โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ร้ อยตํารวจเอก วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์

อายุ 48 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 18 ปี
ครู ใหญ่ โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผูเ้ สี ย สละ อุ ทิ ศ ตนปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ครู ใ นถิ่ นทุ รกันดาร ในพื้ นที่ เสี่ ย งภัย จากปั ญหายาเสพติ ด มาตลอด
ระยะเวลากว่า 18 ปี
2. เป็ นครู ผมู้ ุ่งมัน่ แก้ปัญหายาเสพติดให้กบั โรงเรี ยนและชุ มชน โดยขอความร่ วมมือจากชาวบ้าน ตั้งกฎระเบียบ
ของโรงเรี ยนและชุ มชน รวมทั้งสร้ างจิตสํานึ กให้กบั นักเรี ยนให้เห็นถึงอันตรายของยาเสพติด ปั จจุบนั พื้นที่
โรงเรี ยน เป็ นพื้นที่ปลอดยาเสพติด
3. เป็ นผูร้ ิ เริ่ มดําเนิ นโครงการนักเรี ยนบ้านไกล โดยรับเด็กที่ยากจนและไม่มีโอกาสทางการศึกษา จากหมู่บา้ นที่
ห่างไกลได้มาเรี ยน รวมทั้งให้นกั เรี ยนได้พกั นอน กินอยูท่ ี่โรงเรี ยน
4. ช่วยประสานงาน และดําเนินการให้โอกาสนักเรี ยนที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ได้ รับสัญชาติ โดยได้ประสานกับทาง
อําเภอ และกรมการปกครอง
5. เป็ นผูป้ ระสานงานจัดหาสาธารณู ปโภคให้กบั ชุ มชน ตลอดระยะเวลา 8 ปี เช่น ถนน, ไฟฟ้ า, และแหล่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร
6. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และมีส่วนร่ วมในด้านงานปศุสัตว์ของโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง และต่อเนื่องจนได้รับ
รางวัลปศุสัตว์ดีเด่น อันดับ 2 จากเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
7. ได้รับพระราชทานโล่ เกี ยรติยศ “ครู ผูส้ อนดี เด่น” ประจําปี 2544 จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ และใบประกาศ
เกียรติคุณ “ครู ดีเด่น” จาก กองกํากับการ ตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ในปี 2556

มุ่งมัน่ แก้ปัญหายาเสพติดให้กบั ร.ร. และชุ มชน

ส่งเสริ มให้ นร. ได้บวชเรี ยนหลังจบ

สร้างจิตสํานึกเรื่ องภัยยาเสพติดให้ นร.

จัดสร้างอาคารพักนอนให้ นร.บ้านไกล

ประสานงานเรื่ องขอสัญชาติให้

บริ หารจัดการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ดี

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
จ่ าสิ บตํารวจ ไสว รุ้งวิจิตร

อายุ 33 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 12 ปี
ครู ใหญ่ ศูนย์การเรี ยน ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา
ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผเู้ สี ยสละ อุทิศตนปฏิบตั ิหน้าที่ครู ในถิ่นทุรกันดาร บนดอยสู งตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี
2. บริ หารกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมให้กบั นักเรี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ องอาชีพ และงานรับผิดชอบใน ร.ร. ซึ่ งเป็ น
การฝึ กฝนให้นกั เรี ยนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
3. มีความสามารถในการประสานหน่ วยงานเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรี ยนในหลายๆ ด้าน เช่ น การสร้ าง
อาคารเรี ยน การสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการสร้างห้องสมุด
4. ส่ งเสริ ม และอนุ รักษ์วฒั นธรรมชนเผ่ากะเหรี่ ยง เช่น การฝึ กฝนให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และแสดง “รําตง” ให้คณะ
ที่มาเยีย่ มชมโรงเรี ยน และแสดงตามงานต่างๆ สามารถสร้างรายได้เสริ มให้กบั นักเรี ยน
5. ช่วยประสานกับโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ฯ จ.ตาก เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนที่จบชั้น ป. 6 ได้ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมต้น โดยช่วยอํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนให้กบั นักเรี ยน
6. ริ เ ริ่ ม การจ้า งครู ส อนภาษาอัง กฤษ ซึ่ งเป็ นชาวพม่ า จากศู น ย์อ พยพที่ เชี่ ย วชาญด้า นการพูด อ่ า น และเขี ย น
ภาษาอังกฤษ มาสอน นร. ทุกชั้น เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึนโดยประสานของบประมาณ
การจ้างสอนจากภาคเอกชน
7. เป็ นครู นัก พัฒนา ช่ วยดําเนิ นการปรับปรุ งระบบนํ้า ของโรงเรี ยน โดยการวางท่อประปาใหม่เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริ โภค และการจัดสร้างซุ ม้ เฉลิมพระเกียรติ ปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์

การเดินทางยากลําบากมากในฤดูฝน

ส่งเสริ มอาชีพเพื่อให้ นร. สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ประสานหน่วยงานภายนอกร่ วมสร้างอาคารต่างๆ ของ ร.ร.

อนุรักษ์วฒั นธรรมชนเผ่า

ประสาน ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์ให้ นร.มีโอกาสเรี ยน

ริ เริ่ มจ้างครู สอนภาษาอังกฤษชาวพม่าช่วยสอน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ร้ อยตํารวจเอก อาดัม ขุนจันทร์

อายุ 50 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 24 ปี
ครู ใหญ่ โรงเรี ยน ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ
ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
ประวัติและผลงาน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ในพื้นที่เหตุการณ์ ความไม่สงบรุ นแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็ นระยะเวลากว่า 24 ปี
(เคยได้รับจดหมายขู่เอาชีวติ แต่ยงั ปฏิบตั ิหน้าที่ครู โดยไม่ขอย้ายออกนอกพื้นที่)
2. เป็ นครู ที่สอนใน ร.ร. ตชด. บ้านปาโจแมเราะ มายาวนานกว่า 20 ปี ตั้งแต่มีนกั เรี ยนเพียง 20 คน ในขณะนี้ มีเพิ่ม
มากกว่า 170 คน ในปั จจุบนั ครู ได้มีโอกาสสอนรุ่ นลูก ของลูกศิษย์ จนถูกเรี ยกขานว่า “ปู่ ครู ”
3. ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และพัฒนาโรงเรี ยนจนได้รับ
รางวัล “โรงเรี ยนที่นอ้ มนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเยีย่ ม” จาก จ.ยะลา ในปี 2556
4. ริ เริ่ มกิจกรรมยุวเกษตร เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ดา้ นการเกษตรครบวงจรให้กบั เยาวชน โดยสร้างเป็ น
หลักสู ตรในการเรี ยนการสอน
5. สอนลู กศิ ษย์จนสําเร็ จการศึ กษาแพทย์ศ าสตร์ หลายคน และปั จจุบ นั กลับมาปฏิ บตั ิหน้า ที่ในพื้นที่ 3 จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้
6. ทุ่มเท และเสี ยสละในการสอน จนได้รับรางวัล “ครู ใหญ่ดีเด่น” อันดับ 2 จากกองบังคับการ ตํารวจตระเวน
ชายแดน ภาค 4 ในปี 2552

เหตุการณ์ความไม่สงบรุ นแรงในพื้นที่ที่สอน

ส่งเสริ มการเรี ยนด้านการเกษตรให้กบั

สอนมานานกว่า 24 ปี

ขยายผลปศุสตั ว์ไปยัง บ้านของ นร.

“ปู่ ครู ” ปัจจุบนั สอนรุ่ นลูกของลูกศิษย์

ร.ร. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง

สํ านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. )
นายอดิศักดิ์ อัครเกียรติยศ

อายุ 38 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 10 ปี
ครู อาสาสมัคร ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยไทร
ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผูเ้ สี ย สละปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นพื้ น ที่ ทุ ร กัน ดาร บนดอยสู ง ชัน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี การเดิ น ทาง
ยากลําบาก และอันตรายมากในฤดูฝน
2. ริ เริ่ มให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บา้ น โดยนําหลักธรรมของคริ สต์ศาสนาเป็ นระเบียบกลุ่ม ปั จจุบนั กลุ่ม
ออมทรัพย์มีการพัฒนาจนแข็งแกร่ ง มีเงินออมทรัพย์จาํ นวนมาก
3. นําเงินบางส่ วนจากกลุ่มออมทรัพย์มาจัดตั้งกลุ่มสหการร้านค้า และนํากําไรมาสร้างโรงสี ขา้ วให้กบั ชุมชน ริ เริ่ ม
จัดตั้งกลุ่มสตรี ร่ วมกันอนุรักษ์วฒั นธรรมชนเผ่าด้วยการสร้างอาชีพ เช่น การทอผ้ากะเหรี่ ยง
4. ส่ งเสริ มอาชีพที่มน่ั คงให้กบั ชุมชน ด้านการส่ งเสริ มการปลูกกาแฟ และช่วยประสานในการประกันราคารับซื้อ
5. ส่ งเสริ มการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได เนื่ องจากพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ และดําเนินการจนผลผลิตข้าวต่อไร่
สู งขึ้น เพียงพอต่อการบริ โภค
6. ให้โอกาสในการศึกษากับชาวบ้านโดยเสี ยสละเวลาส่ วนตัว ปฏิบตั ิหน้าที่สอน 2 หมู่บา้ นที่ห่างไกล

การเดินทางที่ยากลําบากในฤดูฝน

ส่งเสริ มการปลูกกาแฟเพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชน

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่แข็งแกร่ ง

จัดตั้งสหการร้านค้าบริ การสิ นค้าราคา

กลุ่มสตรี บา้ นห้วยไทร อนุรักษ์ผา้ ทอพื้นเมือง

จัดตั้งโรงสี ขา้ วให้กบั ชุมชน

สํ านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. )
นางสาวฐิติกานต์ บุญหนุน

อายุ 31 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 8 ปี
ครู อาสาสมัคร ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูหลวง
ต.ยางเปี ยง อ.อมก๋ อย จ.เชียงใหม่
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผเู ้ สี ยสละปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ดอยสู ง ในถิ่นทุรกันดาร ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี
2. ปลูกฝังให้นกั เรี ยน เรี ยนรู ้เรื่ องระเบียบ มารยาท และสุ ขอนามัยที่ดี ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีบุคลิกภาพดี สะอาดร่ าเริ ง
3. ริ เริ่ มโครงการพี่สอนน้อง ในการพัฒนาทางด้านการเรี ยนสุ ขลักษณะ เช่น โภชนาการ และเกษตรในโรงเรี ยน
4. ดึงชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องเก่าเล่าขานตํานานตะบรึ คี เพื่อเป็ นการอนุรักษ์วฒั นธรรมชนเผ่า
5. อนุรักษ์การทอผ้ากะเหรี่ ยงแบบโบราณ โดยส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ทุกขั้นตอนในการผลิตตั้งแต่ การปลูกฝ้ าย การหี บ
เมล็ดฝ้ าย การดีดฝ้ าย ม้วนฝ้ าย การเรี ยงเส้นด้ายและการทอผ้า
6. ส่ งเสริ มอาชี พให้ก ับชุ มชน และเด็ก นักเรี ยนด้า นการเลี้ ยงสุ กรแบบลดต้นทุน โดยสอนและดํา เนิ นการผลิ ต
อาหารสุ กร โดยใช้วสั ดุในท้องถิ่น
7. สร้างสรรค์บรรยากาศในการเรี ยนให้น่าสนใจต่อการเรี ยนรู้ โดยวาดรู ปการ์ ตูนสัตว์ต่างๆ ภายในห้องเรี ยน และ
ประยุกต์รูปการ์ ตูนต่างๆ ในการเรี ยนการสอน

นร.มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาดร่ าเริ ง

รู ปที่วาดบนผนังห้องเรี ยน

โครงการพี่สอนน้อง

ส่งเสริ มการอนุรักษ์การทอผ้า

ส่งเสริ มการเลี้ยงสุ กรแบบลดต้นทุน

จัดการเรี ยนรู ้เล่าขานตํานาน “ตะบรึ คี”

สํ านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. )
นายโสภณ เพชรมี

อายุ 33 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 9 ปี
ครู กศน. อําเภอบาเจาะ สํานักงาน กศน. จังหวัดนราธิ วาส
ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิ วาส
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผเู ้ สี ยสละ ปฏิบตั ิงานในพื้นที่เสี่ ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่ไม่ใช่คนในพื้นที่
2. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียงภายใน กศน. อําเภอบาเจาะ อย่างจริ งจัง และต่อเนื่องจนได้รับรางวัลโล่
เกียรติคุณ รางวัลที่ 1 ประเภทบุคคล ด้านการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ดีเด่น ประจําปี ปี 2555 จาก กศน.
3. สร้างสรรค์รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบใหม่ SQ3R และ Jigsaw ส่ งผลให้ กศน. อําเภอบาเจาะ ได้เป็ นสถานศึกษา
ต้นแบบ จาก กศน. จังหวัดนราธิ วาส
4. ผลสัมฤทธิ์ ในการศึกษาของนักเรี ยนเป็ นที่ประจักษ์ ผล N – Net ระดับมัธยมปลาย ได้อนั ดับ 1 และระดับมัธยมต้น
ได้อนั ดับ 3 ในปี 2556
5. ครู เคยบวชเรี ยนตั้งแต่ช้ นั มัธยม 1 – 6 และได้นาํ หลักธรรมมาประยุกต์ใช้กบั การทํางาน การเรี ยนการสอน มีส่วน
ทําให้ได้รับรางวัลที่ 2 สถานศึกษาด้านธรรมาภิบาลดีเด่น ในปี 2555
6. จัดหางบประมาณ โดยมี ส่ วนในการประสานศิ ษ ย์เก่ า ผูน้ ํา ชุ ม ชน และตัวแทนกลุ่ ม สตรี ในการสร้ า งอาคาร
อเนกประสงค์ให้กบั กศน. อําเภอบาเจาะ
7. สร้าง นศ. ต้นแบบเพื่อเป็ นแรงกระตุน้ และแรงบันดาลใจให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญศิษย์เก่ามา
เป็ นอาจารย์พิเศษให้รุ่นน้อง

เป็ นพื้นที่ที่เกิดความรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง

เกียรติบตั รผล N-Net มัธยมปลาย อันดับที่ 1

ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียง

ครู ศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมสอบได้นกั ธรรมเอก

จัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ SQ3R

ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาร่ วมกับ ศอบต. ในการสอน
ภาษาให้ทหารในพื้นที่

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ( สพฐ. )
นายอดุลย์ เทศสาย

อายุ 38 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 15 ปี
ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนบ้านแม่วะหลวง
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผเู้ สี ยสละ สอนหนังสื อให้กบั เด็กชาวกะเหรี่ ยง ในถิ่นทุรกันดารนานกว่า 15 ปี โรงเรี ยนไม่มีไฟฟ้ า และ
คลื่นสัญญาณโทรศัพท์
2. คิดริ เริ่ ม และจัดทําสื่ อการเรี ยนรู ้ หนังสื ออิเล็คทรอนิ คส์เรื่ อง “การอ่านจับใจความสําคัญ” ซึ่ งส่ งผลให้ผเู้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ O – Net กลุ่มสาระภาษาไทยสู งกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 4 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2553 – 2556)
3. ส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่านโดยใช้กิจกรรม “กระดาษหน้าที่ 2 ชวนน้องรักการอ่าน” โดยนํากระดาษเก่ามาเขียน
บันทึก และให้นาํ มาอ่านทุกวัน
4. จัดกิจกรรมสอนแบบไร้รูปแบบในเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 19.00 – 20.00 น. โดยกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยน
พักนอน
5. เป็ นแบบอย่างที่ดีโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชี วิต และใช้บา้ นของตน
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ด้านการเกษตรให้กบั ชาวบ้าน
6. ได้รับรางวัลทรงคุณค่ามากมาย เช่น รางวัล OBEC AWARDS เหรี ยญทองระดับชาติ ผูส้ อนยอดเยี่ยม สาระวิชา
ภาษาไทย รางวัลผูท้ าํ คุณประโยชน์ดา้ นการศึกษาระดับจังหวัด ปี 2556 จาก สกสค.

รับรางวัล OBEC AWARDS

มุมรักการอ่านให้ นร. ใน ร.ร.

หนังสื ออิเล็คทรอนิคส์

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร

สอนแบบไร้รูปแบบในช่วงกลางคืน

กิจกรรม “กระดาษหน้าที่ 2 ช่วยน้องรักการ

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ( สพฐ. )
นายเอกชัย ศรีดา

อายุ 52 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 19 ปี
ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ห้องเรี ยนบ้านปางคามน้อย
ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผเู้ สี ยสละ ที่สอนหนังสื อให้กบั เด็กชาวเขาผูด้ อ้ ยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร มายาวนานกว่า 19 ปี
2. นําประสบการณ์ครู กศน. ในด้านพัฒนาชุ มชน อนุรักษ์วฒั นธรรมการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
บูรณาการในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3. สร้างห้องเรี ยนบ้านปางคามน้อย เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน การจัดการศึกษานวัตกรรมใหม่ ที่มีแห่งเดียวในประเทศ
4. ห้องเรี ยนบ้านปางคามน้อย ได้รับโล่เกียรติยศ ห้องเรี ยนดีเด่น ของอําเภอปางมะผ้า ในปี 2554
5. มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นชุ ม ชน ในด้า นส่ ง เสริ ม การเกษตร โดยสร้ า งโรงเรี ย นให้เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้า น
การเกษตรของหมู่บา้ น
6. ครู มีความสามารถทางด้านช่าง เช่น ไฟฟ้ า, ประปา, ก่อสร้าง และจะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านช่างกับโรงเรี ยน
และชุมชนมาโดยตลอด
7. ได้รับเกียรติบตั รครู ผสู ้ อน นร.ได้รับรางวัลเหรี ยญทองระดับชาติ ด้านการจักสานไม้ไผ่ ในปี 2555 จาก สพฐ.

สอนในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูง

แหล่งศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการศึกษา” แห่งเดียวใน

อนุรักษ์วฒั นธรรมชนเผ่า

เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเกษตรให้กบั ชุมชน

ริ เริ่ มสร้างห้องเรี ยนบ้านปางคามน้อย

จิตอาสาช่วยเหลืองานชุมชน

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ( สพฐ. )
นางกาญจนา จองเดิม

อายุ 43 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 21 ปี
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนบ้านนาประดู่
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผเู ้ สี ยสละอุทิศตนทํางาน เพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มายาวนานกว่า 21 ปี
2. เป็ นผูค้ ิดค้นกระบวนการพัฒนาการเขี ยนภาษาไทย “10 ขั้น หรรษา พัฒนาการเขี ยน” ทํา ให้ค รู ไ ด้รับรางวัล
“ห้องเรี ยนครู มืออาชีพ” ในปี 2549
3. เป็ นวิทยากรในการอบรมครู ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ “การแก้ปัญหา การพูดภาษาไทย” ของนักเรี ยน
ที่ใช้ภาษามลายูในชีวติ ประจําวัน
4. สามารถสร้างลูกศิษย์ให้ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่การศึกษา มากกว่า 200 รางวัล
5. เป็ นครู ผเู้ ป็ นต้นแบบในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เรื่ องราวของครู ถูกถ่ายทอด
ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ THAI PBS ในวันครู ปี 2556
6. เป็ นครู ผไู ้ ด้รับการยกย่องได้รับรางวัลต่างๆ มากกว่า 30 รางวัล เช่น รางวัลครู ดีในดวงใจ ในปี 2550 จาก สพฐ.
รางวัลครู คุรุสภาดีเด่น ระดับประถม ในปี 2556 จากคุรุสภา

เป็ นวิทยากรอบรมครู ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สื่ อการเรี ยนจํานวนมากที่ครู เป็ นผูจ้ ดั ทํา

สอนพิเศษช่วงเช้า 7 โมง ให้ นร. ที่ผลการเรี ยนไม่ดี

สร้างลูกศิษย์ให้ได้รับรางวัลจากจังหวัดและเขตมากกว่า 200 รางวัล

เป็ นต้นแบบในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

รับพระราชทานโล่ครู เกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
ในปี 2554

