
 
รายงานการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ด้วยระบบ Video Conference 

ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 

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

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  
     ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1  

 6. นายณรงค์  คงสมปราชญ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
      ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 2 
    7. นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 
      ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 3 
    8. นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี  
      ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 4 
    9. นายวิธาน  พรหมสินธศุักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
      ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 5   
  10. นายขวัญชัย  ไกรธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
      ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 6 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
   1. นางวลัภา  เขียวชอุ่ม     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   2. นายประทีป  หมื่นข า  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   3. นายณัฏฐเมธร ์ดุลคนิต  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
   4. นายอุทัย  โทจ าปา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
   5. นายวรพงษ์  แจ่มจ ารัส  นักประชาสัมพันธ์ 
   6. นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล นักจัดการงานทั่วไป 
   7. นายจรลั  จินจาคาม   ครู โรงเรียนศึกษานารี 
   8. นางสาวกรชนก เพชรพรรณ  เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
   9. นางสาวสิริกร สิมะแสงยาภรณ์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 10. นายมานัสวี  ดว้งไพรี  ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ในสังกัด และผู้แทน จ านวน 67 โรงเรียน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
             นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เป็นประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ดังนี้  

 1. เพ่ือสื่อสาร... 
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             1. เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมทั้งการเปิด 
ภาคเรียนที่ 1 
            2. เพ่ือให้การด าเนินงาน/กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
หลังจากนั้น เป็นการรับชมวีดิทัศน์การมอบนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโควิด-19 ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีสาระส าคัญ ดังนี้  
            ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการประเมิน
สถานการณ์มาตลอด มีความห่วงใยเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ ๑ จากเดิมในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 
14 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ โรงเรียนใดที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ให้ประเมินสถานการณ์ตามระบบ Thai 
Stop COVID Plus (TSC+) ให้ก าหนดมาตรการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ความปลอดภัยของ
ครูผู้สอนและนักเรียนเป็นส าคัญ กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน 5 รูปแบบ เพ่ือให้
การศึกษาได้เข้าถึงผู้เรียน หากโรงเรียนใดยังไม่พร้อม มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่ 
4 จังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ให้เปิดการเรียนรูปแบบออนไลน์ ออนแอร์ เท่านั้น และได้รับการอนุญาตจาก
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี ้ถึงแม้ว่าการเลื่อนก าหนดการเปิด
ภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ยังคงให้มีการปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 เพื่อให้การวางแผนในการสอบเข้าเรียนของนักเรียนในปลายภาคเรียนที่ 2 ไม่มีการเหลื่อมเวลา 
            การมอบนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ  
ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
            1. การด าเนินงานต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังควบคุม 
ให้อยู่ในภาวะปกติไม่ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นส าคัญ เนื่องจาก 
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีจ านวนสูงอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ 
นนทบุรี ซ่ึงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ดังนั้น ห้วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะวิกฤต เนื่องจากข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ต้องการรับทราบแนวทางปฏิบัติ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพ-
มหานครทุกโรงเรียนต้องท าการส ารวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคลว่านักเรียนมีความพร้อมในการเรียนด้วยวิธีใดบ้าง 
หากโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนรูปแบบ On site ได ้แม้แต่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ไม่มีความเสี่ยงสูง หากต้อง 
เปิดเรียนด้วยวิธ ี On site อาจมีผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีความกังวลใจ ไม่ต้องการให้บุตรหลานเดินทางมาเรียน 
ที่โรงเรียน สามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้เช่นกัน และขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส ารวจความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดเป็นรายโรง ว่ามีความพร้อมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ 
และรายงานไปยังศูนย์ควบคุมโรคของจังหวัดเพ่ือให้ความเห็นชอบ/อนุญาต จึงจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 
ทั้งนี้ หากมีการเรียนการสอนรูปแบบ On site ต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และขอเน้นย้ าว่า การเปิดเรียน มิได้หมายถึง การมาเรียน 
ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงการเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีรูปแบบวิธีการต่างๆ ให้สามารถจัด 
การเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง 
   2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความห่วงใยสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล ในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 
2564 ให้โรงเรียนด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะโรงเรียนที่รับสมัครนักเรียนเกินจ านวนที่รับได้ กรณีโรงเรียน 
บางโรงที่เกินจ านวน แต่เฉลี่ยห้องละไม่เกิน 44 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุโลมให้รับสมัครนักเรียน 
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก เพ่ือลดการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก ประเด็นที่ไม่ควรจัดสอบเลย คือ โรงเรียนที่รับนักเรียน 
ที่มีจ านวนไม่เกิน แต่ต้องการสอบเพียงแยกห้องเรียน เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย โรงเรียนสามารถคัดแยก 

ห้องเรียน... 
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ห้องเรียนโดยการพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย หรือสอบแบ่งห้องในภายหลังได้ ทั้งนี้ ขอให้ทุกโรงเรียนยึดถือปฏิบัติ 
ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งครู นักเรียน  
และบุคลากรทุกภาคส่วน ถึงแม้ว่าการด าเนินงานในสภาวะวิกฤต จะมีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ขอให้ทุกคนร่วมมือ
ร่วมใจกัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน จึงมีการเร่งด าเนินการ
จัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดทุกคนภายในเดือนมิถุนายน 2564  
            การมอบนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ของ นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน  
ได้แก่ อาคารสถานที่ ครู บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ผู้ปกครอง นักเรียน และขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพ่ือรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2564 ครูเตรียมการ
ดูแลจัดผู้เรียนเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทดสอบระบบ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ตรงกัน ให้นักเรียนประเมินตนเองรายบุคคล เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้
ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีหลักคิด “รักนักเรียนเสมือนลูก รักเพ่ือนร่วมงานเสมือนญาติ 
รักองค์กรเสมือนบ้าน” 
 2. การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2564  
จะมีการสอบเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเกินจ านวนที่รับของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีการแข่งขันสูง ขอให้ผู้บริหาร บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ให้นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนประเมินตนเอง คัดกรองรายบุคคล จัดห้องสอบตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก าหนด นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้จัดแยกต่างหากจากนักเรียนปกติ 
หากมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าสอบได้ ขอให้โรงเรียนให้ความอนุเคราะห์ ประสานงาน อ านวยความสะดวก  
และขอให้ผู้บริหารโรงเรียนดูแลนักเรียนตั้งแต่การเดินทางมาสอบ ระหว่างการสอบ จนเดินทางกลับที่พักให้มี 
ความปลอดภัย 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
          การน าเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ จ านวน 6 ด้าน โดย ประธานกลุ่ม
โรงเรียน กลุ่มที่ 1 – 6 ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา (Safety School) น าเสนอโดย นายณรงค์  คงสมปราชญ์ 
ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๒ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ตามนโยบาย 12 ข้อของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และแนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะ มีความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย ทีม่ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และด้านจิตใจ 
  การด าเนินงานใช้แนวคิด PIE โมเดล ประกอบด้วย 
 - Planning การวางแผน ประกาศเจตนารมณ์การสร้างสถานศึกษาปลอดภัย การประชุมวางแผน  
การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายอย่างชัดเจน 
 - Implementation การน าแผนไปปฏิบัติ คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนเผชิญเหตุในระดับโรงเรียน 
ก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 
ในสังกัด ผ่านการอบรมบุคลากร และจัดท าคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างต่อเนื่อง 

Evaluation… 
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 - Evaluation การติดตาม ก ากับและประเมินผล คณะท างานด าเนินการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
การขับเคลื่อนนโยบายตามแนวคิด PIE โมเดล ครอบคลุมมิติด้านการสร้างความปลอดภัย ป้องกัน การคุ้มครอง 
เมื่อเผชิญเหตุ การช่วยเหลือเยียวยา และการรายงาน  
          - ภัยที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา มี 3 ด้าน คือ 
 ด้านที่ 1 ภัยจากบุคคล ได้แก่ การใช้ความรุนแรง การมั่วสุม ภัยทางเพศ ภัยจากโรค-สุขอนามัย ปัญหานักเรียน 
 ด้านที่ 2 ภัยจากอุบัติเหตุ ได้แก่ การคมนาคม ขนส่ง สภาพแวดล้อม 
 ด้านที่ 3 ภัยจากสาธารณภัย ได้แก่ ภัยจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว มลพิษทางอากาศ  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภัยจากโรคระบาด โรคติดต่อ การจลาจล ชุมนุมประท้วง 
ซึ่งในการด าเนินงานอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชนเครือข่ายเอกชน โดยด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 - นายณรงค์  คงสมปราชญ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมประการใด ทางคณะผู้จัดท าพร้อมที่จะน าไปปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ก่อนน าไปจัดท าคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย เผยแพร่ให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้อย่างเป็นทางการ เพ่ือประโยชน์ 
ทางการศึกษาต่อไป 
 - ประธาน กล่าวว่า ตามที่มีการน าเสนอนโยบาย ด้านที่ 1 ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา รวมทั้งจะมีการ
จัดท าคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ - 
มหานคร เขต 1 จะมีการจัดส่งคู่มือให้ทุกโรงเรียน เพ่ือน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และด าเนินการ  
ตามคู่มือ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนแต่ละโรง เพื่อที่จะร่วมกันป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
สร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใย 
 ด้านที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ น าเสนอโดย นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1  
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 จากการที่สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป เรียกว่า สถานการณ์ VUCA World ประกอบด้วย 
          Volatility – ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความเร็ว (ช่วงเวลา) ที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษา ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยง เกิดความไม่เชื่อมั่น และเกิดการเปลี่ยนแปลง  
          Uncertainty – ความไม่แน่นอน ว่าโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จึงเกิดการคาดการณ์ เหตุการณ์ 
ไม่คาดคิด ความไม่รู้/ขาดข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดการชะงัก ชะลอ สภาวะถดถอย เกิดวิกฤติหรือโอกาส  
          Complexity – ความซับซ้อน เกิดความสัมพันธ์เบื้องลึก การส่งผลต่อเนื่อง อิทธิพลตัวแปร ซึ่งท าให้เกิด
ความยุ่งยาก เกิดผลกระทบต่อๆ กันแบบโดมิโน 
         Ambiquity – ความคลุมเครือ ในความจริง (ข้อเท็จจริง) ในการแปลความ-ตีความ สิ่งที่ไม่มีใครทราบว่า 
ในอนาคตความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางใดบ้าง ซึ่งท าให้เกิดความไม่มั่นใจ เกิดจุดเปลี่ยน 
เกิดแนวทางแบบใหม่ๆ  
         ปัญหาเด็กนักเรียนไทยยังมคีุณลักษณะของผู้เรียนไม่น่าพอใจ ได้แก่ ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด หัวโต  
ตัวลีบ นกแก้วนกขุนทอง เก่งแบบเป็ด ไม่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่าง หรือเรียนเพ่ือสอบ เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นอยู ่คือ 
เด็กไทยส่วนใหญ่ได้รับความรู้จ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้เท่าท่ีควร รวมทั้ง 
ยังขาดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต ท าให้มีขีดความสามารถต่ า 
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อความอยู่รอดและความอยู่ดีของประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้น 
สิ่งที่มีความจ าเป็น คือ ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ได้มีความตระหนัก 

ในบทบาท... 
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ในบทบาทหน้าที่ของตนในการช่วยกันพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
          บริบทการศึกษาโลก มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ (Competency) ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้ (Knowledge) 
2) ทักษะ (Skill) 3) เจตคติ/คุณลักษณะ (Attitudes)   
          แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ ของ เดวิด แมคคลาเลน (David C. McClelland) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการท างานที่ดีกว่าเชาวน์ปัญญา ที่จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนที่เรียนเก่ง
อาจไม่ประสบความส าเร็จในการท างานเสมอไป แต่ผู้ที่ท างานเก่งมักประสบความส าเร็จสูงในการท างาน เนื่องจาก
สามารถประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในงานที่ท า ทั้งนี้ เดวิด 
แมคคลาเลน ได้สร้างโมเดลภูเขาน้ าแข็ง โดยกล่าวว่า บุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็งที่มีส่วนที่เห็นได้ง่าย 
พัฒนาได ้คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า ซึ่งก็คือ องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ที่มองเห็น 
ได้ยาก คือ ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทต่อสังคม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม
ในการท างานของบุคคล และเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างไร ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลนั้น       
          ลักษณะส าคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีดังนี้ 
 1) หลักสูตรที่ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 
 2) การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้มีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ 
 3) จัดท าขึ้นเพ่ือประกันว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่งๆ จะมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ ตามที่ต้องการ 
 4) หลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะ 
ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและอนาคตของผู้เรียนในอนาคต 
 - กรอบแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  - นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 กล่าวเพ่ิมเติมว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
คือ สิ่งที่มีการปฏิบัติตามปกติ น าเสนอเพ่ือเป็นแนวคิดเริ่มต้นให้กับผู้บริหารในการสร้างกระบวนการคิด การพัฒนา
หลักสูตรของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละโรงเรียน มีบุคลิก อัตลักษณ์ของนักเรียนอยู่แล้ว ซึ่งจะน าไปให้ครู
เสริมความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ความเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลให้มากยิ่งขึ้น และกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี 1 จะน า
แนวนโยบายด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปจัดท าคู่มือแจกจ่ายให้ทุกโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดท าลิ้งค์การน าเสนอ
ไว้ในกลุ่มไลน์ด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ 
 - ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า การด าเนินงานใดก็ตาม ที่มีคู่มือประกอบการท างาน งานนั้นจะมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล ดังนั้น การปฏิบัติงาน ภารกิจงานในโรงเรียน ควรมีคู่มือประกอบการท างาน เช่น คู่มือผู้ปกครอง 
คู่มือครู คู่มือการขับเคลื่อนต่างๆ ในโรงเรียน หากมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรในการปฏิบัติงาน สามารถศึกษา
ได้จากคู่มือให้เกิดแนวทางในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ด้านที่ 3... 
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 ด้านที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) น าเสนอโดย นางอมรรัตน์  
โพธิตาปะนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพื่อให้ผู้บริหารมุ่งเน้นการจัดการสถานศึกษาบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
          2) เพื่อให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และใช้งานได้แบบเรียลไทม์ 
          3) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา ให้มีช่องทางหลักในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก อาทิ เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค 
จากการวิเคราะห์ภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยใช้กฎกระทรวง และการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก ออกเป็น  
4 ฝ่าย ซึ่งคณะท างานเกิดแนวคิดท่ีว่าสถานศึกษาควรมีข้อมูลทั่วไป ทีส่ถานศึกษามีการรวบรวมไว้ทั้งหมด โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ส่วนด้านที่ 6 มีจุดเน้น คือ ข้อมูลโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ตามที่ทุกโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว ได้แก่ ประวัติโรงเรียน 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ 
 ด้านที่ 2 ด้านวิชาการ สาระส าคัญ คือ 1) หลักสูตร, แผนการเรียน, โครงสร้างหลักสูตร, เกณฑ์การวัด-
ประเมิน, การจบการศึกษา  2) ผลสัมฤทธิ์ ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  3) แหล่งเรียนรู้
ภายใน-ภายนอกโรงเรียน จัดเก็บข้อมูลรูปแบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย  4) การนิเทศการศึกษา ที่น าเสนอรูปแบบ
การนิเทศของสถานศึกษา  5) ระบบงานแนะแนว ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถิติการศึกษา 
ที่นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ด้านที่ 3 ด้านงบประมาณ การน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงาน 
การใช้งบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ด้านที่ 4 ด้านบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครู 2) การอบรมพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก  
โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน เป็นข้อมูลจ านวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา และงบประมาณในการอบรม รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครู และการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ด้านที่ 5 ด้านบริหารทั่วไป คือ 1) ระบบการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษา  2) อาคารสถานที่  3)  
ส ามะโนนักเรียน  4) กิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) การควบคุมภายใน 
 ด้านที่ 6 จุดเน้นข้อมูลโรงเรียนสุจริต ที่มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือการด าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 9 และ 10  
 ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ต้องจัดท า 
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการปรับข้อมูลเพื่อการน าไปใช้ และหน้าเว็บไซต์ต้องมีช่องทางที่ประชาชน
หรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
  - นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3 กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนศึกษา
รายละเอียดการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เพ่ือขับเคลื่อนงานโรงเรียนสุจริต 
และเตรียมความพร้อมในการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 - ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดท าข้อมูลสารสนเทศในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่มีการอัพเดตข้อมูลที่ปฏิบัติจริงขึ้นหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการประเมิน
เว็บไซต์ทุกเดือน ซึ่งข้อมูลที่ให้มีการน าขึ้นหน้าเว็บไซต์คือกรอบภารกิจงานของสถานศึกษา ทุกเรื่องที่มีการแจ้งเวียน 

สั่งการ... 
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สั่งการ มอบหมาย รวมทั้งมาตรการด้านต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงาน งานที่ปฏิบัติเป็นประจ า เป็นรายวัน ต้องมีข้อมูล 
ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะมีการน ากรอบแนวคิดที่กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 3 ไปประเมินเว็บไซต์ โดยจัดท า
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับคู่มือ และแจ้งเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ให้ทุกโรงเรียน และทุกกลุ่มงานในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทราบและด าเนินการ สิ่งที่มีความส าคัญในการให้บุคคล
เข้าถึงข้อมูล เช่น ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวก พึงพอใจ เนื่องจากเป็นหน้าที่หลัก
ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงกับการประเมินเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต ซึ่งขณะนี้ได้มีการก าหนด
เป็นกฎหมาย มิได้เป็นเพียงนโยบายที่ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนถือปฏิบัติ ดังนั้น ในโรงเรียน 
ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน ที่มีมาตรการ แนวทาง ปฏิทิน เมื่อปฏิบัติตามคู่มือและรายงานผลการ
ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้น มีการเก็บหลักฐานร่องรอยที่ได้ปฏิบัติ อัพโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ต่อไป ขอให้ 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของทุกโรงเรียนต้องเป็นปัจจุบัน และจะมีการประเมินเว็บไซต์ไม่เกินวันที่ 10 
ของทุกเดือน โดยส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมการประเมินกลุ่มโรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ ครูที่มีทักษะความช านาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้กรรมการศึกษาข้อมูลคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา จะท าให้สามารถมองเห็นภาพว่าโรงเรียนแต่ละโรงมีการอัพโหลดข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
เพียงใด ทั้งนี้ รวมทั้งการด าเนินการในส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ด้วยเช่นกัน 
 ด้านที่ 4 ด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน (Career Skills) น าเสนอโดย นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ 
ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 จุดมุ่งหมายของการศึกษาในปัจจุบัน คือ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพในอนาคต เป็นความรู้ 
คู่อาชีพ ตามโมเดลการขับเคลื่อนทักษะอาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด ชีวิต ประสบการณ์และ
ความใฝ่ฝัน ดังนั้น โจทย์ส าคัญคือ ต้องเตรียมทักษะอาชีพของผู้เรียนอย่างไร เพ่ือให้มีความหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
 กลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 4 ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนทักษะอาชีพที่ส าคัญ แบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 
 1) การเตรียมทักษะเพ่ือการท างานในชั้นเรียน เป็นการสร้างความสามารถทางด้านสังคม (Soft Skill) เช่น 
การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี การแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ โดยประยุกต์
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านวิธีสอนหรือสอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในทุกระดับชั้น 
    - แนวทางท่ีสามารถด าเนินการได้ คือ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  3) สร้างกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีขั้นตอนสะท้อนการ
เรียนรู้ท้ายคาบเรียน ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายคุณค่าของเนื้อหาที่เรียน และครูผู้สอนเป็นผู้ร่วมกระบวนการนั้น  
เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนว่าสามารถบูรณาการกับการสร้างทักษะอาชีพได้อย่างไร จุดเด่นส าคัญของขั้นตอนนี้  
คือ 1) สามารถท าได้ในทุกบริบทของสถานศึกษา  2) ทุกระดับชั้นสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ 
    ข้อเสนอแนะ : ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องเป็นผู้ร่วมคิดและน าเสนอโมเดลของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามบริบทของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจ าเป็นต้องประยุกต์ขั้นสะท้อนการเรียนท้ายคาบเรียนทุกการเรียน
จบในเนื้อหานั้นๆ 
 2) การฝึกปฏิบัติสร้างทักษะอาชีพในพ้ืนที่จริง หลังจากพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้าน
สังคมท่ีจ าเป็นแล้ว จึงส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ สร้างทักษะอาชีพในพ้ืนที่จริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ระดับชั้นที่เหมาะแก่การด าเนินการ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    - แนวทางท่ีสามารถด าเนินการได้ คือ 1) สร้างเครือข่ายอาชีพกับผู้ปกครอง  2) ท าบันทึกข้อตกลงกับ
สถานประกอบการ 3) สร้างรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติอาชีพ นอกจากวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานพ้ืนฐานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ก็สามารถด าเนินการได้ เช่น วิชาภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์, 
การสร้างคอนเทนต์-การถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อเพ่ือเป็นยูทูปเบอร์, การขายของออนไลน์ตามความสนใจ 

ตัวอย่าง... 
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            - ตัวอย่างข้อมูลจากโรงเรียนที่ด าเนินการกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ 
     1) โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์ โดยแผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ แผนการเรียนทวิศึกษา-คหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เมื่อจบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะได้รับทั้งวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
     2) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก และ
แผนการเรียนธุรกิจอาหาร มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
รวมทั้งมีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน เมื่อจบการศึกษานักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     3) โรงเรียนวัดราชโอรส มีโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted)  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับสถาบันบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 3) การสะท้อนผลการปรับปรุงพัฒนาและความส าเร็จของผู้เรียน มีแนวทางการด าเนินการ คือ การ
ปรับปรุงพัฒนาและสะท้อนผลส าเร็จของผู้เรียน 
 - นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภกัดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4 กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการน าเสนอแนวคดิ 
ด้านทักษะอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทาง ตัวอย่างให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นว่าบางโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนได้ 
และนักเรียนไม่ทราบว่าจะประสบความส าเร็จได้อย่างไร ซึ่งทุกโรงเรียนต้องมีการก าหนดเป็นแนวทางส่งเสริมให้
นักเรียนประสบความส าเร็จได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง ซึ่งอาชีพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ของสังคมปัจจุบันและอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากโรงเรียนหวังว่าจะผลิตนักเรียนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ตลาดอาชีพ แต่ไม่มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่แท้จริง ในอนาคตนักเรียนอาจจะไม่เห็นความส าเร็จ 
ดังนั้น กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4 จึงขอน าเสนอแนวคิดด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือให้ทุกคนร่วมกันคิด ช่วยกันท า 
และปรับเปลี่ยนจากการให้ความรู้คู่คุณธรรม เป็นการให้ความรู้คู่คุณธรรมและความสามารถ ในการด ารงตนให้อยู่ 
ในสังคม และการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุข 
 - ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 1 เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และส่วนหนึ่งมีโรงเรียนโครงการทวิศึกษา - ทวีภาคีอยู่กับสถาบันอาชีวะ 
ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนชั้นน า มีการเปิดสอนรายวิชาเฉพาะทาง เฉพาะด้าน เน้นความสามารถ
พิเศษ แต่สิ่งส าคัญ คือ ทักษะการท างาน รักงาน มีความตั้งใจท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านที่ 5 การจัดการส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ/ความเป็นเลิศเฉพาะทาง น าเสนอโดย นายขวัญชัย  
ไกรธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 6 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 - การจัดการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ/ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง คือ การจัดการเรียน
การสอนหรือกิจกรรมเสริมทักษะที่ตระหนักถึงพหุปัญญาของผู้เรียน อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ดนตรี 
กีฬา และการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง  
 - ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ คือ ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ แบ่งเป็น 9 ประเภท คือ 1) บกพร่อง
ทางการมองเห็น 2) บกพร่องทางการได้ยิน 3) บกพร่องทางการสื่อสาร 4) บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 
5) บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม  6) บกพร่องทางสติปัญญา  7) บกพร่องทางการเรียนรู้  8) ออทิสติก  
9) พิการซ้ าซ้อน ต้องบริหารจัดการโดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ 
    1) วิเคราะห์/แยกแยะ จากการประเมิน/วินิจฉัยโดยแพทย์ เพื่อให้ค าแนะน าในการจัดโปรแกรม
ช่วยเหลือนักเรียน 
             2) พิจารณาความพร้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหา 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และสนับสนุนสื่อโดยการประสานขอสื่อ เนื่องจากกิจกรรมบางประเภทต้องใช้สื่อ 
เฉพาะทาง-เฉพาะด้าน 

 
3) จัดท าแผน... 
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             3) จัดท าแผน IEP โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
แต่ละประเภท ที่เน้นเรื่องอาชีพ 
             4) พัฒนาศักยภาพ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่ไปกับการบ าบัดฟ้ืนฟูความสามารถ 
          - ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง คือ ผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี  
ด้านอาชีพ ด้านมิติสัมพันธ์ (การวาดภาพ เขียนภาพ การเล่นเกม) ซึ่งผู้เรียนประเภทนี้ เราต้องช่วยกันดู วิเคราะห์ 
ประเมินว่าผู้เรียนมีความโดดเด่นด้านใด โดยมีครูแนะแนว ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง ร่วมกันคัดกรองนักเรียน ดังนี้ 
             1) ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ โดยให้ครูประจ าวิชาร่วมค้นหาศักยภาพนักเรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ มีการจับคู่ดูแลระหว่างครูและนักเรียนที่มีความถนัดตรงกัน (1 teacher 1 best student) 
             2) รู้จักตนเอง มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้จักตนเอง
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 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 
 - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีการจัดการศึกษา
พิเศษ ให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและมีความบกพร่องในด้านต่างๆ ได้แก่ 
    1) โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น คือ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
    2) โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
    3) โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
    4) โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คือ โรงเรียนสวนอนันต์ 
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
    5) โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องมากกว่า 1 ด้าน คือ โรงเรียนวัดสังเวช  
โรงเรียนราชาธิวาส โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 
นอกจากนี้ มีอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยไม่ได้มีการจัดการศึกษาพิเศษ แต่สามารถรับได้ 
  - ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ผู้เรียน
ก าลังศึกษา ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษท่ีต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของแต่ละคน ในฐานะ
ผู้บริหาร ครู จะต้องน าระบบกลไก และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้อย่างเข้มข้น ต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
ว่านักเรียนแต่ละคนมีความสนใจ มีความถนัดด้านใด ซ่ึงต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เต็มตามศักยภาพ และ
ความสามารถที่มีอยู่ พร้อมทั้งหาวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มท่ีและครอบคลุม 
 ด้านที่ 6 การพัฒนาบุคลากร น าเสนอโดย นายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี 5  
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในการพัฒนาบุคลากร คือ “มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรไปสู่การยอมรับ เชื่อถือ ไว้ใจ 
จากผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา” โดย สพม.กท 1 มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพ... 
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 1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ และภาษารวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาในการท างาน 
 2) สร้างเสริมทัศนคติของบุคลากรไปสู่ทิศทางเดียวกัน 
 3) บุคลากรเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา ของผู้รับบริการ 
 4) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 5) องค์กรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งเป้าหมายต่อครูและบุคลากรในอนาคต คือ 1) มีความรับผิดชอบสูง 2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 3) ท างาน 
แบบบูรณาการ 4) เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความส าคัญของตน 5) ใช้เทคโนโลยี และมีทักษะด้านภาษาที่ดี 
 - แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรของ สพม.กท 1 ดังนี้ 
   1) พัฒนาระบบบริหารจัดการกับการพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงกัน 
   2) ส่งเสริม ยกย่อง สร้างทัศนคติของบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   3) เน้นการมีส่วนร่วม 
   4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   5) เน้นย้ าการพัฒนาด้านทักษะ และเทคโนโลยีดิจิตอล 
   6) ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   7) ปลูกฝังกระบวนการคิด ค่านิยมอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประชาชนและส่วนรวม 
   8) สร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรทั้งในเขตพ้ืนที่ นอกเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
 - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่มีการด าเนินการ ได้แก่ 
   1) การจัดท าและเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู เพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   2) การประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 ยกระดับและพัฒนาทักษะ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   3) การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   4) การประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ระยะที่ 3 ยกระดับและพัฒนาทักษะ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   5) การอบรมพัฒนาลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   6) การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   7) การอบรมพัฒนาข้าราชการครู ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (PA) 
   8) การประกวดสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิตอล ปีการศึกษา 2564 
   9) การประกวดการสอนห้องเรียนบูรณาการ ปีการศึกษา 2564 
 - ประธานกล่าวขอบคุณประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ร่วมกันออกแบบ น าเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ และจากการที่ประธานแต่ละกลุ่มน าเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้ง 6 ด้าน 
ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกโรงเรียนน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
           1.1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2564 
ตามล าดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ ขอให้ทุกโรงเรียนที่เป็น
สนามสอบด าเนินการตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 1.2 ขอเชิญ... 
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  1.2 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เมื่อสถานศึกษาสมัคร
เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะส่งรายชื่อไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฉบับใหม่ ให้มีการยื่นค าร้องขอย้ายในเดือนกรกฎาคม 2564 รวมทั้งการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (PA) โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนท าบันทึกข้อตกลงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนท าบันทึกข้อตกลงกับรองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูท าบันทึกข้อตกลงกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมก าหนดเป้าหมาย ระยะ 3 ปี และวางแผนการสอนส าหรับครู วางแผนการบริหาร
ส าหรับผู้บริหาร ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการคร ูศึกษาหลักเกณฑ์และเตรียมการ 
ที่ประชุม : รับทราบ  
  1.3 การประชาสัมพันธ์ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนสมัครและส่งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบออนไลน์ ขณะนี้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่งรายชื่อโรงเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว และมีโรงเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานโดยตรง 
ขอให้ส่งรายชื่อเพ่ิมเติม พร้อมทั้งจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ต้นแบบ เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน 
ทั่วประเทศเรียนร่วมด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
          ประธานให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี
รายละเอียดตามรายงานการประชุมดังแนบ หากมีข้อความไม่ถูกต้องควรปรับปรุงแก้ไข ขอให้แจ้งแก้ไขได้ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต 
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
โครงการเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ส่งผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 ท่าน คือ  
นายถนอม บุญโต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมด้วย
คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว โดยระยะต่อไปจะเป็นการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  3.2  การประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
                 จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ โรงเรียน... 
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ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2 ยกระดับและพัฒนาทักษะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งกลุ่มโรงเรียน 
ที่ได้รับมอบหมาย ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
        1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ โดยกลุ่มโรงเรยีนกลุ่มที่ 1 ด าเนนิการจัดอบรมเมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564  
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
       1.2 กลุ่มบริหารทั่วไป โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ด าเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่  6 – 7 เมษายน 2564 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
       1.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 4 ด าเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่  5 – 6 เมษายน 2564 
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
       1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 ด าเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่  1 – 2 เมษายน 2564 
ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.3  การจัดท าและเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมี 
 และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด    

     ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ได้จัดท าโครงการพัฒนา
สมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 5 การจัดท าและเสนอ
หลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 
สายงานการสอน โดยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการในสังกัด ด าเนินการจัดท าหลักสูตร เพ่ือเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ได้ด าเนินการประชุมกลั่นกรอง เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรให้สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  

    ขณะนี้ เหลือเพียงขั้นตอนการกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ส าคัญตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด ลงใน google form ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับรอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
จึงไม่สามารถเชิญตัวแทนผู้จัดท าหลักสูตรมาร่วมประชุมจัดท าข้อมูลดังกล่าวที่ส านักงานฯ ได้ ในการนี้ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอเชิญตัวแทนผู้จัดท าหลักสูตรแต่ละศูนย์ ซึ่งเป็นผู้ที่
สามารถกรอกข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงใน google form ทีก่ าหนดได้ ร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจง
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลหลักสูตร ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ทางระบบ Video 
Conference ผ่าน Google Meet  และเม่ือได้ด าเนินการกรอกข้อมูลหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทราบ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
           4.1 กลุ่มอ านวยการ 
   4.1.1 การบริการผ่านระบบออนไลน์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในสถานการณ์การแพร่ -
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                     ตามท่ีมีหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04290/ว1391 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่องการบริการผ่านระบบออนไลน์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบว่าการบริการของทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอให้เน้น 

ช่องทาง... 
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ช่องทางการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นหนังสือ
ราชการที่มีเอกสารแนบเป็นจ านวนมากหรือเป็นเอกสารที่มีความจ าเป็นต้องใช้ต้นฉบับจริงเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือ
ราชการที่ส่งทาง e – office แล้ว ทางโรงเรียนไม่ต้องน าต้นฉบับส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 อีก เพ่ือมิให้มีการลงทะเบียนรับซ้ าซ้อน  
ที่ประชุม : รับทราบ  
       4.1.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร 

      ตามท่ีมีหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ ศธ 
04290/ว1696 ลงวันที 17 พฤษภาคม 2564 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามแนวทางฯ ดังกล่าว
เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของฝ่ายบริหารให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision 
Making) เพ่ือสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง โดยสามารถ 
น าหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน                    
ที่ประชุม : รับทราบ  
           4.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       4.2.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)                    
                         การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
ที่ประชุม : รับทราบ 
       4.2.2 การส ารวจความต้องการบรรจุ/รับย้าย 
                         ตามท่ีมีครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ขอย้ายจ านวนหลายอัตรา ส่งผลให้บางโรงเรียนเกิดการขาดแคลนครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงด าเนินการส ารวจความต้องการบรรจุ/รับย้าย  
โดยน าข้อมูลความต้องการวิชาเอกที่ให้โรงเรียนรายงานมา เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพ- 
มหานคร เพื่อขอก าหนดสัดส่วนในการบรรจุและรับย้ายให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานความต้องการบรรจุ/รับย้าย เพ่ือน าเข้า 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเรียกบรรจุ ให้ทันวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ต่อไป 
   ที่ประชุม : รับทราบ 
  4.3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       4.3.1 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

                ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดจ้ัดท าแนวทาง 
การจัดการด าเนินการของกลุ่มต่างๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
รวมทัง้ แนวทางในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ระยะ คือ 

 
 ระยะท่ี 1... 
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                ระยะที่ 1 การส ารวจความพร้อม โดยส ารวจความพร้อมด้านต่างๆ เช่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านผู้เรียนและผู้ปกครอง ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 
2 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงไดด้ าเนินการส ารวจตามประเด็นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อมและการทดลองจัดการเรียนการสอน ด าเนินการช่วงวันที่  
3 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2564  ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน ด าเนินการนิเทศติดตามกับสถานศึกษา 
ในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกัน
ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการรับการนิเทศ  

                ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน ด าเนินการช่วงวันที ่15 มิถุนายน – 30 กันยายน 
2564 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษาตามก าหนดการที่ร่วมกันก าหนดกับโรงเรียนที่จะรับการนิเทศ 

                ระยะที่ 4 สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564 
ที่ประชุม : รับทราบ 
               4.3.2 การคัดเลือกโรงเรียนแม่ข่ายต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   

              ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้คัดเลือกโรงเรียนแม่ข่ายต้นแบบการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ โดยพิจารณาจาก 

              1. ความพร้อมด้านทรัพยากรในการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น บุคลากร สถานที่ 
                        2. ความสามารถในการรับโรงเรียนลูกข่ายที่นักเรียนในโรงเรียนลูกข่ายสามารถศึกษาเรียนรู้ 
ในเนื้อหารายวิชาต่างๆ ของโรงเรียนแม่ข่ายได้ 
                   3. ความรับผิดชอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

              โดยศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียนได้ประสานงานกับประธานกลุ่มโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียน 
ที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้ 
                        กลุ่มโรงเรียนที่ 1 : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
                        กลุ่มโรงเรียนที่ 2 : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
                        กลุ่มโรงเรียนที่ 3 : โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
                        กลุ่มโรงเรียนที่ 4 : โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
                        กลุ่มโรงเรียนที่ 5 : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  
                        กลุ่มโรงเรียนที่ 6 : โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
                        ทั้งนี ้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะด าเนินการจัดท าประกาศโรงเรียนต้นแบบและค าสั่งโรงเรียนแม่ข่ายต้นแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือด าเนินการในระยะต่อไป 
    - ประธาน ให้เพ่ิมเติมชื่อโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 คือ โรงเรียนสตรีวิทยา และกลุ่ม
โรงเรียนกลุ่มที่ 5 คือ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ประชุม : รับทราบ  
        4.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4.4.1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

                ตามท่ี... 
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   ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดปฏิทินการจัดการประกวด 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ระหว่าง
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(COVID-19) ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และกระจายในหลายพื้นท่ีทั่วประเทศ เพ่ือปฏิบัติ 
ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด นั้น  
                       ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เจ้าภาพระดับภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 
ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ขอเลื่อนก าหนดการประกวดออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
จนกว่าสถานการณ์ฯ จะมีแนวโน้มดีขึ้น 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                4.4.2 แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
               ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ                 
ด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โดยก าหนดเป้าหมายระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เพ่ือให้การด าเนินการ เป็นไป 
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งแนวทางการพัฒนา 
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
(รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ ศธ 04290/ว1607 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
         4.5  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       4.5.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รายงานผลการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว ในส่วนของงบด าเนินงาน  
ให้โรงเรียนเร่งด าเนินการตามระเบียบฯ และส่งหลักฐานขอเบิกงบประมาณโดยด่วน และในส่วนของงบลงทุน 
โรงเรียนที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดแล้วให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ในระบบ e-GP และหลังจากลงนาม 
ในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้ท าหนังสือส่งส าเนาสัญญา พร้อมเลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา ไปยังกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ เพ่ือจัดท า PO ในระบบ GFMIS ต่อไป จึงให้โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบ และเร่งด าเนินการ
บริหารงบประมาณ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป โดยให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข 1 ที่แนบท้ายวาระการประชุม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
       4.5.2 การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญส าหรับผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
                          ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ก าลังด าเนินการ
เตรียมการจัดประชุมชี้แจงการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 
Filing) ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงจะแจ้งก าหนดการให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

  
4.6 กลุ่มส่งเสริม... 
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          4.6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       4.6.1 การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564          
                         ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ทราบวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง                   
ปีการศึกษา 2564 การเลื่อนการด าเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รวมทั้ง 
แจ้งแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานและการมอบตัว  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการอย่างเคร่งครัด นั้น 
     ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอแจ้งมติที่ประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศปก.ศบค.) 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

   1. เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โดยขอใช้อาคารสถานที่ในการสอบคัดเลือกและจับฉลาก 
ซ่ึงคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ศปก.ศบค.) ได้เห็นชอบให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
การจับฉลาก การสอบคัดเลือกไปจนถึงการรายงานตัว การมอบตัว และการยื่นความจ านง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) 

   2. ที่ประชุมอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมในการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนมากกว่า 20 คน                
ในสถานศึกษาท่ีมีการจับฉลาก และการสอบคัดเลือกนักเรียน  

     3. ให้ด าเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ก าหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพ้ืนที่ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
ความปลอดภัยสูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรับนักเรียนทุกคน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอซักซ้อมการด าเนินการรับนักเรียน ดังนี้ 
    1. การด าเนินการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2564 ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   

  ขอให้ทุกโรงเรียนถือแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก  
การรายงานตัว และการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และที่เพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัด 

  2. การจัดหาที่เรียน กรณีเด็กไม่มีที่เรียน 
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขุนเทียน โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้พัฒนาแพลทฟอร์มระบบรับค าขอจัดสรร                
ที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดหา
โรงเรียนตามความเหมาะสมให้แก่นักเรียนทุกคนที่ยังไม่มีที่เรียนผ่านเว็บไซต์ https://admission.sesao1.go.th/
ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และมอบตัว
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 (ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ทั้งนี้ขอให้ทุกโรงเรียนประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ https://admission.sesao1.go.th/ 
ไว้ท้ายประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

  
4.7 กลุ่มนโยบาย... 

https://admission.sesao1.go.th/ในระหว่าง
https://admission.sesao1.go.th/ในระหว่าง
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 4.7  กลุ่มนโยบายและแผน 

       4.7.1 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 
                        จากการที่โรงเรียนได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ งบลงทุน เช่น  
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน งบด าเนินงาน เช่น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน ค่าขยายเขตและหรือเพ่ิมก าลังส่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ขอชี้แจงแนวทางการจัดท าค าขอ ดังนี้ 
              - กรณีงบลงทุน จะต้องจัดท าแบบประมาณการราคา (ปร.4-5-6, ค่า Factor-f และแบบรูปรายการ 
              - กรณีงบด าเนินงาน  ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จะต้องจัดท าแบบประมาณการราคา 
(ปร.4-5-6, ค่า Factor-f และแบบรูปรายการ) 
              - กรณีงบด าเนินงาน ค่าขยายเขตและหรือเพ่ิมก าลังส่ง จะต้องขอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง 
และจัดท าแบบประมาณการราคา ( ปร.4-5-6, ค่า Factor-f และแบบรูปรายการ) 
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบประมาณการราคา (แบบ ปร.) ฉบับปัจจุบัน จากเว็บไซต์ สพม.กท 1 กลุ่มนโยบาย - 
และแผน โดยให้ลงลายมือชื่อผู้ประมาณการ และผู้บริหารโรงเรียน(หรือผู้รักษาการ) ให้ครบถ้วน 
ที่ประชุม : รับทราบ  
 4.8  หน่วยตรวจสอบภายใน 
                 4.8.1 การตรวจสอบการด าเนินการ “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
                           ตามคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบ ด้านการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น 
                          ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กท 1 มีก าหนดการตรวจสอบการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวฯ ในเดือน มิถุนายน 2564 เพ่ือติดตามข้อมูลรายงานในระบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
 ประธานกล่าวเพ่ิมเติมเรื่องเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน 
ให้ทุกโรงเรียนด าเนินการแจกจ่ายให้นักเรียนตามสิทธิ์ โดยหารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน 
โดยเน้นความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.  

                        ลงชื่อ              ผู้จดรายงานการประชุม    
                                                                (นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล)     
                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

     ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางวัลภา  เขียวชอุ่ม)    
                             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
 


