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 พบกันฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ซึ่งฉบับแรก  

สพม.9 เราแนะน�าสถานศึกษาในสังกัดให้กับ

ทุกท่านได้รู้จักพอสังเขป ในรูปแบบ 2 ภาษา  

ซึ่ ง เราทุกท ่านก�าลังเตรียมความพร ้อมสู ่

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และได้รับ 

ความสนใจจากหลายท่านที่ได้อ่านไปแล้ว  

โดยเฉพาะท่านกมล รอดคล้าย เลขา กพฐ. ท่านได้แสดง 

ความชื่นชม ท�าให้เรามีก�าลังใจที่จะท�างานที่มีคุณภาพออกสู ่

สายตาประชาชนต่อไป

 ส�าหรับฉบับนี้  ขอน�าเสนอผลงานของแต่ละกลุ ่มใน  

สพม.9 และผลงานทีส่ร้างชือ่เสยีงของโรงเรยีนในสงักดั ซึง่ทกุท่าน 

อาจจะเคยเห็นภาพทางสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์มาบ้างแล้ว  

แต ่ทุกผลงานท่ีน�าเสนอเป ็นความภาคภูมิใจของเรา และ 

จะพฒันาคณุคร ูนกัเรยีนให้เป็นบคุคลอนัพงึประสงค์ตามนโยบาย

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวง

ศกึษาธกิาร และเป็นบคุคล เยาวชนทีด่ขีองประเทศชาตใินอนาคต

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารที่เราจัดท�า

ขึ้นมาน้ีจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้อ่าน เพราะมีทั้งเนื้อหา  

สาระ ที่จับต้องได้ น�าไปปฏิบัติได้ ....ไว้พบกันฉบับหน้าครับ

นายบ�ารุง เสียงเพราะดี
รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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 ตลอดระยะ เวลา  ท่ี  สพม .9  

เราไม่มีผู ้อ�านวยการ ผมในฐานะที่ต้อง

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มก�าลงั น�าพา สพม.9 ก้าวเดนิหน้า 

ต่อไป ดังชื่อ วารสาร “ก้าวกับเก้า” คือ 

พร้อมที่จะน�าผลงานของ ครู ผู ้บริหาร 

นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ที่ด�าเนินการตามนโยบายของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบายของจังหวัดที่ เราอยู ่ไปปฏิบัติ  

ออกสู ่ ส ายตาสาธารณชนให ้ เป ็น ท่ี 

ประจักษ์ ภายใต้ข้อจ�ากัดหลายอย่าง แต่

เราก็ร ่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด ้วย

ดี จากความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งของ 

ทุกภาคส่วน

 ส�าหรับวารสาร “ก้าวกับเก้า”  

เราได้ตั้งกรรมการพิจารณาชื่อวารสาร

และตั้ง Vote ด้วย ว ่าจะใช้ชื่ออะไร  

และได้ข้อสรุปว่าใช้ช่ือ “ก้าวกับเก้า” 

ความหมายก็คือ เราพร้อมที่จะจับมือ

ร่วมกันท�างานสร้างชื่อเสียงและผลงาน 

ไปพร้อมกับ สพม.9 และเนื้อหาภายใน

ฉบับนี้ ก็ เป ็นท่ีประจักษ ์ต ่อทุกท ่านที ่

ได้อ่าน

 ช่วงนี้ หลายเขตพื้นท่ีก็เตรียมตัว

ตั้งรับกับมรสุมท่ีเข้ามา ก็ขอเป็นก�าลัง 

ให ้กับทุกเขตที่ประสบปัญหาอุทกภัย  

และต ้องเตรียมความพร ้อมที่ จะจัด 

การแข่งขันทักษะวชิาการอกีหลายรายการ 

รวมทั้งคุณครูและผู ้บริหารท่ีก�าลังท�า 

ผลงานทางวิชาการก็ขอให้ผ่านทุกคน 

ครับ

พบ. ผอ.เขต 
ว่าที่ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
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 ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน  ให ้ กั บส� านั ก งาน เขต พ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผมและ 

คณะกรรมการทั้ง 15 คน ได้ร ่วมกัน

พิจารณาให ้ความเห็นชอบกับงานที่ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งพจิารณางบประมาณ  

แผนงานโครงการ การรับนัก เรี ยน 

ทุกปีการศึกษา และการแบ่งส่วนราชการ

ภายในสถานศึกษา รวมถึงให้ความเห็น 

ข้อเสนอแนะ และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ 

การปฏบัิตริาชการทัว่ไปของส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ส� านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด�าเนินการตาม 

มอง สพม.9 ผ่ำน กพท.
ดร.ชาญชัย ทิพเนตร
ประธำนกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ได้ให้เกียรติ 

และยกย ่องคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งองค์คณะ 

เป ็นอย ่างดี ผมขอขอบคุณบุคลากร

ทุกคนในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

อย่างเต็มความสามารถทุกคน ภายใต ้

ข้อจ�ากัดของความขาดแคลนบุคลากร 

ท่ีไม ่ครบตามกรอบอัตราก�าลัง แต ่มี 

ผลงานเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ

คณะพร้อมและยินดีให ้การสนับสนุน 

การด�าเนินงานของส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างเต็ม

ความสามารถ
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	 สวัสดีครับ	 เพื่อนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเคารพ 

ทุกท่าน 

  เ ป ็ นครั้ ง แรกของบทความ  

“คุยกับ อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9” ในวารสาร

ก้าวกับเก้า NINE NEWS ซึ่งส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ได ้จัดท�าขึ้นเพื่อ เผยแพร ่ ไปยัง เพื่อน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และผู้สนใจในวงการศึกษา 

 ส� า ห รั บ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(อ.ก.ค.ศ.) ใน สพม.9 คณะปัจจุบัน  

ได้รับการแต่งตั้งจากส�านักงานข้าราชการ

ครูและบุคลาการทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2554 มีจ�านวน  

10 คน มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 4 ปี  

ซ่ึ งขณะนี้ ก็ เข ้ าสู ่ ช ่ ว งป ีสุ ดท ้ ายของ 

วาระแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา  

การด�าเนินงานจะอยูใ่นรูปขององค์ประชมุ 

ได ้มีการประชุมเพื่อด�า เนินงานตาม 

บทบาทหน้าทีท่ี่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ว่าด้วย 

ระเบียบข ้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาฯ อย่างต่อเนื่องมาทุกเดือน  

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งภารกิจ 

ที่ส�าคัญในการด�าเนินงานก็คือเรื่องการ

บริหารงานบุคคลที่เป ็นข้าราชการครู

และบุคคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 รวมทั้งผู ้ เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็น 

การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ไม่เห็น

ชอบ) พิจารณาอนุมัติ (ไม่อนุมัติ) โดยมติ 

ที่ประชุม ติดตามการด�าเนินงาน และ  

เสนอแนะการด�าเนินงานด้านการบริหาร 

ง านบุ คคล  ต ่ อส� านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี 

การศึกษาฯ ทั้งนี้จะมี กฎกระทรวง กฎ 

ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 

ตามที่ ก.ค.ศ. เป็นผู ้ก�าหนดเป็นกรอบ 

ให้เราปฏิบัติ พิจารณาตรวจสอบการ

ด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหาร ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศกึษาในสงักดั ผลการด�าเนนิงาน 

ที่ผ่านมาในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ทั้งนี้ก็ได้อาศัย ผู ้บริหารของ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู ้บริหาร 

สถานศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทกุฝ่าย ได้ช่วยกนัด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม 

กฎ ระเบียบที่ก�าหนดไว้ตามกรอบเวลา 

ในขณะเดียวกันประเด็นที่ เป ็นปัญหา 

อุปสรรคก็มีบ้างที่บางครั้ง การด�าเนินงาน

ที่น�าเสนอบางเรื่องไม่เป็นไปตามข้ันตอน

ของระเบียบที่วางไว้ ท�าให้มีผลกระทบ

ต้องย้อนกลับไปสู ่ขั้นตอนกระบวนการ 

ทีต้่องด�าเนนิการใหม่ ก่อให้เกดิความล่าช้า 

เสียเวลาบ้าง หรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

ระดบัความพงึพอใจของแต่ละบคุคลทีเ่กดิ

จากกระบวนการปฏิบตังิานท่ีเกีย่วข้องกบั 

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ก็ส่งผลท�าให้

เกิดเป็นข้อขัดแย้ง เกิดคดีความในชั้นศาล

ปกครองก็มี 

 ปัญหาส�าคัญที่พบและเป็นสิ่งที่

แก้ไขเองไม่ได้และส�าคัญก็คือ ความล่าช้า 

ของการด�าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 

การศกึษา การบรหิารจดัการ รวมถึงการจัด 

การเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น 

ก�าหนดการสอบบรรจแุต่งต้ัง การพิจารณา

จัดสรรครูลงสู ่ต�าแหน่ง การโยกย้าย

ข้าราชการครูและผู ้บริหาร รวมไปถึง 

สิทธิประโยชน์อันพึงได ้รับของเพื่อน

ข้าราชการครูก็ตามคณะ อ.ก.ค.ศ. เขต 

พืน้ทีก่ารศกึษาฯ ไม่สามารถจะด�าเนนิการ 

ได้อย่างอสิระตามทีเ่ราต้องการ หลายเรือ่ง 

จะต้องรอการพิจารณา สั่งการ จาก สพฐ.

หรอื ก.ค.ศ. ตามแต่กรณ ีแล้วจงึด�าเนนิการ 

ได้ ปัญหาบางเร่ืองอาจเกิดจากการมี 

บคุลากรของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ของเรามีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณ

งาน ส่งผลให้การท�างานล่าช้าบ้าง ทั้งนี้ 

พวกเราได้พยายามเร่งรัดติดตามผ่านทาง

ผู้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

และเจ้าหน้าท่ีให้ด�าเนินการโดยเร่งด่วน

ทุกครั้งไป

 อย่างไรก็ตาม อะไรท่ี ผู ้บริหาร 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องบริหารงานบุคคล 

พวกเราคณะอนุกรรมการทุกคนมีความ

พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือทุกท่านด้วย 

ความยินดีและรวดเร็ว เพ่ือผดุงความ

ยุติธรรม ความถูกต ้องและเป ็นขวัญ  

เป็นก�าลังใจให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที ่

ในการพัฒนาการศึกษาให้สมเจตนารมณ์

เป้าหมายต่อการศึกษาประเทศชาติต่อไป

คุยกับ อ.ก.ค.ศ.
นายชาติ สว่างศรี
ประธำน อ.ก.ค.ศ. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9
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ก.ต.ป.น. หมายถึง ??? 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งหมายถึง องค์คณะ 
บุคคลที่มีบทบาท อ�านาจหน ้าที่  ใน 
การบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งใน
ส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ในสงักดัและผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก ท�างาน
ร ่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการด�าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ  
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก
 การตดิตาม (Monitoring) หมายถงึ  
การศึกษาความก ้าวหน ้าการบริหาร 
การจัดการและการด� า เนินการของ 
หน ่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เป็นแนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและ
การด�าเนินการของ หน่วยงาน และ 
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
 2 .  ก� าหนดแนวทางการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด�าเนิน
การของหน่วยงาน และสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
 3 .  พิ จ า รณาแผนการติ ดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศ 
การศึกษาโดยมุ ่ งเน ้นผลสัมฤทธ์ิของ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการบริหารและการด�าเนินการ
ตามแผนที่ก�าหนด 
 5. รบัทราบผลการตดิตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและ 
การด�าเนินการตามแผน และให ้ข ้อ 
เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 6 .  ส ่ ง เสริ ม ให ้ มี การประสาน 
การด�าเนินการกับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักค�าว่า ก.ต.ป.น. 
และคณะกรรมการกันดีกว่า ??
ยินดตี้อนรับ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

บทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

1. นำยบัญชร จันทร์ดำ

2. นำยสรชัด สุจิตต์

3. นำยชำติ สว่ำงศรี

4. ว่ำที่ ร.ต.อนันต์ เอกเผ่ำพันธุ์

5. นำยสิทธิ์ สิริพิเดช

6. นำยช�ำเลือง ตรีเดชำ

7. นำงสำวรุ่งเรือง สมธิเฌร

 การตรวจสอบ  ( Inspect ion)  
หมายถึง การก�ากับ ดูแล เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
และด�าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้
 การประเมินผล (Evaluation) 
หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัด 
การศึกษาและด�าเนินไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้
 การนเิทศการศึกษา (Supervision) 
หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัด  
กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยการให้ค�าปรึกษา แนะน�า 
ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน�า
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาก�าหนด

4
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นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

 งานของกลุ่มอ�านวยการส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

เป็นงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัระบบบรหิาร

องค์กร การประสานงานและให้บริการ

สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจและงาน 

ต่าง ๆ ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  

สามารถบริหารจัดการและด�าเนินงาน

ตามบทบาทภารกิจ อ�านาจหน้าที่ได้อย่าง

เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส

ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล

ข่าวสารเอกสารสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา

และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา

แก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหาร

จัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ในปีที่ผ ่านมา กลุ ่มอ�านวยการ

มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก�าลัง  

มีเจ้าหน้าที่ 4 คน ลูกจ้าง 4 คน ได้ปฏิบัติ

งานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างเต็มความสามารถ ไม่ว ่าจะเป็น 

เรื่องการสรรหาและการเลือก กพท. 

อ.ก.ค.ศ. และ ก.ต.ป.น. จัดประชุม 

ผู ้บริหารเพื่อ ช้ีแจงเรื่องเร ่งด ่วนและ

นโยบายต่าง ๆ ประชุมฝ่ายบริหารใน  

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา งานค�ารบัรอง 

ปฏิบัติราชการ (KRS) ปี 2556 เราติด  

1 ใน 10 อยู่ในล�าดับท่ี 9 ของส�านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา งาน 

มาตรฐานเขตพื้นที่ การศึกษาซึ่ งป ีนี้ 

เรารับมาท�าอย่างเต็มตัว งานดูแลระบบ

ซ่ึงเรามีนักวิชาการคอมฯ อยู่กับเรา ปีนี ้

เราได ้วางระบบเครือข ่าย network  

ในส�านักงานใหม่ เพื่อให้การท�างานด้าน 

ICT ของ สพม.9 มีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้เรายังให้บริหารด้านสวัสดิการ

สวสัดิภาพกบัครแูละบุคลากรในสังกัดทีม่า

รับบริการกับเราอย่างรวดเร็ว งานรับ-ส่ง 

เอกสาร ที่ต ้องสัมพันธ ์กันกับระบบ 

e-filling ของ สพฐ. และระบบวินิจฉัย 

สั่งการ (e-office) ของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งท�าให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

ลดการใช้กระดาษได้อย่างดี ส่วนงานด้าน

การประชาสัมพันธ์เราใช้ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ สพม.9 http://

www.mathayom9.go.th/ และทุกคน

ทีเ่ข้ามาเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของเรายงัสามารถ

เห็นข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนได้ที่

หน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกันนอกจากนั้นเรา

ยงัม ีfacebook : www.facebook.com/ 

mathayom9 อีกช่องทางหนึ่งในการ

ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ นอกจากนั้น 

เรายงัท�างานท่ีได้รบัมอบหมายอกีมากมาย 

อาทิ เช ่น งานวันครู งานวันเกษียณ 

อายรุาชการ ร่วมกบักลุม่บรหิารงานบคุคล

ที่มีผลงานออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

 กลุ่มอ�านวยการของเรายินดี ที่จะ

ให้ความร่วมมือและอ�านวยความสะดวก

กับทุกท่านท่ีมาใช ้บริการที่ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

แห่งนี้

รู้เรื่องเขตฯ

กลุ่มอ�ำนวยกำร

ก้าว กับ เก้า
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นางลักษณา ธีระเถกิง
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

 ต้องขอทักทายทุกท่านที่ได้อ่าน

วารสาร “ก้าวกบัเก้า” ฉบบันี ้กลุม่บรหิาร

การเงินและสินทรัพย์ สพม.9 ของเรา 

มีเจ้าหน้าท่ีรวมท้ังดิฉันด้วย 2 คน และ

ลูกจ้าง เพียง 1 คน ท่ีต้องดูงานเก่ียวกับ 

งานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี

งานบริหารงานพัสดุ งานบริหารสินทรัพย์ 

นอกจากนี ้เรายงัให้ค�าปรกึษาสถานศกึษา 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานบริหารการเงิน  

งานบัญชี  งานพัสดุและงานบริหาร 

สินทรัพย ์และปฏิบัติงานร ่วมกันหรือ

สนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 แต ่ เราก็ภาคภู มิใจ ที่มีผลการ 

เบิกจ่ายงบด�าเนินงานในรอบไตรมาส 

ที่ 3 เป็นล�าดับที่ 1 71.70% เหลือ 21% 

และงบอื่น ๆ ก็อยู ่ในล�าดับที่น ่าพอใจ 

กับปริมาณเจ้าหน้าที่ที่มีอยู ่ เราท�างาน

สนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายเร่งด่วน

ของ คสช. อย่างเตม็ก�าลงั บางคร้ังกท้็อนะ.. 

แต่ไม่ถอย เพราะเราถือว่าตราบใดที่เรา

ท�างานเต็มที่ ผลท่ีได้ลงสู่โรงเรียน ลงสู่

นักเรียน เราก็ยิ้มได้...

 ปีที่ผ่านมา มีคุณครู ผู้บริหาร และ

ลูกจ้างประจ�าครบเกษียณอายุราชการ 

จ�านวน 119 คน เราก็ได้ให้บริการกับ 

ทุกท่านด้วยการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ 

ด้านการเงนิแก่ทกุท่าน กไ็ด้รบัการตอบรบั 

ท่ีดี การให้ค�าปรึกษากับโรงเรียนในเรื่อง

การเบิกจ่าย ซึ่งบางแห่งคุณครูก็ปรับ

เปลี่ยนกันมาท�าหน้าท่ีด้านการเงินใหม่ ๆ 

ต้องชี้แจงและอธิบายกันอยู่บ่อย ๆ แต่

คุณครูก็เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างดี.. 

มีบ้างที่ไม่เข้าใจแต่ก็สื่อสารให้ตรงกัน 

และน�าไปปฏิบัติที่โรงเรียนของตนได้ 

 ส�าหรับฉบับนี้ กลุ่มบริหารการเงิน

และสนิทรพัย์ ก็ขอทักทายด้วย บทกลอนนี้ 

นะคะ

บนความขาดของคนไม่ทนทุกข์
ยังสนุกกับงานที่ฉันรัก

แม้มากมายท่วมท้นล้นหน้าตัก
แต่จะผลักผลเสร็จส�าเร็จงาม
ทั้งการเงิน การบัญชี พัสดุ
จะบรรลุผลดีไม่ผลีผลาม

ตัวชี้วัด ค�ารับรองฯ สนองตาม
บนนิยามขาดคน..แต่ผลดี

รู้เรื่องเขตฯ

กลุ่มบริหำรกำรเงิน
และสินทรัพย์

ก้าว กับ เก้า
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นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

รู้เรื่องเขตฯ

กลุ่มนโยบำยและแผน

 กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงาน 

ที่ส ่ ง เสริม สนับสนุน และประสานงาน 

ใน เชิ งนโยบาย ให ้ ส� านั กงานเขตพื้ น ท่ี 

การศกึษาเขต 9 และสถานศกึษา จดัการศกึษา 

ให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีโครงการก�ากับ 

ติดตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการแจก 

แท็บเล็ตส�าหรับครูและนักเรียน และมีการ 

พัฒนาจัดอบรมในเรื่องการเรียนการสอน 

โดยใช้แท็บแล็ต และระบบโครงข่ายไร้สาย  

(Wi-Fi Network) ส�าหรบัด้านการงบประมาณ 

ได้ส่งเสริมโดยการสร้างความรู้ให้กับคณะคร ู

และผู ้ บ ริ ห า ร โดยการจั ดอบรมพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ส�าหรับ 

ด ้านงานติดตามได ้ด�าเนินการจัดประชุม 

ชี้แจงการรายงานผลการด�าเนินงานของ 

สถานศึกษาในระบบ e-mes ด้านข้อมูล

สารสนเทศของ สพม.9 ได้ด�าเนินการ

ช้ีแจงการจัดท�าข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2557 

โดยการชี้แจงสื่อสารกันทางเอกสารระบบ 

ต่าง ๆ  เช่น ระบบ i-office LINE Facebook 

และมือถือ ตลอดจนการด�าเนินงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

ก้าว กับ เก้า
8



นางถนอมศรี กฤษประจันต์
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

 การประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็น

วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู ้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส�าเร็จเป็น

ที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น

วทิยฐานะช�านาญการพเิศษหรอืเช่ียวชาญ 

(ว13/2556)

 ตามท่ี มข้ีาราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา ที่ส่งผลงานรางวัลสูงสุด

ระดับชาติขึ้นไป เพื่อขอรับการประเมิน 

เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการให ้ข ้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบ

ผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ 

หรอืเลือ่นเป็นวทิยฐานะช�านาญการพเิศษ

หรือเชี่ยวชาญในปี พ.ศ. 2556 สอบถาม

ผลการด�าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าว ว่าขณะนีด้�าเนินการถึงข้ันตอนใด  

คณะกรรมการประเมินผลงานฯ จะไป

ประเมินผลงานท่ีโรงเรียนของตนเมื่อใด  

เมื่อไหร่จะทราบผลการประเมินรวมทั้ง 

มข้ีาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

อีกหลายท่านท่ีได้รับรางวัลสูงสุดระดับ

ชาติขึ้นไป ที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง และม ี

คุณสมบัตคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 

ก�าหนด มีความประสงค์จะขอส่งผลงานฯ 

เพื่อขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ ์

ดังกล ่าว จะสามารถส่งค�าขอรับการ

ประเมินได้เมื่อใด และผลงานที่ได้รับนั้น

หากไม่ได้ส ่งภายในก�าหนดระยะเวลา 

3 ปี จะท�าให้เสียสิทธิ์ในการเสนอขอมี

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่

อย่างไร นั้น

 กลุ ่มบริหารงานบุคคลขอเรียน

ว่า ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน ได้แจ้งความคบืหน้าว่าได้เสนอ 

ราย ช่ือผู ้ ได ้ รับการคัด เ ลือกเป ็น ผู ้มี

คุณสมบัติเบ้ืองต้นไปให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. 

พจิารณาด�าเนนิการ เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 

2556 ขณะนี้ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติ

ให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานด�าเนนิการตรวจสอบค�าขอใหม่ 

อีกครั้งพร้อมทั้งได้ประกาศบัญชีรายชื่อ

รางวัลสูงสุดระดับชาติท่ี ก.ค.ศ.รับรอง 

ปี 2557 อีกจ�านวน 51 รางวัล และหาก

ผู้เสนอขอมีรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็น

รางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไปเพิ่มเติม ซึ่ง

เป็นรางวัลที่อยู่ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่  31 

พฤษภาคม 2556 ให้ส่งเพิ่มเติมได้ โดย

ส่งให้ส�านักงาน ก.ค.ศ.ภายในวันที่ 30 

กันยายน 2557 หากเกินก�าหนดระยะ

เวลาดังกล่าว ก.ค.ศ.จะไม่รับพิจารณา 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีดังกล่าวนี้ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ได้แจ้งรายละเอียดรายช่ือรางวัลที่ ก.ค.ศ. 

รับรองเพิ่มเติม และวิธีการส่งผลงาน 

เพิ่มเติมให้โรงเรียนในสังกัดทราบแล้ว

โดยต้องส่งผลงานเพิ่มเติม ให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 

 ส่วนการด�าเนินการประเมินของ 

คณะกรรมการฯ นั้น ขอเรียนว่ากรณี

ผู ้ ส ่ งผลงานเพื่ อ เสนอขอเ ล่ือนเป ็น

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รู้เรื่องเขตฯ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

ก้าว กับ เก้า
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ได้ส่งค�าขอและผลงานฯ ของผูเ้สนอขอฯ ให้ 

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ด�าเนินการการประเมินฯ ซึ่งจะ

ด�าเนินการได้ เมื่อ ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อ 

ผู ้ได้รับการคัดเลือกแล้วส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามบัญชี

รายชื่อที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด การด�าเนินการ

โดยส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น่าจะ

ด�าเนินการแล้วเสร็จได้รวดเร็วกว่าการ

ด�าเนนิการโดย ก.ค.ศ. ส่วนผูเ้สนอขอเลือ่น 

เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ.จะเป็น

หน่วยงานที่ด�าเนินการประเมินต่อไป  

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 ดังน้ัน  

ผู ้เสนอขอรับการประเมินในกรณีผู ้มีผล

งานดเีด่นทีป่ระสบผลส�าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 

จึงต้องรอกันต่อไป

 ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ี มีความประสงค์จะส่ง

ค�าขอเพ่ือขอรับการประเมิน ในกรณี 

เป็นผู ้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส�าเร็จ 

เป็นที่ประจักษ์ ซ่ึงได้รับรางวัลท่ี ก.ค.ศ. 

รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  

มีจ�านวนรางวัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก�าหนดแล้วอยาก

ทราบว ่าจะสามารถส ่งค�าขอรับการ

ประเมินได้เมื่อใด และผลงานท่ีได้รับนั้น

หากไม่ได้ส่งภายในก�าหนดระยะเวลา 3 ปี 

ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก�าหนดแล้วจะ

ท�าให้เสียสิทธิ์ในการเสนอขอมีวิทยฐานะ

ตามหลักเกณฑ์ดังกล ่าวหรือไม ่  นั้น  

ขอเรยีนว่าการส่งค�าขอมวีทิยฐานะส�าหรบั

ผู ้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส�าเร็จเป็น 

ท่ีประจักษ์ (ว13/2556) นั้น สามารถ 

ส่งค�าขอได้เมื่อ ก.ค.ศ. ก�าหนดระยะ 

เวลาในการส่งเท่านั้น ซ่ึงแตกต่างจาก 

การส่งผลงานตามหลกัเกณฑ์ (ว17/2552) 

ท่ีผู้ขอรับการประเมินฯ สามารถส่งค�าขอ 

ได้ตลอดท้ังปี ปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่  

ผู ้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุด

ระดับชาติข้ึนไปซ่ึงมีระยะเวลา เกิน 3 ปี  

ผู ้ขอรับการประเมินจะไม่เสียสิทธ์ิ หาก

แสดงว่าได้มีการพัฒนาผลงานและใช้

ประโยชน์อย่างต่อเนื่องขอให้ก�าลังใจ 

ผู ้เสนอขอรับการประเมินทุกท่าน และ

กลุ ่มบริหารงานบุคคลจะติดตามความ

คืบหน้าของการประเมินเพ่ือแจ้งให้ท่าน 

ทราบต่อไป

ก้าว กับ เก้า
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นางสุพัตรา เพชรล�้า
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

 กลุ ่มส ่งเสริมการจัดการศึกษา 

มี หน ้ าที่ ส นั บสนุ นและส ่ ง เ ส ริ ม ให  ้

สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา

สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการ 

การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย น�าแหล่ง

เรี ยนรู ้ และภูมิป ัญญาท ้อง ถ่ินมาใช  ้

ประกอบการจัดการเรียนการสอนการ

พัฒนาคุณภาพผู ้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย 

จิตใจ สงัคม สตปัิญญาทกัษะชวีติ คณุธรรม 

จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ  

เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน

กองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู ้เรียน 

ท้ังเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง 

เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน

สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ  

องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น  และ 

ภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผล 

ต ่ อการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตผู ้ เรี ยน 

รวมท้ังปฏบัิติตามพนัธกิจท่ีได้มกีารลงนาม 

ในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ 

การรองรับประชาคมอาเซียนในด้าน 

การจัดการศึกษาทั้ งการแลกเปล่ียน 

และการส่งเสรมิการจดัการศกึษา ตลอดจน 

การด�าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รู้เรื่องเขตฯ

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

ก้าว กับ เก้า
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นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

รู้เรื่องเขตฯ

กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

 กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาเป็นกลุ่มที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยรับผิดชอบงาน ดังนี้
 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ได้
ด�าเนินการดังนี้
  1) ประชมุปฏบิตักิารการพฒันาการน�า ASEAN Curriculum Sourcebook 
เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูตระหนักรู้และครูสามารถจัดท�าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด 
การเรียนรู้และกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยิ่งขึ้น
  2) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู ่
อาเซียน โดยจัดค่ายแบบเข้มส�าหรับครูมัธยมศึกษา จ�านวน 100 คน จ�านวน 10 วัน  
จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร ้อน (Summer Camp) แบบเข้มส�าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จ�านวน 200 คน 20 วัน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร 
และบุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ�านวน 3 วัน 
  3) พัฒนาครูให้มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “การจัดการเรียน 
การสอนเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจในการเรยีนวทิยาศาสตร์ (Inspiring Science) Package 3”/  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระประวัติศาสตร์), เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
อาเซียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน / ภาษาไทย พัฒนาครูหัวข้อ “นิสัยรักการอ่าน
อย่างยั่งยืน” และพัฒนานักเรียนที่มีปัญหารุนแรงเรื่องการอ่านโดยการจัดค่ายนักเรียน /  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ 
แบบคดักรองตามประเภทคนพกิารทางการศกึษา ในโรงเรยีนต้นแบบเรยีนรวมและโรงเรยีน 
ที่มีเด็กพิการเรียนร่วม จ�านวน 25 โรงเรียน รวม 50 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มทีกัษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพกิารทางการศึกษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อคนพิการ / พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม ความส�านึกในความเป็น 
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
ในฝันสู่มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพครู นักเรียน และการพัฒนาความยั่งยืน 
ให้กับโรงเรียนในฝัน จ�านวน 21 โรงเรียน รวม 189 คน และกิกรรมน�าเสนอ Best  
Practice ของโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 ได้จัดท�าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสถานศึกษา
ทุกแห่งผ่านการประเมินภายนอกรอบสามในตัวบ่งช้ีท่ี 5 โดยจัดท�าแบบทดสอบ  
Pre O-NET นักเรียนทกุโรงเรยีนเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนสอบ O-NET / จดัท�าคลงัข้อสอบ
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 วิชาพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม) ในระดับชั้น ม.1-3 / จัดท�าข้อตกลงระหว่าง สพม.9 กับสถานศึกษา 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ 
ฝ่ายวิชาการ ทุกโรงเรียน โดยจัดให้ความรู้ในเรื่องการสอบ PISA, พหุระดับ และจัดให้มี 
การมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับโรงเรียน สหวิทยาเขต ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุด,  
มีผลพัฒนาการสูงสุด, มีคะแนนสูงกว่าระดับชาติในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 จัดพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ 
ICT ยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียนและจดัพฒันาครูบูรณาการใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์พกพา 
แบบแท็บเล็ตและระบบ Wi-Fi Network เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง โดยได้
จัดท�าสื่อ เครื่องมือการนิเทศ คู่มือการนิเทศภายใน และด�าเนินการนิเทศฯ ทุกโรงเรียน 
โดยเครือข่ายการนิเทศ สร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาการเป็น 8 สหวิทยาเขต และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรองคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัดท�าคู่มือการติดตามฯ แต่งตั้งคณะกรรมการของส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดประชุมอบรมคณะกรรมการติดตามฯ และ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง (61 โรงเรียน) 
และทุกปี 
 6. กลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา
 จัดประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3
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 ผลการด�าเนินงาน
 1. จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการ
ศึกษา 2556 ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าระดับชาติเกือบทุกวิชายกเว้นภาษาอังกฤษระดับชั้น  
ม.3 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ล�าดับที่ 23 จากจ�านวน 224 เขต  
ระดับชั้น ม.6 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ล�าดับที่ 13 จาก 
จ�านวน 117 เขต

 2. ผลการส่งเด็กนักเรียนเข้าประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติ ปีการศึกษา 2556
  1) ผลการประกวดและแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 16 รายการ
  2) รองชนะเลิศอันดับ 1 จ�านวน 23 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2  
จ�านวน 23 รายการ ซึ่งได้รับ 338 เหรียญทอง 265 เหรียญเงิน 147 เหรียญทองแดง
  3) ผลการประกวดและแข่งขันระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 9 รายการ 
รองชนะเลิศล�าดับที่ 1 จ�านวน 14 รายการ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ�านวน 6 รายการ 
ซึ่งได้รับ 52 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง 
 3. ผลการประเมนิภายนอกรอบสามของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จ�านวนโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 61 โรงเรียน 
มีผลการประเมินดังนี้
  -  ปีการศึกษา 2553-2555 สถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมิน
ภายนอกรอบสามจาก สมศ. จ�านวน 31 โรงเรียนมีผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 
ได้รับการรับรอง จ�านวน 29 โรงเรียน ไม่ได้รับการรับรอง จ�านวน 1 โรงเรียน แนวโน้ม 
จะได้รับการรับรอง จ�านวน 1 โรงเรียน
  -  ปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินภายนอกรอบ
สามจาก สมศ.จ�านวน 15 โรงเรียนมีผลการประเมินอย่างเป็นทางการได้รับการรับรอง 
จ�านวน 14 โรงเรียน ไม่ได้รับการรับรอง จ�านวน 1 โรงเรียน
   -  ปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินภายนอก 
รอบสามจาก สมศ. จ�านวน 15 โรงเรียน
 ทราบผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการแล้ว จ�านวน 15 โรงเรียน จะได้รับ 
การรบัรองอย่างไม่เป็นทางการ จ�านวน14 โรงเรยีน ไม่ได้รบัการรบัรอง จ�านวน 1 โรงเรยีน
 4. ผลการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2556
  1) โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ประจ�าปีการศึกษา 2556 
  2) โรงเรยีนสรวงสทุธาวทิยา ชนะเลศิประเภทสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา
ขนาดเล็ก ในระดับกลุ่มจังหวัด
  3) นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลชมเชยเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่
  4) นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  
ชนะเลิศประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ในระดับจังหวัด

 5. ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษา
พิเศษได้รับการคัดเลือกเป็นผู้น�าเสนอ
นิทรรศการและผลงานทางวิชาการ
และผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ Best 
Practice ด้านกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนนกัเรยีนพกิาร เรยีนร่วม/เรียนรวม 
ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ และส�านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับ
เกียรติบัตรเป็นหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริม
สนบัสนนุจดัการเรียนร่วม/เรยีนรวมดเีด่น 
ปีงบประมาณ 2557 ระดับจังหวัด
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นางปวีณ์พร บุญเทียน
ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน

 ก่อนอืน่ขอแนะน�า หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ของ สพม. 9 ให้กับทุกท่านรู้จัก 
นะคะ 
 กระทรวงศึกษาธิการก� าหนด
ให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 9 มีจ�านวนผู้ตรวจสอบภายใน
จ�านวน 3 อัตรา โดยปัจจุบัน ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
มีผู ้ปฏิบัติงานจ�านวน 1 อัตรา ได้แก่  
นางปวณ์ีพร บญุเทยีน ต�าแหน่งนกัวชิาการ
ตรวจสอบภายใน ช�านาญการพิเศษ เป็น 
ผู ้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
เมื่อรู ้จักกันแล้ว ดิฉันขอเล่าความเป็น
มาของหน่วยงานตรวจสอบภายในส่วน
ราชการพอสังเขป ดังนี้
 การตรวจสอบภายใน เกดิขึน้ตัง้แต่  
พ.ศ. 2505 ตามระเบียบการเบิกจ่าย
จากคลังของกระทรวงการคลังที่ก�าหนด
ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน  
เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน จนถึง
ปี พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของ 
ทางราชการ เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 17 
สิงหาคม 2519 ก�าหนดให้ส่วนราชการ
ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการท่ีเทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุก
จังหวัด มีต�าแหน่งอัตราก�าลังเพื่อท�า
หน้าที ่ผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ 
และของจังหวัดโดยให้มีสายบังคับบัญชา  
ขึ้นตรงต ่อหัวหน ้าส ่วนราชการหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี รวมท้ัง
มอบหมายให้ส�านักงาน ก.พ. ก�าหนด
สายงาน ระดับต�าแหน่งหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในโครงสร้าง
ของส่วนราชการโดยจะมสีายบงัคบับญัชา

ขึ้นตรงต่อผู้บริหารขององค์กร มีบทบาท
หน้าที่ดังนี้
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน คือ การ
ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย 
ท่ีวางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การก�ากับดูแลของส่วนราชการ เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้การด�าเนินงาน 
ของส่วนราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลยิง่ข้ึนในอนัท่ีจะช่วยเพ่ิมคุณค่า
ให้กับส่วนราชการ
ผู ้ตรวจสอบภายในท�างานอะไรและ
อย่างไร
 คนท่ัว ๆ ไป มักเข้าใจว่าผู้ตรวจ
สอบภายในท�างานจ�ากัดอยู ่เฉพาะการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
เท่านั้น แต่ความจริงการตรวจสอบภายใน
มีความหมายและขอบเขตการปฏิบัติงาน
กว้างขวางกว่านั้นมากกล่าวคือ การตรวจ
สอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้
หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ 
ค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น
เพือ่เพิม่คณุค่า และปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 
ขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน 
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  
ด้วยการประเมนิ และปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ ยง  
การควบคุมและการก�ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา : The 
lnstitute of lnternal Auditor : IIA)  
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีขอบเขต 
การท�างานท่ีต้องครอบคลุมทุกภารกิจที่
อยู ่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วน

รู้เรื่องเขตฯ

หน่วยตรวจสอบภำยใน
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ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส่วนราชการ
 4. การตรวจสอบเทคโนโลยี 
(Information Technology Auditing) 
เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือ
ได ้ของระบบงานและข ้อมูลท่ีได ้จาก 
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมท้ัง
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล
 5. การตรวจสอบการบริหาร 
(Management Auditing) เป็นการ 
ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของ 
ส่วนราชการ ว่ามีระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการวางแผนการควบคุม การ
ประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การบริหารงบประมาณ การบรหิารการเงนิ  
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง 
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกับภารกิจของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Govemance) ในเร่ืองความเช่ือถือ  
ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและ 
ความโปร่งใส
 6. การตรวจสอบพิเศษ (Special 
Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือ
กรณีมีการกระท�าที่ส ่อไปในทางทุจริต 
ผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรส่งสัยว่า 
จะมีการกระท�า ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูล
เบื้องต้นประกอบการพิจารณาด�าเนินการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
ปัจจัยทีท่�าให้งานตรวจสอบภายในบรรลุ
เป้าหมาย
 ปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ ที่ท�าให้
งานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ตัวผู ้ตรวจสอบ
ภายในเอง สถานภาพของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน และตัวผู้บริหารเป็นส�าคัญ 
ดังนี้

 1. ตัวผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจ
สอบภายในจะช่วยผู้บรหิารท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือไม่ นอกจากการที ่
ผูต้รวจสอบภายในต้องปฏบิตัติามระเบยีบ
มาตรฐานคู ่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบภายใน ซ่ึงก�าหนดโดย 
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ เช่น กรม
บัญชีกลาง ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  
และหลักการสากลที่ถือปฏิบัติโดยท่ัวไป
แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพ
สาขาอื่น ซึ่งจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในรวมทั้ง ต้องมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
จึงนับเป็นการปฏิบัติงานโดยผู้ประกอบ
วชิาชพีสาขาหนึง่ ทีม่มีาตรฐานการปฏบิตัิ
งาน การใช้ดุลยพินิจต้องเที่ยงธรรม และ
ระมัดระวังรอบคอบอย่างยิ่ง จึงจ�าเป็น
ต ้องมีแนวทางการปฏิบัติงานพิเศษท่ี
แสดงถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม 
ความมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง กรมบัญชีกลาง 
ในฐานะผู้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ได้ก�าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมของผู ้ตรวจสอบภายใน  
เพือ่ให้ผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบ
ด้วยส่วนส�าคัญ 2 ส่วน คือ
 1. ม าตรฐ านด ้ านคุณสมบั ติ  
เป ็นมาตรฐานที่กล ่าวถึงลักษณะของ 
หน ่วยงานและบุคลากรที่ ท� าหน ้ าที ่
ตรวจสอบภายใน
 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
เป ็นมาตรฐานท่ีกล ่าวถึงลักษณะงาน 
ตรวจสอบภายใน และบรรทัดฐานที่
สามารถใช้ประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจ
สอบภายใน ในส่วนของ จริยธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน จะกล่าวถึง
  1) ความมี จุดยืนอันมั่นคง 
หมายถึ ง  ความซื่ อสัตย ์  ความขยัน 
หมั่นเพียรและความรับผิดชอบ

ราชการ ซึ่งอาจจ�าแนกการตรวจสอบ
ภายในเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
 1. การตรวจสอบทางการเ งิน 
(Financial Auditing) เป็นการตรวจ
สอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 
และตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี 
และรายงานทางการเงินโดยครอบคลุมถึง
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียง
พอ ที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี 
รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ  
ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือ 
เพียงพอ ที่จะป้องกันการรั่วไหลสูญหาย
ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนด (Compliance Auditing) เป็น 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 3. การตรวจสอบการด�าเนินงาน  
(Performance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบผลการด�าเนินงานตามแผนงาน  
งาน และโครงการต่าง ๆ  ของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
หรอืมาตรฐานทีก่�าหนดอย่างมีประสทิธภิาพ  
ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยมีผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
โดยค�านึงถึงความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
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สังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
  3)  การ มีส ่ วนได ้ส ่ วนเสีย 
หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ไม่มีอ�านาจ และความรับผิดชอบโดยตรง
กับงานที่ตรวจสอบ นั่นคือ ต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ หรือ
รบัมอบหมายหน้าทีซ่ึง่เกีย่วกบัการบรหิาร
งานของงานหรือหน่วยงานที่ตนจะต้อง
ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจึงออกมา 
โดยปราศจากความล�าเอียงใด ๆ 
 3.  ตั ว ผู ้ บ ริ ห า ร เ ป ็ น ส� า คั ญ 
ผู ้ตรวจสอบภายในจะท�างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู ่
กับตัวผู ้บริหารสูงสุดเป็นส�าคัญ ท่าน
สามารถท�าให้งานตรวจสอบภายในบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดย
  1)  ผู้บริหารต้องเข้าใจและมี
ทัศนคติท่ีดี ต่องานตรวจสอบภายใน อีก
ทัง้ยงัต้องรูจ้กังานตรวจสอบภายใน เพือ่ให้
สามารถช่วยงานของท่านได้อย่างถูกต้อง
  2)  ผู ้บริหารต้องสร้างความ
ตระหนักและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
ภายในหน่วยงานของท่าน โดยให้เจ้าหน้าที่
ในแต่ละหน่วยงานหรือเรียกว่าหน่วย 
รับตรวจ คุ ้นเคยกับผู้ตรวจสอบภายใน 
และช่วยสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องว่า 
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ใช่ผู้ท่ีจะจ้องจับผิด 
แต่จะเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน�าการท�างาน
ให้ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบั  

และนโยบายของหน่วยงาน พร้อมทั้ง 
แสดงออกทุกวถีิทางในลกัษณะที ่สนบัสนนุ 
ผูต้รวจสอบภายใน ให้ท�างานตามขอบเขต
หน้าที่ได้อย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรค
ใด ๆ การสนับสนุนอาจท�าได้โดยการ
แนะน�าเป็นส่วนตวั หรอืมหีนงัสอืแจ้งไปยงั 
หน่วยรับตรวจต่าง ๆ ช้ีให้เห็นและเข้าใจ
ถึงขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
ประโยชน ์ ท่ีได ้ รับจากการตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ขอความร่วมมอืเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ตรวจสอบภายในด้วย 
  3)  ผู ้ บริหารควรปรับปรุง
ระบบการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ให้ครอบคลุมถึงการแจ้ง ข ่าวสารแก่ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็นมาก  
เช ่ น  การแจ ้ งข ่ า วสาร ในรู ปค� า ส่ั ง  
หนังสือเวียน เป็นต้น เพราะถ้าข้อมูล
ข่าวสารที่ผู ้ตรวจสอบภายในมีอยู่ไม่ทัน 
ต ่อเหตุการณ์ การตรวจสอบก็จะไม ่
ประสบผล นอกเหนือจากการปรับปรุง 
ระบบสื่อสารแล้ว หากมีการประชุมระดับ
ผู ้บริหารเพื่อก�าหนดแผนหรือนโยบาย
การบริหาร หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
แผนงาน ควรจะให้ผู ้ตรวจสอบภายใน 
เข ้าร ่วมประชุมหรือเข ้าสังเกตการณ์ 
ด้วย เพราะจะท�าให้ผู ้ตรวจสอบภายใน
มีข้อมูลท่ีจะน�าไปใช้ในการวางแผน และ
ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป 
 หากผู ้ตรวจสอบภายในได ้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างดีเช่นนี้  
ผูต้รวจสอบภายในกจ็ะสามารถปฏบิตังิาน 
ได ้อย ่างเต็มท่ี เป ็นเครื่องมือที่ดีของ 
ผู้บริหาร ท่ีจะช่วยการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ส�าหรบัฉบบันีข้อจบเพยีงเท่านีก่้อน  
โอกาสหน้าจะน�าความรู ้ข ้อกฎหมาย 
และผลงานทีป่ฏบิตั ิมาเล่าสูก่นัใหม่ ขอลา
ด้วยสโลแกนของหน่วยตรวจสอบภายใน 
สพม.9 

“ท�างานด้วยใจ ข้อมูลโปร่งใส 
เต็มใจบริการ”

  2) การรกัษาความลับ หมายถึง  
การเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทราบ
  3) ความเที่ยงธรรม หมายถึง  
การไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความ
สัมพันธ์ใด ๆ ในอันที่จะท�าให้มีผลกระทบ
ต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
  4) ความสามารถในหน้าที่ 
หมายถึง ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในงานท่ีท�า ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
 2. สถานภาพของหน่วยตรวจ
สอบภายใน เพ่ือให้ผู ้ตรวจสอบภายใน 
ท�าหน้าที่เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
งานตามนโยบายของผู ้บริหารให้ได้ผล
ตามเป้าหมาย ผู ้บริหารจะต้องให้การ
สนบัสนนุงานตรวจสอบภายใน โดยการให้ 
สถานภาพที่เหมาะสม คือ ผู ้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องมีหน้าที่เสนอแนะ (Staff 
Function) และขึน้ตรงกบัผูบ้รหิาร นัน่คอื 
รับค�าสั่งและรายงานต่อผู ้บริหารโดย 
ไม่ต ้องผ่านผู ้หนึ่งผู ้ใด การขึ้นตรงต่อ 
ผู ้บริหารสูงสุดของส ่วนราชการหรือ
จังหวัด ท�าให้ ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระ
ในการตรวจสอบ และท�าให้สามารถเข้าถงึ  
เอกสาร ทรัพย์สิน หลักฐาน และบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย อันเป็นผลให้เกิด
  1) สทิธทิีจ่ะเข้าถงึ หมายความ
ว่า ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องมีสิทธิที่จะ
เข้าสังเกตหรือตรวจสอบบันทึก รายงาน
และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ตรวจสอบได้ทั้งหมด
  2)  เสรีภาพในการตรวจสอบ 
หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
มี “อิสระ” เพียงพอในการตรวจสอบ 
ทุก ๆ ด้าน โดยไม่มีอุปสรรคหรือได้รับ 
การขัดขวาง หรือแทรกแซงจากผู ้หนึ่ง 
ผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ทั้งในการปฏิบัติ
งานตรวจสอบและการเสนอความเห็นใน 
การตรวจสอบ และมิให้เป็นคณะกรรมการ
ใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
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 ในช่วงเวลา 4 ปีทีผ่่านมา ในวงการ

หุ่นยนต์ระดับนักเรียน เป็นที่กล่าวขานถึง  

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้น ท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมาก 

เพราะสามารถน�าชัยชนะในการแข่งขัน

หุ ่นยนต ์ ท้ังระดับเขต ระดับภูมิภาค  

ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับต่างประเทศ 

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

ได ้สร ้างเยาวชนคนเก ่งให ้กับจังหวัด

สุพรรณบุรี เด็กท่ีได้ช่ือว่า คว้ารางวัล 

การแข่งขันหุ่นยนต์มาเกือบทุกรายการใน 

ประเทศไทย “นายวฒุวิสัน์ นพิทิชยงักรู”  

หรือ “น้องฟลุ๊ก” ความเก่งของน้องฟลุ๊ก  

วดัได้จากผลงาน รางวลัชนะเลศิการหุน่ยนต์ 

ในระดับประเทศ ถึง 12 รายการ และ

เป็นตัวแทนไปแข่งหุ่นยนต์ในต่างประเทศ

ถึง 3 คร้ัง คือ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 

สิงค์โปร์ และก�าลังเตรียมตัวเป็นตัวแทน

ประเทศไทย ไปแข่งหุ่นยนต์ Robocop  

World 2015 ที่ประเทศจีน ตลอดระยะ 

เวลา 4 ปี “น้องฟลุก๊” คว้ารางวลัการแข่งขัน 

หุ่นยนต์ต่าง ๆ เป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่า 50 

รายการ คุณภาพคับแก้วขนาดนี้ คงมี

หลายท่านอยากทราบเคลด็ลบัความส�าเรจ็ 

ของเดก็หุน่ยนต์คนนี ้เรามาคยุกบัน้องฟลุก๊ 

กันค่ะ

	 “ผมสนใจเล ่นหุ ่นยนต ์ตั้ งแต ่

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียน

บางปลาม้า	 ฯ	 แล้วครับ	 เร่ิมจากตามด ู

พี่สาวเล ่นหุ ่นยนต์แล ้วเลยเล ่นตามพี่	 

และพอลงแข่งขันครั้งแรกระดับศูนย ์ 

หุ่นยนต์	 ผมได้เป็นตัวแทนศูนย์หุ่นยนต์

จังหวัดสุพรรณบุรี	 เข้าแข่งขันในระดับ

ประเทศ	บอกตรง	ๆ 	ครบั	ตอนนัน้	ไม่รูอ้ะไร 

เท่าไรเลย	ผมจ�าได้ว่าผม	Retry	ระหว่าง

แข่งเยอะมาก	 จนอาจารย์ตั้งฉายาว่า	 

วุฒิวัสน์	 เทพรีไทน์จากนั้นผมก็เข้าร่วม

แข่งขันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน	”	

 แล้วพอถามน้องฟลุก๊ จ�าได้ไหม ???  

แข่งขันมากี่สนามแล้ว น้องฟลุ๊กถึงกับร้อง 

“โอ้ว	 เยอะมากครับ	ผมเอง	 เอาจริง	ๆ	 

นะครับ	 จ�าไม่ได้เลย	 แต่อาจารย์จดไว้	 

ผมแข่งขันท่ีได้รางวัลมาก็	 55	 รายการ

ครับ”	

คุย
กับ

เด็ก
เก่ง

นายวุฒิวัสน์ นิพิทชยังกูร
โรงเรียนบำงปลำม้ำ “สูงสุมำรผดุงวิทย์”

ก้าว กับ เก้า
21



 ร ายการหุ ่ นยนต ์ ท่ี น ้ อ งฟลุ ๊ ก 

ประทับใจทีส่ดุ คอื รายการไหนคะ น้องฟลุก๊ 

คิดอยู่นาน เหมือนเลือกไม่ถูกเลย 

	 “ผมชอบและประทบัใจการแข่งขนั	

หุ่นยนต์ยุวชน	สสท.	2014	มากที่สุดครับ	

จริง	ๆ	แล้วก็มีหลายรายการที่ประทับใจ	 

แต่ที่เลือกรายการนี้	 เพราะมีภารกิจที ่

หุ ่นยนต์ต้องท�าน่าตื่นเต้น	 และในการ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	 คู่แข่งสูสีกันมาก

ครับ	 ถ้าดูถ่ายทอดสดจะเห็นด้วยครับ	

ว่าเราแพ้เขาอยู่	 แต่เราก็เอาชนะเขาได้

เพียงเศษเสี้ยววินาที	 และอีกอย่าง	 คือ	 

ปีนี้โรงเรียนเราส่งแข่ง	2	รายการ	เราคว้า

แชมป์ทั้ง	2	รายการ	ซึ่งไม่เคยมีโรงเรียน

ไหนท�าได ้ 	 ผมเลยรู ้สึกประทับใจกับ 

การแข่งขันครั้งนี้มากที่สุดครับ”

 ใช ้ เวลาไหนมาเรียนรู ้หุ ่นยนต ์  

“แต่ก่อนผมอยู	่ม.ต้น	กใ็ห้เวลากบัหุน่ยนต์

เยอะเหมือนกันครับ	ตอนเย็น	ๆ	แล้วก็

เสาร์	อาทิตย์	แต่พอเราเรียนมารู้มากขึ้น	

รู้เทคนิคมากขึ้น	 อาจารย์ก็ไม่ค่อยเลี้ยง

สามารถเข้าใจได้ทันที	 ว่ามีอะไรเกิดขึ้น 

กับหุ่นยนต์ของผม	ท�าไมถึงผิดพลาด”

 ทุ ่มเวลาให้การหุ ่นยนต์มาก ๆ  

การเรยีนแย่ลงไหมคะ “ไม่นะครบั	คอืจรงิ	ๆ 	 

ก็เป็นกฎของท่ีบ้าน	 และกฎของชมรม

หุ่นยนต์ของโรงเรียนบางปลาม้าฯ	ด้วย	

หากใครเกรดต�่ากว่า	3.00	ต้องหยุดพัก 

การแข่งขันทันที	 เพราะฉะน้ันถ้าใคร 

อยากท่ีจะเล่นหุ่นยนต์	ผลการเรียนก็ต้อง

ไม่ต�่าด้วยครับ”

 สนามการแข่งขันไหนยากสุดคะ...  

“ยากสุด	ผมว่าคงเป็นตอนที่เล่นใหม่	ๆ	 

มากกว่าครับ	 เพราะตอนนั้นอะไรก็ยาก	

ประสบการณ์	 นึกข�าเหมือนกันครับ	 

เวลามองสนามแข่งขันสมัยก่อน	ว่าท�าไม

ตอนนั้นเราท�าไม่ได้ท้ังท่ีง่าย	ๆ	มากครับ	

ส�าหรับตอนนี้	5555” 

 เคยเสียใจไหมเวลาแข่งขันแพ้ 

“แรก	ๆ	 เคยครับ	ตอนเด็ก	ๆ	 เพราะเรา 

คิดว่าการชนะคือสิ่งที่ส�าคัญ	แต่พอไปแข่ง

มากหลายครั้ง	ผมรู้สึกว่า	ประสบการณ์

ส�าคัญกว่าครับ	ความพ่ายแพ้	คือบทเรียน	

หลายครั้งครับ	ที่แพ้เพราะความประมาท

ของเรา	แต่มันก็ท�าให้ผมมีประสบการณ์

และรอบคอบขึ้น”

ซ้อมมากเหมอืนแต่ก่อน	ยิง่พอข้ึน	ม.ปลาย	

อาจารย์ให้ผมใช้เวลากับการเรียนมากข้ึน	 

อาจารย์บอกว่า	 อะไรก็ไม ่ส�าคัญเท่า 

การเรยีน	และเหน็ว่าผมเก่งข้ึนแล้ว	ก็ไม่เน้น 

ให้ผมฝึกซ้อมมาก	แต่ให้ช่วยดูแลน้อง	ๆ	

รุ่นต่อมานะครับ” 

 และพอถามน้องฟลุ๊กว่าเป็นเด็ก 

หุ่นยนต์ต้องเขียนโปรแกรมได้ แสดงว่า

น้องฟลุ๊กก็ต้องเรียนเก่งซิน้องฟลุ๊กแอบ

ยิ้มเขิน ๆ 

 “ผมไม่คดิว่าตวัเองเป็นคนเรียนเก่ง

นะครบั	แต่ผมคดิว่าการเขยีนโปรแกรมทีด่	ี

ต้องมกีารคดิแบบเป็นระบบ	ถ้าเราจัดเรยีง 

ล�าดับการท�างานของภารกิจได ้	 แล ้ว 

ค่อยเขียนไปตามท่ีเราคิดหุ ่นยนต์ก็จะ

ท�างานตามที่เราสั่ง	 ตอนแรก	 ๆ	 ที่ฝ ึก	

อาจารย์ชอบถามผมว่า	ท�าไมหุ่นยนต์ถึง 

ผิดพลาด	 ทั้งที่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้	

แต่ก่อนผมก็จะบอกว่าผมก็ไม่รู ้	 ก็บางที

มันก็ได้	 ถ้าตอบแบบนี้ทีไรเป็นต้องโดน

อาจารย์เทศน์ยาวเลยครบั	อาจารย์บอกว่า	 

หุ่นยนต์จะท�าในสิ่งท่ีเราสั่งเท่านั้น	ถ้าเรา

ไม่สั่งมันไม่ท�า	 เพราะฉะนั้นต้องหาให้ได้

ว่าเพราะอะไร	ตอนนั้นยอมรับว่าไม่เข้าใจ

ครับ	 แต่เพราะค�าถามนี้	 ท�าให้วันนี้ผม
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 คิดไหมว่าจะมาถึงจุดน้ี “ไม่คิด 

นะครับ	คือ	ผมคิดว่า	ผมท�าเพราะสนุก	

และเวลาไปแข ่งขันเจอโจทย ์ยาก	 ๆ	 

มันก็ท้าทายดีครับ	 ไม่เคยคิดว่าจะดัง	 

หรือมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้	มันก็ท�าให้ผม 

รู ้ว ่าถ้าเราท�าอะไรสักอย่างแล้วมุ ่งมั่น	 

เราก็จะมีความสุขกับการได้ท�า”	

 คิดว่าตวัเองรกัการสร้างท�าหุน่ยนต์

ไหม “อื่ม	ผมไม่รู้จริง	ๆ	ครับ	มีคนถาม 

ผมเยอะมากว่าผมรักหุ่นยนต์ไหม	 ???	 

ผมรู ้แต ่ว ่า	 ผมรู ้สึกผูกพัน	 มันไม่ยาก	 

และเป็นส่ิงท่ีผมท�าได้ดี	บางทีผมก็ภูมิใจ

เล็ก	 ๆ	 ในการแข่งขันนะครับ	 เพราะ 

ผมรู้สึกว่า	ผมไม่เคยกลัวสนามการแข่งขัน

หุ ่นยนต์	 เพราะผมรู ้สึกว่า	 สามารถแก้

โจทย์ทุกสนามได้	ถ้าเรามีสมาธิ	และสติ 

ในการแข่งขัน	และสิ่งที่ผมได้จากการเล่น

หุ่นยนต์	ผมมีที่เรียนต่อ	 ได้ทุนการศึกษา	

ผมอาจคงเรียนต่อในสาขาท่ีเ ก่ียวกับ 

หุ่นยนต์นะครับ	 เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราท�า

ในสิ่งที่เราถนัด	ชอบ	 เราก็จะท�ามันได้ดี

นะครับ”

 ถึงเวลานี้น้องฟลุ ๊ก อยู ่ชั้นมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 5 แต่เท่าท่ีทราบมา น้องฟลุ๊ก

ได้ทุนเรียนปริญญาตรี และปริญญาโท 

ในสถานบันการศึกษาช้ันน�าของประเทศ 

หลาย ๆ สถาบัน หลาย ๆ มหาวิทยาลัย 

ถึงแม้น้องฟลุก๊ยงัไม่ได้ตดัสนิใจว่า เรียนจบ

มัธยมปลายแล้วจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ไหน ก็ต ้องดูกันต่อไปค่ะว ่าน้องฟลุ ๊ก 

จะเรียนต่อเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

หุ่นยนต์ของประเทศไทยนี้ แต่ในอนาคต

น้องฟลุ ๊กอาจจะสร้างให้ใช ้ประโยชน ์

ในวงการหุ่นยนต์ได้มาก แต่อย่างไรก็ตาม

ขอให้น้องฟลุ ๊กใช้ความรู ้ความสามารถ 

ให ้เกิดประโยชน์เต็มที่กับตัวเองและ 

สังคมค่ะ
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นักเรียนกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เริ่มกันที่ น้องมด (นางสาวรัตนา ส่งเสริม) ต�าแหน่ง “นักร้องน�า”กันเลยค่ะ 

 น้องมดท�าหน้าท่ีอะไรในวงดนตรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย : “มดท�าหน้าท่ี

นักร้องประจ�าวงค่ะ	ขณะนี้ก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6”	แล้วรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วม

กิจกรรมของวงดนตรีพระปฐมวิทยาลัย :	“มดมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของ	“วงดนตรีลูกทุ่งแห่งความรักและความสุข”	 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

และประทับใจในความรักและความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันและประทับใจที่พวกเรา 

มีครูผู้น�าท่ีดีสอนพวกเราให้เป็นเด็กดี	มีมารยาท	 ซ่ือสัตย์	มีน�้าใจ	ไม่อิจฉาและไม่โอ้อวด 

เพื่อน	ๆ	วงอื่น	ๆ	ที่เข้าร่วมแข่งขัน	สอนให้พวกเราเข้มแข็งและมีน�้าใจ	 เป็นนักกีฬา	 

“รู้แพ้	รู้ชนะ”	และสอนให้เรารักษาความดีนี้ไว้เสมอ	ๆ	 เราจึงมีแต่มิตรภาพ	และการท่ี 

พวกเราป็นเด็กดีตั้งใจฝึกซ้อมและเช่ือฟังค�าสั่งสอนของคุณครู	 ความดีที่เราได้ท�านี้	 

กไ็ด้ส่งผลตอบแทนให้พวกเราได้ภาคภมูใิจกบัทุก	ๆ 	รางวลัท่ีได้มา” มรีายการการแข่งขนั

และรางวัลใดท่ีน้องมดภูมิใจมาก : “มดมีความภูมิใจทุก	ๆ	รางวัล	 เช่น	รางวัลแชมป ์

เหรียญทอง	ระดับประเทศในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ	ครั้งที่	 63	

รางวลัชนะเลศิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ในการแข่งขนังานอนสุรณ์

ดอนเจดีย์	ซึ่งเราชนะเลิศมา	2	ครั้ง	คือในปี	2555	และปี	2557	และที่มดภูมิใจมากคือ

รางวลันกัร้องยอดเยีย่มในงานเดยีวกนันี	้และรายการแข่งขันท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัวงดนตร ี

ลูกทุ่งพระปฐมวิทยาลัยคือ	การแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์	ท�าให้เราเป็นที่รู้จักของคน 

ทัว่ประเทศ” มาถงึตรงนีน้้องมดอยากขอบคุณใครบ้างทีท่�าให้น้องมด ประสบผลส�าเรจ็

กับวงดนตรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย : “มดขอบคุณคุณพ่อ	คุณแม่ที่สนับสนุนให้มด 

ท�ากิจกรรมนี้มาตลอด	ขอบคุณท่านผู้อ�านวยการทุก	ๆ	ท่าน	ครูอาจารย์ทุก	ๆ	ท่านที่ให้ 

ความรู้	และสั่งสอนอบรมให้มดเป็นคนดีของสังคม	และขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่าน 

ที่เป็นก�าลังใจให้วงดนตรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยมาตลอด	และท่ีประทับใจคือ 

แฟนคลบัชาวพีน้่องจงัหวดัสพุรรณบรุทีีใ่ห้ก�าลงัใจและเชยีร์พวกเราตลอดมาในการแข่งขนั

วงดนตรีลูกทุ่งในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์	ทุก	ๆ	ปี”

น้องเบ็นซ์ (นางสาวพิรยา พุทธยาง) ต�าแหน่ง “แดนเซอร์” คนเก่งของเรา

 น้องเบ็นซ์ ท�าหน้าที่อะไรในวงดนตรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และเรียนชั้น

ไหน :	“หนูท�าหน้าที่เป็นแดนเซอร์	บางทีเรียกหางเครื่อง	ของวงดนตรีค่ะ	ก�าลังศึกษาอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยค่ะ”	และรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมกิจกรรม

ของวงดนตรีพระปฐมวิทยาลัย :	“หนูรักในเสียงดนตรีตั้งแต่เล็ก	ๆ	หนูมีความรู้สึกดีใจ

ที่มาท�าในสิ่งที่รักคือ	“แดนเซอร์”	เพราะท�าแล้วมีความสุข	หนูรักในการเต้น	มีหลายคน

มองว่าแดนเซอร์เป็นผูห้ญิงทีไ่ม่ดแีต่ฉนัคดิว่ามันไม่ใช่	เพราะสิง่ทีฉ่นัท�าไม่เคยสร้างปัญหา

ให้กับสังคม	มีแต่สร้างความสุขและรอยยิ้ม	หนูดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีลูกทุ่ง

พระปฐมวิทยาลัย”	คิดว่าวงดนตรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยให้อะไรกับเบ็นซ์บ้าง : 

“ให้หนหูลายอย่างมากค่ะ	ให้ระเบยีบวินยั	ให้ความอดทน	ให้ความสามัคค	ีความเสยีสละ	 

บทสัมภาษณ์
โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

คุย
กับ

เด็ก
เก่ง

นางสาวรัตนา ส่งเสริม
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ความมีน�้าใจเพราะทุกคนรักกันเหมือนคนในครอบครัวเพราะมีคุณครูผู้อยู่เบื้องหลัง 

คอยว่ากล่าวตักเตือน	การที่ได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองรัก	มักจะมีความสุขเสมอและบุคคล

ใดที่รักเสียงเพลง	 ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสังคม	มีแต่จะสร้างความสุขและรอยย้ิม”	 

คิดว่ากิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งเหมาะสมกับน้องเบ็นซ์หรือไม่เพราะอะไร : “หนูคิดว่า 

เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับหนูค่ะเพราะท�าให้หนูมีความสุขใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์

สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย	และหนูยังได้ช่ือว่าเป็นผู้รักษาวัฒนธรรม

ลูกทุ่งไทยอันดีงามให้อยู่สืบไปค่ะ”	 มีรายการการแข่งขันและรางวัลใดที่น้องเบ็นซ ์

ภูมิใจมาก : “หนูภูมิใจในการแข่งขันทุกรายการค่ะ	และภูมิใจในทุกรางวัลค่ะ	 โดย

เฉพาะถ้วยพระราชทานฯ	ทั้งถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ,	

ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถฯ,	ถ้วยพระราชทาน 

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ,	ทีป่ระทบัใจมากคือ	วงดนตรโีรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั

ได้ไปแสดงเผยแผ่วัฒนธรรมไทยด้านลูกทุ่งไทยในต่างประเทศทางยุโรป	มา	3	ปีติดต่อ 

กนัแล้วค่ะ	เช่น	ประเทศเยอรมน	ีประเทศสวติฯ	ประเทศออสเตรเลยี	ฯลฯ	ไปครัง้	ๆ 	หนึง่

ประมาณ	30-40	วันค่ะ	เป็นประสบการณ์ที่หนูภูมิใจมากที่สุดค่ะ”

น้องมิน (นายภัทรมินทร์ โปร่งแสง) ต�าแหน่ง “นักดนตรี”

 น้องมนิท�าหน้าทีอ่ะไรในวงดนตรโีรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั และเรยีนชัน้ไหน :  

“ผมเป็นนักดนตรีในวงดนตรีครับเล่นกีตาร์ครับและเทเนอร์แซกโซโฟนด้วยครับ	ขณะนี้

เรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ครบั”	มคีวามรูส้กึอย่างไรทีไ่ด้ร่วมกจิกรรมของวงดนตร ี: 

“ผมดใีจและภมูใิจมาก	ทีไ่ด้เป็นนกัดนตรวีงดนตรลีกูทุง่พระปฐมวทิยาลยั	ผมขอขอบคณุ

ครูอาจารย์ทกุท่าน	ท่ีให้ความรู้และโอกาสต่าง	ๆ 	ท�าให้ผมกล้าแสดงออกเอาชนะใจตัวเอง”	

มีรายการการแข่งขันและรางวัลใดที่น้องมินภูมิใจมาก : “รางวัลท่ีท�าให้ผมภาคภูมิใจ	 

คือ	รางวัลชนะเลิศงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ในปี	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2557	และรางวัล

แชมป์ประจ�าฤดูหนาวปีที่	8	รายการชิงช้าสวรรค์และแชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติครั้งที่	63”

 แล้วคิดอย่างไรกับการเป็นนักดนตรีวงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย : “ผมคิดว่า 

วงดนตรีพระปฐมวิทยาลัยให้สิ่งดี	ๆ	กับผมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการท�างานร่วม

กัน	การอยู่ร่วมกัน	การดูแลซึ่งกันและกัน	มารยาทที่ดีงามการรู้แพ้รู้ชนะรู้จักให้อภัยกัน	 

รู้จักแสดงความยินดีกับผู้อื่น	และความรู้เร่ืองดนตรีครูทุกท่านสอนเต็มความสามารถ 

ผมได้รับความรู้มากมาย	 ได้ฝึกทักษะด้านดนตรีมากมายหลายรูปแบบ	และที่ส�าคัญ

ผมได้แสดงงานส�าคัญ	ๆ	ระดับประเทศบ่อยครั้งมาก	 ได้ร่วมแสดงบริการชุมชนและ 

ส่วนราชการปีหน่ึง	ๆ	มากมายหลายครั้งผมได้ประสบการณ์ที่คุ ้มค่ามากครับ	 เราม ี

การแสดงมากมายหลายครั้งบางปีผมท�าสถิติรวมกิจกรรมวงโยธวาทิตด้วยแล้วมากกว่า	

100	งานเป็นประสบการณ์ที่ผมประทับใจมากครับ”

นางสาวพิรยา พุทธยาง

นายภัทรมินทร์ โปร่งแสง
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 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 

หรอือาเซยีน (Association of Southeast Asian  

Nations หรอื ASEAN) และพฒันาสู่ประชาคม 

อาเซียน (ASEAN Community) ในวันที่ 31  

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน

(ASEAN Charter) จะท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง 

ท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

ดังนั้นโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 

จึงตระหนักถึงความจ�าเป็นที่ต้องพัฒนาขีด 

ความสามารถของเยาวชนให้ทนัต่อการเปลีย่น 

แปลงท่ีจะเกดิข้ึนในการเข้าสูก่ารเป็นประชาคม 

อาเซียนท่ีก�าลังจะมาถึง ประกอบกับโรงเรียน 

ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนท่ัวประเทศเป็น 

1 ใน 23 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 

คูพ่ฒันา ไทย-อนิโดนเีซีย (School Partnership 

Program between secondary School 

in Thai and Indonesia) ของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

และได้รบัการคดัเลอืกเป็นศนูย์อาเซียนประจ�า

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา ของส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงให ้

ความส�า คัญกับการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนให้เป็นก�าลังขับเคลื่อนประเทศใน

อนาคต เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยด�าเนินการดังนี้ 

 1. ด ้านการด�าเนินการจัดกิจกรรม 

เผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ให้กับครู และบุคลากรและนักเรียน ได้แก่ 

โครงการขับเคลื่อนการศึกษาสู ่ประชาคม

อาเซียนการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ประจ�า

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา กิจกรรม ASEAN 

Day กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจอาเซียน  

ผ่าน สพม.9อาเซียน

บทบาทโรงเรยีนราชนิบีรูณะ.... ศนูย์อำเซยีนประจ�ำสหวทิยำเขตวชัรีรมยำ
โดย  โรงเรียนราชินีบูรณะ
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We are ASEAN กิจกรรมเสียงตามสาย 

Good morning ASEAN เป็นต้น 

 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน 

ศกึษาให้สอดคล้องกบั ASEAN Curriculum  

Sourcebook โดยด�าเนินการโครงการ

การพัฒนาการน�า ASEAN Curriculum 

Sourcebook สู ่การปฏิบัติ การจัดท�า 

หน ่วยการเรียนรู ้ ในรายวิชาพื้นฐาน

โดยบูรณาการ ASEAN Curriculum 

Sourcebook ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ตั้ งแต ่ชั้นมัธยมศึกษา ป ีที่  1-6 เป ิด

รายวิชาเพ่ิมเติม ในรายวิชา วัฒนธรรม

อา เซี ยน  ในชั้ นมั ธยม ศึกษาป ีที่  3  

และรายวิชาอาเซียนศึกษา ในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอดคล้องกับ 

ASEAN Curriculum Sourcebook  

การจัดกิจกรรม และโครงการที่สอดคล้อง

กับ ASEAN Curriculum Sourcebook 

เป็นต้น 

 3. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้

บคุลากร นักเรียนได้ใช้ภาษาองักฤษ ภาษา

ของประเทศสมาชกิอาเซียน พหวุฒันธรรม 

และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับโรงเรียน 

ได ้แก ่  โครงการพัฒนาการใช ้ภาษา

อังกฤษส�าหรับครูกิจกรรมค่าย English 

camp กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาประเทศ 

เพื่อนบ้าน เช่น ภาษาเวียดนาม จ้างครู 

ต่างชาติทั้ง ครูสอนภาษาอังกฤษ และ 

ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ได้

เรียนรู ้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

อาเซียน และเรียนรู ้กับวิทยากรชาว

อินโดนีเซีย เป็นต้น 

 การเตรียมความพร้อมส�าหรับ

เยาวชนไทยนัน้จ�าเป็นต้องมุง่พฒันาทัง้ทาง

ด้านความรู้ สมรรถนะส�าคัญ และเจตคติ

ที่ดีส�าหรับการเป็นส่วนหน่ึงของพลเมือง

อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

ก้าว กับ เก้า
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 วารสาร สพม.9 ฉบับท่ี 2 กว่าจะ

รวบรวมเน้ือหาจากทุกกลุ่ม ทุกโรงเรียน 

ประเด็นสัมภาษณ ์ก็ เล ่น เอาเหนื่ อย 

เหมือนกัน ที่เหนื่อยเพราะรับงานซ้อน  

(ไม่แบ่งเวลา..555) มากกว่า เนือ้หาในเล่ม

เท่าที่ทุกท่านได้อ่านผ่านมาจนถึงคอลัมน์ 

ท้ายของ nicha@suphan ท่ีรวบรวมเอา  

3 องค์คณะ 7 กลุ ่มงาน และผลงาน 

ยอดเยี่ยมจากสถานศึกษาในสังกัดก็จะ

บ่งบอกความเป็น สพม.9 ให้ทุกท่าน 

ได้รับทราบ 

 จากฉบับท่ีแล ้วฉบับปฐมฤกษ ์  

ที่เราจัดพิมพ์แนะน�าสถานศึกษาในสังกัด 

ทั้ง 61 โรงเรียน เป็น 2 ภาษา โดยน�าเอา 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ผลงานเด่น ๆ แบบ

ย่อ ๆ พอสังเขป แต่ได้ความเป็นตัวตน 

ของโรงเรียนนั้น ๆ ไปเต็ม ๆ ซ่ึงถ้าหาก 

ทกุท่านสนใจกส็ามารถเข้าไปดไูด้ที ่เวบ็ไซต์ 

ของเรา http://www.mathayom9.

go.th/

 มาถึงฉบับนี ้คอลมัน์เด่นเหน็จะเป็น 

เด็กดี ที่น�าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และสู่  

สพม.9 ด้วยกนั 2 โรงเรยีน คอื นายวฒิุวสัน์  

นิพิทชยังกูร หรือ “น้องฟลุ๊ก” โรงเรียน 

บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เด็ก

อัจฉริยะในเรื่องหุ ่นยนต์ของเราท่ีคว้า

แชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์รายการต่าง ๆ 

55 รายการ ท้ังในและต่างประเทศ และ

ทีมวงดนตรีลูกทุ่งแห่งโรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย ที่มีน้องมด (นางสาวรัตนา  

ส่งเสรมิ) ต�าแหน่ง “นกัร้องน�า” น้องเบน็ซ์  

(นางสาวพิรยา พุทธยาง) ต�าแหน่ง  

“แดนเซอร์” และเพื่อน ๆ แดนเซอร์ 

พร ้อมทั้ งน ้องมิน (นายภัทรมินทร ์ 

โปร่งแสง) ต�าแหน่ง “นักดนตรี” และ

เพื่อน ๆ ทั้งหมดในวง และที่ขาดไม่ได้

คือ ผู้ฝึกสอน ของท้ังสองโรงเรียนได้แก่ 

คุณครูณัฐิกา หลอดแก ้ว ท่ีฝ ึกสอน 

หุ ่นยนต์และเป็นวิทยากรท่ีมี ช่ือเสียง 

ไ ปทั่ ว ป ร ะ เทศ  และคุณค รู ส ม าน  

แตงวงศ์ ผู้ฝึกสอนและควบคุมวงดนตรี

พระปฐมวิทยาลัย จนสามารถคว้ารางวัล

แชมป์เหรียญทอง ระดับประเทศในงาน

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครั้งที่ 63 ปีที่ผ ่านมา รางวัลชนะเลิศ 

ถ ้ วยพระราชทานพระบาทสม เด็ จ 

พระเจ้าอยูห่วัฯ ในการแข่งขนังานอนสุรณ์

ดอนเจดีย์ ซึ่งชนะเลิศมา 2 คร้ังคือใน 

ปี 2555 และปี 2557 เป็นรายการที่ม ี

เงนิรางวลัสงูมาก นอกจากนีย้งัได้รับเกยีรติ 

ให ้ไปแสดงยังต ่างประเทศด้วย เช ่น 

ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

และประเทศออสเตรียแต่ท่ีจะต้องยกนิ้ว

ให้ก็คงเป็นผู้บริหารของทั้ง 2 โรงเรียน 

แห่งนี้ ท่ีสนับสนุน และส่งเสริม ท�าให้ 

ท้ังครูและนักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง 

ให้กับโรงเรียน สพม.9 และระดับประเทศ 

ได้แก่ ท่านผู้อ�านวยการวิชิต จับแก้ว 

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  

แ ล ะ ท ่ า น ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ส า ม า ร ถ  

รอดส�าราญ ผู ้อ� านวยการโรงเรียน 

พระปฐมวิทยาลัย

 ต ้องขอขอบคุณข ้อมูลจาก 7  

กลุ ่มงาน ที่ผอ.กลุ ่มทุกท่านได้รวบรวม

น�า เสนอได ้อย ่างกระชับได ้ ใจความ  

ฉบับหน้าคงมีเรื่องราวดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง

แบบนี้อีกนะคะ 

 ส�าหรับฉบับหน้าเราจะพาท่านไป

รู้จักกับกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สพม.9  

และระดับประเทศ ได้แก่ ทีมฟุตบอล

โรงเรยีนศาลาตกึวทิยา ทีมฟุตซอลชายของ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน 

อนุสรณ์ ทีมฟุตซอลหญิงของโรงเรียน

สามชกุรตันโภคาราม และทมีวอลเลย์บอล

ชาย / รักบีข้องโรงเรยีน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทมีบาสเกตบอลหญงิ 

โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั และนกักรฑีา 

โรงเรียนวัดห ้วยจรเข ้วิทยาคม และ

นักกีฬาชักกะเย่อโรงเรียนคงทองวิทยา... 

แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ...

nicha@suphan

ท้าย
เล่ม

กับ nicha@suphan
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นายอังคาร พิกุลแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ฯ

นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์
โรงเรียนงิ้วรำยบุญมีฯ 

น.ส.ปิยะมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล
โรงเรียนปรีดำรำมวิทยำ 

นางวรัญญา เอี่ยมส�าอางค์
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ

ข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.9
จังหวัดนครปฐม

น.ส.จันเพ็ญ ปัจจัยเก
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ฯ

นางศิริพร สุริยะฉาย
โรงเรียนบำงเลนวิทยำ 

น.ส.ณัฐดา ลพสถิตย์
โรงเรียนภัทรญำณวิทยำ

นายอาทิตย์ เพชรี
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

น.ส.ทัศนี ค�าระหงษ์
โรงเรียนคงทองวิทยำ

นายธงชัย พาศรี
โรงเรียนบำงหลวงวิทยำ

น.ส.นิภา จีสวัสดิ์
โรงเรียนมัธยมฐำนบินฯ ก�ำแพงแสน 

นางพเยาว์ จันทร์จารุ
โรงเรียนศำลำตึกวิทยำ

น.ส.กันยารัตน์ แหวนอ่อน
โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

น.ส.ภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพท์
โรงเรียนบัวปำกท่ำวิทยำ 

นางศิริลักษณ์ ซินซ่งจู
โรงเรียนรำชินีบูรณะ

น.ส.ณิชภัสร์ สมปู่
โรงเรียนแหลมบัววิทยำ
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ข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.9
จังหวัดนครปฐม

นางหัทยา ธัญญคุโณดม
โรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ 

น.ส.อมรรัตน์ กุศลพลาเลิศ
โรงเรียนสิรินธรฯ 

นายคมสัน จันทร์แดง
โรงเรียนเพิ่มวิทยำคม 

นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์
โรงเรียนโพรงมะเดื่อฯ

น.ส.จารุณี สอนใจ
โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัยฯ 

น.ส.ณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุล
โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ 

นายนธี สว่างดี
โรงเรียนกำญจนำวิทยำลัย นฐ 

น.ส.กุสุมา พัฒนมาศ
โรงเรียนก�ำแพงแสนวิทยำ

นายสิริวัฒน์ เพ็งตะโก
โรงเรียนบ้ำนหลวงวิทยำ

น.ส.ปิยรัฐ จันทร์ซางเพ็ญ
โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 

นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์
โรงเรียนสถำพรวิทยำ

นายโชคดี สมบูรณ์ดี
โรงเรียนวัดสระกะเทียมฯ

น.ส.ธีรารัตน์ หมวดปัดมา
โรงเรียนอุบลรัตนฯ
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ข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.9
จังหวัดสุพรรณบุรี

น.ส.ญาณี เคหะจุ้ย
โรงเรียนสวนแตงวิทยำ 

น.ส.ทิวากร ดวงแก้ว
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงฯ 

นางวราพร พรหมใจรักษ์
โรงเรียนสงวนหญิง

นายอ�านาจ ปุ้งโพธิ์
โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย

นายชัยชนะ จุ้ยเปี่ยม
โรงเรียนวังหว้ำรำษฎร์สำมัคค ี

น.ส.นฤมล ศิริพันธุ์
โรงเรียนกรรณสูตฯ

นายทรงฤทธิ์ นวนมีศรี
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7

นายสมชาย ใจมั่น
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยำคม

น.ส.วาสนา ด่วนดี
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 

นางอภิรดี ฟานเดอปุท
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 

น.ส.นันทิยา เอกคณาปราชญ์
โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ 

นายวุฒิชัย สวัสดี
โรงเรียนบำงแม่หม้ำยฯ

นางนภารัตน์ รัตนปัญญา
โรงเรียนบำงลี่วิทยำ 

น.ส.ราณี ศรีประเทศ
โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ 

นายไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง
โรงเรียนสวนแตงวิทยำ 

น.ส.ดารารัตน์ เลิศหงิม
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยำ

ก้าว กับ เก้า
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จังหวัดสุพรรณบุรี

น.ส.จริยา ธนานันต์
โรงเรียนหนองหญ้ำไซฯ 

น.ส.กานดาหงส์ เวียงจันทร์
โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย 

น.ส.น�้าอ้อย ชัยศิรินทร์
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 

น.ส.สุวรรณา วรรณถิรหงส์
โรงเรียนดอนคำวิทยำ

นายศิริชัย โสภณ
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยำ 

นายสุวรรณ ปิ่นทอง
โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 

น.ส.เกษสุดา ศรีสิงห์
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ 

นายด�าเนิน พุ่มทอง
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5

นางเสาวลักษณ์ อาษานอก
โรงเรียนสำมชุกรัตนฯ

นายอนันต์ เทพแก้ว
โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 

น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีชมภู
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

นายดนัย ศรีค�า
โรงเรียนบำงปลำม้ำฯ

น.ส.อรณัฐ สุนทรวงษ์
โรงเรียนสระกระโจมฯ

น.ส.วิริยาภรณ์ มหาเมฆ
โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ 

นายธนัทพล คุณาวิศรุต
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สพ. 

นายพลภัทร์ ปานเพชร
โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ

ก้าว กับ เก้า
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