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          สารประชาสัมพันธ์สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ ฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนโดย
ฉบับแรกจัดทำาในรูปแบบของหนังสืออิเลกทรอนิกส์
(e-book) เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน การติดตาม เป็นที่
น่าสนใจและเหมาะสมกับโลกปัจจุบันในยุคดิจิทัล

           กำ�หนดออกเป็นร�ยไตรม�สฉบับปฐมฤกษ์ คือ ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ เดือน 
มิถุน�ยน-สิงห�คม ๒๕๖๓ เนื้อห�ในฉบับได้คัดเลือกส�ระดี ๆที่น่�สนใจประกอบด้วย 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พบเพื่อนครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� แนะนำ�
บุคล�กรใหม่ เทคนิคในก�รบริห�รจัดก�ร คว�มสำ�เร็จของนักเรียน  ครู  ผู้บริห�ร  และ
โรงเรียน รวมทั้ง รอบรั้วข่�วส�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖
          เชิญชวนทุกท่�น ทุกโรงเรียนนำ�เสนอเรื่องร�วดี ๆ ที่น่�ประทับใจ ร่วมชื่นชมยินดี
ผ่�นบรรณ�ธิก�รและร่วมเสนอชื่อส�รประช�สัมพันธ์ที่แสดงถึงคว�มเป็นเอกลักษณ์ของ
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต๑๖ (สงขล�-สตูล) เพื่อคัดเลือกเป็นชื่อส�รประช�สัมพันธ์ในฉบับต่อไป
         ท่�มกล�งสภ�วก�รณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญหน้�กับไวรัสโคโรน� (Covid ๑๙) แนวนโยบ�ยท่�นรัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร (น�ยณัฐพล ทีปสุวรรณ) “โรงเรียนอ�จหยุดได้ แต่ก�รเรียนรู้หยุดไม่ได้” สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�นได้เตรียมคว�มพร้อมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคโนโลยีท�งไกล เพื่อเป็นช่องท�งให้โรงเรียนนำ�ไปใช้
จัดก�รเรียนก�รสอน เพื่อเป็นประโยชน์ของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นสำ�คัญ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�
เขต ๑๖ ขอชื่นชมและเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคน ทุกฝ่�ย ก้�วผ่�นวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่�งมั่นใจค่ะ และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� 
ส�รประช�สัมพันธ์ฉบับนี้ จะเป็นแหล่งคว�มรู้และส�ระดี ๆ ตลอดไปค่ะ
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ผอ.พบเพื่อนครู

             สารประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของ

สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖ ฉบับน้ี เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ซ่ึงอยู่

ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดไวรัสโควิด๑๙ ก�รรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี ๑ และ

ปีท่ี ๔ ถ้�เล่ือนออกไปโรงเรียนต้องปรับตัวใช้ก�รสมัครแบบออนไลน์ เว้นแต่ มีข้อ

จำ�กัดก็ให้ส�ม�รถใช้วิธีก�รอ่ืนๆ ได้ท่ีเหม�ะสม กับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดไวรัส

โควิด ๑๙ ก�รสอบคัดเลือกมีก�รคัดกรองนักเรียน และครูต้องสวมหน้�ก�กอน�มัย 

ก�รจัดท่ีน่ังต้องห่�งกันไม่น้อยกว่� ๑๕ เมตร  ต้องจัดห้องสอบสำ�รองไว้ให้กับ

นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  ก�รดำ�เนินก�รสอบต้องเสร็จภ�ยในคร่ึงวัน ห้�มมิให้ข�ย

อ�ห�ร ม�ตรก�รท่ีกำ�หนดออกม� เพ่ือคว�มปลอดภัยแก่นักเรียน ซ่ึงโรงเรียนก็ต้อง

ปรับตัวให้รู้เท่�ทันเหตุก�รณ์

           การเปิดเรียน กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้กำ�หนดเป็นวันท่ี ๑ กรกฎ�คม ๒๕๖๓ 

ซ่ึงในเร่ืองเวล�เรียนก็ไม่ม่ันใจว่�สถ�นก�รณ์ของก�รแพร่ระบ�ดไวรัสโควิด ๒๐๑๙ เป็น

อย่�งไร แต่กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ส่ังก�รให้โรงเรียนเตรียมคว�มพร้อมไว้  ๒ ลักษณะ กล่�วคือ กรณีท่ีสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดไวรัสโควิด ๑๙ หยุดลง ก็ให้นักเรียนม�เรียนท่ีโรงเรียน โดยมีม�ตรก�รในก�รคัดกรอง ก�รป้องกันสวมหน้�ก�กอน�มัย  

เว้นระยะห่�งท�งสังคม และห�กเป็นกรณีท่ีสถ�นก�รณ์   ก�รแพร่ระบ�ดไวรัสโควิด ๑๙ ยังควบคุมมิได้  ก็จำ�เป็นท่ีจะต้องให้

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่�นระบบก�รศึกษ�ท�งไกล (Distance Learning) โดยในระดับช้ันก่อนประถมศึกษ�ถึงช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 

๓ ให้ใช้ DLTV ซ่ึงเป็นก�รถ่�ยทอดสดก�รเรียนก�รสอนจ�กโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ อำ�เภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  ส่วนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี ๔-๖  เรียนรู้ผ่�นดิจิทัล และก�รเรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบจ�กครูต้นแบบจ�กโรงเรียน

ช้ันนำ� ท้ังน้ี ได้กำ�หนดช่วงเวล�ให้ครูได้เตรียมคว�มพร้อมฝึกฝนก�รใช้ส่ือออนไลน์ จึงขอให้กำ�ลังใจเพ่ือนครูทุกคนในก�รปรับ

ตัวในคร้ังน้ี มีนักปร�ชญ์เมธี เคยพูดว่� “คนท่ีมองโลกในแง่ดี  ย่อมเห็นโอก�สในทุกคนท่ีเกิดวิกฤต”  ดังน้ัน  เร�จะผ่�นมัน

ไปด้วยกัน และจำ�เป็นจะต้องช่วยกันสร้�ง New Normal ให้แก่นักเรียนไม่ว่�จะเป็นก�รล้�งมือเป็นประจำ� ก�รพกถุงผ้�ติดตัว 

ก�รเข้�คิว  และเว้นระยะห่�งจ�กบุคคลอ่ืนพอควร เป็นต้น เพ่ือให้เข�เติบโตพร้อมกับคุณลักษณะท่ีรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 

นายศังกร รักชูชื่น 

ผอ.สพม.๑๖

๓
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   แนะนำ�บุคล�กรใหม่นายสำารวย ภักดี
การศึกษา 
      ปริญญ�ตรี    ค.บ.(คณิตศ�สตร์) จ�กวิทย�ลัยครสุร�ษฎร์ธ�นี
          ปริญญ�โท    ศษ.ม.(ก�รบริห�รก�รศึกษ�) จ�กมห�วิทย�ลัย  
        สงขล�นครินทร์ วิทย�เขตสุร�ษฎร์ธ�นี
       ปริญญ�เอก  ค.ด.(ภ�วะผู้นำ�ก�รจัดก�รศึกษ�) จ�กมห�วิทย�ลัย     
       ร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี 
มีหน้าที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริห�รง�นบุคคล  
       กลุ่มพัฒน�ครูและบุคล�ก�รท�งก�รศึกษ�                                                                                                                                         
                                กลุ่มส่งเสริมก�รศึกษ�ท�งไกลเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (DLICT)

ทิศทางการบริหาร  Education ๔.๐ คือ ก�รเรียนก�รสอนที่สอนให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ที่มีอยู่

ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ ม�บูรณ�ก�รเชิงสร้�งสรรค์ เพื่อพัฒน�นวัตกรรมต่�ง ๆ ม�ตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของคนสังคม แต่ในสภ�พปัจจุบัน เร�ไม่เคยสอนให้เด็กได้คิดเองทำ�เอง ส่วนใหญ่สอนให้เด็กทำ�โจทย์แบบเดิม ๆ 

เป็นก�รใช้เทคโนโลยีโดยไม่ค่อยสร้�งสรรค์แต่เหรียญมักมีสองด้�น เร�จะนำ�ไปใช้ในด้�นใดให้เกิดประโยชน์ 

มันเป็นคว�มย�กและคว�มท้�ท�ย ของผู้ที่ต้องทำ�หน้�ที่สอนเด็กๆ ในยุคนี้ เพร�ะก�รเรียนก�รสอนในยุค ๔.๐ 

ต้องปล่อยให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยี ในก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้เด็กกล้�คิดและกล้�ที่จะทำ�ผิด เหมือนจะ

เป็นเรื่องง่�ยเพร�ะมีปัจจัยหลักเพียง แค่ 3 ปัจจัย คือ  

      Internet เป็นเครื่องมือสำ�คัญสำ�หรับก�รค้นห�คว�มรู้ ดังนั้นท�งสถ�บันก�รศึกษ�ต้องสนับสนุนให้

นักเรียน นิสิต นักศึกษ�เข้�ถึง Internet ได้ง่�ย ม�กกว่�มอง Internet เป็นผู้ร้�ย แล้วกลัวว่�นักเรียน นิสิต 

นักศึกษ�จะใช้ Internet ไปในท�งที่ไม่ดีเลยไม่สนับสนุนโครงสร้�งพื้นฐ�นเหล่�นี้ในสถ�บันก�รศึกษ�

  ความคิดสร้างสรรค์ หล�ย ๆ ท่�นอ�จคิดว่�เร่ืองของคว�มคิดสร้�งสรรค์ เป็นพรสวรรค์ไม่ใช่พรแสวง

เรียนรู้กันไม่ได้ หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนควรจะเปิดโอก�ส ให้นักเรียนกล้�ท่ีจะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจ�ก

ตำ�ร�

  การปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพ่ือท่ีจะส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของสังคมและทำ�ง�นร่วมกันในสังคม

ได้ สถ�นศึกษ�ควรมีกิจกรรมให้นักเรียน ได้เข้�ร่วมเป็นประจำ� มีก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่มม�กกว่�ง�น

เด่ียว       

           ห�กทำ�ต�มปัจจัยท้ัง ๓ ข้อ ได้เป็นอย่�งดี Education ๔.๐ ก็จะส�ม�รถสร้�งและพัฒน�คน ให้ส�ม�รถ

ค้นห�คว�มรู้ต่�งๆ ม�ปะติดปะต่อและประยุกต์เข้�กับง�นที่ทำ� ส�ม�รถต่อยอดและพัฒน�สิ่งใหม่ ๆ  ได้ มีเพื่อน 

ทีมง�น เป็นคอนเนคชั่น ก็จะเป็นคุณสมบัติหลัก ๆ ของบุคล�กรที่ตล�ดแรงง�นในยุค Industry ๔.๐ ต้องก�ร 

อ�ทิเช่น ช่วยกันปรับก�รเรียนเปลี่ยนก�รสอนในโรงเรียน จ�กระบบก�รท่องจำ�และบรรย�ยโดยก�รที่ไม่แสดง

คว�มคิดเห็นที่แตกต่�ง ม�เป็นระบบที่สอนให้ผู้เรียนได้หัดคิด หัดทำ� ส�ม�รถที่จะโต้ตอบด้วยเหตุผลได้ แต่ก็ยัง

คงต้องมีกรอบให้เข้�ใจถึงก�รอยู่ร่วมในสังคมด้วย ผู้เรียนจะได้มีโอก�สสร้�งนวัตกรรมแข่งขันกับช�ติอื่นๆ ได้

๔
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   แนะนำ�บุคล�กรใหม่

การศึกษา
  พ.ศ.๒๕๒๑   ประถมศึกษ�ปีท่ี ๖ โรงเรียนวัดขุนตัดหว�ย 
                                    อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๒๒   มัธยมศึกษ�ปีท่ี ๑ โรงเรียนน�ทวีวิทย�คม อำ�เภอน�ทวี  
          จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๒๕   มัธยมศึกษ�ปีท่ี ๓ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำ�เภอจะนะ  
          จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๒๘   มัธยมศึกษ�ปีท่ี ๖ โรงเรียนมห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๓๒   วิทย�ศ�สตรบัณฑิต (ศึกษ�ศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
  พ.ศ.๒๕๓๗   รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
  พ.ศ.๒๕๕๐   ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
                                    มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
                   ปัจจุบัน       กำ�ลังศึกษ�ระดับดุษฎีบัณฑิต ส�ข�ก�รบริห�รก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่

การทำางาน
  พ.ศ.๒๕๓๒  อ�จ�รย์ ๑ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  พ.ศ.๒๕๓๙  อ�จ�รย์ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๔๙  รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นน�ทวี อำ�เภอน�ทวี จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๕๐  รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์ ๔๓
                  รักษ�ร�ชก�รแทนผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์ ๔๓ จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๕๒  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนโสตศึกษ�จังหวัดสงขล�
  พ.ศ.๒๕๕๒  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์ ๔๓ จังหวัดสงขล�

หลักการทำางาน   

  “ประส�น ส่งเสริม และสนับสนุน ก�รจัดก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น   

    ประช�ชนได้รับโอก�ส อย่�งทั่วถึงและเสมอภ�ค”

ผลงานที่ภาคภูมิใจ  

  ๒๕๕๕        โรงเรียนส่งเสริมสุขภ�พระดับทอง กรมอน�มัยกระทรวงส�ธ�รณสุข

  ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๙    โรงเรียนปลอดขยะ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

  ๒๕๕๗        ร�งวัลผู้บริห�รดีเด่น ของสำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษ

            ๒๕๕๘        สถ�นศึกษ�พอเพียง กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ร�งวัล “หนึ่งแสนครูดี”ของคุรุสภ�   

          และร�งวัล “ครูดีช�ยขอบ” ของ สกศค.

  ๒๕๖๐        ร�งวัล “ผู้บริห�รดีเด่น” ของ สพป.สงขล� เขต ๓

    ๒๕๖๑        ร�งวัล “ผู้บริห�รดีเด่น” ของ สพป.สงขล� เขต ๓

นายวชิระ ขวัญเพชร

มีหน้าที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริห�รก�รเงินและสินทรัพย์       กลุ่มนิเทศติดต�มและประเมินผล

๕
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เกิด ๓๐ พฤศจิก�ยน พ.ศ.๒๕๑๔  อ�ยุ ๔๘ ปี บุตรคุณพ่อสำ�รวย คุณแม่เพียร ทองด้วง 
คู่สมรส ร้อยตำ�รวจเอก ณฐกัน พรหมป�น รองส�รวัตรป้องกันปร�บปร�ม สภ.ลำ�ปำ�  

การศึกษา
  ประถมศึกษ�  โรงเรียนวัดทุ่งย�ว (สิริร�ษฎร์ส�มัคคี)       
     อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
  มัธยมศึกษ�  โรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
  ปริญญ�ตรี  ก�รศึกษ�บัณฑิต  วิช�เอก สังคมศึกษ�
                 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภ�คใต้
  ปริญญ�โท  ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ก�รบริห�รก�รศึกษ�
     มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี
การทำางาน
  ๒๕๓๗   อ�จ�รย์ ๑ โรงเรียนบ้�นบึงหญ้�  สปอ.คีรีม�ศ สปจ.สุโขทัย
  ๒๕๔๑   อ�จ�รย์ ๑ โรงเรียนบ้�นพูด กรป.กล�ง สปอ.กงหร� สปจ.พัทลุง
  ๒๕๔๓ - ๔๕  ล�ศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
  ๒๕๕๒   รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ� โรงเรียนบ้�นแม่ขรี(สวิงประช�สรรค์)
  ๒๕๕๔   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนตะแพนพิทย� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
     มัธยมศึกษ� เขต ๑๒
  ๒๕๕๘   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนกงหร�พิช�กร
  ๒๕๖๒   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนพัทลุงพิทย�คม 
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๒
  ๒๕๖๓   รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖
หลักการทำางาน   
     คิดดี ทำ�ดี มีคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น
ผลงานที่ภาคภูมิใจ  
  
                           ก�รใช้  KPG Model  ในก�รบริห�รโรงเรียนกงหร�พิช�กรจนได้ร ับคว�มไว้ว�งใจจ�ก
ผู ้ปกครองและชุมชน ส่งบุตรหล�นเข้�ม�เรียนจำ�นวนเพิ ่มขึ ้นทุกปี เปลี ่ยนจ�กมัธยมขน�ดเล็กเป็น
ขน�ดกล�ง และได้ร ับร�งวัล ประเภทดีเยี ่ยม ในระดับภ�ค สถ�นศึกษ�นำ�ร่องก�รพัฒน�แนวท�ง
หรือรูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู ้เพื ่อยกระดับคุณภ�พท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ ภ�ยใต้โครงก�ร TFE 
(Teams For Education) ประจำ�ปี 2562  จ�กสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร และร�งวัลอื ่น ๆ  

นางอุไร พรหมปาน

๖

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ                  กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�   กลุ่มนโยบ�ยและแผน

     กลุ่มอำ�นวยก�ร
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   ถอดสำ�นวน ชวนศึกษ�
นายพิษณุ  อุ่นอก  นิติกรชำานาญการพิเศษ สพม.๑๖

                                                                                                                                   

 จากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
โดยการจัดทำาโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖ วาระ ได้แก่ โรงเรียน
สวย บริหารจัดการ ครูมืออาชีพ นักเรียนเก่ง นักเรียนดี และนักเรียนมี
ความสุข นั้น  

กลุ่มกฎหมายและคดี ซ่ึงมีอำานาจหน้าท่ีส่วนหน่ึงในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาโมเดล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖ วาระดังกล่าว และ

วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ตลอดจน การดำาเนินงานทางวินัย  ทั้งร้ายแรงและ

ไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูในสังกัดแล้ว เห็นว่า มูลเหตุของการกระทำาหรือพฤติการณ์การกระทำาซึ่ง

เป็นที่มาของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม จนถึงการดำาเนินการทางวินัย และการลงโทษ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒ ล้วนแล้วแต่เกิดจากปัญหาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาทุก ๆ 

ด้าน และปัญหาที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้ หาใช่เพราะผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความรู้ ความสามารถในหลัก

การบริหารแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากปัญหาการใช้ดุลพินิจตามอำานาจหน้าที่ หรืออำานาจตามสายการ

บังคับบัญชา หรือกฎหมายให้อำานาจกระทำาเพียงประการเดียว โดยที่มิได้คำานึงถึงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ

รัฐบาลกำาหนดไว้อย่างไร ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “โดยถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ” 

อยู่บ่อยครั้ง ประโยคนี้ผู้เขียนในฐานะที่เป็นนิติกร และมีประสบการณ์ในการดำาเนินการทางวินัยกับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายสำานวน มักได้ยินประโยคดังกล่าวในคำาชี้แจงแก้ข้อ

กล่าวหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถูกกล่าวหาเสมอ แต่ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่

ครับว่า ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น สามารถพิสูจน์ทราบได้เพราะ “กรรม” กรรมในที่นี้ คือ การกระทำาที่

ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่กระทำาครับ ว่าดุลพินิจดังกล่าวนั้น มีเจตนาที่แท้จริงเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์ของ

ผู้เรียนเป็นสำาคัญหรือไม่

                                                                 

         ดังนั้น  ในโอกาสนี้กลุ่มกฎหมายและคดี จึงถอดโมเดลการบริหารโดยใช้การพัฒนาวินัยข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สอดรับกับโมเดลพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 วาระ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดการกระทำาผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

เรื่องขอความเป็นธรรม รวมทั้ง การดำาเนินการทางวินัย ด้วยโมเดล ตัวนี้ บริหารจัดการดี ครูมีวินัย 

โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนเก่ง ดี มีสุข และในโอกาสหน้าผู้เขียนจักได้นำาเรื่องเล่าเก่าเดิม มาเล่าสู่กันฟัง ผ่าน

ทางวารสารนี้ ในคอลัมน์ “ถอดสำานวนชวนศึกษา” เพื่อเป็นความรู้ในการบริหารสถานศึกษา  ภายใต้

ประโยคที่ว่า “โดยถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ” ต่อไป
๗
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  เชิดชูครูผู ้สร้�ง

ซึ่งวัตถุประสงค์ของวารสารส่วนหนึ่งก็เพื่อเชิดชูยกย่องให้กำาลังใจครูผู้ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนท้ัง ๕๓ โรง ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจ เสียสละ ทุ่มเท 

สร้างเสริมหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ขอแนะนำา

คุณครูผู้รักการเรียนรู้ ครูรุจิดา สุกใส ครูผู้สอนรายวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

        วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์  

       ศึกษานิเทศก์  สพม.๑๖

“ เ ชิ ด ชู ค รู ผู้ ส ร้ า ง ” เ ป็ น ค อ ลั ม น์ ห น่ึ ง ข อ ง ว า ร ส า ร

สำ า นั ก ง าน เขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ กษ ามั ธ ยมศึ กษ า เขต๑๖ที่ จ ะ เ ป็ น เว ที ใ ห้ กั บ

ค รู ไ ด้ เ ป็ น ช่ อ งท า ง เ ผยแพร่ ผ ลก า รปฏิ บั ติ ง านขอ งค รู สู่ เ ว ที ส า ธ า รณะ 

๘
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  เชิดชูครูผู ้สร้�ง
        วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์  

       ศึกษานิเทศก์  สพม.๑๖

“ครูผู้รักการเรียนรู”้
 

            “ทำาไมต้องเรียนรู้ตลอดเวลา” หากมีโอกาสเป็นผู้ตอบ จะตอบ

ว่า เพราะเราเป็นครู  ครูนกมีแนวคิดว่าอาชีพครูเป็นอีกอาชีพที่ต้อง

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง

รวดเร็วในยุคปัจจุบัน การเรียน การทำางานหรือการใช้ชีวิตจะมีความ

สุขและสร้างสรรค์ได้จะต้องมีทักษะการเรียนรู้ทั้งวัยเด็กของตนเอง

โชคดีที่เติบโตมากับครอบครัวและสังคมที่มีต้นแบบที่ดีในการเป็น

นักอ่าน และนักเรียนรู ้ ได้แก่ ตา  พ่อแม่  พี ่ ๆ  น้อง ๆ    เพื ่อนบ้าน 

และครูอีกหลาย ๆ ท่านที่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์ ทำาให้เป็นคนชอบอ่าน 

และชอบเรียนรู้    ทั้งอยากลองทำาในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนและสังคม

     จากประสบการณ์ในการเป็นครูพบว่า สิ่งที่เราต้องรู้มีอย่างน้อย ๒ ศาสตร์ คือ เนื้อหาสาระที่

สอน  และศาสตร์ด้านการสอน ได้แก่ หลักจิตวิทยา  ทักษะการโค้ช  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะการใช้

เทคโนโลยี  เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างปัจจัยต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมนำาเข้าสู่บทเรียนแบบเร้าพลัง ตอบโจทย์

ตามยุคสมัย  วิธีการสอน ที่มีหลากหลาย  สื่อการสอนที่ผสมผสานเหมาะกับความสนใจของศิษย์  และรูป

แบบการวัดและประเมินผลท่ีไม่เน้นการแข่งขันแต่ส่งเสริมให้เรียนรู้และช่วยเหลือกันของเด็กๆ เหล่านี้ 

จะส่งผลให้ห้องเรียนมีเสน่ห์  ชวนติดตาม เปลี่ยนทัศนคติจาก “ไม่ชอบ” เป็น “ชอบ” จาก “ขี้เกียจ” 

เป็น “อยากทำาอีก”  จาก “พอแล้วครู” เป็น “ขอลองอีกครู”  ครูนกพบว่า ถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีการสอน

ไปตามธรรมชาติของยุคสมัยและความสนใจของนักเรียน  ส่ิงท่ีเราได้ คือ เด็กรักเรา  หรือรู้ว่าเรารักและ

สนใจเขา  ผลท่ีจะเกิดตามมาในลำาดับถัดไปคือ เด็กจะรักในวิชาที่เราสอน  ชอบในสิ่งที่เราทำา จดจำาในสิ่ง

ที่เราบอก  ทั้งจะขยายพลังความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมากมาย และเม่ือถึงเวลาน้ัน ครูตัว

เล็ก ๆ แบบเราจะกลายเป็นต้นแบบของเขา และเม่ือวันหน่ึงเด็กมาบอกว่า “จะเรียนครู” หรือ “จะสอนเคมี

แบบครู”  เราจะรู้ทันทีเลยว่าแนวคิด วิธีการพูด  วิธีการเข้าสังคม  สไตล์การทำางานของเรา  ตลอดจน

งานอดิเรกหรือความชอบของครูส่งผลกับนักเรียน  ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ครูนกได้มีโอกาสไปเรียนทักษะ

การโค้ชแบบไม่มีค่าใช้จ่ายกับสถาบันโค้ชไทย (ผู้ให้ทุนไปเรียนช่วงเสาร์-อาทิตย์) ทำาให้ได้ทักษะการโค้ช

ที่สามารถนำามาใช้ในห้องเรียนได้  ทำาให้เข้าใจความสำาคัญของการเสริมแรง  การเติมพลังบวกให้กับศิษย์  

การฟังเด็กให้มากกว่าสิ่งที่เขากำาลังสื่อสารกับเรา  และเรียนรู้ที่จะเข้าใจทุกพฤติกรรมที่เกิดในห้องเรียน  

     รุจิดา สุขใส  
ครู รร. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๙
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Pellentesque mollis et 
justo vitae rhoncus. 

Vivamus magna 
ligula, pellentesque ut 

  และพร้อมจะปรับเปลี่ยน และยืดหยุ่นกิจกรรมการเรียน

การสอนให้เข้ากับธรรมชาติของศิษย์และส่งเสริมให้เด็กได้

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของเขา นอกเหนือจากวิชาการ

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังผ่าน

การพูดคุย ผ่านการกระทำา สิ่งที่ครูนกใช้เป็นหลักในการสอน

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม คือ การทำาตัวเป็นแบบอย่าง

ในเร่ืองต้องการให้เกิดกับศิษย์ เช่น การเข้าห้องสอนอย่างตรง

เวลาและการให้เกียรติผู้อื ่นโดยการสนใจคนที่อยู่ตรงหน้า 

และสนใจศิษย์ทุกคนและโชคดีที่เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์

จะมีนิสัยช่างสังเกต สังเกตสีหน้า ท่าทางของนักเรียน หรือ

บรรยากาศของชั้นเรียน หากนักเรียนมีเรื่องกังวลเราควรจะ

ให้เขาเล่าหรือส่ือสารออกมา ส่ิงท่ีกล่าวมาเล่าน้ี จะทำาให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียน และส่ือสารให้

เขารู้ได้ว่าครูรักและสนใจเขา นอกจากนี้ ครูนกตระหนักดีว่า ความรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอสำาหรับ

ยุคนี้จึงมีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook เป็นห้องเรียนที่เปิดเรียนแบบ ๒๔ ชั่วโมง เลือก

เรียนตามความสนใจและความถนัด ดังนั้น เมื่อมีข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ดี มีวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ หรือ

มีครูออนไลน์ดี ๆ ที่ใดก็จะเชื่อมโยงลิงค์มายังกลุ่มสังคมออนไลน์เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

ทั้งของตนเองและของศิษย์ อีกทั้งใช้เป็นแหล่งสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการทำากิจกรรม 

หรือจัดกิจกรรมใดด้วยการทำาโพล หรือใช้แบบสอบถามโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และได้ผลการประเมิน

แบบสำาเร็จรูปทันเวลา สิ่งที่ครูนกชอบสังคมออนไลน์คือทำาให้เราได้มีโอกาสการปลูกฝังทักษะชีวิต

ผ่านการใช้ชีวิตประจำาวันของเรา เช่น  การโพสต์การทำาอาหาร  การปลูกต้นไม้  การร่วมกิจกรรม

กับชุมชนหรือการโพสต์เร่ืองราวของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

ตลอดจน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและ

การใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์แก่ศิษย์ของเราและในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กำาลังจะมาถึง ครูทั่วโลก

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิกฤตไวรัส COVID-๑๙ ทำาให้ครูต้องเรียนรู้และ

๑๐
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พัฒนาเพิ่มเติมในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ มุมมองของครูนกสำาหรับ

คำาว่า ห้องเรียนออนไลน์ จะต้องใช้หลากหลายเคร่ืองมือ เช่น Line Facebook Kahoot Quizzes Padlet  

และหลายแพลตฟอร์ม เช่น LMS Googleclassroom Microsoft Team Schoology Edmodo  ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีมีท้ังเคยใช้ ใช้เป็น และไม่เคยรู้จักมาก่อน  จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ ทดลองเพ่ือนำามาลองใช้  เพราะ

การเรียนการสอนออนไลน์ไม่ใช่เพียงการ Live สดเพื่อสื่อสารเนื้อหา หรือมีเพียงบททดสอบออนไลน์

ที่วัดเฉพาะความรู้ ทำาให้ต้องใช้โอกาสช่วงปิดเทอมแบบยาวนานพัฒนาตนเองโดยใช้บทบาทผู้เรียนออนไลน์

จากแหล่งต่าง ๆ อาทิเช่น Thai-MOOC (มีคอร์สเรียนจำานวนมาก หลากหลายสาขา)  Starfish Labz (แหล่ง

เรียนรู้ท่ีสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ดีและน่าสนใจเป็นแบบอย่างท่ีดี) เว็บไซด์ www.kusol.org (ของมูลนิธิอุดม

พร-สมศักด์ิ (เซ่ียงใช่ ศักด์ิพรทรัพย์) ท่ีกล่าวมาถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เรียนฟรี ที่สำาคัญนำาความรู้มา

ใช้ในห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างมีความหมาย ประกอบด้วยกิจกรรมการสอนซ่ึงเน้นเน้ือหาและสาระ 

และกิจกรรมการเรียนเน้นสร้างทักษะต่าง ๆ  เพราะห้องเรียนออนไลน์จะมีชีวิตชีวา เมื่อสอดคล้องกับ

ธรรมชาติวิชา  ความสนใจ ความพร้อมและสามารถของศิษย์ และการกำาหนดกิจกรรมหรืองานต้อง

ท้าทายมิใช่ทำาให้ท้อถอย ถ้าห้องเรียนออนไลน์ที่เราสร้างขึ้นแล้วศิษย์ไม่เอาด้วย คือห้องเรียนที่ไร้ชีวิต  

จึงจำาเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อหาต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ที่ดี  ทั้งสอดคล้องกับข้อความจากเพจหนึ่งที่

กล่าวว่า “ผู้สอนออนไลน์ที่ประสบความสำาเร็จ  มักจะผ่านการเป็นผู ้เรียนออนไลน์ที ่ดี”  ดังนั ้น 

สู้ๆ นะคะ เรียนรู้ไปด้วยกัน และนำามาใช้ให้เหมาะกับธรรมชาติวิชาและบริบทของเด็กเรา...โดยไมท่ิ้ง

ใครไว้ข้างหลัง ขอเพียงเปิดใจเรียนรู้ไปด้วยกัน แบบ “Learn Care Share and Shine” 

๑๑
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เพชรน้ำ�หนึ่ง

          +++การแสวงหาเพชรน้ำาหนึ่งมาสร้างมูลค่าให้กับตนเอง
และหน่วยงานนั้น ยังไม่เพียงพอ เพราะการเจียรนัยให้เพชร                 
มีเหลี่ยมงาม ทอประกายสูงค่านั้น อยู่ในมือผู้บริหารโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง ที่จะพัฒนา สร้างการเติบโต และ
รักษาพวกเขาหรือเธอไว้ด้วยความผูกพัน เพชรน้ำาหนึ่งนั้น ก็จะ
สร้างมูลค่าให้กับตนเองและหน่วยงานตลอดไป+++
       จ�กแนวคิดดังกล่�ว  ผู้เขียนจึงได้ตั้งชื่อคอลัมน์  “เพชรน้ำาหนึ่ง” 

เป็นคอลัมน์หนึ่งในส�รประช�สัมพันธ์ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� 

เขต ๑๖ ที่จะเป็นกระจกเง�สะท้อนให้เห็นถึงศักยภ�พ คว�มส�ม�รถที่โดดเด่น

ของนักเรียน และเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับเด็กคนอื่น ๆ  ต่อไป   ซึ่งส�รฉบับนี้  เป็น

ฉบับปฐมฤกษ์  จึงขอแนะนำ� น�งส�วมนัสนันท์  ป�นเส้ง นักเรียนโรงเรียนมห�

วชิร�วุธ จังหวัดสงขล�  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับร�งวัลนักเรียนร�งวัลพระร�ชท�น 

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น  และน�งส�วอุทุมพร  ศรีมงคล   นักเรียนโรงเรียนมัธยม

สิริวัลวรี  ๒ สงขล�  ได้รับร�งวัลนักเรียนร�งวัลพระร�ชท�น ระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒   โดย น�งพัชน� เลิศฤทธิ์ส�คร  และน�ย

พลวัฒน์ เหมือนจันทร์  กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ� เป็นผู้เรียบเรียงข้อมูล

พิสษฐ์ณัฐฐ�  แฮร์ร่ิง

กลุ่มอำ�นวยก�ร สพม.๑๖
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แนะนำาตัวเองพอสังเขป และ คติประจำาใจ ?

 สวัสดีค่ะ หนูชื่อน�งส�วมนัสนันท์ ป�นเส้ง เกิดเมื่อวันที่ 
๑๓ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๔๗ อ�ยุ ๑๕ ปี บิด� ช่ือ น�ยส�โรจน์ ป�นเส้ง ประกอบ
อ�ชีพธุรกิจส่วนตัว ม�รด�ชื่อ น�งเส�วนีย์ ป�นเส้ง ประกอบอ�ชีพ
แม่บ้�น ปัจจุบันอยู่บ้�นเลขที่ ๑๔๑/๕๒ หมู่ ๘ ถนนกลั่นประไพ 
ตำ�บลเข�รูปช้�ง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� ๙๐๐๐๐ จบก�รศึกษ�
ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ จ�กโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขล� ปัจจุบัน
กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓ โรงเรียนมห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล� 
ง�นอดิเรกของหนู คือ ก�รอ่�นหนังสือ เเละออกกำ�ลังก�ย หนูมีคว�ม
รักเเละช่ืนชอบในคว�มบันเทิง ท้ังด้�นกีฬ�ลีล�ศ ด้�นศิลปะก�รเเสดง ปัจุบัน
หนูเป็นนักกีฬ�ของโรงเรียนมห�วชิร�วุธและเป็นตัวแทนจังหวัด 
ในก�รเเข่งขันกีฬ�ลีล�ศค่ะ เเละได้รับร�งวัลม�ม�กม�ย
            คติประจำ�ใจของหนู  “รกฺข�ม อตฺตโน ส�ธุ”คือก�รพึง
รักษ�คว�มดีของตนไว้ ประดุจเกลือรักษ�คว�มเค็ม ค่ะ 

ปัจจัยหลักที่ทำาให้เราเป็นนักเรียนรางวัล 

พระราชทานคืออะไร ?             

การประเมินทั้ง ๕ ด้าน ด้านใดทีคิดว่าเรา 
สามารถทำาได้ดีทีสุด ? เพราะอะไร ? 

  ด้�นกีฬ�ลีล�ศค่ะ เพร�ะกีฬ�ลีล�ศเป็นกีฬ�ที่
หนูรักเเละใฝ่ฝันอย�กจะเป็นนักกีฬ�ทีมช�ติไทยเพื่อที่จะ
สร้�งชื่อเสียงให้กับจังหวัด เเละประเทศช�ติของหนูต่อ
ไป ในอน�คตหนูมีคว�มตั้งใจที่จะกลับม�พัฒน�เย�วชนใน
บ้�นเกิดของหนู  โดยก�รกลับม�พัฒน�น้องๆเย�วชน ใน
ก�รแข่งขันกีฬ�ลีล�ศ ไปสู่คว�มสำ�เร็จในระดับช�ติและ
น�น�ช�ติต่อไป

เพราะอะไรถึงทำาให้ภาคภูมิใจ ? 

       ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ในร�ยก�รแข่งขัน King  cup 

ชิงถ้วยพระร�ชท�นจ�กในหลวงรัชก�ลที่ ๙ เนื่องจ�กมีผู้

เข้�เเข่งขันม�กกว่� ๓๐ ประเทศ ๕๐ กว่�คู่ ซึ่งหนูได้เป็น

คนไทยที่ได้รับถ้วยร�งวัลจ�กในหลวงรัชก�ลที่ ๙ เป็นคว�ม

ภ�คภูมิใจของหนูที่สุดทำ�ให้หนูอย�กท่ีจะพัฒน�ตนเอง 

เพ่ือที่จะสร้�งช่ือเสียงให้เเก่ประเทศช�ติต่อไปในอน�คต

เรามีส่วนในการช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านใดบ้าง 
และนำาความสามารถของเราไปใช้ในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบใด ? 

 เนื่องด้วยตนเองมีคว�มส�ม�รถท�งด้�นก�รเต้น
ลีล�ศจึงอย�กจะส่งต่อคว�มส�ม�รถนี้ให้น้องๆรุ่นต่อๆไป 
โดยอ�จจะมีก�รจัดตั้งชมรมลีล�ศของโรงเรียน เพื่อคัดเลือก
นักเรียนที่มีคว�มสนใจ เข้�ร่วมกิจกรรมลีล�ศ เพื่อเพิ่มทักษะ
ด้�นต่�ง ๆ  เพิ่มเติม และตัวหนูเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในก�รสอน 
ในก�รฝึกซ้อม อีกทั้งกิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยในก�รพัฒน�
ชื่อเสียงของโรงเรียนในด้�นใหม่ ๆ  เพิ่มขึน้อีกด้วยค่ะ ขอบคุณคะ่

ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

 นักเรียนร�งวัลพระร�ชท�นเป็นร�งวัลเเห่งคว�ม
ภ�คภมูใิจของหน ูเเละวงศต์ระกลูอย�่งม�ก ห�กพดูถงึนกัเรยีน
ร�งวัลพระร�ชท�น เชื่อว่�เด็กทุกคน ล้วนอย�กที่จะได้รับ
ร�งวัลนี้และเมื่อหนูได้รับร�งวัลม�แล้ว หนูจะประพฤติตนให้
สมกับร�งวัลที่หนูได้รับ เพื่อเป็นแบบอย่�งที่ดีให้ทุกๆคน และ
หนูหวังว่�ร�งวัลพระร�ชท�นที่หนูได้รับ จะเป็นแรงบันด�ลใจ
ที่ดี ที่จะทำ�ให้หนูก้�วต่อไปเป็นเย�วชนที่ดีได้ในวันข้�งหน้�ค่ะ

นางสาวมนัสนันท์ ปานเส้ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา    
  รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          ปัจจัยที่หนูคิดว่�ทำ�ให้หนูได้เป็น นร.ร�งวัลพระร�ชท�น

อ�จเป็นเพร�ะศักยภ�พทั้งด้�นก�รเรียนและกิจกรรมที่อยู่ ใน

ระดับที่ดีด้�นศิลปะก�รแสดงที่รับร�งวัลม�อย่�งม�กม�ยและด้�น

ที่หนูถนัดที่สุดคือด้�นกีฬ�ลีล�ศที่ได้สร้�งชื่อเสียงให้กับจังหวัด

และประเทศช�ติคว�มสำ�เร็จของหนูที่เกิดขึ้นม�ทั้งหมดนี้เกิดม�

จ�กคว�มรัก คว�มมุ่งมั่น อดทน ที่จะฝ่�ฟันทุกอุปสรรคจนประสบ

คว�มสำ�เร็จจนทำ�ให้หนูได้รับร�งวัลนี้ค่ะ

๑๓



June - August  ๒๐๒๐

บุคคลที่น้องนำามาเป็นต้นแบบในการดำาเนินชีวิตด้านการเรียน

และความสามารถพิเศษ คือ ใคร อธิบาย พร้อมเหตุผล ?

 ครูผู้สอนกีฬ�ลีล�ศของหนู น�ยกมล โสระเวช คุณครูของหนูเป็นเเบบ

อย่�งที่ดีให้หนูมีคว�มตั้งใจในด้�นก�รเรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ หมั่นศึกษ�ห�คว�มรู้ใหม่ๆ

และฝึกฝนตนเองอย่�งสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้หนูนำ�ม�เป็นต้นแบบในก�รใช้ชีวิต  เพื่อ

พัฒน�ตนเองให้ดีขึ้นในวันข้�งหน้�่

ในนามนักเรียนรางวัลพระราชทาน

น้องมีแนวทางอย่างไรในการดำารงรักษา

คุณความดีให้สมกับที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 

 คือก�รท่ีหนูได้ปฏิบัติต�มคติพจน์ประจำ�ใจของหนูไว้ 

“รกฺข�ม อตฺตโน ส�ธุ”  หม�ยถึง ก�รพึงรักษ�คว�มดีของตน

ไว้ประดุจเกลือรักษ�คว�มเค็ม โดยก�รที่หนูจะรักษ�คว�ม

สัตย์ คว�มจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น

ประโยชน์และเป็นธรรมต่อสังคม จะพัฒน�ตัวเองต่อไปอย่�ง

สม่ำ�เสมอ ไม่เลิกที่จะห�คว�มรู้ใหม่ๆ เพื่อนำ�ม�ปฎิบัติใช้ให้

เกิดคุณค่�และเป็นเเบบอย่�งที่ดีให้กับคนรุ่นหลังสืบไปค่ะ

มีคำาแนะนำาอะไรให้น้องๆนักเรียนที่อยากเดิน ตามรอยเพื่อได้รับ

รางวัลพระราชทานบ้าง ?

 อย�กให้น้องๆมีคว�มตั้งใจ อดทน มีก�รตั้งเป้�หม�ยที่ชัดเจน เเละทำ�มัน

ด้วยคว�มรัก คว�มตั้งใจที่จะทำ�มันให้สำ�เร็จ ถึงเเม้ว่�จะเจออุปสรรคระหว่�งท�งก็

ขอน้องๆสู้เเละฝ่�ฝันมันไปได้

สุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรถึงใคร 

และ เพราะอะไร ?

 หนูขอขอบคุณผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนมห�วชิร�วุธจังหวัดสงขล� ที่มอบโอก�สให้ได้รับคัดเลือกในก�รประเมินนักเรียนร�งวัลพระร�ชท�น 

ขอบคุณ  คุณครูโชติก� หนูสวัสดิ์  ที่มอบโอก�ส ให้หนูได้แสดงศักยภ�พ ในด้�นศิลปะก�รเเสดง      ไม่ว่�จะเป็น ก�รได้เป็นพิธีกร เป็นนักแสดงหลัก

ในวงดนตรีลูกทุ่ง เเสดงละครต่�งๆ ขอบคุณ    ครูคุณ�นนท์ หนูถิ่น ครูที่ปรึกษ�กีฬ�ลีล�ศที่ให้คำ�เเนะนำ� สนับสนุน ดูแลและผลักดัน  ขอบคุณ

โค้ชของหนู ครูกมล โสระเวช ที่คอยสอนหนูให้คว�มรู้กับหนูเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับทั้งในด้�นกีฬ�ลีล�ศ หรือทัศนคติที่ดีก็ต�ม จนทำ�ให้หนู

ได้เปลี่ยนไปในท�งที่ดีขึ ้นขอบคุณ  โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขล� ที่บ่มเพ�ะหนู สอนหนูให้เป็นเด็กที่กล้�เเสดงออก มอบโอก�สให้หนูหล�ยๆ

อย่�ง เเละที่สำ�คัญบุคคลที่ข�ดไปไม่ได้เลยคือ พ่อกับเเม่ของหนู ขอบคุณพ่อกับเเม่ที่คอยสั่งสอน ให้คำ�แนะนำ� เเละอยู่เคียงข้�งหนู ท่�น

เป็นคนที่คอยผลักดันอยู่ตลอดและสนับสนุนสิ่งที่หนูรักจนทำ�ให้หนูมีวันนี้ ถ้�ไม่มีบุคคลสองท่�นนี้ก็คงจะไม่ทำ�ให้มีหนูในวันนี้เหมือนกันค่ะ
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แนะนำาตัวเองพอสังเขป  และ คติประจำาใจ ?

 สวัสดีค่ะ หนูเด็กผมหยิก หัวฟู ตัวอ้วนกลม หรือท่ีใครหล�ย ๆ คนรู้จักใน ช่ือว่� 
กุ้ง  น�งส�ว อุทุมพร ศรีมงคล เด็กกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อมีกิจกรรมขึ้นเมื่อใดก็จะเห็น
หนูเข้�ร่วมกิจกรรมอยู่ตลอด หนูเกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิก�ยน พ.ศ.๒๕๔๔ อ�ยุ ๑๘ ปี กำ�ลัง
ศึกษ�ในระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี ๖ จ�กโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขล� หนูเป็นน้องเล็ก
ของบ้�นจึงทำ�ให้หนูเป็นคนที่ร่�เริง แจ่มใส ชอบทำ�ให้คนรอบข้�งมีคว�มสุข ชอบช่วย
เหลือสังคม เป็นคนที่ยิ้มง่�ย ชอบอ่�นหนังสือ และมีคติประจำ�ใจที่ว่� ไม่มีคว�มสำ�เร็จใด
ที่จะไม่ใช้คว�มพย�ย�มและเวล�

ปัจจัยหลักที่ทำาให้เราเป็นนักเรียน

รางวัลพระราชทานคืออะไร ? 

 
        เพร�ะหนูเป็นเด็กดี มีวินัย เป็นที ่รัก

ของพ่อแม่ คุณครู เพื ่อนๆ น้องๆ   ชอบช่วย

เหลือสังคม อยู ่ในศีลธรรมอันดี เข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆทั ้งหน่วยง�นภ�ยนอกและ

ภ�ยในโรงเรียนอย่�งสม่ ่ ำ�เสมออีกทั ้งยังเป็นแบบอย่�งที ่ดีให้กับน้องๆได้ปฏิบัติ

กันอย่�งเหม�ะสม ปัจจัยเหล่�นี ้จึงส่งผลให้หนูได้เป็นนักเรียนร�งวัลพระร�ชท�น

การประเมินท้ั้ง 5 ด้าน ด้านใดที่คิดว่าเรา 
สามารถทำาได้ดีทีสุด  เพราะอะไร ? 

  
หนูคิดว่�ก�รประเมินท้ัง ๕ ด้�นน้ัน หนูเองก็ทำ�

ดีท่ีสุดและเต็มคว�มส�ม�รถท่ีสุด ท้ัง ๕ ด้�น เพร�ะก�ร

ประเมินท้ัง ๕ ด้�นน้ัน เป็นส่ิงท่ีตัวเร�เองทำ�ม�ต้ังแต่ต้น ต้ังใจ

ทำ�และมีม�ต้ังแต่ก่อนจะมีก�รประเมินด้วยคุณลักษณะ

ที่หนูมีสอดคล้องกับเกณฑ์ทั้ง ๕ ด้�น จึงส่งผลให้หนู

ส�ม�รถทำ�ในทุก ๆ ด้�น ได้ดี และเต็มคว�มส�ม�รถท่ีสุด

เพราะอะไรถึงทำาให้ภาคภูมิใจ ? 

 

      

เรามีส่วนในการช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้าน

ใดบ้าง และนำาความสามารถของเราไปใช้ใน      

โรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบใด ? 

 เน ื ่องจ�กโรงเร ียนมัธยมสิร ิว ัณวร ี ๒ สงขล� 

เป็นโรงเรียนในพระร�ชูปถัมภ์ หนูได้มีส่วนช่วยในก�รพัฒน�

โรงเรียนต�มอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่� แต่งก�ยดี มีสัมม�ค�รวะ 

โดยที่หนูเองจะแต่งก�ยให้ถูกระเบียบเพื่อเป็นแบบอย่�งให้

กับน้อง ๆ ปฏิบัติต�มกฎของโรงเรียนอย่�งเคร่งครัด อีกทั้ง

ยังเป็นแบบอย่�งในเรื่องของก�รทำ�คว�มเค�รพคุณครู

หรือรุ่นพ่ีได้อย่�งถูกต้องและยังเป็นแบบอย่�งในก�รเผยแพร่

เอกลักษณ์ไทยในเรื่องก�รไหว้ ให้กับน้องๆและชุมชน

ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

        นักเรียนร�งวัลพระร�ชท�นเป็นเกียรติยศอัน

สูงสุดของชีว ิตเป็นสิ ่งที ่ภ�คภูมิใจที ่ส ุดของก�รเป็น

นักเรียน หนูร ู ้ส ึกดีใจและซ�บซึ ้งเป็นอย่�งยิ ่งที ่ได้

ร ับร�งวัลนี ้ และร�งวัลนี ้ จะเป็นสิ ่ งที ่ คอยเตือนสติ 

เตือนใจให้หนูประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและจะ

คอยช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศช�ติสืบไป

นางสาวอุทุมพร ศรีมงคล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
  รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ประจำาปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

๑๕

      ก�รที่หนูได้เป็นวิทย�กรนำ�ประสบก�รณ์จ�กก�ร 

ฝึกซ้อม ก�รแข่งขัน กระบวนท่�ม�รย�ทไทยที่ถูกต้องไป

เผยแพร่ให้กับน้องๆทั้งภ�ยในและภ�ยนอกโรงเรียนได้

ปฏิบัติกันอย่�งถูกต้องและได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอด

ม�รย�ทไทยให้อยู่เป็นสมบัติของช�ติสืบไป
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บุคคลที่น้องนำามาเป็นต้นแบบในการดำาเนินชีวิตด้านการเรียน

และความสามารถพิเศษ คือ ใคร อธิบาย พร้อมเหตุผล ?

 ถ้�พูดถึงบุคคลต้นแบบของหนู หนูบอกเลยว่�มีเยอะม�กเพร�ะ

หนูเป็นคนท่ีชอบมองคนท่ีประสบคว�มสำ�เร็จและคนท่ีเด่นกว่�หนูม�เป็นแรงผลักดันให้

หนูเป็นแบบเข�ให้ได้ หนูก็เลยอย�กจะยกตัวอย่�งบุคคลคนหนึ ่งที ่คอย

ให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ�กับหนู ไม่ว่�จะเป็นในเรื่องก�รเรียนหรือเรื่องของ

คว�มส�ม�รถต่�ง ๆ   อีกท้ัง ยังคอยเป็นกำ�ลังใจให้หนูอยูต่ลอดอีกด้วย บุคคลคนนั้นกค็ือ 

ครูดวงเพ็ญ เมียนแก้ว คุณครูหมวดสังคมศึกษ�ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขล� 

หรือท่ีใครหล�ยคนรู้จักกันในน�ม ครูกุ้ง น่ันเอง ก่อนอ่ืนต้องเล่�ก่อนว่� ครูกุ้งเป็นครูคน

แรก ๆ ท่ีเห็นคว�มส�ม�รถของหนูและได้ชักชวนหนูให้เข้�ร่วมชุมนุมม�รย�ทไทยและ

ส่งหนูเข้�ประกวดให้กิจกรรมต่�ง ๆ จนได้รับร�งวัล และสร้�งช่ือเสียงให้กับโรงเรียน

ม�กม�ย อย่�งเช่น ร�งวัลท่ีผ่�นม� คือ ร�งวัลเหรียญทองชนะเลิศ ก�รประกวดม�รย�ท

ไทยระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับช�ติ คร้ังท่ี ๖๙ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

น่ันเอง ครูกุ้งมักบอกกับหนูเสมอว่�ครูไม่ได้หวังร�งวัลหรือชื่อเสียงใดๆแต่ครูหวัง

ให้หนูได้รับประสบก�รณ์ในก�รประกวดให้ได้ม�กที่สุด อีกทั้งในเรื่องก�รเรียน

ครูกุ้งก็มักจะเช่ือม่ันในตัวหนูเสมอและจะคอยพูดกับหนูเสมอว่� ครูเช่ือว่�หนูทำ�ได้ใน

ทุกคร้ังท่ีหนูเร่ิมท้อ ครูกุ้งยังเป็นต้นแบบอีกอย่�งหน่ึงให้กับหนูคือเร่ืองของก�รม�ทำ�ง�น 

ต่อให้กลับบ้�นดึกแค่ไหนหรือไม่สบ�ยอย่�งไรก็ต�มรุ่งเช้�หนูก็จะเห็นครูกุ้งเดินอยู่ใน

โรงเรียนแล้ว ทำ�ให้หนูรู้ว่� ต่อให้เร�มีหน้�ท่ีอ่ืนม�กแค่ไหนแต่เร�ก็ห้�มท้ิงหน้�ท่ีหลักของ

เร� น่ันก็คือ   ก�รเรียนของตัวเร�น่ันเอง ครูกุ้งยังเป็นต้นแบบให้กับหนูในอีกหล�ยๆเร่ือง 

หนูเองก็ได้นำ�ก�รดำ�เนินชีวิตของครูกุ้งม�ปรับใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตของหนูอยู่ตลอด หนู

พูดได้เลยว่�ครูกุ้งเองก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทำ�ให้หนูประสบคว�มสำ�เร็จในหล�ย ๆ  เร่ืองน้ันเอง 

ในนามนักเรียนรางวัลพระราชทาน

น้องมีแนวทางอย่างไรในการดำารงรักษา

คุณความดีให้สมกับที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 

 นักเรียนร�งวัลพระร�ชท�นเป็นร�งวัลที่เป็นเกียรติยศ

กับชีวิตของหนูม�ก แต่อย่�งไรก็ต�มหนูก็จะยังคงรักษ�คว�มดีที่

เป็น อุทุมพร หรือ กุ้ง คนเดิมท่ีหนูเป็นม�ต้ังแต่ต้นและจะพัฒน�ต่อไป

         หนูจึงจะพึงปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้

ม�กที่สุด จะเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับเย�วชน จะอยู่ในศีลธรรม 

อันดี จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ คุณครู และคนรอบข้�ง และจะ

อนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบส�นม�รย�ทไทยอย่�งถูกต้องให้อยู่

เป็นสมบัติของช�ติสืบไป

มีคำาแนะนำาอะไรให้น้องๆนักเรียนทีอยากเดิน ตามรอยเพื่อได้รับ

รางวัลพระราชทานบ้าง ?

 ให้น้องๆเป็นเด็กดี กตัญญู ช่วยเหลือสังคมให้ม�กๆ พึงเห็นประโยชน์

ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน เข้�ร่วมกิจกรรมที่อย่�งสม่ำ�เสมอ เป็นแบบอย่�งที่

ดีให้กับรุ่นน้อง คอยตักเตือนเมื่อเห็นว่�สิ่งนั้นไม่ควร และที่สำ�คัญ คือ น้อง ๆ ต้อง

ห้�มทิ้งก�รเรียน ทำ�ทุกอย่�งให้เต็มที่ พี่เชื่อว่�น้อง ๆ  ทุกคนก็ทำ�ได้แล้ว สิ่งดี ๆ  ก็จะ

กลับไปห�ตัวน้องเอง

สุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรถึงใคร 

และเพราะอะไร ?

 อย�กจะบอกทุกคนที่ ่อยู่รอบตัวหนูไม่ว่�จะเป็น 

พ่อแม่ คุณครู เพื่อนๆ น้องๆ เพร�ะทุกคนคือเบื้องหลังทุกอย่�ง

ที่หนูเป็น ถ้�เกิดหนูข�ดคนใดคนหนึ่งไป ตัวหนูเองก็คงจะไม่

ประสบคว�มสำ�เร็จในด้�นต่�งๆได้ขน�ดนี้ และที่สำ�คัญต้อง

ขอบคุณท�งโรงเรียนคณะผู้บริห�ร คุณครูทุกท่�นที่ให้โอก�ส

เลือกหนูให้ได้รับก�รประเมินนักเรียนร�งวัลพระร�ชท�น 

หนูจะนำ�โอก�สที่ท�งโรงเรียนให้ทำ�คุณประโยชน์ต่อสังคมให้

ได้ม�กที่สุด

๑๖
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          ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓  เม่ือวันศุกร์ที่ ๓ เมษ�ยน ๒๕๖๓ 
เวล� ๙.๐๐ น. ผ่�นโปรแกรม Acu Conference โดยมี น�ยศังกร รักชูชื่น ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขต
พื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖ เป็นประธ�นในก�รประชุม พร้อมด้วย รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
เขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม เข้�ร่วมประชุมกับผู้บริห�รโรงเรียนทั้ง ๕๓ 
แห่ง ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖ ซึ่งเป็นก�รประชุมท�งไกลครั้งแรก ใน
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโรคติดต่อไวรัสโคโรน� ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

พัฒนาระบบการประชุมทางไกล video conference
รอบรั้ว สพม.๑๖

๑๗
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การจัดทำาบันทึกข้อตกลง MOU รองผู้อำานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

       
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๖๓ เวล� ๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมคช�ธ�ร สพม.เขต ๑๖ คณะผู้บริห�ร 

ข้�ร�ชก�รและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้ร่วมประชุมก�รจัดทำ�บันทึกข้อตกลงก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่ 
(MOU) ระหว่�งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (เลข� กพฐ.) กับรองผอ.สพท.บรรจุใหม่
ทั่วประเทศกว่� ๑๘๙ เขตพื้นที่ก�รศึกษ�  โดย สพฐ. ได้มอบหม�ยให้ ผอ.สพท.ทั่วประเทศทำ�หน้�ที่
ลงน�มแทน  ทั้งนี้  น�ยศังกร  รักชูชื่น ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖ 
เป็นผู้ลงน�มกับ น�ยสำ�รวย  ภักดี  น�ยวชิระ ขวัญเพชร  และน�งอุไร  พรหมป�น  รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖ พร้อมรับทร�บแนวท�งก�รประเมินที่เกี่ยวข้อง

๑๘
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การจัดทำาบันทึกข้อตกลง MOU รองผู้อำานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลิตเจลล้างมือ ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

บุคลากรสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันต้านภัย      
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ด้วยก�รผลิตเจลล้�งมือไว้ให้บริก�รข้�ร�ชก�รและ

บุคล�กร ตลอดจนผู้ที่ม�รับบริก�รที่สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต ๑๖ สำ�หรับอุปกรณ์

ที่ใช้ในก�รทำ�เจลล้�งมือได้ม�จ�กก�รบริจ�คของ

ผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ� เขต ๑๖ 

๑๙
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   การคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖          

จึงดำ�เนินก�รคัดกรองผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร ดังนี้

       ๑. ผู้ม�ติดต่อร�ชก�รต้องสวมหน้�ก�กอน�มัย

       ๒. ตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย

       ๓. แสดงบัตรที่ท�งร�ชก�รออกให้

       ๔. ลงชื่อ/ร�ยละเอียดที่อยู่

       ๕. ติดสติกเกอร์ผ่�นก�รคัดกรอง

๒๐
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  “ถือประโยชน์ของนักเร ียนและสถ�นศึกษ�เป ็นสำ�ค ัญ” 

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๑๖

โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๖๐๑๙๑ - ๒  โทรส�ร ๐๗๔-๒๖๐๑๙๓

  (Students and Schools Come First : SSCF) 

๑๗๔ ถนนสงขล�-น�ทวี อำ�เภอเมืองสงขล� จงัหวัดสงขล� ๙๐๐๐๐                                                       
Website : www.sea๑๖.go.th  

Facebook : www. https://www.facebook.com/sesao16/
E-mail : sesao16@gmail.com


