ประเทศบรูไน ดารุ สซาลาม
Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspar (Mrs.)
(นางฮาจะฮ์ นูร์เลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ )
การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยบรู ไน
ดารุ สซาลาม
อายุ : ๕๕ ปี

เส้ นทางการเป็ นครู เริ่ มต้ นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในตาแหน่ งครู วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ปัจจุบัน ทาหน้ าที่ครู ใหญ่ ที่โรงเรียนประถมศึกษา ลัมบัก กานัน จารัล ๔๙ ทาหน้ าที่รับผิดชอบ
การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน และติดตามให้ บรรลุผลตามระบบการศึ กษาระดับชาติ นิเทศและ
ติดตามการสอนของครูในโรงเรียน นอกจากนีย้ งั เป็ นทีป่ รึกษาด้ านมาตรฐานครู บรูไน

ประเทศกัมพูชา
Mr. Virak Loy (วิรัก ลอย)
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาฟิ สิกส์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จาก
มหาวิทยาลัยรอยัลพนมเปญ
อายุ : ๔๐ ปี
ปั จจุบนั เป็ นครู สอนเกรด ๑๒ ที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะ เอีย (Hun Sen RoleaPha
Ear High school) จังหวัดกัมปงชนัง ครู วิรัก มีประสบการณ์การสอนมาแล้ ว ๒๐ ปี โดยครู มีความเชื่อว่า
นักเรี ยนจะต้ องมีชีวิตที่ดีเมื่อสาเร็ จการศึกษา จึง พยายามอย่างยิ่งให้ นกั เรี ยนสนใจที่ จะเรี ยนรู้ โดยเริ่ มจาก
การสร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยนที่เหมาะกับการเรี ยน ศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยนเพื่อนาไปปรั บใช้ กบั การ
เตรี ยมแผนการสอน เลือกเครื่ องมือ อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน

ประเทศอินโดนีเซีย
Mr. Rudi Haryadi (รู ดี ฮาร์ ยาดี)

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเพื่อการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยการศึกษาอินโดนีเซีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเจน
เดรั ล อัคหมัด ยานี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยบันดุงอิสลาม
อายุ : ๓๘ ปี

ครู ผ้ สู อนทางด้ านเทคโนโลยี ไร้ สายที่ State Vocational Secondary School ๑ Cimahi
จาร์ วาตะวันตก มีความขยันและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม โดยเข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ ทัง้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับสาขาวิชาที่สอน และเชื่อมโยงกับกระบวนการเรี ยนการสอน การประเมิน ทักษะ การประเมินผลการ
เรี ยนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงช่วยเพิ่มสมรรถนะของครูผ้ สู อนในสาขาอาชีวศึกษา

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Mr. Phaysanith Panyasavath (ครู ไพสะนิด ปั นยาสะหวัด)
การศึกษา : ปริญญาตรี ภาษาและวรรณกรรม ภาษาลาว
จากวิทยาลัยสร้ างครู หลวงพระบาง
อายุ : ๔๕ ปี
มีความฝั นที่จะเป็ นครู ต้ังแต่ เป็ นนั กเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาที่โรงเรี ยนสั นติภาพ ปั จจุบันเป็ นหัวหน้ า
ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ล า ว แ ล ะ ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ ร อ ง หั ว ห น้ า ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร
ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสั นติภาพ หลวงพระบาง มีผลงานการสร้ าง สารคดีเกี่ยวกับความขาดแคลนของ
จังหวัดพูคูน (Phoukhoun) และได้ รับรางวัลเชิดชู เกียรติในระดับประเทศจานวนมาก

ประเทศมาเลเซีย
Mrs. K. A. Razhiyah (เค เอ ราซียะฮ์ )
การศึกษา : - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเคบังซัน มาเลเซีย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
อายุ : ๖๐ ปี
ครู ผ้ ูเชี่ยวชาญการศึกษาพิเศษด้ านการบกพร่ องทางการเรียนรู้ ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนมัธยมศึ กษาปันหยี โกตาบารู
รั ฐกลันตัน ได้ ทางานด้ านการพัฒนาหลักสู ตรวิชาเพื่อเด็กพิเศษตั้งแต่ ระดับอนุ บาล มัธยมศึ กษา และ อาชี วศึ กษา
ผลิตสื่ อการเรียนการสอน หนังสื อต่ างๆ รวมถึงการเขียนบทโทรทัศน์ เกี่ยวการศึกษาด้ านเด็กที่มี ความต้ องการพิเศษ
ด้ วย มีผลงานการตีพมิ พ์ เอกสารวิชาการหลายฉบับ และได้ เคยรั บเชิญเป็ นวิทยากร ผู้ดาเนินรายการหลายครั้ง ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และเมื่อปี ที่ผ่านมาได้ รับการคัดเลือกเป็ น ๑ ใน ๕๐ รายชื่ อครู ผ้ ูรับรางวัล “Global Teacher
Award” ทีค่ ดั เลือกโดย Varkey Foundation ประเทศอังกฤษ

ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา
Mr. Muang Kyaing
นายหม่ อง จ๋ าย

การศึกษา : ปริญญาโท (เทคนิคการสอน) มหาวิทยาลัยสกาย
อายุ : ๓๐ ปี
ปั จจุบนั เป็ นครูสอนภาษาอังกฤษและเกษตรที่ โรงเรี ยนจ่อ เม, เมืองปะเต็งจี (BEHS, Kyauk
Mee Patheingyi Township) แคว้ นมัณฑะเลย์ ก่อนมาประจาที่โรงเรี ยนจ่อ เม อูหม่อง จ๋าย
เคยทางานที่กระทรวงศึกษาธิการ (การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Mr. Sadat B. Minandang (สาดัท บี มินันดัง)
การศึกษา : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (ประถมศึกษา)
อายุ : ๓๗ ปี

สอนที่ โรงเรี ย นประถมศึก ษาอมิ รัล เมื องโคตาบาโต มี บทบาทส าคัญในการก่อ ตัง้
โครงการ FaithMALU (ศรั ทธาก่อให้ เกิ ดพลังความร่ วมมือ ) และสร้ างความตระหนักในเรื่ อง
การค้ ามนุษย์ เพื่อให้ เกิดการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติของชุมชน

ประเทศสิงคโปร์
Mrs. Angeline Chan Xiuwen (แองจิลิน ชาน สิ่วเวิ่น)
การศึกษา : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ และประกาศนียบัตรครู มหาวิทยาลัยนันยาง
อายุ : ๓๘ ปี

ทาหน้ าที่ หัวหน้ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ โรงเรี ยนแองโกล-ไชนีส (Anglo-Chinese)แผนก
ประถมศึกษา และหัวหน้ าครูด้านการสอนเด็กพิเศษ
ครู แองจิลินทางานในด้ านการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง เช่น แบ่งบันประสบการณ์การดูแ ลนักเรี ยนที่มี
ความต้ องการพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ และยังทาหน้ าที่เป็ นครู พี่เลี ้ยง ในเรื่ อง
การประเมินการพัฒนาระหว่างเรี ยน (Formative Assessment) ในโรงเรี ยนและ การใช้ ICT ในการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนอีกด้ วย

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต

Ms. Lurdes Rangel Gonçalves
(ลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ)
ครูลรู ์ เดส เป็ นครูสอนที่โรงเรี ยนการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเมืองมาตาตา (Matata) ในเมืองเอเมร่า
(Ermera) เป็ นครูผ้ สู ร้ างการเปลี่ยนแปลง อีกทังร่้ วมเป็ นคณะทางานผู้เขียนหลักสูตรระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ และหลักสูตรในการรู้หนังสือ รวมถึงสื่อการเรี ยนการสอน และ คูม่ ือครู
ครูลรู ์ เดส มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนานักเรี ยน ทังด้
้ านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม อีกทังมี
้
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Mr. Lê Thanh Liêm (เล ทัน เลียม)
การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านพลศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย คัน โท
อายุ : ๓๐ ปี

ครูผ้ สู อนวิชาฟิ สิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรี ยนมัธยมขนเผ่าฮิม ลาม (Him
Lam) จังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang)
นักเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นชนกลุม่ น้ อยชาวเขมร ฐานะยากจน ครูเลียมก่อตัง้ ชมรมด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนักเรี ยนที่ชอบทางด้ านนี ้ และแนะนาให้ นกั เรี ยนใช้
แนวคิดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาเป็ นแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชน

ประเทศไทย
นายสุเทพ เท่ งประกิจ

การศึกษา : ปริญญาตรีและโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อายุ : ๕๒ ปี

“ครู นักพัฒนาผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละ” โรงเรี ยนบ้ านคลองน้ า้ ใส จ.ยะลา
ท่ า มกลางความแตกต่า งทางศาสนาและวัฒ นธรรม ครู สุเ ทพ ได้ ใ ช้ ภ าษามลายูส ร้ าง
ความสัมพันธ์ไทยมุสลิมและเข้ าถึงคนในชุมชน อีกทังจั
้ ดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ ทฤษฎีใหม่และ
ศูนย์ช่างเศรษฐกิจพอเพียง แม้ จะเคยประสบเหตุการณ์ความไม่สงบก็ไม่ขอย้ ายจากพื ้นที่
จนลูกศิษย์ ประสบความสาเร็จในชีวิตเป็ นจานวนมาก

ครู ผ้ ูสมควรได้ รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ ามหาจักรี
ครัง้ ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย)
๑. นายสุเทพ เท่ งประกิจ

โรงเรี ยนบ้ านคลองนา้ ใส
อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๒. ดาบตารวจคณิต ช่ างเงิน

โรงเรี ยนตารวจตะเวนชายแดนบ้ านแม่ กลองคี
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๓. นางสาวปุณยาพร ผิวขา

โรงเรี ยนหนองแวงวิทยาคม
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลสาหรับประเทศไทย

ดูรายละเอียดรายชื่อเพิ่มเติมได้ ที่
www.PMCA.or.th

