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รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

ครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโพธิ์แก้ว  โรงเรียนบุญวัฒนา ๒  จังหวัดนครราชสีมา 
__________________________________________________ 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายรังสรรค์     สู้สนาม     ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
2. นายปัญญา      เทียบสูงเนิน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
3. นางสาวสุกัญญา   มีสานุ      ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
4. นางสุวรรณี     วันทนา      ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
5. นางสาวอุมาทิพย์   ศรีรัตน์     ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
6. นางสาวสุกานดา    สิทธิเวช     ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
7. นางสาวศศิรดา    วรรณรักษ์    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
8. นางศิริรัตน์      ทองน้อย    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
9. นางสาวสิตานัน    สมพมิตร    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
10. นางวิรัฏฐยา    แพงวิเศษ    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
11. นางสาวพรพิมล   เชาระก า    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
12. นายพงค์อิศรา    กระเดา     ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
13. นางรุ่งนภา     ตุ่นไธสง      ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
14. นางนิตยา      จันทร์แก้ว    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
15. นางสาววิไลรัตน์    จันทร์แหยม    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
16. นางสาวพรพิมล    หงษ์กลาง    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
17. นายพลกฤษณ์    ตรียมณีรัตน์    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
18. นายพิสิษฐ์     พรสี่       ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
19. นายธีรศักดิ์    เกาะกลาง    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
20. นางสาวจิรวรรณ    ไกรขุนทศ    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
21. นางเปรมวดี    ยอดมีกลิ่น    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
22. นายชาติ      ชาลี       ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
23. นางแพรวพรรณ   ประสมศิริ    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  
24. นางนพพร     ชาลี       ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
25. นางเอมอร     ทองเหลือง    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
26. นางสาวพรพิรุณ   พิทักษ์ประทาย   ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
27. นางสาววีระพร    แต่งแดน    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
28. นางสาวรักชนก  ศัลยวิเศษ  ครโูรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
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29. นางสาวอรุชา    สิงห์กลาง    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
30. นางเสาวนีย์    ค าทวี       ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
31. นางนนทรัตน์    เขาสถิตย์    ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
32. นางธนารินีย์    พีระรัตน์เสถียร    ครูวิกฤตโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
33. นางสาวรัตนาพร     รัตนาพันธ์    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
34. นางกัณยภัคว์    จันทา      เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
        1. นางนิตยา   จันทร์แก้ว   ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
   วาระประชุมจากนายรังสรรค์ สู้สนาม ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 
   1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน  สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับการแต่งตั้งเป็น 
   ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ประจ าปีการศึกษา 2564     
   1.2 มารตการการป้องกันโควิด – 19 สพม.นม แจ้งให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
   ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ทุกโรงเรียนจะต้องมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุ
   ของโรงเรียน 
   1.3 การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
   สังกัด สพม.นม. ก าหนดการตรวจเยี่ยม สพม.นม.จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   1.4 ขอขอบคุณครูทุกคนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ทุกคนในการดูแลนักเรียน  และให้ความร่วมมือใน
   การท างานเป็นอย่างดี 
    
   เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
   1.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มอ านวยการ 

1.4.1 การรับสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565  
ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)ได้ก าหนดการ สมัคร

ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการ และการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัล แห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็น
การยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้ มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จมีความเป็นเลิศแห่ง
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งปวง ซึ่งรางวัลเลิศรัฐ แบ่งออกเป็น ๓ รางวัลหลัก ดังนี้  

1. รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลส าหรับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเพ่ือประชาชน การให้บริการที่ประสบผลส าเร็จสร้างขวัญก าลังใจ กระตุ้นให้หน่วยงานมีความ
มุ่งม่ันและตั้งใจ ในการท าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น  

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่เปิดระบบ
ราชการโดยให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการและท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การให้ข้อมูล ข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) 
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การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) น าไปสู่ความส าเร็จ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับกรม ที่ด าเนินการ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลด าเนินการปรับปรุงองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
ภาครัฐอย่างโดดเด่น  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เห็นว่าสถานศึกษา ในสังกัด 
มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน  สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565 
สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร www.psdg-obec.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
1.4.2 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ได้อนุมัติ
จัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) จ านวน 99,471,561.23 บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จึงขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์  การให้กู้ยืม 
พร้อมตรวจสอบค าขอกู้ยืมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 และ
แนวทางการพิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงินทุน หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ยื่นค าขอกู้ยืมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครราชสีมา ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 
   1.5 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.5.1 การปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 
Education Management Information System : EMIS) 
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ให้สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  

1) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS  
2) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ข้อมูลครุภัณฑ์  

     4) ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
5) ข้อมูลเขตพ้ืนที่บริการ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ 

เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (http://bigdata.mattayom31.go.th/info) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน
การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ 
และด้านบริหารวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาขอให้
สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS อย่างสม่ าเสมอเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลและเป็นปัจจุบัน 
1.5.2 การส ารวจโรงเรียน โรงเรียนสาขา หรือห้องเรียนสาขาที่จ าเป็นต้องใช้สื่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบดาวเทียม (Satellite) 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของสถานศึกษา ในรูปแบบอินเทอร์ เน็ตแบบดาวเทียม 
(Satellite) ให้กับโรงเรียน โรงเรียนสาขา หรือห้องเรียนสาขาที่จ าเป็นต้องใช้สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จึงด าเนินการ
ส ารวจโรงเรียนโรงเรียนสาขา หรือห้องเรียนสาขาที่จ าเป็นต้องใช้สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ
ดาวเทียมและไม่มีสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตประเภทอ่ืนเข้าถึง รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ ศธ 04036/ว468 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2565 

      
   เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   1.6.1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565  

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 2  
(เดือน มกราคม-มีนาคม 2565) มีดังต่อไปนี้ 

      - งบลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 29 ใช้จ่าย 58.15  
      - งบประจ า (งบด าเนินงาน) เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 57 ใช้จ่าย 55.78 

ดังนั้นเพ่ือให้การเบิกจ่ายในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีผล
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐก าหนด จึงแจ้งให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการที่โรงเรียนลงนามสัญญาจ้างแล้ว ให้เร่งรัด
ผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามก าหนดในสัญญาและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงานใน
สัญญา หากการบริหารสัญญาตามงวดงานมีผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาเพ่ือ
พิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายมติ
คณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้  

1.2  งบด าเนินงาน ให้โรงเรียนเร่งรัดด าเนินการและส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินภายในเวลาที่
ก าหนด  

    1.6.2 การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ได้รับ

อนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีดังต่อไปนี้ 
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- งบประมาณที่ได้รับใน ปี พ.ศ. 2564 ทุกรายการ ขอให้โรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้างด าเนินการให้

เป็นไปตามงวดงานในสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อมิให้
เกิดปัญหางบประมาณถูกพับไป 

 
   1.7 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 

1.7.1 รางวัลของคุรุสภา ประจ าปี 2565 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา  

การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา  ประจ าปี 
2565 จ านวน 5 รางวัล ได้แก่ - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระ
นามาภิไธยย่อ สธ  

- รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว - 
รางวัลคุรุสภา  

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
- รางวัลคุรุสดุดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ประกาศ 

การคัดเลือกฯ ทั้ง 5 รางวัล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดยให้เสนอประวัติและ
ผลงาน (จัดท าส าเนา 2 ฉบับ) ไปยังคุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ในเวลาราชการ ส าหรับประเภทรางวัลครูภาษาฝรั่งเศส
ดีเด่น ให้ผู้สนใจเสนอผลงานได้ที่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 20 เมษายน 
2565 ในเวลาราชการ 

 
 
 

   1.8 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   1.8.1 สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565) 
   สรุปยอดการมอบเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
   ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
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สรุปข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.8.2. การเก็บเงินบ ารุงลูกเสือ ประจ าปี 2564 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
ด าเนินการเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามอัตราเงินบ ารุงลูกเสือ โดยกรอก
รายละเอียดตามแบบการน าส่งเงินบ ารุงลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564   
ได้ที่https://bit.ly/3GHDHHL ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
  
  
1.8.3 การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ  
  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนปากช่อง  
 มีก าหนดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
   1. ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)  
 ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือด ารงแคมป์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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2. ฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)  
ระหว่างวันที่ 2- 8 พฤษภาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปากช่อง อ าเภอปากช่อง   
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.9 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    1.9.1 การขับเคลื่อนหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ให้สถานศึกษาเตรียมการปรับหลักสูตร

สถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ตามจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะจัดท าโดยคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ ส า
นักงานนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและคณะวิจัยโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่
ใช้เวลา และบุคลากรร่วมท างานจ านวนมาก การด าเนินงานจึงมักมีการจัดแบ่งเป็นช่วงๆ โดยทั่วไป จัด
ได้เป็น 4 ช่วงคือ 

     ช่วงที่ 1 การจัดท ากรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
     ช่วงที่ 2 การจัดท าหลักสูตรระดับชั้นเรียน 
     ช่วงที่ 3 การใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ 

ช่วงที่ 4 การน าผลการใช้หลักสูตรสู่การปรับปรุงกรอบหลักสูตรให้สมบูรณ์ 
     (รายละเอียดเอียดดัง QR CODE) 
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   1.9.2 การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ด้วยโรงเรียนมหิศราธิบดี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของ สพม.นครราชสีมา ซึ่งเป็น

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสม มีความพร้อมในการรองรับนักเรียนจากโรงเรียน
ประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นทางเลือกให้นักเรียนได้เข้าศึกษาโดยไม่ต้องเข้าศึกษา
ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ร่วมขับเคลื่อนด าเนินการกับทาง
โรงเรียน โดยมีแผนในการออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้ก าลังใจ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี โดยคณะ
ศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

    19.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
    จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
     1. หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Canva เพ่ือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
     2. หลักสูตรการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom 

19.1.4 โครงการอบรมหลักสูตร”อุ่นใจไซเบอร์” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร และนักเรียนในสังกัด เข้าอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ซึ่งเป็นการขยายผลการอบรม
หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ซึ่งจัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) โดย
สามารถลงทะเบียนผ่ านทาง https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/ ทั้ งนี้  วุฒิ บั ตรสามารถ       
น าไปใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดได้ 9 ชั่วโมง 
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1.10 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
   1.10.1 การส่งรายงานทางการเงินของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย เดือนธันวาคม 2564 

สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยงานย่อย จ านวน 47 โรงเรียน ได้จัดส่งรายงานทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายละเอียดดังนี้รายงานตามก าหนด จ านวน 39 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 8 รายงานพ้นก าหนด จ านวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15ยังไม่ส่งรายงาน จ านวน             
1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2ประเด็นการปฏิบัติ/อ้างอิง : รายงานทางการเงิน ได้แก่ รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือที่ต้องรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายในวันที่15 ของเดือนถัดไปตามระบบการบันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 
10.1.2 เรื่องควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษา:  

1) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับเสนอผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) ใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่ให้รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้า
ภายในปีงบประมาณถัดไป หากใช้ไม่หมดตามระยะเวลาต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียน
การสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  
4) รายงานผลการด าเนินงานในระบบเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ประเด็น
การปฏิบัติ/อ้างอิง :  

1. ห นั งสื อ ก ร ะท ร ว งก า รค ลั ง  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ก ค  0409.6/ว  126 ล งวั น ที่                   
7 กันยายน 2548  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  
2. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่  กค 0402.5/033273 ลงวันที่  7 สิ งหาคม 2560       
เรื่อง ขอหารือเก่ียวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
3. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่ สุด ที่  ศธ 04012/ว 739 ลงวันที่  16 ธันวาคม 2564       
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4. หนั งสื อ  สพฐ . ที่  ศ ธ  04006/ว  283 ล งวั นที่  2 กุ มภ าพั น ธ์  2565  เรื่ อ ง           
แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  
 
  

https://e-budget.jobobec.in.th/


15 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 /2564  วันที่  28  ธันวาคม  2564  ณ   ห้องประชุมโพธิ์แก้ว                

   โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

   

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   3.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    3.1.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ที่ได้ด าเนินการใช้งบประมาณไป
    แล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการสรุปงานเป็นรูปเล่ม  ส่งที่งานแผนงาน  ฝ่ายบริหาร
    งบประมาณ  ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรร 
    งบประมาณ  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  ต่อไป 
    3.1.2  การล้างหนี้เงินยืมทุกโครงการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 25665 
    3.1.3  งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวที่ได้รับจัดสรร ในปี 2565   
    ข้อมูลนักเรียน  25 มิถุนายน 2564 (70%)   จ านวน 307 คน รับจัดสรร  545,135.-บาท 
    ข้อมูลนักเรียน  10 พฤศจิกายน 2564 (30%)   จ านวน 308 คน รับจัดสรร  225,225.-บาท 
    3.1.4 ฝ่ายบริหารงบประมาณขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
    ในส่วนของฝ่ายบริหารงบประมาณด้วยดีตลอดมา  
      
ทีป่ระชุม    รับทราบ/ปฏิบัต ิ

   3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ 

    3.2.1  สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการในปีการศึกษา 2564  ที่ผ่านมา 
    งานแนะแนว รายงานจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
    ต่อในระดับอุดมศึกษา  ดังนี้ 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น     จ านวน   3   คน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ านวน   2   คน 
     มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน   3   คน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จ านวน   2   คน 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  จ านวน   2   คน   
    3.2.2 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอ าลาสถาบัน  ในวันที่ 3  มีนาคม 2565   
    3.2.3 สอบปลายภาควันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 
    3.2.4 ส่งผลคะแนน Bookmark  วันที่  14 มีนาคม 2565 
    3.2.5 นักเรียนแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส  ภายใน  14 – 31  มีนาคม 2565 
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    3.2.6  นักเรียนรับ ปพ.1 วันที่ 4 เมษายน 2565 
    3.2.7 รับสมัครนักเรียนวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565  และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 – ม.4   
    วันที่  2 – 3 เมษายน 2565 
    3.2.8 การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  แก้ไข 0,ร,มส  แบ่งเป็น 3  คณะ 
    ท างาน  คือ 
     1. โดยครูผู้สอน 
     2. โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     3. ฝ่ายวิชาการ  โดยงานวัดผลและประเมิน 
    3.2.9 การส่ง SAR  ให้ด าเนินการส่งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30  มีนาคม  2565 
    3.2.10  งานการเรียนการสอน  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดใหม่ ดังนี้คือ 
     1. นายปัญญา  เทียบสูงเนิน    ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวพรพิมล  เชาระก า  รองประธานกรรมการ 
     3. นางสาวอุมาทิพย์  ศรีรัตน์  กรรมการ 
     4. นางสาวจิรวรรณ  ไกรขุนทศ  กรรมการ 
     5. นางสาววีระพร  วรรณสีดา  กรรมการ 
     6. นางสาวพรพิรุณ  พิทักษ์ประทาย กรรมการ 
     5. นางสาวสุกัญญา  มีสานุ  กรรมการและเขานุการ 
    3.2.11 การด าเนินการประชุมจัดซ้ือหนังสือ  จากการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    พบว่า จากกข้อมูลที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งมายอดสั่งซ้ือเกินวงเงินงบประมาณที่ 
    โรงเรียนได้รับจัดสรร  จึงต้องมีการปรับลดในบางรายการ 
     
ที่ประชุม    รับทราบ/ปฏิบัต ิ

    3.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารงานบุคคล 

    3.3.1  ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ตาม ว PA   และ  บันทึกข้อตกลง
    เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  ในรายที่การเขียนประเด็นท้าทายยังไม่ผ่าน  และ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนยังลงนาม  ให้ด าเนินการแก้ไข และน าส่งที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลอีกครั้ง  
    ในส่วนที่ผ่านการลงนามจากผู้อ านวยการโรงเรียนแล้ว  ให้ด าเนินการจัดท าเป็นไฟล์ PDF เพ่ือ
    รอการน าข้อมูลลงระบบ DPA  ซ่ึงในส่วนของระบบ DPA ยังรอหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งอีกครั้ง
    ว่าจะด าเนินการเปิดใช้ระบบเมื่อไร 
    3.3.2 แนะน าหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  ครูวิไลรัตน์  จันทร์แหยม  
             
ที่ประชุม    รับทราบ 
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   3.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
    3.4.1  วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565  โรงเรียนเป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ 
    กศน.เมืองนครราชสีมา 
    3.4.2 การด าเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Waste School มอบฝ่ายบริหารทั่วไป
    ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    3.4.3 การด าเนินงาน  MOE SAFETY CENTER  เป็นงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
    โรงเรียนจะต้องด าเนินการ  โดยฝ่ายบริหารทั่วไปจะต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
    ด าเนินงาน 
     
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

   5.1 ครวูิรัฏฐยา  แพงวิเศษ   แจ้งการส่งผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 

   เน้นย้ าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6  ขอความกรุณาครทูี่ปรึกษาให้ความกรุณากับนักเรียน 

   5.2 ครูรักชนก  ศัลยวิเศษ  สอบถามการเปลี่ยนเวร  สามารถเปลี่ยนข้ามเดือนได้หรือไม่  และข้าม 
   ไดก้ีเ่ดือน 

   5.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  แจ้งว่าสามารถเปลี่ยนข้ามเดือนได้แต่ไม่เกิน 1 เดือน       

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 

 

    ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
           (นางกัณยภัคว์   จันทา) 
           เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

 

    ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายรังสรรค์  สู้สนาม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒   
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