
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
ประจ าเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2565  
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 

ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
.......................................... 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน  ผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2. นายอ านาจ อัปษร  รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 3. นายอุดม อินทา  รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 5. นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์  รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
 6. นางสาวดุษฎี      จันทร์งาม รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  
 7. นายวินัย ค าวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
 8. นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  
 9. นายจีรศักดิ์ เดชเกิด  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
 10. นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 11. นายประจวบ อินทแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที  
 12. นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
 13. นางพลอยกาญจน์ พ่ึงเพียร  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  
 14. นายสันต์ธวัช ศรีค าแท้  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
 15. นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  
 16. นายรังสรรค์ นกสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา  
 17. นายธงชัย  อินทรพานิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
 18. นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อ านวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา  
 19. นายประภาส พริพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
 20. นายมิตรชัย สมส าราญกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
 21. นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
 22. นายประทีป ไชยเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 
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 23. นายสุรศักดิ์ การุญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร 
 24. นายสมพร สังวาระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
 25. นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ 
 26. นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔  
 27. นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ 
 28. นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา 
 29. นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 30. นางยุบล บุญอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

31. นายธีรวัฒน ์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
 32. นายราเมศน์ โสมเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 33. นางสาวณภาภัช ธีระภักดีธรากุล รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
 34. นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
 35. นายผจญ โพธิราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
 36. นายบรรจบ ภูโสดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  
 37. นางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชด าริ 
 38. นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน  
 39. นางสุมนา ธิกุลวงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
 40. นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  
 41.นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
 42. นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 43. นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
 44. นางจินตนา ถาค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีพฤฒา 
 45. นางเตือนใจ ปิ่นนิกร  ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
 46. นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ  
 47. นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 48. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
 49. นายเกษม วิจิโน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
 50. นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 51. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปภัมภ์ฯ 
 52. นายสายัณห์ ต่ายหลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร  
 53. นายวีระชัย บุญอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
 54. นายดนัย ศรีเกตุสุข รองผู้อ านวยการ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 55. นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 56. นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง  
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ผู้ไม่มาประชุม 
 นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
      2. นางธนวัลย ์ ปิติสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 3. นางยุพดี ดีอินทร์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจตรวจสอบภายใน 
 4. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 5. นางสาวมาเรียม ซอหมัด  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 7. นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 9. นางสมจิตร สืบอินทร์ ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 10. นางขวัญเรือน โคกเสือ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 11. นางสาวมุทิตา  กกแก้ว   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 12. นางสาวณัฐสินี ภานุศานต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 13. นางสาวศุภิสรา  เสือทอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
 14. นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

 15. นางสาวนิษฐ์ฐา พีระชัยภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
      16. นางจีรนันท์      ธ ารงวิศว          ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

      17. นายวรพล        สายโสภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
      18. นางปิยธิดา       บญุชะตา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 19. นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน  ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ 
 20. นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักดี พนักงานราชการ 
 21. นายกุลบดี อยู่ดี  พนักงานราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ประธานในที่ประชุม กล่าวแนะน าตัวและความเป็นมาในการเข้าสู่ 
ต าแหน่งโดยสังเขป 

ที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
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 2. นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการท าความรู้จักกผู้อ านวยการ
โรงเรียนทั้ง 52 โรงเรียน จึงให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 52 โรงเรียน กล่าวแนะน าตัวพร้อมทั้งกล่าวถึงความ
ต้องการ และเสนอข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 พร้อมรับฟังแนวความคิดเห็น น ามาปรับ และน าไปพัฒนาต่อไป   

ที่ประชุม รับทราบ โดยผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทั้ง 52 โรงเรียน ได้กล่าวแนะน าตัว พร้อมทั้งกล่าวถึง
ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2               
ในด้านต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด และน าไปปรับพัฒนาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 
ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ระเบียบวาระที่ 3 วาระสืบเนื่อง 

กลุ่มอ านวยการ 
 กฐินพระราชทานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

        ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งว่า ด้วยปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทาน น าไปถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง 
ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.39 น.
ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดได้ร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคทรัพย์ เป็นเงินจ านวน 68,640 บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) 
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บัญชีร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐิน “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หมดเขต 29 กันยายน 2565 

ที ่ โรงเรียน จ ำนวนเงินโอน (บำท) หมำยเหตุ 

1. จันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ 1,000  

2. เจ้ำพระยำวิทยำคม 1,000  

3. ดอนเมืองจำตุรจินดำ 1,000  

4. เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 2,000  

5. เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำกุนนที 1,000  

6. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 5,000  

7. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 2,000  

8. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ  4,000  

9. เทพลีลำ 2,000  

10. นนทรีวิทยำ 1,000  

11. นวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร 1,000  

12. นวมินทรำชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 2,000  

13. นวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ 2,000  

14. นวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย 3,000  

15. นวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ ๒ 1,000  

16. บำงกะปิ 1,000  

17. บดินทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี)  3,000  

18. บดินทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ 2,000  

19. บดินทรเดชำ (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ 1,000  

20. ปทุมคงคำ 1,000  

21. พุทธจักรวิทยำ 1,000  

22. พรตพิทยพยัต 2,000  

23. พระโขนงพิทยำลัย 1,000  

24. มัธยมวัดบึงทองหลำง 1,000  

25. มัธยมวัดธำตุทอง 1,000  

26. มัธยมวัดหนองจอก 1,000  

27. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ยำนนำเวศ 1,000  

28. รำชด ำริ 1,000  

29. รำชวินิตบำงเขน 1,000  
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30. รัตนโกสินทร์สมโภชลำดกระบัง 1,000  

31. ฤทธิยะวรรณำลัย 2,000  

32. ลำดปลำเค้ำพิทยำคม 1,000  

33. วชิรธรรมสำธิต 2,000  

34. วัดสุทธิวรำรำม 3,000  

35. สตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 2,000  

36. สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ 2,000  

37. สตรีศรีสุริโยทัย 1,000  

38. สำยน้ ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2,000  

39. สุรศักดิ์มนตรี 500  

40. สีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 1,000  

41. สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1,000  

42. สิริรัตนำธร 1,500  

43. สพม.กท 2 1,640  

รวมทั้งสิ้น 68,640 
 

 

ที่ประชุม รับทราบ โดย นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวว่า ด้วยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทานน าไปถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง 
ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  

จึงขอเชิญชวนคณะผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดได้ร่วมอนุโมทนาบุญเพ่ือจะน าไปถวาย          
ผ้าพระกฐินในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
ประธานในที่ประชุม มอบให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2        
และผู้อ านวยกลุ่มต่างๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 แจ้งภาระงาน
ของกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

4.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
ประธานในที่ประชุม ได้มอบให้ นายอ านาจ  อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 แจ้งภาระงานของกลุ่มบริหารงานที่ได้รับผิดชอบ ดังนี้ 
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4.1.1 แจ้งการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.1.2 การด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 21 อัตรา 

- ด าเนินการรับสมัครในวันที่  19 – 21 ตุลาคม 2565  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  26 ตุลาคม 2565 
- คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  วันที่ 27 ตุลาคม 2565  
- ประกาศผลการคัดเลือก 28 ตุลาคม 2565  
- บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.1.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู พิจารณารับย้ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

- ต าแหน่งว่าง จ านวน 233 อัตรา 
- ต าแหน่งรับย้าย จ านวน 42 อัตรา 

ต าแหน่งว่างที่เหลือจากการรับย้าย 191 อัตรา (จะน ามารับบรรจุประมาณเดือนพฤศจิกายน) 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.1.4 การสรรหาพนักงานราชการ จ านวน 18 อัตรา ดังนี้ 

4.1.4.1 กลุ่มงานบริการ (ต าแหน่งช่างไฟฟ้า) จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

จัดสรรต าแหน่งช่างไฟฟ้า คืนให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-สุวรรณภูมิ จ านวน 1 อัตรา 
จัดสรรต าแหน่งช่างไฟฟ้า คืนให ้โรงเรียนบางกะปิ จ านวน 1 อัตรา 
 

ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม โรงเรียนที่ย้าย 

1. นายธงชัย อินทรพาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

2. นางธัญมัย แฉล้มเขตต์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

3. นายประจวบ อินทแย้ม   โรงเรียนช านิพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 

4. นางจินตนา ถาค า โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ โรงเรียนศรีพฤฒา  

5. นางพลอยกาญจน์ พ่ึงเพียร โรงเรียนฤทธิรงค์รอน สพม.กท. 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ 



8 
 

4.1.4.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต าแหน่งครูผู้สอน) จ านวน 16 อัตรา ดังนี้ 

    1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  จ านวน 2 อัตรา 
    2. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  จ านวน 2 อัตรา 
    3. โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ    จ านวน 1 อัตรา 
    4. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา   จ านวน 1 อัตรา 
    5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จ านวน 1 อัตรา 
    6. โรงเรียนเทพลีลา    จ านวน 1 อัตรา 
    7. โรงเรียนนนทรีวิทยา    จ านวน 1 อัตรา 
    8. โรงเรียนบางกะปิ    จ านวน 1 อัตรา 
    9. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง   จ านวน 1 อัตรา 
    10. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง   จ านวน 1 อัตรา 
    11. โรงเรียนราชวินิตบางเขน   จ านวน 1 อัตรา 
    12. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   จ านวน 1 อัตรา 
    13. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   จ านวน 1 อัตรา 
    14. โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  จ านวน 1 อัตรา 

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการและท าสัญญาพร้อมส่งตัวไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565  

ที่ประชุม รับทราบ  

4.1.5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ดังนี้ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ก าหนด time line การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  

   เนื่องจาก กศจ.กทม. จะมีการประชุม อกศจ.กทม. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  
ส่วน กศจ.กทม. ยังไม่ได้ก าหนดวันประชุม ซึ่งจะส่งผลให้การเลื่อนเงินเดือนในระบบต้องล่าช้าออกไป   

ที่ประชุม รับทราบ  

4.1.6 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินการส่งเรื่องให้ กศจ.กทม. เสนอ อกศจ.กทม.พิจารณา 
เมื่อวันที ่20 ตุลาคม 2565 ดังนี้  

ว 21 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย เพ่ือทราบ 
ว  21 วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 50 ราย  
ว 21 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 107 ราย 

ที่ประชุม รับทราบ  
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4.2 กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (เพิ่มเติม) จ านวน 4 เรื่อง คือ 

4.2.1  ส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ ว. 1207 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565           
เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.2.2 ส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่  กค 0416.4/ว 1238 ลงวันที่  4 ตุลาคม 2565                
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน
ครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับท่ี 2) 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.2.3 ตามระเบียบงานพัสดุ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 
โรงเรียนจะต้องรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและถ้ามีความประสงค์จะเบิกเพิ่มก็ขอให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้ น                  
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  

ที่ประชุม รับทราบ  

4.2.4 รายการปรับปรุงซ่อมแซม ของงบประมาณปี 2565 ที่ยังไม่ส่งเบิก ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนช่วยก ากับ 
ติดตามให้เป็นไปตามสัญญาด้วย จะได้ไม่เกิดปัญหางบพับ/ ผู้รับจ้างท้ิงงาน รายการที่ยังไม่ได้ส่งเบิก 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.3 กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4.3.1 เพิ่มความเข้มงวดและก าหนดมาตรการเข้าออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอก 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ยกระดับ
มาตรการป้องกันความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดมาตรการเข้าออก
สถานศึกษาของบุคคลภายนอก ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายปกครอง โดยยึดความปลอดภัย
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
นอกจากนี้ให้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดท าคู่มือแผนเผชิญเหตุส าหรับสถานศึกษา รายละเอียดตามหนังสือ
สั่งการของ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

ที่ประชุม รับทราบ  
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4.3.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 โดยขณะนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ท าหนังสือขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานที่
จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร , ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร             
และสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และแจ้งประกาศดังกล่าวให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบเรียบร้อยแล้วและ
ขอให้โรงเรียนส่งร่างค าสั่งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน (ไฟล์ word) ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.4 กลุม่นโยบายและแผน 

4.4.1 เรื่อง การจัดท าแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของ
สถานศึกษา 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนชั้นเรียน          
เต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล
แผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปี
การศึกษา 2565 – 2569) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนชั้นเรียนรายปี ก าหนดเป้าหมายการรับ
นักเรียน ให้พอเหมาะกับจ านวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ๆ และใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้แจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการแล้ว    
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04291/ว 5142 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้  

 1. มอบหมายครูผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดท าแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และ
แผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์  https://classroomplan.bopp-obec.info                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าระบบโรงเรียนละ 2 USER 
 2. แต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดท าแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา” ตามรายละเอียดบทบาทของสถานศึกษาที่ปรากฏในคู่มือฯ 
 3. จัดท าแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของ    
สถานศึกษา บันทึก และยืนยันข้อมูลแผนชั้นเรียนผ่านระบบบนเว็บไซต์ดังกล่าว ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

https://classroomplan.bopp-obec.info/
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 4. ครูผู้รับผิดชอบเข้ากลุ่มไลน์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งขึ้น เพ่ือประสานงานการจัดท าแผน         
ชั้นเรียน ชื่อกลุ่ม “จัดท าแผนชั้นเรียน สพม.กท 2” ตาม QR CODE ที่ก าหนด 

 ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.5 กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.5.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ) 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระยะที่ 1: ผลการประเมิน SAR อยู่ในระดับคุณภาพดี 
จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 

 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒    โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม โรงเรียนพระโขนงพิททยาลัย 
 โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชลาดกระบัง  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  

 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระยะที่ 2: การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
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4.5.2 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) ไมม่ีสถานศกึษาใดได้รับการคัดเลือก 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียนระหว่าง 301 – 1,000 คน)  

ล าดับที่ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล 
1 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ยอดเยี่ยม 
2 ดอนเมืองจาตุรจินดา ดีเด่น 
3 - ดีเด่น 

คะแนนผ่านเกณฑ์ 80 % - ชมเชย 
ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนระหว่าง 1,001 – 2,000 คน)  

ล าดับที่ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล 
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ยอดเยี่ยม 
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ดีเด่น 
3 สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ดีเด่น 

คะแนนผ่านเกณฑ์ 80 % ฤทธิยะวรรณาลัย  ชมเชย 
สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ชมเชย 
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ชมเชย 
ศรีพฤฒา ชมเชย 

ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ขึ้นไป)  
ล าดับที่ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล 

1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยอดเยี่ยม 
2 สุรศักดิ์มนตรี ดีเด่น 
3 มัธยมวัดหนองจอก ดีเด่น 

คะแนนผ่านเกณฑ์ 80 % เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชมเชย 
สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ์ ชมเชย 
วัดสุทธิวราราม ชมเชย 
บางกะปิ ชมเชย 
เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ชมเชย 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชมเชย 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชมเชย 
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชมเชย 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ชมเชย 
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ชมเชย 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ชมเชย 

ที่ประชุม รับทราบ  
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูร การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

4.5.3 การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

การประกวดคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน   
ในสังกัดรอบตัดสิน  ได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่ได้รับ
การคัดเลือก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปในงาน EDTex Thailand Education Technology Expo 
ณ  ศู นย์ ป ระชุ มแห่ งช าติ สิ ริกิ ติ์  ส่ วน เกี ย รติ บั ต ร เข้ าร่ วมการประกวด เลื อก หน่ วยการ เรี ยนรู้ และ                       
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จัดส่งทาง My office ถึงทุกโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด
คัดเลือก ทั้งนี้ครูที่ได้รับรางวัลจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบไปที่โรงเรียนต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ  

กลุ่มงานบริหารงานนิเทศการจัดการศึกษา  

4.5.4 แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต 
 

รายช่ือศึกษานิเทศก์ สหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์  และคณะ สหวิทยาเขตนวมินทร์ 092-496-3993 
นางสาวศุภิสรา  เสือทอง       และคณะ สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ 085-117-8191 
นายพลพิพัฒน์   วัฒนะเศรษฐานุกุล      
นางสาวนิษฐ์ฐา  พีระชัยภาวงศ์  และคณะ 

สหวิทยาเขตเบญจวิโรฒ 084-662-2611 
065-963-8892 

นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน      และคณะ สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ 065-946-6259 
นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์     และคณะ สหวิทยาเขตรัชวิภา 062-288-3666 
นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ     และคณะ สหวิทยาเขตวชิรบูรพา 092-993-2289 

 

เป้าหมายการนิเทศตามนโยบายของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2566 

- การจัดการเรียนการสอนประวัตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง  และคุณธรรมจริยธรรม 

 - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) สู่สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 - การแก้ปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)  

 - การพัฒนาการอ่าน เขียนเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย  

 - STEM  / Coding การสร้างเสริมพหุปัญญา : การส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และ Soft Power  

 - การน าผล O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 - การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

 - ส่งเสริม พัฒนาการนิเทศการศึกษา  (ปีทองของการนิเทศภายในโรงเรียน) 
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       นโยบายจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

  - ส่งเสริมการวัดและประเมินแก้ปัญหานักเรียน แก้ปัญหา (0 ร มส) และการติดตามนักเรียนเรียนต่อ 

  - ส่งเสริมห้องเรียนอาชีพ (ในรูปแบบแผนการเรียนที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพ) 

            - ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง  (ยกระดับการขับเคลื่อน)  

           - ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ (น าร่อง 1 โรงเรียน) 
 

     การวางแผนการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

ระยะที่ วันที่ด าเนินการ ประเด็นการนิเทศ 
ระยะที่ 1  14-30 พฤศจิกายน 2565 1. การนิเทศตามนโยบายของ สพฐ.  

   ประจ าปีงบประมาณ2566 
2. การนิเทศตามนโยบายจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ระยะที่ 2 ธันวาคม 2565 ร่วมพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ระยะที่ 3 มกราคม 2566 สรุป ติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษา 

ที่ประชุม รับทราบ  

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  

4.5.5 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล ส าหรับการส่งผลการเรียน 
เฉลี่ย GPA (Grade Point Average) 5 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565ได้ทัน
ตามก าหนดก่อนที่จะมีการปิดระบบของ สพฐ. ในระบบ GPAX OBEC  

ที่ประชุม รับทราบ  
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4.6 หน่วยตรวจสอบภายใน 

4.6.1 แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีภารกิจในการ  
ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของสถานศึกษาให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์  โดยปริมาณงานการก ากับดูแล       
ในส่วนของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 52 โรงเรียน มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ     
9,000  คน และจ านวนนักเรียน 130,000 คน ในปีงบประมาณ 2566 ซึงมีปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับจ านวน
อัตราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 มีความชัดเจนและมีการจัดระบบที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานการสอบทานการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา  ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติค าสั่ง                              
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ า 
ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพ่ือก าหนดกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
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ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  

ระยะเวลาด าเนินการ ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

พฤศจิกายน   2565 

1. สิริรัตนาธร 
2. ศรีพฤฒา 
3. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
4. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุวรรณภูมิ 
-   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit)  และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม     2565 
1.  เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
2.  สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
-   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มกราคม    2566 

1.  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
2.  นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
-   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) 

-   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาสที่  1 

-   รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาสที่  1  

กุมภาพันธ์  2566 
1.  เทพลีลา 
2.  จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 

     -   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         

มีนาคม    2566 

1.   ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
2.   ฤทธิยะวรรณาลัย 
-    ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     -    จัดท ารายงานการตรวจสอบภายในรอบ  6  เดือน  ส่ง สพฐ. 

     -    รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานสถานศกึษา 

     -    ตรวจสอบสถานศึกษาโดยบูรณาการร่วมระหว่าง สพม.กท. 2 กับ สพฐ.  
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 ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 (ต่อ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

เมษายน  2566 

   -    ตรวจสอบสถานศึกษาโดยบูรณาการร่วมระหว่าง สพม.กท. 2 กับ สพฐ. 

   -    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาสที่  2 

   -    รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาสที่  2 

   -   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

พฤษภาคม  2566 

   -   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  (ระบบ  New GFMIS Thai)  

ของ สพม.กท. 2 

   -   ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ  สพม.กท. 2 

   -   ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ  สพม.กท. 2 

   -   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

มิถุนายน   2566 

   -   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  (ระบบ  New GFMIS Thai)  

ของ สพม.กท. 2 

   -   ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการจ่ายของ สพม.กท. 2 

   -   รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  (ระบบ  New 

GFMIS Thai)  สพม.กท. 2 ส่ง สพฐ. 

   -   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม  2566 

  -   ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการจ่ายของ สพม.กท. 2 

  -  ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   -  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาสที่  3 

   -  รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาสที่  3 

สิงหาคม  2566 
   -   ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการจ่ายของ สพม.กท. 2 

   -  ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit)  และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 (ต่อ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

กันยายน  2566 

   -  จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2567 

   -  ประเมินการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

   -  รายงานผลตรวจสอบสถานศึกษาโดยบูรณาการร่วมระหว่าง สพม.กท. 2 กับ สพฐ. 
   -   รายงานผลการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการจ่ายของ สพม.กท. 2 

   -   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit) และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

หมายเหตุ      

 1.  หน่วยตรวจสอบภายใน  สพม.กท. 2 เข้าตรวจสอบโรงเรียนละ 3 วัน ตรวจสอบการเงิน  การ
บัญชี  และการจัดซื้อจัดจ้าง ของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และเงินรายได้สถานศึกษา 
 2.  ตรวจสอบสถานศึกษา  ได้แก่ 
  -   ตรวจสอบการเงิน  (Financial  Audit) 
  -   ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -   ตรวจสอบการด าเนินงาน  (Operational  Auditing) 
  -   ตรวจสอบพิเศษ  (Special  Audit)  โดยกรณีนี้จะตรวจสอบ  ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2565 ถึงเดือน  
กันยายน 2566 ตามเรื่องที่ได้รับการมอบหมายให้ด าเนินการ 
 3.  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเร่งด่วนของงานอ่ืนที่แทรกเข้ามา   
  -   งานตามนโยบายของ ผอ.สพม.กท. 2 การตรวจสอบโรงเรียนที่ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ 
                         เช่น ราชการในปีงบประมาณ  2566 
                 -   งานตรวจสอบพิเศษ ได้แก่ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรวมถึงที่มีมาจากหน่วยงานอ่ืน 
      เช่น สตง. สพฐ. ปปช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น  
  -   การเป็นคณะท างานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                         สพฐ. สพม. / สพป. และสถานศึกษา เป็นต้น 

-   การประเมินกลยุทธ์  สพม.กท. 2 โดย สพฐ. 
  -   การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ  สพม.กท. 2 
  -   การประเมินการควบคุมภายใน 

- ประเมินความพึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อการตรวจสอบภายใน สพม.กท. 2 
- งานอ่ืน ๆ  ของ สพม.กท. 2 เช่น การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัด การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน การประชุมผู้บริหารของ  
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สพม.กท. 2 ทุกสัปดาห์ การตรวจเยี่ยมสนามสอบ  O – NET , ตรวจเยี่ยมสนามสอบรับ
นักเรียน  เป็นต้น 

- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ สพม.กท. 2 
- เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ 

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ , ครูผู้ช่วยทั่วไปและศึกษานิเทศก์ 

- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
- การตรวจสอบการด าเนินงานเงินอุดหนุน  และเงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะกรณี 
- การจัดท าเอกสารและรายงานรับการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- คณะกรรมการรับนักเรียนและติดตามการรับนักเรียน 
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน ฯลฯ 

ที่ประชุม รับทราบ  

4.7 สหวิทยาเขต/โรงเรียน 

 1. นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้แจ้งในที่ประชุมว่า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

 2. นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า โรงเรียนบางกะปิ ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียน ได้แก่ นายวันปิยะ มีตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4.8 สมาคม 

 นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง นายกสมาคมผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
(ส.บ.ม.ท) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเมื่อวันที่ 12-19 ตุลาคม 2565         
ที่ผ่านมาที่สแกนดิเนเวีย ได้รับความประทับใจ ได้รับโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน              
ท าให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ข้อมูลจาก UN ว่าทั้ง 3 ประเทศ ที่ได้ไปศึกษาดูงาน เป็นประเทศที่มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงคุณภาพการศึกษาด้วย ซึ่งได้แนวคิดที่ จะน ามาปรับใช้ในโรงเรียน            
และการจัดการศึกษาดูงานในครั้งต่อไป ก็จะได้เริ่มประชาสัมพันธ์ และแจ้งรายละเอียดให้กับผู้บริหารที่มีความ
ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณา  

 5.1 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือนนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2565 

 1. นายอ านาจ อัปษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงทพมหานคร เขต 2 
ได้กล่าวว่า นโยบายของท่านผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความต้องการที่จะจัดการจัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาประจ าเดือนนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2565 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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จึงขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ได้เสนอความคิด และสถานที่ที่จะจัด
ประชุมต่อไป 

2. นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ธรรมเนียมปฏิบัติของการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือนในเดือนธันวาคม เป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจะต้อง
วางแผน วัน เวลา สถานที่ ที่จะใช้ในการจัดประชุม จึงขอความคิดเห็นและแนวทางจากคณะท่านผู้บริหารทุกท่าน
เสนอข้อเสนอแนะต่อไป 

3. นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง นายกสมาคมผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (ส.บ.ม.ท) ได้สรุปว่า ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน ครั้งที่  9/2565                       
สถานที่ คือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี                  
เป็นผู้พิจารณา ในเรื่องของสถานที่ และในส่วน วัน และเวลา เสนอว่าควรจัดในช่วงของใกล้เทศกาลปีใหม่  

ในส่วนรูปแบบการด าเนินการ ด าเนินการโดยสมาคมสมาคมผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
(ส.บ.ม.ท) ลงทะเบียน และได้รับใบเสร็จที่ออกโดยสมาคม สามารถน าไปเบิกจ่ายได้  

ซึ่งในการจัดประชุมนอกสถานที่ในครั้งนี้ เสนอแนวคิดที่จะผนวกการจัดประชุมรองผู้อ านวยการโรงเรียนด้วย 
และอาจจะมีการเลือกตั้งประธานชมรมรองผู้อ านวยการโรงเรียน และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ส.บ.ม.ท) ด้วยในคราวเดียวกัน ที่ส าคัญก็คือในเรื่องของการขับเคลื่ อน                   
PA Support รูปแบบของการประชุมอาจจะเป็นการจัดประชุมแบบสัมนา เสริมสร้างความเข้าใจกับทีมงาน           
ซี่งจะหารืออีกครั้ง หลังจากท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานต่อไป 

4. นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เสนอประเด็นการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือนนอกสถานที่ ได้เสนอแนวคิดว่าหากไม่มีรองผู้อ านวยการโรงเรียนไปด้วย 
จะได้หรือไม่ เพราะมีหลายประเด็นที่คณะผู้อ านวยการโรงเรียนจะได้ปรึกษาหารือกัน โดยมีประเด็นส าคัญ          
เพ่ือตกผลึกและเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ  

5. นายจีรศักดิ์ เดชเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ได้เสนอความคิดว่า เห็นด้วย
กับแนวคิดของผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เนื่องจากว่าวันที่จัดประชุม เป็นวันราชการ        
จึงอยากให้รองผู้อ านวยการได้อยู่ โรงเรียนเพ่ือปฏิบัติที่  ดูแลความเรียบร้อย แทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
เพราะฉะนั้น จึงอยากให้มีการจัดการประชุมให้กับรองผู้อ านวยการในครั้งถัดไป 

6. นายประทีป ไชยเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ได้กล่าวว่า ในวัฒนธรรม
การปฏิบัติเดิมของคณะผู้บริหารของ สพม.กท2 การด าเนินการใดๆ ต้องมีมติที่ประชุม และการด าเนินการนั้น            
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน นั่นก็คือส่วนของผู้อ านวยการโรงเรียน และส่วนของรองผู้อ านวยการโรงเรียน                        
ซึ่งได้ขออนุญาตยกวัฒนธรรมเดิมที่ท่าน ผอ.วิสิทธ์ ใจเถิง ได้จัดทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ซึ่งได้เดินทางไปทั้งผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน การเดินทางจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน           
คือ เฉพาะผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ และในครั้งนี้เช่นกัน การที่จะตกผลึกงานใดๆ ก็จะต้องมีเฉพาะ
ผู้อ านวยการก่อน จึงจะสามารถด าเนินการได้ ส่วนที่ว่าจะได้ผลด าเนินการอย่างไรนั้น ค่อยจะขยายผลต่อไป              
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จึงเห็นด้วยกับความคิดของท่านผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและผู้อ านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ โดยประชุมลงความเห็นว่า ในการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน            
นอกสถานที่  ครั้งที่  9/2565 มีเฉพาะผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม และการประชุมจะจัดขึ้นใน                        
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2565 สถานที่จัดคือจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการที่จะออกแบบการจัดกิจกรรม
มอบให้ นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ซึ่งจะได้หารือกับประธานสหวิทยาเขต            
พร้อมทั้งนายกสมาคมผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ส.บ.ม.ท) ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  

เลิกประชุม        เวลา 16.00  น. 

*********************** 

 
นางสาวปราณี  มงกุฎทอง

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักด ี
พนักงานราชการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


