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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
1. นางสาวสุรภี กสิวุฒิ
2. นางสุณิศา กองแสง
3. นายนิพนธ วาโมง

ศศช.บานรังบี้ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ศศช.บานแมปูนนอยกะเหรี่ยง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
ศูนยฯ กศน. อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน)
4. ด.ต.ดนัย ภูเขาใหญ ครูใหญ ศกร. ตชด.บานเลผะสุคี กก.ตชด.34 อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
5. ส.ต.อ.เจริญรัตน โมกขศักดิ์ ครูโรงเรียน ตชด.บานแมกลองคี กก.ตชด.34 อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
6. ส.ต.อ.เสนห พงศาปาน ครูโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ50 พรรษา กก.ตชด.44 อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7. นายชัยยศ สุขตอ
ครูชํานาญการโรงเรียนบานยางเปา อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
8. นายมณี พัดขํา
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานแมตื่น อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
9. นางสําเนียง เพชรชนะ ครูชํานาญการโรงเรียนบานควนแปลงงู อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
............................................ .    ............................................ .

นางสุณศิ า กองแสง
ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานแมปูนนอยกะเหรี่ยง
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
ผลงาน
1. มีความมุงมั่น เสียสละ ทํางานที่ ศศช . แมปน
ู นอยกะเหรี่ยง เพียงผูเดียว ซึ่งเปนพื้นที่ทุรกันดาร นานกวา
2.

3.
4.
5.

6.
7.

14 ป โดยไมขอยายลงพื้นที่ราบ
มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี สามารถชักชวนชาวบานทุกหลังคาเรือนมารวม พัฒนาโครงการที่ไดรับ
พระราชทานจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ใหเกิด
ผลประโยชน แกชุมชนอยางยาวนานตลอด 14 ปที่ผานมา
เปนครูผูมีน้ําใจ และเปนที่รักของชาวบานมาก
เปนครูผูประสานความรวมมือหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชนไดอยางสัมฤทธิ์ และเปนที่วางใจของ
หนวยงานอืน่ ๆ
ดําเนินการประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ซึ่งเปนองคกรที่มีการบูรณา
การระหวางโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ กศน. เพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน
เปนผูริเริ่มการบวชปา โดยรณรงคใหชาวบานนําผาจีวรพระมาผูกไวรอบตนไมใหญ เพื่อปลูกจิตสํานึก
การอนุรักษปาไมอยางยั่งยืน เพื่อรักษาปาตนน้ําของชุมชน
ไดรับรางวัลครูดีเดน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ป 2552 จาก อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

นางสาวสุรภี กสิวุฒิ
ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานรังบี้
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ผลงาน
1. มีความตัง้ ใจในการสอนเด็กนักเรียนชาวกะเหรีย่ งบนดอยสูงกวา 6 ป ทั้งที่ระยะทาง และสภาพเสนทาง
การเดินทางจะลําบากและเปนดอยสูงชัน
2. มีทักษะในการสอนที่ดีมาก เด็ก นักเรียนกลาแสดงออก สามารถนําเสนองานที่ทําอยางชัดเจน และ
คลองแคลว
3. นักเรียนใชภาษาไทยไดอยางดีมาก โดยเฉพาะการพูดและการสื่อสารภาษาไทย
4. สงเสริมเรื่องความสะอาดเรียบรอยของโรงเรียน และการสรางสุขอนามัยของนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นกวาเดิม
5. สงเสริมใหนกั เรียนรักวัฒนธรรมของตนเอง เชน การอนุรักษเรื่องการแตงกายประจําเผา
6. สงเสริมใหนักเรียนประดิษฐเครื่องดนตรีประจําเผา (เตหนา) รวมถึงสงเสริมการทอชุดกะเหรี่ยงสําหรับ
ตุกตาชาวเขาเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึกในเทศกาลตางๆ
7. ไดรับรางวัลครูดีเดนประจําป 2551 และ ป 2552 จากสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
8. สงเสริมการทํานาขาวสาธิตใหแกนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อนําไปขยายผลในชุมชน

นายนิพนธ วาโมง
ครูศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลตําบลปาเสมัส
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ผลงาน

1. ทํางานในพื้นที่เสี่ยงภัยมานานกวา 8 ป โดยไมยอทอตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2. เปนผูป ระสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ เชน เจาหนาที่อาํ เภอ เจาหนาที่ อบต. และเจาหนาที่สาธารณสุข
อําเภอในการพัฒนาชุมชุมชนไดเปนอยางดี
3. เปนแกนนําในดานการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชนจนไดรับรางวัลจากสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ปจจุบันยังดําเนินการและขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียงในพื้นที่รับผิดชอบอยางตอเนือ่ ง
4. สงเสริมการทําอาชีพเสริมใหกับชาวบาน เชน การทําโร ตี การทําวงกบประตู จากไมยางพารา ในทองถิ่น
เพื่อใหชาวบานมีรายไดเพิ่ม
5. เปนผูไกลเกลี่ยกรณีพิพาทใหกับชาวบานในพื้นทีท่ ํางาน เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงขึ้น
6. ไดรับเกียรติบัตรจากบริษัทเอกชน ยกยองใหเปนครูผูสรางคน

ดาบตํารวจดนัย ภูเขาใหญ
ครูใหญศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลผะสุคี
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
ผลงาน
1. เปนผูที่สละตนเองอยางแทจริง ทุมเท พลังกาย

พลังใจ ทํางานในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูงชันในยาม

ชาวบานเจ็บไข ครูตอ งเปนผูขับรถพาคนปวย ลงดอยไปหาหมอทุกครั้งแมในฤดูฝน
2. มีการสงเสริมใหนักเรียนผลิตอิฐบลอคใชเองในโรงเรียนเนื่องจากราคารวมคาขนสงจากอําเภอแมระมาด
ถึงหมูบานสูงกวา10เทาจากราคาตามทองตลาด
3. ริเริ่มและสงเสริมการทํานาปรังใหกับชาวบาน เนื่องจากหมูบานเลผะสุขีประสบปญหาขาวไมพอในการ
รับประทานแตละป
4. เปนผูริเริ่มการทําธนาคารขาวเปลือกใหกับชาวบานยืมไปบริโภคในครอบครัว

และคอยนํามาคืนในป

ถัดไป
5. สงเสริมใหชาวบานไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได เชน การปลูกผักไวรับประทานเองในครัวเรือน
6. ไดรับใบประกาศนียบัตร ผูสนับสนุนการดําเนินโครง การพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีฯ

สิบตํารวจเอกเจริญรัตน โมกขศักดิ์
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมกลองคี
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
ผลงาน
1. ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมดานตาง เชน

การเกษตร ปศุสัตว ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการจัดการสอนอยู

ตลอดเวลา รวมถึงทําการขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียงไดเปนอยางดี
2. มีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จนไดรับการแตงตั้งเปนศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง
ของอําเภออุม ผาง จากนายอําเภออุมผาง จังหวัดตาก
3. คิดคนสูตรอาหารและนําพืชที่มีโปรตีนสูง เชน หญาบุหงานรามาเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวใช
เองภายในโรงเรียน เพื่อเปนการลดตนทุนในการเลี้ยงสัตว
4. สามารถประสานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อรวมมือพัฒนาโครงการ ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชน
กรมปศุสัตว ในการรวมผลิตกาชหุงตมชีวภาพ และอาหารสัตวที่ผลิตใชเองภายในโรงเรียน
5. ไดรับรางวัล ครูปศุสัตวดีเดน ของกรมปศุสัตว ประจําป 2553
6. สามารถทําใหโรงเรียนไดรับรางวัลการผลิตสัตวยอดเยี่ยม ของกรมปศุสัตวระดับประเทศ

สิบตํารวจเอกเสนห พงศาปาน
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ผลงาน

1. เปนผูที่อุทิศตนเองและตั้งใจทํางาน เพื่อผูดอยโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน
2. เปนผูเริ่มและรับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมแมบาน ในเขตบริการของโรงเรียนเชน กลุม
ตัดเย็บ กระเปากิ๊ฟชอป เพื่อจําหนายในรานภูฟา
3. เปนผูประสานหนวยราชการตางๆ ในพื้นที่ เชน ปาไมอําเภอ ในการขอกลาไมเพื่อนํามาใหชาวบานปลูก
ในพื้นที่ ประสานงานกับสหกรณอําเภอในการสงเสริมการทําบัญชีสหกรณในโรงเรียนและสงประกวด
จนไดรบั รางวัลจํานวนมาก
4. ไดรับรางวัล “ครูสงเสริมการบันทึกการประชุม” และ “การบันทึกบัญชีสหกรณ” จากสํานักงานสหกรณ
จังหวัดยะลา
5. สามารถพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพชาวบานจนปจจุบันมีสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้นกวา 50 คน
6. เปนที่ปรึกษาโครงการสหกรณของนักเรียน
รางวัล

จนสามารถทําใหนกั เรียนไดรบั รางวัลดานสหกรณ หลาย

นายมณี พัดขํา
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานแมตื่น
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ผลงาน
1. เปนครูมีความเสียสละทํางานในโรงเรียนติดชายแดน ที่มีการสูรบของกองกําลังทหารหลายฝายนานกวา
15 ป โดยไมขอยายออกจากพื้นที่
2. ไดรับรางวัลครูดีใจดวงใจป 2553 และไดรบั พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีระดับ 3ในป 2553
3. เปนครูผูทุมเทใหกับโรงเรียนบานแมตื่นอยางมาก เชน การ ชวยออกแบบอาคารเรียนใหมทุกหลัง การ
ชวยออกแบบและจัดทําปายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียน
4. สามารถสอนการประยุกตวัฒนธรรมทองถิ่นกับศิลปะอยางกลมกลืน
5. นําวัตนธรรมทองถิ่นมาประยุกตในการจัดทําหนังสือเรียนสอน ใหกับนักเรียนและโรงเรียนอื่นนําไปไป
ใชในการเรียนการสอน
6. มีความตั้งใจพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพและมีโอกาสเทาเทียมกันกับเด็กในเมือง

รวมถึงพัฒนาชุมชนให

เขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหเด็กเปนสื่อกลางในการบอกตอใหกับครอบครัว

นายชัยยศ สุขตอ
ครูชํานาญการโรงเรียนบานยางเปา
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ผลงาน

1. มีความเสียสละตนเองและทุมเทในการสอนเยาวชนทีด่ อ ยโอกาสในถิน่ ทุรกันดาร

โดยเดินเทาเพือ่ ไป

สอนหนังสือเด็กโรงเรียนบานแมโขง ระยะทาง 53 กม. กวา 4 ป
2. มีความสามารถในการสอนเด็กชาวกะเหรีย่ ง ใหใชวัฒนธรรมของตนเองในการสื่อเปนภาพวาดตางๆ ได
สวยงาม จนไดรับรางวัลระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดจํานวนมาก
3. ใชเวลาชวงเย็นสอนพิเศษดานศิลปะและกีฬาแกนักเรียนโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ตลอดเวลาที่ผานมา
4. ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีของนักเรี ยนในชีวิตสวนตัว เชน การไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา เปนผูเสียสละเวลา
สวนตัวเพื่อนักเรียน
5. เปนครูผูสอนศิลปะใหกับนักเรียน

และผลงานของนักเรียนชนะการประกวดระดับภาคเหนือและ

ระดับประเทศ
6. ไดรบั รางวัลครูดใี นดวงใจ รวมถึงไดรับการยกยองใหเปนบุคลากรตนแบบการปฎิรูประบบการเรียนรู
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสําเนียง เพชรชนะ
ครูชํานาญการโรงเรียนบานควนแปลงงู
อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
ผลงาน
1. มีการประยุกตวัสดุในทองถิ่นใหนักเรียนเรียนรูภาษา ความหมาย ประโยชน รวมถึงสามารถวาดรูปวัสดุ
นัน้ ๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจดวยตนเองไดมากขึ้น
2. ริเริ่มและผลิตสื่อสอนเสริมเพื่อพัฒนาดานภาษาไทย ใหกับเด็กนักเรียน
3. สอนอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยไมขอยายออกจากพื้นที่
4. มีจิตวิญญาณของความเปนครูสูง

ภายหลังจากเกษียณจะขออาสาชวยสอนนักเรียนจนสิ้นปการศึกษา

2554 โดยไมคิดคาสอน
5. คิดคนนวัตกรรมแบบเรียนการจัดการความรู แบบสงเสริมความคิดสรางสรรค
6. เปนที่ยอมรับและนับถือของเพื่อนครู รวมถึงชาวบานในพื้นที่ทุกคน
7. ไดรับรางวัลครูดใี นดวงใจ ป 2553 และ 2554 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 2
8. ไดรับรางวัลบุคลากรตนแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ประถมศึกษาแหงชาติ

ประจําป

2544

จากสํานักงานการ

