
 



 

 

วัตถุประสงค ์

  รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ขอบเขต 

  เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

หัวข้อรายงาน 
๑. ผลการด าเนินงานตามโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุคลากรทาง

การศึกษา ลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 
๒. ผลการด าเนินงานตามโครงการ ศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผลการด าเนินงานตามโครงการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๔. ผลการด าเนินงานตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  
 
 
 
 



 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต ๒ 

๑. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเองประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่
บนพ้ืนฐานของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดีส านึกในหน้าที่และเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป  

๒. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษารัก ศรัทธา และซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่องานที่ปฏิ่บัติ  
๓. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น ในระบบ

คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

 ๔. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และจริยธรร 
 เชิงปริมาณ 
    บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 
จ านวน ๕๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต ๒ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติดีส านึกใน
หน้าที่และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  

 
๒. การด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 

ชื่อกิจกรรม วันเดือนปี 
ที่ด าเนินการ 

สถานที่ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1.เขียนโครงการ กันยายน ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒   
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ กันยายน ๒๕๖๔  ๕๗ คน  
3.แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม กันยายน ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒ ๕๗ คน  
     

๓. งบประมาณตามโครงการ 
งบประมาณตามโครงการ    จ านวน      ๘๙,๔๕๐     บาท    
งบประมาณท่ีใช้ไป     จ านวน     ๘๗,๔๕๐     บาท   
งบประมาณคงเหลือ     จ านวน     ๒,๐๐๐ บาท 
 
 



 
 

๔. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
-ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 

๒  จ านวน  ๕๗  คน      
เชิงคุณภาพ 

               -บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
๒ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติดีส านึกในหน้าที่และเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป  
 

     ๕. ปัญหาอุปสรรค 
-ระยะเวลาการจัดอบรมสั้นเกินไป 

     ๖. ข้อเสนอแนะ 
-ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างน้อย 3 วัน หรือไม่ก็น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนา 
-การพัฒนาควรต่อเนื่องทุกปี หลักสูตรที่ใช้ควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

     ๗. องค์ความรู้/นวัตกรรม 
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ มี

คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติดีส านึกในหน้าที่และเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคระหว่างกัน จนน าไปสู่การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก กล้าน าการเปลี่ยนแปลง ในทุก ๆ ด้าน มีความคิดสร้างสรรค์  สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
อนาคตต่อไป 

๘. แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ใฝ่หา 

ความรู้อยู่เสมอจากการอบรมพัฒนาหรือศึกษาหาความรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง  จากการศึกษาดูงานสถานที่จริง 
หรือค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ ศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่สถานศึกษา โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักคิดในการพัฒนาการศึกษา 

๓. เพ่ือให้คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  
 เชิงปริมาณ 

-ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๓๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
- น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักคิดในการ 

พัฒนาการศึกษา  
๒.  การด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 

ชื่อกิจกรรม วันเดือนปี 
ที่ด าเนินการ 

สถานที่ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

๑.เขียนโครงการ กันยายน ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒   
๒.จ าท าหนังสือขออนุญาตศึกษาดู
งานโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ 
เขต ๒ 

กันยายน ๒๕๖๔    

๓..แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วม
เดินทางไปศึกษาดูงาน 

กันยายน ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒ ๓๐ คน  

๔.เดินทางไปศึกษาดูงาน ตุลาคาม ๒๕๖๔ ร.ร.ชุมชนไกรลาศ
วิทยาคม 

๓๐ คน  

  

     ๓. งบประมาณตามโครงการ 
งบประมาณตามโครงการ    จ านวน      ๕๔,๖๐๐     บาท    
งบประมาณท่ีใช้ไป     จ านวน     ๕๔,๖๐๐     บาท   
งบประมาณคงเหลือ     จ านวน         - บาท 

๔. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
-ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต ๒ จ านวน ๓๐ คน 



เชิงคุณภาพ 
               -ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม       
เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเป็นหลักคิดในการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยยอดสู่มาตรฐานสากล 

     ๕. ปัญหาอุปสรรค 
-ความพร้อมเพรียงของคณะผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ต่างคนต่างไปท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้า

ศึกษาดูงาน 

     ๖. ข้อเสนอแนะ 
-ผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานทุกคนควรมีวินัย และตรงต่อเวลา 
-การเดินทางต้องไปพร้อมกันเป็นหมู่คณะ ไม่ควรแยกเดินทางต่างคนต่างไป 

     ๗. องค์ความรู้/นวัตกรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ท่ีเข้ารับการศึกษาดูงานได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐ

กิจพอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาต่อยอดโครงการของโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน
และโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย  

๘. แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาโครงการที่มีอยู่พัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เป็น
แนวการท ากิจกรรมเสริมในโรงเรียน กิจกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเองเป็นหลัก ที่เน้นความสมดุล
ทั้ง 3 คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน เป็นกระบวนการสร้างคนให้กับ สังคม ที่เป็น
คนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ... 
  
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๑. วัตถุประสงค ์ 

๑.๑ เพ่ือส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๑.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๑.๓ เพ่ือสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ๑.๔ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๕ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน  



 เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  จ านวน 15 คน 
2. ครผูู้สอนตามระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 36 คน  
3. ครูผู้สอนทั้ง  8 กลุ่มสาระ  จ านวน  96 คน 
4. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) จ านวน  4 คน 
5. ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  74 คน 
6. พนักงานราชการ  จ านวน  36  คน 

 เชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้รับการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานให้ได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณะชน 

 
๒. การด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 

ชื่อกิจกรรม วันเดือนปี 
ที่ด าเนินการ 

สถานที่ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

เขียนโครงการ ธันวาคม ๒๕๖๓ สพป.นภ.๒   
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัล 

ธันวาคม ๒๕๖๓ สพป.นภ.๒ ๑๗ คน  

ประชุมคณะกรรมการฯ ธันวาคม ๒๕๖๓ ห้องลือค าหาญ ๑๗ คน  
ส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลให้
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 

ธันวาคม ๒๕๖๓  ๑๒ ศูนย์
เครือข่ายฯ 

 

ศูนย์เครือข่ายส่งผลการคัดเลือก
รางวัลมาที่ สพป.หนองบัวล าภู เขต 
๒  

ธันวาคม ๒๕๖๓  ๑๒ ศูนย์
เครือข่ายฯ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การคัดเลือกรางวัลฯ 

มกราคม ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒   

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลฯ มกราคม ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒   
มอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ได้รับรางวัล ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๔ 
 ศูนย์เครือข่าย

ฯ 
 

     

๓. งบประมาณตามโครงการ 
งบประมาณตามโครงการ    จ านวน      -               บาท    
งบประมาณท่ีใช้ไป     จ านวน     -       บาท   
งบประมาณคงเหลือ     จ านวน     -    . บาท 
 



๔. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 

๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็น

แบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องของศิษย์ สังคม และบุคคลทั่วไป มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่
วิชาชีพตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

๕. ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ค่อยส่งเสริมให้ครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ส่งแบบประวัติและผลงาน

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บางคนไม่สนใจที่จะส่งแบบประวัติและผลงานเข้ารับการ

คัดเลือก พอใจในสิ่งที่ตนมีท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดก็พอแล้ว 
 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ไม่กล้าส่งผลงานเพราะกลัวเกณฑ์การคัดเลือก และคิดว่าส่งไป
ก็คงไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 4. จ านวนรางวัลมีน้อย ท าให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาไม่อยากส่งแบบประวัติและผลงาน 

๖. ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ส่งแบบประวัติและผลงานเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับรางวัลเพราะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ส าหรับผู้ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และอุทิศตนให้กับศิษย์ เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
เพ่ือนร่วมงาน 

3. เพ่ิมจ านวนรางวัลให้ครอบคลุมทุกระดับ แยกตามประเภท เพราะเกียรติบัตรสามารถน าไป
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และประกอบการสอบแข่งขันในต าแหน่งที่สูงขึ้นท าให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๗. องค์ความรู้/นวัตกรรม 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สามารถ

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม ต่อสารธารณชนเป็นแบบอย่างที่ดีเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจน าไป
พัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้ 

๘. แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 



วิชาชีพส่ง มีความเสียสละ รักและเมตตาต่อลูกศิษย์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ส่งแบบประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไห้ได้รับรางวัล 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

๑. วัตถุประสงค ์ 
       ๑.1  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม    
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู 
    ๑.2  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยากร 
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
    ๑.3  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัด
การศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นของครู บุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.4  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เชิงปริมาณ 
-ครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู เขต ๒ จ านวน  ๓๙  คน 
 เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ จนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน 
-ครูผู้ช่วยมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การประเมินองค์รวมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
พัฒนาและประเมินหลักสูตร การศึกษาค้นคว้า การเป็นผู้น า การส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน 

๒. การด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 
 

ชื่อกิจกรรม วันเดือนปี 
ที่ด าเนินการ 

สถานที่ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

๑.เขียนโครงการ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

สพป.นภ.๒ ๓๙ คน  

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๔    
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.63 สพป.นภ.2   
แจ้งครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนาด้วย
ระบบออนไซต์ 

เมษายน ๒๕๖๔ ผ่าน 
application 
zoom 

๓๙ คน  

แจ้งเลื่อนการจัดอบรมแบบออนไซต์ เมษายน ๒๕๖๔    
ประชุมคณะท างานทีม ICT วิทยากร     



ชื่อกิจกรรม วันเดือนปี 
ที่ด าเนินการ 

สถานที่ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

จัดท าหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์ สิงหาคม ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒ 
จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน 
application zoom 

สิงหาคม ๒๕๖๔ สพป.นภ.๒ ๓๙ คน  

๓. งบประมาณตามโครงการ 
งบประมาณตามโครงการ    จ านวน      -           บาท    
งบประมาณท่ีใช้ไป     จ านวน     -  บาท   
งบประมาณคงเหลือ     จ านวน     - . บาท 
 

๔. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
-ครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ จ านวน ๓๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติตามสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะ

ประจ าสายงานในการจัดการเรียนการสอน ด้วยหลักสูตรการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

๕. ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากการจัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-2019    

จึงไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไซต์ได้ จึงต้องมีการปรับแผนและเลื่อนก าหนดการพัฒนา
ออกไปท าให้ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้ 

๖. ข้อเสนอแนะ 
๑. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาครูในรูปแบบออนไลน์ ช่วยแก้ปัญหาในช่วงที่มีการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 ได้ดีพอสมควร สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย  
๒. ครูผู้ช่วยต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง และท าตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
๓. หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนา และระยะเวลาในการพัฒนาต้องเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป  

๗. องค์ความรู้/นวัตกรรม 
สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน 

application zoom จ านวน ๓๙ คน ในช่วงวิกฤตจากเชื้อไวรัสโควิด-2019  
๘. แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ สามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ล่ะพ้ืนที่ และใช้ได้ทุก
โอกาสไม่ว่าจะเป็นการการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร ส่งงาน ประชุมออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 



 



 

 

 

สารบัญ 

๑. รางวัลระดับชาติ 

๒. รางวัลระดับภาค 

๓. รางวัลระดับจังหวัด 

๔. รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑. รางวัลระดับชาต ิ
 

ประกอบด้วย 

๑. รางวัลคุรุสดุดี 

๑.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

นางฐิติพร   จันทร์ลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ 

๑.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

นางสาวตรีชฏา  รัชชูวงศ์   ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 

นางสาวพรวดี  โพธิ์ศรี   ครู โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 

๒. รางวัลครูดีในดวงใจ  

นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์  ครู โรงเรียนบ้านถ ้าช้างอินทร์แปลง 

๒. รางวัลระดับภาค 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

รางวัลเหรียญทอง 

นางฐิติพร  จันทร์ลอย ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านโคกกระทอ    รายการผู้อ้านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  

                               ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 

นายเทพบดินทร์  คะสา   ผู้อ้านวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา   รายการผู้อ้านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  

                               โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ด้านบริหารจัดการ 

นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์    ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวล้าภู เขต ๒  รายการศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส้านักงาน 

                             เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นายชัยทวัฒน์  พิมลรัตน์   ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  รายการครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  

                                Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ 



                                 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รางวัลเหรียญเงิน 

นางวนิดา   กัณหา ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหินตั งบังพระจันทร์  รายการผู้อ้านวยการสถานศึกษายอด 

                                เยีย่ม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและ 

                                เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางวนิดา  กัณหา ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหินตั งบังพระจันทร์  รายการผู้อ้านวยการสถานศึกษายอด 

                                เยีย่ม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและ 

                                เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

๓. รางวัลระดับจังหวดั 
ประกอบด้วย 

๑. ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุม่สาระการเรียนรู้  

ครูผู้สอนปฐมวัย 
นางอัจฉรา  ถาโคตร   ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 

๒. รางวัลพระพฤหัสบด ี
นางวิไลวรรณ  รัตนศรี    ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 

     ๓. รางวัลคุรุสภา 

นางวิไลวรรณ   รัตนศรี   ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 

 

๓. รางวัลระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประกอบด้วย 

๑. รางวัล “ครูดีมีจรรยาบรรณ” ได้แก่ 
๑. นางสาวธารารัตน์  ดวงค าบุตร  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
๒. นางสาวสุวิมล  ชาทอง  ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
๓. นางปราณี  ศรีประจง  ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
๔. นางชนานันท์  บุญเต็ม  ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 
๕. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม  ครู โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
๖. นายอุทัย  พูลพรม  ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 



๗. นางยุภาพร  อินทร์พรหม  ครู โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
๘. นางสุภาณี  เพียเทพ  ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
๙. นายวิวัฒน์  โสรส  ครู โรงเรียนบ้านวังหินซา 
๑๐. นางทิพวรรณ  สมยืน  ครู โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 
๑๑. นางสาวพัชรา  สุนา  ครู โรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
๑๒. นายชัยทวัฒน์  พิมลรักษ์  ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาปอ้มวิทยศึกษา 

๒. รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ดีเด่น ได้แก่ 
 ๑. นายธนกร  พันธะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
 ๒. นายธีรพงค์  สอนสาระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 

๓. นายครองภพ  ค าโมง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
๔. นางศรีจันทร์  สัตตานุสรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 
๕. นางสาวทับทิม  มีทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างวิทยา 
๖. นายวีระยศ  สิมลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
7. นายกิตติพงษ์  จวงโส  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
๘. นายบุญทัน  มาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน 
๙. นายอัครเดช  จันทยุทธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินฮาวน  ากงวิทยา 
๑๐. นายจารุพัฒน์  อ้วนมะโฮง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 
๑๑. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 
๑๒. นายนิเทศ  สัจจเขต  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
13. นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
14. นายเจียมพล  บุญประคม  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  

3. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” ดังนี้ 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  ได้แก่ 

(1) นางสาวชนิดาภา  แสงบุญอนันต์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
(2) นางสาวพุทธิตา  ชาวเหนือ  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางพิมพกานต์  มีทอง  ครู โรงเรียนซ าขอนแก่นวิทย์ 
(4) นางณภัทรา  ดอนมงคล  ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม 
(5) นางสาวสมพร  เค้าแคน  ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
(6) นางสมหมาย  โคตรทา  ครู โรงเรียนบ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 
(7) นางบุปผา  ภูวิชัย  ครู โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
(8) นางสาวอัจฉรา  ขุนโมกข์  ครู โรงเรียนบ้านต้อง 
(9) นางอริศรา  เลไทย  ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
(10) นางสาวชลธิชา  บุญสมคัร  ครู โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 
(11) นางสาวพัชรา  สุนา  ครู โรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
(12) นางสาวธัญญรัตน์  ป้องเขต  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  ได้แก่ 
(1) นางสาววราภรณ์  ศรีพัดยศ  ครู โรงเรียนบ้านยางชุม 
(2) นายเจษฏา  สิงห์ด้วง  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 



(3) นางสาวสุมิตรา  สุนะไตร  ครู โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 
(4) นางสาวลัดดาวัลย์  มานะลี  ครู โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 
(5) นางสาวชุติยา  ประจันตะเสน  ครู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
(6) นางสาวต๋อม  แก้วกันหา  ครู โรงเรียนยูงทองวิทยา 
(7) นางสาวรจนา  อินทร์นาง  ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 
(8) นายกล้าหาญ  สุขสงคราม  ครู โรงเรียนบ้านโคกนกสารกิา 
(9) นายทศพร  ศรีหาภูธร  ครู โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
(10) นางเกษชญา  มานันที  ครู โรงเรียนบ้านนาสมนึก 
(11) นายสงคราม  ชมภูพาน  ครู โรงเรียนบ้านวังส าราญ 
(12) นางสาวกัญญาพัชร  บุดดีเหมือน  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ 
(1) นายอภิสิทธิ์   วรรณทอง  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
(2) นางสาวรัชนี  ศิริจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางปิยฉัตร  ไชยอุบล  ครู โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
(4) นางกัลยา  กว้างขวาง  ครู โรงเรียนบ้านเอื องโนนไร่โนนสาวิทยา 
(5) นางสาวอัญธนา  โพธิ์ศรี  ครู โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
(6) นางสาวอภินันท์  นาดี  ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
(7) นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร  ครู โรงเรียนบ้านนาด่าน 
(8) นางวิลาวัลย์  ในจันทึก  ครู โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
(9) นางสาวไก่แก้ว  แสงกล้า  ครู โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
(10) นายอภิชัย  จันทร์ปัญญา  ครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 
(11) นางสาวกมลวรรณ  ภักดี  ครู โรงเรียนบ้านผาวัง 
(12) นางสาวเมธาพร  มณีโชติ  ครู โรงเรียนบ้านนาแก 

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางสาวพิชยาภรณ์  กองพิธี  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
(2) นางสาวศิริวรรณ  วงศ์แก้ว  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางรุ่งฤทัย  กนกหงส์  ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง 
(4) นางสาวอรุณี  เทพยศ  ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล 
(5) นางเสาวนีย์  ทองพุ่ม  ครู โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
(6) นางสาวประภาพร  โคตะวัน  ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
(7) นายวีระยุทธ  หลาบหนองแสง  ครู โรงเรียนบ้านนาด่าน 
(8) นายนิคม  ศรีหาโคตร  ครู โรงเรียนบ้านนาโมง 
(9) นายอ านาจ  ติ่งภูเขียว  ครู โรงเรียนบ้านนาไร่ 
(10) นางบุษยา  พานิล  ครู โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 
(11) นายวรรักษ์  ไชยพรมมา  ครู โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
(12) นายธนวัฒน์  บุตรทา  ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น  ได้แก่ 
(1) นางสาวปวีณา  มูลกองศรี  ครู โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 



(2) นายจักรกฤษ  ก านาดี  ครู โรงเรียนกุดแห่วิทยา 
(3) นางสาวสมฤทัย  เดชกุล  ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
(4) นางสุจิตรา  บุญหลง  ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
(5) นายไพศาล  เพียสังกะ  ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
(6) นางสุภาวดี  เหล่าอุด  ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
(7) นายสะอาด  ศรีภักดี  ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯ 
(8) นายสว่าง  จิตรจักร์  ครู โรงเรียนบ้านต่างแคน 
(9) นายวิษณุ  แก้วพิภพ  ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
(10) นายอ านวย  จันทร์โททึก  ครู โรงเรียนบ้านนากลาง 
(11) นายวิชาญ  สินทร  ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า 
(12) นายไกรฤกษ์  สิมงาม  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ 
(1) นายชัยยา  ศรีษะ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
(2) นายสายชล  อนุโนนธาตุ  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางสาววราภรณ์  พิมพ์รัตน์  ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง 
(4) นายธีระพล  กมลผาด  ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
(5) นางสาวกัญญา  พรมดี  ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
(6) นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ  ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ ง 
(7) นายกฤษฏา  ค ามูล  ครู โรงเรียนบ้านกุดฮู 
(8) นางสาวอรวรรณ  ศาลาชนสิน  ครู โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฏรบ ารุง 
(9) นายทินกร  จักษุทิพย์  ครู โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
(10) นายนิด  ทองพูล  ครู โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
(11) นายนิคม  เชื อเมฆ  ครู โรงเรียนบ้านวังส าราญ 
(12) นางสาวชฎาทิพย์  สาริยา  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางจุฑาทิพย์  พงษา  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
(2) นางชิดชนก  เพ็งสลุด  ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 
(3) นางสาวสุกัญญา  แสงสิมมา  ครู โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
(4) นางสาวกัลทรี  เจนชัย  ครู โรงเรียนบ้านก่าน 
(5) นายต่อพงษ์  จันทร์ชมภู  ครู โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 
(6) นายธีรพงษ์  บุญธรรม  ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
(7) นางสาวกันยกร  พระระฆัง  ครู โรงเรียนบ้านเซินราษฏร์เกษมศรี 
(8) นายธวัชชัย  นันท์ดี  ครู โรงเรียนบ้านบุญทัน 
(9) นางสาวทิพวรรณ  พรรณรังสี  ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวน  ากงวิทยา 
(10) นางสาวนงเยา  กองลี   ครู โรงเรียนหินตั งบังพระจันทร์ 
(11) นายสุทธิพงษ์  เดชวรากุล  ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า 
(12) นางสาวนุชรินทร์  ดอนมั่น  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 
 



8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางสาวบุษดี  วิชาเงิน  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
(2) นางสาวสุชาดา  ภักดี  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นายธีรโชติ  พันธ์เดช  คร ูโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
(4) นางสาววิไลวรรณ  แจ้งจ ารัส  ครู โรงเรียนบ้านซ าเสี ยว 
(5) นางอรทัย  โม้แพง  ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
(6) นางสาววิภาพร  สังคพันธ์  ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ ง 
(7) นางกาญจนา  มูลปลัด  ครู โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
(8) นางสาวอรัญญา  พานเงิน  ครู โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 
(9) นางสาวกมลวรรณ  ฤทธิ์บ ารุง ครู โรงเรียนบ้านนาสี 
(10) นางสาวนุชรี  ศรีผักผ่อง  ครู โรงเรียนบ้านภูเขาวง 
(11) นางณัชณศา  ประทุมชัย  ครู โรงเรียนบ้านผาวัง 
(12) นางสาวดวงจันทร์  แน่นอุดร  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

9) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางสาวอรทัย  ซ้ายสุข  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
(2) นางอัจฉรา  ถาโคตร  ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
(3) นางสาวภาวิณี  ศรีเจริญไพบูลย์  ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
(4) นางสาวทองใหม่  แสนบุญ  ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล 
(5) นางพิศดา  คะสา  ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
(6) นางมลวิภา  หงษ์ศิริ  ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
(7) นางสาวนิดธิดา  โยธินตะคุ  ครู โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 
(8) นางสาววิกานต์พร  บุญพาสมินธิ์  ครู โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
(9) นางสุบิน  บุตรโคตร  ครู โรงเรียนบ้านวังหินซา 
(10) นางสาวอรอุมา  ไชยหาเทพ  ครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 
(11) นางสาวสุภาพร  ซ้องวารินทร์  ครู โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
(12) นางจรรยพร  ศรีลาห้อย  ครู โรงเรียนบ้านนาแก 

10) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ 
(1) นายวรพงษ์  โสพุฒอ่อน  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
(2) นางสาววิภา  สอนศิริ  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางประครอง  สามิตร  ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
(4) นายอนุชิตร  ประไกร  ครู โรงเรียนบ้านก่าน 
(5) นางมลิวรรณ  อันพิมพ์  ครู โรงเรียนอุดมศรีวิไลวิทยา 
(6) นางสาวเอมอร  ขุนเรศ  ครู โรงเรียนยูงทองวิทยา 
(7) นายธีระพัฒน์  แซ่หลิ่ว  ครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
(8) นางสุกัญญา  เมืองผง  ครู โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 
(9) นายสุวิจักขณ์  ทุมสวัสดิ์  ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวน  ากงวิทยา 
(10) นางเอ็มอร  สิมทอง  ครู โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
(11) นายชาญชัย  อุดชุมพิสัย  ครู โรงเรียนบ้านไทยนิยม 



(12) นายสุวัฒน์  ประวันโน  ครู โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง   
๔. รางวัล “พนักงานราชการดีเด่น” ได้แก่ 
 ๑. นางสาวจีระวรรณ  เบ้าทุมมา  โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 ๒. นางเนตรนภา  เบ้าวรรณ  โรงเรียนโป่งแคศรีถาวร 
 ๓. นางสาวจีระวรรณ  พันลา  โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 
 ๔. นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี  โรงเรียนบ้านโนนตาล 
 ๕. นายฐานพัฒน์  แสนศรี  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 

๖. นางขาวน้อย  บรรณกาล  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
๗. นายลิขิต  พานิช  โรงเรียนบ้านกุดฮู 
๘. นายฐาปนัฐ  หงส์เหลี่ยม โรงเรียนโคกทุ่งน้อย 
๙. นางสาววชริปาณี  สมชัย  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา  เหตุเกษ  โรงเรียนบ้านนากลาง 
๑๑. นางสาวกาญจนา  มหาจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านผาวัง 
๑๒. นางสาวอัญชลีรัตน์  คนคล่อง  โรงเรียนบ้านผาเวียง 

5. รางวัล “ลูกจ้างช่ัวคราวสายงานการสอนดีเด่น” ได้แก ่
 ๑. นางสาววัชรี   สีอุ่นนี  พี่เลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
 ๒. นายโชคชัย  ศรีชมภู  ครูพี่เลี ยง โรงเรียนบ้านหนองบัวค าแสน 
 ๓. ศูนย์เครือข่ายนากลาง ๓ ไม่มีผู้ขอรับรางวัล 

๔. นายพิสิทธิ์  พูลศิริ  ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
๕. นางสาวเบญจพร  วะจีภูมิ  ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
๖. นางชไมพร  มูลชาติ  บุคลากรวิทย์-คณิต โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 
๗. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา  ครูพี่เลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
๘. นางสาวนภัสชญา  กมลตรี  ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
๙. นายพิทักษ์  ระภักดี   ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
๑๐. นางพิมพ์ชนก  วันทวี  ครูพี่เลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนากลาง 
๑๑. นางยุภาวดี  บุบพาที  ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
๑๒. นางหนูพิษ  ประทุมศาลา  ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาแก 

6. รางวัล “ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวนักการภารโรง และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ 
หน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น” ประจ าปี ได้แก่ 
 ๑. นายเมคิน  แสนอ้วน  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 ๒. นายสมควร  เหลาพร  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
 ๓. นายสุชาติ  อาสาสะนา  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
 ๔. นายถาวร  ทองใบ  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
 ๕. นางสาวบุญฮู้  งามข า  พนักงานท าความสะอาด  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 

๖. นายสมศรี  หงษ์กง  นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 



๗. นายจิระศักดิ์  สุธรรมราช  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
๘. นายเนืองนิตย์  วังคะฮาด  นักการภารโรง โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 
๙. นายเพลิน  ค าไร่  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาไร่ 
๑๐. นายยุ  อินทศิลา  นักการภารโรงบ้านนาสมนึก 
๑๑. นายพิรุณ  เพชรก้อน  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านผาวัง 
๑๒. นายหลอด  แสนแก้ว  นกัการภารโรง โรงเรียนบ้านนาแก 
13. นายอธิวัฒน์  สายสิงห ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  

๗. รางวัล “รางวัลธุรการโรงเรียนดีเด่น” ประจ าปี  ได้แก่ 
 ๑. นางสาวเกศินี  ครุฑสร้อย  ธุรการโรงเรียนบ้านยางชุม 
 ๒. นางสาวดาราพร  ฉิมนิล  ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
 ๓. นางวัลภา  ช านาญยา  ธุรการโรงเรียนบ้านท่าอุทัย 

๔. นางศศิธร  ไชยเหง้า  ธุรการโรงเรียนบ้านเอื องโนนไร่โนนสาวิทยา 
 ๕. นางสุธารัตน์  วิเศษ  ธุรการโรงเรียนบ้านอาบช้าง 
 ๖. นางยุวดี  นนทวิชัย  ธุรการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
 ๗. นายพัฒนา  นาดี  ธุรการโรงเรียนบ้านกุดฮู 
 ๘. นางสาวเพ็ญศริ ิ บุตรโคตร  ธุรการโรงเรียนบ้านต่างแคน 

๙. นางสาวเยาวภา  ศาลา  ธรุการโรงเรียนบ้านวังหินซา 
๑๐. นางสาวประภาพร  พิมคีรี  ธุรการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
๑๑. นางสาวสุนิสา  จ าปาหอม  ธุรการโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
๑๒. นางจีรวรรณ  ศรีสุขจิตร ์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 

๘. รางวัล “บุคลากร ๓๘ ค(๒) ดีเด่น” ประจ าปี  ได้แก่ 
๘.๑ นางสาวนูรมี  โตะลู  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

9. รางวัลครูดีในดวงใจ  
9.1 ระดับ สพฐ. ได้แก่  
-นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
 

 9.2 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 
 -ระดับปฐมวัย  ได้แก่ นางฉัตรติยา   เอกตาแสง  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
 -ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง                                  
 -ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสุภาพร  ทรงพุฒิ  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 

10. รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค  
      2019  ระดับ สพฐ. ได้แก่ 
 1. นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์  ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน เรื่องกบช้างสร้างสรรค์แบ่งปันอาชีพ 



 2. นางสาวพัชรา  สุนา ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง ชื่อผลงานการคิดแบบมีวิจารณญาณ(ตาม
แนวทฤษฎี หมวก 6 ใบ) 
 3. นางสาวชโลธร  พรมลาลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง ชื่อผลงานหนูน้อยเก่งพยัญชนะ 
 4. นางสาวสุนิสา  จ าปาหอม  ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง ชื่อผลงานร าวงมาตรฐานเพลงคืน
เดือนหงาย 
 5. นายธีรศักดิ์  สาระรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง ชื่อผลงานกิจกรรมสร้างพื นฐานการ
เคลื่อนไหวทางพลศึกษา 
 6. นายอดิศร   บุญบุตร  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ ชื่อผลงานนวัตกรรม Covice 
Vaccine Model   

11. รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 11.1 ประเภทผู้บริหาร  ได้แก่ 
  (1) นายบุญทัน  มาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน 
  (2) นายนิคม  บุญเรืองศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
  (3) นายสายชล  แดงนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยูงทองวิทยา 
  (4) นายวิชิต  ดอนมงคล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนามชัย 
  (5) นางสาวณัฐพร  ไชยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 
  (6) นางอโนมา  สมันต์ศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
  (7) นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวทันัธนัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
  (8) นางสาวสุภัทรา  ไชยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้อ 
  (9) นางสาวทับทิม  มีทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
  (10) นายกิตติพงษ์  จวงโส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
 11.2 ประเภทครู  ได้แก่ 
  (1) นายสะไกร  พูวันนา  ครูโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
  (2) นางสุภาพร  ทรงพุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
  (3) นางสาวพัชรินทร์  วิสัยแต ครูโรงเรียนบ้านต่างแคน 
  (4) นางสาวพัชรี   อนุสี  ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
  (5) นางนฤชยา  นนท์ยะโย ครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
  (6) นางปรีชยา  ปิ่นค า  ครูโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
  (7) นางสาวมณฑาทิพย์  อนุศรี ครูโรงเรียนบ้านสนามชัย 
  (8) นายนฐิกร  ศรีหวังใจ  ครูโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 
  (9) นางสาวสุกัญญา  แสงสิมมา ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
  (10) นางสาววิภาวรรณ  เพียชิน ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
  (11) นางวิไลวรรณ  รัตนศรี ครูโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
  (12) นางสาวตรีชฎา  รัชชวูงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
  (13) นางสาวต๋อม  แก้วกันหา ครูโรงเรียนยูงทองวิทยา 
  (14) นางสาวเอมอร  ขุนเรศ ครูโรงเรียนยูงทองวิทยา 
  (15) นางสาวบุญชิรา  อุตสาหะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
  (16) นางสาวพัชรา  สุนา  ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 



  (17) นายก้องกิตติกร  ผิวดี ครูโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 
  (18) นายพชรวรรธน์  ทุมชะ ครูโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 

12. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
 ด้านผู้บริหาร  ได้แก่ 

(1) นางสาวสุพิศ  พันธุนันท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
(2) นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทนธ์นัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
(3) นางฐิติพร  จันทร์ลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
(4) นางวนิดา  กัณหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินตั งบังพระจันทร์ 
(5) นางอโนมา  สมันต์ศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
(6) นางสาวณัฐพร  ไชยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ 
(1) นายพชรวรรธน์  ทุมชะ ครูโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 
(2) นายอดิศร  บุญบุตร  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
(3) นางสาวพัชรา  สุนา  ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
(4) นางสมรื่น  สิทธิยา  ครูโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
(5) นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์  ครูโรงเรียนบ้านถ  าช้างอินทร์แปลง 
(6) นางสาวนงเยา  กองลี  ครูโรงเรียนบ้านหินตั งบังพระจันทร์  

13. รางวัลนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ  ได้แก่ 
  -นางฐิติพร   จันทร์ลอย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
14. รางวัลกิจกรรมถอดบทเรียน (best practice) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
      และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์         
      ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 
 ส าหรับผู้บริหาร 
  -นางสาวสุพิศ   พันธุนันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
 ส าหรับครู 
  -นางวนิดา   เบ้าทอง  ครูโรงเรียนบ้านโนนเมือง 
15. รางวัลกิจกรรมบริษัทสร้างการดีภายใต้โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริธรรมและธรรมาภิบาล        
      ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564  
      ได้แก่ 
  -นายจักรดุล   แก้วพะเนาว์  ครูโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
16. รางวัลการแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้  
      ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ 
      การศึกษา ระดับภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 
  -นางสาวบุญชิรา   อุตสาหะ  ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 

 



ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. ผลการด าเนินงานตามโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 

๒. ผลการด าเนินงานตามโครงการ ศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ผลการด าเนินงานตามโครงการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๔. ผลการด าเนินงานตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  

ปัญหาอุปสรรค 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควรถ้าเป็นการอบรมพัฒนาแบบออนไซต์ ภาคเช้ามารายงานตัวเข้ารับการพัฒนาแต่ภาคบ่ายจะ
ไม่เข้ารับการพัฒนาครบตามจ านวนคาบเวลาการพัฒนา ส าหรับการพัฒนาในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของครู
ผู้ช่วย ผู้เข้ารับการพัฒนาบางส่วนจะไม่เข้ารับการพัฒนาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร การส่งงานไม่ครบไม่
อัพโหลดงานตามเวลาที่ก าหนด พอหมดเวลาในการพัฒนาระบบจะปิด ท าให้การเรียนและการส่งงานการอัพ
โหลดงานไม่ได้ ท าให้ไม่ผ่านการพัฒนา 

แนวทางแก้ไข 

 ประชาสัมพันธ์เน้นย้ าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทุกคนต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง เพราะองค์
ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนาสามารถน าไปต่อยอดพัฒนางาน จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าต่อไป 




