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ขอมูลประสบการณและผลงานดีเดนของ นายเกียรติศักดิ์  ม่ันจิตร  ครู ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 
 

 

 
 

ช่ือ – สกุล   นายเกียรติศักด์ิ   มั่นจิตร 
 
การศึกษา ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   บางแสน 
  ปริญญาโท  สาขาคณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
เริ่มรับราชการ     วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520   ถึงปจจุบัน   อายุราชการ 37 ป 
 
ตําแหนงปจจุบัน   ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ     

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์       
จ.ฉะเชิงเทรา   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 

 เลขานุการศูนยพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตร              
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ประธานชมรมผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ประธานชมรม EIS (English for Integrated Studies project) จ.
ฉะเชิงเทราการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ โดยครูไทย เพื่อเด็กไทย 
สูสากล 

 ประธานสาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ รุนท่ี 1 
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ประสบการณและผลงานดีเดน 
 
 -  รับโลประกาศเกียรติคุณ “ คนดีของแผนดิน แมพิมพของชาต ิ” ประจําป 2552 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 -  รับโลประกาศเกียรติคุณ “ บุคคลตัวอยาง สาขาการศึกษา ” ประจําป 2552 
ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552  โดยสมาคมสโมสร
วัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภเน่ืองในโอกาสวันแมแหงชาติ 
 
 -  รับโลประกาศเกียรติคุณ “ ตนแบบคนดี  ประจําป 2552 ”  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
 -  รับเข็มเชิดชูเกียรติ  ของครุสภาในฐานะ “ ครูผูสอนดีเดนสาขาวิชาคณิตศาสตร ”  
ประจําปการศึกษา 2552   ในวันครู 16 มกราคม  พ.ศ. 2553 
 
 -  รับโลประกาศเกียรติคุณ   “ ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน  ประจําป 2552 ”  
ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกท่ี 12 คายจักรพงศ  ปราจีนบุรี 
ในพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน สวนสนาม  เมื่อวันท่ี  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
 
 -  รับโลประกาศเกียรติคุณ “ครูดีเดนสาขาวิชาคณิตศาสตร  8  จังหวัดภาคตะวันออก”   
ของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร  ภาคตะวันออก  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  คร้ังท่ี 27   เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
 
 -  ครูผูสอนสําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีแบบหองเรียนพิเศษ  ชวงช้ันท่ี 4 
 
 -  รวมนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน  เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2551  ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 -  ท่ีปรึกษาคายปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 
 -  คณะกรรมการการจัดสรางสื่อวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ของ 
คณะวิทยาศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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 -  คณะกรรมการการจัดสรางสื่อมัลติมีเดีย  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1    โดยใชโปรแกรม  Flash 
 
 -  วิทยากรแกนนําของ สสวท. ใหการอบรมแกครูในและนอกโรงเรียน  ดวยโปรแกรม 
The Geometry ‘s Sketchpad (GSP)  ,  DeskTop Author ,  Photoshop , Dreamweaver 
และ  Captivate 
 
 -  กรรมการและเลขานุการศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 -  ประธานคณะกรรมการการจัดแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร  ของสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
 -  ประธานชมรมผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร  จงัหวัดฉะเชิงเทรา   
และเปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน  ประจําป  2552 
 
 -  พัฒนาเว็บไซด   www.ksmodern1.com  เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
และเผยแพรความรูทางคณิตศาสตร ตอสาธารณชนผูท่ีสนใจ 
 
 -  เขารับการอบรมในการใชภาษาอังกฤษบูรณาการเพื่อการศึกษาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร (EIS) รุนท่ี 1  
 
 - ประธานชมรม EIS2010 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 - ศึกษาดูงานการเรียนการสอน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ณ ประเทศสิงคโปร  ระหวาง
วันท่ี 17 - 20 เมษายน 2553  ณ  Ngee Ann Secondary School 
 
 - เขารับการอบรมหลักสูตร MASTER TEACHER  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันท่ี 3 -12 พฤษภาคม 2553  และไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตรใหกับครูคณิตศาสตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
 - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของ ศกม.5 และ ศกม.6  ซึ่ งประกอบดวย  5 จังหวัด ไดแก  ฉะเชิงเทรา  
สมุทรปราการ  นครนายก  ปราจีนบุรี และสระแกว 
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 - ไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอใน ระดับปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร  สาขา
คณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   โดยได รับทุนการศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ ฯ ประจําป 2553 
 
 - ไดรับรางวัลบัณณาสสมโภช  (Princess Jubilee Award)  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี เมื่อวันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ. 2554  ณ ศาลาดุสิตดาลัย  สวน
จิตรดา  ในฐานะโรงเรียนท่ีมีผลงานดีเดนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยมีจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินโครงการบัณณาสสมโภช 
 
 -  ได รับการคัดเลือกจากสถาบันส งเส ริมการสอนวิทยาศาสตรและ เทคโนโล ยี  
กระทรวงศึกษาธิการ  (สสวท.)  ใหเปนครูผูนําศูนย  (Reader Center) ในการอบรมครูผูสอน
วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ท่ีมีผลการประเมินอยูใน
ระดับกลางในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ. 2554 
 
 -  ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  เขารวมประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณากรอบสาระความรูวิชาชีพครูและวิชาเอก (คณิตศาสตร) ในฐานะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูทรงคุณวุฒิดานคณิตศาสตร  ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันท่ี 22 
ธันวาคม  พ.ศ. 2554   
 

-  ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป 2554  ของคุรุสภา ในงานวันครู 16 มกราคม
2555  ประกอบดวยเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ  
 

-  ได รับรางวัลผูทําคุณประโยชนดานการศึกษา  ประจําป 2554  ของ สกสค. 
(สํานักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)    ในงานวันครู  
16 มกราคม 2555   

 
 -  รับโลประกาศเกียรติคุณ “ ตนแบบครูผูสรางคน  ประจําป 2555 ”  จากองคมนตรี     
พลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท  ณ สโมสรขาราชบริพาร  กรุงเทพฯ   เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน  พ.ศ. 
2555 
 
 -  รับโลรางวัลระดับดี  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท ในการประกวด
สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา  ในรายการโทรทัศนครู  เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
 
 -  ไดรับเชิญจาก สสวท.ใหเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการ  คลินิกวิชาการ หัวขอ              
“คณิตศาสตรออนไลนผานเว็บไซต  www.ksmodern1.com”  ในการประชุมวิชาการ
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียน (วทร.21)  The International Science Mathematics 
and Technology Education Conference 2013   ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2556 
 
 -  รับเกียรติบัตร “ครูแสนด”ี จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  23 ก.พ. 2556 
 
 -  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ดานวิชาการ ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6   ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ในระดับภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS  ในระดับประเทศ ประจําป 2555 
 

 
 
 -  รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิต  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีฯ  สาขาคณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ัง
ระบบ  (SP2)  สําหรับ Master Teacher  เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2556    
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 -  ไดรับเกียรติจากสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  ใหเปน
ผูเช่ียวชาญในการกําหนดจุดตัดคะแนน O-Net ประจําปการศึกษา 2555  เมื่อวันท่ี 10 -11 
มีนาคม  พ.ศ. 2556   ณ โรงแรมเฟสท  กรุงเทพมหานคร    
  

-  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โดยใช
ภาษาอังกฤษ  เพื่อการศึกษาแบบบรูณาการ (English for Integrated Studies : EIS)  ณ 
ประเทศฮองกง  United Christian College (Kowloon East)  และ Shenzhen Longgang 
Wankecheng Experimental School เมืองเซินเจิ้น สาธารณประชาชนจีน     
 
 -  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน  ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6   ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC 
AWARDS  ในระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS  ใน
ระดับประเทศ ประจําป 2556 
 

-  ได รับรางวัลผูทําคุณประโยชนดานการศึกษา  ประจําป 2556  ของ สกสค. 
(สํานักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)    ในงานวันครู  
16 มกราคม 2557   
 

- ไดรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประจําป 2557   และไดรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม ศึกษา
เขต 6  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป 2557 
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- ไดรับการอนุมัติและแตงต้ัง ในตําแหนง ผูเ ช่ียวชาญเฉพาะ ทําหนาท่ีอาจารยผูสอน
ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันท่ี 20 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558  สอนวิชา MED 6402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนคณิตศาสตร 

 
 - ไดรับรางวัลบัณณาสสมโภช  (Princess Jubilee Award)  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี ระยะท่ี 2  เมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558   ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรดา  ในฐานะโรงเรียนท่ีมกีิจกรรมดีเดนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
โดยมีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินโครงการบัณณาสสมโภช 

 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน "นวัตกรรมการเรียนรู ครูสรางเอง" ของ

สํานักงานพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
ในหัวขอ "คณิตศาสตรออนไลน" 

 
 
 

  อุดมคติ   :    มุงม่ัน  ฟนฝา  สรรหาสิ่งที่ดี  เพื่อศักดิ์ศรแีหงชาวเบญจมฯ 
      :     Look ahead and do all we can …    
  
           เกียรติศักด์ิ  มั่นจิตร   โทรศัพท 081-5767619 , 085-2847047 
           E-mail  :  keartisak2004@yahoo.com 
           Facebook :  เกียรติศักด์ิ มั่นจิตร 
           Line :  KS Modern1  ID : ks2499 
           Fanpage : www.facebook.com/ksmodern1 
           My Website : www.ksmodern1.com 

 


