
ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
ประวัติโรงเรียนขามแกน่นคร 
 
          “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่
เลขที่ 100 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการสภา
ต าบลศิลาได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  48 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526  เปิดเรียนในวันที่ 16  พฤษภาคม  2526  มี
จ านวน 9 ห้องเรียน  มีนายนพรัตน์  จารย์โพธิ์  ผู้ก่อตั้งเป็นผู้อ านวยการคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
2,546  คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 151 คน มี นายโสภณ  มาตราสงคราม  ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 นายนพรัตน์    จารย์โพธิ์   กศ.บ. พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536 
 นายมนตรี แสนวิเศษ ศษ.ม. พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539  
 นายสุริยนต์ วะสมบัติ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2539 
 นายอุดม หินเธาว ์ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
 นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา ศษ.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549 
          นายบัวเรียน    นาชัย  กศ.บ. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 
 นายปรีชา   มาละวรรณโณ   ศษ.ม.    พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 
 นายวีระเดช ซาตา  ศษ.ม. พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 

นายโสภณ มาตราสงคราม ศษ.ม. พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน 
 
 
. 
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พระธาตุขามแก่น 

 พระธาตุขามแก่น  เป็นปูชนยีสถานอนัเปน็สัญลกัษณ์ประจ าเมืองขอนแก่น เปน็ที่เคารพบูชา
ของชาวขอนแก่น ทางโรงเรยีนจึงได้อัญเชิญมาเปน็สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน เพ่ือเปน็สิริมงคล 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ ์

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

ปรัชญาโรงเรียน รักหน้าที่    มีวินัย    ใฝุเรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม 

ชื่อย่อโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน 

ความหมาย 

ข.ก.น. 

น้ าเงิน – แดง 

ความสามัคคี  สุขุม  รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี 9 แฉก 

 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน คือ ต้นมะขาม 

สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 

สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง 
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แผนผงัโรงเรียนขามแก่นนคร 
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ประวัติผู้บริหารโรงเรียน 
นายโสภณ  มาตราสงคราม 

 
1. ประวัติส่วนตน 
 วันเดือนปีเกิด   2  ตุลาคม  2497 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 51/3 หมู่ 1 ถนนโพธิสาร  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000  โทรศัพท์ 081-320-4812 
 ต าแหน่ง         ผู้อ านวยการโรงเรียน  
               วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
 สถานศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประวัติการศึกษา/อบรม 
 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2541 
 ศษ.บ.(การสอนสังคมศึกษามัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2525 
 พ.ม. ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2520 
 ป.กศ. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม  พ.ศ. 2517 
 ม.ศ.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2515 
          หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กรมสามัญศึกษา สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2536 
3. ประวัติการรับราชการ 
 พ.ศ. 2517-2522    ครูโรงเรียนสงเคราะห์นิยมวิทยา (เอกชน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2522-2522   ครูโรงเรียนบ้านโนนชาด สปอ.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2522           ครู 2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2526           อาจารย์ 2 โรงเรียนนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2534           หัวหน้าสาขาโรงเรียนนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2536           ครูใหญ่โรงเรียนบึงก่ีวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2537           อาจารย์ใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543           อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2544           ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2547           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2551-2555   ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2555-2557   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน   ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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4. ประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ในการรับราชการ 
 พ.ศ. 2537          -เลขานุการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
                        -คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาพิทักษ์สิทธิ์  (อ.พ.ส.จ.) 
 พ.ศ. 2542          รองประธานกรรมการชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2546          คุณวุฒิลูกเสือ AL.T.  ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
 พ.ศ. 2547          ประธานศูนย์เครือข่ายหนองนาค า 
 พ.ศ. 2551-2555  -ประธานศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร 
                                 -คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพท.ขก.เขต5 
 พ.ศ. 2552          รองประธานสหวิทยาเขตชุมแพ  
 พ.ศ. 2553          วิทยากรแกนน าส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพครู 
                                  ทั้งระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2554          -ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                 -คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
                                  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ) สพม. 25 
5. ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2548          เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ.) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 14  
                                  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549 
 พ.ศ. 2542          ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 38  
                                  ลงวันที่ 29 มกราคม 2542 
 พ.ศ. 2538          ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 หน้า 196 - 464  
                                  ลงวันที่ 15 ....... 2539 
 พ.ศ. 2533          ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 111 
                                  หน้า 288 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2534 
 พ.ศ. 2528          จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)  หนังสือที่ ขก.0030/2511 ลว. 12 ก.พ.2529 
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  1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 

พ.ศ. 2557 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค  สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือเจริญ

โภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2556 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (26 พ.ค.2557) ของสภากาชาดไทย 
 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2555 ของ
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557  

3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ต้นแบบ ประจ าปี 2557  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 4. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) 
ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2556 รับโล่รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

6. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศเกียรติคุณ 
“โรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและกีฬา”  ของสมาคมสุข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2557 
 7. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และระดับภาค รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน/
ศิลปะพ้ืนบ้าน โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล 25,000 บาท จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 8. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภทนักเรียน/เพลง  
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล11,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

9. รางวัลดีเด่น สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 
2557 ประเภทโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 2,001-3,000 คน จากธนาคารออมสิน 31 ตุลาคม 2557 

10. รางวัล 15 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จาก 20 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร 9-11 เดือน
ธันวาคม 2557 

11. รางวัล 4 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน จาก 5 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 17-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 

 

เกียรติประวัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 
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พ.ศ. 2556 
 1. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชมรม   
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ประจ าปี 2557 

2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจ าปี 2556  โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

3. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2556 รับโล่รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

4. รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการ
แข่งขันร้อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถว
ระดับประเทศ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ ลานพระราชวังดุสิต 
(ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

6. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าประกวดระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 9 ของงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 7. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ของชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษาระดับประเทศ  ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2556 
ประจ าปี 2556 

8. รางวัล 54 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง จาก 120 รายการ ของการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25   

9. รางวัล 19 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 25 รายการ ของการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 

10. รางวัล 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 13 รายการ ของการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good 
Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิม
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I 
Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ระดับประเทศ ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
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คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
 13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
 14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I 
Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
 15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย 
คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 

พ.ศ. 2555 
          1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 ของชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ ชาเลนเจอร์
ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ของ
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงิน
รางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารออมสิน  ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2555 รับโล่รางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศ  ประจ าปี 2555  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2555 ที่ส านักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี  

5. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจ าปี 2555  โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ของธนาคารออมสิน
ประจ าปี  2555 พร้อมรับโล่เงินรางวัล 30,000 บาท ประจ าปี 2555 

7. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2555  

8. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2555 
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9. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “สร้างสรรค์ สร้างใจ สร้างวินัยจราจร” ตามโครงการจังหวัดขอนแก่น
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

10. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace 
and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 

11. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint )  กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 
“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 
มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทย
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and and Wisdom 13-15 มกราคม 
2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

14. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ คิดเลขเร็ว ม. 4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

พ.ศ. 2554 
1. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินระดับดีมาก 10 ตัวบ่งชี้และระดับดี 2 ตัว
บ่งชี้ ประจ าปี 2554 

2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2554 

3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ปีที่ 2   โดยคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปี 
2554 

4. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต 
ในโครงการเครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโล่พร้อม
ทุนการศึกษา 20,000 บาท ปีการศึกษา 2554 จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิตในโครงการ
เครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโล่พร้อมทุนการศึกษา 40,000 
บาท จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

6. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชมเชยอันดับ 5 ระดับประเทศ การประกวด
สวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
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 7. รางวัลโรงเรียนแห่งการออมดีเด่น ประจ าปี 2554 จากธนาคารออมสิน รับโล่พร้อมเงินรางวัล 
20,000 บาท ประจ าปี 2554 
 8. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2554 
 9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาแฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬา
นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 
 11. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี 
 12. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 13. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งานศิลปหัตถกรรม
นกัเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in 
ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  
 14. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint )  กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 
“สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 
มกราคม 2555 ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขัน“แต่งค าประพันธ์ อินทร
วิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า 
สู่ผู้น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  
ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

16. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การสร้างอุปกรณ์และการให้บริการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น า
อาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพค เมือง
ทองธานี 

17. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับประเทศ “การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่ม
นักเรียนเรียนร่วม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

พ.ศ. 2553 
1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ  โดยคณะกรรมการส่งเสริม 

การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2553 
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3. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2553 (ปีท่ี 2) จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 

4. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School)  1 ใน 500 โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เนื่องในสัปดาห์
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าแห่งชาติและวันน้ าโลก ชื่อผลงาน “หนองซองแมว: แหล่งน้ าชุมชนแหล่งเรียนรู้ของเรา” 
รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่อิม
แพคเมืองทองธานี 25 มี.ค. 2553 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 ของสภากาชาดไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศพร้อม
เงินรางวัล 15,000 บาท 

7. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

8. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนแกนน าการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

9. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

พ.ศ. 2552    
1. ผ่านการประเมินคงสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2552 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 
 3. รางวัลยอดนักประหยัดตัวน้อย ระดับประเทศ  ปี 2552  จากส านักงานการไฟฟูาการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 
          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 1. โรงเรียนน าร่อง 1 ใน 7 โรงเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดขอนแก่น 
 3. โรงเรียนในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
 4. โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 4. โรงเรียนน าร่องขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 6. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 7. โรงเรียนแกนน าส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8. โรงเรียนต้นแบบการจัดสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาท ภารกิจ โรงเรียนขามแก่นนคร 
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คุณธรรมพื้นฐาน 8+1 ประการ โรงเรียนขามแก่นนคร 
1. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องที่ถูก      

ที่ควร  สู้งานมีความพยายาม  ไม่ท้อถอย  กล้าเผชิญอุปสรรค  รักงานที่ท า  ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 
 2. ประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  รู้จักฐานะการเงินของตน  คิดก่อนใช้ 
คิดก่อนซื้อ  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า  ไม่ฟุุมเฟือย ฟูุงเฟูอ  รู้จักท าบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย ของตนอยู่เสมอ 
 3. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ  มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกล าเอียง หรืออคติ  ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม  รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่าง
เต็มที่และถูกต้อง 
 4. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ  
โดยที่ตนยินดีปฏิบัติอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ  รวมถึงการมี
วินัยทั้งต่อตนเองและสังคม 
 5. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ  มีสัมมาคารวะเรียบร้อย  ไม่
ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอ านาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง  เป็นผู้มีมารยาทดีงาม  วางตนเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย 
 6. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ  ฝึกฝน
จิตไม่ให้ขุ่นมัว  มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม  มีความผ่อง
ใสเป็นที่เจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
 7. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและ    
ผู้ตามที่ดี  มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง  สามารถแก้ปัญหา
และขจัดความขัดแย้งได้  เป็นผู้มีเหตุมีผล  ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความเชื่อ  
พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 
 8. มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน  เสียสละความสุขส่วนตน  เพ่ือท า
ประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนเห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน  มีความเอ้ืออาทร
เอาใจใส่  อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา  ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วม
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

9. ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการ
คุณที่ผู้อ่ืนกระท าแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ท าคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตาม เช่น เลี้ยงดูสั่งสอน 
ให้ที่พัก ให้งานท า ฯลฯ ย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอ ไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย อีกนัยหนึ่ง ความ
กตัญญู หมายถึง ความรู้บุญ หรือรู้อุปการะของบุญที่ตนท าไว้แล้ว รู้ว่าที่ตนเองพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้
ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันก็เพราะบุญท้ังหลายที่เคยท าไว้ในอดีตส่งผลให้ จึงไม่ลืมอุปการะของบุญนั้นเลย และสร้าง
สมบุญใหม่ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป  
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1. อาคารถาวร 
 1. อาคาร 1 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 2. อาคาร 2 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 3. อาคาร 3 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 4. อาคาร 4 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 5. อาคาร 5 แบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย  4 ชั้น จ านวน 24 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 29,594,320 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 6 ห้อง 
2. อาคารประกอบ 
 1. อาคารชั่วคราว แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 54 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 444,500 บาท  
 2. อาคารไลอ้อน แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 45 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 200,000 บาท จากเงินบริจาค 

3. อาคารกาญจนาภิเษก แบบอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 งบประมาณ 510,175.26 
บาท จากเงินบริจาค 
 4. เรือนเพาะช า ลักษณะอาคารเสาคอนกรีต หลังคาตาข่ายพรางแสง ขนาด 4 × 12 ตารางเมตร 
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 70,000 บาท จากเงินบริจาค 
 5. อาคารกิจกรรมสหกรณ์ แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 90,000 บาท จากเงินบริจาค 
 6. ศูนย์รวมข่าว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต ฝาโล่ง พ้ืนปูน หลังคาซีแพ็ค สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินบริจาค 
 7. ศูนย์รวมข่าว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต ฝาโล่ง พ้ืนปูน หลังคาซีแพ็ค สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินบริจาค 

8. อาคารห้องสมุด ICT แบบอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 ขาดกว้าง 16 X 36 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,400,000 บาท จากเงินบริจาคและผู้อุปถัมภ์  
 9. อาคารประชาสัมพันธ์  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 งบประมาณจากเงินบริจาค 

10. อาคารพยาบาล แบบอาคารชั้นเดียว 20 เตียง สร้างปี พ.ศ. 2557  งบประมาณ 1,205,000 
บาท จากเงินบริจาคและผู้อุปถัมภ์ 
3. อาคารฝึกงาน 
 1. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 10 × 32 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528
งบประมาณ 780,500 บาท 
 2. โรงฝึกงานคหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 780,000 บาท 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2558 
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 3. อาคารเรียนการเกษตรกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534งบประมาณ 1,612,000 บาท 
4. โรงอาหาร/หอประชุม 
 1. อาคารหอประชุม ใต้ถุนโล่ง 101 ล/27 2 ชั้น ขนาด 20 × 40 ตารางเมตร  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 งบประมาณ 3,465,000 บาท  ใช้เป็นห้องประชุมและโรงอาหาร 
5. บ้านพักครู 
 1. หลังที่ 1 แบบบ้านพักครูใต้ถุนโล่ง ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 
327,000 บาท 
 2. หลังที่ 2 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 220,000 บาท 
 3. หลังที่ 3 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 
งบประมาณ 209,000 บาท 
 4. หลังที่ 4 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 
งบประมาณ 210,000 บาท 
 5. หลังที่ 5 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 412,000 บาท 
6. บ้านพักนักการภารโรง 
 1. หลังที่ 1 แบบบ้านพักภารโรง ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 งบประมาณ 
78,000 บาท 
7. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
 1. หลังที่ 1 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 70,000 บาท 
 2. หลังที่ 2 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 3. หลังที่ 3 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 4. หลังที่ 4 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 5. หลังที่ 5 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 156,000 บาท 
 6. หลังที่ 6 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 7. หลังที่ 7 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 8. หลังที่ 8 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 9. หลังที่ 9 แบบห้องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 
งบประมาณ 590,000 บาท 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  2558 16 

 
 
 

1. อาคารเรียนแบบ 216    จ านวน 4   หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ 324ล/41 หลังคาทรงไทย จ านวน 1   หลัง 
3. โรงอาหาร – หอประชุมเอนกประสงค์  จ านวน 1   หลัง 
4. โรงอาหาร     จ านวน 3   หลัง 
5. ห้องน้ า – ห้องส้วมนักเรียน   จ านวน 10 หลัง 
6. บ้านพักครู     จ านวน 5  หลัง 
7. บ้านพักภารโรง    จ านวน 1  หลัง 
8. เรือนเพาะช า     จ านวน 1  หลัง 
9. อาคารที่ระลึกสมเด็จย่า   จ านวน 1  หลัง 
10. อาคารธนาคารโรงเรียน   จ านวน 1  หลัง 
11. อาคารห้องสมุด ICT     จ านวน 1  หลัง 
12. อาคารพยาบาล     จ านวน 1  หลัง 
 

 
 
 
1. นายโสภณ  มาตราสงคราม   ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ประธานกรรมการ 
2. นายนิรันดร์  กระพี้แดง รอง ผอ.กลุ่มแผนงานและงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
3. นายทินกร  ทองดี  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ 
4. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  กรรมการ 
5. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฏ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
6. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ผช.รอง ผอ. กลุ่มวิชาการ   กรรมการ 
7. นายประดิษฐ์  กดนอก  ผช.รอง ผอ.กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  กรรมการ 
8. นายสิทธา  กล้าหาญ ผช.รอง ผอ. กลุ่มกิจการนักเรียน  กรรมการ 
9. นายสมเพชร  ปูอมสุวรรณ ผช.รอง ผอ. กลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
10. นางสุทิศา  อารามพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
11. นายบุญเกิด  ศิริวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  กรรมการ 
12. นายอดิเรก  สารพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
13. นางนงเยาว์  พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
14. นายน าพล  พงศ์พัสนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาฯ กรรมการ 
15. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
16. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท ์หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
17. นายวิเชียร  กระพี้แดง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กรรมการ 
18. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล  หวัหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 

สรุปอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
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1. นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
2. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
3. นายอดิเรก สารพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4. นายน าพล พงศ์พัสนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. นางสุทิศา อารามพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6. นางนงเยาว์ พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. นายบุญเกิด ศิริวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
9. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10. นายวิเชียร   กระพ้ีแดง          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
11. นายพัฒนพงศ์    ศรีวะรมย์ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 
12. นายอนุสรณ์    ปินใจยศ          หัวหน้างาน  ICT 
13. นางอารมย์ มินา หัวหน้างานทะเบียน 
14. นายสุภชัย ศรีมันตะ หัวหน้างานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
15. นายนิพนธ์ สิงห์สมาน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
16.  นางสาววิไล ทองแท่งไทย หัวหน้ากิจการลูกเสือฯ  
17.  นางสาวจุรีรัตน์    จฑุากฤษฎา            หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
18.  นางรัตติกาล     ขวาค า           หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม/สาธารณประโยชน์ 
19.  นางญานิศา เครือวรรณ หัวหน้างานห้องสมุด 
20.  นางราตรี หาญสุโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
21.  นางไอลดา ประจันตเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
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1.  นายโสภณ  มาตราสงคราม ประธานกรรมการ 
2.  นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี รองประธานกรรมการ 
3.  นายนิรันดร์  กระพี้แดง รองประธานกรรมการ 
4.  นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ กรรมการ 
5.  นายทินกร  ทองดี  กรรมการ 
6.  นางเครือวัลย์  คงรักช้าง กรรมการ 
7.  นางมะลิวรรณ   วิเชฏฐะพงษ์ กรรมการ 
8.  นางพูลสุข    พรหมโว  กรรมการ 
9.  นางสิริญดา   เลิศบุญสถาพร กรรมการ 

         10.  นางนงเยาว ์  พรหมทอง กรรมการ 
         11.  นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล กรรมการ 
         12.  นายบุญเกิด  ศิริวรรณ  กรรมการ 
         13.  นายอิศรพงศ์  พรหมวงศานนท์ กรรมการ 
         14.  นายวิเชียร  กระพี้แดง กรรมการ 
         15.  นายสุภชัย  ศรีมันตะ กรรมการ 
         16.  นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
         17.  นางราตร ี  หาญสุโพธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         18.  นางไอลดา  ประจนัตเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
“World Class Standard School” 
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1. นายนพรัตน์  จารย์โพธิ์    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
2. พันเอกจุมพล  จุมพลภักดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นายปรีชา  มาละวรรณโน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นางวิไลวรรณ  ชูรัตน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. พันเอกสุจิรชัย  มหาธรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ชยานนท ์  มนเพียรจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นายชัชวาลย ์  เหล่าชื่นชมกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. พระวรชัต  ปยุตโต   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
9. พระพุฒินาท  อมรธมฺโม  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
10. พันตรีชัยพล   เมืองสอน  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
11. นางวิไลตา  จันทนพิมพ์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. นายประเสริฐ เขมะประสิทธิ์  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
13. นายธวัชชัย  โคตรวงษ์  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
14. นางมะลิวรรณ วิเชษฐะพงศ์  กรรมการผู้แทนครู  
15. นายวีระเดช   ซาตา   ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  

       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
  
 1. นายนิรันดร์    กระพ้ีแดง  5.  นายสิทธา    กล้าหาญ 

2. นายทินกร ทองดี      6.  นายประดิษฐ์  กดนอก 
3. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี         7.  นางวิไลลักษณ์   ชูสกุล 
4. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฏ์  8.  นายสมเพชร  ปูอมสุวรรณ 

 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 1. นายประจักษ์      แกลว้กล้าหาญ  นายกสมาคม 
 2. นางวราภรณ์       ไชยสุทธิ์   เหรัญญิก 
 3. นายสมพร           นิยมศาสตร์   นายทะเบียน 
 4. นางวิไลวรรณ      ชูรัตน์   สาราณียกร 
 5. นายชาติชาย       ชาธรรมา   ประชาสัมพันธ์ 
 6. นางอาภรณ์        ตราช ู   ฝุายจัดหาทุน 
 7. นางโฉมยง          คงพลปาน   งานปฏิคม 
 8. นายระดม           เถื่อนนาดี   ฝุายกฎหมาย 
 9. นายช่วง           เลิศศรี   กรรมการ 
 10.นางสารภี          กลั่นน้ าทิพย์   กรรมการ 
 11.นางพัชรา          แม็คมิลแลน   กรรมการ 
 12.นายนรากร        แก้วสุข   กรรมการ 
 13.สิบเอกปฐมพร    แก้วประทุม   กรรมการ 
 14.นางอพชนี         เย็นสวัสดิ์   กรรมการ 
 15.ร้อยเอกชัยพล    เมืองสอน   กรรมการ 
 16.นายวิษณุรักษ์    ดวงอัน   กรรมการ 
 17.นายบัวเรียน      นาชัย   เลขานุการ 
 18.นายนิรันดร์       กระพี้แดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 19.นายวิเชียร        กระพี้แดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20.นายปราโมทย์    พูนปริญญา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 21.นายสมเพชร      ปูอมสุวรรณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22.นายวุฒิศักดิ์       มีสาร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ู
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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1. นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ์ ไชยสุทธิ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ รองประธานกรรมการ 
4. นางโฉมยง คงพลปาน กรรมการ 
5. พ.อ.ฉกาจพงศ์ หงษ์ทอง กรรมการ 
6. นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี กรรมการ 
7. นายทินกร ทองดี กรรมการ 
8. นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ ์ กรรมการ 
9. นางนงพร โสใหญ่ กรรมการ 
10. นางวิคุณ ตันติสุโชต ิ กรรมการ 
11. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
12. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการ 
13. นางมยุรา แพงศรี กรรมการ 
14. นางสาวจุฑารัตน์ จุฑากฤษฎา กรรมการ 
15. นายโสภณ มาตราสงคราม กรรมการและเลขานุการ 
16. นายนิรันดร์ กระพี้แดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร 
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สถิติข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขามแก่นนคร มีจ านวนบุคลากรดังนี้ ผู้บริหาร 5 ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่
จริง  140 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน ครูอัตราจ้างภาษาจีน 3 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 4 คน 
ลูกจ้างประจ า 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว 13 คน สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทบุคคลากร ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ฝุาย/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม ร้อยละ หมายเหตุ 

ผู้บริหาร 3 2 5 3.44   

ภาษาไทย 2 15 17 11.72 ช่วยราชการ 1 

วิทยาศาสตร์ 10 23 33 22.76 ช่วยราชการ 1 

คณิตฯ 6 16 22 15.17 
 สังคมศึกษา 2 18 20 13.79 
 สุขศึกษา 5 2 7 4.82 ช่วยราชการ 1 

ศิลปศึกษา 3 4 7 4.82   

การงานฯ 6 11 17 11.72   

ภาษาต่างประเทศ 2 12 14 9.70 
 พัฒนาผู้เรียน 0 3 3 2.06 
 รวม 39 106 145 100 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2558 
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ต าแหน่ง อันดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ คศ.3 1 - 1 0.68 
รองผู้อ านวยการ คศ.3 2 2 4 2.80 
คร ู คศ.4 - 2 2 1.37 
คร ู คศ.3 28 88 116 80.00 
คร ู คศ.2 3 7 10 6.89 
คร ู คศ.1 4 6 10 6.89 
ครผูู้ช่วย  1 1 2 1.37 

รวม  39 106 145 100 
ครูธุรการ(คืนครู)  - 2 2 5.26 
ครูพิเศษ  2 4 6 15.79 
ครูชาวต่างชาติ  5 2 7 18.42 
ลูกจ้างประจ า  9 1 10 26.32 
ลูกจ้างชั่วคราว  3 6 9 23.68 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  4 - 4 10.53 

รวม  23 15 38 100 
รวมทั้งหมด  62 121 183  

ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2558 
แผนภูมิแสดงจ านวนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามเพศ อันดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2558 
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 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร จ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2558 

ฝุาย/กลุ่มสาระ 
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บริหาร 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 0 0 3 2 5 

ภาษาไทย 0 0 0 1 11 12 1 4 5 0 0 0 2 15 17 

คณิตศาสตร์ 0 0 0 2 10 12 4 6 10 0 0 0 6 16 22 

วิทยาศาสตร์ 0 0 0 4 8 12 6 15 21 0 0 0 10 23 33 

สังคมศึกษา 0 0 0 2 13 15 0 5 5 0 0 0 2 18 20 

สุขศึกษา 0 0 0 3 1 4 2 1 3 0 0 0 5 2 7 

ศิลปศึกษา 1 0 1 2 1 3 0 2 2 0 1 1 3 4 7 

การงานอาชีพฯ 0 0 0 3 6 3 5 8 7 0 0 0 6 11 17 

ภาษาตา่งประเทศ 0 0 0 2 7 9 0 5 5 0 0 0 2 12 14 

พัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 3 

รวม 1 0 1 19 58 77 18 47 65 0 1 1 39 106 145 

ร้อยละ 0.68 0 0.68 13.10 40.00 53.10 12.41 32.41 44.83 0 0.68 0.68 26.90 73.10 100 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 
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ที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนครู - อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 2526 5 21 26 268 137 405 1 - 1 

2 2527 16 45 61 575 368 943 4 - 4 

3 2528 19 57 76 966 564 1,530 5 - 5 

4 2529 25 72 97 456 720 1,176 9 - 9 

5 2530 31 82 113 1,192 866 2,058 10 - 10 

6 2531 37 89 126 1,118 1,040 2,158 10 - 10 

7 2532 41 94 135 1,005 1,210 2,215 14 - 14 

8 2533 43 94 137 1,056 1,093 2,149 15 - 15 

9 2534 43 95 138 1,109 1,148 2,257 15 - 15 

10 2535 42 102 144 1,147 1,121 2,268 15 1 16 

11 2536 41 101 142 1,177 1,118 2,295 15 1 16 

12 2537 41 108 149 1,204 1,139 2,343 15 1 16 

13 2538 41 111 152 1,199 1,138 2,337 15 1 16 

14 2539 37 106 143 1,216 1,226 2,442 15 1 16 

15 2540 35 107 142 1,192 1,264 2,456 15 1 16 

16 2541 37 108 145 1,163 1,261 2,424 15 1 16 

17 2542 37 108 145 1,152 1,221 2,373 15 1 16 

18 2543 37 145 182 1,143 1,232 2,375 15 1 16 

19 2544 34 104 138 1,145 1,261 2,406 15 1 16 

20 2545 31 99 130 1,100 1,255 2,355 15 1 16 
 

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2558 
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ที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนครู – อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

21 2546 29 96 125 1,056 1,225 2,281 13 1 14 

22 2547 30 90 120 969 1,155 2,124 13 1 14 

23 2548 26 91 117 1,098 1,379 2,477 13 1 14 

24 2549 29 96 125 1,127 1,402 2,529 13 1 14 

25 2550 32 100 132 1,188 1,531 2,719 12 1 13 

26 2551 35 107 142 1,248 1,535 2,783 11 1 12 

27 2552 31 103 134 1,164 1,437 2,601 10 1 11 

28 2553 36 102 138 1,215 1,447 2,662 10 1 11 

29 2554 39 106 145 1,233 1,465 2,698 9 1 10 

30 2555 44 109 153 1,209 1,456 2,665 9 1 10 

31 2556 42 109 151 1,215 1,375 2,590 9 1 10 

32 2557 42 109 151 1,218 1,328 2,546 9 1 10 

33 2558 38 107 145 953 1,145 2,098 9 1 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2558 
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ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12 190 175 365 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 210 175 385 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 284 206 490 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 684 556 1,240 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 11 140 192 332 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 12 147 245 392 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 12 247 335 582 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 35 534 772 1,306 

รวมทั้งหมด 71 1,218 1,328 2,546 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 

สัดส่วนของจ านวนนักเรียน ต่อ ครู เท่ากับ  17 : 1  (จากครูทั้งหมด 147 คน , นักเรียน 2,546  คน) 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อห้อง  เท่ากับ   36 : 1 จากห้องเรียน 71 ห้อง, นักเรียน 2,546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2557 จ าแนกชาย หญิง 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียน ปกีารศึกษา 2557 
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ระดับชั้น 
ระยะทางจากบ้าน-โรงเรียน 

รวม 
3-10 กม. 11-20 กม. 21-40 กม. > 40 กม. 

ม.1 274 56 25 10 365 

ม.2 267 76 29 13 385 

ม.3 365 94 19 12 490 

ม.4 234 69 18 11 332 

ม.5 287 70 21 14 392 

ม.6 383 114 63 22 582 

รวม 1,810 479 175 82 2,546 

ร้อยละ 71.09 18.81 6.87 3.22 100 
 
 

 
 

 

ระดับชั้น 
เดินเท้า 

 
รถโดยสาร 
ประจ าทาง 

พาหนะที่ไม่ต้อง 
เสียค่าโดยสาร 

จักรยาน 
ยืมเรียน 

รวม 

ม.1 45 194 126 0 365 

ม.2 73 217 95 0 385 

ม.3 60 213 217 0 490 

ม.4 61 183 88 0 332 

ม.5 37 193 162 0 392 

ม.6 86 394 102 0 582 

รวม 362 1,394 790 0 2,546 

ร้อยละ 14.22 54.75 31.03 0 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน 

ตารางแสดงจ านวนวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
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โรงเรียนในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
ล าดับ โรงเรียน ผู้บริหาร มือถือ โทรศัพท์/โทรสาร 

1 ขามแก่นนคร นายวีระเดช   ซาตา 08-1872-9954 043-238942 
043-243224 

2 กัลยาณวัตร นางกรรณิการ์  ศรีสัตย์รสนา 08-1873-0778 043-320598 
043-224175 

3 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการขอนแก่น 

ดร.จินตนา  ศรีสารคาม  08-1737-9188 043-261154 
043-346404 

4 เทพศิรินทร์ขอนแก่น ว่าที ่ร.ต.พิจิตร ราชบุตร 08-1954-3251 043-916054 
5 ประชารัฐวิทยาเสริม นายสุรกฤษฏิ์  ค าปิคา 089-841-1120 043-267099 
6 ขอนแก่นวิทยาลัย นายสุเมธ  สุวอ  043-345093 

043-345163 
7 ขอนแก่นพัฒนศึกษา นายละเอียด  แพงจันทร์ 08-1051-0011 043-379309 

043-379310 
8 โคกสีพิทยาสรรพ์ นายวิชัย  อ่อนเบ้า 08-1975-0550 043-370432 

043-370433 
9 ขอนแก่นวิทยายน 2 

(สมาน  สุเมโธ) 
นายอารมณ์  ศรีเชียงสา 08-1601-4119  
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ที ่ ชื่อโรงเรียน หมู่ ชื่อบ้าน ผู้บริหาร โทรศัพท์ มือถือ 
1 หนองไผ่มอดินแดง 14 บ้านหนองไผ่ นายชาญชยัสวัสดิ ์ อิสสระวงษ์ 043 342986 08-58512755 
2 บ้านโกทา 9 บ้านโกทา นายศราวุธ วรเนตร 043 378510 08-17391348 
3 บ้านดอนยาง 11 บ้านดอนยาง นายสมนึก อ่างบุญตา 043 378022 08-59289573 
4 บ้านเต่านอ 7 บ้านเต่านอ นายสมชาย เผ่าเพ็ญสม 043 378360 08-73743113 
5 บ้านโนนม่วง 3 บ้านโนนม่วง นายฐาปกรณ์ วิแสง 043 343591 08-72328119 
6 บ้านศิลา 28 บ้านศิลา นายพิทยา  กอมาตร 043 378475 08-96224498 
7 หนองกุงวิทยาคาร 2 บ้านหนองกุง ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 043 241574 08-98422765 
8 บ้านหนองหิน 8 บ้านหนองหิน นายรัฐภูมิ อินทรมณี 043 257410 08-94223207 
9 บ้านห้วยซัน 4 บ้านห้วยซัน นายจเร ฉ่ าช่วง 043 260455 08-17099421 
10 บ้านดงพอง 10 บ้านดงพอง นายอิสรภาพ ทองบ่อ 043 260206 08-19541503 
11 ไพบูลย์วิทยาเต่านอ 7 บ้านเต่านอ นายพงษ์ศักดิ์ ม่วงคร้าม 

 
08-59286158 

12 กัลยาณีวิทยา 14 บ้านหนองไผ่ นายพงษ์ชัย  บุญคง 043-343515 08-40297974 
13 ไพบูลย์วิทยา 

  
นายสุรสีห์  กองสุวรรณ 043-265119 08-96172863 

14 เทศบาลบ้านโนนชัย 12 บ้านดอนหญา้นาง นางสาววัชรา  ภักดียิ่ง 043 225297  
15 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 14 บ้านหนองไผ่ นายจรุงเวทย์ ชูสกุล 043 246493  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ที ่
เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนขามแก่นนคร 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 1 บ้านศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
2 4 บ้านห้วยซัน ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
3 5 บ้านบึงอีเฒ่า ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
4 6 บ้านท่าแก ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
5 7 บ้านเต่านอ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
6 9 บ้านโกทา ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
7 10 บ้านดงพอง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
8 13 บ้านดอนหญ้านาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
9 14 บ้านหนองไผ่ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
10 15 บ้านเกสร ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
11 18 บ้านศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
12 20 บ้านดอนหญ้านาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
13 21 บ้านหนองไผ่ ศิลา เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น 
14 24 บ้านหนองไผ่ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
15  ทิศเหนือของถนนศูนย์ราชการ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่บริการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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แผนผงัและทีต่ั้งโรงเรียนในเขตบริการ 
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1.ฝุายบริหาร 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ สาขาวิชา 

1 นายโสภณ  มาตราสงคราม ผอ. 101583 4(3) 17 พ.ค.22 2558 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รอง ผอ. 60425 4(3) 2 มิ.ย.20 2558 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

3 นายทินกร  ทองดี รอง ผอ. 61553 3 16 พ.ค. 26 2560 ค.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รอง ผอ. 60597 4(3) 2 มิ.ย.20 2559 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

5 นางเบญจมาศ แกว้วิศิษฏ์ รอง ผอ. 59244 3 1 มิ.ย.33 2570 ศษ.ม. หลักสูตรแลการสอน 
 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางพูลสุข พรหมโว คร ู 60271 3 17 พ.ค.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
2 นางทองเติม ศิริสวสัดิ ์ คร ู 511 4(3) 16 มี.ค.20 2559 ค.บ. ภาษาไทย 
3 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ คร ู 10315 3 16 ธ.ค.30 2568 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

4 นางฐานิตา ไชยกาล คร ู 11025 3 15 พ.ค.18 2557 กศ.ม. ภาษาไทย 
5 น.ส.สุนันทา ปิยะศิลป ์ คร ู 60245 4(3) 1 ก.ย.24 2564 บธ.บ. บริหารธรุกิจ 
6 น.ส.วยุรี วงศ์สมศร ี คร ู 60317 1 20 ก.พ.52 2574 กศ.ม. ภาษาไทย 
7 นางนภาพร พิมพว์รเมธากุล คร ู 60940 3 17 มี.ค.21 2558 กศ.ม. การสอนภาษาไทย 
8 นางพรรณี ชัยทอง คร ู 76634 3 17 ก.พ.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
9 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ คร ู 103928 1 20 ก.พ.52 2577 ค.บ. บรรณารักษ์ฯ 
10 นางฉวีวรรณ บุญระม ี คร ู 106349 3 22 ต.ค.28 2567 ค.บ. ภาษาไทย 
11 นางกรุงศรี   เหมพลชม คร*ู 112385 3 15 พค 23 2563 กศ.บ. ภาษาไทย 
12 นายอดิเรก สารีพิมพ์ คร ู 133591 3 16 ก.ค.34 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
13 นางญาณิศา เครือวัลย ์ คร ู 66470 3 29 ต.ค.29 2567 ศศ.บ. บรรณารักษ์ 
14 น.ส.วิไล ทองแท่งไทย คร ู 510(พ) 3 12 ก.ย.31 2570 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
15 นางวนิดา    ปัญญาม ี คร ู 820 (ส) 3 1 มิ.ย. 25 2565 กศ.บ. ภาษาไทย 
16 น.ส.มานิดา อินทรแพทย ์ คร ู 10113 1 10 พ.ค.53 2587 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 
17 น.ส.ณัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน ์ คร ู 60533 3 27 ต.ค.35 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
18 นางลัดดาวลัย์  คีรีเมฆ คร ู 57543 3 3ธ.ค.2533 2570 กศ.ม. ภาษาไทย 

 

 

ทะเบียนข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2558 
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3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสุทิศา อารามพงษ ์ คร ู 104224 3 25 พ.ค.36 2574 ศษ.ม. วิทยาศาสตร ์
2 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ ์ คร ู 905 3 29 ม.ิย.33 2569 กศ.ม. ชีววิทยา 
3 นายสิทธา กล้าหาญ คร ู 1333 3 18 ต.ค.21 2560 กศ.บ. วิทยาศาสตร ์
4 นายวัชราพันธ์  ศรีทานันท์ คร ู 2977 3 29 ก.ค.30 2565 กศ.บ. เคม ี
5 นายองอาจ ประจันตเสน คร ู 56586 3 20 ส.ค.42 2579 กศ.ม. วิทยาศาสตร ์
6 นายไกรเพชร  เจรญิศิร ิ คร ู 67685 3 11 ก.ค.37 2573 วท.บ. ชีววิทยา 
7 นายนฤพงษ์ วุฒิพันธ์ คร ู 103924 3 22 พ.ค.21 2558 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
8 นายประยงค์ สิงหาด คร ู 111023 3 22 มิ.ย.30 2565 ศษ.บ. ฟิสิกส-์ชีววิทยา 
9 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน คร ู 125212 3 4 พ.ย.26 2562 ศศ.ม. วิทยาศาสตร ์
10 นายนิกร   สีกวนซา คร ู 351(ส) 1 26 ก.ย.50 2586 วท.บ. เคม ี
11 นางชมชื่น ผาสุขธรรม คร ู 85 3 15 ส.ค.26 2560 ค.บ. วิทยาศาสตร ์
12 นางกรุณารักษ์ แก้วจลุศร ี คร ู 315 3 22 พ.ย.44 2580 วท.ม. เคม ี
13 นางวรรณวนัช ก าหนดศร ี คร ู 5160 3 30 เม.ย.34 2572 ค.บ. วิทยาศาสตร ์
14 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ คร ู 10431 3 22 พ.ค.32 2567 กศ.ม. วิทยาศาสตร ์
15 นางไอลดา ประจันตเสน คร ู 13490 2 21 ก.ค.42 2580 ศษ.ม. วิทยาศาสตร ์
16 นางสมหวัง เสือโคร่ง คร ู 37430 1 21 ส.ค.53 2577 ค.บ. เคม ี
17 นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล คร ู 56755 3 16 ก.ค.33 2571 ศษ.ม. เคมี/วิทยาสาสตร ์
18 นางสังวาล อติรตันวงษ ์ คร ู 59101 3 18 ต.ค.36 2570 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
19 นางเพลินพิศ  นามวาด คร ู 59374 3 25 มิ.ย.33 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
20 นางวิภาดา  จอมทอง ครู* 60055 3 1 ก.ย.35 2573 ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
21 นางพูนศรี นิยมศาสตร ์ คร ู 60233 4(3) 18 พ.ค.21 2561 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
22 นางเนตรคนึง  รัตนชวานนท์ คร ู 60567 4 1 ก.พ.2522 2559 วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
23 น.ส.กฤติยา   อ้ึงปัญสตัวงศ ์   ครู 62567 4(3) 18 พ.ค.22 2559   ค.บ. ชีววิทยา 
24 นางสุธาสินี วรรณภาส คร ู 83178 3 1 พ.ค.36 2574 ศษ.บ. เคม ี
25 นางต้องตา ไชยเสือ คร ู 102635 3 6 ก.ค.26 2564 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

26 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์  คร ู 103918 3 1 ก.ย.30 2567 ศษ.ม. วิทยาศาสตร ์
27 นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล คร ู 103929 1 2 ก.พ.50 2586 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
28 นางพเยาว์ รัตนขจรจิตต ์ คร ู 103931 3 11 พ.ย.24 2559 ค.บ. ชีววิทยา 
29 นางนงพร โสใหญ ่ คร ู 103946 3 22 พ.ค.21 2560 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
30 นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ์ คร ู 60355 3 21 ธ.ค.21 2561 ศษ.ม.. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
31 นางอริสรา สุภาพ คร ู 112224 3 1 ธ.ค.26 2563 กศ.บ. ชีววิทยา 
32 น.ส.นภสัรพี แสนโคตร คร ู 352(ส) 1 26 ก.ย.50 2586 วท.บ. ฟิสิกส ์
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4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายบุญเกดิ ศิริวรรณ คร ู 130704 3 29 มิ.ย.22 2560 ค.บ. คณิตศาสตร ์
2 นายสมบรูณ์ ระวิวรรณ คร ู 61455 4(3) 19 ก.ย.22 2559 B.S.E คณิตศาสตร ์
3 นายสุภชัย ศรีมันตะ คร ู 101438 4(3) 19 พ.ค.22 2560 ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ 
4 นายสมเพชร ปูอมสุวรรณ คร ู 103914 4(3) 21 พ.ค.22 2562 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
5 นายอ านาจ พันธ์ดิษฐ์ คร ู 108669 4(3) 20 ก.ย.21 2560 กศ.ม คณิตศาสตร ์
6 นายสินธุวา โสภะสุนทร คร ู 58931 1 24 พ.ค.54 2586 วท.บ. คณิตศาสตร ์
7 นางอมรพรรณ รักษาเคน คร ู 1061 3 1 พ.ค.23 2564 ค.บ. คณิตศาสตร ์
8 นางปราณี ถ่ินเวียงทอง คร ู 1165 2 22 ต.ค.45 2580 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
9 นางนงค์รัก  ไทธาน ี คร ู 4667 2 1 พ.ย 2537 2575 กศ.ม. การวัดผลฯ 
10 นางสาววิลาวณัย์ ค ามลู คร ู 59765 3 21 พ.ค.22 2562 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
11 นางรัชนี กลิ่นทอง คร ู 60319 4(3) 17 ก.ย.21 2558 วท.บ. ชีววิทยา 
12 นางมนธิรา สุดา คร ู 60675 3 7 ก.ย.30 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
13 นางราตรี หาญสโุพธิ์ คร ู 66053 3 6 ธ.ค.38 2576 ค.บ. คณิตศาสตร ์
14 นางมยุรา  ศรีทานันท์ คร ู 69542 3 25 ก.ค.37 2572 ค.บ. คณิตศาสตร ์
15 นางอารยา    นารคร คร ู 70204 3 2 มี.ค.36 2572 ศษ.ม. หลักสตูรฯ 
16 น.ส.สมปรารถนา มะลิใหม ่ คร ู 103915 3 2 มิ.ย.20 2558 ศศ.ม. รัฐศาสตร ์
17 นางดวงจันทร์ มาค า คร ู 103944 3 16 พ.ค.23 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
18 นางกัลยา เรืองจันทร ์ คร ู 105931 3 6 มิ.ย.23 2559 ค.บ. คณิตศาสตร ์
19 นางไพรัตน์ ช่ืนปรีชา คร ู 108661 4(3) 4 ม.ค.22 2558 ศษ.บ.. คณิตศาสตร ์
20 นางมณีรตัน์ ขยันกลาง คร ู 120634 3 3 มี.ค.38 2571 บธ.บ. การเงิน/ธนาคาร 

21 น.ส.อรรถวรรณ ส าเภาทอง คร ู 1327(ส) 1 15 พ.ค.52 2589 วท.บ. คณิตศาสตร ์
22 น.ส.ภาวดี   แสงศร คร ู ป 891 2 22 พ.ค. 21 2558 บธ.ม. คณิตศาสตร ์
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5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสิริญดา เลศิบุญสถาพร คร ู 125499 3 15 พ.ค.35 2573 ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
2 นายน าพล    พงศ์พัสนันท์ คร ู 118135 3 16 พ.ค.34 2569 กศ.บ. สังคมศึกษา 
3 นายมาลยั    กองธรรม คร ู 45462 3 22  พ.ค. 38 2568 ค.บ./น.บ. สังคม/กฏหมาย 
4 น.ส.กฤษณา วรรณทิพย์ คร ู 104 3 1 ก.พ.33 2567 ศษ.ม. การบริหารทั่วไป 
5 นางมยุรา  แพงศร ี คร ู 526 3 5 ต.ค.22 2562 ค.บ. สังคมศึกษา 
6 นางรพิธร เสนาไชย คร ู 1349 4(3) 3 พ.ย.23 2560 กศ.บ. สังคมศึกษา 
7 นางเยาวภา ไชยเชษฐ ์ คร ู 8901 3 3 ธค.2533 2568 ค.บ. สังคมศึกษา 
8 น.ส.พรรณมล ปิ่นทอง คร ู 33332 1 4 พ.ค.52 2590 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
9 น.ส.สุวพี    พรหมมเีนตร คร ู 43076 4 12  ก.ค.25 2563 กศ.ม. สังคมศึกษา 
10 น.ส.บุษบา ผาพันธ์ คร ู 59282 4(3) 22 พ.ค.21 2559 ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นางสาวสุภสัตรา  ฝุายสงค ์ คร ู 59819 1 15 ส.ค.54 2591 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
12 น.ส.สรุีรตัน์ เดือนฉาย คร ู 60082 4(3) 1 ธ.ค.24 2561 กศ.บ. สังคมศึกษา 
13 นางวิคุณ ตันตสิุโชต ิ คร ู 60220 4(3) 22 พ.ค.21 2560 กศ.บ. ประวัติศาสตร ์
14 นางสุมาลี สุคนธค์ันธชาต ิ คร ู 65853 4(3) 17 พ.ค.25 2559 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
15 นางธัญวรัตม์ วงศ์เทวราช คร ู 68429 3 3 พ.ค.25 2564 ค.บ. สังคมศึกษา 
16 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง คร ู 78195 4(3) 19 พ.ย.24 2562 ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์
17 นางทวินันท์   พวงชน คร ู 101444 3 4 พ.ย.23 2560 คบ. สังคมศึกษา 
18 นางบุญปลูก แสนหาญ คร ู 108667 3 15 ธ.ค.21 2559 กศ.บ. สังคมศึกษา 
19 น.ส.ประทุมทิพย์ การสร้าง คร ู 103947 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.ม. สังคมศึกษา 
20 น.ส.สภุาวดี  โฆษติพล คร ู 69518 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.บ. สังคมศึกษา 

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกลุ คร ู 59892 3 1 ธ.ค.35 2567 กศ.บ. พลศึกษา 
2 นางชนิดา  ดวงบรรเทา คร ู 69288 3 22 มิ.ย.30 2566 ศษ.ม. พลศึกษา 
3 นายเสกสรรค์  สีหาโมก     คร ู 281 2 30 พค 40 2571  ศษ.ม บริหารการศึกษา 
4 นายสุรพล   ล้อเทียน คร ู 60349 3 20 ส.ค.27 2562 ค.บ. พลศึกษา 
5 นายปริวรรต ประจันตะเสน คร ู 108662 3 22 พ.ค.21 2560 ค.บ. พลศึกษา 
6 นายณรงค์  ท่วมไธสง คร*ู 120629 3 12 ก.ย.31 2569 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

7 นายสมจติร  เจริญสุข คร ู 126565 3 15 ธ.ค. 35 2569 ค.บ. พลศึกษา 
*มาช่วยราชการ 
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7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายเกียรติศักดิ์ มนญูศักดิ ์ คร ู 108670 4(3) 16 พ.ค.23 2558 ป.ม. ศิลปศึกษา 
2 นายมนตรี  ศรีแก้วทุม คร ู 63641 1 3 ส.ค.52 2582 ค.บ. ดนตร ี
3 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท ์ คร ู 101996 3 6 พ.ค.26 2560 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
4 นางนภาพร เพ็ชรศรีกลุ คร ู 59336 3 21 พ.ค.22 2562 ปร.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

5 นางธนภรณ์ เหล่าคนคา้ คร ู 105927 3 16 พ.ย.23 2564 ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 
6 นางนภธร อัคธรสกลุ คร ู 108663 3 21 ส.ค.27 2566 กศ.ม. ดนตรีศึกษา 
7 นางสาวชโลทร  โชติกรีติเวช ครูผู้ช่วย 69589  21 ม.ค.56 2592 ค.บ. ศิลปศึกษา 

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายวิเชียร กระพี้แดง คร ู 60348 3 16 พ.ค.26 2561 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางรัตติกาล ขวาค า คร ู 742 3 18 พ.ค.32 2565 ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
3 นายวิระวงค์ หงษ์ค าเมือง คร ู 60629 3 16 พ.ค.26 2563 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
4 นางเทพบังอร บึงมุม คร ู 63289 3 4 พ.ย.34 2569 กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
5 นายวีระพล จันทร์ศิลา คร ู 101517 3 16 พ.ค.26 2564 กศ.ม. เกษตรศาสตร ์
6 นางบัวกัลป์ ศรียันต ์ คร ู 103942 3 16 พ.ค.23 2558 ค.บ. คหกรรมศาสตร ์
7 น.ส.ประทุมพร หลาบหนองแสง คร ู 103943 3 7 ต.ค.20 2558 คศ.บ. โภชนาการ 
8 นายปราโมทย์ พูนปริญญา คร ู 105928 3(2) 19 พ.ค.23 2561 ค.บ. เกษตรศาสตร ์
9 น.ส.วิไลรตัน์ ธัญญวัฒน ์ คร ู 105934 3 13 พ.ค.24 2562 ค.บ. การสหกรณ ์
10 นางสุภาพร พิศฐาน คร ู 108664 3 2 มิ.ย.20 2560 ศษ.ม. เกษตรศาสตร ์
11 นางสุภาณี คงกระโทก คร ู 108673 3 26 ม.ค.30 2567 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

12 นางลักษเดือน สนทอง คร ู 307(พ) 3 17 ส.ค.31 2570 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
13 นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย ์ คร ู 43076 3 9 กค.2536 2571 ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
14 นางกัญญาพร  จันทรโสภณ คร ู 60836 2 11  พค  35 2573 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
15 นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์ คร ู 129627 2 15  ธ.ค. 37 2566 ค.บ. บริหารธรุกิจ 
16 นายอนุสรณ์  ปินใจยศ คร ู 66483 3 15 มิ.ย. 44 2576 วท.บ. วิทยาการคอมฯ 
17 นางปรียากร  ศรีวงษา คร ู 1266(พ) 2 11 พ.ย. 34 2572 บธ.ม.. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนงเยาว์ พรหมทอง คร ู 59430 3 3 ส.ค.24 2564 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวสุทธิรตัน์ แขรัมย ์ คร ู 397 1 30 ก.ค.44 2582 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
3 นางสุภา มนูญศักดิ ์ คร ู 59856 4(3) 8 มิ.ย.24 2560 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นางอุบลวัณณา รอนยุทธ คร ู 59723 4(3) 21 พ.ค.22 2560 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
5 นางอรพิน สุขเกษม คร ู 61228 3 3 ต.ค.20 2559 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
6 นางอธัยา เอมแย้ม คร ู 72948 4(3) 2 มิ.ย.20 2560 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
7 นางทิพวรรณ ภูมิทตั ิ คร ู 101537 3 16 พ.ค.27 2566 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นางอรพิน สรรเสรญิสุข คร ู 101586 4(3) 2 มิ.ย.20 2561 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นางอารมย์ มินา คร ู 106227 3 28 ม.ค.26 2562 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 นางวชิราภรณ์ เยี่ยมแสง คร ู 108658 3 2 มิ.ย.20 2559 กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 
11 นายประดิษฐ์ กดนอก คร ู 108671 4(3) 15 ส.ค.21 2558 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
12 นางกนกพิชญ์  อนุพันธ์ คร ู 121470 1 1 ก.พ.50 2584 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
13 นางนิธิดา  ช่ืนนิรันดร ์ คร ู 77066 2 15 พ.ค.39 2576 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
14 นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท ์ ครูผู้ช่วย 103960  1 พ.ค. 56 2592 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล คร ู 103926 4(3) 19 ส.ค.19 2560 กศ.ม. การแนะแนว 
2 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย ์ คร ู 102985 3 17 พ.ค. 27 2564 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
3 น.ส.จุรรีัตน์ จุฑากฤษฎา คร ู 103883 2 1  กค. 25 2562 ศษ.ม. จิตวิทยาแนะแนว 
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11. ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง 
วัน เดือน ป ี

เริ่มรับราชการ 
เกษียณ 

1 นายบุญถือ  โสภา                                                           พนักงานขับรถยนต ์ 14632 1 ธ.ค.32 2561 
2 นายล าดวน  มะลาศร ี พนักงานขับรถยนต ์ 13378 4 ส.ค.29 2563 
3 นายชูศักดิ์   ไสยลักขณา พนักงานขับรถยนต ์ 14198 15 ก.ย.31 2570 
4 นายสายณัห์ แก้วมีศร ี ช่างไฟฟูา 11493 1 มี.ค.27 2561 
5 นายพนม    สิงห์พิมพ์ ช่างปูน 11710 1 มิ.ย.26 2558 
6 นายชัยชนะ   พระลับรักษา ช่างไฟฟูา 12822 3 มิ.ย.28 2564 
7 นายมานัส      ช าก านัน ช่างปูน 14200 15 ก.ย.31 2567 
8 นายดวงพิจิตร กัสนุกา ช่างปูน 14197 15 ก.ย.31 2566 
9 นางสมจิตร    ชัยลา พนักงานบริการ 14796 20 ส.ค.33 2569 
10 นายสมนึก     ไสยลาม พนักงานบริการ 13377 15 ก.ย.31 2564 

 

 
12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ หมายเหตุ 
1 นายมนัสชัย ทองสา ศป.บ. ดุริยางค์พ้ืนบ้าน สอนดนตรีไทย 
2 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุุน ญี่ปุุน 
3 นายวิศนุกุล  สุวรรณวงษ์ ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง ครูสอนนาฏศิลป์ 
6 นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 
7 นางสาวสิราพร    แก้วมีศรี ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่พัสดุ 
8 นางสาวกรรณิการ์   ทองยศ ปริญญาตรี พ่ีเลี้ยงคนพิการ 
9 นางสาวรัฐวรรณ    ดวงจันทร์ วท.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าทีธุ่รการ(คืนครู) 
10 นายสุวรรณ  แสนกอง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
11 นายทองสุกร์  สีไตรพัด ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
12 นายช านาญ  ทัพซ้าย ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
13 นายสุวิทย์  จันทาสี ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
14 นางอ าคา  สามหาดไทย ประถมศึกษา แม่บ้าน 
15 นางทองล้วน  ทัพซ้าย ประถมศึกษา แม่บ้าน 
16 นางหนูเดือน  ศิริบาล ประถมศึกษา แม่บ้าน 
17 นางร าไพ  สีไตรพัด ประถมศึกษา แม่บ้าน 
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12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ หมายเหตุ 
18 นางค าปุุน  เพ็ญสุริยะ ประถมศึกษา แม่บ้าน 
19 นางสาวปิยฉัตร  ขจรนาม ประถมศึกษา แม่บ้าน 
20 นางเพียรใจ  แก้วจุมพล ประถมศึกษา พนักงานผลิตน้ าดื่ม 
21 นายอภิสิทธิ์  ละครขวา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
22 นายตรี  ธัญญา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
23 นายค าปิ่น  ศิริบาล ประถมศึกษา นักการภารโรง 

 
13. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นายอนุรักษ์   กุลวงษา สังคมศึกษา 093-359-0691 ม.3 
2 นายสิทธิศักดิ์  พิบูลรัตน์ สังคมศึกษา 098-702-2794 ม.4 
3 นางสาวชิดชนก  โยปทุม วิทยาศาสตร์ 098-128-8712 ม.1 
4 นางสาวศรัญญา  สมภักดี วิทยาศาสตร์ 080-748-7227 ม.2 
5 นางสาวโสภณา  ไชยค า วิทยาศาสตร์ 088-561-5213 ม.4 
6 นางสาวศศิฉาย  ไตรสุนทร วิทยาศาสตร์ 088-355-8958 ม.4 
7 นายอนุวัฒน์  ยศทสาร วิทยาศาสตร์ 085-458-0821 ม.4 
8 นางสาวกชกร   แฝงเมืองคุก วิทยาศาสตร์ 093-321-8687 ม.5 
9 นายณัฐพงษ์  ชนะการี วิทยาศาสตร์ 098-312-2921 ม.5 
10 นางสาววิลาวัลย์  พลศรี คอมพิวเตอร์ 088-732-5689 ม.2 
11 นางสาวกนกภรณ์  โพธิจักร คอมพิวเตอร์ 087-217-5898 ม.2 
12 นางสาวพัชรี  ขวัญโพน ภาษาจีน 090-587-3916 ม.4 
13 นางสาววีรวรรณ  ประตังตโต ภาษาจีน 083-562-0058 ม.1 
14 นางสาวจิณห์วรา  กางเพ็ง ภาษาอังกฤษ 094-284-4345 ม.2 
15 นางสาวดรัลพร  พิมพ์ปัจฉิม ภาษาอังกฤษ 085-852-3837 ม.2 
16 นางสาวดาริณี  มานะดี ภาษาอังกฤษ 088-053-3656 ม.3 
17 นางสาวภัทร์จารี   วินทะไชย ภาษาอังกฤษ 088-366-3116 ม.4 
18 นางสาววิวรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ ภาษาอังกฤษ 087-779-4917 ม.1 
19 นางสาวช่อลัดดา  ทัพละ ภาษาอังกฤษ 085-465-5917 ม.3 
20 นางสาววิราวรรณ  รัตนพล ภาษาอังกฤษ 095-435-2789 ม.5 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาวภัทราพร  รักพร้า คณิตศาสตร์ 087-876-3941 ม.4 
2 นางสาวธนิษฐา  ขอพลอยกลาง คณิตศาสตร์ 098-095-5322 ม.4 
3 นางสาวอรุณี  โลหิต สังคมศึกษา 080-476-6576 ม.3 
4 นางสาวนพวรรณ  จอมทะรักษ์ สังคมศึกษา 081-058-5109 ม.1 
5 นายนพพล  โสโท สังคมศึกษา 088-029-2693 ม.5 
6 นายธีรกานต์  จันทร์ศรีเมือง ดนตรี   

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาววิชุดา  อินอ่อน ภาษาอังกฤษ 085-850-9560 ม. 
2 นายฉัตรธนาวิชญ์  ค าสิมมา ภาษาอังกฤษ 087-429-7512 ม.1 

 
 
 
 

1. นายสราวุธ  โคตรโยธา   ประธานนักเรียน 
2. นางสาวประภาสิริ ชาตรี   รองประธานนักเรียนคนที่ 1 
3. นางสาวหนึ่งกัลยา ส าราญบ ารุง           รองประธานนักเรียนคนที่ 2 
4. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  ประชาสัมพันธ์ 
5. นางสาวประภาศรี ชาตรี   เหรัญญิก 
6. นางสาวชนัญธิดา จึงตระกูล  ปฏิคม 
7. นายชินาธิป  ชาติพุดชา  เลขานุการ 
8. นายชัชวาลย์  สุวรรณเกษี  รองประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาวเอ้ออังกูร ก าบุญมา  รองเลขานุการ 
10. นางสาวนุชนารถ ชาเครือ   รองเหรัญญิก 
11. นางสาวภควดี ล้ าเลิศหล้า  รองปฏิคม 
12. นายณัฐพงษ์  ศรีภาชัย   ประธานสภานักเรียน 
13. นางสาวสุทธิดา รังสีสม   รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1 
14. นางสาวอรทิรา สีผุ   รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2 
15. นางสาวสุนิสา แก้วขาว   เลขาธิการสภานักเรียน 
16. นายอัครดิษฐ์  สินธุวงษานนท์  ประธานตุลาการ 
17. นายสรรชัย  เอ็นดู   รองประธานตุลาการคนที่ 1 
18. นายพีระยุทธ  ไชยฮะนิตย์  รองประธานตุลาการคนที่ 2 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปกีารศึกษา 2558 
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19. นายปกรณ์  หอมทอง  อัยการ 
20. นายธีรพันธุ์  ค าพันธ์   เลขานุการตุลาการ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝุายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 
1. นายสถาพร  เศษวันโคตร  ที่ปรึกษาประธานนักเรียน 
2. นายเทียนชัย  แก้วใส   ที่ปรึกษารองประธานนักเรียนคนที่ 1 
3. นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก   ที่ปรึกษารองประธานนักเรียนคนที่ 2 
4. นายทนุธรรม  ใบกว้าง   เลขานุการ 
5. นางสาวศุทธินี  กาญจนสกุล  ที่ปรึกษารองเลขานุการ 
6. นายธนาคาร  ปิดตาระพา  ที่ปรึกษารองเลขานุการ 
7. นายธนกฤต  สิมมา   ที่ปรึกษารองเลขาธิการ 
8. นายวรพล  คุณสิงห์   ที่ปรึกษารองเลขาธิการ 
9. นายมาวิน  ภาณุรักษ์  ที่ปรึกษารองเลขาธิการ 
10. นางสาววรางคณา สุวรรณลา  กรรมการ 
11. นางสาวรัตนาวดี ศิลปายะ  กรรมการ 
12. นางสาวศิริรัตน์ เพียค าเมือง  กรรมการ 
13. นางสาวศศิมา คนใหญ่   กรรมการ 
14. นายอภิวัฒน์  ปะบุญเรือง  กรรมการ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน 
1. นายน าพล     พงศ์พัสนันท์  ประธานกรรมการ 
2. นางรพิธร  เสนาไชย  กรรมการ 
3. นายมาลัย     กองธรรม  กรรมการ 
4. นางธนภรณ์     เหล่าคนค้า  กรรมการ 
5. นายวัชรพันธุ์   ศรีทานันท์  กรรมการ 
6. นางสาวนภัสรพี    แสนโคตร  กรรมการและเลขานุการ 
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ตอนที่ 2 
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
     มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประเด็น 
           1. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           3. การจัดการศึกษา 
           4. แนวน าสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 1 อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน 
และทุกคนเพ่ือการศึกษา 

           การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม 
คุณธรรมและวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณค่า เต็มตาม
ศักยภาพ ตรงตามความต้องการ แต่ต้นทุนต่ า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก 
ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยท างานที่มีคุณภาพ โดยให้
สังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและ
สังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง 

ตัวบ่งชี้ 
1. อุดมการณ์  

           - ทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม 

2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง  
           - คนไทยส่วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย) มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน 
           - ขอบข่ายและปริมาณความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึนทุกปี ทั้ง
ในด้านการจัด การก ากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ด้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทาง
การศึกษาใกล้เคียงกัน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 

มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกคนไทยเป็นคน
เก่ง คนดี และมีความสุข 
           เปูาหมายของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข" โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์  
           คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ 
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           1. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี 
           2. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           3. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ร่วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม 
           4. คุณภาพ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พออยู่พอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี 
           5. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโน
สุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ของ
ครู และวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน 3 ประการ คือ ขอจง
มีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกายที่สมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคนไทย เพื่อตอบค าถามว่า "เราจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และ
การบูรณาการตามแนวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, 
2546) ดังนี้ 
           1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย  
                     1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู้รัก ใส่ใจในหน้าที่การงาน มีทักษะทาง
ภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการ
ค้นคว้าทดลองพิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     2) คุณธรรมและจิตส านึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระท า ด้าน
ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความปราถนาดีเอ้ือเฟ้ือ
ต่อกัน ความจริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตส านึกในการกระท า ด้านจิตส านึกความรับผิดชอบ 
จิตส านึกในคุณค่าของตนและผู้อื่น จิตส านึกความเป็นไทย จิตส านึกประชาธิปไตย 
           2. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย  
                     1) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผล รู้เท่าทัน รู้
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีท ามาหากิน และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต  
                     2) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการท างานเกิด
การรับรู้ จดจ า และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิด
ต่อเนื่องเชื่อมโยง คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถ
แสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารแก่ผู้อื่นได้ 
           3. ก าลังกายท่ีสมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด้วย  
                     1) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุข
ภาวะ (well being) ทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหาร
กาย เล่นกีฬา ท่าทางคล่องแคล่วร่าเริง และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ มีสุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 

ตัวบ่งชี้ 
1. ก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ 

           - คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญา และด้าน
จิตใจ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
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2. ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
           - คนไทยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           - คนไทยส่วนใหญ่มีงานท า และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 
           - ชุมชนหรือสังคมส่วนใหญ่มีการใช้หรือสร้างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
           - คนไทยส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก และปรับตัวได้ 

4. ทักษะทางสังคม 
           - คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

5. คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           - คนไทยส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด และได้
เรียนจากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย ครูจัดบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู้เรียนเป็นระบบที่
สร้างสรรค)์ ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล และ
ปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
           3.1 ปัจจัยด้านบุคคล ผู้เรียนได้รับการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และ
เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและสังคม ผู้บริหารเป็นผู้น าที่เชี่ยวชาญ ผู้จัดการที่ถ่อมตน และปู
ชนียบุคคล ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมีส านึก ใส่ใจ และเต็มใจให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมตรวจสอบใน
การพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษา 
           3.2 ปัจจัยด้านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจลงสู่ระดับสถานศึกษา โดยใช้
หลักการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ 7 ประการ คือ หลัก
ประสิทธิภาพ หลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

           - ผู้เรียนทุกกลุ่ม ส านึกคุณค่าการเรียนรู้ สนใจใฝุเรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ตรง
ตามความต้องการของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการท างาน และ
ผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ มี
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์ 
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           - มีการพัฒนาสื่อและการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยทุกคน 

2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           - ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ของตน ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา  
           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
           - มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

มาตรฐานที่ 4 แนวน าสู่การปฏิบัติ 
           การสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวน าสู่การ
ปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
          4.1 การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างส านึก ให้คนไทยเห็นคุณค่า
ของการศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ โดยการจัดสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า 
ส่งเสริมให้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ การสร้างก าไร ให้คนไทยสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปท าประโยชน์ต่อชีวิต 
และสังคมได้ 
          4.2 การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อน
ร่วมวัย องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู้ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใหม่ 
เป็นเครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู 
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา องค์กรและสังคม 
          4.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้น าในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดล าดับความส าคัญ 
ติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดท ามาตรฐานการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบงาน พัฒนากลไกท่ีจะช่วยพัฒนาให้กิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ 
           - มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร้างเสริม และมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
           - มีการจัดตั้ง และก ากับการด าเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ติดตามก ากับ  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา ว่าเป็นปัจจัยของการสร้าง 
เสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวการณ์
ปัจจุบันที่สังคมไทยจ าเป็นต้องมีการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝุายสังคมจิตวิทยา จึงได้เน้นย้ าในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องความ
สมานฉันท์ปรองดอง คุณธรรม จริยธรรม การสร้างระเบียบวินัยและความส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมทั้งการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงยึดเจตนารมณ์ดังกล่าวมาเป็นกรอบ ซึ่ง
มีสาระส าคัญ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ 
   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส 
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้พลเมืองมีคุณภาพ 
มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย  
สามารถเสริมสร้างความม่ันคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน  
2. การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  
3. การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ  
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ 

จิตส านึกความเป็นไทย 
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8. การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 

เปูาประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลัก 

ความสมานฉันท์สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
3. ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา 
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ เพื่อ

ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
11. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
5 นโยบายทั่วไป 

1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความ
ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบ
การศึกษาของไทย 

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมี
จิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการ
สร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
และตรงกับความต้องการของสังคม 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
7 นโยบายเฉพาะ  (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
     1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  
 1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 
 1.3 สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
 1.4 มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษาโดย
การบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่  
 1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
 1.6 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง 
       2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการด ารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  
 2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้ความ
เคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
      3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
 3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับทิศทาง
การพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา  
 3.3 มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา 
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 3.4 มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการ
ผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 
และอ่ืน ๆ ในสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดท าความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนาก าลังคน ทั้งระบบ 
 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้
และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันในการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
       4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่ม
โอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
 4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
 4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 4.4 สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้
อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.5 มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย
การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 
      5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 5.1 น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการ
ด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 5.2 การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสตูรและระดับการเรียนการสอน ความคุ้มค่า ความจ าเป็นใน
การลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 
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 5.4 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับด้าน
การศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจนและ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
 6.2 สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
 6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การได้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
รายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันต่อสถานการณ ์มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  
       7. การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 7.1 มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเป็นไป
ตามเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.2559 และสามารถด าเนินการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 
 7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการต่อเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการ
เรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
การปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
 7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็น
รายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย 
ระบบการบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ  
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
10 นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
      1. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว  
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย :  
 โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการชว่ยเหลือ
เยียวยาและฟ้ืนฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
     2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 2.1 มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 2.2 ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทั่วไป/จ านวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง 3 เดือนลดลงอย่างชัดเจน 
     3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา 
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
 3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
      4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
 4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์
จากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพ้ืนฐานเพื่อการท างาน การศึกษา
เพ่ืออาชีพ 
           4.2 น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว  
       5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ และด้อยโอกาส  
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
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 5.2 สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน 
      6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท า
ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
ท างานหลังส าเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
 6.2 มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
     7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่
มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
       8. เร่งทบทวนมาตรการการจดักิจกรรมรับน้องของนักเรียนนกัศึกษาในสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ และ
มาตรการตดิตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกจิกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศกึษา ให้
เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค ์ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้ง
ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบัน การศึกษายึดถือเปน็แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
 8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษา
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
 9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     10. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมาย
และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
 10.1 มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
 10.2 มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 10.4 มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 10.5 สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
การขับเคลื่อนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 

1. นโยบายทั่วไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานทั้งปวงของทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
ของ ศธ. 

2. สป. ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2558 รองรับการด าเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตินโยบายของ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี (นโยบายเฉพาะและนโยบาย
เร่งด่วน) ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสื่อสาร
ถ่ายทอดให้หน่วยปฏิบัติได้รับทราบทิศทางและเปูาหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 

3. หน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนและด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 
4. สป. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือกรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
4.1 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดท้ายทุกไตรม 

ของปีงบประมาณ 2558 (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.57 และ มี.ค. มิ.ย. ก.ย.58) 
4.2 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ทุกเดือนตลอด 3 เดือน 

แรกของปีงบประมาณ 2558 (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.57) 
4.3 การจัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามข้อ 4.1 และ 4.2 อาจมีการเปลี่ยน 

แปลงซึ่งจะมีการสั่งการให้ทราบเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
 
เปูาหมายความส าเร็จ  และมาตรการ  จ าแนกตามกลยุทธ์ กลยุทธ์/จุดเน้น(สพฐ.)  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2558 
The  Policy  of  Office  of  the  Basic  Education  Commission  2013 

             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทบทวนสภาพแวดล้อมขององค์กรจากการน าผล
การด าเนินงานตามกลยุทธ์  ปี  2558  ที่พิจารณาจากเปูาหมาย  จุดเน้น  ของกิจกรรมส าคัญที่ได้ติดตามจาก
ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน ามาปรับปรุงงานหลักตามนโยบาย  และงานสนองนโยบายให้มีมิติความ
ต่อเนื่อง  แก้จุดบกพร่อง  และพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าส่งผลสู่นโยบายด้านสังคมของรัฐบาลและนโยบาย
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ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังมีรายละเอียดของ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 
ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2558 
 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
ค่านิยมองค์การ 

องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอ้ืออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 
          OBEC  Core  Values 
          O=Organic 
          B=Benevolence 
          E=Eagerness 
          C=Comptiance 
เปูาประสงค์  
     1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามี พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
     3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
     4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
     5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
ยุทธศาสตร์  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
                       โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ก าหนดนโยบาย 11 มาตรการณ์ ดังนี้ 
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น 
รูปธรรม 

2.เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและ 
ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าศึกษาในระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์ 
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน  

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจ และ 
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนและสอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่ความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าว 
สารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่พร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ 
ของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการ 
พัฒนาการศึกษา 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม ให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ 
ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
1. จัดระบบข้อมูลผู้เรียน 
2. สร้างความเข้าใจในการจัดให้สังคม 
3. จัดงบประมาณท่ีสอดคล้อง กับบริบท 
4. น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
5. ใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย 
6. จัดระบบนิเทศ ติดตามและรายงานผล 
7. แนะแนวผู้เรียน 
8. น าการทดสอบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการสอน 
9. ส่งเสริมประกันคุณภาพภายใน 
10. สอนทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ 
11. ส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสาร และภาษาอาเซียน 1 ภาษา 
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12. ประสานการรับนักศึกษาให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้

ได้รับ โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
1. พัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
2. บริหารงบอุดหนุนรายหัวตามตัวผู้เรียน 
3. ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าเรียน ในโรงเรียนที่มีคุณภาพจบหลักสูตร 
4. สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
5. สนับสนุนโรงเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่พิเศษสอนวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมการจัดที่หลากหลาย เหมาะสมและได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
7. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
8. ประสานช่วยเหลือและจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่เด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครู ผ่านการปฏิบัติจริง และการช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
3. เสริมสร้างระบบ แรงจูงใจในการท างาน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
4. ประสานและสนับสนุน องค์กรและคณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมจัดสรรครูที่มี ความสารมารถ  

สอดคล้องกับ ความต้องการของโรงเรียนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา 
1. กระจายอ านาจ  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมให้โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต  

ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ 
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  สู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ   
          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เต็มตามศักยภาพ   
4. มีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

ค่านิยม 
         น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น ามาตรฐาน สืบสานนโยบาย 
เปูาประสงค์ 
          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เต็มตามศักยภาพ   
 4. เครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ 
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 
          กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ZMoral and Ethics) 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  (Filling the gap) 
          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ (Teacher Enbancement) 
          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 
         กลยุทธ์ที่ 6 ร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Education for Peace and Harmone) 
 
 
 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  2558 59 

จุดเน้น 
ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) 
               1.1.1  นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
                1.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O – NET) ทุกกลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 
คะแนน 
                1.1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านภาษา  ด้านค านวณ  และด้านการ
ใช้เหตุผล 
                 1.1.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
                 1.1.5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
                 1.1.6   นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 
             1.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) 
                    1.2.1  นักเรยีนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้  ใฝุดี  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                    1.2.2  นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา  และอยู่อย่างพอเพียง               
                    1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   
              1.3  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
(Students with Special Needs) 
                    1.3.1  เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
                    1.3.2  เด็กดอ้ยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
                     1.3.3  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
                    1.3.4  นักเรยีนที่เรียนภายใต้การ จัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือกได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
                    1.3.5  เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  (Continuous Professional Development) 
                 2.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
                 2.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
                 2.1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  และภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา 
                 2.1.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ 
             2.2  การพัฒนาระบบแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและก าลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 
                   2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิ 
                   2.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจ  ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพ 
                   2.2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพเป็นเชิงประจักษ์  และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
            2.3  การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics) 
                2.3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
                 2.3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ท่ีมุ่งพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ  และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
                2.3.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส่วนที่ 3  จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ 
            3.1  สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
                  3.1.1  สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก  และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้
ประสานงานหลักเพ่ือให้สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
                  3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน  สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
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                  3.1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ  ติดตามประเมินผล อย่างเข้มแข็ง 
โดยมุ่งการ มีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ  และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
                  3.1.4  องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ด าเนินการและติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการการเรียนรู้ เพ่ือ
นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง เต็มศักยภาพ 
              3.2  สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards) 
                    3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น  เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
                    3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น  เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
ผลิต 

1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

แผนงาน  
1. รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในรัฐ 

โครงการ 
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. คืนครูให้นักเรียน 
7. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 
8. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
9. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา 

    ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
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ทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

วิสัยทัศน์ (vision) 
โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ น าสู่ความเป็นสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่

คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียน และบุคลากรให้มีความรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  รักความเป็นไทย  ไม่ยุ่งเก่ียวสิ่งเสพติด และ

อบายมุข 
5. ส่งเสริมผู้เรียน และบุคลากรให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. 
 

เปูาประสงค์ (Goals) 
ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  สามารถแสวงหาความรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคม  ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห่างไกลสิ่งเสพติด อบายมุขและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

อัตลักษณ์ (Identity) 
     “วิชาการดี  กีฬาเด่น  ศิลปะยอด  ดนตรีเยี่ยม  นาฏศิลป์เลิศ” 
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โรงเรียนขามแก่นนครโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนของประเทศเพ่ือ
ยกระดับเป็นโรงเรียนชั้นน าให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล ในโครงการ “โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)”  โดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โรงเรียนขาม
แก่นนครได้ก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล    สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมความเป็น
สากล ได้แก่ ทฤษฏีความรู้ (Theory of Knowledge) ความเรียงชั้นสูง (Extended Essay) โครงสร้าง
โครงงาน (Creativity) โลกศึกษา (Global Education) ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศที่ 
สอง (ภาษาจีน) สาระเพ่ิมเติมตามจุดเน้น (ดนตรี กีฬา) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดกรอบกลยุทธ์  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลโดย
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  ซึ่งมีองค์ประกอบ  3  ส่วน  คือ   
  ส่วนที่  1 วิชาพ้ืนฐาน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ส่วนที่  2 สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมความเป็นสากล 
     - ภาษาอังกฤษ  (เรียนกับเจ้าของภาษา) 
     - ภาษาจีน 
     - ทฤษฎีความรู้  (Theory  of  Knowledge) 
     - โลกศึกษา  (Global  Education)  
     - ความเรียงขั้นสูง  (Extended  Essay)  
     - โครงงานสร้างสรรค์  (Creativity)  
  ส่วนที่  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 โดยโรงเรียนขามแก่นนคร  ก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้นที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล 
2553 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
2554 เป็นต้นไป - เปิดสอนทุกระดับชั้น   

(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6)  
 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
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ประมาณการรายรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 

ประเภทรายรับ ระดับชั้น จ านวน(คน) เงินอุดหนุน/คน จ านวนเงิน(บาท) 
เงินอุดหนุนรายหัวรัฐจัดสรรให้ ม.ต้น (ม.1-3) 1,060 3,500.00 3,710,000.00 

ม.ปลาย (ม.4-6) 930 3,800.00 3,534,000.00 
รวม 1,990  7,244,000.00 

 
การจัดสรรงบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2558 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รายการ จ านวนเงิน 
1. กิจกรรมวิชาการ  (1990X170) 338,300.00  
2. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
    ม.1, ม.3 (110=77,000)  ม.2 (160=57,600) 

134,600.00 

3. กีฬาภายใน (2200X70) 139,300.00 
2. กิจกรรมคุณธรรม 
   ค่ายคุณธรรม ม.1, ม.4 (750X170) 
   ค่ายคุณธรรม ม.2, ม.5 (745X120) 
   ติว O-NET ม.3, ม.6 (705X160)          

 
110,500.00 
 87,600.00 
109,600.00 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ทัศนศึกษา) ชั้น ม.1-6 (1990X200) 398,000.00 
4. บริการสารสนเทศ (ICT) (220) 504,125.00 

รวม (1,962 คน) 1,813,025.00 
ประมาณการรายรับประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าจา้งครูภาษาต่างประเทศ/เรียนภาษากับเจ้าของภาษา 2,388,000.00 
2. ค่าจ้างครูห้องเรียนพิเศษภาษาจีน เวียดนาม        995,000.00 
3. เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 97,500.00 
4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดเกินมาตรฐาน (1 เครื่อง : 20 คน) 947,700.00 
5. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 895,500.00 
6. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน 1,293,500.00 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 298,500.00 
8. ค่าคู่มือนักเรียน ม.1 และ ม.4 78,000.00 
9. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 162,500.00 
10. ค่าวารสารโรงเรียน ม,1 ม.4 199,000 
11. สมทบค่าไฟฟูา 597,000.00 

รวม 7,952,200.00 

สรุปประมาณการรายรบัและการบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 
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การบริหารงบประมาณ  ปีการศึกษา 2558 
 การบริหารงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2558 จากเงินอุดหนุนรัฐจัดสรรให้และเงินรายได้
สถานศึกษา มีดังนี ้

ล าดับ งบประมาณที่จัดสรร จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
1 งบด าเนินการส่วนกลาง 3,617,320.00 49.94 
2 งบบริหารวิชาการ 2,176,008.00 30.04 
3 งบบริหารทั่วไป 1,088,004.00 15.02 
4 งบส ารองจ่าย 362,668.00 5.01 

รวม 7,244,000.00 100.00 
 
งบประมาณตามโครงสร้างสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ งบประมาณที่จัดสรร จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
1 งบด าเนินการส่วนกลาง 3,617,320.00 49.94 
2 งบบริหารวิชาการ 2,176,008.00 30.04 
3 งบกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 211,354.00 2.92 
4 งบกลุ่มกิจการนักเรียน 266,950.00 3.69 
5 งบกลุ่มอ านวยการ 609,700.00 8.42 
6 งบส ารองจ่าย 362,668.00 5.01 

รวม 7,244,000.00 100.00 
 
 
 
 
 
สรุปประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนขามแก่นนคร 
 

ที ่ รายการ/แหล่งรายได้ ปีการศึกษา 2558 
1 เงินสนับสนุนรายหัว ปีการศึกษา 2558 7,244,000.00 
2 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2558 

1,816,300.00 

 รวม 9,060,300 
 
 
 
 

สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีการศึกษา 2558 
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การจัดสรรงบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2558 
ค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/หนังสือเรียน 

รายการ จ านวนเงิน 
อุปกรณ์การเรียน ม.1-3 (1,060 คน X 420 บาท 445,200.00 
อุปกรณ์การเรียน ม.4-6 (930 คน X 950 บาท 883,500.00 
เครื่องแบบนักเรียน ม.1-3 (1,060 คน X 450 บาท) 477,000.00 
เครื่องแบบนักเรียน ม.4-6 (930 คน X 500 บาท) 465,000.00 
หนังสือเรียน ชั้น ม.1 (350 คน X 700 บาท) 245,000.00 
หนังสือเรียน ชั้น ม.2 (360 คน X 863 บาท) 310,680.00 
หนังสือเรียน ชั้น ม.3 (350 คน X 949 บาท) 332,150.00 
หนังสือเรียน ชั้น ม.4 (300 คน X 1,257 บาท) 377,100.00 
หนังสือเรียน ชั้น ม.5 (295 คน X 1,263 บาท) 372,585.00 
หนังสือเรียน ชั้น ม.6 (335 คน X 1,109 บาท) 371,515.00 

รวม 4,279,730.00 
 
งบทีต่ั้งไว้ให้งาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ที ่ กลุ่ม/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ งบประมาณค่าใช้จ่าย 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอื่นๆ 

1 กลุ่มวิชาการ 1,278,008 447,900 3,558,500  
2 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 211,354  895,500 432,000 
3 กลุ่มกิจการนักเรียน 266,950 587,100 864,200 98,000 
4 กลุ่มอ านวยการ 609,700  1,290,800 119,000 
5 งานวิจัยและพัฒนาครู 70,000    
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งบที่ตั้งไว้ให้งาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
 

ที ่ กลุ่ม/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ งบประมาณค่าใช้จ่าย 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอื่นๆ 

6 งานประกันคุณภาพภายใน 10,000    
7 ภาษาไทย 71,000    
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 71,000    
9 วิทยาศาสตร์ 93,000    
10 คณิตศาสตร์ 84,000    
11 ภาษาต่างประเทศ 56,000    
12 ศิลปะ 88,000    
13 สุขศึกษาและพลศึกษา 155,000 139,300 318,500  
14 คหกรรม 21,500    
15 อุตสาหกรรม 17,000    
16 เกษตรกรรม 21,500    
17 คอมพิวเตอร์   483,140  
18 งาน ICT  507,400 464,560  
19 งานห้องสมุด 217,320    
20 โสตทัศนศึกษา 35,000    
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว 55,000  78,000  
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลส,ยว,บพ,ชุมนุม) 50,000 134,600   
23 งบส ารองจ่าย 362,668    
24 ค่าสาธารณูปโภค 2,500,000  597,000  
25 งบใช้สอย 400,000    
26 ค่าน้ ามัน/ซ่อมบ ารุง 400,000    
27 ค่าบ ารุงทั่วไป 100,000    

รวมทั้งสิ้น 7,244,000 1,816,300 8,550,200 649,000 
 

ที่มา : กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
8 เมษายน 2557 
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  ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 โรงเรียนขามแก่นนครผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการ
ประเมินรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
คณะกรรมการสังกัดหน่วยประเมิน หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามตัวบ่งชี ้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน  
ตัวบ่งช้ีที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 
ตัวบ่งช้ีที ่2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์  
ตัวบ่งช้ีที ่3 ผู้เรียนมีความใฝุรู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งช้ีที ่4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
ตัวบ่งช้ีที ่5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ีที ่6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
               และต้นสังกัด 

 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
5.00 
5.00 

 
8.38 
9.05 
9.07 
9.05 
8.61 
9.00 
5.00 
5.00 

 
ด ี

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
พอใช้ 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที ่9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที ่10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
               เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งช้ีที ่11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิ 
                 บทบาทของสถานศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที ่12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิ  
                ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.16 ดี 
สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต ่80 คะแนนข้ึนไป                         ใช่   ไม่ใช่  
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึน้ไป 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี            ใช่   ไม่ใช่ สถานศึกษาไมม่ีตัว
บ่งช้ีใดท่ีมีระดับคณุภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่  

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 8.83 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.07 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.61 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
                 ของ สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.16 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป                        ใช่   ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่   ไม่ใช่ 
ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

ที่มา : ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ ปีการศึกษา 2554 
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โรงเรียนขามแก่นนคร ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที ่15 ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 5 
คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 13 ถึง 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 มีการจัด
การศึกษา 1 ระดับ คือ  

1. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน 137 คน ผู้เรียนจ านวน 2,698 คน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ดีมาก 
2 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
3 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
4 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
5 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
6 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต้นสังกัด 
ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งสถานศึกษา  

ดีมาก 

8 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

10 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

11 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี 
12 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 

 
จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียน 
คิดเปน็ ท าเป็นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัดมีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษามี

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ  
จุดที่ควรพัฒนา  

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคุณภาพต้องปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับดี โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือให้
ทราบปัญหาของผู้เรียน ด าเนินการแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาโดยใช้หลากหลายวิธีการ เช่นการซ่อมเสริมอย่าง
เป็นระบบ มีการทดสอบผู้เรียนรายบุคคล จัดให้ท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน ให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนด้วยการสรุปเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ
ด าเนินการวัดผลผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะ รายงานให้ผู้เรียนทราบเพ่ือเป็น
แรงกระตุ้นและให้ผู้เรียนมีกาลังใจ 

2. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาครูโดยการน าผลการประเมินการพัฒนาครูการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินแบบวัดแบบทดสอบอย่างเป็นระบบคือให้ครูวางแผนการแก้ปัญหาที่ได้จาก
การประเมินและอ่ืนๆที่ก าหนดระยะเวลาและวิธีการด าเนินการส่งผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของครูเป็นระยะ ๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้ครูท า
รายงานผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนการแก้ปัญหาของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  - โครงการ To be Number One  

- โครงการบ้านดิน  
- กิจกรรมยาตราเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ  
- กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- กิจกรรมค่ายแบ่งปันน้ าใจสู่น้องชนบท 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 8.83 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.07 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.61 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
                 ของ สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการศกึษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
คะแนนรวม 100.00 83.16 ดี 

 
ที่มา : ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มวชิาการ กลุ่มกิจการนกัเรียน กลุ่มแผนงานงบประมาณและบุคคคคล กลุ่มอ านวยการ 
งานส านกังานกลุ่มกิจการ
นกัเรียน 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการ
นกัเรียน 
งานเสริมสร้างวนิยั คุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 
 งานป้องกนัแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 
งาน TO BE NUMBER ONE 
งานประกนัอุบติัเหตุ 
งานคณะกรรมการสภา
นกัเรียน 
งานเวรยามรักษาความปลอดภยั 
งานวทิยส่ืุอสาร 
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
งานกิจกรรมลูกเสือสวสัดิภาพ 
จราจรและ นศท. 
งานคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครอง 
งานขอ้มลูสารสนเทศและบตัร
ประจ าตวันกัเรียน 
งานประเมินผลและรายงาน 
งานอ่ืน  ๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

งานส านกังานกลุ่มวชิาการ 
คณะกรรมการกลุ่มวชิาการ 
งานพฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้  
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
งานหอ้งสมุด 
งานวจิยัและพฒันาบุคลากร 
งานพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี 
งานโสตทศันศึกษา 
งานทะเบียน 
งานวดัผลและประเมินผล 
งานนิเทศการศึกษา 
งานแหล่งเรียนรู้ 
งานส่งเสริมความเป็นเลิศดา้น
ดนตร กีฬา นาฏศิลป์ 
งานประเมินผลและรายงาน 
อ่ืน  ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

งานส านกังานกลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ 
คณะกรรมการกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 
งานแผนงานและโครงการ 
งานงบประมาณ  บริหารการเงิน
และบญัชี 
งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
งานบริหารสินทรัพย ์
งานตรวจสอบภายใน 
งานสารบรรณ 
งานบริหารงานบุคคล 
งานยานพาหนะ 
งานสารสนเทศ 
งานระบบควบคุมภายใน 
งานประเมินผลและรายงาน 
งานสวสัดิการขวญัและก าลงัใจ
บุคลากร 
อ่ืน  ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

งานส านกังานกลุ่ม
อ านวยการ 
คณะกรรมการกลุ่ม
อ านวยการ 
คณะกรรมการเครือข่ายสาม
องคก์ร 
งานกิจกรรมสหกรณ์
ร้านคา้เพื่อการศึกษา 
งานธนาคารโรงเรียน 
งานสุขภาพอนามยั 
งานโภชนาการ 
งานปฏิคมโรงเรียน 
งานประชาสัมพนัธ์ 
งานชุมชนสัมพนัธ์ 
งานรักษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
งานอาคารสถานท่ี 
งานประเมินผลและรายงาน 
งานอ่ืน  ๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคม,  มูลนิธิ, สหวทิยาเขต 

นักเรียนและชุมชน 
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ตอนที่ 3 
ข้อมูลทางวิชาการและการบริหารงาน 

 

การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ. 
  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมอบหมายให้ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN เพ่ือเตรียมเยาวชนไทยให้มีความ
พร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาค 
จ านวน 54 โรง แบ่งเป็นโรงเรียน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. โรงเรียน Sister School จ านวน 30 โรง เป็นโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 1 ภาษา พหุวัฒนธรรม และ 2) โรงเรียน Buffer School จ านวน 24 โรง เป็น
โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาของประเทศอาเซียน 1 ภาษา 
(ภาของประเทศที่มีชายแดนติดที่ตั้งของโรงเรียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม  และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่มีความพร้อมและศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนัก รวมทั้งจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา ได้แก่ เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and 
Security Community) เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) และเสาหลัก
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio – Cultural Community) เพ่ือเตรียมคนสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในโครงการเป็นต้นแบบในการขยายผลให้
โรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 225 เขตพ้ืนที่มีความพร้อมในการ
เตรียมบุคลากรและโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่สู่ประชาคมอาเซียน 

ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ด าเนินโครงการเพ่ือเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน เช่น สถาบันสังคม 
ด าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : ASEAN Focus School เพ่ือพัฒนาศูนย์อาเซียน
ศึกษาและจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 โรง และส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนิน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศสู่สากลและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นานาชาติ โดยมีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการจ านวน 14 โรงเรียน 

นอกจากนี้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ SEAMOLEC 
ด าเนินโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ 
วัฒนธรรม และค่านิยมระหว่างกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
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จ านวน 23 โรง เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและมี
ค่านิยมท่ีดีเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของอาเซียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 

(บทความจาก บันทึก สพฐ. 2555) 
 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะน าไปอธิบายและสื่อสารกับโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
แนวคิดที่สอดคล้องกัน จึงขออธิบายหลักการพัฒนาง่าย ๆ ว่า การพัฒนาโรงเรียน   สู่มาตรฐานสากล มี 3 
เสาหลัก คือ เริ่มจาก 
 1. การจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล ทั้งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมนิผล 
 2. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ทั้งทรัพยากร งบประมาณ การบริหารบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจ จะพยายามสร้างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เป็นองค์กรต้นแบบ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรม คุณภาพให้ช่วยกันสื่อสารว่า วัฒนธรรม
คุณภาพ คือ การเน้นคุณธรรมและผลงาน 
 3. ผู้เรียน ต้องมีศักยภาพ สมรรถนะที่เป็นสากล ทุกวงการก าลังพูดถึงการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก เราจึงต้องคาดหวังว่า นักเรียนในอุดมคติ เราต้องมีลักษณะอย่างไร 
 สามเสาหลัก น าไปใช้กับโรงเรียนชนบทได้หรือไม่ โรงเรียนที่มีศักยภาพสูง น่าจะมีโอกาสพอ จึง
ได้คัดเลือกโรงเรียนมัธยม 381 โรง และโรงเรียนประถม 119 โรง เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ล้มลุกคลุกคลานมาระยะหนึ่ง มีการถกเถียงกันทั้งทางวิชาการ และหลักสูตร 
และยึดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ได้ 
 จากทฤษฎีและต าราต่างประเทศ ก็ยังมีปัญหาการสื่อสารหลายประการเกี่ยวกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล มีตัวตนอย่างไร และอธิบายไม่ตรงกัน เช่น TOK คืออะไร จริง ๆ คือ ตั้งใจเปลี่ยน
กระบวนการสอนมาเน้นกระบวนการคิด นักเรียนต้องศึกษาให้เข้าใจทฤษฎีองค์ความรู้ หรือเรื่ องการเขียน 
เรียงความขั้นสูง (Extended Essay) อีกหนึ่งวิชา มีค าถามว่าเหมาะอย่างไร และเรื่องโลกศึกษา (Global 
Education) เพ่ือรอบรู้สภาวะความเป็นไปของโลกและสังคม น าไปสู่ CAS (Creativity Action Service) 
เหล่านี้เป็นจิ๊กซอว์ที่ยังต่อไม่ติด การด าเนินการตั้งแต่ปี 2553 มา ยังมีข้อจ ากัดในด้านการสื่อสาร Concept 
ยังไม่ชัดเจน เมื่อน าไปใช้จึงไม่รู้จะวัดผลอย่างไร และการเพ่ิมเติมสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรท าให้ดูว่าเด็กไทย
เรียนมากเกินไป 
 วันนี้ ได้ค้นพบตัวตนของระบบการศึกษาไทย ผ่านการสัมมนาระดมความคิดจากหลาย ๆ ฝุาย 
วิเคราะห์สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว ได้ข้อสรุปว่า จริง ๆ แล้วความเป็นมาตรฐานสากล มีหัวใจ คือ ผู้เรียน ที่
ต้องการให้มีสมรรถนะเป็นมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองและพลโลกของประเทศ 
 การศึกษาเราแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา วิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เหมือนอยู่
คนละโลก ทั้ง ๆ ที่น่าจะมีการเชื่อมโยงกัน จึงเกิดแนวคิดว่าจะยึดโยง 2 ระดับนี้ ให้ต่อเนื่องกัน ซึ่งได้แนว
ทางการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลเป็นบันได 5 ขั้น คือ ตั้งค าถาม / ตั้งสมมุติฐาน  สืบค้นความรู้  สรุป
องค์ความรู้  สื่อสารและน าเสนอ เชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม  
 เราเริ่มต้นใน 3 ขั้นแรกก่อน โดยการปรับการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด  ต้องสร้าง
ความกล้าให้นักเรียน กล้าคิด กล้าถามก่อน เป็นนิสัยที่ปลูกฝังมาตั้งแต่โบราณว่า นิยามเด็กดีคือ เป็นระเบียบ 
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ไม่แตกแถว สิ่งเหล่านี้ได้ซึมซับฝังลึกโดยไม่รู้ตัว จนเป็นลักษณะของคนไทย ถ้าจะเข้าสู่มาตรฐานสากลต้อง
ขจัดสิ่งเหล่านี้ออก เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออกแบบมีความรู้สึกและลีลา ถ้าท า
ไม่ได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษแบบไทย ๆ ดังนั้น  จะพัฒนาเด็กให้มีสมรรถนะแบบสากล ต้องใช้โอกาสที่เด็กอยู่
ในมือเรา เราต้องการเด็กที่มีผลผลิตอย่างไร ต้องมานั่งคิด ไม่ควรให้เรียบร้อยเกินไป จนไม่เหมาะกับโลกเสรี
ในอนาคต ที่ต้องกล้าเจรจา ซึ่งเราต้องนั่งคิดในวิธีการ จัดสภาพแวดล้อม กฎกติกาของการจัดการเรียนการ
สอนคือ 
 1. ฝึกให้เด็กกล้าตั้งค าถาม มิฉะนั้นเด็กจะเรียนแบบรับฟังอย่างเดียว (passive) การตั้งค าถามเพราะ
เกิดข้อสงสัย เป็นจุดเริ่มต้นของ Lifelong Learning แต่การตั้งค าถามต้องมีศิลปะ และเทคนิค ไม่ใช่การไม่
เชื่อฟัง แต่ถามแบบสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ เมื่อเด็กโตขึ้น  
 ค าถามก็ปรับเปลี่ยนเป็นสมมุติฐาน ซึ่ ง เป็นการตั้ งต้นหาค าตอบอย่างมีวิธี  ( Hypothesis 
Formulation) เพ่ือหาตัวแปรต้น ตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์อย่างไร แม้ในเด็กเล็กก็ท าได้ แต่เรา Simplify 
ให้เหมาะกับวัยของเด็ก เราจึงต้องยั่วยุให้เด็กมีความกล้า 
            2. การสืบค้นความรู้  ที่มีมากมายในโลก เช่นสอนชาวบ้านหาปลา ไม่ใช่เอาปลาไปให้ชาวบ้าน เป็น
ขั้น Searching for Information จากห้องสมุดอินเทอร์เน็ต ผู้รู้ และพ่อแม่ 
            3. สรุปความรู้ (Knowledge Formation) เอาความรู้ต่าง ๆ มาประกอบกัน บันไดขั้นที่ 1-3 ก็คือ 
TOK (Theory of Knowledge) ก่อนสรุปองค์ความรู้ ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถกแถลงกัน ดูเหตุผลที่
มีทฤษฎีรองรับก่อนสรุป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยด้วย 
            4. สื่อสารและน าเสนอ ถ้าปราศจากสมรรถนะการสื่อสารก็อยู่ในเวทีสากลไม่ได้  เดิมเน้นเฉพาะ
เขียนเรียงความ แต่จริง ๆ คือ ทุกรูปแบบของการสื่อสาร แต่ถ้าไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็ก ๆ ก็
จะกลายเป็น handicap ในเรื่อง commication เราจึงต้องดูแลตั้งแต่อนุบาลให้มีความเป็นธรรมชาติในการ
แสดงออก การพูด การแสดงความคิดเห็น ให้เด็กกล้าพูดหน้าชั้น หัดกล่าวสุนทรพจน์ และในที่สุดจะ
กลายเป็นอัตโนมัติ ตัวอย่างบนเวทีนานาชาติ ประเทศที่ได้พูดบนเวทีก่อนจะได้รับการยอมรับในเวที
นานาชาติ 
 5. บริหารสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เด็กต้องรู้จักน าความรู้ไปช่วยแก้ปัญหา
สังคม ช่วยจรรโลงสังคม 
 ทั้งหมดเป็นจุดที่ เราจะใช้ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลและ               
จะน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนทั้งหมดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 นักเรียนที่จะมีคุณลักษณะ 
 1. เป็นเลิศวิชาการ 
 2. สื่อสารสองภาษา 
 3. ล้ าหน้าทางความคิด 
 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 5. ร่วมกันรับผิดชอบ 
 ในปิรามิด มีโรงเรียน 4 ระดับ โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนในฝัน 2,500 โรง  โรงเรยีนดี
ประจ าต าบล 7,000 แห่ง โรงเรียนดีในชุมชน จัดล าดับขึ้นเพ่ือมียุทธศาสตร์   ที่เหมาะสมแต่ละกลุ่ม โดยปี 
2555 จะมียุทธศาสตร์ขยับโรงเรียนในระดับที่ 2 ขึ้นสู่มาตรฐานสากล แต่โรงเรียนอ่ืน ๆ ก็สามารถพัฒนาสู่
ยอดปิรามิดได้เช่นกัน 
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 อีก 2 ประเด็น คือการบริหารและการวิจัย แต่เพ่ือให้การประชุมมีปฏิสัมพันธ์จึงผ่านไปก่อน แต่
ความตั้งใจคือเป็นเรื่องการบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พยายามท าให้ผู้บริหารในพื้นท่ีมีขวัญก าลังใจในการท างาน และเรื่องการวิจัยนั้น เป็นเรื่องจ าเป็นที่
จะให้การท างานของเราขึ้นไปอีกระดับที่เหมาะสมแต่ละกลุ่ม โดยปี 2555 จะมียุทธศาสตร์ขยับโรงเรียนใน
ระดับท่ี 2 ขึ้นสู่มาตรฐานสากล แต่โรงเรียนอ่ืน ๆ ก็สามารถพัฒนาสู่ยอดพีรามิดได้เช่นกัน 
จากนี้ไปจะต้องให้การทดสอบเป็นส่วนในการพัฒนาคุณภาพ ห่วงโซ่คุณภาพมี 3 ข้อ คือ 
       1. หลักสูตรต้องดี 
       2. การเรียนการสอน เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
       3. การวัดและประเมินผล 
        สามห่วงโซ่ต้องยึดโยงกัน ที่ผ่านมาข้อที่ 3 ไม่ยึดโยงกับ 2 ข้อแรก ต่อนี้ไปจึงต้องใช้ O-Net 
รวมทั้งน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินวิทยฐานะ และต่อไปถ้าคะแนน O-Net เชื่อมั่นได้ในมาตรฐาน   
การประเมินวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษ อย่างน้อยต้องมีความรู้ (Competency) และตัวนักเรียนต้อง 
มีคะแนน O-Net ในล าดับสูง เช่น มี Percentile rank  ที่ 70 (อันดับ Top 30) ให้เป็นช านาญการพิเศษไป
เลยเป็นต้น 
                                                           (จากการประชุมสมัมนา  ผอ.สพม.ทั่วประเทศ  25 เมษายน 2555) 
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1. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2553-2557 

วิชา/ปีการศึกษา 
ไท

ย 
 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2553 
ระดับโรงเรียน 42.58 43.24 12.95 22.64 26.28 70.08 28.60 48.01 36.80 
ระดับจังหวัด 42.78 39.99 15.85 24.46 29.23 71.13 28.31 46.50 37.28 
ระดับสังกัด 42.89 40.85 15.80 24.22 29.29 72.26 28.51 47.03 37.61 
ระดับประเทศ 42.80 40.85 16.19 24.148 29.17 71.97 28.48 47.07 37.58 
ปีการศึกษา 2554 
ระดับโรงเรียน 45.96 40.97 27.16 28.14 28.72 49.66 41.66 45.46 38.47 
ระดับจังหวัด 48.61 43.74 31.01 33.02 32.80 51.72 43.69 47.56 41.52 
ระดับสังกดั 48.35 42.88 30.13 32.19 32.28 51.16 43.61 47.59 41.02 
ระดับประเทศ 48.11 42.73 30.49 32.08 32.19 50.87 43.50 47.29 40.91 
ปีการศึกษา 2555          
ระดับโรงเรียน 54.21 46.70 26.60 25.41 32.27 56.86 43.85 48.89 41.85 
ระดับจังหวัด 53.33 46.20 27.92 25.91 34.34 56.64 42.93 45.29 41.57 
ระดับสังกัด 54.57 47.15 28.29 26.94 35.40 56.93 43.41 45.74 42.30 
ระดับประเทศ 54.48 47.12 28.71 26.95 35.37 56.67 43.31 47.69 42.54 
ปีการศึกษา 2556          
ระดับโรงเรียน 42.44 37.86 27.04 22.40 35.55 57.37 42.73 42.32 38.46 
ระดับจังหวัด 42.90 38.48 29.25 24.46 37.17 57.65 43.19 43.08 39.52 
ระดับสังกัด 44.43 39.48 29.99 25.41 38.04 58.72 43.88 44.82 40.60 
ระดับประเทศ 44.25 39.37 30.35 25.45 37.95 58.30 43.65 44.46 40.47 
ปีการศึกษา 2557          
ระดับโรงเรียน 33.55 43.23 25.03 26.25 35.16 56.49 39.94 43.95 37.95 
ระดับจังหวัด 34.58 45.55 26.79 28.49 37.47 58.27 41.65 44.41 39.65 
ระดับสังกัด 35.39 46.94 27.09 29.59 38.77 59.72 43.24 45.87 40.83 
ระดับภาค 34.36 45.40 26.61 28.03 36.98 57.58 41.47 44.42 39.36 
ระดับประเทศ 35.20 46.79 27.46 29.65 38.62 59.32 43.14 45.42 40.70 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2558 
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2. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2553-2557 

วิชา/ปีการศึกษา 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2553 
ระดับโรงเรียน 41.34 46.59 16.01 14.02 29.92 63.27 31.28 44.42 35.86 
ระดับจังหวัด 40.58 45.82 17.15 13.68 29.72 62.18 31.14 42.37 35.33 
ระดับสังกัด 42.95 46.70 18.75 14.79 30.90 63.10 32.80 44.14 36.77 
ระดับประเทศ 42.61 46.51 19.22 14.99 30.90 62.86 32.62 43.69 36.68 
ปีการศึกษา 2554 
ระดับโรงเรียน 42.11 32.78 18.88 20.80 26.83 55.81 27.35 48.07 34.08 
ระดับจังหวัด 40.71 33.02 20.03 21.27 26.87 53.97 27.33 46.95 33.77 
ระดับสังกัด 42.12 33.40 21.34 22.53 27.89 54.92 28.65 49.21 35.01 
ระดับประเทศ 41.88 33.39 21.80 22.73 27.90 54.61 28.54 48.72 34.95 
ปีการศึกษา 2555 
ระดับโรงเรียน 45.02 36.11 19.25 19.54 32.04 53.94 30.91 44.15 35.12 
ระดับจังหวัด 45.63 36.25 20.47 21.19 33.00 53.21 31.36 43.67 35.60 
ระดับสังกัด 47.68 36.47 21.71 22.62 33.26 54.04 32.98 46.20 36.87 
ระดับประเทศ 47.19 36.27 22.13 22.73 33.10 53.70 32.73 45.76 36.70 
ปีการศึกษา 2556 
ระดับโรงเรียน 46.13 31.29 22.27 17.29 28.15 62.11 28.48 47.23 35.37 
ระดับจังหวัด 48.11 32.91 23.66 19.06 29.72 60.99 28.08 48.86 36.42 
ระดับสังกัด 49.87 33.19 25.05 20.43 30.60 62.46 29.17 50.71 37.69 
ระดับประเทศ 49.26 33.02 25.35 20.48 30.48 62.03 29.00 49.98 37.45 
ปีการศึกษา 2557 
ระดับโรงเรียน 48.44 35.08 19.09 17.93 30.38 51.35 32.84 46.14 35.16 
ระดับจังหวัด 50.16 35.75 21.75 20.27 31.86 51.48 33.97 47.89 36.64 
ระดับสังกัด 51.41 36.81 23.12 21.72 32.67 52.48 34.90 49.71 37.85 
ระดับภาค 48.35 34.73 20.49 18.86 30.96 50.40 33.33 47.05 35.52 
ระดับประเทศ 50.76 36.53 23.44 21.74 32.54 51.94 34.64 49.01 37.58 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขามแก่นนคร 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2553-2557 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2553-2557 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 

 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรีย
รู้ 

ระดับผลการเรียน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

0 

1 
ขั้น

ไป
 

2 
ขึ้น

ไป
 

3 
ขึ้น

ไป
 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 243 906 492 731 801 1096 868 1208 2.56 3.83 96.17 74.14 49.99 

คณิตศาสตร ์ 224 1727 1145 1371 1017 948 555 848 2.16 2.86 97.14 60.49 30.01 

วิทยาศาสตร ์ 216 1106 819 1375 1425 1357 787 1093 2.43 2.64 97.36 73.82 39.58 

สังคมศึกษา 360 1200 735 1305 1328 1692 1330 3148 2.75 3.24 96.76 79.32 55.60 

สุขศึกษาฯ 174 226 158 330 488 787 940 4361 3.41 2.33 97.67 92.52 81.56 

ศิลปะ 159 400 240 410 497 707 616 1501 2.89 3.51 96.49 82.36 62.34 

การงานอาชีพฯ 64 218 183 378 492 794 1013 2173 3.22 1.20 98.80 91.25 74.88 

ภาษาต่างประเทศ 425 1439 961 1385 1911 1676 1131 1965 2.50 3.90 96.10 74.07 43.81 

IS 52 123 79 134 134 267 185 371 2.81 3.87 96.13 81.12 61.19 

รวม 1865 7222 4733 7285 7959 9057 7240 16297 2.75 3.04 96.96 78.79 55.44 
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4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
คุณภาพ  

จ านวนนร.   
ที่ได้ระดับดี  

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.   
ที่ได้ระดับดี  

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 365 217 118 30 0 335 13.16 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 385 241 117 27 0 358 14.06 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 490 253 188 49 0 441 17.32 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 332 218 93 21 0 311 12.22 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 392 224 134 34 0 358 14.06 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 582 295 216 71 0 511 20.07 
รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ 2546 1448 866 232 0 2341 90.89 

 
 
 

 5. ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนนร.    
ที่ได้ระดับดี   

ขึ้นไป 

ร้อยละนร.      
ที่ได้ระดับดี    

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 365 137 169 59 0 306 12.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 385 175 113 97 0 288 11.31 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 490 198 237 55 0 435 17.09 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 332 186 122 24 0 308 12.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 392 183 172 37 0 355 13.94 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 582 247 223 112 0 470 18.46 

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ 2546 1126 1036 384 0 2162 84.92   
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 6. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

ระดับชั้น จ านวน นร.ท้ังหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 365 349 95.62 16 4.38 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 385 374 97.14 11 2.86 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 490 451 92.04 39 7.96 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 332 312 93.98 20 6.02 

มัธยมศึกษาปีที ่5 392 364 92.86 28 7.14 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 582 543 93.30 39 6.70 

รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ 2546 2393 93.99 153 6.01 

 
 

8. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
 1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
     ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน พบว่า นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 79 มีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย
สองภาษา  
 2.  ด้านความสามารถในการคิด 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน พบว่านักเรียนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 78 มีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับดี  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ได้ 
 3.  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน  พบว่านักเรียนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้เป็น
อย่างดี 
 4.  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน  พบว่า นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน  พบว่านักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ83 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและการ
น าเสนอตลอดจนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
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1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
    1.1 ห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
    1.2 หอประชุมมาตรฐาน ทันสมัยด้วยระบบแสง สี เสียง ที่มีคุณภาพ 
    1.3 ธนาคารโรงเรียน (School Bank) 
    1.4 ห้องเรียนอัจฉริยะ 
    1.5 ห้อง Searching Room 
    1.6 ห้อง Multimedia Room  
    1.7 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ASEAN Study Centre 
    1.8 ห้องนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล จ านวน 3 ห้อง 
    1.9 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ห้อง 
    1.10 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ห้อง 
    1.11 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 
    1.12 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 1 ห้อง 
    1.13 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 ห้อง 
    1.14 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 1 ห้อง และบ้านดิน 
    1.15 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(คหกรรม) จ านวน 2 ห้อง 
    1.16 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(อุตสาหกรรม) จ านวน 2 ห้อง 
    1.17 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
    1.18 ห้องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ห้อง 
    1.19 ห้องจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
    1.20 สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล 
    1.21 แปลงเกษตรสาธิต และลานแหล่งเรียนรู้ (ลานประดู่ / ลานหอพระ) 
    1.22 สระน้ า / บ่อเลี้ยงปลา  จ านวน 1 บ่อ 
    1.23 เรือนอาคารพยาบาลโรงเรียนขามแก่นนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
 

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 
    2.1 ที่มาของช่ือขอนแก่น 

เหตุที่เมืองนี้มีนามว่า เมืองขอนแก่นนั้นได้มีต านานแต่โบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ก่อนที่เพ้ียเมือง
แพนจะอพยพไพร่พลมาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นนั้น ปรากฏว่าบ้านขาม หรือต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพองปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นเขตแขวงร่วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ที่ตายไปหลายปีแล้ว กลับมีใบงอกงาม
เกิดขึ้นใหม่อีก และหากผู้ใดไปกระท ามิดีมิร้ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพย าเกรง ก็จะมีอันเป็นไปใน
ทันทีทันใด เป็นที่น่าประหลาดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก 

ดังนั้น บรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นเอาไว้เสีย 
เพ่ือให้เป็นที่สักการะของคนทั่วไป พร้อมกับได้บรรจุพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 9 บทเข้าไว้ในเจดีย์

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ครอบตอมะขามนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า พระเจ้า 9 พระองค์ แต่เจดีย์ที่สร้างในครั้งแรกเป็นรูปปรางค์ หลังจากได้
ท าการบูรณะใหม่เมื่อราว 50 ปีที่ผ่านมานี้ จึงได้เปลี่ยนเป็นรูปทรงเจดีย์ และมีนามว่า พระธาตุขามแก่น 
ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น พระเจดีย์ขามแก่น
ถือว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีงานพิธีบวงสรวง เคารพสักการะกันในวัน
เพ็ญเดือน 6 ทุกปี ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุขามแก่นนั้น มีซากโบราณที่ปรักหักพังปรากฏ
อยู่ โดยอยู่ห่างจากเจดีย์ราว 15 เส้น หรืออยู่คนละฟากทุ่งของบ้านขาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแถบนี้น่าจะ
เป็นที่ตั้งของเมืองมาก่อน แต่ได้ร้างไปนาน ดังนั้น จึงได้ถือเอานิมิตนี้มาตั้งนามเมืองว่าขามแก่น แต่ต่อมาจึง
เรียกเพ้ียนมาเป็นเมืองขอนแก่น จนกระท่ังทุกวันนี้ 
     2.2 ข้อมูลพื้นฐานต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตาราง
กิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ 
ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น และ ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ ต าบลหนองตูม และ ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และทิศตะวันตก ติดต่อ
กับ ต าบลบ้านค้อ ต าบลบ้านเป็ด และต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 28 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 47,070 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2554)  

  
อาชีพประชากรต าบลศิลา  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
           เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ของต าบลศิลาที่มีชายขอบติดต่อทั้งเขตเทศบาลนคร  และเขตชนบท อีกทั้งอยู่
ในเขตชลประทานหนองหวาย ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศิลา จึงประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ดังนี้  

- ด้านการเกษตร โดยมีพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ผลไม้  
- ด้านปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่  
- ด้านรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
- รับจ้างทั่วไป และอ่ืน ๆ  

สถานศึกษา และศาสนาในเขตต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง  
- โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 7 แห่ง  
- โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 3 แห่ง  
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง  
- โรงเรียนเอกชน จ านวน 12 แห่ง  
- โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 แห่ง  
- วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 21 แห่ง  

แหล่งน้ าในเขตต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- น้ าประปา ใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค  
- ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบึงอีเฒ่า ท่าแก บ้านเต่านอ  
- แหล่งน้ าธรรมชาติ ประกอบด้วย ล าห้วย จ านวน 4 สาย  แม่น้ า ล าคลอง จ านวน 10 สาย  คลอง

ชลประทาน จ านวน 11 สาย  คลองส่งน้ า จ านวน 18 สาย  หนองบึง จ านวน 9 แห่ง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย ฝาย จ านวน 1 แห่ง บ่อน้ าตื้น จ านวน 670 แห่ง บ่อบาดาล 
จ านวน 462 แห่ง  

 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศิลา มีล าห้วยและหนองน้ ากระจายอยู่ตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้  

- ห้วยศิลา ไหลผ่านบ้านโนนม่วง (ม.3) บ้านหนองกุง ม.2 บ้านศิลา ม.1  
- ห้วยปลาหลาย ไหลผ่านจากหนองอีเลิง ผ่านบ้านบึงอีเฒ่า ม.5  
- ห้วยพระคือ ไหลผ่านบ้านหนองหิน ม.8 ม.22 ถึงบ้านดอนยาง ม.16  
- ห้วยกุดสามขา ไหลผ่านบ้านหนองหิน ม.8 บ้านดอนยาง บ้านโกทา ไหลลงบ้านดงพอง  
- ฝายน้ าล้นห้วยบุหรี่ (ฝายเจก๊) อยู่ในพ้ืนที่ บ้านโนนม่วง ม.12 ไหลลงสู่ อบต.ส าราญ  
- หนองหิน ในเขตบ้านหนองหิน ม.8 ม.22  
- หนองอีเลิง ในเขตบ้านศิลา ม.1 และบ้านเต่านอ ม.7  
- หนองอีเฮ้ียน ในเขตบ้านบึงอีเฒ่า ม.5  
- หนองกินหมู ในเขตบ้านโนนม่วง ม.3  
- หนองทุ่ม ในเขตบ้านโนนม่วง ม.3  
- หนองซองแมว ในเขตพ้ืนที่บ้านเกษร ม.15  
- หนองไผ่ ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองไผ่ ม.14  
- บึงอีเฒ่า ในเขตบ้านบึงอีเฒ่า ม.5  
- บึงใคร่นุ่น ในเขตบ้านท่าแก ม.6  

     2.3 แหล่งเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสวนสาธารณะ 
พระธาตุขามแก่น : ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลา
ประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่นที่ บ้านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์เจ้าเมือง
โมรีย์ (เมืองโมรีย์อยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร้างพระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ต าบล
บ้านขาม 

งานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่น : จัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 การสักการะ ใช้ธูป เทียน 
ดอกไม้ ขันแปดเก้า ในวันขึ้น 15 ค่ า ของทุกเดือน พระธาตุขามแก่น พระธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถาน
ส าคัญคู่เมืองขอนแก่นและเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่นมีลักษณะเป็น
เจดีย์ฐานสามเหลี่ยมทรงอีสาน องค์พระธาตุสูง 19 เมตร ฐานด้านทิศตะวันออกและตะวันตกกว้าง 10.90 
เมตร เท่ากัน รอบองค์พระธาตุมีก าแพงแก้วล้อมรอบ ทั้ง 4 ด้าน สูง 1.20 เมตร ก าแพงแก้วห่างจากองค์
พระธาตุโดยเฉลี่ย 2.30 เมตร ทุกด้านมีประตูเข้าออก ด้านทิศเหนือ 2 ช่อง และทิศใต้ 2 ช่อง กว้างช่องละ 1 
เมตร ต านานพระธาตุขามแก่น ประมาณ พ.ศ. 3 พระมหากัสสปได้น าเอาพระอุรังคธาตุของพระ พุทธเจ้ามา
ประดิษฐานที่ภูก าพร้าและได้สร้างองค์พระธาตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทราบข่าวดังนั้น เกิด
ศรัทธาใคร่น าพระอังคารมาบรรจุไว้ด้วยกัน จึงได้เดินทางมาพร้อมกับข้าราชบริพารและพระอรหันต์ทั้ง 9 
องค์ ในระหว่างเดินทางได้ผ่านดอนมะขามแห่งหนึ่งเป็นเวลาค่ าพอดี จึงได้พากันพักแรมในสถานที่นี้ใน
บริเวณที่พักมีต้นมะขามตายต้นใหญ่ต้นหนึ่ง มีแต่แก่นข้างใน จึงได้เอาพระ อังคารเก็บไว้ในต้นมะขามต้นนี้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8_500&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ครั้งเมื่อเดินทางต่อไปยังภูก าพร้า ปรากฏว่าองค์พระธาตุพนมสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จึงต้องเดินทางกลับ
ถิ่นเดิม เมื่อเดินทางมาถึงดอนมะขามบริเวณที่พักที่เดิมก็พบว่าต้นมะขามที่ตายเหลือแต่แก่นต้นนั้น กลับยืน
ต้นแตกกิ่งก้านสาขา มีใบเขียวชะอุ่ม และดูงามตาเป็นอัศจรรย์ พระยาหลังเขียวและพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ 
จึงตกลงใจสร้างพระธาตุครอบต้นมะขาม โดยบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทอง 
โดยท าเป็นพระพุทธรูปแทนพระองค์เข้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และก่อสร้างบ้านเรือน ณ บริเวณใกล้ๆพระ
ธาตุ ส่วนพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ก็ได้จัดสร้างวัดเคียงคู่พระธาตุ เมื่อพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ได้ดับขันธ์
ปรินิพพาน ประชาชนได้น าพระธาตุของพระอรหันต์บรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็กซึ่งอยู่ใกล้พระธาตุขามแก่น
เรียกว่าครูบาทั้งเก้า เจ้ามหาธาตุ มาจนทุกวันนี้ทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานฉลององค์พระธาตุขามแก่นเป็น
งานประจ าป ี

กู่ประภาชัย บ้านนาค าน้อย : ซึ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานส าคัญ กู่ประภาชัย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 
“กู่บา้นนาค าน้อย” เป็นโบราณสถานที่มีแผนผังแบบห้องอโรคยา (สถานพยาบาล) ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณโดยรอบประกอบด้วย
ปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านขวามือคือที่ตั้งของบรรณาลัย ตัวอาคารทั้งสองล้อมรอบด้วยก าแพง
แก้ว ด้านนอกก าแพงมีสระน้ า รอบด้านร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง: เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนน
เทพารักษ์ หน้าส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปูุพระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้น าหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท้องที่อ าเภอชุมแพมาประกอบ
พิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาท าเป็นหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 

พระมหาธาตุแก่นนคร: ตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เป็นศิลปะสมัย
ทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ มีการตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงาม เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาว
ขอนแก่น และเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองขอนแก่น 

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์: ตั้งอยู่ที่สวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง พระนครศรีบริรักษ์หรือท้าวเพ้ีย
เมืองแพนเป็นขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์ มีธิดาชื่อนางค าแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพ้ียเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คน 
อพยพมาอยู่ที่บ้านบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" และยกฐานันดรศักดิ์ท้าว
เพ้ียเมืองแพนขึ้นเป็น "พระนครศรีบริรักษ์" พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชน
ชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์และเคารพสักการะของ
ชาวเมือง 

น้ าส่างสนามบิน: ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือ เป็น
บ่อน้ าประวัติศาสตร์ที่มีมาก่อนที่เมืองขอนแก่นจะมีน้ าประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแก่น เป็น
แหล่งน้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวขอนแก่นมา
เป็นเวลายาวนาน 

ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า): เป็นศาลหลักเมืองหรือบือบ้านที่ท้าวเพ้ียเมืองแพนได้ตั้งไว้ ณ บริเวณใจ
กลางหมู่บ้าน เป็นเสาหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีการย้ายเมืองอีก 5 ครั้ง ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณซอย
กลางเมือง 21 ด้านข้างศูนย์กัลยาณมิตร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2332
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2340
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น: ตั้งอยู่ถนนหลังศูนย์ราชการ เป็นที่เก็บรวบรวม และจัด
แสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอันมีค่า ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์  มีการจัด
แสดงโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ที่บ้านเชียง และเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในยุคนั้น  สิ่งที่ควรชมส าหรับ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวารวดี จ าหลักภาพพุทธประวัติที่
งดงามและสมบูรณ์มาก พบที่เมืองฟูาแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  นอกจากนั้นยังมีศิลปวัตถุสมัยขอม หรือ
ลพบุรี อันได้แก่ทับหลังจากปราสาทหินในภาคอีสาน  นอกเหนือจากโบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่นแล้ว ที่นี่ยังจัด
แสดงศิลปวัตถุสมัยอ่ืนไว้ด้วย เช่น สุโขทัย อยุธยา เป็นต้น  และส่วนหนึ่งก็จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พ้ืนบ้าน
ไว้ด้วยเหมาะส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน 
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหล่งแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้านและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น :  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก 
จัดสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ป ี
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2537 
เพ่ือเป็นศูนย์ประชุมระดับชาติแห่งใหม่ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จาก
เอกลักษณ์ของรูปทรงแต่ดั้งเดิม สามารถรองรับการจัดประชุมได้ 3,000 ที่นั่ง  พร้อมอัฒจันทร์ในบริเวณชั้น
ลอยอีก ๑,๐๐๐ ที่นั่ง พร้อมทั้งระบบแสง สี เสียง  และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวกสบายด้วยระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบท าความเย็นและระบบไฟฟูาส ารอง พร้อมระบบความรักษาความปลอดภัยที่
ทันสมัย  ลานจอดรถสามารถจอดได้ 1,000 คัน รถโดยสาร 20-25 คัน  
 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น: โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสวนสาธารณะ 200 
ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติ ที่เก็บรวบรวม เรื่องราวอันเป็นที่มาของเมือง
ขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น  ต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงให้ชุมชน เกิดจิตส านึกในความรัก และหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง และเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติเมืองขอนแก่น โดยอาศัยผู้เฒ่าผู้แก่  และชาวขอนแก่นเป็นผู้ให้
ข้อมูล  โดยแบ่งพ้ืนที่จัดนิทรรศการออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่ 1 แนะน าเมืองขอนแก่น โซนที่ 2 
ประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น และวัฒนธรรมโบราณ  ที่มีอายุยาวนานมากกว่า 3,000 – 5,000  ปี 
นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โซนที่ 3 การตั้งเมือง โซนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น โซนที่ 
๕ ขอนแก่นวันนี้  น าเสนอภาพสะท้อนชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบัน ด้วยการน าเสนอ
วัฒนธรรมประเพณ ีที่ยังคงปฏิบัติกันสืบมาจนถึงปัจจุบัน  
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น: ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 
บ้านสามเหลี่ยม ถนนศรีมารัตน์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่พร้อมไป
ด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน ความรู้ หลักการทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม
อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงถึงวิวัฒนาการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สิมอีสาน (วัดปุาแสงอรุณ):  ตั้งอยู่ในวัดปุาแสงอรุณ ต าบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๓ 
กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์  สิมอีสานมีความวิจิตรงดงามของอาคาร และภาพเขียนฝาผนังลาย
ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
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วัดไชยศรี และฮูปแต้มสินไซ: วัดไชยศรี ตั้งอยู่บ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี 
๒๕๐๘ มีอาคารที่ส าคัญคือ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  และสิมหรือโบสถ์ของวัดมี
จิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) เรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือช่าง
พ้ืนบ้าน ในทุกมุมทุกด้านไม่มีที่ว่างทั้งด้านนอกและด้านใน  

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี:  ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ต าบลท่า
พระ บนพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่  ภายในมีจุดเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์และต านานของต าบลท่าพระคือ รูปปั้นหมี
ควายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง: ตั้งอยู่ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จัด
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก าเนิดและวิวัฒนาการของโลก ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและ
ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบในหุบเขาภูเวียง ถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะกับสถานศึกษาและนักท่องเที่ยว 

บึงแก่นนคร : เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยว เป็นบึงธรรมชาติคู่เมืองขอนแก่น ที่
มีความกว้างถึง 600 ไร่ในฤดูฝนจะมีระดับน้ าปริ่มฝั่ง มีสถานที่ออกก าลังกาย โซนตกปลา ลานกีฬา แหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลา ตั้งอยู่ติดกับถนนรอบบึง 

บึงทุ่งสร้าง : เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยว มีสภาพเป็นบึงธรรมชาติ มีสวน
สุขภาพส าหรับออกก าลังกาย มีพ้ืนที่ 1 ,600 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้าง อนาคตจะได้รับการพัฒนาเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ชุ่มน้ า สวนนก และลานกีฬา 

สวนสาธารณะประตูเมือง : มีพ้ืนที่ 10 ไร่ 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของตระกูล ทวีแสง
สกุลไทย ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นสถานที่ทดลองและพัฒนาพันธุ์ข้าว ต่อมาเมื่อถนน
มิตรภาพตัดผ่านถูกทิ้ งร้าง เทศบาลได้ประสานขอใช้ที่ดินจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น              
(นายบุณยรงค์ นิลวงศ์) และกรมธนารักษ์ปัจจุบันเทศบาลปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม ร่มรื่น        
มีระดับพื้นท่ีสูงต่ าเป็นมิติมุมมองที่แตกต่างจากสวนทั่วไป และยังเป็นสวนที่เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าถึงเมือง
ขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีจันทร์ตัดกับถนน มิตรภาพ 

2.4 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นที่ส าคัญ 
      - งานประเพณีท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 
      - งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจะ

จัดขึ้นในวันที่ 8–15 เมษายน ของทุกปี 
      - งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี 
      - งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน จัดระหว่างวันออกพรรษาของทุกปี 
      -งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในช่วงพฤศจิกายน–ธันวาคม ทุกปี 
      -งาน countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ขอนแก่น countdown) จัดช่วงปลายเดือน

ธันวาคมของทุกปี 
2.5 ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น ของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความช านาญ 
1 นางวันดี   พลทองสถิต การขับร้องเพลงพ้ืนเมือง และการกราบบูชาคุณ 5 
2 นางอังคาร   ไชยปัญญา การขับร้องเพลงพ้ืนเมือง การเชิดหุ่นกระบอก 
3 นายบุญ   หัสดี การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87


    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  2558 91 

 
ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น ของสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความช านาญ 
4 นางสุบัน   อุปนาศักดิ์ การร้อยมาลัย 
5 นายไสว   ไชยเวช การท าไร่นาสวนผสม 
6 นายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยอิสาน   และภาษาไทยน้อย 
7 พระประธาน การท าสมาธิ 
8 พระวรชัด ศาสนพิธี 
9 นางยินดี   หมื่นกันยา การท าพานบายศรี 
10 นางนภาพร   พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยน้อย 
11 นายสวาท   พุทธรรมา การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
12 นายโกศล    แดนตะโคตร์ พืชสมุนไพร  หมอยาสมุนไพร 
13 นายสังวาลย์  ผ่องแผ้ว หุ่นกระบอกอิสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

นาย
สวาท   

พุทธรรมา นายโกศล    แดนตะโคตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/พืชสมนุไพร 
 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  2558 92 

 

สถิติจ านวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ปีการศึกษา 2557 
 

ระดับชั้น วันที ่19-20 กรกฎาคม 2557 
ทั้งหมด มา ร้อยละ ไม่มา ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 367 355 96.73 12 3.27 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 362 345 95.30 17 4.70 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 328 314 95.73 14 4.27 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1,057 1,014 95.93 43 4.07 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 311 299 96.14 12 3.86 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 342 306 89.47 36 3.86 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 356 326 91.57 30 8.71 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,009 931 92.27 78 7.73 

รวม 2,066 1,945 94.14 121 5.86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กราฟแสดงจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2557 
เข้าร่วมประชุม/ไม่ร่วมประชุม วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 
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กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2557 
เข้าร่วมประชุม วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟเปรียบเทียบร้อยละจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2557 
เข้าร่วมประชุม/ไม่เข้าร่วมประชุม วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 
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สถิติการรับบริการ(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2557 

ที ่ เดือน/ปี 
จ านวนผู้รับบริการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 พฤษภาคม 2557 0 1 1 315.00 เดือนมกราคม 2558 
Mr. Maxmillian 
Baron ครู
ภาษาต่างประเทศ 

2 มิถุนายน 2557 3 3 6 11,639.00 
3 กรกฎาคม 2557 3 0 3 2,282.00 
4 สิงหาคม 2557 2 0 2 1,160.00 
5 กันยายน 2557 9 1 10 8,706 
6 ตุลาคม 2557 0 0 0 0.00 
7 พฤศจิกายน 2557 3 1 4 4,853.00 
8 ธันวาคม 2557 0 1 1 356.00 
9 มกราคม 2558 4 0 4 7,007.00 
10 กุมภาพันธ์ 2558 7 0 7 3,270.00 
11 มีนาคม 2558 0 0 0 0.00 

รวม 31 7 38 39,58800 
ที่มา  :  งานระบบดูแลฯ  กลุ่มกิจการนักเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2557 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ แสดง
การ รับ

เงิน(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 
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รายช่ือผู้เข้ารับบริการ(เคลม) การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล ชั้น สถานพยาบาล จ านวนเงิน 

1 21 เม.ย. 57 ด.ญ.จุฑามาศ  นรชาญ 1/7 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      315.00  

2 9 มิ.ย. 57 น.ส.นิดานุช  ฝักบัว 5/3 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น     ,000.00  

3 13 มิ.ย. 57 นายภัควัฒน์ เข็มทอง 4/7 โรงพยาบาลราชพฤกษ์    9,000.00  

4 13 มิ.ย. 57 นายเรืองชัย จันทร์เพี้ยฟาน 5/11 โรงพยาบาลศรีนครินทร์       49.00  

5 13 มิ.ย. 57 นายณัฏฐ์  สิมมณ ี 5/11 โรงพยาบาลศรีนครินทร์       05.00  

6 19 มิ.ย. 57 น.ส.ปรียากร  นาไชย 5/4 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร       75.00  

7 24 มิ.ย. 57 น.ส.ชลดา  อุปชิต 4/4 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร       10.00  

8 9 ก.ค. 57 ด.ช.ศักดิภัทร ศรีอุดม 1/4 โรงพยาบาลราชพฤกษ์       45.00  

9 23 ก.ค. 57 ด.ช.สหัสวรรษ อิ่มาง 3/4 โรงพยาบาลศรีนครินทร์       19.00  

10 29 ก.ค. 57 นายจักรกฤษณ์ ส านักบ้านโคก 5/12 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น    1,118.00  

11 19 ส.ค. 57 นายจักรกฤษณ์ ส านักบ้านโคก 5/12 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น       80.00  

12 28 ส.ค. 57 นายภูมินทร์  ขันธทัต 5/1 โรงพยาบาลราชพฤกษ์       80.00  

13 10 ก.ย. 57 นายภูมินทร์  ขันธทัต 5/1 โรงพยาบาลราชพฤกษ์      930.00  

14 10 ก.ย. 57 นายภูมินทร์  ขันธทัต 5/1 โรงพยาบาลราชพฤกษ์      930.00  

15 10 ก.ย. 57 นายภูมินทร์  ขันธทัต 5/1 โรงพยาบาลราชพฤกษ์       80.00  

16 10 ก.ย. 57 ด.ช.อภิวัฒน์  พลากุล 3/3 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร       10.00  

17 18 ก.ย. 57 นายเฉลิมรัฐ  ขันทจร 5/11 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร       85.00  

18 25 ก.ย. 57 น.ส.ปาริฉัตร  แสงมณี 6/11 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น       23.00  

19 26 ก.ย. 57 ด.ช.ชิปภาส  แดงน้อย 1/3 โรงพยาบาลราชพฤกษ์    1,838.00  

20 26 ก.ย. 57 นายพิเศษ  สมอุ่มจารย์ 6/12 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น      905.00  

21 26 ก.ย. 57 นายภูมินทร์  ขันธทัต 5/1 โรงพยาบาลราชพฤกษ์      880.00  

22 30 ก.ย. 57 นายกฤษณ์  สากุล 5/1 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร    1,025.00  

23 4 พ.ย. 57 นายสราวุธ  โคตรโยธา 4/3 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น    1,760.00  

24 11 พ.ย. 57 น.ส.สุรัตนา  แสนแก้ว 3/1 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      300.00  

25 14 พ.ย. 57 นายวัชรินทร์  สาริกา 6/6 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น     ,448.00  

26 24 พ.ย. 57 นายศตวรรษ  แพงศรี 5/12 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร       45.00  
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล ชั้น สถานพยาบาล จ านวนเงิน 

27 11 ธ.ค. 57 น.ส.หิรัญยา  มูลอารีย์ 5/7 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น      356.00  

28 7 ม.ค. 58 นายภูวดล  ไพรสุวรรณ์ 3/12 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      239.00  

29 22 ม.ค. 58 นายอิศเรษฐ์  เจริญคง 5/11 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      545.00  

30 27 ม.ค. 58 Mr.Maxmilliam Baron คร ู โรงพยาบาลขอนแก่นราม    5,593.00  

31 30 ม.ค. 58 ด.ช.ธราธร ธีรฐิติธรรม 2/1 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      630.00  

32 3 ก.พ. 58 ด.ช.วีรภัทร  คนงาม 3/5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      100.00  

33 3 ก.พ. 58 ด.ช.ชยุตพงษ์  แสนทวีสุข 2/2 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      470.00  

34 4 ก.พ. 58 นายไชยเดช  ค าจันดา 3/10 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      555.00  

35 6 ก.พ. 58 นายธนพงษ์  ปองใบ 4/9 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น    1,217.00  

36 6 ก.พ. 58 นายศิรภูม ิ รัศมาวี 4/9 โรงพยาบาลศรีนครินทร์      278.00  

37 17 ก.พ. 58 นายเจษฎา  ขิมสุข 4/1 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      300.00  

38 17 ก.พ. 58 ด.ช.ภาคภูม ิ โสณะโชติ 3/11 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น      350.00  
 
 

ตารางแสดงจ านวนวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
ปีการศึกษา  2557 

ระดับชั้น 
เดินเท้า 

รถโดยสาร
ประจ าทาง 

พาหนะที่ไม่ต้อง
เสียค่าโดยสาร 

จักรยาน 
ยืมเรียน รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.1 47 34 97 87 44 51 2 3 365 
ม.2 31 35 117 93 62 47 0 0 385 
ม.3 49 28 162 117 73 61 0 0 490 
ม.4 12 22 83 103 45 67 0 0 332 
ม.5 19 36 91 135 35 74 2 0 392 
ม.6 23 51 181 192 42 92 1 0 582 
รวม 181 206 731 727 301 392 5 3 2546 

ร้อยละ 7.11 8.09 28.71 28.55 11.82 15.40 0.20 0.12 100 
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สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 
 

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤษภาคม  2557 0 1 2 4 13 18 38 
มิถุนายน  2557 3 23 49 124 298 319 816 
กรกฎาคม  2557 2 20 68 137 329 361 917 
สิงหาคม  2557 8 17 56 100 184 233 598 
กันยายน  2557 3 4 25 21 80 72 205 

รวม 16 65 200 386 904 1003 2574 
เฉลี่ย (คน/เทอม) 5.33 21.66 66.66 128.66 301.33 334.33 735.42 

เฉลี่ยร้อยละ / เทอม 0.06 0.28 0.96 1.92 4.15 4.42 1.95 
 
 

สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557 
 

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤศจิกายน 2557 8 2 41 48 85 62 246 
ธันวาคม 2557 8 26 38 55 185 155 467 
มกราคม 2558 21 23 81 117 345 402 989 
กุมภาพันธ์ 2558 6 41 85 63 214 265 674 
มีนาคม 2558 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 43 92 245 283 829 884 2376 
เฉลี่ย (คน/เทอม) 17.20 36.80 98.00 113.20 331.60 353.60 950.40 

เฉลี่ยร้อยละ / เทอม 0.29 0.63 1.86 2.24 6.05 6.19 2.86 
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สถิตินักเรียนแยกตามประเภทขาดแคลน ปีการศึกษา 2557 

ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. นักเรียนขาดแคลนท้ังหมด 180 170 179 156 13 18 11 23 5 17 1 1 774 
2. เครื่องแบบนักเรียน 163 152 176 148 11 18 8 22 4 12 1 1 716 
3. เครื่องเขียน 175 163 173 151 12 18 8 20 4 12 1 1 738 
4. แบบเรียน(หนังสือ) 170 157 174 155 13 18 10 22 3 13 1 1 737 
5. อาหารกลางวัน 32 27 135 112 13 17 6 19 1 6 0 0 368 
6. ขาดแคลน 3 รายการ 160 147 170 149 13 18 8 20 2 10 1 0 698 

 

การนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 
ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

พุทธ 365 380 487 329 391 578 2530 
อิสลาม 0 0 1 1 0 1 3 
คริสต ์ 0 5 2 2 1 1 11 
ซิกส ์ 0 0 0 0 0 0 0 
พราหมณ์/ฮินด ู 0 0 0 0 0 0 0 
อื่นๆ 0 0 0 0 0 2 2 

รวม 365 385 490 332 392 582 2546 
 

น้ าหนัก  ส่วนสูงของนกัเรียน ปีการศึกษา 2557 

ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์ 13 21 12 3 11 7 5 9 7 18 7 31 144 
2. ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ ์ 16 20 15 7 3 3 5 5 6 7 8 9 104 
3.น้ าหนัก ส่วนสูงต่ ากวา่เกณฑ์ 6 12 7 1 1 1 1 1 1 4 0 5 40 
4. น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ ์ 25 27 50 41 45 35 29 34 38 48 33 33 438 
5. ส่วนสูง สูงกว่าเกณฑ ์ 18 29 48 36 43 54 33 46 20 59 25 72 483 
6. น้ าหนัก สว่นสูง สูงกวา่เกณฑ์ 10 15 28 19 23 13 16 17 11 18 11 13 194 
7. น้ าหนักอยู่ในเกณฑ ์ 152 127 147 131 227 164 106 149 98 176 155 227 1859 
8. ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ ์ 156 126 146 132 237 149 102 141 117 176 162 210 1854 
9. น้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 134 106 122 109 205 121 85 116 85 134 133 166 1516 
10. อายุนอกเกณฑ ์ 0 0 1 0 1 0 0 0 4 3 52 44 105 

รวม 190 175 210 175 284 206 140 192 147 245 247 335 2546 
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สถิตินักเรียนด้อยโอกาส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 

ชั้น 
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการ พิการและด้อยโอกาส 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 187 171 0 0 3 4 365 
ม.2 208 175 0 0 1 0 348 
ม.3 283 206 0 0 0 0 489 
ม.4 109 167 3 2 0 0 281 
ม.5 52 128 3 2 0 0 185 
ม.6 131 245 2 2 0 0 380 
รวม 970 1092 8 6 4 4 2084 

 
 

สถิติจ านวนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 
ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กเรร่่อน 0 0 0 0 0 0 0 
ผลกระทบจากเอดส ์ 0 0 0 0 0 0 0 
ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กยากจน 356 379 390 228 178 197 1728 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 
ก าพร้า 1 5 29 27 0 9 71 
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 
ข้อมูลผดิปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 
อายุนอกเกณฑ ์ 0 1 1 0 1 53 56 
อื่นๆ 8 0 70 21 7 174 280 

รวม 365 385 490 276 186 433 2135 
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สถิติอายุของนักเรียน  ปกีารศึกษา 2557 
 

อาย ุ/ ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
11 ปี 39 0 0 0 0 0 39 
12 ปี 255 40 31 0 0 0 326 
13 ปี 71 279 275 0 0 0 625 
14 ปี 0 57 120 30 0 0 207 
15 ปี 0 4 55 215 19 0 293 
16 ปึ 0 3 7 83 275 18 386 
17 ปี 0 1 1 3 86 323 414 
18 ปีขึ้นไป 0 1 1 1 12 241 256 
รวม 365 385 490 332 392 582 2546 
 

 
สถิติสัญชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 

 
สัญชาติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
ไทย 365 385 490 332 392 582 2546 100 
กัมพูชา 0 0 0 0 0 0 0 0 
จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 
ซาอุดีอาระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 
ญี่ปุุน 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 
พม่า 0 0 0 0 0 0 0 0 
ฟิลิปปินส ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

สถิติการใช้รถจักรยานยนต์ / การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 
ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
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จ านวน 12 33 54 77 101 116 393 15.17 
ที่มา  :  งานจราจร กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติการให้บริการสมาชิกธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2557 

 

ที ่ เดือน/ปี ผู้ใช้บริการ (คน) ฝาก (บาท) 
จ านวนรายท่ี

ถอนเงิน 
จ านวนที่ถอน 

(บาท) 
1 พฤศจิกายน 2557 985 83,486.00 178 39,275.00 
2 ธันวาคม 2557 540 40,180.00 127 31,165.00 
3 มกราคม 2558 2291 115,693.00 32 26,030.00 
4 กุมภาพันธ์ 2558 1,362 80,893.95 11 12,540.00 
5 มีนาคม 2558     

  5,178 320,252.95 348 109,010.00 
 
 
 
 

สถิติการการฝาก-ถอนเงินจากธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2553-2557 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้ใช้บริการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
ฝากเงิน ถอนเงิน 

2553 6,075 925,683.29 277,877.63  
2554 8,057 622,762.56 353,879.16  
2555 7,797 369,649.00 239,668.38  
2556 10,508 509,357.50 184,997.87 พ.ค.56-มี.ค.57 

2557 5,526 320,252.95 109,010.00 พ.ย.57-ก.พ.58 

รวม 37,963 2,747,705.30 1,165,433.04  
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การเข้าใช้บริการห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร ของนักเรียนและบุคลากร 

ปีการศึกษา 2557 เดือนพฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2558 
เดือน จ านวนวันที่

เปิดบริการ 
จ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด จ านวนหนังสือท่ียืม 
คน เฉลี่ย(คน)/วัน เล่ม เฉลี่ย(เล่ม)/วัน 

พฤษภาคม 2556 10 5,234 523.40 150 15.00 
มิถุนายน 2556 19 9,207 484.58 560 29.47 
กรกฎาคม 2556 20 9,456 472.80 1,222 61.10 
สิงหาคม 2556 19 9,839 517.84 893 47.00 
กันยายน 2556 17 8,935 525.59 356 20.94 
ตุลาคม 2556 2 223 111.50 14 7.00 
พฤศจิกายน 2557 21 9,420 448.57 330 15.71 
ธันวาคม 2556 18 8,903 494.61 171 9.50 
มกราคม 2557 20 9,230 461.50 197 9.85 
กุมภาพันธ์ 2557 19 8,342 439.05 52 2.74 
มีนาคม 2557 21 212 10.10 0 0 
รวม 186 79,001 424.74 394 21.21 

ที่มา  :  ห้องสมุด ICT กลุ่มวิชาการ 
             ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ
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แสดงการใช้บริการห้องสมุด ICT ปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการให้บริการปฐมพยาบาล แยกตามประเภทการเจ็บปุวย  
ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ อาการ ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม ร้อยละ 
1 เป็นไข้ 467 376 843 24.64 
2 กระเพาะอาหาร 303 190 493 14.41 
3 ปวดประจ าเดือน 242 252 494 14.44 
4 ไอ 118 99 217 6.34 
5 ไข้หวัด 378 292 670 19.58 
6 ปวดท้อง จุกเสียด 57 66 123 3.60 
7 ท้องเสีย 12 11 23 0.67 
8 ฟกช้ าข้อเคล็ดกล้ามเนื้ออักเสบ 15 50 65 1.90 
9 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 10 22 32 0.94 
10 ปากเป็นแผล 4 3 7 0.20 
11 ปวดศีรษะเป็นไขต้ัวร้อน 86 56 142 4.15 
12 วิงเวียน อาเจียน 18 8 26 0.76 
13 ปวดท้อง 20 39 59 1.72 
14 ลมชัก (เครียด) 1 0 1 0.03 
15 เป็นลม 2 0 2 0.06 
16 เจ็บหน้าอก/ปวดคอ/ลมพษิ 13 1 14 0.41 
17 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 40 46 86 2.51 
18 หกล้ม 49 36 85 2.48 
19 อ่ืนๆ (มีดบาด/ชนประตู ฯลฯ)  28 11 39 1.14 

รวม 1863 1558 3421 100.00 
ที่มา  :  งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่ม

อ านวยการ 
             ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 

2557 
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กราฟแสดงการให้บริการปฐมพยาบาล ปีการศึกษา 2557 
 

สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
1. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนตามอัตลักษณ์โรงเรียน 14 28,000.00 
2 ทุนนักเรียนเรียนร่วม 17 34,000.00 
3 ทุนเยี่ยมบ้าน 69 138,000.00 
4 ทุนเจาะจงบุคคลผู้รับทุน 73 132,500.00 
5 ทุนอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 363 363,000.00 

รวม 535 695,500.00 
 
2. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 398 398,000.00 
2 ทุนมูลนิธิขามแก่นนคร 16 21,000.00 
3 ทุนคุณประเสริฐ เขมะประสิทธิ์ 17 34,000.00 
4 ทุนคุณณเดชน์  คูกิมิยะ 1 10,000.00 
5 ทุนครูจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา 1 10,000.00 
6 ทุน Mr.Baron Maxmillian 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
2 2,000.00 

รวม 435 475,000.00 
 
3. ทุนการศึกษาภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนพระบรมราชกุมารี 1 15,000.00 
2 ทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 1 10,000.00 
3 ทุนยุวพัฒน์ 1 7,000.00 
4 ทุนบริษัทปิโตรเลียมไทย (ป.ต.ท.) 3 15,000.00 
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รวม 6 47,000.00 
 
4. สรุปจ านวนนักเรียนที่ไดร้ับทุนการศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 536 695,500.00 
2 ทุนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 435 475,000.00 
3 ทุนภายนอกสถานศึกษา 6 47,000.00 

รวม 435 1,217,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงเปรียบเทียบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนขามแก่นนครที่สามารถสอบรับตรงหรือได้โควตา เข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ตามโครงการ “ เพชรน้ างามขามแก่นนคร” 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

1 นายฤทธิไกร  สมสนุก สังคมสงเคราะห์ ม.6/11 
2 นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ สังคมสงเคราะห์ ม.6/11 
3 นางสาววันเฉลิม  ชาค าจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬา ม.6/12 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

17 นายรัชชานนท์   สิรเศรษฐานันท์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.6/1 
18 นายจักรภัทร   เต็มวงษ์ สารสนทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.6/1 
19 นางสาวกนกวรรณ   เจริญผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.6/1 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 
4 นายอานนท์  นพประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา ม.6/6 
5 นายอดิเทพ  ศรีโนนม่วง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.6/6 
6 นายพลาธิป  สุภารัตนศิลป เกษตรศาสตร์สาขาเกษตรที่ดิน/สิ่งแวดล้อม ม.6/6 
7 นางสาวปิยมาศ  โพธิ์ตาทอง เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.6/6 
8 นางสาววัชรี  บึงไสย์ ศิลปกรรมศาสตร์ ม.6/3 
9 นางสาวจันทรกานต์  แก้วมั่น วิทยาศาสตร์ สาขาสารสนเทศ ม.6/3 
10 นายวราสิทธิ์  พัวหลง วิยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ม.6/1 
11 นายสหชัย   จันทะสอน เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษศาสตร์ ม.6/2 
12 นายชาญวิชญ์  ชราชิต มนุษยศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ม.6/2 
13 นางสาวปนัสยา ทองลิบ เกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ ม.6/7 
14 นางสาวทิฌากร   ปูองเรือ วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ม.6/7 
15 นางสาวเกศรินทร์  กอมาตย์ ศิลปกรรมศาสตร์ ม.6/11 
16 นายคณยศ  คุนิรัตน์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.6/1 
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20 นางสาวฉัตรตริน  อินทร์พรมมา การบริหารการเงิน ม.6/1 
21 นางสาวประวีณ์นุช  พระนา การจักการและการบัญชี ม.6/1 
22 นางสาวธนพร  ส าราญพิตร การท่องเที่ยงและการโรงแรม ม.6/1 
23 นางสาวนิศาชล  บัวบรรเทา การจัดการ ม.6/1 
24 นางสาวมาริษา   ชิตรบุตร เทคโนโลยีอาหาร ม.6/1 
25 นางสาวเมธาจิต  ถึงแสง บัญชี ม.6/1 
26 นายนัฐพงษ์   พรมลี วิศวกรรมศาสตร์ ม.6/2 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 
27 นายศิวดล   สวัสดิ์โพธิ์ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ม.6/2 
28 นายวุฒินันท์   อินทเสาร์ การเมืองการปกครอง ม.6/2 
29 นายภัทรวีร์  สารีพิมพ์ ศึกษาศาสตร์ เอกวิชาสังคมศึกษา ม.6/2 
30 นายกันตเมศฐ์  เจริญศิวรักษ์ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ม.6/2 
31 นายพงษ์ประชา  โมกรัต บัญชีและการจัดการ ม.6/2 
32 นายศราวุฒิ  ผุยโสภา เทคโนโลยีอาหาร ม.6/2 
33 นางสาวลลิตา  บุญฉิม บัญชีและการจัดการ ม.6/2 
34 นางสาวพัชรีพร  พลเยี่ยม วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ ม.6/2 
35 นางสาวอรพรรณ  วงษ์ไชยา ศิลปกรรมศาสตร์ ม.6/2 
36 นางสาวณัฐมน  วงษ์ประเสริฐ บัญชีและการจัดการ ม.6/2 
37 นางสาวสิมิลัน  ไชยชุม ศึกษาศาสตร์ เอกวิชาสังคมศึกษา ม.6/2 
38 นางสาวอภิษฏา  บุญญาจันทร์ การบัญชีและการจัดการ ม.6/2 
39 นางสาวเสาวลักษณ์  เขื่อนขันธ์ การบัญชีและการจัดการ ม.6/2 
40 นางสาวจงกลนี  ศิลปศิริวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย ม.6/2 
41 นางสาวศรีสุดา ทอนสูงเนิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.6/2 
42 นางสาวสุนิสา เพียดสิงห์ วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ม.6/2 
43 นางสาววราภรณ์ วงศ์ชารี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.6/2 
44 นายปราชญ์รวี ทุยเวียง วิทยาการสารสนเทศ ม.6/2 
45 นางสาวกัญญารัตน์  อุตสาหะ เทคโนโลยี สาขาประมง ม.6/2 
46 นายชนะสิงห์  ทองแขก บัญชีและการจัดการ ม.6/3 
47 นายณัฐพงศ์  แก้วอ่อน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.6/3 
48 นางสาวพุทธิดา  ราชแสนเมือง ทัศนศิลป์ ม.6/3 
49 นางสาวชุติมา   เตชะนอก สาขาการจัดการ ม.6/3 
50 นางสาวศศิธร โพธิ์พูล บัญชีและการจัดการ ม.6/3 
51 นางสาวศิริลักษณ์  ต้องเดช บัญชีและการจัดการ ม.6/3 
52 นางสาวสุภาพร  นวลจันทร์ บัญชีและการจัดการ ม.6/3 
53 นายวัชรินทร์  ยิ้มวิไล วิศวกรรมศาสตร์ ม.6/4 
54 นางสาวชนิสรา   ทัพซ้าย บัญชีและการจัดการ ม.6/4 
55 นางสาวญาณัจฉรา  คนซื่อ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ ม.6/4 
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56 นางสาวอรวรรณ  สุขยีดา บัญชีและการจัดการ ม.6/4 
57 นางสาวกัณฐมณี  บุราณ บัญชีและการจัดการ ม.6/4 
58 นางสาววราภรณ์  ภูเต้าทอง สาธารณสุข ม.6/4 
59 นางสาวน้ าทิพย์  ดวงประสิทธิ์ บัญชีและการจัดการ ม.6/4 
60 นางสาวสุพัตรา  ปัดสีลาด การเมืองการปกครอง ม.6/4 
61 นางสาวมาลีพรรณ  ราชาเดช การเมืองการปกครอง ม.6/4 
62 นางสาวรัตนา   สุระทศ บัญชีและการจัดการ ม.6/5 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 
63 นางสาวศิราธร  ขวัญพรม วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ม.6/5 
64 นายภูริภัทร  เหล่าโสภา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.6/6 
65 นายศุภวัฒน์  เมืองสิม ศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.6/6 
66 นายสุรวุฒิ  จันทร์ซ้าย สาธารณสุข ม.6/6 
67 นางสาวณัฐณิชา โพธิรุกษ์ การเมืองการปกครอง ม.6/6 
68 นางสาวอภิญญา  ค าหว่าน บัญชีและการจัดการ ม.6/6 
69 นางสาวศศิวิมล  จันทมาตย์ บัญชีและการจัดการ ม.6/6 
70 นางสาวภัชชา ชนะภักด ี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ม.6/6 
71 นางสาวศศิธร ทบนอก มนุษย์ศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ม.6/6 
72 นางสาวกชวรรณ คนล า มนุษย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน ม.6/6 
73 นางสาวพรพิมล  ประทุมตัง บัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด ม.6/6 
74 นางสาววรารัตน์  แก้วจันทร์เหลา ดุริยางคศิลป์  สาขาดนตรีตะวันตก ม.6/6 
75 นางสาววิชยา  ธุระนนท์ ดุริยางคศิลป์ สาขาดนตรีตะวันตก ม.6/6 
76 นายธนพล  มหามาตร มนุษย์ศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ม.6/7 
77 นายวัชระ สรรพลาภัง บัญชีและการจัดการ ม.6/7 
78 นายวิโรจน์ เรืองสวัสดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร ม.6/7 
79 นางสาวปรารถนา เจ้าหอม บัญชีและการจัดการ ม.6/7 
80 นางสาวชิดชนก หมอนสีหา การเมืองการปกครอง ม.6/7 
81 นางสาวอภิษฐา บุญญาจันทร์ บัญชีธุรกิจระหว่างประทศ ม.6/7 
82 นางสาวนิธิพร  ทองโสม บัญชีและการจัดการ ม.6/7 
83 นางสาวชลธิชา  เตาะอ้น บัญชีและการจัดการ ม.6/7 
84 นางสาวผุสชา สามหาดไทย บัญชีและการจัดการ ม.6/7 
85 นางสาวพรรณิดา อินทะนิน บัญชีและการจัดการ ม.6/7 
86 นางสาวศิริภาภรณ์ ชัยสงคราม บัญชีและการจัดการ ม.6/7 
87 นางสาว ทิพวัลย์   พลเขต บัญชีและการจัดการ ม.6/8 
86 นางสาววนิดา คุณกันหา ศิปกรรมศาสตร์ ม.6/8 
87 นายปริญญา  มอนขุนทด วิยาศาสตร์การกีฬา ม.6/9 
88 นายชลธาร  ฝุายอุปปละ บัญชีบัณฑิต ม.6/9 
89 นายณัฐวุฒิ  ธรรจันทา บัญชีบัณฑิต ม.6/9 
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90 นายนันทวุฒิ  พรรคพิง ธุรกิจระหว่างประทศ ม.6/9 
91 นางสาวประภัสสร  เนตรสงคราม เทคโนโลยีการประมง ม.6/9 
92 นางสาวธนัญญา  สอนจันดา มนุษยศาสตร์ ม.6/9 
93 นางสาววิริญศรา  ไกยวงษ์ บัญชีและการจัดการ ม.6/9 
94 นางสาววันวิสา  รัตพลที บัญชีและการจัดการ ม.6/9 
95 นางสาววราภรณ์  โวทานสิริกลุ เทคโนโลยีการเกษตร ม.6/9 
96 นางสาวปาริชาติ  สนิทบับ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.6/9 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 
97 นางสาวสนธยา งานไวย์ บัญชีและการจัดการ ม.6/9 
98 นางสาวเสาวลักษณ์  ทวยไธสง บัญชีบัณฑิต ม.6/9 
99 นายราชภัฏ  ฤทธาพรม วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ ม.6/1 
100 นายรัฐมนตรี  ทารี ดุริยางคศิลป์ ม.6/1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

หมายเหตุ 
101 นางสาวสุกัญญา  พาปูอ บัญชี ม.6/1 
102 นายวสุพล  มีภูค า ครุศาสตร์ ม.6/10 
103 นางาสาวปนัดดา  สมวงษา สารสนเทศคอมพิวเตอร์ ม.6/3 
104 นาย ณัฐวุฒิ  ปัญญาดี    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ม.6/8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

หมายเหตุ 
105 นางสาวชาลินี  แก้วโสม วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม ม.6/6 
106 นางสาวทิมนภา ศรีโนนยาง บริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ม.6/6 
107 นางสาวสายธาร  พรมทอง วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.6/6 
108 นางสาวศิริขวัญ พลนิกร นิติศาสตร์ ม.6/9 
109 นางสาว ธิติมา  ไกยะสา วิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์  ม.6/8 

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

หมายเหตุ 
110 นางสาวสุรธาร ด าดิน มนุษย์ศาสตร์ สาขาอังกฤษ ม.6/10 
111 นางสาวลักษมณ  สร้อยทอง นิติศาสตร์ ม.6/2 
112 นายปกฤษณ์ อ่ิมนาง วิยาการคอมพิวเตอร์ ม.6/1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา  

113 นางสาวธัญญารัตน์ คณะวาปี วิยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ ม.6/6 
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114 นายสุทธิพงษ์ มีจันดี สังคมศาสตร์ เอกภูมิศาสตร์ ม.6/2 
115 นางสาวพรศิริ  ส าราญบ ารุง รัฐศาสตร์และรัฐศาสนประศาสตร์ ม.6/2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

116 นางสาวศุภิรา  พิมพ์ดี เทคโนโลยีอาหาร ม.6/6 
117 นางสาวศศิกัญญา สีผาง สาธารณสุข ม.6/6 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

118 นางสาวกัณธิญารัตน์ เดือนกอง วิศวกรรมศาสตร์ ม.6/7 
119 นางสาวชลธิชา  โนนทิง สาธารณสุข ม.6/2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

120 นายกรกฎ  ช่วยนา การจัดการ สาขาโลจิสติกส์ ม.6/3 
121 นางสาวนัทมนต์ น้อยนารถ เทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร ม.6/4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

122 นางสาวประดับดาว ศิริอุเทน มนุษย์ศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ ม.6/2 
123 นางสาวณัฐภัสสร คงเพชร นิติศาสตร์ ม.6/2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

124 นางสาววิภาวี บุญศิริ ธุรกิจการบิน ม.6/2 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา ห้อง 

125 นางสาวทศบารมี  หารันดา สังคมศาสตร์ สาขาบ ารุงศาสนา ม.6/5 
126 นายสามารถ  ดาทุมมา รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง ม6/12 

 
ที่มา: งานแนวแนว กลุ่มวิชาการ 

โรงเรียนขามแก่นนคร 
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สถิติการติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบการอาชีพของนักเรียนที่จบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สถาบันที่ศึกษาและประกอบอาชีพ 
จ านวนนักเรียน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. ศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม 85 112 197 53.24 
2. ศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนอ่ืน 19 18 37 10.00 
3.ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 51 21 72 19.46 
4.ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 2 3 0.81 
5.ศึกษาสถาบันอื่นๆ 2 4 6 1.62 
6.ประกอบอาชีพ 0 0 0 0.00 
7.ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 8 10 18 4.86 
8.ลาออกกลางคัน 1 0 1 0.27 
9.พักการเรียน/แขวนลอย 1 0 1 0.27 
10.ไม่จบการศึกษา 2 0 2 0.54 
11.ติดตามไม่ได้ 18 15 33 8.92 
รวมทั้งหมด 188 182 370 100 
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ตอนที่ 4 
ภาพความส าเร็จของโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
1. เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 

พ.ศ. 2557 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค  สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือเจริญ

โภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2556 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (26 พ.ค.2557) ของสภากาชาดไทย 
 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2555 ของ
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557  

3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ต้นแบบ ประจ าปี 2557  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 4. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) 
ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2556 รับโล่รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

6. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศเกียรติคุณ 
“โรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและกีฬา”  ของสมาคมสุข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2557 
 7. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และระดับภาค รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน/
ศิลปะพ้ืนบ้าน โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล 25,000 บาท จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 8. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภทนักเรียน/เพลง  
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล11,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

9. รางวัลดีเด่น สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 
2557 ประเภทโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 2,001-3,000 คน จากธนาคารออมสิน  31 ตุลาคม 2557 

10. รางวัล 15 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จาก 20 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร 9-11 เดือน
ธันวาคม 2557 

11. รางวัล 4 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน จาก 5 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 17-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 
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12. รางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 
3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
 

พ.ศ. 2556 
 1. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชมรม   
TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ประจ าปี 2557 

2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ระดับประเทศ ปีที่ 3  โดย
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปี 2556 

3. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2556 รับโล่รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

4. รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการ
แข่งขันร้อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถว
ระดับประเทศ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ ลานพระราชวังดุสิต 
(ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

6. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าประกวดระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 9 ของงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 7. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ของชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษาระดับประเทศ  ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2556 
ประจ าปี 2556 

8. รางวัล 54 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง จาก 120 รายการ ของการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25   

9. รางวัล 19 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 25 รายการ ของการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 

10. รางวัล 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 13 รายการ ของการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good 
Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิม
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I 
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Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ระดับประเทศ ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
 13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
 14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I 
Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
 15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย 
คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 

พ.ศ. 2555 
          1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 ของชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ ชาเลนเจอร์
ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ของ
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงิน
รางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารออมสิน  ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2555 รับโล่รางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศ  ประจ าปี 2555  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2555 ที่ส านักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี  

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ของธนาคารออมสิน
ประจ าปี  2555 พร้อมรับโล่เงินรางวัล 30,000 บาท ประจ าปี 2555 

6. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2555  
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7. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2555 

8. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “สร้างสรรค์ สร้างใจ สร้างวินัยจราจร” ตามโครงการจังหวัดขอนแก่น
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

9. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace 
and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 

10. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint )  กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 
“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 
มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทย
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and and Wisdom 13-15 มกราคม 
2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ คิดเลขเร็ว ม. 4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

พ.ศ. 2554 
1. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินระดับดีมาก 10 ตัวบ่งชี้และระดับดี 2 ตัว
บ่งชี้ ประจ าปี 2554 

2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2554 

3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ปีที่ 2   โดยคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปี 
2554 

4. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต 
ในโครงการเครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโล่พร้อม
ทุนการศึกษา 20,000 บาท ปีการศึกษา 2554 จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิตในโครงการ
เครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโล่พร้อมทุนการศึกษา 40,000 
บาท จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
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6. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชมเชยอันดับ 5 ระดับประเทศ การประกวด
สวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
 7. รางวัลโรงเรียนแห่งการออมดีเด่น ประจ าปี 2554 จากธนาคารออมสิน รับโล่พร้อมเงินรางวัล 
20,000 บาท ประจ าปี 2554 
 8. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2554 
 9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาแฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬา
นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 
 11. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 12. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 13. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in 
ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  
 14. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint )  กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 
“สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 
มกราคม 2555 ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขัน“แต่งค าประพันธ์ อินทร
วิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า 
สู่ผู้น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  
ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

16. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การสร้างอุปกรณ์และการให้บริการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น า
อาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพค เมือง
ทองธานี 

17. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับประเทศ “การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่ม
นักเรียนเรียนร่วม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

พ.ศ. 2553 
1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ  โดยคณะกรรมการส่งเสริม 
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การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2553 

3. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2553 (ปีท่ี 2) จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 

4. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School)  1 ใน 500 โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เนื่องในสัปดาห์
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าแห่งชาติและวันน้ าโลก ชื่อผลงาน “หนองซองแมว: แหล่งน้ าชุมชนแหล่งเรียนรู้ของเรา” 
รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่อิม
แพคเมืองทองธานี 25 มี.ค. 2553 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 ของสภากาชาดไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศพร้อม
เงินรางวัล 15,000 บาท 

7. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

8. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนแกนน าการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

9. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

พ.ศ. 2552    
1. ผ่านการประเมินคงสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2552 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 
 3. รางวัลยอดนักประหยัดตัวน้อย ระดับประเทศ  ปี 2552  จากส านักงานการไฟฟูาการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 
          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. เกียรติประวัติของผู้บรหิารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 1. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยก
ย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดีเด่น ประจ าปี 2558 จากสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 

2. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รับพระราชทานเหรียญลูกเสือ
สดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554-2555 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และ



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  2558 118 

เข้าเฝูาฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

3. นายวีระเดช  ซาตา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554-2555 ตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และเข้าเฝูาฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

4. นายวีระเดช  ซาตา  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น โครงการประกาศ
เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 
2557  ของส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์
โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 
          5. นายวีระเดช  ซาตา  รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 จากสภาสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2557 
          6. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 
          7. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิด
ไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 8. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลคุรุสภาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 
2557 ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และเข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2558  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

9. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก
สภาสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 
          10. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 
          11. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิด
ไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          12. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงาน
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และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 
2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 13. นายวีระเดช  ซาตา  รับประทานโล่รางวัล  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการสนับสนุน
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ที่ ชาเลน
เจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 
 14. นายวีระเดช  ซาตา  รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 หน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์
ต่อสังคม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี 2555 
 15. นายวีระเดช  ซาตา  รับพระราชทานรางวัลสมนาคุณ ชั้น 3 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ของสภากาชาดไทย ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2554 
 16. นายวีระเดช  ซาตา  ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทผู้บริหาร 
ประจ าปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 
 17. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2554 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 

18. นายนิรันดร์  กระพี้แดง รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2556 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 
 19. นายสมพร  นิยมศาสตร์, นายสัญญา  พันธไชย และนายทินกร  ทองดี  รับรางวัลหนึ่งแสน
ครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2555 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 57 
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 
 20. นายนิรันดร์  กระพี้แดง รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทผู้บริหาร (Person Awards) งานวันครู    
ครั้งที่ 55 ประจ าปี 2554 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 21. นายสมศักดิ์  ด้วงอ่ิม รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทผู้บริหาร (Person Awards) งานวันครู ครั้งที่ 
55 ประจ าปี 2554 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 22. นายสัญญา  พันธไชย  รับพระราชทานรางวัลเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสภากาชาดไทย 25 กุมภาพันธ์ 2554 (บริจาคโลหิต 
จ านวน 100 ครั้งขึ้นไป) 
 23. นายสัญญา  พันธไชย  รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น ประเภท
ผู้บริหาร (Person Awards) งานวันครู ครั้งที่ 54 ประจ าปี 2553 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

24. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554-2555 
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และเข้าเฝูาฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
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 25. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ เข็มคุรุสดุดี” ประเภท
ผู้บริหาร จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี  2557 

26. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฏ์ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2557 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

27. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฏ์ รับรางวัลผู้บังคับญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจ าปี 
2556 จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 1. นางอรพิน  สรรเสริญสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น จาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2557 
           2. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ดีเด่น ของคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 
           3. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภาเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 4. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  สถานศึกษาปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น ประจ าปี 2554 ของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 5. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  สถานศึกษาปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น ประจ าปี 2555 ของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557   

6. นายสมบูรณ์  ระวิวรรณ รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ประจ าปี  2556 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-
20 กุมภาพันธ์ 2557 

7. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ประจ าปี  2556  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 
2557 

8.  นางดวงจันทร์  มาค า, นายประยงค์  สิงหาด, นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล, รชันี  กลิ่นทอง, นาย
วัชรพันธ์  ศรีทานันท์, นางสาวสมปรารถนา  มะลิใหม่, นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร, นางอารยา  นารคร, 
นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์, นางฉวีวรรณ  บุญระมี, นางญาณิศา  เครือวรรณ, นายณรงค์  ท่วมไธสง, นาง
เทพบังอร  บึงมุม, นางธัญวรัตน์  วงศ์เทวราช, นางสาวณัฏฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์, นางบัวกลัป์  ศรียันต์, นาย
ประดิษฐ์  กดนอก, นางสาวประทุมทิพย์  การสร้าง, นางปริยากร  ศรีวงษา, นายปริวรรต ประจันตะเสน, 
นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง, นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์, นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ, นายมาลัย  กองธรรม, นาง
ลักษณเดือน  สนทอง, นางวนิดา  ปัญญามี, นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี, นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์, นางสุธาสินี  
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วรรณภาส และนางสุมาลี  สุคนธ์คันธชาติ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ประจ าปี 2557  จาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

9. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ  รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ. 
2558 สายงานการสอนที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีผลงานเป็นที่ปรากฎ  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเข้ารับรางวัลจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2558  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

10. นางสุภาณี  คงกระโทก รับรางวัลผู้บังคับญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจ าปี 2556 
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

11. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล รับรางวัลหัวหน้าวิชาการดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 
กุมภาพันธ์ 2558 

12. นางญาณิศา  เครือวรรณ  รับรางวัลครูบรรณรักษ์ดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ าปี 2557  
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

13. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ  รับรางวัลครูบรรณรักษ์ดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 
กุมภาพันธ์ 2558 

 

4. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 1. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ, นางชมชื่น  ผาสุขธรรม, นางต้องตา  ไชยเสือ, นางทิพย์วรรณ        
ภูมิทัต, นางนิธิดา  ชื่นนิรันดร,์ นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล, นางรัตติกาล  ขวาค า, นางสาวอรรถวรรณ  
ส าเภาทอง, นางสุภาณี  คงกระโทก, นางสุภาพร  พิศฐาน, นายวีระพล  จันทร์ศิลา, นางไพรัตน์ ชื่นปรีชา, 
นางมนธิรา  สุดา, นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์, นางเยาวรักษ์  ระรื่นรมย์, นางราตรี  หาญสุโพธิ์, นางวชิราภรณ์  
เยี่ยมแสง, นางวรรณวนัช  ก าหนดศรี, นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์, นางสาวกนกพิชญ์  จิตตภานันท์, 
นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร, นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์, นางสาวสุนันทา  ปิยะศิลป์, นางอมรพรรณ  รักษา
เคน, นางอรพิน  สรรเสริญสุข, นางอุบลวัณณา  รอนยุทธ, นายนฤพงษ์  วุฒิพันธ์, นายบุญเกิด  ศิริวรรณ, 
นายสมเพชร  ปูอมสุวรรณ, นายอดิเรก  สารีพิมพ์ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ประจ าปี 2556  
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 
 2. นางฐานิตา  ไชยกาล รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับจังหวัด ของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ประจ าปี 2556 
 3. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬามวยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา คัดเลือกตัวแทนเขต 4 ประจ าปี 2556 วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2556 ที่จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดมหาสารคาม 
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4. นายสมบูรณ์  ระวิวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          5. นางปราณี  ถิ่นเวยีงทอง รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 
เดือน ธันวาคม 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

5. ผลงานดีเด่นของนักเรยีนโรงเรียนขามแก่นนคร  ปีการศึกษา 2557 
1. นางสาวนนทิยา  จ าปาหวาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 รางวัลชนะเลิศ การประกวด

สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น  เงินรางวัล 1,000 บาท จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2557 
2. นางสาวศุภิสรา  พิมพ์ดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การ

ประกวดสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น  เงินรางวัล 3,000 บาท จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 
2557 
          3. นายปัทรมย์  พรมผา  รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันประกวดร้อง
เพลง พงษ์ภิญโญลูกทุ่งคอนเทส 2014 จากวิทยาลัยทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 4. เด็กหญิงพรทิพย์  พ่วงเชียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นลูกท่ีมีความกตัญญู
กตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 รับโล่เกียรติคุณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 12 สิงหาคม 2557 
 5. นางสาวสุภาพร  นวลจันทร์, นางสาวชุติมา  เตชะนอก, นางสาวจันทรกานต์  แก้วมั่น, นางสาว
ศศิธร  โพธิ์พูล และนายกรกฏ  ช่วยนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” 
ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยนางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล ครูที่
ปรึกษากิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 
 6. นายวัชระ  สรรพลาภัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล “นายแบบบุคลิกภาพดี” 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “นายแบบ Top Model ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 7. นายสุทธิพงษ์  มีจันดี และนายศิวดล  สวัสดิ์โพธิ์ ได้รับคัดเลือกยกย่องและเชิดชูเกียรติ “กลุ่มเด็ก
และเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น” สาขาพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2557  เมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  
  8. นายธนพล  มหามาตร  ได้รับคัดเลือกยกย่องและเชิดชูเกียรติ “กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น 
จังหวัดขอนแก่น” สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2557  เมื่อ 
12 กันยายน พ.ศ. 2557  
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 9. นายธนพล  มหามาตร  ได้รับคัดเลือกยกย่องและเชิดชูเกียรติ “สุดยอดยุวทูตวัฒนธรรม จังหวัด
ขอนแก่น” แอร์เอเชียลัดฟูา สานต่อ ก่องานศิลป์ บินฟรีกับแอร์เอเชีย 1 ปี  ประจ าปี 2557  กระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อ  
 10. นางสาวจิรัชญา  ภูแช่มโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันวิ่งการกุศลวันศรีนครินทร์มินิ
มาราธอน ครั้งที่ 17 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ระยะทาง 11.55 กิโลเมตร รุ่นอายุ 16-18 ปี จัดโดยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557  

11. นายธนพล  มหามาตร  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 
(85.60/19) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นาง
พูลสุข  พรหมโว ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

12. นายนิรวิทย์  สุโคตร, นางสาวศุภาพิชญ์  แสนราษฎร์, นางสาวอุทุมพร   โคตรทุม  รางวัล
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 (78.90/23) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางสาววิลาวัณย์  ค ามูล นางสาวนงค์รัก  ไท
ธานี ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

13. เด็กหญิงนิชนันท์  ตะวงค์, นางสาวอนิลธิตา  จุลโนนยาง, เด็กชายเฉลิมชัย  ทะสังขา รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3  (86.00)  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557  นางปราณี  ถิ่นเวียง
ทอง, นางกัลยา  เรืองจันทร์ ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 14. เด็กหญิงธัญญา  จันทร์ถอด, เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ, เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง รางวัล
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 (80.40/5) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายนิกร  สีกวนชา นายนฤพงษ์  วุฒิ
พันธุ์ ครูผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 15. นายศราวุธ  ด ามินเศก, นายเจษฎา  สาตุ่น รางวัลเหรียญเงิน (79.14/7)  การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2557 นายนิกร  สีกวนชา, นายองอาจ  ประจันตเสน  ครูผู้ฝึกสอน วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 
 16. นางสาวธัญญารัตน์   คณะวาปี รางวัลเหรียญทอง การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
(80.5/35)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางธน
ภรณ ์  เหล่าคนค้า  ครูผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 17. นายอดิเทพ   ศรีโนนม่วง รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
(75/30)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางธน
ภรณ ์  เหล่าคนค้า  ครูผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 18. นายชานนท์  จงจินากูล, นายนิรัตติศัย  ไชยปาน, นายปกรณ์  ราชม, นายปฏิพัทธ์  จ านงค์กิจ, 
นายวีระวุฒิ  รอดมาลัย และนายสุภโชค  โพธิเศษ รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
(84/18)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายอิศ
ราพงศ์   พรหมวงศานนท์, นายมนตรี  ศรีแก้วทุม, นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ ครูผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 19. นางสาวจิรัชยา  ปันสาย, เด็กชายชาญชล  ลามุล, นายชานนท์  จงจินากูล, เด็กหญิงชุติมา
พร  สีโท, เด็กหญิงญานิกา  ผิวแดง, เด็กหญิงดลยา  สารพัน, เด็กหญิงธัญญารัตน์   อุปฮาต, เด็กชายธันย์
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ชนก  จักรเสน, นางสาวธิภาดา  ผุยพัฒน์, เด็กชายธีรเทพ  เล็บขาว, เด็กชายนิรัตติศัย  ไชยปาน, เด็กหญิงนุ
จรี   โพธิ์ศรี, นางสาวบุษรินทร์  ปูุคาน, นายปกรณ์  ราชม, นายปฏิพัทธ์  จ านงค์กิจ, เด็กหญิงปริยาดา  อา
กามะ, นายปัทรมย์   พรมผา, นางสาวพรรรณชนก  ดวงจ าปา, นายพสิษฐ์  บุญกว้าง, นางสาวภัทรวิจิตรา  วี
ระศักดิ์, นายภูวนาท  พลโยธา, เด็กชายรัตนพงศ์  จันทรังศรี, นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร์, นายวรพล  อัคคะ
, เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท์, เด็กหญิงศิรินทร  ดอนหลาบค า, นางสาวศุภลักษณ์  ค า
สวนมอญ, เด็กหญิงสายสุดา  เหลากัน, เด็กชายสิรภพ  บุญยรัชนิกร, เด็กหญิงสุดารัตน์  ส่วยนนท์, นางสาว
สุทธิดา  ปัญญาด,ี นางสาวสุธดิา  อัมมะพะ, เด็กหญิงสุธิดา  นาชัยภูมิ, นางสาวสวุิสา  เทพพันธ์, นางสาว
อุบลรัตน์  ข้อยุ่น, เด็กชายเจษฎาพร  จิตติเคนา, นางสาวเนตรชนก   วงษ์ชัยเพ็ง, นางสาวเนติยา  ค าภักดี, 
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองฝุาย,   รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแข่งขันวง
ดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (93.5) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์, นางนภธร  อัครธรสกุล, นางธน
ภรณ ์ เหล่าคนค้า, ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล, นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช, นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ,์ นาย
มนตรี  ศรีแก้วทุม, นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

20. นายปัทรมย์  พรมผา รางวัลเหรียญทอง (85/9) การประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2557 นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์ ผู้ฝึกสอน วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

21. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม, นางสาวบุษรินทร์   ปูุคาน , นางสาวพัชรา   ภูโท , เด็กหญิง
พินา  ลี้ทวีสุข, นางสาวลักขณา  ผาสุข, เด็กหญิงศรันณ์พร  จักรนารายณ,์ นางศุภิสรา  ราชรี รางวัลเหรียญ
ทอง  การประกวดการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 (82/33) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า, นางนภธร  อัครธรสกุล, นาย
อิศราพงศ์  พรหมวงศสนนท์, นางชโลทร  โชติกีรติเวช ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

22. เด็กชายธราธร  ธีรฐิติธรรม, นายพิชิตชัย  อมรพันธ์, นายภัทรพงษ์  สว่างศรี, นายภทัร
ศักดิ์  สว่างศรี, นายภาณุวัฒน์  บัณฑิตกุล, นายศิรินิวัฒน์  พุทธศร, นายสรวิศ  สังฆมณี, นายอภิสิทธิ์  แซ่
เล้า รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (87.8) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางสาววิไล  ทอง
แท่งไทย, นางรพิธร  เสนาไชย, นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

23. นายธนกฤต  สิมมา, นายธนาคาร  ปิตตาระพา, นายวรพล  คุณสิงห์, นายสุขุม  ไกยวงศ,์ นาย
หนึ่งนที  สุริรักษ์, นายอภิวัฒน์  ปะบุญเรือง รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
ให้บริการ ม.4-ม.6 (87/7)   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2557 นางรพิธร  เสนาไชย, นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์, นางสาววิไล  ทองแท่งไทย ผู้ฝึกสอน 9-11 
ธันวาคม 2557 

24. นายนัฐพงษ์  ศรีภาชัย, นางสาวภัชชา  ชนะภักด,ี นางสาวศศิวิมล  จันทมาตย์, นางสาวสิมิ
ลัน  ไชยชุม, นางสาวสุภาพร  มะลาศรี รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth Counselor: YC)  ม.4-ม.6 (78.67/8) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา, นางสาวภาวดี  แสงศร ผู้ฝึกสอน 9-
11 ธันวาคม 2557 

25. เด็กชายภัทรธร  ดีสุรกุล, เด็กชายเอกัคตา  อ่อนตา รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (80/21) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
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64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557  นางกัญญาพร  จันทรโสภณ, นางปริยากร  ศรีวงษา 
ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

26. เด็กหญิงกันตนา  เชี่ยวชาญ, เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักด,ี เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ รางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (98)  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายปราโมทย์  พูนปริญญา,  นายวีระ
พล  จันทร์ศิลา ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

27. นางสาวณัฐกรณ์  สุภาพกุล, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวพรรษชา  สมัย รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 (90.5/10)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายวีระพล  จันทร์ศิลา, นางสุภาพร  พิศฐาน  ผู้ฝึกสอน 9-11 
ธันวาคม 2557 

28. เด็กชายอนุสรณ์  เพียค าลือ รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (94.25/6)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

29. นางสาวสรญา  ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 (90)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557   นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล ผู้ฝึกสอน 9-11 ธนัวาคม 2557 

30. นายพรเทพ  จันทร์เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์นา เข้าร่วม การประกวดการแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 (84/13) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายนิกร  สีกวนชา, นายองอาจ  ประจันตเสน ผู้
ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม  2557 

31. เด็กหญิงกันตนา  เชี่ยวชาญ, เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักด,ี เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (84)  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557 นาย
ปราโมทย ์ พูนปริญญา,  นายวีระพล  จันทร์ศิลา ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

32. นางสาวจิรัชยา  ปันสาย, เด็กชายชาญชล  ลามุล, นายชานนท์  จงจินากูล, เด็กหญิงชุติมา
พร  สีโท, เด็กหญิงญานิกา  ผิวแดง, เด็กหญิงดลยา  สารพัน, เด็กหญิงธัญญารัตน์   อุปฮาต, เด็กชายธันย์
ชนก  จักรเสน, นางสาวธิภาดา  ผุยพัฒน์, เด็กชายธีรเทพ  เล็บขาว, เด็กชายนิรัตติศัย  ไชยปาน, เด็กหญิงนุ
จรี   โพธิ์ศรี, นางสาวบุษรินทร์  ปูุคาน, นายปกรณ์  ราชม, นายปฏิพัทธ์  จ านงค์กิจ, เด็กหญิงปริยาดา  อา
กามะ, นายปัทรมย์   พรมผา, นางสาวพรรรณชนก  ดวงจ าปา, นายพสิษฐ์  บุญกว้าง, นางสาวภัทรวิจิตรา  วี
ระศักดิ์, นายภูวนาท  พลโยธา, เด็กชายรัตนพงศ์  จันทรังศรี, นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร์, นายวรพล  อัคคะ
, เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท์, เด็กหญิงศิรินทร  ดอนหลาบค า, นางสาวศุภลักษณ์  ค า
สวนมอญ, เด็กหญิงสายสุดา  เหลากัน, เด็กชายสิรภพ  บุญยรัชนิกร, เด็กหญิงสุดารัตน์  ส่วยนนท์, นางสาว
สุทธิดา  ปัญญาด,ี นางสาวสุธดิา  อัมมะพะ, เด็กหญิงสุธิดา  นาชัยภูมิ, นางสาวสวุิสา  เทพพันธ์, นางสาว
อุบลรัตน์  ข้อยุ่น, เด็กชายเจษฎาพร  จิตติเคนา, นางสาวเนตรชนก   วงษ์ชัยเพ็ง, นางสาวเนติยา  ค าภักดี, 
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองฝุาย,   รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก 
ม.1-ม.6 (84/10) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปี
การศึกษา 2557 นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์, นางนภธร  อัครธรสกุล, นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า, ดร.
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นภาพร  เพ็ชรศรีกุล, นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช, นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์, นายมนตรี  ศรีแก้วทุม, นาย
สุวัฒน ์ ดวงรัตน์ ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

33. เด็กชายธราธร  ธีรฐิติธรรม, นายพิชิตชัย  อมรพันธ์, นายภัทรพงษ์  สว่างศรี, นายภทัร
ศักดิ์  สว่างศรี, นายภาณุวัฒน์  บัณฑิตกุล, นายศิรินิวัฒน์  พุทธศร, นายสรวิศ  สังฆมณี, นายอภิสิทธิ์  แซ่
เล้า รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (81.93/10) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557 นางสาว
วิไล  ทองแท่งไทย, นางรพิธร  เสนาไชย, นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

34. นางสาวสรญา  ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 (54/5)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย 
ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557   นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

35. เด็กหญิงนิชนันท์  ตะวงค์, นางสาวอนิลธิตา  จุลโนนยาง, เด็กชายเฉลิมชัย  ทะสังขา รางวัล
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3  (79.60/9)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557  นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง, นาง
กัลยา  เรืองจันทร์ ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

36. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา และได้เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือก
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 ถึง 2 พฤษภาคม 2558  

37. นายภาณุวัฒน์  บัณฑิตกุล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2558 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาย
อาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 

38. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม ได้รับประทานโล่รางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี องคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ด ีTO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 5 ประจ าปี 2558 ระดับประเทศ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2558 
 

6. ผลงานดีเด่นของนักเรยีนโรงเรียนขามแก่นนคร  ปีการศึกษา 2556 
1. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ม.6/3 นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก ม.4/1 นายธนพล  มหา

มาตย์ ม.4/7 และนายอภิวัฒน์  ปะบุญเรือง ม.4/3 รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันร้อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 
จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การ
ประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ ลานพระราชวังดุสิต 

(ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
3. ด.ญ.สุนิสา  แก้วขาว, ด.ญ.สุกัญญา  ดาเรือน, ด.ญ.พรรณชนก ดวงจ าปา, ด.ญ.ประภาศรี  ชาตรี, 

ด.ญ.ภัคจีรา  สุกันธา ม.3/2 น.ส.พรรษชา  สมัย, ด.ญ.ชลดิา  เกษสุภะ, ด.ญ.ธมวรรณ  ธาราสมบัติ,  
ด.ญ.กรรณิการ์  มะเสนา ม.3/10 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณ 
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พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าประกวดระดับ
ภาค คณะสงฆ์ภาค 9 ของงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 4. นายชาญวิทย์  ชราชิต และนางสาวลักษมณ  สร้อยทอง ม.5/2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ตอบปัญหาธรรมะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าประกวดระดับภาค คณะ
สงฆ์ภาค 9 ของงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 
2556 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
          5. นายวัชรพงษ์  ปัดชา  ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่น แบนตั้มเวท 
(น้ าหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม) การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2556 เป็นตัวแทนเขต 4 (สกลนคร/มหาสารคาม)และ
เป็นตัวแทนภาค 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแข่งขันท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์   
          6. นายภาณุพงษ์  เพียค าลือ  ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่น ไลท์เวท 
(น้ าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม) การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2556 และเป็นตัวแทนเขต 4  (สกลนคร/มหาสารคม) 
          7. นายอเนชา  นาหนองตูม ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นรุ่น ฟลายเวท 
(น้ าหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม) การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2556 และเป็นตัวแทนเขต 4  (สกลนคร/มหาสารคม) 
          8. นายเกียรติศักดิ์  ทะมานนท์ นายจักรกฤษ์  ส านักบ้านโคก รองชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขัน
มวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2556 
 9. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศรีชัยมูล  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 10. นางสาวสาวิตรี  สารเพ็ชร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 11.  เด็กชายชิตพล  ดวงพาบัน, เด็กหญิงประภาสิริ  ชาตรี, เด็กชายอัครศิษฐ์  สินธุวงษานนท์  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 12. เด็กชายปรีดี  เสนาไชย, เด็กหญิงพัชรพร  ฤทธาพรม, เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุตตะพล  รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 13. เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ,  เด็กหญิงปริชญา  ยงบรรทม,  เด็กหญิงพานพุ่ม  ปิ่นแก้ว 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 14. นางสาวจงกลณี  ศิลปศิริวัฒน์, นายจักรพันธ์  แถวพินิจ, นางสาวชลธิชา  โนนทิง, นายณัฐ
ชนน  อ่ิมสมบัติ, นางสาวทอฝัน  สมขันต,ี นายธงไชย  ชาเหลา, นางสาวนพรรษวรรณ  แน่นอุดร, นาย
ปราชญ์รวี  ทุยเวียง,  นางสาวพนัดดา  ประธานี, นายภัทรวีร์  สารีพิมพ์, นายภูธิภัทร  เหล่าโสภา, นางสาว
มาริษา  ชิตบุตร, นางสาววนชัพร  ไชยปาน, นางสาววิภาว ี บุญศิร,ิ นายสุรวุฒ ิ จันทร์ซ้าย, นางสาวสุวรรณ
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ทนา  เทพวงษ,์ นางสาวอรพรรณ  วงษ์ไชยา, นายอิสริยะ  พรมดวงด,ี นายเจษฎา  เสตพันธ์ และนางสาว
เสาวลักษณ์  เขื่อนขันธ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 15.  เด็กหญิงณิชารักษ์  ภูสอดเงิน และนายธาราธร  ทองโคตร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้า
แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 16. นางสาวธัญญรัตน์  คณะวาปี รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์รวม ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2556 
 17. นายจตุพิธพร  เผื่อนดา, นายจักกรี  จงจินากูล,  เด็กหญิงจานิสตา  สารเสริฐ, นางสาว
จิตรา  ทองไพโรจน์, นายจิติวุฒิ  บุตรตั้ว,  นางสาวจินดารัตน์  ประนนท์,  เด็กหญิงจิรัชยา  ปันสาย, 
นางสาวฐิตวันต์  สวนอ่อน, นางสาวณัฐภรณ์  สุภาพกุล, นางสาวทินมณี  ปั้นรูป, เด็กหญิงธนาวรรณ  นิยะ
รัตน์, นายธนโชต ิ หงษาค า, นายปกรณ์  ราชม, นายปกรณ์  บุษมงคล,  เด็กหญิงปณิดา  มหามูล,  นายปัท
รมย์  พรมผา, นายพงศกร  รัตนจันทร์, เดก็หญิงพรรณชนก  ดวงจ าปา, นางสาวภัทราพร  ฤทธิศร, นาย
ภูมินทร ์ คามะนะ, เด็กชายภูวนาท  พลโยธา, นายภวูเดช  วงษ์บุญชา, นางสาวยลดา  เก็จโกวิท,  เด็กหญิง
วันทนา  อยู่สุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท,์ นางสาวศรสวรรค์  คอบค้อ, นายศาสตรา  ตังควนิช, นางสาวศิริน
ธร  มีพร้อม, นางสาวศุภลักษณ์  ค าสวนมอญ, นายสิงห์ชัย  แก่นตะกูล, นางสาวสุจิตตรา  หอมหาล, 
นางสาวสุดารัตน์  สีไตรพัด,  นางสาวสุทธิดา  ศรีบุญเรือง, นางสาวสุภาวด ี มีนะรา, นายสุริยะ  โยธาคง, 
นายสุริยุทธ  จักรเสน, นายอนุวัฒน์  พรมทอง, เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญมหัธชัย, นางสาวเนติยา  ค าภักดี 
และนางสาวเบญจมาภรณ์  ทองใส รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2556 
 18. นายปัทรมย์  พรมผา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2556 
 19. นางสาวกนกพร  แก้วภักดี, นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง, นางสาวณัฐริกา  วงไชยยา, นางสาว
นุชนาฏ  ติ๊บคา,  เด็กชายบุษรินทร์  ปูุคาน, นางสาวพัชรา  ภูโท, นางสาววชิรา  สุทธิศาสตร์,  นายวัณ
ชัย  ค าชา,  นางสาวสายธาร  บุญสร้าง,   นางสาวสุจิราพรรณ  รูปสูง, นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี,  นางสาว
สุทธิดา  อัมมะพะ,  นางสาวสุวิสา  เทพพันธิ์, นางสาวอรวิญญา  พวงทวี, นางสาวเจนจิรา  การปลูก, 
นางสาวเนตรชนก  วงษ์ไชยเพิง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2556 
 20. เด็กชายณัชนนท์  โนนโม,้ นายธนพล  มหามาตย์, นายวัณชัย  ค าชา, นายสามรถ  ดาทุมมา, 
นายอดิศักดิ์  พรหลี  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 21. นางสาวนิธิพร  อุดมทรัพย์, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวพรรษชา   สมัย  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น 
เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
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 22. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง, นายณัฐวัตร  แก้วใส, นายสหพล  นาคทวง รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 23.  เด็กชายชยพล  ภูสมบัติ,  เด็กชายเอกัคตา  อ่อนตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด
ขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 24.  นายชิณวัตร  มธุรส, นายสุริยา  สามลปาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 25. เด็กชายพิชิตชัย  อมรพันธุ์,  เด็กชายภัทรพงษ์  สว่างศรี,  เด็กชายภัทรศักดิ์  สว่างศรี,  เด็กชาย
ภานุวัฒน์   บัณฑิตกุล, เด็กชายศิรินิวัฒน์  พุทธศร,  เด็กชายสรวิศ   สังฆมณี, เด็กชายอภิวัฒน ์ พลากุล, 
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เล้า รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 26. นายชนาธิป  ศิริภูมิ, นายธนกฤต  สิมมา,  นายธนาคาร  ปิตตาระพา, นายวรพล  คุณสิงห์,  
นายวัชรินทร์  ยิ้มวิไล, นายหนึ่งนที  สุริรักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
ให้บริการ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 27.  เด็กหญิงพรรณอร  หนุนนัด รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 28. นางสาวสุรธาร  ด าดิน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 29. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ,  นายศรราม  สาลี  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันศาสตร์
คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด
ขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 30. นายนัสกรานต์  ไชยชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 31. นางสาวดวงดาว  ตาลวันนา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น 
เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 32. นางสาวต้น  ดวงอินทร์, นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ,  นางสาวสิริลักษณ์  จรลี  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนด
ช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2556 
 33. นายพรเทพ  จันทร์เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
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 34. นางสาวต้น  ดวงอินทร์ ,  นายนัสกานต์  ไชยชาติ,  นายศรราม  สาลี รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 35. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ, นางสาวสิริลักษณ์  จรลี, นายใจเพชร  สุปัญบุตร รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้นงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 36. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศรีชัยมูล  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 36. นางสาวสาวิตรี  สารเพ็ชร รางวัลเหรียญทอง อันดับ 21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 37.  เด็กชายชิตพล  ดวงพาบัน, เด็กหญิงประภาสิริ  ชาตรี, เด็กชายอัครศิษฐ์  สินธุวงษานนท์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 38. เด็กชายปรีดี  เสนาไชย, เด็กหญิงพัชรพร  ฤทธาพรม, เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุตตะพล  รางวัล
เหรียญทอง อันดับ 8 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 
11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 39. เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ,  เด็กหญิงปริชญา  ยงบรรทม,  เด็กหญิงพานพุ่ม  ปิ่นแก้ว 
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 40. นางสาวจงกลณี  ศิลปศิริวัฒน์, นายจักรพันธ์  แถวพินิจ, นางสาวชลธิชา  โนนทิง, นายณัฐ
ชนน  อ่ิมสมบัติ, นางสาวทอฝัน  สมขันต,ี นายธงไชย  ชาเหลา, นางสาวนพรรษวรรณ  แน่นอุดร,  
นายปราชญ์รวี  ทุยเวียง,  นางสาวพนัดดา  ประธานี, นายภัทรวีร์  สารีพิมพ์, นายภูธิภทัร  เหล่าโสภา, 
นางสาวมาริษา  ชิตบุตร, นางสาววนัชพร  ไชยปาน, นางสาววิภาว ี บุญศิร,ิ นายสุรวุฒิ  จันทร์ซ้าย, นางสาว
สุวรรณทนา  เทพวงษ์, นางสาวอรพรรณ  วงษ์ไชยา, นายอิสริยะ  พรมดวงด,ี นายเจษฎา  เสตพันธ์ และ
นางสาวเสาวลักษณ์  เขื่อนขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 41. นายจตุพิธพร  เผื่อนดา, นายจักกรี  จงจินากูล,  เด็กหญิงจานิสตา  สารเสริฐ, นางสาว
จิตรา  ทองไพโรจน์, นายจิติวุฒิ  บุตรตั้ว,  นางสาวจินดารัตน์  ประนนท,์  เด็กหญิงจิรัชยา  ปันสาย, 
นางสาวฐิตวันต์  สวนอ่อน, นางสาวณัฐภรณ์  สุภาพกุล, นางสาวทินมณี  ปั้นรูป, เด็กหญิงธนาวรรณ   
นิยะรัตน์, นายธนโชต ิ หงษาค า, นายปกรณ์  ราชม, นายปกรณ์  บุษมงคล,  เด็กหญิงปณิดา  มหามูล,   
นายปัทรมย์  พรมผา, นายพงศกร  รัตนจันทร์, เด็กหญิงพรรณชนก  ดวงจ าปา, นางสาวภัทราพร  ฤทธิศร, 
นายภูมินทร์  คามะนะ, เด็กชายภูวนาท  พลโยธา, นายภวูเดช  วงษ์บุญชา, นางสาวยลดา  เก็จโกวิท
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,  เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท์, นางสาวศรสวรรค์  คอบค้อ, นายศาสตรา  ตังควนิช, 
นางสาวศิรินธร  มีพร้อม, นางสาวศุภลักษณ์  ค าสวนมอญ, นายสิงห์ชัย  แก่นตะกูล, นางสาวสุจิตตรา   
หอมหาล, นางสาวสุดารัตน์  สีไตรพัด,  นางสาวสุทธิดา  ศรีบุญเรือง, นางสาวสุภาวดี  มีนะรา, นาย
สุริยะ  โยธาคง, นายสุริยุทธ  จักรเสน, นายอนุวัฒน์  พรมทอง, เด็กหญิงอาทิตยา  เจรญิมหัธชัย, นางสาว
เนติยา  ค าภักด ีและนางสาวเบญจมาภรณ์  ทองใส รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 42. นายปัทรมย์  พรมผา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 43. นางสาวกนกพร  แก้วภักดี, นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง, นางสาวณัฐริกา  วงไชยยา,  
นางสาวนุชนาฏ  ติ๊บคา,  เด็กชายบุษรินทร์  ปูุคาน, นางสาวพัชรา  ภูโท, นางสาววชิรา  สุทธิศาสตร์,   
นายวัณชัย  ค าชา,  นางสาวสายธาร  บุญสร้าง,   นางสาวสุจิราพรรณ  รูปสูง, นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
,  นางสาวสุทธิดา  อัมมะพะ,  นางสาวสุวิสา  เทพพันธิ์, นางสาวอรวิญญา  พวงทวี, นางสาวเจนจิรา   
การปลูก, นางสาวเนตรชนก  วงษ์ไชยเพิง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 14 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 44. เด็กชายณัชนนท์  โนนโม,้ นายธนพล  มหามาตย์, นายวัณชัย  ค าชา, นายสามรถ  ดาทุมมา, 
นายอดิศักดิ์  พรหลี  รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 28 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 
11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 45. นางสาวนิธิพร  อุดมทรัพย์, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวพรรษชา   สมัย  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 
2556 
 46. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง, นายณัฐวัตร  แก้วใส, นายสหพล  นาคทวง รางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 9 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 
2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 47.  เด็กชายชยพล  ภูสมบัติ,  เด็กชายเอกัคตา  อ่อนตา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน 
ธันวาคม 2556 
 48.  นายชิณวัตร  มธุรส, นายสุริยา  สามลปาน รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 19 การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 49. เด็กชายพิชิตชัย  อมรพันธุ์,  เด็กชายภัทรพงษ์  สว่างศรี,  เด็กชายภัทรศักดิ์  สว่างศรี,   
เด็กชายภานุวัฒน์   บัณฑิตกุล, เด็กชายศิรินิวัฒน์  พุทธศร,  เด็กชายสรวิศ   สังฆมณี, เด็กชายอภิวัฒน์   
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พลากุล, เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เล้า รางวัลเหรียญทอง อันดับ 13 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 50. นายชนาธิป  ศิริภูมิ, นายธนกฤต  สิมมา,  นายธนาคาร  ปิตตาระพา, นายวรพล  คุณสิงห์,  
นายวัชรินทร์  ยิ้มวิไล, นายหนึ่งนที  สุริรักษ์ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 12 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
ให้บริการ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 51.  เด็กหญิงพรรณอร  หนุนนัด รางวัลเหรียญทองแดง  อันดับ 50 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 51. นางสาวสุรธาร  ด าดิน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 52. นางสาวสุรธาร  ด าดิน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 53. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ,  นายศรราม  สาลี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  
การแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 
11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 54. นายนัสกรานต์  ไชยชาติ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 55. นางสาวดวงดาว  ตาลวันนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน 
ธันวาคม 2556 
 55. นายปัทรมย์  พรมผา  ม.4/10 รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นไปแข่งขันในระดับภาค 
 56. เด็กหญิงพรธีรา  ติวสร้อย  ม.1/4 รางวัลเหรียญเงิน คาราเต-้โด รุ่น 48 กิโลกรัม การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับประเทศ ประจ าปี 2556 
 57. นางสาวจงกลณี  ศิลปศิริวัฒน์, นายจักรพันธ์  แถวพินิจ, นางสาวชลธิชา  โนนทิง,  
นายณัฐชนน  อ่ิมสมบัติ, นางสาวทอฝัน  สมขันตี, นายธงไชย  ชาเหลา, นางสาวนพรรษวรรณ  แนน่อุดร, 
นายปราชญ์รวี  ทุยเวียง,  นางสาวพนัดดา  ประธานี, นายภัทรวีร์  สารีพิมพ์, นายภูธิภทัร  เหล่าโสภา, 
นางสาวมาริษา  ชิตบุตร, นางสาววนัชพร  ไชยปาน, นางสาววิภาวี  บุญศิริ, นายสุรวุฒิ  จันทร์ซ้าย,  
นางสาวสุวรรณทนา  เทพวงษ์, นางสาวอรพรรณ  วงษ์ไชยา, นายอิสริยะ  พรมดวงดี, นายเจษฎา  เสตพันธ์ 
และนางสาวเสาวลักษณ์  เขื่อนขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดละคร
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ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม 
เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556   
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 58. นางสาวต้น  ดวงอินทร์, นายนัสกานต์  ไชยชาติ, นายศรราม  สาลี  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good 
Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 59. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ, นางสาวสิริลักษณ์  จรลี, นายใจเพชร  สุปัญบุตร  รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วง
ชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” 
Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 60. นางสาวสุรธาร  ด าดิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย 
คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 60. นางสาวต้น  ดวงอินทร์, นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ,  นางสาวสิริลักษณ์  จรลี  รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ 
ไม่ก าหนดช่วงชั้น านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 61. นายจตุพิธพร  เผื่อนดา, นายจักกรี  จงจินากูล,  เด็กหญิงจานิสตา  สารเสริฐ, นางสาว
จิตรา  ทองไพโรจน์, นายจิติวุฒิ  บุตรตั้ว,  นางสาวจินดารัตน์  ประนนท์,  เด็กหญิงจิรัชยา  ปันสาย, 
นางสาวฐิตวันต์  สวนอ่อน, นางสาวณัฐภรณ์  สุภาพกุล, นางสาวทินมณี  ปั้นรูป, เด็กหญิงธนาวรรณ   
นิยะรัตน์, นายธนโชติ  หงษาค า, นายปกรณ์  ราชม, นายปกรณ์  บุษมงคล,  เด็กหญิงปณิดา  มหามูล,   
นายปัทรมย์  พรมผา, นายพงศกร  รัตนจันทร์, เด็กหญิงพรรณชนก  ดวงจ าปา, นางสาวภัทราพร  ฤทธิศร, 
นายภูมินทร์  คามะนะ, เด็กชายภูวนาท  พลโยธา, นายภวูเดช  วงษ์บุญชา, นางสาวยลดา  เก็จโกวิท
,  เดก็หญิงวันทนา  อยู่สุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท์, นางสาวศรสวรรค์  คอบค้อ, นายศาสตรา  ตังควนิช, 
นางสาวศิรินธร  มีพร้อม, นางสาวศุภลักษณ์  ค าสวนมอญ, นายสิงห์ชัย  แก่นตะกูล, นางสาวสุจิตตรา   
หอมหาล, นางสาวสุดารัตน์  สีไตรพัด,  นางสาวสุทธิดา  ศรีบุญเรือง, นางสาวสุภาวดี  มีนะรา,  
นายสุริยะ  โยธาคง, นายสุริยทุธ  จักรเสน, นายอนุวัฒน์  พรมทอง, เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญมหัธชัย, 
นางสาวเนติยา  ค าภักดี และนางสาวเบญจมาภรณ์  ทองใส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก     ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring 
Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
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 62. นายพรเทพ  จันทร์เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality 
I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 63. นางสาวนิธิพร  อุดมทรัพย์, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวสุนิสา  แก้วขาว  รางวัลเหรียญ
ทอง อันดับ 5 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring 
Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 64. นางสาวดวงดาว  ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring 
Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 65. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ,  นายศรราม  สาลี  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การแข่งขันศาสตร์
คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring 
Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
 66. นายพรเทพ  จันทร์เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์ รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 9 การแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good 
Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 

67. นายจตุพิธพร เถื่อนดา, นางสาวกนกวรรณ  วันเพ็ญ และนางสาวศศิกานต์  เจือจินดา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการ
ประกวดสื่อนาโนเทคโนโลยีกับธรรมชาติ ของศูนย์นาโนพลัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี  เมื่อ 18 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

68. นายจตุพิธพร เถื่อนดา, นางสาวกนกวรรณ  วันเพ็ญ และนางสาวศศิกานต์  เจือจินดา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฟล์คซอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการ
ประกวดสื่อนาโนเทคโนโลยีกับธรรมชาติ ของศูนย์นาโนพลัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี  เมื่อ 18 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

69. นายกิตติธัช  ศรีระชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 รางวัลชมเชย  การประกวด  Bio Map 
Contest)  ครั้งที่ 3  ได้เงินรางวัล  5,000 บาท และได้เข้าอบรม "นักอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รุ่นเยาว์"  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ 18 – 19 ตุลาคม 
2556 จัดโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มอ านวยการ 
 นายทินกร ทองด ี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
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 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุม่แผนงานและงบประมาณ 
คณะกรรมการแหล่งข้อมูลและต้นฉบับ 
 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มอ านวยการ 
 นายทินกร ทองด ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุม่แผนงานและงบประมาณ 
 เจ้าหน้าที่สารสนเทศทุกงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้างาน ทุกคน 
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
คณะกรรมการรวบรวมรูปเล่ม/พิมพ์ 
 1.  นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ หัวหน้าคณะท างาน 
 2.  นายองอาจ ประจันตเสน คณะท างาน 
 3.  นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ คณะท างาน 
 4.  นายสินธุวา โสภะสุนทร คณะท างาน 
 5.  นางกัญญาพร จันทรโสภณ คณะท างาน 
 6.  นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล คณะท างาน 
 7.  นางอารยา นารคร คณะท างาน 
 8.  นางมยุรา ศรีทานันท์ คณะท างาน 
 9.  นางวิภาดา จอมทอง คณะท างาน 
 
 
 

 


