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ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที่  31  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโพธิ์แก้ว  โรงเรียนบุญวัฒนา ๒  จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________________________ 

 
ก่อวาระประชุม  1.  มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 70  ตามบันทึก 
   ข้อตกลง MOU   การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
   ประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564  ตามรายชื่อ ดังนี้ 

  1.1 นางเปรมวดี  ยอดมีกลิ่น 
  1.2 นางสาวสุกานดา  สิทธิเวช 
  1.3 นายธีรศักดิ์   เกาะกลาง 
  1.4 นายพิสิษฐ์  พรสี่ 
  1.5 นางสาวอรุชา  สิงห์กลาง 
  1.6 นางสาววิไลรัตน์  จันทร์แหยม 
  1.7 นางแพรวพรรณ  ประสมศิริ 
  1.8 นางเสาวนีย์  ค าทวี 
  1.9 นางนพพร  ชาลี 
  1.10 นางสาวสิตานัน  สมพมิตร 
  1.11 นางสาวพรพิมล  เชาระก า 
  1.12 นางสาวสุกัญญา  มีสานุ 
  1.13 นายพงค์อิศรา  กระเดา 
  1.14 นางธนารินีย์  พีระรัตน์เสถียร 
  1.15 นางสาวรัตนาพร  รัตนาพันธ์ 
  1.16 พระมหากฤษฎา  จนทปิโย 
 2.  มอบเกียรติบัตรครูไม่มีผลการเรียนเป็น ๐ , ร , มส  ประจ าภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 

   ตามรายชื่อ ดังนี้ 
    2.1  นางสาวสุกัญญา  มีสานุ 
    2.2  นางสุวรรณี  วันทนา 
    2.3  นางสาวสุกานดา  สิทธิเวช 
    2.4  นางสาวศศิรดา  วรรณรักษ์ 
    2.5  นางศิริรัตน์  ทองน้อย 
    2.6  นางสาวสิตานัน  สมพมิตร 
    2.7  นายพงค์อิศรา  กระเดา 

  2.8  นางธนารินีย์ พีระรัตน์เสถียร 
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  2.9  นางสาวอรุชา   สิงห์กลาง 
  2.10  นางสาวรักชนก  ศัลยวิเศษ 
  2.11  นางเสาวนีย์  ค าทวี 

    2.12  นางสาวจิรวรรณ  ไกรขุนทศ 
    2.13  นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง 

  2.14  นางเปรมวดี  ยอดมีกลิ่น 
  2.15  นางนิตยา  จันทร์แก้ว 
  2.16  นางสาววิไลรัตน์  จันทร์แหยม 
  2.17  นางนนทรัตน์  เขาสถิตย์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
   วาระประชุมจากนายรังสรรค์ สู้สนาม ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

1.1 ขอขอบคุณการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน  โครงการและกิจกรรมต่างๆ                         
ในปีการศึกษา 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 การเปิด – ปิด  ภาคเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..   

1.3 การเปิดเตรียมความพร้อม ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   1.4 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของข้าราชดารครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
   โรงเรียนบุญวัฒนา ๒  ภาคเรยีนที่ 2/2564 
    ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 70  จ านวน  16  คน  คิดเป็น 51.61% 
    ไม่มีผลการเรียน 0 ร มส  จ านวน  17  คน  คิดเป็น 54.83% 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2565  วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2565   ณ   ห้องประชุมโพธิ์แก้ว                

   โรงเรียนบุญวัฒนา ๒   

ที่ประชุม   …………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   3.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    3.1.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ที่ได้ด าเนินการใช้งบประมาณไป
    แล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการสรุปงานเป็นรูปเล่ม  ส่งที่งานแผนงาน  ฝ่ายบริหาร
    งบประมาณ  ภายในวันที่ 10  เมษายน  2565   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรร
    งบประมาณ  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  ต่อไป   
    โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเอกสารรูปแบบการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
    โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ได้ที่ www.bwn2.ac.th
    เมนงูาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564      
    ....................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ....................... 
    3.1.2  ส่วนโครงการใดที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ได้เสนอไว้  ให้บันทึกรายงาน/ชี้แจงสาเหตุ
    ที่ไม่ได้ด าเนินการ         
    ............................................................................................................................. ....................... 
    ............................................................................................................................. ....................... 
      
ที่ประชุม   ............................................................................. .................................................................. 

   3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ 

    3.2.1  การอนุมัติจบนักเรียนรอบท่ี  1  วันที่  31  มีนาคม  2565    
    .......................................................................... ........................................................................ 
    ............................................................................................................................. ..................... 
     
    3.2.2 วันที่  1 เมษายน  2565 ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มอบใบ  ปพ.1  ให้กับนักเรียนที่จบรอบที่  1 
    ................................................................................................................. ............................... 
    ............................................................................................................................. ................... 
     

http://www.bwn2.ac.th/
http://www.bwn2.ac.th/
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    3.2.3 วันที่ 2 เมษายน  2565  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2565    
         วันที่  3  เมษายน  2565  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565 
    ตามค าสั่งโรงเรียนบุญวัฒนา  2 ที่  13/2565 
    ................................................................................................. .............................................. 
    ............................................................................................................................. .................. 
    3.2.4 วันที่  1 เมษายน – 10 พฤษภาคม  2565  

  -  ให้ครูผู้สอนที่ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีผลการเรียน  
   0  ร  ติดตามด าเนินการแก้ไขช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ 

  -  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ทีม่ีความประสงค์จะแก้ไขผลการเรียนสามารถติดต่อครูประจ าวิชา
    เพ่ือแก้ไขผลการเรียน       
    ............................................................................................................................. .................. 
    .............................................................................................................................................. . 
    3.2.5 วันที่  12 พฤษภาคม  2565  อนุมัติจบนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้น
    มัธยมศึกษาปีที่  6 รอบท่ี  2            
    ............................................................................................................................. .................. 
    ................................................................................................. .............................................. 
     
ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ...................  

    3.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงานบุคคล 

    3.3.1  แจ้งคณะครูทุกท่านที่ผ่านการอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 
    2565  เป็นต้นไป  ให้ด าเนินการรายงานการอบรมพัฒนาตนเอง  ผ่านระบบรายงานการ 
    พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  www.bwn2.ac.th เมนกูาร
    บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล  ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ
    จัดท าระบบรายงานข้อมูลดังกล่าวไว้แล้ว      
    ………………………………………………………………………………………….…………………….........….. 
     
ที่ประชุม    ........................................................................................................ ........................................ 

   3.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

    3.4.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ทุนฯนักเรียน " 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    3.4.2  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%การด าเนินงาน  MOE SAFETY CENTER 
    ............................................................................................................................. ................. 

http://www.bwn2.ac.th/
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    ................................................................................................................................ ............. 
    3.4.3 การส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ที่ประชุม   ............................................................................................................................. .................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1.......................................................... ........................................................................................  

   4.2.......................................................................................................................... ........................ 

   4.3..................................................................................................................................... ............. 

ที่ประชุม   ......................................................................................................... ...................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

   5.1.......................................................................................................................... .................... 

   5.2.............................................................................................................................................  

   5.3.......................................................................................................................... ................... 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ................ 

เลิกประชุม  เวลา.................................น. 

 

งานสารบรรณ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 



7 
 

 


