รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๒๕๕๘
แด่ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์
และมีคุณูปการต่อการศึกษา
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งานครู
งานครูดูคล้ายปลูก
พฤกษา
สอนสั่งหลั่งน้ำตา
ต่างน้ำ
ลำต้นอ่อนเอนหา
ทางเหนี่ยว ไว้นอ
ศิษย์ที่เอนอ่อนค้ำ
อยู่ด้วยวินัย
	
ไม้เติบแตกกิ่งก้าน
สาขา
ร่มรื่นพื้นพสุธา
นั่นแล้
ศิษย์ประกอบนานา
อาชีพ
ยังประโยชน์ยิ่งแท้
ทั่วทั้งถิ่นไทย
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ครูและนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของไทย
บุคคลสำคัญของไทยที่ทั่วโลกยกย่อง
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สารบัญ
ส่วนที่ ๑
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๙
เจ้าฟ้านักการศึกษา ทูลกระหม่อมอาจารย์ของปวงชนชาวไทย 	
• รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “เพราะครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ” ๑๓

ส่วนที่ ๒ ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑๑ ประเทศ	
• ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

มาดาม ฮาจา รัตนาวตี บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด

๒๑

ต้นแบบครูผู้มีใจอารี ผู้ริเริ่มนวัตกรรมการสอนนักเรียนพิเศษ	

• ราชอาณาจักรกัมพูชา

นางสาวทอช บันดาว

๒๕

“ครูผู้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็ก
ด้วยเทคนิคสร้างแรงจูงใจผู้เรียน”	

• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นายเฮอร์วิน ฮามิด

๒๘

“ครูผู้มีวิสัยทัศน์ มุ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาบ้านเกิด”	

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นางคำซ้อย วงสำพัน

๓๑

“ครูผู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
ผลักดันศิษย์ให้มีศักยภาพทัดเทียมต่างชาติ”	
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• ประเทศมาเลเซีย

นายไซนุดดิน ซาคาเรีย

๓๕

“ครูผู้เป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน”	

• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นางสาว ยี มอน โซ

๓๘

“ครูผู้มีหัวใจของนักพัฒนาที่ใส่ใจทั้งการพัฒนาความรู้
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน”	

• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายวิลเลียม โมราคา

๔๐

“ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นห่างไกล”	

• สาธารณรัฐสิงคโปร์

นางหวัง ลิม ไอ่ เหลียน

๔๓

“ครูผู้ไม่ละทิ้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้
ให้ตกหล่นจากการศึกษา”	

• ประเทศติมอร์-เลสเต

นายจูลีโอ ไซเมน มาเดียรา

๔๗

“ครูนักส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้หลอมรวมพลังชุมชน
ผู้ปกครองร่วมจัดการศึกษา”	

• สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางทราน ติ ตวย ดุง  

๕๑

“ครูนอกกรอบ ผู้เปิดประตูการศึกษารูปแบบใหม่ให้กับเวียดนาม”	

• ประเทศไทย

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

๕๕

ครูผู้สร้างคุณ “อนันต์” อันสะเทือนถึงดวงดาว
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ส่วนที่ ๓ รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู
• รางวัลคุณากร
• รางวัลครูยิ่งคุณ
• รางวัลครูขวัญศิษย์

๖๕
๗๒
๙๑

ส่วนที่ ๔
• มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• โครงสร้างคณะกรรมการ และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิ
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ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ส่วนที่ ๑

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เจ้าฟ้านักการศึกษา
ทูลกระหม่อมอาจารย์ของปวงชนชาวไทย
• รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
“เพราะครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

เจ้าฟ้านักการศึกษา ทูลกระหม่อมอาจารย์ของปวงชนชาวไทย

ด้วยทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะทรงก้าวเข้าสู่วิชาชีพ “ครู” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำรัสตอบคณาจารย์
ผู้สอบสัมภาษณ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๑๖ ถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงเลือกศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ว่า
“เพราะว่าต้องการจะเป็นครู”
ส่วนที่ ๑ | 9
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หลั ง สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทจากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและ
กำลังทำวิทยานิพนธ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเริ่มบทบาทความเป็น “ครู” เป็นครั้งแรกโดยทรง
บรรยายพิเศษในวิชาอารยธรรม โครงการศึกษาทัว่ ไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แต่ก็หยุดไปเพราะต้องทรงเร่งทำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ
เมื่อสำเร็จการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและและสังคมศาสตร์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓
โดยทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สังคมวิทยา นอกจากนี้ในเวลาต่อมายังทรง
เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีก
ด้วย
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเปี่ ย มด้ ว ย
คุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู ๔ ประการได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี มี
คุ ณ ธรรมจรรยาบรรณ และมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาชีพครูที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
พระองค์ทรงพยายามเน้นให้ลูกศิษย์ ใช้สติปัญญาใคร่ครวญในการมองปัญหาให้
มาก ทรงใช้เทคนิควิธีและสื่อการสอนที่ผสมผสาน พยายามใช้ทุกวิธีการเท่าที่จะ
ทำได้ในการสอน เช่น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการไปศึกษาค้นคว้าต่อในสถาบันที่มีข้อมูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ ทรงเน้นให้เห็นความ
สำคัญของคุณภาพและโอกาสในการศึกษา พระองค์มีพระราชดำรัสในเรื่องการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไว้ดังนี้

10 | รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๒๕๕๘

NEW_AW.indd 10

9/23/15 9:16:14 PM

“...เรื่องการศึกษา ต้องเน้นคุณภาพและโอกาสในการศึกษา ไม่ใช่
จะสอนอย่ า งไรก็ ไ ด้ โ ดยไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ เพราะการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้และมีคุณสมบัติต่างๆช่วยให้คนนั้น
อยู่รอดในโลกได้ เป็น ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ส่วนรวม เด็กทีด่ อ้ ยโอกาสแม้จะมีสาเหตุพนื้ ฐานของความด้อยโอกาส
แตกต่างกันแต่ก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน หากได้รับ
โอกาสทางการศึกษาจะช่วยได้มาก...”	
ในระยะแรกของการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเริ่ ม ต้ น จากเด็ ก นั ก เรี ย นในพื้ น ที่
ทุรกันดารที่มีปัญหาขาดสารอาหาร เนื่องจากทรงได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของราษฎรและสังเกตเห็นว่าเด็กๆเจ็บป่วย ขาดสารอาหาร ไม่มี
โอกาสได้เรียนหนังสือ
จากนั้นในระยะต่อมาของโครงการตามพระราชดำริฯได้เน้นด้านการ
พัฒนาการศึกษามากขึ้น ด้วยมีพระราชดำริว่า “..การศึกษาเป็นปัจจัยหลักใน
การสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความ
ดีของบุคคล ให้บุคคลดำรงตนอยู่ ในสังคมและในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความ
สงบร่มเย็นได้ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม..”
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ไ ด้ พ ระราชทาน
พระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญ จัดทำโครงการ
ต่างๆที่นำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติจริง มีหลักการสำคัญ ๒ แนวทาง คือ
แนวทางการช่วยเหลือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีโครงการตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเกิดขึน้ จำนวนมาก ทัง้ ทีด่ ำเนินการในประเทศ
ไทยและความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับ
ชาวไทยภูเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในพืน้ ที่
ส่วนที่ ๑ | 11
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ภาคเหนือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ โครงการการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนา เช่น อุทยานธรรมชาติวิทยาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านนายาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร อาทิ ร้านภูฟา้ โครงการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น เครื อ ข่ า ยกาญจนาภิ เ ษก เครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท
โครงการพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง เช่น โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ
โครงการการศึกษาเพื่อคนพิการ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด เช่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและประเทศต่างๆ เช่น
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มองโกเลีย ราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจน
ความร่วมมือด้านการศึกษากับสหประชาชาติ
นับได้ว่าตั้งแต่วัน ที่ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่า “ต้องการเป็นครู” จนถึง
ปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทุ่มเทเวลาให้
แก่การทรงงานอย่างจริงจัง เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนรุ่นต่อไปและฝึกฝนให้
รู้จักคิด รู้จักตัวเอง ทั้งยังทรงริเริ่มโครงการด้านการศึกษามากมาย ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยจำนวนมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม นับได้ว่า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ ได้ทรงเป็นเพียงครูของ
นักเรียน นักศึกษา ในรั้วสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังทรงเป็น “ทูล
กระหม่อมอาจารย์” ของปวงชนชาวไทยเช่นกัน
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รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

“เพราะครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ”
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็น
รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติยศสูงยิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชู
เกียรติครูดเี ด่นในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศอาเชียนและติมอร์-เลสเต
จำนวน ๑๑ ประเทศ และเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ดำเนินการ
โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงาน
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยกำหนดให้ มี ก ารพระราชทานรางวั ล ครั้ ง แรก ใน
วัน ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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รายละเอียดของรางวัล

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็น
รางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณ
ประโยชน์ ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคนจากประเทศในอาเซียนและ
ติ ม อร์ - เลสเต จำนวน ๑๑ ประเทศ ได้ แ ก่ เนการาบรู ไ นดารุ ส ซาลาม
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยติ ม อร์ - เลสเต
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และประเทศไทย โดยคั ด เลื อ กครู ผู้ ไ ด้ รั บ
พระราชทานรางวัลประเทศละ ๑ คน

รางวัลประกอบด้วย

๑. เหรียญรางวัล
๒. ประกาศนียบัตร (โล่)
๓. เข็มเชิดชูเกียรติ
๔. เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

คุณสมบัติของผู้ได้รับพระราชทานรางวัล

คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) จะต้องเป็นครูจาก
ประเทศอาเชียนและติมอร์-เลสเต รวม ๑๑ ประเทศ ผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมี
ผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคน
โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ ภายใต้
แนวคิดคุณภาพการศึกษา ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพครู คุณภาพครู ส่งผลต่อการสร้างคน
คุณภาพ
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การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล

• กระทรวงศึกษาธิการของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง ๑๑
ประเทศ เป็นหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกและเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั พระราชทาน
รางวัลตามคุณสมบัติที่กำหนด ประเทศละ ๑ คน
• รายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อรับพระราชทานรางวัล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก กำหนดเวลา และวิธีการเสนอชื่อ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนด
• การพิจารณาตัดสินผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(Princess Maha Chakri Award) ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
แผนปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ
๑. ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
- พิจารณาหลักเกณฑ์ กระบวนการ และแผนดำเนินงาน
- แต่งคณะทำงานส่วนกลาง

๕. ความเห็นชอบต่อรายชื่อและ
ประกาศรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

๒. ประชุมปลัด ศธ.๑๑ ประเทศ
เพื่อทำความเข้าใจและ
ขอความร่วมมือ
๒๕๕๗
ม.ค.-เมย.

๖. พิธีพระราชทาน
รางวัล และการจัด
ประชุมวิชาการ
๒๕๕๘

พ.ค.-มิ.ย.

มิ.ย.-ธ.ค.

ม.ค.-มิ.ย.

ก.ค.

ต.ค.

๓. กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรพระราชทานรางวัลในแต่ละประเทศ
๔. เสนอรายชื่อทุกประเทศ
- การสื่อสารระหว่างมูลนิธิกับประเทศต่างๆ และการลงพื้นที่ใน
ต่อคณะกรรมการบริหาร
ประเทศไทย
มูลนิธิฯ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ
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พิธีพระราชทานรางวัล

๑. ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัล
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
๒. ชื่อและประวัติโดยย่อของผู้ได้รับพระราชทานรางวัล และรายละเอียด
ผลงานหรือนวัตกรรมโดยสรุป จะได้รบั การเผยแพร่ไปยังรัฐบาลไทย และรัฐบาล
ของประเทศผู้ได้รบั รางวัล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ รวมทัง้
เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
๓. ผู้ ได้รับพระราชทานรางวัล จะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานที่ประสบ
ความสำเร็ จ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวั ล จาก
ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต เพื่อประโยชน์ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ

เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติ

สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha
Chakri Award
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มาดาม
ฮาจา รัตนาวตี บินติ
ฮาจิ โมฮัมมัด
ต้นแบบครูผู้มีใจอารี ผู้ริเริ่มนวัตกรรมการสอนนักเรียนพิเศษ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ตลอด ๒๖ ปี บนเส้นทางของการเป็นครู
ผู้สอนและดูแลเด็กนักเรียนพิเศษ ไม่เคยมี
วันไหนเลยที่มาดาม ฮาจารัตนาวตี บินติ
ฮาจิ โมฮัมมัด จะปล่อยมือจากเด็กของเธอ
ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเขา
อย่างสุดหัวใจ

มาดาม ฮาจา รัตนาวตี บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด หรือ ครูรัตนาวตี เป็นครูการ
ศึกษาพิเศษประถมศึกษาหลายแห่ง ปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษา
คีเรียม ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กนักเรียน
พิเศษ และการสอนในระดับชั้นประถมศึกษามากว่าสองทศวรรษ จนได้วุฒิบัตร
รับรองคุณวุฒิการสอนมากมายทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนพิเศษ
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การเป็นครูของเด็กนักเรียนพิเศษนั้นเป็นงานที่ท้าทาย และต้องอาศัยจิตใจที่
มั่นคง ไม่ยอมแพ้ ด้วยเด็กนักเรียนพิเศษนั้นมีความแตกต่างกันในหลายระดับ
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติก เด็กพิการทางร่างกาย เด็กพิการทางการได้ยิน
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ แต่สิ่งเหล่านี้กลับยิ่งเป็นแรง
ผลั ก ดั น ให้ ค รู รั ต นาวตี เ กิ ด ความมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทแรงกายแรงใจ และความคิ ด
สร้างสรรค์เพื่อค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างไม่ย่อท้อ เธอ
เป็นผู้ริเริ่มนำนวัตกรรมการเรียนการสอนมาใช้กับเด็กนักเรียนพิเศษโดยการ
ชักชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาห้องพยาบาลของ
โรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เพื่อการบำบัดเด็กนักเรียนพิเศษ โดยจัดให้มี
จากุซชีเพื่อคลายความตึงเครียดให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ การจัดตั้งชมรมว่ายน้ำเพื่อ
ให้เด็กนักเรียนพิเศษและผู้ปกครองมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือ
การฝึกฝนให้เด็กนักเรียนพิเศษมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า
เช่น การประกอบอาหาร การทำสวน การวาดรูประบายสี งานศิลปหัตถกรรม
และคอมพิวเตอร์
ครูรัตนาวตี ยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เธอเล็งเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงทุ่มเทให้กับบทบาท
ของการเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ แบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ ในด้านการดูแล และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้
กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็น
ผู้ริเริ่มจัดการประชุมครูผู้สอนและดูแลเด็กนักเรียนพิเศษเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
ในระดับนโยบาย ครูรัตนาวตีมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานต้นแบบ
โรงเรียนการศึกษาแบบองค์รวมของประเทศบรูไนดารุสซาลามจนถึงปี พ.ศ.
๒๕๕๗ และยังมีบทบาทเป็นผูป้ ระสานงานของคณะกรรมาธิการครูผสู้ อนนักเรียน
พิเศษของเขตตูตง ผู้ประสานงานการจัดทำหนังสือข้อมูลด้านการศึกษาพิเศษ
รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงานการเรียนการสอนของ
เด็กนักเรียนพิเศษในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
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ครูรัตนาวตี ถือเป็นต้นแบบของครูผู้สอนและดูแลเด็กนักเรียนพิเศษระดับ
ประถมศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผลงานของเธอเป็นที่ประจักษ์ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานรางวัล
ครูผู้มีความเป็นเลิศทางการสอน (Excellent Teacher Award) จากสมเด็จ
พระราชาธิบดีแห่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม นอกจากนี้ยังได้ร่วมนำเสนอ
ประสบการณ์การสอนเด็กนักเรียนพิเศษในเวทีการประชุมนานาชาติด้านการ
ศึกษาพิเศษ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ และเวทีความร่วมมือภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้านการศึกษาองค์รวม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔
จากความมุ่งมั่นในวิชาชีพตลอด ๒๖ ปี ทำให้ครูรัตนาวตี ในวัย ๔๘ ปี
เป็นนักการศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่ครูรุ่นใหม่โดย
เฉพาะครูผู้สอนและดูแลเด็กนักเรียนพิเศษ ซึ่งต้องใช้ทั้งความรักในวิชาชีพ ความ
วิริยะอุตสาหะ และความทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถือเป็น
แม่พิมพ์ของชาติที่สมควรได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง
มาดาม ฮาจา รัตนาวตี บินตี ฮาจี โมฮัมหมัด จึงได้รับการเสนอชื่อ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้ารับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยหัวใจทีอ่ ารีของครูรตั นาวตี ผูเ้ ป็น
มากกว่าครู เธอเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับเด็กนักเรียนพิเศษเพื่อสร้างพวกเขาให้
เป็นพลังของสังคมอย่างแท้จริง

กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
กระบวน
การคัดเลือก

๑. โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีเลิศ ของประเทศบรูไนดารุส
ซาลามไปยังเลขาธิการดำเนินงานรางวัล
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับระดับสถาบัน
๓. สังเกตการสอนในห้องเรียนในระดับกอง/สำนักและส่งรายงาน
ต่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับสถาบัน
๔. เสนอชื่อไปยังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับกระทรวง
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เกณฑ์การ
คัดเลือก

๕. เสนอชื่อไปยังผู้ตรวจการในแผนกต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อ
ประเมินและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
ระดับกระทรวง
๖. เสนอชื่อไปยังคณะกรรมการประเมิน
๗. เสนอชื่อไปยังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับกระทรวง
๘. เสนอชื่อไปยังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับชาติ
๙. ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัลครูดีเลิศของประเทศโดย
พระราชาธิบดีของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
๑๐. แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกเพือ่ ดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจั ก รี แ ละกำหนดเกณฑ์ คั ด เลื อ ก (ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ รางวั ล
๒๙ คน)
๑๑. ผู้ตรวจการในแผนกต่างๆ ของโรงเรียนและกลุ่มการศึกษา
พิเศษประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร (คัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับรางวัล ๑๒ คน)
๑๒. รายงานผลข้อสังเกตไปยังคณะกรรมการคัดเลือก
๑๓. คณะกรรมการบริหารดำเนินการคัดเลือกผู้ ได้รับการเสนอชื่อ
โดยส่งข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
๑๔. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบการเสนอชือ่ ผู้ได้รบั รางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๑. ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะต้องเป็นผู้ที่เคยได้
รับรางวัลครูดีเลิศของประเทศบรูไนดารุสซาลามในช่วง
ปีพ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
๒. การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนของการเสนอชื่อนั้น ผู้ประเมินจะ
ต้องเข้าสังเกตการณ์การสอนจริงในห้องเรียนพร้อมทั้งให้
คะแนนตามเกณฑ์ประเมินสำหรับครูของประเทศบรูไนดารุส
ซาลาม
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นางสาวทอช บันดาว
ครูผู้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กด้วยเทคนิคสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
ราชอาณาจักรกัมพูชา

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ หัวใจการสอน
ของครูทอช บันดาว และเป็นแนวทางการ
จั ด การศึ ก ษาที่ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ
ก้าวใหม่ของแวดวงการศึกษาของราชอาณา
กัมพูชา
ครูทอช บันดาว เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาวัดโพ จังหวัดเสียมราฐ
ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันอายุ ๓๘ ปี ครูทอช บันดาวถือเป็นบุคลากรสำคัญของ
จังหวัดเสียมราฐ เพราะตั้งแต่เกิดจนเติบโตก็ ได้รับการศึกษาและทำงานอยู่ ใน
จังหวัดบ้านเกิดของตนมาโดยตลอด
เส้นทางการศึกษาของครูบันดาวเริ่มต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดเสียมราฐ
จากนั้นด้วยความสนใจในวิชาชีพครูจึงศึกษาเพิ่มเติมด้านการสอนระดับประถม
ศึกษา และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการ
บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยบิวท์ ไบรท์ (Build Bright University)
ส่วนที่ ๒ | 25
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ในบทบาทแม่ พิ ม พ์ ข องชาติ ครู ท อช บั น ดาว สอนหนั ง สื อ ครั้ ง แรกที่
โรงเรียนประถมศึกษาพระดัก จังหวัดเสียมราฐ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๒
ต่อมาจึงได้มาสอนหนังสือที่โรงเรียนประถมศึกษาวัดโพ จนถึงปัจจุบัน
 	 ผลงานโดดเด่นของครูทอช บันดาวทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั แวดวงการศึกษา
ของกัมพูชาเป็นอย่างมากคือ แนวทางการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้
เทคนิคแรงจูงใจภายในและภายนอกเพื่อให้นักเรียนแสดงออกอย่างเต็มที่ การให้
ความสำคัญกับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า ความคิดสร้างสรรค์ในผลิตสื่อและเครื่องมือ
ช่วยสอน สิ่งเหล่านี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการศึกษาของกัมพูชาตลอด
๑๘ ปี ทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ครูทอช บันดาวได้รบั รางวัลชนะเลิศครูทมี่ คี วามโดดเด่น
ระดับประเทศและรางวัลเหรียญเงินด้านการสอนดีเด่นของราชอาณาจักรกัมพูชา
คุณูปการที่ครูทอช บันดาวมีต่อแวดวงการศึกษาของประเทศ ส่งผลให้
เธอได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้ารับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในฐานะครูผู้ยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กด้วยเทคนิคสร้างแรงจูงใจ
ผู้เรียน
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กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของราชอาณาจักรกัมพูชา
กระบวน
การคัดเลือก

เกณฑ์การ
คัดเลือก

๑. กัมพูชามีกระบวนการคัดเลือกครูดีเด่นเป็นประจำทุกปี
๒. การดำเนินการคัดเลือกผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีดังนี้
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติพิเศษ เพื่อคัดเลือกครูผู้รับ
รางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีหน่วยงานหลัก
ในสั ง กัด กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาเป็น
กรรมการ
๒.๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ทั้งในระดับ
ท้ อ งถิ่ น และระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือก และเสนอ
รายชื่อ ผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการแห่งชาติพิเศษ
๒.๓ คณะกรรมการแห่งชาติพิเศษ เดินทางไปพบปะกับผู้ที่ ได้
รับการเสนอชื่อ ดำเนินการนิเทศ และประเมินผลการ
ทำงานที่โรงเรียน
๒.๔ คณะกรรมการแห่งชาติพิเศษ ประชุมหารือเพื่อพิจารณา
ตัดสินผู้ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ
๑. เปิดโอกาสให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนสามารถมีสิทธิ์
สมัครเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสมัครตรงไปยัง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับจังหวัด
๒. วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงานในทุ ก ระดั บ และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. ความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและภาวะ
ความเป็นผู้นำ
๔. ผลงานวิจยั และความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียนการสอน
รวมถึงการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน
๕. จริยธรรมในวิชาชีพครู

ส่วนที่ ๒ | 27

NEW_AW.indd 27

9/23/15 9:16:22 PM

นายเฮอร์วิน ฮามิด
ครูผู้มีวิสัยทัศน์ มุ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาบ้านเกิด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ครู เ ฮอร์ วิ น ฮามิ ด เป็ น ตั ว อย่ า งของครู
รุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการ
ศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยความ
ศรัทธาในพลังของวิชาชีพครูอย่างแท้จริง
ครูเฮอร์วิน เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ ที่เมืองเก็นดารี เกาะ
สุลาเวสี ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินโดนีเซีย ได้รบั การศึกษาตัง้ แต่
ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนในเมืองเก็นดารี
และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย ฮาลู โอลีโอ สาขาวิชาฟิสิกส์
ศึกษา และระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่ง
สุราบายา จังหวัดสุราบายา
ครูเฮอร์วินเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดียเพื่อการ
ศึกษาสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ทั้งในประเทศและภูมิภาคมา
28 | รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๒๕๕๘

NEW_AW.indd 28

9/23/15 9:16:23 PM

โดยตลอด ทั้งยังผลิตงานวิชาการ บทความเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนซึ่งได้รับการเผยแพร่อยู่เสมอทั้งใน
สิ่งพิมพ์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ครูเฮอร์วินเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เก็นดารี เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย มาเป็นเวลา ๘ ปี ปัจจุบันอยู่ ใน
ตำแหน่งหัวหน้าห้องทดลองคอมพิวเตอร์
ด้วยความตัง้ ใจอย่างแรงกล้าทีจ่ ะนำความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อรับใช้การศึกษา ครูเฮอร์วินพัฒนาโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับแวดวงการ
ศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมากมาย จนได้รับรางวัลสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการ
ศึกษาถึง ๔ ปีติดต่อกัน (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) ล่าสุดเขาได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันระดับชาติด้านการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
และในปีเดียวกัน ครูเฮอร์วินร่วมแข่งขันระดับชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยี ไร้ ส ายประเภทครู นอกจากนี้ ยั งได้ รั บ รางวั ล อานู กี ร า กี ฮาจา
(Anugerah Ki Hajar Award) รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับครูผู้อุทิศตนเพื่อ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาในบ้านเกิดของตน ซึ่ง
จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สารและข้อมูลข่าวสารเพือ่ การศึกษา กระทรวง
ศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗
 	 ด้ ว ยผลงานที่ โ ดดเด่ น และเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องครู รุ่ น ใหม่ ส่ ง ผลให้ ค รู
เฮอร์ วิ น ฮามิ ด ได้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า
มหาจักรี จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะครูผู้มีวิสัยทัศน์มุ่งใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและพัฒนาบ้านเกิด
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กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กระบวน
การคัดเลือก

เกณฑ์การ
คัดเลือก

๑. กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ได้มอบให้
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษา วัฒนธรรม และ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับรางวัลฯ
๒. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษา วัฒนธรรม และ
ประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
ของอินโดนีเซีย จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
เข้ารับรางวัลฯ
๓. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครเข้ารับรางวัล
จากทั่วทุกจังหวัดของอินโดนีเซีย จำนวน ๕ คน เพื่อพิจารณา
เหลือ ๑ คน
๔. กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ดำเนินการ
จั ด ประชุ ม โดยเชิ ญ หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ มาร่ ว มหารื อ และ
พิ จ ารณาตั ด สิ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการรั บ รางวั ล
ดังกล่าวด้วย
๑. ผู้สมัครจะต้องมีผลงานที่ประสบความสำเร็จต่อการพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
๒. ผู้สมัครจะต้องเคยได้รับรางวัลนานาชาติ
๓. ผู้สมัครจะต้องได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ
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นางคำซ้อย วงสำพัน
ครูผู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
ผลักดันศิษย์ให้มีศักยภาพทัดเทียมต่างชาติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

“การผลั ก ดั น ให้ นั ก เรี ย นท้ า ทายศั ก ยภาพ
ของตนเอง ก้าวข้ามกำแพงเพื่อพิสูจน์ว่าเรา
ก็ทำได้” นี่คือแนวทางที่ครูคำซ้อย มุ่งมั่น
มาตลอดชีวิตของการเป็นครู
ครูคำซ้อยเป็นชาวเวียงจันทร์โดยกำเนิด ได้รับการศึกษาระดับชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนในนครเวียงจันทน์ จากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียน
ฝึกหัดครูดงโดก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จนได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ ในเวลาต่อมาครูคำซ้อยสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อปี
พ.ศ.๒๕๒๐ ก่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยสตังดาล เกรอนอฟ และปริญญา
โทด้านภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรูออง ประเทศฝรั่งเศส
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แม้ว่าจะมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญมากมาย แต่ครูคำซ้อยไม่เคยหยุด
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เธอเข้ารับการอบรมด้านภาษาฝรั่งเศสและการจัดการ
ศึกษาทั้งในประเทศลาวและระดับภูมิภาคอยู่เสมอ ความใฝ่รู้นี้เองเป็นคุณสมบัติ
ที่ครูคำซ้อยถ่ายทอดไปถึงครูและลูกศิษย์ตลอดชีวิตความเป็นครูของเธอ
เส้นทางในวิชาชีพของครูคำซ้อยเริ่มต้นเมื่ออายุ ๒๓ ปี จากประสบการณ์
การศึกษาในต่างประเทศทำให้ครูคำซ้อยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และลึกซึ้งโดย
เฉพาะการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำเพื่อให้มี
ทักษะความสามารถในการเรียนที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาโรงเรียนและ
การปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้างความเท่าเทียมและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาด้วยการผลักดันให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาส
เข้าเรียนในโรงเรียนได้เหมือนกับนักเรียนทั่วไป และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครู
คำซ้อยช่วยเหลือครูรุ่นเยาว์ในนครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดอื่นๆ วางแนวทาง
พัฒนาให้เป็นครูที่มีคุณภาพและสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูเท่านั้น แต่เธอยังเป็น
แรงบันดาลใจให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทัดเทียมต่างชาติ ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคใดใด ครูคำซ้อยจึงเป็นผู้นำตัวแทนนักเรียนระดับประเทศเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในต่างประเทศมาโดยตลอด
ปัจจุบนั ครูคำซ้อย ในวัย ๖๑ ปีเป็นรองหัวหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนคร
เวียงจันทน์ กระทรวงศึกษาและกีฬา และสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ ในอดีตเคยเป็นศึกษานิเทศก์ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส
และสมาชิกสมาคมส่งเสริมการใช้ภาษาฝรัง่ เศส ครูคำซ้อยเป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านภาษาฝรั่งเศสดีเยี่ยม จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
ภาษาต่างประเทศของคุรสุ ภาลาว กระทรวงศึกษาและกีฬา อีกทัง้ ยังเป็นวิทยากร
อบรมการสอนภาษาฝรัง่ เศสให้กบั โรงเรียนต่างๆ ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ เวียงจันทน์
หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และจำปาสัก จนได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น
ครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษของนครหลวงเวียงจันทน์ จากรัฐมนตรีศึกษาและการกีฬา
ของสปป.ลาว
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คุณงามความดีของครูคำซ้อย ที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศจนได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญตรา Palme Acadmiques จากรัฐบาลฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรยกย่องความสามารถจากนายกเทศมนตรีนครหลวงเวียงจันทน์
และกระทรวงศึกษาและกีฬา สปป.ลาว จำนวน ๔๙ ฉบับ
กว่า ๒ ทศวรรษที่ได้สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพครูและนักเรียนอีกมากมาย
ครูคำซ้อย จึงได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาวเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในฐานะครู ผู้ ไ ม่ ห ยุ ด พั ฒ นาตั ว เอง ผลั ก ดั น ศิ ษ ย์ ใ ห้ มี
ศักยภาพทัดเทียมต่างชาติ

กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กระบวน
การคัดเลือก

๑. การคั ด เลื อ กครู รั บ รางวั ล ดำเนิ น การใน ๔ ระดั บ ได้ แ ก่
โรงเรียน เมือง จังหวัด และกระทรวง
๒. ในแต่ละระดับจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
๓. กระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรมบริหาร
บุ ค คล กรมความร่ ว มมื อ ต่ า งประเทศ สถาบั น วิ จั ย การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานรัฐมนตรี
กรมการมัธยมศึกษาและประถมศึกษา และกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๔. กรมบริหารบุคคล กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ส่งหนังสือ
แจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด ๑๘ แห่ง
๕. เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและดำเนิน
การคัดเลือกรายชื่อครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด และส่งราย
งานผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นของครูจาก ๑๘ เขตพื้นที่ฯไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
๖. กระทรวงฯ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกโดยจัด
ประชุม ๒ ครั้ง แบ่งเป็นครั้งที่ ๑ คัดเลือกรายชื่อผู้สมัคร จาก
๑๘ เหลือ ๔ คน จากนั้นคัดเลือกเหลือเพียง ๑ คน
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เกณฑ์การ
คัดเลือก

๗. กรมบริหารบุคคลจัดส่งรายงานและชื่อของครูที่เหมาะสมที่สุด
ไปยังกระทรวงฯ
๘. กระทรวงฯ เห็นชอบการเสนอรายชื่อของครูผู้รับรางวัล
๑. ผู้สมัครจะต้องเคยได้รับรางวัลครูดีเลิศของ สปป.ลาว ในช่วงปี
๒๕๔๘-๒๕๕๗
๒. ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเคยได้ รั บ รางวั ล ประเภทหนึ่ ง ภายใต้ ร างวั ล
Teacher Title จากกระทรวงฯ
๓. ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเป็ น ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละทั ก ษะ หรื อ ครู
ชำนาญการ/ชำนาญการอาวุโส
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นายไซนุดดิน ซาคาเรีย
ครูผู้เป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน
ประเทศมาเลเซีย

ครูไซนุดดิน ซาคาเรีย วัย ๕๐ ปี เป็นครู
ผู้ มี คุ ณู ป การของประเทศมาเลเซี ย ผู้ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศหรือไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ด้วยความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถ
ใช้ ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ ค รู มี ค วามรู้ ก ว้ า งขวาง
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล และสามารถเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรการสอนอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อ
ช่วยพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น
ครูไซนุดดิน เป็นชาวรัฐเคดาห์ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านครุ
ศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย มาลายา ประเทศมาเลเซี ย ก่ อ นไปศึ ก ษาต่ อ ด้ า น
ศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย เมืองมอลเทรียล ประเทศแคนาดา
หลังจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่โรงเรียนมัธยมศึกษาออลเซนต์ เมืองโคตา
คินาบาลู รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๗ และ
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โรงเรียนมัธยมศึกษา ทามัน บูกิต มาลูรี นครกัวลาลัมเปอร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.
๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน
เกือบ ๓๐ ปี ในวิชาชีพครู นอกเหนือจากทุ่มเทให้กับงานสอนประจำที่
โรงเรียนแล้ว ครูไซนุดดินยังทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
มาเลเซียเพือ่ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือไอซีที การผลิตซอฟต์แวร์ระบบการสอนและวีดีทัศน์การสอน
ผ่านสถานีโทรทัศน์ EduWebTV นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาและเขียนตำราการ
สอนไอซีที ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อนำมาใช้ผ่านระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์
และระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐานทั่วไป
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนของครูไซนุดดินเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ ในการประชุมความร่วมมือด้านอนาคตการศึกษาของ
ประเทศเขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ.
๒๕๔๘และ๒๕๕๐ ครูไซนุดดินได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา อีกทั้งยังนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเสมือน
จริงให้กับโรงเรียนต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย
ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู
ไซนุดดินส่งผลให้เขาได้รบั รางวัลดีเด่น ในฐานะครูผมู้ คี วามเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
การสอนจากการประชุมนวัตกรรมการศึกษาระดับภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ จำนวน
๒ ครั้ง ได้แก่ การประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อปีพ.ศ.
๒๕๕๒ และการประชุมที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ และยังได้
รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเข้าร่วมการประชุมครูด้านนวัตกรรม
ระดับโลกที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ และการ
ประชุมหุน้ ส่วนไมโครซอฟต์เพือ่ การเรียนรูร้ ะดับโลก ทีก่ รุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทีก่ รุงปราก สาธารณรัฐเชค เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
และที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๗ นอกจากนี้ยังได้รับ
รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อการทำงานเป็นเลิศระดับประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ และ
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ตามลำดับ
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จากผลงานที่โดดเด่น ครูไซนุดดิน ซาคาเรีย จึงได้รับการเสนอชื่อจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในฐานะครูผู้เป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรม
ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน อันนำไปสู่การเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ชาวมาเลเซีย

กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของประเทศมาเลเซีย
กระบวน
การคัดเลือก

เกณฑ์การ
คัดเลือก

๑. หน่ ว ยงานการศึ ก ษาในระดั บ รั ฐ ทั้ ง ๑๖ แห่ ง ของประเทศ
มาเลเซีย เสนอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
๒. กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
เพื่อพิจารณาผู้สมัครเข้ารับรางวัลฯ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๒
คน ซึ่ ง จะได้ รั บ การประเมิ น จากรองเลขาธิ ก ารฝ่ า ยบริ ห าร
จัดการ และรองเลขาธิการฝ่ายนโยบายและพัฒนาการศึกษา
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการศึกษาและวิจัย และผู้ตรวจการ
อาวุโสของโรงเรียนตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓. ผู้สมัครเข้ารับรางวัลฯจะได้รับการประเมินจาก
๓.๑ การนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
๓.๒ ข้อมูลของครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครูและนักเรียน
๓.๓ หลักฐานประกอบต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการทำงาน
ในด้านต่างๆ
๔. ข้อมูลหรือผลของการประเมินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับรางวัลฯ ที่ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งมีอธิบดีกรมการศึกษาเป็นประธานในการคัดเลือก
ผู้ที่เหมาะสมที่สุด
๑. ผู้สมัครจะต้องมีการใช้นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการจัดการเรียนการสอน หรือในการบริหารโรงเรียน
๒. ผู้สมัครจะต้องมีผลงาน มีส่วนร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาในระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติอย่างเด่นชัด
๓. ผู้สมัครจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือเป็นตัวอย่างให้
กับครูและเพื่อนในวิชาชีพเดียวกัน
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นางสาว ยี มอน โซ
ครูผู้มีหัวใจของนักพัฒนาที่ใส่ใจทั้งการพัฒนาความรู้
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ความใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเป็นครูอย่างแรงกล้า เริม่ ต้น
เมื่อตอนที่ “ครูยี มอน โซ” กำลังจดจ่ออยู่กับ
ผลการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของตนเอง ในเสี้ยววินาทีนั้นเองเธอกลับเห็น
เด็กๆ มากมายที่ ไม่มีโอกาสแม้แต่เริ่มต้นเรียน
หนังสือหรือแค่หนังสือดีๆ สักเพียงเล่มเดียวก็
ไม่เคยอ่าน เหตุการณ์นี้เองจึงทำให้เธอตัดสินใจ
เป็นครูอาสาสอนเด็กเหล่านั้นอย่างไม่ลังเล และ
เมื่ อ ได้ ส อน ก็ ยิ่ ง ทำให้ ค รู ยี ม อนโซ สั ม ผั ส
กั บ ความรู้ สึ ก ที่ แ สนวิ เ ศษในชี วิ ต ความเป็ น ครู
ตอกย้ ำ ให้ รู้ ว่ า ตนเองอยากทำอะไร เธอจึ ง
ไม่ลังเลที่จะเลือกศึกษาต่อในสายวิชาชีพครู
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กว่า ๑๐ ปี ทีอ่ บรมสัง่ สอนลูกศิษย์นนั้ ครู ยี มอน โซ สัง่ สมประสบการณ์
การทำงานอย่างครูมืออาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนมากมาย โดยเป็นครูสอนวิชาภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ และ
ชีววิทยา ความเชี่ยวชาญในการสอนของเธอส่งผลให้ลูกศิษย์มีความรู้แตกฉานจน
สามารถทำคะแนนโดดเด่นในระดับประเทศ ไม่เพียงสอนวิชาหลักเท่านั้น ครู
ยี มอน โซ ยังสอนวิชาการเกษตร ควบคู่กับการอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้ลูกศิษย์เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วย โดยเธอยังเป็นสมาชิก
สภากาชาดและลูกเสือร่วมทำกิจกรรมขององค์กรเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอมาโดย
ตลอด
ครูยี มอน โซ เป็นครูผู้มีหัวใจของนักพัฒนาที่ ใส่ ใจทั้งการพัฒนาความรู้
และคุณภาพชีวิตของนักเรียนไปพร้อมๆ กัน ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ เธอได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแม่แบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสำหรับ
ครูในประเทศไทย โดยนำความรู้ที่ ได้จากการประชุมครั้งนั้นมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน เช่น การสอนเกษตรกรรมภายในรั้วโรงเรียนที่นำไปสู่โครงการ
ความร่วมมือและการจัดสรรอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับนักเรียน
การสอนสุขอนามัยเพื่อให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง รวมถึงทักษะ
การดำรงชีวิตที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน และสามารถแบ่งปัน
ความรูท้ ี่ได้รบั ไปสูค่ นในชุมชน การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพือ่ ให้มขี อ้ มูลความรู้
ที่สมบูรณ์สำหรับพัฒนาการของเด็กๆ
ปัจจุบันครูยี มอน โซ เป็นครูระดับอาวุโสของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หล่าย ทาร์ ยา ในกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตลอดเส้นทางแม่พิมพ์ของชาติ ครูยี มอน โซ ภาคภูมิใจกับอาชีพครูเสมอ เธอ
เชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าครูคือหนึ่งในอาชีพที่มีเกียรติอันสูงสุด เพราะมีหน้าที่
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีอนาคตดี ประพฤติดี มีจิตใจดีที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม
ครู ยี มอน โซจึงได้รับการเสนอชื่อจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในฐานะ
ครูผปู้ ระสิทธิประสาทวิชาให้แก่ลกู ศิษย์ ทัง้ ด้านวิชาการและการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
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นายวิลเลียม โมราคา
ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นห่างไกล
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

จากนักเทคนิคไฟฟ้าผู้มีความวิริยะผันตัวเองสู่
ครูมืออาชีพที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการสอน
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล
ช่วงชีวิตวัยเยาว์ของครูวิลเลียม โมราคา เป็นผู้มีความพากเพียรใฝ่รู้
ทางการศึกษายิ่งนัก เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ ไม่ ได้ร่ำรวยจึงต้องรับจ้างเป็น
พนักงานรับส่งเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการได้รับเงินเดือนไม่กี่พันเปโซ
ควบคู่ ไปกับการเรียนในสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้าที่วิทยาลัยเซาธ์เทิร์น ไอส์แลนด์
ด้วยใจรักในอาชีพครูจึงเลือกศึกษาต่อระดับระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา
ระดั บ ปฐมวั ย และปริ ญ ญาโทด้ า นการศึ ก ษาที่ วิ ท ยาลั ย รามอน แมกไซไซ
เมมโมเรียล
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ปัจจุบันครูวิลเลียม โมราคามีอายุ ๔๖ ปีเป็นครูใหญ่ โรงเรียนประถม
ศึกษาโคลลัง เมืองเจนเนอรัล ซานโตส ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
ครูวิลเลียมเป็นผู้ ไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพของตนเอง เขาเข้าร่วมการ
สัมมนาฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอยู่
เป็นประจำโดยนำความรู้ที่ ได้มาประยุกต์ ใช้ ในท้องถิ่นอยู่เสมอ โดยใช้พื้นฐาน
ความรู้ด้านเทคนิคไฟฟ้าที่เคยร่ำเรียนมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดชั้นเรียน
สมัยใหม่ ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวนมาก เช่น ท้องฟ้าจำลอง
เคลื่ อ นที่ ลู กโลกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี เ สี ย ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ ำ กล้ อ งวงจรปิ ด
นอกจากนี้ยังจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นให้กับโรงเรียนที่
ขาดแคลนพร้ อ มทั้ ง สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการดำเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานลมและระบบน้ำดื่มน้ำใช้
ให้กับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากระบบสาธารณูปโภคในเมือง
จากผลงานที่ไม่เคยหยุดนิง่ ทำให้ครูวลิ เลียม โมราคาได้รบั ประกาศนียบัตร
ยกย่ อ ง และโล่ ร างวั ล ด้ า นนวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากการผลิ ต
เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่มีต้นทุนต่ำซึ่งสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้
นั ก เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการเลิกเรียนกลางคัน และส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกด้วย
ด้วยความรักในวิชาชีพและความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อสร้างโอกาส ทำให้ครูวิลเลียม โมราคา ได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวง
ศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยความเป็นครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นห่างไกล
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กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กระบวน
การคัดเลือก

เกณฑ์การ
คัดเลือก

๑. กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยกระทรวง
ศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษา และ
หัวหน้าฝ่ายบริการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. จัดทำร่างเอกสารสำหรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
ภูมิภาค เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการคัดเลือก และเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล
๓. ผู้ อ ำนวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาระดั บ ภู มิ ภ าคทั้ ง ๑๗ แห่ ง
พิจารณาคัดเลือกครูในพื้นที่ของตนจำนวน ๑ คน และเสนอ
รายชื่อต่อกระทรวงศึกษาธิการ
๔. กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมรายชื่อผู้แทนแต่ละภูมิภาค รวม
๑๗ คน และจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลฯ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
๕. กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกรายชื่อครูจาก ๑๗ คน ให้เหลือ
๒ คน เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
กระทรวงฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยปลัดกระทรวงฯ
๖. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของกระทรวงฯ คัดเลือกผู้ได้รับ
รางวัลจำนวน ๑ คน
๑. ผู้สมัครจะต้องมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่น หรือมีนวัตกรรม
ในการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และการพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๒. ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมีความมุ่งมั่นในการสอนและการบริหารการ
ศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๓. ผู้สมัครจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนา
นั ก เรี ย น รวมทั้ ง อุ ทิ ศ ตนและทุ่ ม เทกั บ การสอนนั ก เรี ย นใน
ประเทศของตน โดยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูรุ่นหลัง
๔. ผู้สมัครจะต้องมีส่วนร่วมในชุมชนและการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลการศึกษา
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นางหวัง ลิม ไอ่ เหลียน
ครูผู้ไม่ละทิ้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้
ให้ตกหล่นจากการศึกษา
สาธารณรัฐสิงคโปร์

ตลอด ๒๐ ปีบนเส้นทางของความเป็นครู
หวัง ลิม ไอ่ เหลี่ยน ทุ่มเทให้กับการช่วย
เหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการ
เรียนรู้ให้คน้ พบพรสวรรค์ทซี่ อ่ นอยู่ในตัวเอง
เช่น ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ
ทั ก ษะและความสามารถด้ า นต่ า งๆ เธอ
เชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่า นักเรียนทุกคนมี
ศักยภาพและสามารถเอาชนะข้อจำกัดของ
ตั ว เองได้ โ ดยมี ค รอบครั ว และครู คอย
สนับสนุน
“หวัง ลิม ไอ่ เหลี่ยน” หรือครูลิม เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัง ม่อ เกี่ยว และยี่ชุน จูเนียร์ คอลเลจ ก่อนศึกษา
ต่อในระดับอนุปริญญาด้านการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
ที่สถาบันแห่งชาติด้านการศึกษา ประเทศสิงคโปร์
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ภายหลั ง สำเร็ จ การศึ ก ษา เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ เธอเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต การเป็ น ครู ที่
โรงเรียนHoly Innocents’ Primary School ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล โดยครู
ลิมให้ความสนใจนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้เป็นพิเศษเพราะ
นักเรียนกลุ่มนี้ต้องประสบปัญหาการเรียนรู้ช้า เรียนไม่ทันเพื่อน การสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงเน้นให้นักเรียนค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ ในตัวเอง
เช่น ความแข็งแกร่ง ทักษะและความสามารถด้านต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพะการ
ช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ช้าด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและบทบาทความเป็นผู้นำ
การช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ครูลมิ ได้รเิ ริม่ โครงการ
นำร่องใช้ดนตรีบำบัดสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้กบั นักเรียนและสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
เชิงบวก รวมถึงวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การทำงานเป็นทีมและบทบาทความเป็นผู้นำ ส่งผลให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบใน
หน้าที่ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมในสภาวะทีต่ อ้ งเผชิญกับสิง่ ท้าทาย รวมทัง้ ยังจัดให้มกี ระบวนการ
พัฒนาสมรรถนะทางสังคมและอารมณ์ซึ่งเป็น ทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับ
นักเรียนในยุคนี้
ครูลิมยังได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวม
ปัจจุบันครูลิมในวัย ๔๑ ปี เป็นครูใหญ่ของโรงเรียน Holy Innocents’
Primary School สถานศึกษาแห่งแรกที่เริ่มต้นชีวิตความเป็นครู ทั้งยังมีบทบาท
เป็นคณะกรรมการวางแผนการจัดการโรงเรียน คณะกรรมการติดตามความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและประเมินสวัสดิการของนักเรียน
และยังเป็นผู้แบ่งปันความรู้ ให้กับเพื่อนร่วมงานถึงรูปแบบการพัฒนาการศึกษา
ล่าสุดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนแบบใหม่ให้กับเด็กพิเศษ
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ด้วยหัวใจแห่งความเป็นครูเพื่อศิษ ย์อย่างแท้จริง ทำให้ครูหวัง ลิม ไอ่
เหลี่ยน ได้รับรางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพ (Long Service Award) ถึง ๓ ครั้ง
และล่าสุดได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐสิงคโปร์
เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วย
เพราะตลอดชีวิตความเป็นครูของเธอไม่เคยละทิ้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการเรียนรู้ให้ตกหล่นจากการศึกษาแม้เพียงคนเดียว

กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์
กระบวน
การคัดเลือก

๑. การเสนอรายชื่อครูเข้ารับรางวัล President’s Award for
Teachers (PAT) โดยผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน อดีตนักเรียน
ผู้ปกครองและสมาชิกทั่วไป
๒. โรงเรียนพิจารณารายชือ่ ครูที่ได้รบั การเสนอชือ่ ให้รบั รางวัล PAT
๓. ผูบ้ ริหารโรงเรียนให้การรับรองในประวัตขิ องครูที่ได้รบั การเสนอ
ชื่อ พร้อมทั้งให้ข้อมูลสนับสนุน โดยสอดคล้องตามเกณฑ์การ
คัดเลือกรางวัล PATดังนี้
๓.๑ ครูสามารถพัฒนานักเรียนให้มคี วามเป็นพลเมือง มีศลี ธรรม
และมีลักษณะเฉพาะตน
๓.๒ ครูสามารถสร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และแรงบันดาลใจ
ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อให้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ออกมา
ได้อย่างเต็มที่
๓.๓ ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ในเชิงลึก
๓.๔ ครูสามารถเป็นผู้นำให้แก่ครูอื่นๆ และช่วยเหลือในการ
พัฒนาสาขาวิชาชีพ
๓.๕ ครูสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสาขาวิชาชีพการสอน
๔. ฝ่ายเลขานุการรางวัล PAT คัดเลือกรายชื่อครูที่ ได้ลำดับต้น
จำนวน ๒๘-๓๐ คน ตามเกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้คณะ
กรรมการคั ด เลื อ กระดั บ โรงเรี ย นพิ จ ารณาผู้ ที่ ผ่ า นเข้ า รอบ
สุดท้าย
๕. คณะกรรมการคัดเลือกระดับโรงเรียน คัดเลือกรายชื่อครูผู้ที่
ผ่านเข้ารองสุดท้าย จำนวน ๑๒-๑๓ คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
สอบสัมภาษณ์
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เกณฑ์การ
คัดเลือก

๖. คณะกรรมการคัดเลือกระดับกระทรวง ดำเนินการสัมภาษณ์ครู
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และคัดเลือกผู้ที่ชนะเลิศให้เข้ารับรางวัล
PAT จำนวน ๕-๖ คน ทั้งนี้ หนึ่งในจำนวนครูที่ผ่านเข้ารอบ
สุดท้ายจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล PMCA ด้วย
๗. ฝ่ายเลขานุการรางวัล PAT เสนอชื่อครูที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ของรางวัล PAT จำนวน ๑ คน ต่อเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของกระทรวง
ศึกษาธิการ (ปลัดกระทรวงฯ ฝ่ายการศึกษา และปลัดกระทวงฯ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา) เพื่อหารือและให้การรับรองรายชื่อครูที่
ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ให้เป็นผู้ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล
PMCA
๘. เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ รับรองรายชื่อครูที่ได้
รั บ การเสนอชื่ อ ดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ เ หมาะสมเข้ า รั บ รางวั ล
PMCA
๑. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายใน
การตัดสินรางวัล President’s Award for Teachers (PAT) และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๒. ผู้สมัครจะต้องมีความโดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือด้านการ
ศึกษาแก่เด็กที่เรียนรู้ช้า เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ำ ซึ่ง
รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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นายจูลีโอ ไซเมน
มาเดียรา
ครูนักส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้หลอมรวมพลังชุมชน
ผู้ปกครองร่วมจัดการศึกษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

จูลิโอ ซิเมเนส มาเดรา วัย ๔๗ ปี นักการ
ศึกษาที่มีประสบการณ์ทั้งในบทบาทของครู
วิชาชีพและนักพัฒนาชุมชน เขามีความเชื่อ
มั่ น ว่ า การจั ด การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต้ อ งอาศั ย กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งจะนำมาสู่ความรัก
และหวงแหนสถานศึ ก ษาพร้ อ มที่ จ ะ
สนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆและให้ความ
ร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาในการดำเนิ น
กิจกรรมด้วยความเต็มใจ
กว่าจะมาเป็นครูมาเดียรา ทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าในแวดวงการ
ศึกษาของติมอร์-เลสเตในวันนี้ ครูมาเดียราเริ่มต้นชีวิตในวัยเรียนที่โรงเรียน
ประถมศึกษาฮาโตเลีย วิลลา และโรงเรียนประจำจังหวัด ในระดับมัธยมศึกษา
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ก่อนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูดา้ นการสอนพลศึกษาทีเ่ มืองโบโค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ด้วยนิสัยใฝ่รู้ทำให้ครูมาเดียราเข้ารับการอบรมเพื่อ
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสอนกลุ่มชาติพันธุ์ การสอน
พลศึกษาและสุขศึกษา รวมทัง้ ภาษาต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ครูมาเดียราสามารถ
สือ่ สารได้ถงึ ๓ ภาษา คือ ภาษาท้องถิน่ เตตุน ปอร์ตกุ สี และบาฮาซาอินโดนีเซีย
ครูมาเดราเริ่มต้นเส้นทางพ่อพิมพ์ของชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยรับ
หน้าที่สอนเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ที่โรงเรียนประถม
ศึกษาเลเมีย เครก เป็นเวลา ๖ ปี ก่อนเริ่มการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ (เกรด ๗) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๓ ภายหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ด้านพัฒนาการศึกษามากว่า ๑๗ ปี จึงเริ่มต้นเป็นผู้อบรมด้านการศึกษาและให้
ความรู้ด้านสาธารณสุขระดับชาติแก่ผู้คนมากมาย และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้เป็น
ผู้ประสานงานด้านการศึกษาให้กับฮาโตเลียจนถึงปัจจุบัน
การช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ครูมาเดรา เข้าไปมี
ส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก และในฐานะที่เป็นผู้ฝึกอบรมครูและผู้ประสานงานของโรงเรียน
จึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมการสอนกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครู
ฝึกหัดได้เข้าสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติในโรงเรียนของตนเพื่อนำแนวคิดจาก
โรงเรียนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
เด็กได้กล้าแสดงออกโดยดึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวเด็กอย่างเต็มที่ และพร้อม
ให้การสนับสนุนตามความต้องการแม้ในสภาวะคับขัน
กว่า ๒ ทศวรรษที่ครูมาเดราทุ่มเทต่อวิชาชีพและมุ่งมั่นในแนวทางการ
จั ด การศึ ก ษาที่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งยั่ ง ยื น ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยติมอร์-เลสเต ทำให้ ได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยความเป็นครูนักส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้หลอม
รวมพลังชุมชน ผู้ปกครองร่วมจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้กับประเทศ
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กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
กระบวน
การคัดเลือก

๑. กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ ประกอบ
ด้วย ผู้ฝึกอบรมครูแห่งชาติ ๒ คน จากสถาบันเพื่อการฝึก
อบรมครู แ ละพั ฒ นาความเป็ น มื อ อาชี พ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากคณะ
ทำงานของผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ประสานงานหลัก
๒. คณะทำงานด้ า นวิ ช าการหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ อ ำนวยการ
โรงเรียน ครู ผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาจาก ๑๓ เขต เพื่อ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ผู้สมัคร ซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นต่อการตัดสินใจ
๓. คณะทำงานด้านวิชาการร่วมกับที่ปรึกษาโรงเรียน ๑๓ เขต
ดำเนินการรวบรวมรายชื่อครูที่ ได้รับการแนะนำ โดยพิจารณา
จากบทบาทและภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบประจำวัน
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูล
ของผู้สมัครมีความถูกต้อง มีความสอดคล้อง และเชื่อถือได้
๕. ผู้ฝึกอบรมครูแห่งชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล
ผู้สมัครด้วย ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ ในการจัดฝึกอบรมครู
ในโรงเรียน และมีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง อันจะ
สามารถพิ จ ารณาได้ ว่ า ครู ที่ ไ ด้ รั บ การแนะนำนั้ น มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมต่อการเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือไม่ โดย
พิ จ ารณาจากการเข้ าไปติ ด ตามแนวทางการสอนในระหว่ า ง
ปฏิบัติหน้าที่จริงด้วย
๖. เยี่ยมชมโรงเรียนโดยไม่มีการแจ้งให้ทางโรงเรียนหรือผู้สมัคร
ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ ให้โรงเรียนหรือผู้สมัครสามารถ
เตรียมตัวเองได้อย่างทันท่วงที
๗. สัมภาษณ์ครู เพือ่ นร่วมงานครู ผูป้ ระสานงานโรงเรียน นักเรียน
และผู้ปกครอง ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียน
๘. สังเกตการณ์ ในห้องเรียนระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อ
ทำความเข้าใจแนวทางการสอนของครูผู้สอน และให้มั่นใจว่าได้
มีการนำวิธีการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการเรียน
การสอนจริง และมีความเหมาะสม
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เกณฑ์การ
คัดเลือก

๙. คณะทำงานด้านวิชาการคัดเลือกครูที่ดีที่สุด ๕ คน จากครู
ผู้สมัคร ๑๔ คน
๑๐. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการของติมอร์-เลสเต พิจารณา
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัล ๑ คน
๑. ผู้สมัครต้องถือสัญชาติติมอร์-เลสเต
๒. ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย ๓๐ ปีขึ้นไป
๓. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานเป็นครู หรือดำเนิน
การสอนอย่างน้อย ๑๐ ปี
๔. ผู้สมัครต้องแสดงออกซึ่งทักษะที่ดีในการพัฒนาสื่อการสอน
๕. ผู้สมัครต้องแสดงออกถึงการเป็นตัวอย่างครูที่ดีให้แก่ครูรุ่นหลัง
ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
๖. ผู้ ส มั ค รต้ อ งแสดงออกซึ่ ง ทั ก ษาการสื่ อ สารที่ ดี แ ละมี ก ารปฏิ
สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ครู
รุน่ หลัง ผูป้ กครองนักเรียน และชุมชน ในฐานะผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทางการศึกษา
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นางทราน ติ ตวย ดุง  
ครูนอกกรอบ ผู้เปิดประตูการศึกษารูปแบบใหม่
ให้กับเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รักลูกศิษย์เหมือนรักลูกของตน รักโรงเรียน
เหมือนบ้านของตน” เป็นหลักคิดประจำใจ
ของครูทราน ติ ตวย ดุง หรือ ครูดุง ผู้มี
คุณูปการต่อแวดวงการศึกษาของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ครูดุงมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนมากว่า ๑๖ ปี เป็นผู้อยู่
เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนมากมาย ลูกศิษ ย์ของเธอได้รับรางวัลยอด
เยี่ยมในการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ปัจจุบัน
ครูทราน ที ทิว ดุง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษา เลอ ง็อก
ฮาน เมืองลาวไค ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนดีเด่นจังหวัดลาวไคถึงสองปี
ติดต่อกัน (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)
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ครูทราน ติ ตวย ดุงเป็นครูรุ่นใหม่ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นความ
สำคัญของการศึกษาแบบองค์รวมหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในทุกๆ ด้าน เธอ
ร่ ว มมื อ กั บ เพื่ อ นครู ใ นโรงเรี ย นริ เ ริ่ ม นำระบบการศึ ก ษาแบบเปิ ด (Open
Orientation) มาทดลองใช้กับโรงเรียนประถมศึกษาเลอ ง็อก ฮาน เมืองลาวไค
เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะในการดำรงชีวิต
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในห้องเรียนโดยยึดหลักนักเรียนคือผู้ขับ
เคลื่อนการเรียนรู้และผู้เป็นครูต้องเรียนรู้จากนักเรียน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูทราน ติ ตวย ดุง สอดคล้องกับ
การศึกษารูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็น
มิตรกับนักเรียน เน้นทักษะชีวิตไม่ยึดติดกับการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้น
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนคือทักษะที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
เช่น การฝึกทักษะความเป็นผู้นำ และความเป็นนักพูดจากการทดลองเป็นผู้สื่อ
ข่าว โดยสามารถตั้งประเด็นปัญหา สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และถ่ายภาพนิ่ง
หรือภาพวีดีโอ เพื่อนำมาประมวลเป็นรายงานข่าวสั้นให้เพื่อนนักเรียน คุณครู
และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับการใช้เอกสารแนะนำการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในชั้นเรียนด้วยการทดสอบและ
การจัดระดับกลุ่มต่างๆ กระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงออก มี
ความกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้ครูเกิดแรง
บันดาลใจสร้างสรรค์กจิ กรรมการเรียนรู้ใหม่ๆสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย
โรงเรียนประถมศึกษาเลอ ง็อก ฮาน เริ่มนำระบบการศึกษาแบบเปิด
(Open Orientation) มาใช้อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา๒๕๕๕-๒๕๕๖ โดย
เน้นการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นสูง ยึดหลักประชาธิป ไตยและความเท่า
เทียมกัน มีการจัดตั้งสภาผู้ปกครองนักเรียนแบบสมัครใจ การเปิดช่องทางให้ครู
และนักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของ
ทุกชั้นเรียนได้อย่างเท่าเทียม
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ไม่เพียงแต่การเปิดประตูทุกบานเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ครูทราน
ติ ตวย ดุงยังมองว่า ครูก็ควรพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะนักเรียนเรียนรู้
จากสิ่งที่ครูสอน ดังนั้นเธอจึงเพียรสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครู
โดยการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อปูทางไปสู่การสอนแนวใหม่ของโรงเรียน
เช่น แนะแนวการจัดชั้นเรียนรูปแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการสอนของ
ครูให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ครูทราน ติ ตวย ดุงเริม่ นำระบบการเรียน
แบบสองภาษามาใช้ในโรงเรียน โดยเน้นให้ครูและนักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยกันทุกวัน การจัดให้มสี โมสรภาษาอังกฤษเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
การจัดกิจกรรมฝึกภาษาในสถานที่หรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น การให้นักเรียนได้
ทดลองเป็นไกด์ท้องถิ่นเพื่อฝึกฝนทักษะภาษากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของครูทราน ติ ตวย ดุง ทำให้โรงเรียนประถม
ศึกษาเลอ ง็อก ฮาน ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษา
รูปแบบใหม่ (Vietnam New School Model) ที่สามารถเผยแพร่แนวคิดไปสู่
โรงเรียนระดับประถมศึกษามากกว่า ๓,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ทำให้โรงเรียน
ประถมศึกษาเลอ ง็อก ฮาน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนือ่ งทัง้ ในรูปแบบของเงินบริจาค อุปกรณ์การศึกษา และสือ่ การเรียนการสอน
ขณะที่นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้น นำได้เป็น ประจำทุกปี
ส่วนครูทราน ติ ตวย ดุงได้รบั ประกาศนียบัตรด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ
ชั้นประถมศึกษาดีเด่นจากนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพ.ศ.
๒๕๕๕
จากความมุ่งมั่นเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ ครูทราน ติ ตวย ดุง วัย
๓๘ ปีได้รบั การเสนอชือ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยความ
เป็นครูนอกกรอบ ผู้เปิดประตูการศึกษารูปแบบใหม่ สร้างอนาคตที่ก้าวไกลให้
กับคนเวียดนาม
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กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กระบวน
การคัดเลือก

เกณฑ์การ
คัดเลือก

๑. จัดส่งเอกสารการประกาศเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
และเกณฑ์การคัดเลือกไปยังกรมการศึกษา และฝึกอบรมระดับ
จังหวัดทั้ง ๖๔ จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดพิจารณาเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมจำนวน ๑ คน ไปยังคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้รับรางวัลฯ
๒. คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลฯ พิจารณาเอกสารใบสมัคร
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก ๖๔ จังหวัด รวม ๖๔ คน โดยคัด
ให้เหลือ ๓๐ คน
๓. คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ รั บ รางวั ล ฯ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ที่
สมควรได้รับรางวัล จำนวน ๑ คน จากทั้งหมด ๓๐ คน โดย
สอดคล้องตามเกณฑ์การคัดเลือก
๑. เน้นพิจารณาผู้สมัครที่ทำงานในท้องถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ห่าง
ไกล และมีผลงานดีเด่น เช่น จังหวัดหล่าวกาย ห่าซาง ฮัวบินห์
ดั๊กลัก คอนตูม และกานหัว เป็นต้น
๒. การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเปลี่ ย นแปลงการศึ ก ษาของ
ประเทศ โดยเฉพาะการนำรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแบบใหม่
ไปใช้บริหารจัดการให้เกิดผลอย่างแท้จริง
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นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ครูผู้สร้างคุณ “อนันต์” อันสะเทือนถึงดวงดาว
ประเทศไทย

ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ปัจจุบันอายุ
๕๘ ปี จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสกิ ส์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เริ่มต้นวิชาชีพใน
ฐานะครูผู้สอนและจัดกระบวนการเรียนรู้
ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่
โรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ พิ ท ยา อำเภอเมื อ ง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และยังคงปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ณ สถานศึกษาแห่งนี้สืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน
๓๕ ปีแห่งชีวิตความเป็น “ครู” ของครูเฉลิมพร คือตัวอย่างอันดีเลิศใน
การแสดงให้เห็นประจักษ์วา่ ชีวติ ของครูคนหนึง่ นัน้ สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลง
ในชีวิตให้แก่ลูกศิษ ย์ ไปพร้อมกับการสร้างคุณูปการต่อการศึกษาได้กว้างไกล
เพียงไร
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ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์
ครูเฉลิมพร สอนหนังสือโดยมิได้มุ่งเน้นการสอน แต่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสงสัย ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเองไปที่ละขั้น โดยเป้าหมาย
ปลายทางแห่งการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่การค้นพบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แต่อยู่ที่การ
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็น “อาวุธทางปัญญา” ที่ลูกศิษย์สามารถต่อยอด
และนำไปใช้ได้จนตลอดชีวิต
ในฐานะครูวิทยาศาสตร์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่
เห็นว่าเป็นเรื่องยาก ครูเฉลิมพร ใช้หลักการสอนที่ตนเองริเริ่มขึ้นมานานกว่า
๓๐ ปีมาแล้วนี้ พลิกผันมุมมองของลูกศิษย์ ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและเลือกโครงการได้เองตามความสนใจ หรือสงสัย
อยากค้นหาคำตอบ โดยกระตุน้ ให้สนใจพิจารณาและหยิบยกสิง่ รอบๆ ตัวมาสร้าง
เป็นโครงงาน จากนั้นก็ฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ รอบด้าน และมีตรรกะรองรับ
ด้วยหลักการ “ก้างปลาคู่ผู้พิชิต” และ “ทฤษฎีหมวก ๖ ใบ” ฯลฯ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์
บนฐานความสนใจของตนเอง ได้ทลายกำแพงระหว่างวิชากับผู้เรียน ส่งผลให้
วิชาการกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว มีชีวิตชีวา น่าสนุก ชวนให้เรียนรู้ ดังที่ลูกศิษย์
ของครูเฉลิมพรต่างสะท้อนว่า “การสอนของครูทำให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มี
ความหมาย มีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ ...วิทยาศาสตร์กลายเป็นวิชาที่เด็กๆ รอเรียน
กับครูเฉลิมพร”
ความสุขและสนุกกับการเรียนรู้แบบเป็น “ทีม” ร่วมกับเพื่อนๆ และการ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ ไ ด้ ฝึ ก ฝนทั ก ษะการคิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โครงงาน
วิทยาศาสตร์จากห้องเรียนของครูเฉลิมพรจึงสร้างนวัตกรรมทีน่ า่ ทึง่ ไว้จำนวนมาก
โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเลือกหยิบสิ่งใกล้ตัวที่มีเหลือใช้ ในท้องถิ่นมาแปรรูป ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มจากเดิมได้อย่างมหาศาล เช่น การนำลูกมะพร้าวมาทำหมวกกันน็อก
การสกัดไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลา การทำภาชนะจากใยบัวที่มีคุณสมบัติเก็บ
และถนอมอาหารได้นาน ฯลฯ
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ผลงานจากโครงงานวิทยาศาสตร์เหล่านี้ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ลูกศิษย์ที่คิดค้นจนสำเร็จแล้ว ยังได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติมากกว่า ๒๐ รางวัล จากประเทศสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย
มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม สำหรับครูเฉลิมพร เป้าหมายการเข้าร่วมเวที
การประกวดความสามารถเหล่านี้ ไม่ ได้อยู่ที่ตัวรางวัลที่จะได้รับเท่านั้น แต่อยู่ที่
การเปิดโอกาสอันท้าทายให้ลูกศิษย์ได้พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น เช่น การฝึกฝน
ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วพอที่จะนำเสนองานผลได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
ในฐานะครูสอนวิทยาศาสตร์ทมี่ ผี ลงานยอดเยีย่ มต่อเนือ่ งยาวนานกว่า ๓๐ ปี
ครูเฉลิมพร ไม่เคยแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยการสอนพิเศษ แต่ทุ่มเทวันเวลา
ทุกวันในรอบสัปดาห์และอุทิศแรงกายแรงใจให้แก่การอบรมดูแลลูกศิษย์ ทั้งใน
ฐานะครู ส อนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละครู ป ระจำชั้ น โดยไม่ เ คยเกี่ ย งงอนเมื่ อได้ รั บ
มอบหมายให้ไปเป็นครูประจำชัน้ ห้องเรียนทีน่ กั เรียนมีผลการเรียนต่ำทีส่ ดุ ของชัน้
แต่กลับมีมมุ มองด้านบวกว่า เป็นโอกาสทีจ่ ะได้รจู้ กั เด็กทีห่ ลากหลายมากขึน้ ท่าน
จึงเป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์อย่างเสมอหน้า และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
ชีวติ ของลูกศิษย์ ด้วยการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาจัดระบบ
ความคิดของนักเรียน จนสามารถปรับเปลี่ยนนักเรียนที่เคยเกเรให้กลับมาสนใจ
การเรียน และมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ดังเช่นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เคยอยู่ใน
กลุ่ม “เด็กหางแถว” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษา ได้กล่าวถึงครูเฉลิมพร
ว่า “ผมเป็นลูกชาวนา ครูหลายคนอธิบายผมไม่เข้าใจ แต่ครูเฉลิมพรมีวิธีสอน
และฝึกให้ผมคิด”
ณ วันนี้ ลูกศิษย์ของครูเฉลิมพร ได้เติบโตเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการต่อสังคม
และประเทศชาติในสาขาทีห่ ลากหลายยิง่ นับตัง้ แต่ผพู้ พิ ากษา สัตวแพทย์ ไปจนถึง
เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีลูกศิษ ย์ที่ถูกจารึกชื่อในฐานะตัวแทนของมนุษ ยชาติ
โดยมีการตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยตามชื่อลูกศิษ ย์ ๓ คน ของท่าน จากผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถือกำเนิดจากห้องเรียนเล็กๆ ที่ ไม่มีอุปกรณ์ราคาแพง
แม้แต่ชิ้นเดียวแห่งนี้
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ครูเฉลิมพร เคยกล่าวถึงพลังที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
การเป็นครูว่า เริ่มต้นจาก “การผูกจิตก่อนประสิทธิ์วิชา” นั่นสะท้อนให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างครูกบั ศิษย์คอื จุดเริม่ ต้นทีส่ ำคัญยิง่ ของคุณภาพการเรียนรู้
นอกจากนี้ ความเป็นผู้มีเมตตา อดทน ไม่เคยท้อถอย เป็นกัลยาณมิตร ทุ่มเท
และมีใจรักที่จะเป็น “ครู” โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน อันเป็นคุณสมบัติอัน
เสมอต้นเสมอปลายตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาของท่าน ยังเป็นสิ่งที่หนุนนำ
ให้เกิดคุณูปการจนถึงขั้นนี้

คุณูปการต่อการศึกษา
ครูเฉลิมพร เล็งเห็นความสำคัญของ “การสอนคิด” นั่นคือ การจัด
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ฝึกทักษะการคิด เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถคิด วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้ง ทักษะทำงานเป็นทีม และเริ่ม
ต้นพัฒนาวิธกี ารจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างทักษะดังกล่าวผ่านการทำโครงงาน
โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตั้งแต่เริ่มต้นวิชาชีพครูเมื่อ ๓๕ ปีก่อน นับได้ว่าเป็น
ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และล้ำสมัย เพราะทุกวันนี้ทักษะที่ท่านให้ความสำคัญเหล่านี้ได้ชื่อ
ว่าเป็นทักษะที่สำคัญของการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ ๒๑
นอกจากนี้ ท่ า นยั ง ยิ น ดี แ ละเข้ า ร่ ว มเป็ น กำลั ง สำคั ญ ในการขยาย
กระบวนการเรียนการสอนนี้ ไปสู่วิชาอื่นๆ โดยจัดการอบรมให้กับเพื่อนครูทุก
กลุ่มสาระ รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิควิธีและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของตน
ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศ ผ่าน Teacher TV ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
กับเพื่อนครูทั้งในสถานศึกษาและแวดวงวิชาชีพเช่นนี้ ทำให้นวัตกรรมการเรียน
การสอนที่บุกเบิกขึ้นมานี้ ขยายพรมแดนออกไปอย่างกว้างขวาง
ในแวดวงวิชาการนั้น มีสัญลักษณ์หนึ่งชื่อว่า “อนันต์” อันมีความหมายถึง
ความไม่สิ้นสุด (infinity)...เมื่อเหลียวมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ ครูเฉลิมพร พงศ์
ธีระวรรณ ได้สร้างสมไว้บนเส้นทางแห่งวิชาชีพ อีกทั้งแลไกลไปสู่ผลสืบเนื่องที่
จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า กล่าวได้ว่า ท่านคือแบบอย่างของครูผู้ปฏิบัติวิชาชีพด้วย
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ใจรักและความทุ่มเทเอาใจใส่ จนนำไปสู่ “คุณอนันต์” อันเกื้อกูลประโยชน์ทั้งแก่
ชีวิตของลูกศิษย์ วงการศึกษา สังคมไทย และกว้างไกลไปจนถึงสังคมโลก

กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ของประเทศไทย
กระบวน
การคัดเลือก

การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๕๘ ในส่วนของประเทศไทย ได้เริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ทำร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ให้เป็นหน่วยงานกลาง
มีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวน ๗๗ จังหวัด (แต่งตั้ง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด) และมีคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางของ
มู ล นิ ธิ ฯ ดำเนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กให้ ไ ด้ ครู ผู้ ส ร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษา โดย
ในแต่ละจังหวัดจะเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อครูอย่างกว้างขวางจาก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรที่จัดการเรียนรู้ และลูกศิษ ย์ที่เป็น
ศิษย์เก่า
สำหรับรายชื่อครูที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกใน
ระดั บ จั ง หวั ด ทั้ ง ๗๗ จั ง หวั ด นั้ น จะมี ก ารประกาศเพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ
ทั ก ท้ ว งจากประชาชนในแต่ ล ะจั ง หวั ด ก่ อ นเสนอชื่ อไปยั ง คณะ
กรรมการคัดเลือกส่วนกลางพร้อมเอกสารประวัติและหลักฐานต่างๆ
ประกอบตามแบบที่มูลนิธิฯ กำหนด นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาครัฐ
และเอกชนที่มีการคัดเลือกครูและมอบรางวัลให้แก่ครูในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานมาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
จำนวน ๕ องค์กร จะเสนอชื่อครูมายังคณะกรรมการคัดเลือกส่วน
กลางอีกจำนวน ๕ รายชื่อ รวมเป็นจำนวน ๑๖๔ รายชื่อ จากนั้น
คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางจะจัดกระบวนการพิจารณากลั่น
กรองและคัดเลือกครูทั้ง ๑๖๔ รายชื่อ ตามเกณฑ์และขั้นตอนที่
มูลนิธิฯ กำหนดไว้เพื่อให้ได้ครูจำนวน ๒๐ ราย และ ๓ ราย ตาม
ลำดับ และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาตัดสินในขั้น
สุดท้าย
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สำหรับประเทศไทยนอกจาก รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑ รางวัล
ซึ่งครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ เหรียญ
สหรัฐ เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โล่รางวัล เข็มเชิดชู
เกียรติ และเกียรติบัตรแล้ว คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ า มหาจั ก รี ยั ง มี ม ติเห็นชอบให้มีการจัดมอบรางวัลแก่ครูผู้ที่ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกในระดับจังหวัดมาแล้วเป็นอย่างดีและได้รับการ
พิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการคั ด เลื อ กส่ ว นกลางตาม
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนอีกจำนวน ๓ รางวัลตามลำดับ ดังนี้
๑. รางวัลคุณากร ๒ ราย ครูผู้ ได้รับรางวัลจะได้รับ เหรียญเงิน
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติ
บัตร
๒. รางวัลครูยิ่งคุณ ๑๗ ราย ครูผู้ ได้รับรางวัลจะได้รับ เหรียญ
ทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ
และเกียรติบัตร
๓. รางวัลครูขวัญศิษย์ ๑๔๔ ราย ครูผู้ ได้รับรางวัลจะได้รับ เข็ม
เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
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ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(ในประเทศไทย)
คณะกรรมการมูลนิธิฯ
พิจารณาตัดสิน
รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
(จำนวน ๑ คน)

รางวัล
“คุณากร ๒”

๓. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
เสนอรายชื่อครูลำดับที่ ๑ - ๓
ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ

รางวัล
“ครูยิ่งคุณ
๑๗”

๒. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
พิจารณาและคัดเลือก (จำนวน ๒๐ คน)

รางวัล
“ครูขวัญศิษย์
๑๔๔”

๑. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
พิจารณาเห็นชอบรายชื่อจาก
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด
และรายชื่อจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
ที่มีรางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด
พิจารณาและคัดเลือก (จำนวน ๑๕๙ คน)

เสนอชื่อโดย
เสนอชื่อโดยองค์กร
สถานศึกษา
ที่เป็นนิติบุคคล
ขั้นพื้นฐานโดย
และมีภารกิจ
ความเป็นชอบของ
ส่งเสริม
คณะกรรมการ
การเรียนรู้
สถานศึกษาฯ

เสนอชื่อ
โดยศิษย์เก่า
อายุ ๒๕ ปี
ขึ้นไป

รับฟังข้อทักท้วง
เฉพาะชื่อที่เสนอ
โดยองค์กรภาครัฐ
และเอกชน
ที่มีรางวัล

รับฟัง
ข้อทักท้วง

เสนอชื่อโดย
องค์กรภาครัฐ
และเอกชน
ที่มีรางวัล
จำนวน
๕ องค์กร
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ส่วนที่ ๓

รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู
๑. รางวัลคุณากร
๒. รางวัลครูยิ่งคุณ
๓. รางวัลครูขวัญศิษย์
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ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
“คุณากร” ประจำปี ๒๕๕๘
“ผู้พร้อมด้วยคุณธรรม
คุณลักษณ์ คุณค่าความเป็นครู
อุทิศตนพัฒนาชีวิตศิษย์
เจริญสู่ความสำเร็จตลอดมา”
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นายชาตรี สำราญ

ครูชาตรี สำราญ เกิดวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๖ อายุ ๗๒ ปี
ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (วรรณคดี ไทย) จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เคยเป็นครูเชี่ยวชาญ สอนในระดับการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและช่ ว ยราชการศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดยะลา ๙ แห่ง เป็นระยะเวลา ๓๙ ปี
มูลนิธสิ มาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ เสนอชือ่ มายังคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ในส่วนกลาง

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์
ครูชาตรีเป็นแบบอย่างของครูผู้ที่มีอุดมการณ์ ในวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก
“ย้อนไปในอดีตทีจ่ ำความได้ ทุกครัง้ เมือ่ ผู้ใหญ่ถามว่า โตขึน้ จะเป็นอะไร คำตอบที่
แน่วแน่ของเด็กชายชาตรีในครั้งนั้นคือ เป็นครู” จนชีวิตการเป็นครูเริ่มต้นขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๐๖
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ตลอดชีวิตราชการทำงานสอนและจัดการเรียนรู้ ให้แก่เด็กในพื้นที่จังหวัด
ยะลา หลายครอบครัวไม่ได้ใช้ภาษาไทย จึงเป็นความท้าทายที่จะต้องเริ่มสอนให้
เด็กอ่านออกเขียนได้ควบคู่ ไปกับการสอนวิชาความรู้ตามระดับชั้นเรียน การ
ทำงานของครูชาตรีจึงไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ สามารถ
ทำงานร่ ว มกั น กั บ คนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี จ นได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ผู้ปกครองทุกกลุ่มในชุมชน โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านบาโด และทุกโรงเรียน
ที่เคยสอนล้วนมีแต่นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามที่ ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาพูด
ทั้งสิ้น จะได้ใช้ภาษาไทยเมื่อสื่อสารกับครูหรือเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ด้วย
ความพยายามของครูชาตรีจึงสามารถสอนให้เด็กเขียนกลอนและเขียนเรื่องเชิง
สร้ า งสรรค์ ไ ด้ โดยรวบรวมผลงานเผยแพร่ เ ป็ น หนั ง สื อ ที่ ร วมบทเรี ย งความ
บทกลอน กาพย์ และโคลงที่เด็กนักเรียนช่วยกันคัดเลือก เช่น เสียงจากบาโด
หยิบฝันปันฝาก ปั้นดินให้เป็นดาวผจงแจงแต่งรส

คุณูปการต่อการศึกษา
ครูชาตรีมีโอกาสทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร แต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็น
ครูที่เต็มเปี่ยมจึงเลือกที่จะลาออกจากครูใหญ่มาเป็นครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว
เพราะเชื่อว่าการสอนคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคนได้อย่าง
แท้จริง และด้วยความเชื่อที่ว่า “อาจจะมีครูที่สอนไม่ได้ แต่ไม่มีนักเรียนที่เรียน
ไม่ได้” ก่อนทีค่ รูชาตรีจะสอนหนังสือทุกครัง้ ครูชาตรีจะคิดอยูเ่ สมอว่า “จะสอนใคร
จะสอนทำไม แล้วจึงจะคิดต่อว่าสอนอย่างไร เพราะถ้าเรารู้แล้วก็จะสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนให้สนองปัญญาเด็กได้ดที สี่ ดุ และเด็กแต่ละคนมีปญ
ั ญาการรับรู้
ที่ ไม่เท่ากัน ดังนั้นปัญหาหรือคำถามที่นำมาสอนก็ต้องไม่เท่ากัน ยากง่ายตาม
ปัญญาแต่ละคน” เพราะการเป็นครูมืออาชีพนั้นอยู่ตรงที่การรู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง
พฤติกรรมของผู้เรียนที่ครูคอยสังเกตอย่างต่อเนื่องกับผลงานของผู้เรียนที่นำ
เสนอ เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับครูนำสู่การรู้จักผู้เรียน ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้
จะต้ อ งพั ฒ นาตนเองจากผู้ ส อนแบบบอกความรู้ ม าเป็ น “ครู ฝึ ก ” (Coach)
แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูชาตรีนำกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมาใช้เป็นคนแรกๆ และยังเป็นผู้หนึ่งที่นำการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคิดดังกล่าวมาขยายผลให้แก่เพื่อนครูทั่วประเทศ
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ในด้านเทคนิควิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูชาตรีจะเน้นให้เด็ก
เกิดความอยากรู้และอยากเรียนด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน
มาเป็นตัวเดินเรื่องมากกว่าท่องจำจากตำรา ซึ่งเทคนิควิธีการนี้ครูผู้สอนก็ทำวิจัย
ในชั้นเรียนควบคู่กันไปได้อีกด้วย จึงเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ครูชาตรีเป็น บุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณูปการมากโดยเฉพาะเทคนิควิธีการสอนที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง
นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น จั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ เ องในลั ก ษณะของการเรี ย นรู้ แ บบ
“บูรณาการ” เข้ากับชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ มีผลงานที่เป็น
ประโยชน์และเกิดคุณูปการอย่างมากในวงการศึกษาไทย มีการเผยแพร่และนำ
ไปใช้ได้จริงเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังสามารถใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วง
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น เพราะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
ครูชาตรีนนั้ สอดรับกับแนวทางของปฏิรปู การศึกษาส่งผลให้มกี ารนำมาใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวางและเกิดครูที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางได้ดีเยี่ยมหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
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นางณัชตา ธรรมธนาคม

ครูณัชตา ธรรมธนาคม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๐๖
อายุ ๕๒ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิต (นาฏ
ศิลป์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
สอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็น
ระยะเวลา ๓๑ ปี ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ สำนักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี กรุงเทพมหานคร

คุณูปการต่อการศึกษา
ครูณัชตา มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนคลองเตยอย่างสุด
ความสามารถ เพราะเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และการค้า
มนุษ ย์ เธอจึงสร้างโอกาสให้เด็กในชุมชนคลองเตยได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์
แม้จะไม่สามารถช่วยเด็กและเยาวชนในพื้น ที่ ได้ทั้งหมดแต่ครูณัชตาระลึกอยู่
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เสมอว่า “คนทุกคนมีคุณค่าและมีความหมาย การได้ช่วยเหลือดูแลคนแม้แต่
เพียงคนเดียวให้รอดพ้นจากภัยได้ก็เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่”
เมื่อครั้งเริ่มต้นทำงานที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ครูณัชตาถูกเด็กนักเรียน
ขโมยกระเป๋าเงินไปก็ยิ่งตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือเด็กๆ
ในชุมชนแห่งนี้ เธอจึงริเริ่มชมรมนาฏศิลป์ด้วยความหวังให้ศิลปะการแสดงเป็น
กำแพงป้องกันภัยให้แก่เด็กและเยาวชนจากสื่อเลวร้าย ครูณัชตาเปิดโอกาสให้
เด็กๆได้ ใช้พื้นที่ห้องเรียนนาฏศิลป์แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อ
เป็นการสร้างความภูมิใจให้แก่ตนเอง ผู้ปกครอง ชุมชน และที่สำคัญยังเป็น
จุดเริ่มต้นให้ลูกศิษ ย์หลายคนค้นพบความสามารถของตัวเองในด้านศิลปะการ
แสดง จนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
การอบรมดูแลเด็กที่มีต้นทุนทางสังคมที่เป็นศูนย์หรือบางคนอาจติดลบ
ต้องให้ความเอาใจใส่ ใกล้ชิด และให้คำแนะนำเพื่อให้เด็กได้รู้จักมีความคิด มี
มารยาททางสังคมที่เหมาะสม มีความมั่นใจกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
จากการค่อยๆ ปลูกฝังสิ่งดีงามเหล่านี้ทำให้เด็กๆ ในชุมชนคลองเตยมีโอกาส
เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในต่างประเทศเกือบทุกปี ครูณัชตาจึงทำ
หน้าที่เหมือนเป็น Change Agent ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์
จากความทุ่มเทของครูณัชตาทำให้ลูกศิษ ย์หลายคนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ต่อสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ไม่คิดว่าตนเองเป็นเด็กสลัมหรือต่ำต้อยกว่าใครๆ
พวกเขาเห็นคุณค่าของตนเองดังคำที่ลูกศิษ ย์ ได้ยินจากครูณัชตาอยู่เสมอว่า
“ชาติกำเนิดไม่ใช่อุปสรรคในการเป็นคนดี คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็เลือกที่จะ
เป็นคนดีได้”
นอกจากการสอนวิชาและทักษะด้านการแสดงที่ทำให้เด็กมีรายได้ตั้งแต่ยัง
เรียนหนังสือ ครูณัชตายังสอนให้เด็กรู้จักการวางแผนอนาคตด้วยการออมเงิน
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อย่างเป็นระบบ เด็กๆ ชมรมนาฏศิลป์ทุกคนจะมีสมุดเงินฝากธนาคาร (ไทย
พาณิชย์ สาขาท่าเรือ)และมีเงินเก็บเป็นจำนวนไม่น้อยเมื่อเรียนจบ (ประมาณ
๒๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท/คน) เงินจำนวนนี้หลายคนนำไปใช้เป็นทุนศึกษาต่อ
หรือบางคนก็นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพของตนเองได้ นอกจากนี้ครูณัชตายัง
สร้างครูรุ่นใหม่มาเพื่อสืบสานงานชมรมนาฏศิลป์เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กๆ ด้วย
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ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
“ครูยิ่งคุณ” ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
“ผู้เพียรพัฒนางานสอนศิษย์
เจริญชีวิตด้วยปัญญาและกรุณา
สร้างแรงบันดาลใจ
เสริมศรัทธาต่อวิชาชีพครูต่อเนื่องยาวนาน”
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นางจุฑามาศ
จันทวงษ์วาณิชย์
ครูจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ หรือครูมาศ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๐๖ อายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
“ครู ที่ เ ป็ น ยิ่ ง กว่ า ครู ” ดู จ ะเป็ น คำกล่ า วที่ ไ ม่ เ กิ น ความจริ ง สำหรั บ ครู
จุฑามาศเพราะความทุ่มเทให้กับหน้าที่ของความเป็นครูที่พัฒนาแก้ไขให้เด็กอ่าน
ออกเขียนได้อย่างแท้จริงโดยการผลิตสื่อที่สัมผัสจับต้องได้เด็กสนุกที่จะเรียนรู้
ร่ ว มกั บ ผู้ ป กครองและไม่ เ พี ย งแค่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบการจั ด เรี ย นการสอนใน
ห้องเรียนเท่านั้นแต่ครูจุฑามาศยังเอาใส่ใจในชีวิตของนักเรียนทุกคน เธอจัดให้มี
กระบวนการคัดกรองนักเรียนเพือ่ ระบุปญ
ั หาและวิเคราะห์อนั นำไปสูก่ ารออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน และสอนซ่อม
เสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอีกด้วย
นอกเหนือจากภาระหน้าที่ ในห้องเรียนแล้ว ครูจุฑามาศยังจัดโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนและพบปะกับผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ตกอยู่ ใน
ความเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจน
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ปัญหาครอบครัวแตกแยกทำให้นักเรียนขาดผู้ปกครองดูแลอบรมบ่มนิสัย ปัญหา
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อการถูกลวนลาม และ
ยาเสพติด
จากความทุม่ เทและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้มาเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย หมู่ที่ ๗ ถนนบุรีรัมย์ - นางรอง ตำบล
กระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๙๙๕๔๑๙
อีเมล์ jutamar.krumas@gmail.com
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นางสาวทิพย์ภาพร
เนตรแก้ว
ครูทิพย์ภาพร เนตรแก้ว หรือครูโป้ เกิดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๖
อายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียน
ศรี สั ง วาลย์ ข องมู ล นิ ธิ อ นุ เ คราะห์ ค นพิ ก าร ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ข องสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ครูทิพย์ภาพรมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรี ย นรู้ ม าเป็ น ระยะเวลา ๒๒ ปี ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า เป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ ต่ อ
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรีประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่ เลขที่ ๗๘/๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๘๔๑๕๙, ๐๒๕๘๓๘๔๓๔ อีเมล์ bopo_bb
@hotmail.com
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นางสาวนภากูล ธาตุ
ครูนภากูล ธาตุ เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ อายุ ๔๙ ปี
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านช้างคับ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร
ครูนภากูล มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียน
รู้มาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ า นช้ า งคั บ เป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นบ้ า นช้ า งคั บ ตำบลวั งไทร อำเภอคลองขลุ ง จั ง หวั ด
กำแพงเพชร ๖๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๙ ๑๓๘๙ ๐๕๔๒ อีเมล์ Na_pakul@
hotmail.com
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นางมลิวัลย์ ธรรมแสง
ครูมลิวัลย์ ธรรมแสง เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๙ อายุ ๗๓ ปี
(ข้าราชการบำนาญ) สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Ph.D. (Special Education
Administration) Gallaudet University, U.S.A.
ปั จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ง านในตำแหน่ ง ประธานฝ่ า ยวิ ช าการมู ล นิ ธิ อ นุ เ คราะห์
คนหูหนวก ในพระราชินูปถัมภ์ และประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชากการศึกษาพิเศษ
ครูมลิวัลย์มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลา ๔๓ ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย รในพระราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่ อ ยู่ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เลขที่ ๒๙๕ ถนนราชสี ม า แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุ สิ ต จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศั พ ท์ ๐๘
๑๖๑๗๗๖๐๐ อีเมล์ mtammasaeng@yahoo.com
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นางเรียม สิงห์ทร
ครูเรียม สิงห์ทร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒ อายุ ๕๖ ปี
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา จากวิทยาลัยสวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านขอบด้ง (ดอยอ่างขาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ครูเรียมมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลา ๒๙ ปี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอบด้ง
เป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนบ้านขอบด้ง หมูท่ ี่ ๑๔ บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิน่ อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๒๖๐ ๒๑๐๐ , ๐๘ ๑๐๒๐ ๗๕๑๐
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นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
ครู วิ บู ล ย์ เข็ ม เฉลิ ม หรื อ ผู้ ใ หญ่ วิ บู ล ย์ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม
พ.ศ.๒๔๗๙ อายุ ๗๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปั จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ง านในตำแหน่ ง ผู้ จั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ว นเกษตร อำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครูวิบูลย์มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลา ๒๙ ปี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสนามชัยเขตเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะ
กรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ เลขที่ ๓๓๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๓๖ ๕๐๒๐ อีเมล์ Wanakaspt@
gmail.com
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นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ครูวีระยุทธ เพชรประไพ หรือครูไก่ เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖
อายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ครูวีระยุทธมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียน
รู้มาเป็นระยะเวลา ๓๓ ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ย นเสิ ง สางเป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการคั ด เลื อ กครู ผู้ ส มควรได้ รั บ
พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
ที่อยู่ โรงเรียนเสิงสาง เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านบัวหลวง ตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๘๑๒๖๕ ๒๔๘๒
อีเมล์ krukai2238@gmail.com
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นายสกล ธรรมวงศ์
ครูสกล ธรรมวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๙ อายุ ๕๙ ปี
สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ จากวิทยาลัยครู
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครูสกลมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้มา
เป็นระยะเวลา ๓๙ ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพลเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้
รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เลขที่ ๑๙ ถนนบรรณาการ ตำบลใน
เมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๘๑๒๘๒ ๐๐๑๑
อีเมล์ thamawong1199@gmail.com
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นายสมหมาย สำราญบำรุง
ครูสมหมาย สำราญบำรุง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๐ อายุ ๕๘
ปี สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตสาขาพลศึกษา
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ครูสมหมายมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรี ยนรู้มาเป็นระยะเวลา ๓๑ ปี สถานศึกษาขั้น พื้นฐานโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครู
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
จังหวัดอุดรธานี
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นพิ บู ล ย์ รั ก ษ์ พิ ท ยา หมู่ ที่ ๘ บ้ า นแดง ตำบลบ้ า นแดง
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๘๔๔๗๐ ๘๐๙๙
อีเมล์ mai_2500@hotmail.com
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นายสะเทื้อน นาคเมือง
ครูสะเทือ้ น นาคเมือง เกิดเมือ่ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๘ อายุ ๕๐ ปี
ปัจจุบันเป็นผู้จัดการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) ให้แก่เด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั้งในและนอกสถานศึกษา อำเภอคลองขลุง และอำเภอ
เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ครูสะเทือ้ นมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลา ๒๓ ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผสู้ มควรได้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.
๒๕๕๘ จังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่ เลขที่ ๓๗๓ หมู่ที่๒ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร ๖๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๙๔๘๒๖ ๒๗๒๖ อีเมล์ Ku.pay@hotmail.com
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นายสังคม ทองมี
ครูสังคม ทองมี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ อายุ ๖๒ ปี
(ข้าราชการบำนาญ) สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ศูนย์ศิลป์
สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ครูสังคมมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลา ๔๐ ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผสู้ มควรได้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.
๒๕๕๘ จังหวัดเลย
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๘๑๘๓๕ ๐๕๗๕ อีเมล์ warachya85897@
gmail.com
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นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ครูสุพิทยา เตมียกะลิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๔ อายุ
๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเพียงหลวง
๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครูสุพิทยามีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียน
รู้มาเป็นระยะเวลา ๒๔ ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนกลาง
ที่อยู่ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) หมู่ที่ ๖ บ้านสล่าเจียง
ตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ โทรศัพท์
๐ ๘๙๒๖๔ ๙๒๔๙
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นางสุลีกาญ ธิแจ้
ครูสุลีกาญ ธิแจ้ (ครูแจ้) เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒ อายุ
๕๖ ปี สำเร็ จ การศึ ก ษาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการศึ ก ษาพิ เ ศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ ให้แก่
เด็กพิเศษเรียนรวมในชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ครูสุลีกาญมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียน
รู้มาเป็นระยะเวลา ๓๕ ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน หมู่ที่ ๑ บ้านช่างเคี่ยน ถนนห้วยแก้ว ตำบล
ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๙๘
๒๕๑๖ อีเมล์ krujae_cm@hotmail.com
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ร.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์
ร้อยตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ หรือครูสุวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ.๒๕๑๑ อายุ ๔๗ ปี สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านตืองอ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓) ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส
ครูสุวิทย์ มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลา ๑๖ ปี มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนกลาง
ที่อยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์
๑๓ เลขที่ ๑๓ ถนนซากอ-ดุซงญอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ๙๖๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๙ ๐๒๑๐ ๔๐๐๔ อีเมล์ suwittawarit@
hotmail.com
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นายแสวง เอี่ยมองค์
ครูแสวง เอี่ยมองค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๙ อายุ ๗๙ ปี
(ข้าราชการบำนาญ) สำเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ปั จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ง านในตำแหน่ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตและผู้ จั ด การ โรงเรี ย น
ธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
๗๖๑๔๐
ครูแสวงมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลา ๕๔ ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ๑๒๘ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ๗๖๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๐๙ ๖๒๔๒
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นางอรพินท์ แสนรักษ์
ครูอรพินท์ แสนรักษ์ เกิดเมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๖ อายุ ๕๒ ปี
สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ตำบลเมาะมาวี อำเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ครูอรพินท์มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียน
รู้มาเป็นระยะเวลา ๓๑ ปี มูลนิธิไทยรัฐเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือก
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
จังหวัดปัตตานี
ที่ อ ยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) หมู่ที่ ๑ ตำบล
เมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๑๗ ๓๕๒๙
อีเมล์ aonn1041@gmail.com
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นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม
ครูอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ อายุ ๕๓ ปี
สำเร็ จ การศึ ก ษาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาหลั ก สู ต รและการสอนจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
ครูอารีย์มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลา ๒๖ ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผสู้ มควรได้รบั พระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี พ.ศ.
๒๕๕๘ จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” หมู่ที่ ๒๐ ถนนสุรินทร์-ปราสาท
ตำบลนอกเมื อ ง อำเภอเมื อ งสุ ริ น ทร์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ๓๒๐๐๐ โทรศั พ ท์
๐๘ ๗๒๔๙ ๙๐๐๔ อีเมล์ krureejuijui@gmail.com
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ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
“ครูขวัญศิษย์” ประจำปี ๒๕๕๘
“ผู้มีผลงานที่แสดงความรู้
คุณธรรม ความสามารถประจักษ์ชัด
สอนศิษย์ด้วยจิตเปี่ยมเมตตา
นำทางชีวิตสร้างคุณค่าสู่สังคม”
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กรุงเทพมหานคร

๑. นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย ศู น ย์ ก ารเรี ย นศิ ล ปะ
ศาสตร์การต่อสู่ประจำชาติไทย “ค่ายพระยาตาก” วัดศรีนวล
ธรรมวิมล
ที่อยู่ ศูนย์การเรียนศิลปะศาสตร์การต่อสู่ประจำชาติ
ไทย “ค่ายพระยาตาก” วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
๒. นายนเรศ เหมนาไสย
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ที่อยู่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เลขที่ ๑๗๑/๓๑๕๑
ซอยท่าดินแดง ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
อีเมล์ dektohzaa61@hotmail.com
๓. นายบำรุง พาทยกุล
อายุ ๖๒ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คุรุดุริยางคศิลปิน
ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ ซอยราชินี
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐
อีเมล์ bumrung_ptk@ hotmail.com
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๔. นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ
อายุ ๕๗ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โรงเรียนสตรี วั ด มหาพฤฒารามในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒารามในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เลขที่ ๕๑๙ - ๕๑๙/๑ ถนนมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๐๕๐๐
๕. นางสาวมัลลิกา ยอดนารี
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
ที่อยู่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เลขที่ ๕๐๐ ซอย
ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๒๔ แยก ๒ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๐๓๑๐
อีเมล์ mallikay@hotmail.com
๖. ศ.ดร.วิเชียร ตันตระเสนีย์
อายุ ๗๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น วิ ท ยากรสอนภาษาอั ง กฤษและมลายู
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและตามอั ธ ยาศั ย เขตลาดพร้ า ว
กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เขต
ลาดพร้าว เลขที่ ๕๖๕ ซอยโชคชัย๔ แขวง/เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
อีเมล์ ttwichian@hotmail.com
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๗. นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์
อายุ ๗๓ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่
๒ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
อีเมล์ ttc@ttc.ac.th
๘. นายวีระชาติ สวนไพรินทร์
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ ๙ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
ซอยจุฬาลงกรณ์ ๔๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
มหานคร ๑๐๓๓๐
อีเมล์ vrchart@hotmail.com
๙. นางสายพิณ กิจจา
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู เ ชี่ ย วชาญ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิรยิ งั ค์อปุ ถัมภ์)
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิรยิ งั ค์อปุ ถัมภ์)
เลขที่ ๑๓๒ ซอยปุณณวิถี ๒๐ แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
อีเมล์ saipin2503@hotmail.com
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๑๐. นางสาวอรทัย ปิยะพิเชษฐกุล
อายุ ๖๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสมถวิล
และศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพเด็กพิเศษพะ PTSC (ProVocational Training for Specail Child)
ที่อยู่ โรงเรียนสมถวิล เลขที่ ๔๔ ซอย ๖๒ แยก ๘
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพ
มหานคร ๑๐๒๖๐
อีเมล์ oratai.p1@gmail.com

จังหวัดกระบี่

๑๑. นายดวล ดำดี
อายุ ๘๘ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ประธานสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด กระบี่
สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
ที่อยู่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ถนนเจ้าคุณ ตำบล
ปากน้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ จังหวัด
กาญจนบุรี
๑๒. นายนิคม แสวงหา
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบนั เป็นผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดถ้ำองจุ
ที่อยู่ โรงเรียนวัดถ้ำองจุ หมู่ที่ ๑ บ้านองจุ ตำบล
นาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๕๐
อีเมล์ NICOMO9112507@gmail.com
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๑๓. นางอารมย์ เหลืองแดง
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบัน เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้างวังตะเคียน
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านวังตะเคียน
ตำบลวั ง เย็ น อำเภอเมื อ งกาญจนบุ รี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
๗๑๐๐๐
อีเมล์ kruarom_ld @hotmail.com

จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๔. นายณรงค์ จันทชุม
อายุ ๗๕ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบนั เป็นประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑ เลขที่ ๙/๗ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
อีเมล์ Chuchai2507@gmail.com
๑๕. นายสุเนตร ทองคำ
อายุ ๕๗ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
ที่อยู่ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร หมู่ที่ ๔ ตำบลยางอู้ม
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๙๐
อีเมล์ sunet_tongkhom@hotmail.com
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๑๖. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์
อายุ ๔๕ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร่องคำ
ที่อยู่ โรงเรียนร่องคำ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
กาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐
อีเมล์ Ugly_Duck2550@hotmail.com

จังหวัดขอนแก่น

๑๗. นายประมวล พิมพ์เสน
อายุ ๖๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เลขที่ ๓๕๔ หมู่ที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๘. นางยิ่งลักษณ์ งามดี
อายุ ๗๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์
วิทยาขอนแก่น
ที่อยู่ วัดธาตุ พระอารามหลวง ถนนกลางเมือง ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
อีเมล์ somchatchai@hotmail.com
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๑๙. นายผอง เกตพิบูลย์
อายุ ๘๕ ปี เสนอชื่อโดยสมาคมมูลนิธิและองค์กรที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบนั เป็นวิทยากรเกษตรผสม ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรผสมผสาน ขอนแก่น
ที่ อ ยู่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ กษตรผสมผสาน เลขที่ ๘๓
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๑๒๐
อีเมล์ Somchit_get@hotmail.com
๒๐. นางอุทิศ สมใจ
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ / ครูผู้สอน ศูนย์การเรียนบ้านลูกรักเพื่อสันติภาพเด็ก ขอนแก่น
ที่อยู่ ศูนย์การเรียนบ้านลูกรักเพื่อสันติภาพเด็ก เลขที่
๘๘ / ๑๑๑ หมู่ที่ ๓ ซอยสันติภาพ ถนนโพธิสาร ๑๕ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
อีเมล์ utissomjai@gmail.com

จังหวัดจันทบุรี

๒๑. นางพิศมร วิชญธรกุล
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดหนองคัน
(ไจ พิทยาคาร)
ที่อยู่ โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ตำบล
ตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๒๐
อีเมล์ pisamon9999@hotmail.com
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จังหวัดชลบุรี

๒๒. นางชะบา อ่อนนาค
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ที่อยู่ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ตำบลบางทราย อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
อีเมล์ chabaa1234@hotmail.com
๒๓. นางนิภา บูรณกิจ
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
คลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมือไทร ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง
ชลบุรี ๒๐๒๗๐
อีเมล์ nipa2499@livewindow.com
๒๔. นางวันทนา ชมภูแก้ว
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ที่อยู่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เลขที่ ๓๔๒ / ๓ ถนน
เจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ๒๐๐๐๐
อีเมล์ school.pn.ac.th@gmail.com
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จังหวัดชัยนาท

๒๕. นางกัลยาณ์ เนียรภาค
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท หมู่ที่ ๕ ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
๑๗๐๐๐
อีเมล์ Kanlaya7905@gmail.com

จังหวัดชัยภูมิ

๒๖. นางศรีประไพ พรหมณี
อายุ ๕๔ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเคล้าวิทยา
ที่อยู่ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเคล้าวิทยา หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
บุ่ ง เคล้ า ตำบลบุ่ ง คล้ า อำเภอเมื อ งชั ย ภู มิ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
๓๖๐๐๐
อีเมล์ SRI_TOY@hotmail.com
๒๗. นางอุทัยวรรณ แกมคำ
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หมู่ที่ ๑ บ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐
อีเมล์ Yaoilaeyko@gmail.com
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จังหวัดชุมพร

๒๘. นางสิริวรรณ ทองแดง
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
บ้านหาดหงส์
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐
อีเมล์ tongdang2498@gmail.com

จังหวัดเชียงราย

๒๙. นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
อายุ ๖๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้ถ่ายทอดการฟ้อนพื้นเมืองล้านนา บ้าน
สาวไหม
ที่อยู่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๑๑ ซอยเมืองรัง ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
อีเมลล์ rattanatapang@windowslive.com
๓๐. นางปราณี วิจิตรโชติ
อายุ ๖๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู เ ชี่ ย วชาญ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ช า
ภาษาไทย โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ๒๗๘ หมู่ที่ ๑ ถนนพิศาล
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐
อีเมล์ krupranee1@hotmail.com
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๓๑. นายไพบูลย์ ต่างใจ
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 	
ปัจจุบัน เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
อีเมล์ paiboontangjai๐6@gmail.com

จังหวัดเชียงใหม่

๓๒. นายอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ บ้านมงฟอร์ต
เพื่อการศึกษา
ที่ อ ยู่ บ้ า นมงฟอร์ ต เพื่ อ การศึ ก ษา ตำบลดอยแก้ ว
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐
๓๓. นางพรรณี ตั้งใจดี
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ที่อยู่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เลขที่ ๑๑๗
ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
อีเมล์ tangjaidee@prc.ac.th
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จังหวัดตรัง

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง ภูศิริ
อายุ ๙๐ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นวิทยากรประจำท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน อำเภอนาโยง
ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านช่อง ตำบล
ช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ๙๒๑๗๐
๓๕. นางสุภาภรณ์ น้ำผุด
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอด
ที่อยู่ โรงเรียนห้วยยอด ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐
อีเมล์ numphud.supaporn@gmail.com

จังหวัดตราด

๓๖. นายวีระ มนตรีวงษ์
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หมู่ที่ ๗ ตำบล
คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒๓๑๐๐
อีเมล์ kroo_pooy@hotmail.com
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จังหวัดตาก

๓๗. นายประสงค์ เข็มพล
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ตำบลเชียงทอง อำเภอ
วังเจ้า จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

จังหวัดนครนายก

๓๘. นางนันท์นภัส พงษ์ประเสริฐ
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันครูชำนาญการ หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม
ที่อยู่ เลขที่ ๓๓๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
อีเมล์ jaefang2700@hotmail.com

จังหวัดนครปฐม

๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรางศรี พณิชยกุล
อายุ ๗๗ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน โรงเรียน
สุคนธีรวิทย์
ที่อยู่ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ตำบลสามพราน อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๐๐
อีเมล์ sukhon@sukhon.ac.th
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๔๐. นางสาวยุพิน ดุษิยามี
อายุ ๘๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน โรงเรียน
อนุบาลเสริมปัญญา
ที่อยู่ เลขที่ ๕๖ / ๙๓ หมู่บ้านร่มฟ้า ซอย ๖ หมู่ที่ ๕
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ๗๓๐๐๐
อีเมล์ yupin.sermpanya@gmail.com

จังหวัดนครพนม

๔๑. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
นครพนมวิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เลขที่ ๓๑ ถนนศาลา
กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๔๘๐๐๐
อีเมล์ Toom๐๐1@hotmail.com
๔๒. นางภัสรา ฐานวิเศษ
อายุ ๕๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
อีเมล์ thphatsa@gmail.com
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จังหวัดนครราชสีมา

๔๓. นายบุญเริ่ม บุญนิธิ
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญสอนในระดับอาชีวศึกษา วิชา
การผลิ ตโคและเลี้ ย งโค วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
ทีอ่ ยู่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เลขที่
๑๔๖ หมูท่ ี่ ๓ บ้านใหม่สำโรง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐
อีเมล์ bonniti@hotmail.co.th
๔๔. นายธนศักดิ์ รัตนราศี
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ที่อยู่ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
เมืองปัก ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๕๐
อีเมล์ tanasak_ratanarasl@hotmail.com
๔๕. นายสุริชัย ศิริบูรณ์
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
ที่อยู่ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบล
ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๒๐
อีเมล์ krusurichai@hotmail.com

106 | รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๒๕๕๘

NEW_AW.indd 106

9/23/15 9:16:55 PM

๔๖. นายสนิท มณีรัตน์
อายุ ๕๔ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนปากช่อง
ที่อยู่ โรงเรียนปากช่อง ถนนนิคมลำตะคอง ตำบล
หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐
๔๗. นายยุติธรรม ชวาลา
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านลองตอง
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ บ้านลองตอง
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๓๑๐
 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๘. นายจรัส เสือทอง
อายุ ๙๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบนั เป็นผู้ได้รบั ใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน โรงเรียน
จรัสพิชากร
ที่อยู่ โรงเรียนจรัสพิชากร เลขที่ ๒๖๖ / ๑ ถนนศรี
ธรรมโศก ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช
นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
อีเมล์ jaruspichakorn@gmail.com
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๔๙. นายชาลี ศิลปรัศมี
อายุ ๗๒ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ห้องสมุดส่วนตัว
“ชาลีคลีนกิ ทางวิชาการ”
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๕ / ๖ หมู่ที่ ๔ ซอยตลาดจันดี ตำบล
จันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐
๕๐. นางสมหมาย จันทวี
อายุ ๗๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันครูผู้สอนคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมสามัญ วัดสระเรียง
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสระเรียง เลขที่
๕๗๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
๕๑. นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ สอนในระดั บ
อาชี ว ศึ ก ษา วิ ช าคหกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช
ที่ อ ยู่ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เลขที่
๑๐๗๖ ถนนราชดำเนิ น ตำบลคลั ง อำเภอเมื อ งนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
อีเมล์ anatta2503@gmail.com
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จังหวัดนครสวรรค์

๕๒. นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู เ ชี่ ย วชาญ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ที่อยู่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑
ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
อีเมล์ sitooy6@gmail.com
๕๓. นางปาริชาต ปรียาโชติ
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน โรงเรียน
ปรียาโชติ นครสวรรค์
ที่อยู่ โรงรียนปรียาโชติ ถนนประชาอุทิศ ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
อีเมล์ preeyachot4@hotmail.com

จังหวัดนนทบุรี

๕๔. นางอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
อายุ ๖๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนปากเกร็ด
ที่อยู่ โรงเรียนปากเกร็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
อีเมล์ noinuchatturat@hotmail.com
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จังหวัดนราธิวาส

๕๕. นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสวนพระยา
วิทยา
ที่อยู่ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตำบลดุซงญอ อำเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐
๕๖. นางอรุณีย์ วงษ์เจริญ
อายุ ๖๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษและที่ปรึกษาด้านวิชาการ
โรงเรียนนราสิกขาลัย
ที่อยู่ โรงเรียนนราสิกขาลัย ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบล
โคกเคียน อำเภอเมือง ราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
อีเมล์ arunee.1953@gmail.com	

จังหวัดน่าน

๕๗. นางสายสวาท สัมพันธ์สวาท
อายุ ๖๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษด้านการศึกษาและที่ปรึกษา
ด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านไชยสถาน
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านไชยสถาน ๙๙ หมู่ที่ ๙ ถนนปาง
คำ-น้ำปั้ว ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๕๕๐๐๐
อีเมล์ saisawat.s@gmail.com
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๕๘. นายเสรี พิมพ์มาศ
อายุ ๖๔ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต ๑ ๕๐๖ ถนนสมุนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
อีเมล์ seree_nan@hotmail.com

จังหวัดบึงกาฬ

๕๙. นางขนิษฐา ภูชมศรี
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
ที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย หมู่ที่ ๑ ตำบลโซ่ อำเภอ
โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๗๐
อีเมล์ Kanittapcs@gmail.com

จังหวัดบุรีรัมย์

๖๐. นางกาญจนา โพธิขำ
อายุ ๕๔ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบัน เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนบ้านบ่อดิน
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านบ่อดิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไพศาล
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐
อีเมล์ kanjana_potikam@hotmail.com
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๖๑. นายบุญลือ เทียนศิริ
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร โรงเรียนบ้านยายคำ
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านยายคำ หมู่ที่ ๒ บ้านยายคำ ตำบล
ยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรรี มั ย์ ๓๑๑๗๐
อีเมล์ bunlue11@hotmail.com
๖๒. นางอัญชลี อินอ่อน
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ สอนในระดั บ
อาชีวศึกษา วิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ที่อยู่ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เลขที่ ๓๒๒ ถนน
จิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ ๓๑๐๐๐
อีเมล์ anchalee_in_orn@hotmail.com

จังหวัดปทุมธานี

๖๓. นางนันทนิจ เที่ยงพูนโภค
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดเปรม
ประชากร
ที่อยู่ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
อีเมล์ nantanij2499@hotmail.com
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๖๔. นางเบญจมาศ จุลวงษ์
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รังสิต
ที่อยู่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
อีเมล์ ben_skr@hotmail.com

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖๕. นางอลิสา ใบแย้ม
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองคาง
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองคาง เลขที่ ๑๐ / ๑ หมู่ที่ ๓
บ้ า นหนองคาง ตำบลสามร้ อ ยยอด อำเภอสามร้ อ ยยอด
ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐
อีเมล์ alisa_kak@hotmail.co.th

จังหวัดปราจีนบุรี

๖๖. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณี
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ทุ ก กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปภัมภ์)
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปภัมภ์)
เลขที่ ๙๓ หมู่ ที่ ๑ ตำบลบ้ า นหอย อำเภอประจั น ตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐
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จังหวัดปัตตานี

๖๗. นางกาญจนา จองเดิม
อายุ ๔๕ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาประดู่
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านนาประดู่ หมู่ที่ ๗ ถนนเพชรเกษม
ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๘๐
อีเมล์ kan24122513@gmail.com

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖๘. นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
อายุ ๘๐ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตเอกชน โรงเรียนจิระศาสตร์
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนจิระศาสตร์ เลขที่ ๔๕ หมูท่ ี่ ๑ ถนนชีกนุ
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐
อีเมล์ jirasart_70@hatmail.com
๖๙. นายไพฑูรย์ ขาวมาลา
อายุ ๗๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้ ก ารต่ อ เรื อไม้
พิพิธภัณฑ์เรือไทย
ที่อยู่ พิพิธภัณฑ์เรือไทย เลขที่ ๑๒/๑ ถนนบางเอียน
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
อีเมล์ kanok๐๐36@yahoo.com
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จังหวัดพะเยา

๗๐. นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรี
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตำบลท่าวังทอง อำเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
อีเมล์ leang_phaya099@hotmail.com

จังหวัดพังงา

๗๑. นางลัดดา สุขศรี
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเจริญ
ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐
อีเมล์ lad2502@gmail.com

จังหวัดพัทลุง

๗๒. นายสุขุม ทองขุนดำ
อายุ ๖๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์
ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ
ทีอ่ ยู่ ศูนย์เรียนรูป้ ราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ บ้านโงกน้ำ
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐
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๗๓. นางอารีย์ ขำแก้ว
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
วัดลอน
ที่อยู่ โรงเรียนวัดลอน หมู่ที่ ๓ บ้านลอน ตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐
อีเมล์ watlonschool@gmail.com

จังหวัดพิจิตร

๗๔. นายสมบูรณ์ สิตานนท์
อายุ ๘๘ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสถานศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นบางมู ล นากภู มิ วิ ท ยาคม เลขที่ ๗๕
ถนนชูเชิดน่าน ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร ๖๖๑๒๐

จังหวัดพิษณุโลก

๗๕. นายเรวัติ เพ็ชรเอม
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง
ที่อยู่ โรงเรียนจ่านกร้อง ถนนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
อีเมล์ bobobamboo001@gmail.com
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๗๖. นายเติม แย้มเสมอ
อายุ ๗๘ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษาและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน
วัดมหาวนาราม
ที่อยู่ โรงเรียนวัดมหาวนาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
อีเมล์ atip2450@gmail.com
 

จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๗. นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นบ้ า นบุ่ ง คล้ า หมู่ ที่ ๕ ตำบลบุ่ ง คล้ า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
อีเมล์ chitchai50@hotmail.com
๗๘. นางบัวแก้ว ศรีภูธร
อายุ ๔๗ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เลขที่ ๕๐๘ หมู่ที่ ๕
บ้านหล่มเก่า ถนนหล่มสัก-เลย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
เพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐
อีเมล์ buakaew152@hotmail.com
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จังหวัดแพร่

๗๙. นายวิทยา สุริยะ
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการ ระดับอาชีวศึกษา วิชาวิจิตร
ศิลป์ วิทยาลัยอาชีว-ศึกษาแพร่
ทีอ่ ยู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เลขที่ ๔ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

จังหวัดภูเก็ต

๘๐. นางสมจิตต์ สุทธางกูร
อายุ ๖๙ ปี เสนอชื่อโดยสมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล
ปั จ จุ บั น เป็ น รองนายกเทศมนตรี น ครภู เ ก็ ต ดู แ ลงาน
ด้านการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
ที่อยู่ เทศบาลนครภูเก็ต เลขที่ ๕๒/๑ ถนนนริศร
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

จังหวัดมหาสารคาม

๘๑. นางศิริลักษณ์ ชมภูคำ
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหินลาด
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหินลาด ถนนโกสุมพิสัย ตำบล
ท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๐๐๐
อีเมล์ krutum2555@hotmail.com
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๘๒. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ที่อยู่ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๑๓
บ้านคุ้มกลาง ถนนโกสุม-มหาสารคาม ตำบลหัวขวาง อำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐
๘๓. ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ซอยนครสวรรค์ ๗๒
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๐๐๐
อีเมล์ panpet06@gmail.com

จังหวัดมุกดาหาร

๘๔. นางธีระดา ศรีประสาร
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นหนองบั ว ตำบลหนองบั ว
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๔๐
อีเมล์ teeradasriprasan@gmail.com
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๘๕. จ่าสิบโท สัญญา สอนบุญทอง
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลปางมะผ้า
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๕๐
อีเมล์ sunyar_01234@hotmail.com
 

จังหวัดยโสธร

๘๖. นางโชติกาญจน์ เพชรผา
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร หมู่ที่ ๑๒ บ้านกิโลศูนย์
ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
อีเมล์ kruwan_2508@hotmail.com	

จังหวัดยะลา

๘๗. นายศรัทธา ห้องทอง
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลบาละ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ๙๕๑๒๐
อีเมล์ klong_47@hotmail.com
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๘๘. นายสะมะแอ มูเน๊าะ
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านกรงปินัง
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านกรงปินัง หมู่ที่ ๑ บ้านสะเก ตำบล
กรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
อีเมล์ wanmena1@hotmail.com 

จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๙. นางสาวนารี ชมภูวิเศษ
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ และ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐
อีเมล์ naree2504@hotmail.com
๙๐. นายจำรัส ธงทอง
อายุ ๔๖ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) หมู่ที่ ๔
บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๒๓๐
อีเมล์ jr-tt-2512@hotmail.com
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๙๑. นางวิไล จุฑางกูร
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นไพโรจน์
วิชชาลัย
ที่อยู่ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๙
ถนนร้ อ ยเอ็ ด -บ้ า นดิ น ดำ ตำบลเหนื อ เมื อ ง อำเภอเมื อ ง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
อีเมล์ wilai101chu@gmail.com
๙๒. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์
อายุ ๕๔ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ที่อยู่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ถนนรัชชูปการ ตำบลใน
เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
อีเมล์ rawee_2504@hotmail.com

จังหวัดระนอง

๙๓. นางจิตฤทัย ทองปัทม์
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีระนอง
ที่อยู่ โรงเรียนสตรีระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
อีเมล์ arjan_jit@hotmail.com
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จังหวัดระยอง

๙๔. นายอำนาจ มณีแสง
อายุ ๘๔ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบนั เป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม
(ส่งเสริมด้านศิลปะและวรรณกรรม) โรงเรียนวัดบ้านดอน
ที่อยู่ โรงเรียนวัดบ้านดอน หมู่ที่ ๔ บ้านดอน ตำบล
เชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

จังหวัดราชบุรี

๙๕. นายธำรงค์ เตียงทอง
อายุ ๖๔ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษางานพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ที่อยู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตำบลหน้าเมือง อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
๙๖. จ่าสิบตำรวจ โสภณ ฤทธิสาร
อายุ ๖๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชา
พัฒนา)
ที่อยู่ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) หมู่
ที่ ๓ บ้ า นช่ อ งลาภ ตำบลหนองพั น จั น ทร์ อำเภอบ้ า นคา
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐
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จังหวัดลพบุรี

๙๗. นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
อายุ ๗๕ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส
ที่อยู่ โรงเรียนสัตยาไส เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ถนนสุระ
นารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑๕๑๓๐
อีเมล์ artongjumsai@gmail.com
๙๘. พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)
อายุ ๖๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑
ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
อีเมล์ lopburipanya@hotmail.com

จังหวัดลำปาง

๙๙. นายศรี โป่งแก้ว
อายุ ๖๔ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
เสริมงามวิทยาคม
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นเสริ ม งามวิ ท ยาคม หมู่ ที่ ๖ ตำบล
ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ๕๒๒๑๐
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๑๐๐. นายอัมพร เทพปินตา
อายุ ๗๗ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นรองประธาน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ที่อยู่ สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เลขที่
๔๐๙ ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

จังหวัดลำพูน

๑๐๑.นางสำลี เลาหกุล
อายุ ๘๖ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ และยุว
กาชาด โรงเรียนมงคลวิทยา
ที่อยู่ โรงเรียนมงคลวิทยา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
อีเมล์ mkwittaya@gmail.com

จังหวัดเลย

๑๐๒. นางพิมลพรรณ ใจคำ
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ที่อยู่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๑ บ้านท่า
สะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
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จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๓. นายปราโมทย์ แหวนเงิน
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู เ ชี่ ย วชาญ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปรางค์กู่
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นปรางค์ กู่ เลขที่ ๔๑๔ ตำบลพิ ม าย
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐
อีเมล์ Pramot_2533@hotmail.com
๑๐๔. นายเอกรัตน์ ลับโกษา
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นสตรี สิ ริ เ กศ เลขที่ ๘๗๙ ถนนปลั ด
มณฑล ตำบลเมื อ งใต้ อำเภอเมื อ งศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
อีเมล์ EKEK20101@hotmail.com
๑๐๕. นางลักขณา พันธ์วิไล
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
ที่อยู่ โรงเรียนมารดาทรงธรรม เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๔
ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
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๑๐๖. นางทิพย์สุดา ไกรเกตุ
อายุ ๕๗ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราษีไศล
ที่อยู่ โรงเรียนราษีไศล เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑๔ ถนนรัฐ
ประชา ตำบลเมื อ งคง อำเภอราษี ไ ศล จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
๓๓๑๖๐
อีเมล์ Tipsuda-pom@hotmail.com

จังหวัดสกลนคร

๑๐๗. นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
อายุ ๕๗ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่ า งประเทศ (สอนกิ จ กรรมแนะแนวและการศึ ก ษา
พิเศษ) โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ที่อยู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ ๙ บ้านดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๕๐
อีเมล์ boonpen01@hotmail.com
๑๐๘. นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนบ้านนาแก
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านนาแก หมู่ที่ ๔ บ้านนาแก ตำบลดง
มะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
อีเมล์ dr.jeabnoi@hotmail.com
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๑๐๙. นางอำไพ ญาณสมบัติ
อายุ ๕๔ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ วิ ช าแนะแนว
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู เลขที่ ๗๔/๒๖ ถนน
ใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมื อ งสกลนคร จั ง หวั ด
สกลนคร ๔๗๐๐๐
อีเมล์ arjan.ann007@gmail.com

จังหวัดสงขลา

๑๑๐. นางสาวอภินันท์ พฤกษะศรี
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ วิ ช าดนตรี ไ ทย
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ที่อยู่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ เลขที่ ๑๙ ถนนราชดำเนิน
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
อีเมล์ apinanphd@gmail.com
๑๑๑. นางชญานี ขัตติยะมาน
อายุ ๕๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นอนุ บ าลสงขลา ถนนรามวิ ถี ตำบล
บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
อีเมล์ chayanee.khattiyamarn396@gmail.com
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๑๑๒. นางสาวสุทีป ช่วยเหลือ
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย ตำบลคอหงส์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
อีเมล์ suteep_447@hotmail.com
๑๑๓. นางธมลวรรณ โชติระโส
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนวิเชียรชม
ที่อยู่ โรงเรียนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
อีเมล์ tha.chotiraso@gmail.com

จังหวัดสตูล

๑๑๔. นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย
อายุ ๖๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนสตูลวิทยา
ที่อยู่ โรงเรียนสตูลวิทยา หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขุด
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
อีเมล์ www.wililak2489@hotmail.com
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จังหวัดสมุทรปราการ

๑๑๕. นางกุลนิษฐ์ เบญจวรรณ
อายุ ๕๗ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ โรงเรี ย นสราชประชาสมาสั ย ฝ่ า ยมั ธ ยม
รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นสราชประชาสมาสั ย ฝ่ า ยมั ธ ยม
รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐๑๓๐
อีเมล์ kullanith01@hotmail.com
๑๑๖. นายอาธร แก้วมณี
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบนั เป็นครูชำนาญการพิเศษ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านขุนสมุทร ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐
อีเมล์ athorn2518@hotmail.com

จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๑๗. นายสนม ผิวงาม
อายุ ๗๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น กรรมการสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด และ
วิทยากรเผยแพร่ธรรมะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางช้าง อำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐
อีเมล์ sanom.P555@gmail.com
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จังหวัดสมุทรสาคร

๑๑๘. นางสาวประภาพร มณีโรจน์
อายุ ๖๑ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาคร
บูรณะ
ที่อยู่ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เลขที่ ๙๑๙ ถนน
นรสิ ง ห์ ตำบลมหาชั ย อำเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
อีเมล์ prapaparnmaneeroje@gmail.com

จังหวัดสระแก้ว

๑๑๙. นางสุดใจ รุ่งเรือง
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม โรงเรี ย นวั ง น้ ำ เย็ น
วิทยาคม
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เลขที่ ๘๖๒/๔ หมูท่ ี่ ๑
ถนนจันทบุร-ี สระแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว ๒๗๒๑๐
อีเมล์ sudjai_wny@hotmail.com

จังหวัดสระบุรี

๑๒๐. นายอารมณ์ เบสูงเนิน
อายุ ๕๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ที่อยู่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เลขที่ ๔๒
หมู่ที่ ๔ บ้านเขาตะกร้า ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
อีเมล์ kruba2508@hotmail.com
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จังหวัดสิงห์บุรี

๑๒๑. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญ
อายุ ๕๗ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าช้างวิทยา
คาร
ที่อยู่ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑
ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๔๐
อีเมล์ toy-2501@hotmail.com

จังหวัดสุโขทัย

๑๒๒. นางทุเรียน พรมมิ
อายุ ๖๓ ปี เสนอชื่อโดยสมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบันเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัด
ไทยชุ ม พล (ดำรงประชาสรรค์ ) สาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
รามคำแหง
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ไทยชุ ม พล (ดำรง
ประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ ๔๐๐
ถนนจรดวิ ถี ถ่ อ ง ตำบลธานี อำเภอเมื อ งสุ โ ขทั ย จั ง หวั ด
สุโขทัย ๖๔๐๐๐
อีเมล์ nattapongnp@hotmail.com

จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๒๓. พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนุปตฺโต)
อายุ ๗๘ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม สอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม วัดพยัคฆาราม
ที่ อ ยู่ วั ด พยั ค ฆาราม ตำบลศรี ป ระจั น ต์ อำเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐
อีเมล์ momodorgee07gmail.com
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๑๒๔. นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล
อายุ ๕๘ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบางลี่วิทยา
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นบางลี่ วิ ท ยา เลขที่ ๙๖/๑ ถนน
ราษฎร์ อุ ทิ ศ ตำบลสองพี่ น้ อ ง อำเภอสองพี่ น้ อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐
อีเมล์ ppisoot07@gmail.com

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๒๕. นางมลิณีย์ วรรณะ
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลายสาย
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านปลายสาย บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐
อีเมล์ malinee-2505@hotmail.com

จังหวัดสุรินทร์

๑๒๖. นางปลั่งศรี มูลศาสตร์
อายุ ๘๕ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัด
สุรนิ ทร์ และบริหารงานมูลนิธเิ พือ่ สาธารณะกุศล มูลนิธปิ ลัง่ ศรี
มูลศาสตร์ ศิษย์และญาติมิตร
ที่อยู่ มูลนิธิปลั่งศรี มูลศาสตร์ ศิษ ย์และญาติมิตร
เลขที่ ๑๑ ถนนมูลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
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๑๒๗.นางผาณิต อาจภักดี
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๗๐
อีเมล์ phanit.art@gmail.com

จังหวัดหนองคาย

๑๒๘. นายสุวิทย์ บัวลอย
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบนั เป็นครูชำนาญการพิเศษ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐
อีเมล์ krysuwitkaravankon@hotmail.com
๑๒๙. นางมยุรี เพ็งสิงห์
อายุ ๕๒ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบัน เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
๔๓๑๓๐
อีเมล์ kruting@hotmail.com
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จังหวัดหนองบัวลำภู

๑๓๐. นางวัชรินภรณ์ บุญจันทร์
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบัน เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
ที่อยู่ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง หมู่ที่ ๕ บ้านชมพู
ทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอ่างทอง

๑๓๑. นางสาวศิริพร นาคน้ำ
อายุ ๗๗ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ข้ า ราชการบำนาญ โรงเรี ย นอ่ า งทองปัทมโรจน์ราษฎร์วิทยาคม
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิ ยาคม ตำบลบ้านอิฐ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

จังหวัดอำนาจเจริญ

๑๓๒. นายบุญเริ่ม อุนาภาค
อายุ ๗๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูอาสาสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน
เจริญวิทยา
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนเจริญวิทยา เลขที่ ๙๐๒ หมูท่ ี่ ๙ ถนน
ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมื อ งอำนาจเจริ ญ จั ง หวั ด
อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
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จังหวัดอุดรธานี

๑๓๓. นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
อายุ ๕๐ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ที่อยู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
อีเมล์ ben_pom_bung@msn.com
๑๓๔. นายไพรัช เหลืองอิงคะสุต
อายุ ๕๖ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
ทีอ่ ยู่ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เลขที่ ๑๑ ถนน
ประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ๔๑๐๐๐
อีเมล์ pairush.ud@gmail.com
๑๓๕. นายประยูร ธีระพงษ์
อายุ ๘๗ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้บริหาร โรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย สมาคมผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ที่ อ ยู่ สมาคมผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง
ประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการครุสภา อาคาร ๒ ถนน
นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐
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จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๓๖. นางกมลทิน พรมประไพ
อายุ ๕๕ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี
ที่อยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ถนนประชานิมิตร ตำบล
ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
อีเมล์ kamontin@hotmail.com

จังหวัดอุทัยธานี

๑๓๗. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
อายุ ๔๓ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล
สะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
อีเมล์ Somkiat_pim@hotmail.co.th

จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๘. นางเคียงเพ็ญ พรหมพล
อายุ ๕๙ ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เลขที่ ๑๕๐ ถนน
ราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
อีเมล์ khiangpen89@gmail.com
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๑๓๙. นางธนพรรณ แก้วจันดี
อายุ ๖๑ ปี เสนอชื่อโดยสมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอนุบาล
น้องหญิง
ที่อยู่ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง เลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที่
๑ บ้านทุ่งปริญญา ถนอุบล-ตระการ ตำบลขุหลุ อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐
อีเมล์ nongying20@hotmail.com
๑๔๐. นายบูรณะ สมชัย
อายุ ๖๗ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการศึ ก ษา ระดั บ
อาชีวศึกษา วิ ช าเชื่ อ มยนต์ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ที่ อ ยู่ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๓ เลขที่ ๗๙ หมูท่ ี่ ๑๔ ถนนสถิตย์นมิ านกาล
ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๑๐
อีเมล์ burana2491@gmail.com
๑๔๑. นายสมปอง สาระ
อายุ ๕๓ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ที่อยู่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เลขที่ ๖๐๐ ถนน
สรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
อีเมล์ sompong844@gmail.com
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๑๔๒. นางสุภวันท์ อารุณ
อายุ ๖๙ ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นนายกสโมสรลูกเสืออุบลราชธานี โรงเรียน
ประสิทธิศ์ กึ ษาสงเคราะห์
ที่อยู่ โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ เลขที่ ๓๖
หมู่ ที่ ๘ ถนนอุ บ ล-ตระการ ตำบลไร่ น้ อ ย อำเภอเมื อ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
อีเมล์ joonang@hotmail.com
 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๔๓. นายสมประสงค์ มั่งอะนะ
อายุ ๖๑ ปี เสนอชื่อโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มี
การคัดเลือกครูและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านมัธยม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม หมู่ที่ ๔ บ้านอุ้มผาง
ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๖๓๑๗๐
อีเมล์ somprasong2000@hotmail.com

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๔๔. นางปิยะพร ศรีพลาวงษ์
อายุ ๖๖ ปี เสนอชื่อโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มี
การคัดเลือกครู
ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนธรรมิกวิทยา
ที่ อ ยู่ โรงเรี ย นธรรมิ ก วิ ท ยา ตำบลสระพั ง อำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๔๐

ส่วนที่ ๓ | 139

NEW_AW.indd 139

9/23/15 9:17:29 PM

v

NEW_AW.indd 140

9/23/15 9:17:29 PM

NEW_AW.indd 141

9/23/15 9:17:30 PM

ส่วนที่ ๔
• มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• โครงสร้างคณะกรรมการ
และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

NEW_AW.indd 142

9/23/15 9:17:30 PM

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาด้าน
การศึกษา ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุก
ระดับการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชา
นุญาตตั้งชื่อรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “Princess Maha
Chakri Award” และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและ
พิจารณารางวัลมอบรางวัลให้แก่ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานดีเด่น
และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวม ๑๑ ประเทศๆละ ๑ รางวัล ในทุก ๒ ปี

ส่วนที่ ๔ | 143

NEW_AW.indd 143

9/23/15 9:17:30 PM

โครงสร้างคณะกรรมการ
และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิ
โครงสร้างคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประธานกิตติมศักดิ์)
คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ
คณะกรรมการ
วิชาการ

คณะกรรมการ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม

คณะกรรมการ
กิจการ
ต่างประเทศ

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์

๑) รายนามคณะกรรมการมูลนิธิฯ
๑. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
๒. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. ศ. กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
๔. ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๕. ศ. กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
๖. รศ. ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
๗. รศ. ดร.พินิติ ระตนานุกูล
๘. ผศ. ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
๙. นพ. ดร.สุภกร บัวสาย
๑๐. ดร.ดิเรก พรสีมา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๑. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
๑๒. ดร.จักรพรรดิ วะทา
๑๓. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
๑๔. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ
๑๕. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
๑๖. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
๑๗. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
๑๘. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๑๙. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
๒๐. นางนินนาท ชลิตานนท์
๒๑. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
๒๒. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง
		
๒๓. ดร.อำนาจ สุนทรธรรม
		
๒๔. ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
และผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
และเลขาธิการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขาธิการ

๒) รายนามคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
๒.๑ คณะกรรมการวิชาการ
รายนามคณะกรรมการ
๑. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
๒. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๓. นายแพทย์สุภกร บัวสาย
๔. ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
๕. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
๖. นายนคร ตังคะพิภพ
๗. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
๘. นายนพพร สุวรรณรุจิ
๙. ดร.จักรพรรดิ วะทา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ส่วนที่ ๔ | 145

NEW_AW.indd 145

9/23/15 9:17:30 PM

๑๐. ดร.อำนาจ สุนทรธรรม
๑๑. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
๑๒. นายสมพงษ์ ปานเกล้า
		
๑๓. ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
		
๑๔. นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต
		
๑๕. นางสาวณิชา มั่นนุช
		
๑๖. นางสาวสุดาสวรรค์ เอ็นดู
		
๑๗. นายอุดม วงษ์สิงห์
		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการด้านวิชาการและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย
๒. กำหนดแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการสำคัญเพื่อประสาน
หรือมอบหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
๓. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๕. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
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๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
รายนามคณะกรรมการ
๑. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
๒. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
๓. ศาตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
๔. นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
๕. นายสนั่น อังอุบลกุล
๖. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
๗. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๙. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
๑๐. ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
		
๑๑. นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต
		
๑๒. นางสาวณิชา มั่นนุช
		
๑๓. นางสาวสุดาสวรรค์ เอ็นดู
		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือในลักษณะต่างๆ การระดมทรัพยากรทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรทางสังคม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๓. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
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๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รายนามคณะกรรมการ
๑. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
๓. อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาค กรรมการ
เอเชียและแปซิฟิก หรือ ผู้แทน
๕. ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรี กรรมการ
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ผู้แทน
๖. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
กรรมการ
๗. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
กรรมการ
๘. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ
กรรมการ		
๙. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กรรมการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้แทน 	
๑๐. นายสมพงษ์ ปานเกล้า
กรรมการ
๑๑. นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์
กรรมการ
๑๒. ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวณิชา มั่นนุช
กรรมการ
		
และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการประสานความร่วมมือในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
๒. ดำเนินการประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับ
นานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
๓. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๔. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
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๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายนามคณะกรรมการ
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร
๒. ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน
๓. ผู้อำนวยการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
๔. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือ ผู้แทน
๕. นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน
๖. นายกสมาคมเคเบิลทีวี
แห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน
๗. เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
หรือ ผู้แทน
๘ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
๙. นายประกิต หลิมสกุล
๑๐. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
๑๑. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
๑๒. นายภัทระ คำพิทักษ์
๑๓. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
๑๔. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
๑๕. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
๑๖. นายพลพิบูล เพ็งแจ่ม
๑๗. นางเอื้ออารี หมื่นอินกุล
๑๘. นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์
๑๙. นางรุจิรารัตน์ บรรจง
๒๐. นางสาวภมรศรี แดงชัย
		
๒๑. นางสาวศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์
		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
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๒๒. ดร.ก๊ก ดอนสำราญ
		
๒๓. ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
		
๒๔. นางเกศธิดา เขียวสอาด
		

กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ			
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางแพร่หลายทั้ง
ในระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๒. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๓. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
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ลูกศิษย์
   เรียกผู้มาศึกษาว่าลูกศิษย์
เออผู้ใดได้คิดบ้างหรือไม่
ว่าเป็นศัพท์พิเศษของเทศไทย
ยกศิษย์ให้เป็นลูกถูกทำนอง
   เพราะมนุษย์น้อยใหญ่ในโลกนี้  
ย่อมรักลูกไม่มีเสมอสอง
เห็นว่าลูกมีคุณค่ากว่าเงินทอง               
ลูกศิษย์ของครูก็เป็นเช่นนั้นเอย
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ครูและนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของไทย
บุคคลสำคัญของไทยที่ทั่วโลกยกย่อง
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ติดต่อ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต กทม. 10300
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