มาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือ  
          2) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
          3) แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  
          4) แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
          5) ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
          6) แผนพัฒนาบุคลากร 

ซึ่งการ... 
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ซึ่งการด าเนินการพัฒนาบุคลากร นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประธานคณะท างาน 
มีการบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
โดยมีกรอบด าเนินงานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วน Quick win และหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าคู่มือ การประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร
วิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
8 กลุ่ม ทั้งนี้ แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ 1) การพัฒนาคู่มือ 2) การน าคู่มือไปใช้และการประเมินผล 
3) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป 
          - นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เรียกว่า คู่มือการเตรียมความพร้อมส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกาศใช้คู่มือของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปี 2565 การพัฒนาบุคลากรเริ่มจากการสร้างความม่ันใจให้กับรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารวิชาการของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 ก่อน เพ่ือเป็นผู้น าและมีความชัดเจน จึงจะมีการพัฒนารองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัดต่อไป หลังจากนั้น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เนื่องจากแต่ละรายวิชามีความแตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันจะพิจารณาเรื่องการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ืออาชีพ การศึกษาเพ่ือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มุ่งเน้นเรื่องพหุปัญญา ซ่ึงมีตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน
ที่โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดท าไว้และอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
ทั้งนี้ การจัดท าคู่มือดังกล่าวได้รับความความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล จากคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา มาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยขับเคลื่อนผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ เราจะมีความพร้อมในการใช้คู่มือหลักสูตรฐานสมรรถนะพร้อมกับส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะน าเสนอเป็นความรู้ให้กับผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัด ต่อไป 
          ด้านที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) น าเสนอโดย นางอมรรัตน์  
โพธิตาปะนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีกรอบแนวทางที่น าเสนอใน 6 ด้าน คือ 
ข้อมูลด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านวิชาการ ด้านที่ 3 ด้านงบประมาณ ด้านที่ 4 ด้านบุคคล ด้านที่ 
5 ด้านบริหารทั่วไป ซ่ึงด้านท่ี 1 – 5 คือการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของโรงเรียนตามปกติ ส่วนจุดเน้นที่ 6 คือการ
เปิดเผยข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่จะด าเนินการทั้งหมดมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทุกโรงเรียนต้องเร่งด าเนินการ ขณะนี้ มีการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา อยู่ระหว่างการยกร่างแต่งตั้งคณะกรรมการของกลุ่มโรงเรียน ที่มีรูปแบบเรียบร้อยแล้ว 
ซ่ึงเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม คาดว่าแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งต้องสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยการเชิญผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา 
และมีการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 67 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 3) เพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนา มีการจัดท าแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
เพ่ือให้ผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตอบข้อค าถาม สิ่งที่ส าคัญที่สุด 
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ในการด าเนินการเร่งด่วน คือ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดที่โรงเรียนได้จัดท า รวบรวมข้ึนบน
เว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือรองรับการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซ่ึงด าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี 21 – 30 
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และผู้ประเมิน คือ คณะกรรมการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ - 
มหานคร เขต 1 แต่งตั้ง จะประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ของ OIT ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ส าหรับการประเมิน 
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์ของโรงเรียนตามตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 มีตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล คือ 1 O33 คือ
ตัวชี้วัดย่อย ข้อมูลพื้นฐาน เพราะฉะนั้น โรงเรียนทุกโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ - 
มหานคร เขต 1 ต้องมีความพร้อม มีข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการปฏิสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถสื่อสารได้แบบสองทาง อาจเป็นกล่องข้อความที่ถามตอบกันได้ ส่วนตัวชี้วัด ตัวที่ 2 คือการบริหาร 
การด าเนินงานการปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ตัวที่ 3 การบริหารงบประมาณ เป็นข้อมูลที่ต้องมีการน าเสนอเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบความโปร่งใส เพ่ือแสดงว่าสถานศึกษาท างานด้วยความโปร่งใสหรือไม่ ต้องมีข้อมูลแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามตัวชี้วัดที่ 9.3 ส่วนตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 
คือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากร และตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 คือการส่งเสริม
ความโปร่งใส โดยมีช่องทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตความประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วม ซ่ึงต้องมีการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญ อาจเป็นรูปแบบ DATA หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือภาพกิจกรรม
น าเสนอรวบรวมและเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ทุกโรงเรียนต้องให้ความส าคัญใน
การท าแผนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ต้องมี
เจตจ านงของผู้บริหารในปัจจุบัน และท าประกาศไว้ และตัวชี้วัดที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งมักจะไม่ผ่านการประเมิน คือ
ข้อมูลเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานสถานศึกษา เพราะฉะนั้น
ตัวชี้วัดทั้ง 9 และ 10 รวมแล้ว 43 ตัวชี้วัดย่อย จะต้องมีข้อมูลสารสนเทศ หรือ Big data น าเสนอให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ หลังจากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะมีการประเมินความพร้อม
ของข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์เพ่ือให้สาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ โดยเป็นช่องทางที่ง่าย 
รวดเร็ว ในการนี้ เพ่ือให้มีการประเมินตนเองว่าข้อมูลมีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินหรือไม ่ทางคณะท างาน
กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3 จึงได้จัดท าแผนประเมินตนเองของสถานศึกษาข้ึนบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด และตรวจสอบว่าขณะนี้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วนหรือไม ่หากมีครบถ้วนตามตัวชี้วัดทั้ง 43 ตัว แสดงว่าพร้อมที่จะเข้ารับการประเมิน OIT จากส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากโรงเรียนใด
ยังไม่พร้อม ขณะนี้ยังพอมีเวลา ขอให้เร่งด าเนินการ ซึ่งหากโรงเรียนไม่มีความพร้อม ข้อมูลไม่ครบถ้วน จะเป็นคะแนน
การประเมินในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทัง้หมด อาจท าให้
ค่าเฉลี่ยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ต่ าลง ดังนั้น ขอให้แต่ละโรงเรียน
ประเมินตนเองก่อน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินต่อไป  
  ด้านที่ 4 ด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน (Career Skills) น าเสนอโดย นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ 
ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนทักษะอาชีพของผู้เรียน มีกรอบแนวคิดการด าเนินงาน คือ 
ทักษะชีวิตและอาชีพมีความส าคัญส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องน าไป
ด าเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับในอนาคต ทักษะชีวิตและอาชีพ คือ การเรียนรู้ทีจ่ะปรับตัว
ได้อย่างดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในความหมายของทักษะอาชีพ มิได้หมายถึงเฉพาะกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ใดกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งแล้ว แตเ่ราสร้างและพัฒนานักเรียนเพ่ือให้มีความสามารถในการด ารงตน 
ประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมกับการศึกษาที่ตรงกับผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการแบ่งเป็น 5 ด้านคือ 1) การประเมิน
ตนเอง 2) ค้นหาอาชีพที่ใช่ 3) การเตรียมตัวก่อนลงพ้ืนที่จริง 4) ฝึกปฏิบัติทักษะในพ้ืนที่จริง 5) สะท้อนผลและตัดสินใจ 
 

เลือกอาชีพ... 



- 7 - 
 

เลือกอาชีพ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นโดยก าหนดแผนการบริหารงานวิชาการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
           การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนทักษะอาชีพของผู้เรียนมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดคุณภาพ 
และมาตรฐานการจัดการศึกษา สร้างโอกาสการได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้น การมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
       แนวทางท่ีสามารถด าเนินการได้ คือ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 3) สร้างกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียน 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีขั้นตอนการ 
Reflection ท้ายคาบเรียน ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายคุณค่าของเนื้อหาที่เรียน และครูผู้สอนเป็นผู้ร่วมกระบวนการ
เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาว่าสามารถบูรณาการกับการสร้างทักษะอาชีพได้อย่างไร 
 กรอบแนวคิดเพ่ือการขับเคลื่อนทักษะอาชีพของผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นเตรียมการ 
 1) การสร้างความตระหนัก รวมถึงเจตคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
รวมถึงนักเรียน 
 2) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน เช่น การสร้างวิชาเลือกเพ่ิมเติม
ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียน และกระแสองค์ความรู้ทางสังคม ซึ่งหลักสูตรจ าเป็นต้องสอดคล้อง 
ตามหลักสูตรสมรรถนะ 
 3) การเตรียมสภาพแวดล้อมในบริบทอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
อาทิ ห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาของผู้เรียน สถานศึกษาอาจมีการท า MOU นอกสถานศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายบนพ้ืนฐานของบริบทโรงเรียน 
 ขั้นฝึกปฏิบัติจริง 
 4) การจัดการเรียนการสอนที่ครูเน้นให้การบูรณาการกับเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นถึง
ความส าคัญของการเรียนในเนื้อหาวิชานั้นๆ ส าหรับนักเรียนที่มพ้ืีนฐานทางอาชีพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สถานศึกษา
ควรให้การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มนั้นไปพร้อมๆ กัน 
 5) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 ขั้นสะท้อนผล 
 6) ปรับปรุง พัฒนา และสะท้อนผลส าเร็จของผู้เรียน 
 จากการน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักว่า การจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นสู่การปฏิบัติจริง  
ของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถรู้ตนเองและน าไปสู่การพัฒนาอาชีพในอนาคตตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลังจากนี้กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4 จะจัดท าคู่มือด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน เสนอถึง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อส่งถึงสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป 
  ด้านที่ 5 การจัดการส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ/ความเป็นเลิศเฉพาะทาง น าเสนอโดย นายขวัญชัย  
ไกรธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 6 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
          ผู้เรียนทุกคนมีความต้องการและความสามารถพิเศษต่างกัน ต้องน าระบบกลไกดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้
อย่างเข้มข้น จะท าให้เรารู้จักนักเรียน ท าให้เราได้ส่งเสริมสนับสนุนได้เต็มตามศักยภาพ จากการน าเสนอเรื่องการ
จัดการส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการพิเศษ โดยแบ่งผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ มี 9 ประเภท คือ 1) บกพร่อง
ทางการมองเห็น 2) บกพร่องทางการได้ยิน 3) บกพร่องทางการสื่อสาร 4) บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 
5) บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม  6) บกพร่องทางสติปัญญา  7) บกพร่องทางการเรียนรู้  8) ออทิสติก 9) 
พิการซ้ าซ้อน ส่วนอีกกลุ่ม คือ ผู้ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง หรือพหุปัญญา ส่งเสริมโดยใช้ 1) ระบบดูแลช่วยเหลือ 
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นักเรียน  2) ทฤษฎีพหุปัญญาที่คู่ขนานกัน การที่จะส่งเสริมและพัฒนาอย่างไร เราต้องรู้ว่าผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง หรือมีความบกพร่อง หลังจากนั้น จึงบริหารงานตามความบกพร่องเฉพาะด้าน ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน ดูความพร้อมของโรงเรียนและความต้องการของนักเรียน โดยรูปแบบการบริหาร
จัดการ มี 4 ขั้นตอน คือ  
  1) วิเคราะห์/แยกแยะ จากการประเมิน/วินิจฉัยโดยแพทย์ เพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดโปรแกรมช่วยเหลือนักเรียน 
             2) พิจารณาความพรอ้มเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้จัดหาสิ่งอ านวย 
ความสะดวกต่างๆ และสนับสนุนสื่อโดยการประสานขอสื่อ เนื่องจากกิจกรรมบางประเภทต้องใช้สื่อเฉพาะทาง-
เฉพาะด้าน 
           3) จัดท าแผน IEP โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
แต่ละประเภท ที่เน้นเรื่องอาชีพ เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้น เนื่องจาก ผู้ปกครองนักเรียนต้องรับทราบร่วมกัน   
           4) พัฒนาศักยภาพ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่ไปกับการบ าบัดฟื้นฟูความสามารถ 
            ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง คือ ผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี  
ด้านอาชีพ ด้านมิติสัมพันธ์ (การวาดภาพ เขียนภาพ การเล่นเกม) ซึ่งผู้เรียนประเภทนี้ เราต้องช่วยกันดู วิเคราะห์ 
ประเมินว่าผู้เรียนมีความโดดเด่นด้านใด โดยมีครูแนะแนว ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง ร่วมกันคัดกรองนักเรียน และ
บริหารจัดการตามบริบทของโรงเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
            1) ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ โดยให้ครูประจ าวิชาร่วมค้นหาศักยภาพนักเรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ มีการจับคู่ดูแลระหว่างครูและนักเรียนที่มีความถนัดตรงกัน (1 teacher 1 best student) 
            2) รู้จักตนเอง มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้จักตนเอง
ตั้งแตร่ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา เชิญผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพต่างๆ ฯลฯ 
   3) หลักสูตรเฉพาะทาง มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดท าหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
หรือกิจกรรมชุมนุม โดยเน้นให้นักเรียนสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้หรือประกอบอาชีพในอนาคต และมี
การประเมินหลักสูตรเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
   4) แผนการเรียนยืดหยุ่น มีการจัดแผนการเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนองต่อความต้องการของนักเรียน และ
นักเรียนสามารถเปลี่ยนแผนการเรียนโดยนับตามหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา 
           ดังนั้น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีความส าคัญ ในการท าให้รู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้น และส่งเสริม 
ได้อย่างถูกวิธี ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขณะนี้ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 6 ด าเนินการพิจารณาร่างคู่มือ จัดท าแผนปฏิบัติการ และอยู่ระหว่างยกร่างจัดท าคู่มือ 
 ด้านที่ 6 การพัฒนาบุคลากร น าเสนอโดย นายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี 5  
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  การพัฒนาบุคลากร มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทีเ่ป็นก าลังหลักในการพัฒนาผู้เรียนต่อไปในอนาคต 
ซ่ึงกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 มีการวางแผน ศึกษาแนวทาง โดยน าค าว่า TRUST คือความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นมาเป็น 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการพัฒนาบุคลากรในสังกัด คือ “มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรไปสู่การยอมรับ เชื่อถือ ไว้ใจ 
จากผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา” และด าเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ ทุกระดับ 
ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนผลักดันให้การท างานในการพัฒนา โดยมีนักเรียนเป็นเป้าหมายส าคัญไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้บริหาร พัฒนาครู สู่การพัฒนาผู้เรียน ขณะนี้กลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี 5 วางแผนจัดท าคู่มือพัฒนาบุคลากร 
และมีการประชุมวางแผนด าเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) ซึ่งได้ประสานงานกับส านักงาน ก.ค.ศ. ในการขอความอนุเคราะห์วิทยากรที่มี 
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ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง เพ่ือมาถ่ายทอดให้ข้าราชการครูที่มีความสนใจ โดยการจัดอบรมพัฒนาใน
รูปแบบออนไลน์ ใช้แพลทฟอร์ม เฟซบุ๊คไลฟ์ในการด าเนินการ ซึ่งรองรับผู้เข้าอบรมไม่จ ากัดจ านวน ล่าสุดมีการเปิด
เพจนี้แต่ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ใดๆ มากนัก เพียงแต่มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ทั่วไปก่อน ขณะนี้มีผู้ติดตามเพจ 
จ านวน 9,100 คน หลังจากนั้น จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามา
มีส่วนร่วม มีก าหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายนายนฤภพ 
ขันทับไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา รองประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 เป็นผู้ดูแล ประสานงาน 
           - นายนฤภพ  ขันทับไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา รองประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 น าเสนอให้
ที่ประชุมทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) มีก าหนดจัดการอบรมพัฒนาออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยมี 
ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ขอเชิญชวนผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งมีรูปแบบการ
ด าเนินการ คือ วิทยากรบรรยายออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM และมีการสตรีมออกอากาศทางยูทูป 
เฟซบุ๊คไลฟ์ ทุกท่านต้องเข้าร่วมเฟซบุ๊คกลุ่ม สพม.กท 1 PA รอ หลังจากนั้นจะส่งลิ้งค์ให้เข้าร่วมรับชม ซ่ึงหลังจาก
เสร็จสิ้นการอบรมจะมีวุฒิบัตรมอบให้ โดยจะมีเกณฑ์เรื่องระยะเวลาและการท าความเข้าใจ ดังนั้น ทุกท่านต้องท า
แบบประเมินการอบรม โดยมีระยะเวลาที่เข้าร่วมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จึงจะได้รับวุฒิบัตรที่มีการลงนามโดย
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
           1.1 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  
  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ Online จ านวน 21 โรงเรียน รูปแบบ Online และ On-Demand จ านวน 2 โรงเรียน รูปแบบ 
Online และ On-Hand จ านวน 22 โรงเรียน รูปแบบ Online On-Demand On-Hand และ On-Air จ านวน 8 
โรงเรียน  
                จุดเด่นที่พบ คือ 1) การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึง
การจัดการเรียนการสอนได้มากข้ึน 2) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ลดการใช้เวลาหน้าจอ 
ของผู้เรียน 3) ครูเกิดการพัฒนาการสร้างและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4) ครูสามารถพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาตามศักยภาพของผู้เรียน 5) ผู้บริหารสถานศึกษา
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ 
               ปัญหาที่พบ คือ 1) นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ 2) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู ้ส่งผลให้นักเรยีนบางส่วนไม่เข้าเรียน 3) นักเรียน
บางส่วนไม่ได้รับเอกสาร On-Hand เนื่องจากนักเรียนอยู่ต่างจังหวัด 4) นักเรียนเกิดความเครียดจากการเรียนการสอน
ทางไกล เกิดจากการบ้าน/ภาระงานจ านวนมาก 5) นักเรียนขาดทักษะ กระบวนการ การลงมือปฏิบัติ 6) ครูขาดการ
ออกแบบบทเรียนร่วมกันในลักษณะบูรณาการส่งผลให้เกิดภาระงานมาก 
ที่ประชุม : รับทราบ 
            1.2 การน าหลักคิด“ยืดหยุ่น คลายความเครียด ลดภาระงาน บูรณาการการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง”
สู่การปฏิบัติ 
       ในสภาวะวิกฤติโควิด-19 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการ
บริหารจัดการการศึกษาโดยน าหลักคิด “ยืดหยุ่น คลายความเครียด ลดภาระงาน บูรณาการการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่
ชีวิตจริง”สู่การปฏิบัติ โดยให้ครูกับนักเรียนร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนทีส่ามารถยืดหยุ่นได้ ทั้งจ านวน 

วันและเวลา... 
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วันและเวลาเรียน ตามความพร้อม และสภาพจริงของนักเรียน จะท าให้นักเรยีนรู้สึกผ่อนคลาย คลายความเครียด 
รวมถึงเป็นการลดภาระงานครูและนักเรียน โดยให้ครูลดการรายงานและโครงการต่างๆ ให้คงไว้เฉพาะที่จ าเป็น 
รวมถึงลดการประเมินต่างๆ ทั้งท่ีเป็นงานของหน่วยงานภายในและภายนอก ขณะที่การลดภาระนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนในสิ่งต้องเรียนอย่างเต็มที่ ให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้การบ้าน
เท่าท่ีจ าเป็น เน้นหลักฐานการเรียนรู้มากกว่าการสอบ รวมถึงการนับเวลาเรียนรูปแบบใหม่ ที่นับเวลาเมื่อนักเรียน
เกิดการเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ การท าการบ้าน ซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียด ให้ครูและนักเรียนได้จัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ต้องเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว รวมทั้ง 
ให้ครูพิจารณาว่ากิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติอยู่ที่บ้าน เช่น การช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน ดูแลต้นไม้ ไปวัดท าบุญ มีสิ่ง
ใดทีน่ ามาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้เข้ากับสาระการเรียนรู้ที่เราสอน และสามารถน ามาบูรณาการ
ร่วมกันได้ โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน ซึ่งได้สรุปแนวทางตามหลักคิดดังกล่าว ดังนี้ ครูผู้สอน เน้นตัวชี้วัด 
ที่ต้องรู้ บูรณาการตัวชี้วัดควรรู้กับภาระงาน จัดการเรียนรู้ผสมผสานยืดหยุ่นตามบริบท ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น  
เน้นการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท้าทายและสนุก เสริมสร้างการ
เรียนรู้เชิงรุกนอกชั้นเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นักเรียน เตรียมความพร้อมและใส่ใจ มีวินัยในการเรียน หมั่นเพียร
ศึกษาค้นคว้า ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีเป้าหมาย ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ ประสานงาน
แจ้งครูที่ปรึกษา 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
          ประธานให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 
ด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเร้นซ์ (ผ่าน Google Meet) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องเพชรเกษม สพม.กท 1 
(บางแวก) โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังแนบ  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 รายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีหนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่ ศธ 04290/ว1525 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) นั้น พบว่าการรายงานจ านวนผู้ติดเชื้อ มีความซ้ าซ้อนกับแบบรายงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ขอให้โรงเรียนรายงานตามแบบรายงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งนี้ กลุ่มอ านวยการจะประสานงานกับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
             3.2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                  
                       จากการประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก าชับบุคลากรเข้าไปตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ตัวบ่งชี้ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ 3 รอบที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด ภายในวันที่ 25 
มิถุนายน 2564 เพ่ือเป็นมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ต่อไป นั้น 
                       เนื่องจาก มีโรงเรียนในสังกัดส่งแบบรายงานผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยมาก และไม่ครบ 
ทุกโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนแจ้งให้ 
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บุคลากรตอบแบบสอบถามดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดภายในวันที่  27 กรกฎาคม 2564 
พร้อมส่งแบบรายงานให้ทราบด้วย กรณีที่โรงเรียนแจ้งรายงานผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50 แล้ว ขอความกรุณา
ให้ส่งแบบรายงานเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
           3.3  การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

                ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้โรงเรียนและส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษารายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบออนไลน์ตามที่อยู่ 
http://202.29.173.26/open2564  โดยใช้ข้อมูลรหัส 8 หลักของโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ ในวันศุกร์ของทุก
สัปดาห์ ก่อนเวลา 15.30 น. ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 
04290/ว2286 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดแล้ว เนื่องจากเขตกรุงเทพมหานครเป็นเขต
พ้ืนที่สีแดงเข้ม สถานศึกษาไม่สามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจไม่มี
การเปลี่ยนแปลง การรายงานทุกสัปดาห์จึงอาจเป็นภาระแก่สถานศึกษา จึงประสานงานไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขออนุญาตไม่รายงานในทุกสุดสัปดาห์ แต่หากสถานศึกษาในสังกัดแห่งใดมีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้แจ้งมายังกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นรายกรณีไป
เพ่ือด าเนินการรายงานข้อมูลปัจจุบัน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                   3.4  การด าเนินงานตามโครงการเขตสุจริต 
                         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละตัวชี้วัด เมื่อวันที่  
8 กรกฎาคม 2564 และได้จัดท ากรอบการด าเนินงานส าหรับสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการน าข้อมูลตามที่
ก าหนดขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลขึ้นแสดงให้เป็นปัจจุบัน โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะแจ้งก าหนดการประเมินส าหรับสถานศึกษาให้ทราบต่อไป 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทุกแห่ง ประเมินการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเป็น
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     - นายศรายุทธ  ธิศรีชยั รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 กล่าวเพ่ิมเติมว่า การประเมินเว็บไซต์เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเตรียมรับการประเมิน OIT ซ่ึงทาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเว็บไซต์ จ านวน 
18 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 กลุ่มๆ ละ 3 ท่าน และให้คณะกรรมการทั้ง 18 ท่าน
สับเปลี่ยนการประเมินในแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ขอให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
หรือครูที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป โรงเรียนละ 1 ท่านเข้าร่วมไลน์กลุ่มการประเมิน OIT ซึ่งจะมีการชี้แจงในกลุ่ม
ไลน์ รองผู้อ านวยการอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือดูรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

3.5 การจัดท า... 
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                      3.5 การจัดท าและเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการ
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
         ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 5 การจัดท าและเสนอ
หลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 
สายงานการสอน โดยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการในสังกัด จัดท าหลักสูตร เพ่ือเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับรองหลักสูตร นั้น 

           ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ด าเนินการเสนอ
หลักสูตรให้ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ขั้นตอนที่ 1) การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักสูตร 2) ตรวจสอบแล้วอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลและเอกสาร 
หลักสูตร และ 3) จัดส่งหลักสูตรบางหลักสูตรให้คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว  
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
                    4.1 กลุ่มอ านวยการ 
      4.1.1 การจัดงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจ าปี 2564” 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจ าปี 2564” โดยก าหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 10 
กันยายน 2564 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร สรุปรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
                       1) ก าหนดการจัดงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจ าปี 2564” 
                           เวลา 07.00 – 11.00 น. พิธีสงฆ์ – ลงทะเบียน – รับหนังสือที่ระลึก – การเสวนา 
                           เวลา 10.00 – 12.00 น. พิธีการมุทิตาจิต – ชมวีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงาน 
                                                               ของผู้เกษียณอายุราชการ 
                           เวลา 12.00 – 14.00 น. รับประทานอาหาร                        
                      2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
                          - ค่าลงทะเบียนผู้ร่วมงานคนละ 1,500 บาท (รับเสื้อ 1 ตัว และหนังสือที่ระลึก) ก าหนดส่ง
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมงานส านักงานเขตละไม่ต่ ากว่า 250 คน โดยแจ้งจ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมขนาดเสื้อภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กรณีขอซื้อเสื้อเพ่ิม ตัวละ 250 บาท  
                                                           แบบเสื้อและขนาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าลงทะเบียน... 
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                              - ค่าลงทะเบียนสนับสนุน สพม.กท ละ 60,000 บาท ส่งให้ สพม.กท 2 ภายในวันที่  
10 สิงหาคม 2564 

                      3) ผู้เกษียณอายุราชการ รวม 2 เขต จ านวน 25 คน ดังนี้ 
          สพม.กท 1 
          1.นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
          2.นายสุพจน์  หล้าธรรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
          3.นายณรงค์  คงสมปราชญ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบรูณะ 
          4.นางปัณฑารีย์  บุญแรง    ผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
          5.นายจงจัด  จันทบ    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
          6.นางนราธิป  พรหมโชต ิ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
          7.นางดารารัศมิ์  ศรีวิชัย     รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
          8.นายส าราญ  ญาณสว่าง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
          9.นางจริยา  มหาเทียร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
       10.นางสาวอัมพร  วิชัยศรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
       11.นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
       12.นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
       13.นายอดุลย์  ย่าพรหม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
          สพม.กท 2 
         1.นายสชุาติ  กลัดสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
            2.นายประหยัด  ทองทา   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
          3.นายวีระ  เจนชัย    ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
          4.นายพีรศุษม์  ปีตธวัชชยั   ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
          5.นายสุรสิทธิ ์ เจริญวัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
          6.นายไพฑูรย์  สีสังข์    ผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
          7.นางสาวพรพชร สุนทรนนท์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
          8.นายรังสันติ์  โพธิราช   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 
          9.นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
       10.นางสาวนันท์นภัส เจรญิโพธิ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
       11.นายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ 
       12.นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        4) การแต่งกายเข้าร่วมงาน สวมเสื้อหัวใจสีแดง หรือชุดผ้าไทย ชุดสวยงาม โดยให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 
                      5) การจัดส่งประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
                      ก าหนดใหแ้ต่ละโรงเรียนจัดส่งประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด และแนบรูปภาพกิจกรรมของผู้เกษียณอายุราชการ เป็นไฟล์ JPG จ านวน 6 ภาพ โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 
23 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การจัดท าคลิปประวัติ ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
จะประสานแจ้งก าหนดวันและเวลากับผู้เกษียณอายุราชการ ต่อไป 
                      6) การแสดงรับมอบหัวใจสีแดง ไม่ให้นักเรียนร่วมแสดง 
 
 
 

7) รายชื่อ... 
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                       7) รายชื่อแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 
สพม.กท 1 สพม.กท 2 

1. คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ 
2. นายอภิชาติ จีระวุฒ ิ
3. นายเจริญ ภักดีวาณิช 
4. นายณรงค์ รักเดช 
5. นายปราโมทย์ แกว้สุข 
6. นายประจวบ วัจนะรัตน์ 
7. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ ์
8. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ 
9. นายวินยั วิไลลักษณ์ 
10. ดร.พรนิภา ลิมปพยอม 
11. นายอนันต์ ระงับทกุข ์
12. ดร.กว้าง รอบคอบ 
13. นายสมพิศ ศุภพงษ ์
14. นายวิสูตร เกษมสขุ 
15. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ 
16. นางระพีพรรณ เอกสุภาพงษ์ 
17. นายสมยศ  ศิริบรรณ 
18. ดร.กมล รอดคล้าย 
19. ดร.อ่องจิต เมธยะประภาศ 
20. ดร.สมเกียรติ ชอบผล 
21. ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ 
22. ดร.บรรจง พงศ์ศาสตร์ 

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
      3. นายวิรัช บุญน า 
      4. นายโรจนะ กฤษเจริญ 
      5. นายนวิัตร นาคะเวช 
      6. นายวินัย รอดจ่าย 
      7. นายมังกร กุลวานิช 
      8. นายเสน่ห ์ขาวโต 
      9. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ 
     10. นายอ านาจ วิชยานุวัต ิ
     11. นายสุเทพ ชิตยวงษ ์
     12. นายนิพนธ ์กอ้งเวหา 
     13. นายเกษม สดงาม 
     14. นายสนิท แย้มเกษร 
     15. นายสายัณห ์รุ่งป่าสัก 

   16. นายปรีชา จิตรสิงห์ 
   17. นายไพรัช  แสงทอง 

         ในการนี้ นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ขอเป็นผู้ด าเนินการในการเชิญประธาน 
ที่ประชุม : รับทราบ  
          4.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                4.2.1 ชะลอการด าเนินการสรรหาบุคลากร 
              ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 
ว3124 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  แจ้งว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแพร่ระบาดลุกลามกระจายในพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือป้องกัน
และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงชะลอการคัดเลือกต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) การคัดเลือกฯ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการสอบแข่งขันฯ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ออกไปก่อน และจะแจ้งก าหนดการสรรหาบุคลากร ปี พ.ศ. 
2564 ให้ทราบในภายหลัง ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
             4.2.2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีหนังสือที่ ศธ 04290/ 
ว2272 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ าย 
ของส านักงาน ก.ค.ศ. หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง (ต าแหน่งว่าง
จากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ให้ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ตามกรอบการพิจารณา ในตารางรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และ
คะแนนประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด จัดส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยม... 
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มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ จะถือการ
ลงทะเบียนรับ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                       4.2.3 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี  ครั้งที่ 1 
                             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 107 ราย  ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ที่ 534/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 และ ที่ 90/2564 สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง 
เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2564   
ที่ประชุม : รับทราบ   
                   4.3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                4.3.1 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

              กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครสอบตามความสมัครใจ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 และจัดท าเป็นรายงานผล O-NET ของ สพม.กท 1 และใบรายงานผลส าหรับสถานศึกษา  
พร้อมทั้งส่งรายงานผลดังกล่าว ผ่านระบบ e-office ให้สถานศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว 

                       เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563 คะแนนรวมเฉลี่ย O-NET ทุกรายวิชา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในสังกัด ไม่มีสถานศึกษาใดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงพิจารณามอบโล่รางวัลส าหรับสถานศึกษาที่มีคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) รวมเฉลี่ยทุกวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563 สูงขึ้นต่อเนื่อง จ านวน 9 แห่ง แทนดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา 
ขนาด 

สถานศึกษา 
กลุ่ม 

โรงเรียนที ่

T-Score  
รวมเฉลี่ยทุกวิชา 

2561 2562 2563 

1 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์* กลาง 1 46.61 46.61 46.78 

2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ใหญ่พิเศษ 5 45.69 46.22 46.54 

3 ศึกษานารีวิทยา ใหญ่พิเศษ 5 44.60 45.23 45.86 

4 มัธยมวัดดสุิตาราม กลาง 3 42.66 43.15 45.20 

5 มัธยมวัดมกฏุกษัตริย ์ กลาง 2 42.32 43.83 44.98 

6 สันติราษฎร์วิทยาลัย ใหญ่ 2 43.45 43.55 44.02 

7 วัดสระเกศ เล็ก 1 41.47 42.78 43.87 

8 วัดพุทธบูชา ใหญ่ 5 41.48 42.51 43.30 

9 ไชยฉิมพลีวิทยาคม เล็ก 6 41.19 41.77 41.80 

 
หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : 
T-Score รวมทุกวิชา ค านวณจากคะแนนดิบของนักเรียน คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
* T-Score ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ  
   46.605 และปีการศึกษา 2562 มีค่าเท่ากับ 46.611 
                               ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 26 - 27  กุมภาพันธ์ 2565 

ทีป่ระชุม : รับทราบ 
                      4.3.2 การประเมินตนเองตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด  
ประเมินตนเองตามแนวทางการด าเนินการ 29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านเว็บไซต์วิถีพุทธ 
www.vitheebuddha.com  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งการประเมินตนเองตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
จะถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอให้
สถานศึกษาในสังกัด (ยกเว้นอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ด าเนินการประเมินตนเองให้เรียบร้อยตามกรอบ 
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ประชุม : รับทราบ 

                       4.3.3 ขอความเห็นชอบการจัดท าความร่วมมือเพื่อจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์ 
                               กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะความเป็นพลเมื องที่
เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองไทย และสถาบันสื่อ  
เด็กและเยาวชน โดยยื่นเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อขอนับชั่วโมงการอบรมประกอบ 
การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะส าหรับบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
เพ่ือเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สถานศึกษาท่ีส่งครูเข้ารับการอบรมจะเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบ โดยได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นสถานศึกษาแกนน าเพ่ือการ
ขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป  
ที่ประชุม : รับทราบ 

                       4.3.4 แนวทางการมอบหมายภาระงานในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน                           
                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 มีประกาศ เรื่องแนวทาง 
การมอบหมายภาระงานในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 เนื่องด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องจัดการเรียน
การสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจท าให้ผู้เ รียนมีภาวะความเครียด ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ  
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดระดับความเครียดให้กับนักเรียนจากการเรียนออนไลน์ เน้นการเรียนเรื่องที่
ต้องเรียนรู้ ลดการบ้าน ลดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ลดการทดสอบทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ เพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงก าหนด 
แนวทางการมอบหมายภาระงานในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน เพ่ือลดระดับความเครียด  
ลดภาระงาน บูรณาการการเรียนรู้ เชื่อมโยงชีวิตจริง ของนักเรียนในสังกัด โดยให้สถานศึกษาปรับแนวทางการ 
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียน  ดังนี้ 
                                1. มอบหมายภาระงานให้เหมาะสมเท่าที่จ าเป็น ตามจุดเน้นการเรียนรู้ เพ่ือให้ภาระงาน 
มีความส าคัญและฝึกหรือทบทวนอย่างมีเป้าหมาย รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบผลการเรียนรู้จากพฤติกรรม 

หรือความสามารถ... 
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หรือความสามารถท่ีนักเรียนแสดงออกว่ามีและหรือใช้ความรู้ ทักษะในการร่วมกิจกรรม ท างานหรือลงมือปฏิบัติงาน 
เพ่ือทดแทนการสอบด้วยแบบทดสอบอย่างเหมาะสม 
                                2. มอบหมายภาระงานเฉพาะวิชาที่เป็นทักษะที่จ าเป็น โดยเน้นภาระงานที่ส่งเสริมการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
                                3. บูรณาการภาระงานทั้งภายในรายวิชาเดียวกันและข้ามรายวิชา โดยให้เป็นชิ้นงาน/ภาระ
งานเดียวตามความเหมาะสมของธรรมชาติวิชา เสริมสมรรถนะให้นักเรียนมีส่วนร่วมออกแบบภาระงานเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เห็นผลความส าเร็จร่วมกัน 
                                4. ตรวจสอบปริมาณภาระงานของนักเรียนรายห้องเรียน เพ่ือให้การมอบหมายภาระงาน 
มีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ท าภาระงาน ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย 
                                5. วางแผนก าหนดช่วงเวลาให้ภาระงาน เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อหลีกเลี่ยง
ความทับซ้อนทั้งด้านปริมาณ และระยะเวลาที่ใช้ท าภาระงาน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมตามพัฒนาการของ
นักเรียนแต่ละช่วงวัย 
                                6. ใหผู้้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ ก ากับดูแลการมอบหมายภาระงานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                  4.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              4.4.1 ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน 
(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน “Fulbright Teaching Assistant Program (FLTA)” ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยให้
อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในการนี้  ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ โดยผู้สนใจ
ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถศึกษารายละเอียดและยื่นใบสมัครออนไลน์ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการได้ทาง 
application.fulbright.org ซ่ึงการรับสมัครจะสิ้นสุดภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. รายละเอียด
ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ ศธ 04290/ว2405 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                        4.4.2 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจ าปี 2564/2565 รุ่นที่ 1 และ 2 
                          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แจ้งทุนฝึกอบรม ประจ าปี 2564/2565 รุ่นที่ 2  
ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร โดยอบรมระหว่างวันที่ 4 - 29 เมษายน 2565 ประกอบด้วย 

                    1. หลักสูตร RC-SS-146-3 : Integrating Digital Technologies and Web-Resources 
in Secondary Science Education จ านวน 1 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูวิทยาศาสตร์/ครูผู้สอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  

                    2. หลักสูตร RC-SS-146-4 : Developing Secondary Students’ Mathematical 
Thinking through Problem Solving จ านวน 1 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   
                              ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอแจ้งให้ 
ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบว่า หากบุคลากรในสังกัดท่านสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ชุด ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภายในวันพุธที่ 1 

กันยายน... 



- 18 - 
 

กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04290/ 
ว2444 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                   4.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
               4.5.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                         กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว ในส่วนของงบด าเนินงาน ให้โรงเรียนเร่งด าเนินการ 
ตามระเบียบฯ และส่งหลักฐานขอเบิกงบประมาณโดยด่วน ในส่วนของงบลงทุน โรงเรียนที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงิน
ประจ างวดแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ในระบบ e-GP และหลังจากลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้ท า
หนังสือส่งส าเนาสัญญา พร้อมเลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา ไปยังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือจัดท า 
PO ในระบบ GFMIS ต่อไป จึงให้โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบ และเร่งด าเนินการบริหารงบประมาณ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป   
ที่ประชุม : รับทราบ 
                 4.5.2 การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รวบรวมโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้วตั้งวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้สรุปรายการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ให้รวบรวมโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้วดังกล่าว ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทราบ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04290/ว2430 ลงวันที่  
7 กรกฎาคม 2564 
ที่ประชุม : รบัทราบ 
                   4.5.3 การเบิกเงินเดือนตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  
                                กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้ด าเนินการส่งมอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้างประจ าในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเงินเดือนเลื่อนขั้น 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ทั้งข้าราชการ และลูกจ้างประจ าเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ และตรวจสอบ
ข้อมูลกับค าสั่ง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                   4.6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                  4.6.1 การคดัเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการ และด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
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นักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตคัดเลือกสถานศึกษา 
ในสังกัด เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และน าส่งผลงานของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 อันดับ เสนอระดับภูมิภาค ซึ่งในส่วนของ 
ภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รับผิดชอบในการคัดเลือก ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ด าเนินการกระบวนการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
                                                    ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

ที ่ สถานศึกษา ระดับคุณภาพรางวัล 
1 โรงเรียนวัดราชโอรส ระดับทอง 
2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ระดับทอง 
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ระดับทอง 
4 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ระดับทอง 
5 โรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับทอง 
6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ระดับทอง 
7 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับเงิน 
8 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ระดับเงิน 
9 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ระดับเงิน 
10 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ระดับเงิน 
11 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ระดับเงิน 
12 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ระดับเงิน 
13 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ระดับทองแดง 
14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับทองแดง 
15 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ระดับทองแดง 
16 โรงเรียนมหรรณพาราม ระดับทองแดง 

          ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ที ่ สถานศึกษา ระดับคุณภาพรางวัล 
1 โรงเรียนวัดราชาธิวาส ระดับทอง 
2 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ระดับทอง 

ส าหรับก าหนดการรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
             4.6.2 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2563 
                     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน มีภารกิจหน้าที่ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ที่สามารถขับเคลื่อนงานและปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 ว่าดว้ยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา 

และกฎ... 
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และกฎ ระเบียบ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีหนงัสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 04290/ว2269 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2564 แจ้งรายละเอียดให้ทุกโรงเรียนรับทราบแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถน าเสนอผลงานของบุคลากรในสังกัด 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
          4.7 กลุ่มนโยบายและแผน 
               4.7.1 แนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวง-
ศึกษาธิการ และเป็นแนวทางในการด าเนินงานการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี
การศึกษา 2564 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ ศธ 04290/ว2052 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และให้
โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานผ่าน google form ที่ http://gg.gg/bumrung64 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 
2564 และกลุ่มนโยบายและแผน ได้มีหนังสือก ากับติดตาม ตามหนังสือที่ ศธ 04290/ว2415 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 ขณะนี้มีโรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 56 โรงเรียน จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนก ากับติดตามให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อจะได้สรุปรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
                              ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งเพ่ิมเติมเรื่องการรายงานข้อมูล 
ในแบบฟอร์มรายงานมาตรการแนวทางช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา ผ่านทาง http://gg.gg/khaterm  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตรงภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่ง สพท.กท 1 มีหนังสือ
แจ้งโรงเรียนตามหนังสือ ที่ ศธ 04290/ว2465 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                        4.7.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที ่2               
                               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการค่าใช้จ่ายการจัดการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) เพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ได้แจ้งจัดสรร ตามหนังสือ ที่ ศธ 04290/ว2428 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะด าเนินการโอนเมื่อ
ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับเงินประมาณ 30% ที่เหลือ 

ขณะนี้... 
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ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล คาดว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะแจ้งให้ทราบในเร็วๆ นี้  
ที่ประชุม : รับทราบ 
          4.8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                          4.8.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
                                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ สพม.กท 1 ได้แจ้งก าหนดปฏิทินการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปี 2564 โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก าหนดให้บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่  
1 – 25 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec64 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04290/ 
ว1887 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

                                ขณะนี้การด าเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการครบถ้วน
ตามเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด สรุปข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 2564 ได้ดังนี้ 
ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยม 
ขนาดใหญ่พิเศษ 2,500 คนข้ึนไป 17 โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ 1,500-2,499 16 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 500-1,499 15 โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 499 คนลงมา 19 โรงเรียน 
ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร (ศธ 04009/ว2480 ลว. 31 พ.ค. 64) 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1,680 คนข้ึนไป 31 โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ 720-1,679 14 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 120-719 22 โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 119 คนลงมา 0 โรงเรียน 
จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 

รายการ 
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 1,558 48.72 27,431 25.68 26,634 24.94 54,065 50.62 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 518 16.20 8,729 8.17 8,668 8.12 17,397 16.29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 516 16.14 9,205 8.62 8,935 8.37 18,140 16.99 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 524 16.39 9,497 8.89 9,031 8.46 18,528 17.35 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,640 51.28 24,288 22.74 28,446 26.64 52,734 49.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 550 17.20 8,226 7.70 9,749 9.13 17,975 16.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 545 17.04 8,198 7.68 9,529 8.92 17,727 16.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 545 17.04 7,864 7.36 9,168 8.58 17,032 15.95 

รวมท้ังสิ้น 3,198 100.00 51,719 48.43 55,080 51.57 106,799 100.00  

เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 จ านวนห้องเรียนรวม ลดลง 5 ห้องเรียน นักเรียนรวมลดลง 51 คน 

 

จ านวน... 
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จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 

ที ่ กลุ่ม 

จ านวนนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 
ทั้งสิ้น ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
1 กลุ่มที่ 1 2,034 2,294 2,193 6,521 3,516 3,561 3,477 10,554 17,075 
2 กลุ่มที่ 2 3,567 3,702 3,740 11,009 3,483 3,474 3,374 10,331 21,340 
3 กลุ่มที่ 3 1,950 2,057 2,259 6,266 1,836 1,748 1,770 5,354 11,620 
4 กลุ่มที่ 4 3,418 3,467 3,417 10,302 2,963 2,870 2,601 8,434 18,736 
5 กลุ่มที่ 5 3,989 4,085 4,088 12,162 3,920 3,784 3,681 11,385 23,547 
6 กลุ่มที่ 6 2,439 2,535 2,831 7,805 2,257 2,290 2,129 6,676 14,481 

รวม 17,397 18,140 18,528 54,065 17,975 17,727 17,032 52,734 106,799 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 ก าหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2564 ประธานแจ้งว่าจะจัดประชุมในรูปแบบเดียวกับครั้งนี้ และจะแจ้งวัน 
เวลา ให้ทราบต่อไป 
เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.  

         ลงชื่อ        ผู้จดรายงานการประชุม       ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล)                                   (นางวัลภา  เขียวชอุ่ม)  
          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                 ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
 


