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ทุนการกุศลสมเด็จยา
โครงการพระเมตตาสมเด็จยา

รายชื่อครูดีเดน
“รางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร”
ประจําป พ.ศ.2553 (รุนที่ 2)
-------------------------------- 





--------------------------------

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
1. นางสาวภัชรินทร หนอแกว
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
บานหวยปูด อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
2. นางสาวพิศมัย เหมะธุลิน
ศูนยการเรียนชึมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
บานแมหลองใต อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
3. นางสาววราภรณ วัฒนะนุกูล
ศูนยฯ กศน.อําเภอธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
1. ร.ต.ท. ดอน สมควร
2. จ.ส.ต. วัชรพงษ กันหมุด
3. ส.ต.อ. สุวิทย ชวยเทวฤทธิ์

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชนัตถปยะอุย
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคะเนจือทะ
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานละโอ
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1. นางสาวเกษร

อินตะทา

โรงเรียนบานทุงหลวง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

2. นายบรรเจิด

ถาบุญเรือง

โรงเรียนอนุบาลปางมะผา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

3. นางสิริถาวร

ดิศรพงศ

โรงเรียนบานสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
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นางสาวภัชรินทร หนอแกว
อายุ 46 ป
ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานหวยปูด อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน
ผลงาน
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติหนาที่ครู ศศช. ไดรับรางวัลครูดีเดน อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ประจําป 2539
โรงเรียนตั้งอยูบนดอยสูงชันพื้นที่ทุรกันดาร ฤดูฝนรถยนตไมสามารถเขาถึงได ตองเดินเทากวา 2 ชั่วโมง
มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี สงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงใหชาวบานไดพึ่งพาตนเอง
สงเสริมใหชาวบานในชุมชน นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ทําใหทุกครัวเรือนมีบอปลาและแปลง
ปลูกผักไวบริโภคเอง
5. สงเสริมอาชีพในครัวเรือนของชาวบาน โดยจัดทําโครงการจักสานไมไผ และการทําไมกวาดจากดอกกง
6. เปนผูริเริ่มรณรงคการควบคุมประชากร ทําใหสามารถลดลงจากอดีตที่ครอบครัวมีบุตรเฉลี่ย 5 คน ใหเหลือ 3
คนไดในปจจุบัน
7. เปนผูประสานหนวยงานราชการตางๆ เชน สาธารณสุขอําเภอ ในการตั้งศูนยการรักษาเบื้องตนภายใน
โรงเรียน เพื่อเปนที่รักษาและจายยาเบื้องตนใหแกชาวบานบนดอยสูง
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นางสาวพิศมัย เหมะธุลนิ
อายุ 40 ป
ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานแมหลองใต อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
ผลงาน
1. ปฏิบัติหนาที่ครู ศศช. ไดรับรางวัลครูผูปฏิบัติงานดีเดน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552
2. โรงเรียนตั้งอยูในถิ่นทุรกันดาร ระยะทางจากอําเภออมกอยถึงโรงเรียนกวา 200 กิโลเมตร อยูบนดอยสูงตอง
เดินเทากวา 2 วันในฤดูฝนรถไมสามารถเขาถึง เนื่องจากตองเดินทางผานลําหวยที่ไหลเชี่ยว สวนในฤดูแลง
ตองเดินทางดวยรถมอเตอรไซดกวา 1 วัน
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่บูรณาการภาษาปกากะญอและภาษาไทย เชน การเขียนแบบฝกหัดภาษาไทย
ตางๆบนกระดาษเทาขาว และใหนักเรียนทําราวไมไผแขวน สามารถนําไปสอนในหมูบาน ใตตนไมได
4. จัดทําหนังสือรวบรวมพืชผักของชาวบานปกากะญอที่กินเปนอาหารได เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ
พืชผักพื้นบาน
5. เปนผูประสานงานกับโรงพยาบาลอมกอย สาธารณสุขอําเภอรวมถึงหนวยงานราชการตางๆในการเขาไป
ชวยเหลือชาวบานใหมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นตลอด 10 ปที่ผานมา
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นางสาววราภรณ วัฒนะนุกุล
อายุ 28 ป
ครูศูนยฯ กศน. อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
ผลงาน
1. โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่สีแดงที่สุดแหงหนึ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. ระหวางการเดินทางไปกลับจากบานถึงโรงเรียน เกิดเหตุการณความไมสงบ เชน การลอบวางระเบิดถนนและ
การลอบยิงเกือบทุกวัน
3. ดูแลงานในพื้นที่ที่มีความรุนแรงถึง 4 ตําบลในอําเภอธารโต และเปนพื้นที่เกิดเหตุการณความไมสงบตลอด
กวา 5 ป ดวยความไมยอทอ และไมขอยายออกจากพื้นที่
4. เปนผูริเริ่มจัดตั้งหองสมุดหัวกะทิ สงเสริมการอานของชาวบานในชุมชน
5. ริเริ่มจัดตั้งกลุมอาชีพเสริมในพื้นที่ เพื่อเปนการชวยเหลือกลุมแมบานใหมีรายไดเสริมสําหรับครอบครัว
6. เปนวิทยากรผูใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนในอําเภอธารโต
7. เปนที่รักของชาวบานและเพื่อนรวมงานในพื้นที่
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รอยตํารวจโทดอน สมควร
อายุ 42 ป
ครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชนัตถปยะอุย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ผลงาน
1.
2.
3.
4.

ไดรับรางวัลครูใหญ ตชด. ดีเดน ประจําป 2547 และ ป 2552
รางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนสงเสริมปศุสัตวดีเดน จากกรมปศุสัตว
รางวัลดีเดนระดับจังหวัดในการประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาโรงเรียน ตชด. ชนัตถปยะอุย จากอันดับสุดทายของการประเมินป 2540 ขึ้นมาเปนลําดับตนๆ ของ
ภาคเหนือในป 2552
5. เปนที่รักและนับถือของคนในชุมชนและเพื่อนรวมงาน
6. เปนบุคคลที่หนวยงานภายนอกใหความเชื่อถือ มีความโปรงใสและรวมสนับสนุนทุนในการกอสรางและดําเนิน
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
7. ริเริ่มการตั้งโรงเรียนสาขาบานหวยกุก เพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียนบานไกลบนดอยสูง
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จาสิบตํารวจวัชรพงษ กันหมุด
อายุ 40 ป
ครูใหญศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคะเนจือทะ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ผลงาน
1. เปนครูในโรงเรียนที่ทุรกันดารมาตลอดโดย เปนผูบุกเบิกกอตั้งโรงเรียน ตชด. ใหมๆ ที่เขาถึงยาก สวนมาก
ตองเดินเทาเขาพื้นที่ในชวงแรกๆ
2. ระยะทางจากอําเภอถึงโรงเรียนกวา 30 กิโลเมตร ฤดูฝนตองใชรถมอเตอรไซดพันลอดวยโซสลับเดินเทา
เพราะเปนภูเขาสูงชันมาก
3. มีความคิดริเริ่มในการผันน้ําจากน้ําตกมาเปนลําธารน้ํากระจายสูแปลงเกษตรจํานวนมาก เชน ผักพื้นบาน ผัก
ตามฤดูกาล ผักกูด ผลผลิตนํามาใชในโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
4. สนับสนุนการทําสวมในหมูบาน โดยจัดหาบล็อกวงทอคอนกรีตและใหนักเรียนฝกผลิตดวยตนเอง เริ่มจากใช
ในโรงเรียนและกําลังขยายไปในหมูบาน
5. ประสานงานกับเกษตร ประมง ปศุสัตวอําเภอ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปนฐานบูรณาการ 3 หนวยงาน เพื่อเปน
ตนแบบใหกับโรงเรียนอื่นๆที่สนใจ
6. เปนที่เคารพรักของชาวบานในพื้นที่มาก
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ส.ต.อ. สุวทิ ย ชวยเทวฤทธิ์
อายุ42 ป
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานละโอ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ผลงาน
1. โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่เหตุการณความรุนแรงในระดับตนๆ ของจังหวัดนราธิวาส
2. ระหวางทางจากโรงเรียนถึงตัวอําเภอเกิดเหตุการณความรุนแรงบอยครั้ง
3. โรงเรียนไดรับแตงตั้งใหเปนศูนยการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอและไดรับการคัดเลือกเปนตน
กลาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพระบรมราชูปถัมภ
4. ไดรับรางวัลการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริในโรงเรียนป 2548 -2552
5. เข็มเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ป 2553
6. รางวัลขาราชการตํารวจดีเดนตนแบบ ป 2550
7. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชนทําเปนหนังสือที่ใชสอนเด็กนักเรียน เชน ลายจักสานใน
พื้นที่ และนําหนังสือที่ไดจัดทําถวายใหกับสมเด็จพระเทพรัตน เพื่อขยายผลใชในโรงเรียนพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
8. การรวมมือกับเกษตร ประมงอําเภอ ใชโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูเรื่องการเกษตรของชุมชน
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นางสาวเกษร อินตะทา
อายุ 51 ป
ครูโรงเรียนบานทุงหลวง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
ผลงาน
1. เปนครูสอนเด็กนักเรียนชาวเผากะเหรี่ยงกวา 31 ปบนดอยสูง
2. มีความสัมพันธที่ดีมากกับชุมชนทุกหลังคาเรือน สามารถประสานงานและขอความรวมมือกับชาวบานใหรวม
ชวยงานโรงเรียนไดในทุกเรื่อง
3. ในฤดูฝนการเดินทางเขาหมูบานซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนจะลําบากมาก
4. มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ ดี ใ นการบู ร ณาการสื่ อ การเรี ย นการสอน ระหว า ง ภาษาปกากะญอ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
5. มีความเสียสละและรักชุมชนชาวปกากะญอบนดอย และไมขอยายลงไปสอนในเมือง ถึงแมจะมีอัตราครูวาง
อยูก็ตาม
6. รวมงานกับโครงการหลวงในการขยายเมล็ดพันธุผัก และนํามาปลูกในโรงเรียนและหมูบาน
7. สงเสริมชุมชนใหหันมาทําการเกษตรอินทรียสงโครงการหลวง ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหชุมชนอยางยั่งยืน
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นายบรรเจิด ถาบุญเรือง
อายุ 33 ป
ครูโรงเรียนอนุบาลปางมะผา อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
ผลงาน
1. รางวัลครูดีในดวงใจป 2552 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดแมฮองสอน
2. รางวัลเสริมสรางขวัญและกําลังใจครูที่อยูในถิ่นทุรกันดารในป 2552
3. ริเริ่มโครงการหองเรียนเคลื่อนที่บานหนองผาจ้ํา และมีความตั้งใจขยายหองเรียนเคลื่อนที่อีก 1 - 2 แหง เพื่อ
ชวยใหเด็กบนดอยไมตองเดินทางลงมาและอาสาสมัครขึ้นไปสอนบนดอยสูง
4. ในชวงฤดูฝนมีน้ําปาไหลบาเขาทวมโรงเรียนเกือบทุกป เด็กนักเรียนและชาวบานตองชวยกันขนอุปกรณการ
เรียนขึ้นที่สูง
5. ออกแบบนวัตกรรมตาราง 9 ชองและมีตัวเลขวางบนพื้นเพื่อชวยเหลือเด็กออทิสติกในโรงเรียนใหมีพัฒนาการ
ในการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น
6. ริเริ่มโครงการเพื่อนชวยเพื่อน โดยฝกเด็กชนเผาที่เรียนดีเปนผูชวยครูสอนเด็กออนที่อยูตางชนเผา 1 คนตอ 2
คน เพื่อชวยสอนใกลชิดและแกปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรม
7. ไดรับความนับถือและยอมรับจากสาธารณสุขอําเภอ ในการอุทิศตนเสียสละเปนอาสาสมัครชวยพัฒนางาน
สาธารณสุขทองถิ่นบนดอย ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
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นางสิริถาวร ดิศรพงศ
อายุ 54 ป
ครูโรงเรียนบานสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
ผลงาน
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนตั้งอยูในเขตพื้นที่ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
รางวัลครูเกียรติยศที่ 1 สาขาภาษาไทยป 2552
รางวัลครูดีในดวงใจ ป 2551
รางวัลโลประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรียะรัง” ป 2547
จัดทํ าสื่อการเรียนการสอนชื่อ “สิริถาวร” โมเดลในกลุมสาระภาษาไทยที่คิดคนเอง และทดลองใหครูที่
โรงเรียนนําไปสอนเด็ก โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียนเปน 2 ภาษา คือภาษาไทย และ ภาษา
มลายูถิ่น
6. เปนวิทยากรแกนนําของจังหวัดใหความรูดานภาษาไทยของ สพฐ. ปตตานีและจังหวัดอื่นๆ
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