
  

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
ประวัติโรงเรียนขามแกน่นคร 
 
          “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญํพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูํ
เลขที่ 100 หมูํที่ 15 ถนนกสิกรทุํงสร๎าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน โดยคณะกรรมการสภา
ต าบลศิลาได๎มอบที่ดินสาธารณประโยชน๑ เนื้อที่  48 ไรํ 3 งาน 50 ตารางวา ให๎จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526  เปิดเรียนในวันที่ 16  พฤษภาคม  2526  มี
จ านวน 9 ห๎องเรียน  มีนายนพรัตน๑  จารย๑โพธิ์  ผู๎กํอตั้งเป็นผู๎อ านวยการคนแรก ป๓จจุบันเป็นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญํพิเศษ  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
1,886 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 124 คน มี  นายศุภกิจ   สานุสัตย๑   ด ารงต าแหนํ ง
ผู๎อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2558  รายนามผู๎บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงป๓จจุบัน 
ประกอบด๎วย 
 นายนพรัตน๑    จารย๑โพธิ์   กศ.บ. พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536 
 นายมนตรี แสนวิเศษ ศษ.ม. พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539  
 นายสุริยนต๑ วะสมบัติ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2539 
 นายอุดม หินเธาว๑  กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
 นายวิชัย  ศรีสัตย๑รสนา 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 – พ.ศ. 2558 
นายศุภกิจ สานุสัตย๑ ค.ม. พ.ศ. 2558 - ป๓จจุบัน 
 

 
 
. 
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พระธาตุขามแก่น 

 
 พระธาตุขามแก่น  เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพบูชา
ของชาวขอนแก่น ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 

สัญลักษณ์ 

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

ปรัชญาโรงเรียน รักหน้าที่    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม 

ชื่อย่อโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน 

ความหมาย 

ข.ก.น. 

น้ าเงิน – แดง 

ความสามัคคี  สุขุม  รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี 9 แฉก 
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สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง 
 

เอกลักษณ์ มารยาทดีมีจิตสาธารณะ 

ค่านิยมของโรงเรียน 

 

ร่วมคิด ร่วมท า น าสู่ความส าเร็จ 

 

วัฒนธรรมของโรงเรียน 

 
รู๎รักสามคัคี มีจิตอาสา ผูกพันรํวมกันท างานอยํางมีความสุข 

 
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี

ความสุข 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฎศิลป์เลิศ 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์   2. การบริการที่ดี   
3. การพัฒนาตนเอง  4. การท างานเป็นทีม 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นมะขาม 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 
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แผนผงัโรงเรียนขามแก่นนคร 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร   ประจ าปี 2559 45 

 

 

  

                            ประวัติผู้บริหารโรงเรยีน 
                              นายศุภกิจ  สานสุัตย์ 
 
1. ประวัติส่วนตน 
 วันเดือนปีเกิด   6  ตุลาคม  2506 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 969 หมูํ 14 ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน 40000  โทรศัพท๑ 
085-743-1511 
 ต าแหน่ง         ผู๎อ านวยการโรงเรียน  
               วิทยฐานะ ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ   
 สถานศึกษา  โรงเรียนขามแกํนนคร  อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแกํน 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประวัติการศึกษา/อบรม 
 ค.ม.(การบริหารการศึกษา)   คณะศกึษาศาสตร๑  สถาบันราชภัฏเลย  พ.ศ. 2547 
 ศษ.บ.(การสอนสังคมศึกษามัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2525 
 พ.ม. ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2526 
 ป.กศ. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม  พ.ศ. 2525 

ม.ศ.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน พ.ศ. 2523 
          การอบรมคอมพิวเตอร๑ตามมติรัฐมนตรี   โรงเรียนคอมพิวเตอร๑ขอนแกํน พ.ศ. 2541 
 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพันดินปุง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
3. ประวัติการรับราชการ 
 พ.ศ. 2525           คร ู1  โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2526-2529   คร ู2 โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน  
     พ.ศ. 2530 -2534  อาจารย๑ 1 โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2534-2539   อาจารย๑ 2 โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2539-2540   ครูใหญํโรงเรียนบ๎านโนนสมบูรณ๑  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2541-2543   อาจารย๑ใหญํโรงเรียนโนนสมบูรณ๑ประชาสรรค๑  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2543-2545   อาจารย๑ใหญํโรงเรียนบ๎านสวนกล๎วยห๎วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   
                                  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2546-2550   ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านสวนกล๎วยห๎วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   
                                  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2551-2555   ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองเสาเล๎าวิทยาคาร  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2556-2558   ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2558-ป๓จจุบัน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกํน 
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4. ประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ในการรับราชการ 
 พ.ศ. 2555          -คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการระดมความคิด พิชิต Awards 
 พ.ศ. 2556          -คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการครูอัตราจ๎างหรือลูกจ๎าง 

   ชั่วคราวเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                  -รองประธานกรรมการชมรมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกํน 
      -คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 -คณะกรรมการประเมินและการคัดเลือกการจัดห๎องสมุด 3D  
  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
 -กรรมการสอดสํองการทุจริตการสอบแขํงขันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 25 
 -กรรมการและเลขานุการฝุายสถานที่แขํงขันโรงเรียนนครขอนแกํน  
  กิจกรรมท๎องถิ่นอีสาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
 พ.ศ. 2557          -คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 -คณะกรรมการด าเนินงานสหวิทยาเขตเวียงเรือค า 
 -กรรมการสมาคมผู๎บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแกํน 
 -กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห๑ สหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูขอนแกํน จ ากัด 

 -คณะกรรมการฝุายเลขานุการของคณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา กีฬาแหํงชาติ     
    ครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการแหํงชาติ ครั้งที่ 30 
 -กรรมการสอดสํองปูองกันการทุจรติ การสอบแขํงขัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 -ผู๎ทรงคุณวุฒิ ท าหน๎าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   
    สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

  
5. ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2552          เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ.) ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 127 ตอนที่ 89  
                                  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2553 
 พ.ศ. 2551          ทวีติยาภรณ๑ช๎างเผือก (ท.ช.)  ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 126 ตอนที่ 92  
                                  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2552 
 พ.ศ. 2533          ตริตราภรณ๑มงกุฏไทย (ต.ม.)  ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 110 ตอนที่ 114 
                                   ลงวันที่ 26 มีนาคม  2536 
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1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2558 
1.  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน โครงการสถานศึกษาปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 

ประจ าปี 2556 ของศูนย๑อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ   12   
ตุลาคม  2558 

2.  รางวัลระดับยอดเยี่ยม  การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ในวันที่  23  
มกราคม  2559  จากศูนย๑แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต. 25  

3. รับโลํและเกียรติบัตรดีเดํน  โรงเรียนขนาดใหญํในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา  2557  ในวันที่  27  มกราคม   2559 จัดโดย  จังหวัดขอนแกํนรํวมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต.25 

4. รับโลํรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การจัดสหกรณ๑ครบวงจรดีเดํนในสถานศึกษา  ประจ าปี  2558  
ในวันที่  5  กุมภาพันธ๑  2559    

5. รางวัลโรงเรียนแกนน าพร๎อมเป็นต๎นแบบระดับเพชร  ปีที่1  ชมรม  TO BE NUMBER  ONE  
และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  5  กุมภาพันธ๑  2559 
   6.  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  การแขํงขันฟุตบอล  รุํนอายุไมํเกิน  
15  ปี  “กีฬา  สพม.25 เกมส๑” 

7.  รางวัล 15 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 2  จาก 20 รายการ ของการแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
สุรินทร๑  7-9  เดือน ธันวาคม 2558 

พ.ศ. 2557 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค  สถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือเจริญ

โภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2556 รับโลํพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (26 พ.ค.2557) ของสภากาชาดไทย 
 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติดดีเดํน ประจ าปี 2555 ของ
ศูนย๑อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557  

3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยําง ต้นแบบ ประจ าปี 2557  โดยคณะกรรมการสํงเสริมการ
พัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 4. รางวัลชนะเลิศ ถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น (Bio Map Contest) 
ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส๎นทางทํองเที่ยว Bio Gang” ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค๑กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO ภายใต๎การก ากับดูแลของรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

เกียรติประวัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 
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5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริต ประจ าปี 2556 รับโลํรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแหํงชาติ 

6. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศเกียรติคุณ 
“โรงเรียนดีเดํนแหํงชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด๎านสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและกีฬา”  ของสมาคมสุข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหํงประเทศไทย ประจ าปี 2557 
 7. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และระดับภาค รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน/
ศิลปะพ้ืนบ๎าน โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล 25,000 บาท จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 8. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภทนักเรียน/เพลง  
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล11,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

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

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

11. รางวัล 4 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน จาก 5 รายการ ของการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวไกลสูํสากล” ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 17-19 เดือนกุมภาพันธ๑ 2557 

พ.ศ. 2556 
 1. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชมรม   
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกํน  6 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2557 
ประจ าปี 2557 

2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยําง รักษามาตรฐาน ประจ าปี 2556  โดยคณะกรรมการ
สํงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ของ
ชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

3. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริต ประจ าปี 2556 รับโลํรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแหํงชาติ 

4. รางวัลชนะเลิศ รับโลํพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการ
แขํงขันร๎อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 จากคณะมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถว
ระดับประเทศ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแกํนนคร เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ณ ลานพระราชวังดุสิต 
(ลานพระบรมรูปทรงม๎า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

6. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต๑หมูํสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน เข๎าประกวดระดับภาค คณะสงฆ๑ภาค 9 ของงาน
มหกรรมสํงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน 
 7. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานพร๎อมเป็นต๎นแบบระดับทองปีที่ 1 ของชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษาระดับประเทศ  ณ ชาเลนเจอร๑ฮอลล๑ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2556 
ประจ าปี 2556 

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

9. รางวัล 19 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 25 รายการ ของการแขํงขันงาน
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 ของการแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good 
Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิม
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 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
ชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 2557 

พ.ศ. 2555 
          1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญํ  ประจ าปีการศึกษา  2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
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 2. รางวัลรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับเงินปีที่ 3 ของชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ ชาเลนเจอร๑
ฮอลล๑ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

3. รางวัลโรงเรียนดีเดํนด๎านคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดํน 
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ของ
ธนาคารออมสิน รํวมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร๎อมเงิน
รางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารออมสิน  ส านักงานใหญํ กรุงเทพมหานคร 

4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริต ประจ าปี 2555 รับโลํรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศ  ประจ าปี 2555  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ทุจริตแหํงชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล๎าณรงค๑ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู๎มอบรางวัล  เมื่อ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2555 ที่ส านักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี  

5. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยําง รักษามาตรฐาน ประจ าปี 2555  โดยคณะกรรมการ
สํงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ของ
ชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการสํงเสริมการออมดีเดํน ของธนาคารออมสิน
ประจ าปี  2555 พร๎อมรับโลํเงินรางวัล 30,000 บาท ประจ าปี 2555 

7. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการจัดกิจกรรม อย.น๎อย ในโรงเรียน ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกํน  ประจ าปี 2555  

8. รางวัลโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2555 

9. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “สร๎างสรรค๑ สร๎างใจ สร๎างวินัยจราจร” ตามโครงการจังหวัดขอนแกํน
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เทิดไท๎องค๑ราชัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน จากผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน 
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

10. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร๑”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุํงม่ัน สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy with Grace 
and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 

11. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑( โปรแกรม Paint )  กลุํมนักเรียนเรียนรํวมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 
“สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่น สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 
มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่น สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบแห๎ง 
ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทย
มุํงม่ัน สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy with Grace and and Wisdom 13-15 มกราคม 
2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  
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14. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ คิดเลขเร็ว ม. 4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่น สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

 
พ.ศ. 2554 
1. ผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินระดับดีมาก 10 ตัวบํงชี้และระดับดี 2 ตัว
บํงชี้ ประจ าปี 2554 

2. รางวัลรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับเงินปีที่ 2 ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร๑วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2554 

3. รางวัลโรงเรียนสํงเสริมประชาธิปไตยตัวอยําง ระดับประเทศ ปีที่ 2   โดยคณะกรรมการสํงเสริม
การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปี 
2554 

4. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแกํน สถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิต 
ในโครงการเครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโลํพร๎อม
ทุนการศึกษา 20,000 บาท ปีการศึกษา 2554 จากสภากาชาดไทย รํวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ๑ 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิตในโครงการ
เครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโลํพร๎อมทุนการศึกษา 40,000 
บาท จากสภากาชาดไทย รํวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ๑ 

6. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลชมเชยอันดับ 5 ระดับประเทศ การประกวด
สวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
 7. รางวัลโรงเรียนแหํงการออมดีเดํน ประจ าปี 2554 จากธนาคารออมสิน รับโลํพร๎อมเงินรางวัล 
20,000 บาท ประจ าปี 2554 
 8. รางวัลโรงเรียนสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเดํน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2554 
 9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาแฮนด๑บอล ชาย รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี กีฬา
นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส๑ 2554” ระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟุตบอล  รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส๑ 2554” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 
 11. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเลํน รุํนเฟเธอร๑เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส๑ 2554” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 12. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเลํน รุํนเฟเธอร๑เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส๑” ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 13. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร๑”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทยก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in 
ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  
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 14. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑( โปรแกรม Paint )  กลุํมนักเรียนเรียนรํวมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 
“สุดยอดเด็กไทยก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 
มกราคม 2555 ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแขํงขัน“แตํงค าประพันธ๑ อินทร
วิเชียรฉันท๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวล้ า 
สูํผู๎น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  
ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

16. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การสร๎างอุปกรณ๑และการให๎บริการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวล้ า สูํผู๎น 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 ก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับประเทศ “การประกวดร๎องเพลงลูกทุํง กลุํม
นักเรียนเรียนรํวม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

พ.ศ. 2553 
1. รางวัลโรงเรียนสํงเสริมประชาธิปไตยตัวอยําง ระดับประเทศ  โดยคณะกรรมการสํงเสริม 

การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับเงิน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร๑วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2553 

3. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ๑ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2553 (ปีท่ี 2) จากสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูขอนแกํน จ ากัด 

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

5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เนื่องในสัปดาห๑
อนุรักษ๑ทรัพยากรน้ าแหํงชาติและวันน้ าโลก ชื่อผลงาน “หนองซองแมว: แหลํงน้ าชุมชนแหลํงเรียนรู๎ของเรา” 
รับโลํเกียรติยศพร๎อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ที่อิม
แพคเมืองทองธานี 25 มี.ค. 2553 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค 
จังหวัดขอนแกํน ปีการศึกษา 2553 ของสภากาชาดไทยรํวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ๑ รับโลํเกียรติยศพร๎อม
เงินรางวัล 15,000 บาท 

7. โรงเรียนขามแกํนนคร เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรํวม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

8. โรงเรียนขามแกํนนคร เป็นโรงเรียนแกนน าการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 
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9. โรงเรียนขามแกํนนคร เป็นโรงเรียนต๎นแบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

 
 
พ.ศ. 2552    
1. ผํานการประเมินคงสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ๑ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2552 จากสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูขอนแกํน จ ากัด 
 3. รางวัลยอดนักประหยัดตัวน๎อย ระดับประเทศ  ปี 2552  จากส านักงานการไฟฟูาการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 
          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1. อาคารถาวร 
 1. อาคาร 1 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 2. อาคาร 2 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 3. อาคาร 3 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 4. อาคาร 4 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 5. อาคาร 5 แบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย  4 ชั้น จ านวน 24 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 29,594,320 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 6 ห๎อง 
2. อาคารประกอบ 
 1. อาคารชั่วคราว แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 54 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 444,500 บาท  
 2. อาคารไลอ๎อน แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 45 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 200,000 บาท จากเงินบริจาค 

3. อาคารกาญจนาภิเษก แบบอาคารชั้นเดียว สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2539 งบประมาณ 510,175.26 
บาท จากเงินบริจาค 
 4. เรือนเพาะช า ลักษณะอาคารเสาคอนกรีต หลังคาตาขํายพรางแสง ขนาด 4 × 12 ตารางเมตร 
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 70,000 บาท จากเงินบริจาค 
 5. อาคารกิจกรรมสหกรณ๑ แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 90,000 บาท จากเงินบริจาค 
 6. ศูนย๑รวมขําว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต ฝาโลํง พ้ืนปูน หลังคาซีแพ็ค สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินบริจาค 
 7. ศูนย๑รวมขําว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต ฝาโลํง พ้ืนปูน หลังคาซีแพ็ค สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินบริจาค 

8. อาคารห๎องสมุด ICT แบบอาคารชั้นเดียว สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2553 ขาดกว๎าง 16 X 36 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,400,000 บาท จากเงินบริจาคและผู๎อุปถัมภ๑  

9. อาคารพยาบาล แบบอาคารชั้นเดียว 20 เตียง สร๎างปี พ.ศ. 2557  งบประมาณ 1,205,000 บาท 
จากเงินบริจาคและผู๎อุปถัมภ๑ 
3. อาคารฝึกงาน 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2559 
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 1. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 10 × 32 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2528
งบประมาณ 780,500 บาท 
 2. โรงฝึกงานคหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 780,000 บาท 
 
 3. อาคารเรียนการเกษตรกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2534งบประมาณ 1,612,000 บาท 
4. โรงอาหาร/หอประชุม 
 1. อาคารหอประชุม ใต๎ถุนโลํง 101 ล/27 2 ชั้น ขนาด 20 × 40 ตารางเมตร  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2530 งบประมาณ 3,465,000 บาท  ใช๎เป็นห๎องประชุมและโรงอาหาร 
5. บ้านพักครู 
 1. หลังที่ 1 แบบบ๎านพักครูใต๎ถุนโลํง ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 
327,000 บาท 
 2. หลังที่ 2 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 220,000 บาท 
 3. หลังที่ 3 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2528 
งบประมาณ 209,000 บาท 
 4. หลังที่ 4 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2529 
งบประมาณ 210,000 บาท 
 5. หลังที่ 5 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 412,000 บาท 
6. บ้านพักนักการภารโรง 
 1. หลังที่ 1 แบบบ๎านพักภารโรง ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2536  
งบประมาณ 78,000 บาท 
7. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
 1. หลังที่ 1 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 70,000 บาท 
 2. หลังที่ 2 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 3. หลังที่ 4 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 4. หลังที่ 5 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 156,000 บาท 
 5. หลังที่ 6 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2535 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 6. หลังที่ 7 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 7. หลังที่ 8 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2539 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร   ประจ าปี 2559 56 

งบประมาณ 180,000 บาท 
 8. หลังที่ 9 แบบห๎องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2557   
งบประมาณ 590,000 บาท 

8. หลังที่ 9 แบบห๎องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2558   
งบประมาณ 590,000 บาท  
                   
 

1. อาคารเรียนแบบ 216    จ านวน 4   หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ 324ล/41 หลังคาทรงไทย จ านวน 1   หลัง 
3. โรงอาหาร – หอประชุมเอนกประสงค๑  จ านวน 1   หลัง 
4. โรงอาหาร     จ านวน 3   หลัง 
5. ห๎องน้ า – ห๎องส๎วมนักเรียน   จ านวน 8  หลัง 
6. บ๎านพักครู     จ านวน 5  หลัง 
7. บ๎านพักภารโรง    จ านวน 1  หลัง 
8. เรือนเพาะช า     จ านวน 1  หลัง 
9. อาคารที่ระลึกสมเด็จยํา   จ านวน 1  หลัง 
10. อาคารธนาคารโรงเรียน   จ านวน 1  หลัง 
11. อาคารห๎องสมุด ICT     จ านวน 1  หลัง 
12. อาคารพยาบาล     จ านวน 1  หลัง 
 

 
 
 
1. นายศุภกิจ    สานุสัตย๑ ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ประธานกรรมการ 
2. รอง ผอ.กลุํมแผนงานและงบประมาณ              รองประธานกรรมการ 
3. นายนพดล    สิงหสี  รองผู๎อ านวยการกลุํมกิจการนักเรียน กรรมการ 
4. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี รองผู๎อ านวยการกลุํมวิชาการ  กรรมการ 
5. นายพิพัฒน๑พงศ๑ บุญอนันต๑ รองผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ              กรรมการ 
6. นางวิไลลักษณ๑  ชูสกุล  ผช.รอง ผอ. กลุํมวิชาการ   กรรมการ 
7. นายอ านาจ  พันธ๑ดิษฐ๑ ผช.รอง ผอ.กลุํมแผนงานและงบประมาณ  กรรมการ 
8. นายสิทธา  กล๎าหาญ ผช.รอง ผอ. กลุํมกิจการนักเรียน  กรรมการ 
9. นายสมเพชร  ปูอมสุวรรณ ผช.รอง ผอ. กลุํมอ านวยการ  กรรมการ 
10. นางสุทิศา  อารามพงษ๑ หัวหน๎ากลุํมสาระฯ วิทยาศาสตร๑  กรรมการ 
11. นายบุญเกิด  ศิริวรรณ  หัวหน๎ากลุํมสาระฯ คณิตศาสตร๑  กรรมการ 
12. นายอดิเรก  สารพิมพ๑ หัวหน๎ากลุํมสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
13. นางอุบลวัณณา รอนยุทธ หัวหน๎ากลุํมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ  กรรมการ 
14. นายน าพล  พงศ๑พัสนันท๑ หัวหน๎ากลุํมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาฯ กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 

สรุปอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน         อัตราสํวนห๎องน้ าชาย   31.67  :  ห๎อง                  อัตราสํวนห๎องน้ าหญิง  36.03  :   ห๎อง 
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15. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล หัวหน๎ากลุํมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
16. นายอิศราพงศ๑   พรหมวงศานนท๑ หัวหน๎ากลุํมสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
17. นายวิเชียร  กระพี้แดง หัวหน๎ากลุํมสาระฯ การงานอาชีพฯ กรรมการ 
18. นางวิไลลักษณ๑ ชูสกุล  หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กรรมการ 
 
 
 
 

1. นายนพรัตน๑  จารย๑โพธิ์    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
2. พันเอกจุมพล  จุมพลภักดี  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  
3. นายปรีชา  มาละวรรณโน  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  
4. นางวิไลวรรณ  ชูรัตน๑   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  
5. พันเอกสุจิรชัย  มหาธรรม  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ชยานนท๑  มนเพียรจันทร๑  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  
7. นายชัชวาลย๑  เหลําชื่นชมกุล  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
8. พระวรชัต  ปยุตโต   กรรมการผู๎แทนพระภิกษุสงฆ๑  
9. พระพุฒินาท  อมรธมฺโม  กรรมการผู๎แทนพระภิกษุสงฆ๑ 
10. พันตรีชัยพล   เมืองสอน  กรรมการผู๎แทนองค๑กรชุมชน 
11. นางวิไลตา  จันทนพิมพ๑  กรรมการผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
12. นายประเสริฐ เขมะประสิทธิ์  กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง  
13. นายธวัชชัย  โคตรวงษ๑  กรรมการผู๎แทนศิษย๑เกํา  
14. นางมะลิวรรณ วิเชษฐะพงศ๑  กรรมการผู๎แทนครู  
15. นายศุภกิจ    สานุสัตย๑  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  

       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
  
 1. รองผู๎อ านวยการกลุํมแผนงานและงบประมาณ   

2. นายนพดล   สิงหศร ี       
3. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี          
4. นายพิพัฒน๑พงศ๑  บุญอนันต๑ 
5.  นายสิทธา    กล๎าหาญ  
6.  นายอ านาจ  พันธ๑ดิษฐ๑ 
7.  นางวิไลลักษณ๑   ชูสกุล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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8.  นายสมเพชร  ปูอมสุวรรณ 
 

 
 

 
 

 
 
  
  
 1. นายประจักษ๑      แกลว๎กล๎าหาญ  นายกสมาคม 
 2. นางวราภรณ๑       ไชยสุทธิ์   เหรัญญิก 
 3. นายสมพร           นิยมศาสตร๑   นายทะเบียน 
 4. นางวิไลวรรณ      ชูรัตน๑   สาราณียกร 
 5. นายชาติชาย       ชาธรรมา   ประชาสัมพันธ๑ 
 6. นางอาภรณ๑        ตราช ู   ฝุายจัดหาทุน 
 7. นางโฉมยง          คงพลปาน   งานปฏิคม 
 8. นายระดม           เถื่อนนาดี   ฝุายกฎหมาย 
 9. นายชํวง           เลิศศรี   กรรมการ 
 10.นางสารภี          กลั่นน้ าทิพย๑   กรรมการ 
 11.นางพัชรา          แม็คมิลแลน   กรรมการ 
 12.นายนรากร        แก๎วสุข   กรรมการ 
 13.สิบเอกปฐมพร    แก๎วประทุม   กรรมการ 
 14.นางอพชนี         เย็นสวัสดิ์   กรรมการ 
 15.ร๎อยเอกชัยพล    เมืองสอน   กรรมการ 
 16.นายวิษณุรักษ๑    ดวงอัน   กรรมการ 
 17.นายบัวเรียน      นาชัย   เลขานุการ 
 18. รองผู๎อ านวยการฝุายแผนงานและงบประมาณ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 19.นายวิเชียร        กระพี้แดง   ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 20.นายปราโมทย๑    พูนปริญญา   ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 21.นายสมเพชร      ปูอมสุวรรณ   ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 22.นายวุฒิศักดิ์       มีสาร๑   ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 
 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ู
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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1. นายนพรัตน๑ จารย๑โพธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ๑ ไชยสุทธิ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางวิไลวรรณ ชูรัตน๑ รองประธานกรรมการ 
4. นางโฉมยง คงพลปาน กรรมการ 
5. พ.อ.ฉกาจพงศ๑ หงษ๑ทอง กรรมการ 
6. นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี กรรมการ 
7. นายนพดล   สิงหศรี กรรมการ 
8. นายพิพัฒน๑พงษ๑      บุญอนันต๑ กรรมการ 
9. นางนงพร โสใหญํ กรรมการ 
10. นางวิคุณ ตันติสุโชต ิ กรรมการ 
11. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
12. นางพิกุลรัตน๑ บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการ 
13. นางมยุรา แพงศรี กรรมการ 
14. นางจุฑารัตน๑ จุฑากฤษฎา กรรมการ 
15. นายศุภกิจ   สานุสัตย๑ กรรมการและเลขานุการ 
16. รองผู๎อ านวยการฝุายแผนงานและงบประมาณ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร 
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ข้าราชการครูและบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขามแกํนนคร มีจ านวนบุคลากรดังนี้ ผู๎บริหาร 4 ครูผู๎สอนปฏิบัติหน๎าที่
จริง  120 คน ครูอัตราจ๎าง 9 คน ครูอัตราจ๎างภาษาจีน 2 คน ครูอัตราจ๎างชาวตํางประเทศ 3 คน 
ลูกจ๎างประจ า 8 คน ลูกจ๎างชั่วคราว 16 คน สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทบุคคลากร ดังตาราง
ตํอไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม ร้อยละ หมายเหตุ 

ผู๎บริหาร 3 1 4 3.96   

ภาษาไทย 2 14 16 12.70 ชํวยราชการ 1 

วิทยาศาสตร๑ 7 19 26 20.63 ชํวยราชการ 1 

คณิตฯ 7 11 18 14.29 
 สังคมศึกษา 1 17 18 15.08 
 สุขศึกษา 5 2 7 5.55 ชํวยราชการ 1 

ศิลปศึกษา 2 3 5 3.96   

การงานฯ 5 9 14 11.11   

ภาษาตํางประเทศ 1 12 13 10.32 
 พัฒนาผู๎เรียน 0 3 3 2.40 
 รวม 33 91 124 100 
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แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 

 
 
 

ต าแหน่ง อันดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ผู๎อ านวยการ คศ.3 1 - 1 0.79 
รองผู๎อ านวยการ คศ.3 2 1 3 3.17 
คร ู คศ.4 - 4 4 3.17 
คร ู คศ.3 22 73 95 76.19 
คร ู คศ.2 3 7 10 7.94 
คร ู คศ.1 5 6 11 8.73 
ครผูู๎ชํวย  0 0 0 0.00 

รวม  33 91 124 100 
ครูธุรการ(คืนครู)  0 1 1 3.03 
ครูพิเศษ  3 8 11 33.33 
ครูชาวตํางชาติ  2 1 3 9.09 
ลูกจ๎างประจ า  7 1 8 27.27 
ลูกจ๎างชั่วคราว  0 5 5 15.15 
เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย  4 0 4 12.12 

รวม  17 16 33 100 
รวมทั้งหมด  50 108 158  

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 
แผนภูมิแสดงจ านวนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามเพศ อันดับ 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2559 
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 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร จ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2559 

ฝ่าย/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 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4 

ภาษาไทย 0 0 0 1 10 11 1 4 5 0 0 0 2 14 16 

วิทยาศาสตร๑ 0 0 0 3 7 10 4 12 16 0 0 0 7 19 26 

คณิตศาสตร๑ 0 0 0 4 7 11 3 4 7 0 0 0 7 11 18 

สังคมศึกษา 0 0 0 1 11 12 0 6 6 0 0 0 1 17 18 

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

ศิลปศึกษา 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 1 2 3 5 

การงานอาชีพฯ 0 0 0 3 4 7 2 5 7 0 0 0 5 9 14 

ภาษาตาํงประเทศ 0 0 0 1 7 8 0 5 5 0 0 0 1 12 13 

พัฒนาผ๎ูเรียน 
 

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

รวม 0 0 0 18 49 67 15 41 57 0 1 1 33 91 124 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 15.08 39.68 54.76 11.11 33.33 44.44 0.00 0.79 0.79 26.19 73.81 100 
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แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

 
 
 

 
 
 

ที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนครู - อาจารย๑ 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 

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2559 
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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 
 
 

 
 

 
 

ที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนครู – อาจารย๑ 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 33 92 125 1085 1013 2098 8 1 9 

34 2559 33 91 124 887 1009 1886 7 1 8 
 

 
 
 
 

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2559 
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ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 161 160 321 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10 143 163 306 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 184 184 368 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 488 507 995 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 152 145 297 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9 111 183 294 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9 126 174 300 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 189 502 891 

รวมทั้งหมด 56 887 1009 1886 
ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน ต่อ ครู เท่ากับ  16 : 1  (จากครูทั้งหมด 120 คน , นักเรียน 1,886  คน) 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อห้อง  เท่ากับ   33 : 1 จากห้องเรียน 56 ห้อง, นักเรียน 1,886 คน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียน ปกีารศึกษา 2559 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2559 จ าแนกชาย หญิง 
 

 
 
 

ระดับชั้น 
ระยะทางจากบ้าน-โรงเรียน 

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

ม.1 242 36 33 10 321 

ม.2 206 63 20 17 306 

ม.3 195 85 73 15 368 

ม.4 171 72 41 13 297 

ม.5 186 71 27 10 294 

ม.6 213 39 37 11 300 

รวม 1,213 366 231 76 1886 

ร้อยละ 64.32 19.40 12.25 4.03 100 
 
 

 
 

 

ระดับชั้น 
เดินเท้า 

 
รถโดยสาร 
ประจ าทาง 

พาหนะที่ไม่ต้อง 
เสียค่าโดยสาร 

จักรยาน 
ยืมเรียน 

รวม 

ม.1 96 127 98 0 321 

ม.2 63 90 152 1 306 

ม.3 24 184 160 0 368 

ม.4 39 142 116 0 297 

ม.5 37 125 132 0 294 

ตารางแสดงระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน 

ตารางแสดงจ านวนวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
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ม.6 41 132 127 0 300 

รวม 314 923 860 1 1886 

ร้อยละ 14.97 43.99 40.99 0.05 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
ล าดับ โรงเรียน ผู้บริหาร มือถือ โทรศัพท์/โทรสาร 

1 ขามแกํนนคร นายศุภกิจ  สานุสัตย๑ 08-57431511 043-238942 
043-243224 

2 กัลยาณวัตร นางกรรณิการ๑  ศรีสัตย๑รสนา 08-1873-0778 043-320598 
043-224175 

3 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการขอนแกํน 

ดร.ณัฏฐพร  ชินบุตร   043-261154 
043-346404 

4 เทพศิรินทร๑ขอนแกํน วําที ่ร.ต.พิจิตร ราชบุตร 08-1954-3251 043-916054 
5 ประชารัฐวิทยาเสริม นายสุรกฤษฏิ์  ค าปิคา 089-841-1120 043-267099 
6 ขอนแกํนวิทยาลัย นายสุเมธ  สุวอ  043-345093 

043-345163 
7 ขอนแกํนพัฒนศึกษา นายละเอียด  แพงจันทร๑ 08-1051-0011 043-379309 

043-379310 
8 โคกสีพิทยาสรรพ๑ นายวิชัย  อํอนเบ๎า 08-1975-0550 043-370432 

043-370433 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน หมู่ ชื่อบ้าน ผู้บริหาร โทรศัพท์ มือถือ 
1 หนองไผํมอดินแดง 14 บ๎านหนองไผํ นายชาญชยัสวัสดิ ์ อิสสระวงษ๑ 043 342986 08-58512755 
2 บ๎านโกทา 9 บ๎านโกทา นายรณชิต  จุทกนก 043 378510 08-13923987 
3 บ๎านดอนยาง 11 บ๎านดอนยาง นายสมนึก อํางบุญตา 043 378022 08-59289573 
4 บ๎านเตํานอ 7 บ๎านเตํานอ นายกิ่งพงษ๑  นครพนม 043 378360 08-68637867 
5 บ๎านโนนมํวง 3 บ๎านโนนมํวง นายฐปนรรฆ๑  มังคะตา 043 343591 08-97142814 
6 บ๎านศิลา 28 บ๎านศิลา นายพิทยา  กอมาตร 043 378475 08-96224498 
7 หนองกุงวิทยาคาร 2 บ๎านหนองกุง ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 043 241574 08-98422765 
8 บ๎านหนองหิน 8 บ๎านหนองหิน นายรัฐภูมิ อินทรมณี 043 257410 08-94223207 
9 บ๎านห๎วยซัน 4 บ๎านห๎วยซัน นายศักดิ์ชัย  บุญน๎อม 043 260455 08-21006103 
10 บ๎านดงพอง 10 บ๎านดงพอง นายอิสรภาพ ทองบํอ 043 260206 08-19541503 
11 ไพบูลย๑วิทยาเตํานอ 7 บ๎านเตํานอ นายพงษ๑ศักดิ์ มํวงคร๎าม 

 
08-59286158 

12 กัลยาณีวิทยา 14 บ๎านหนองไผํ นายพงษ๑ชัย  บุญคง 043-343515 08-40297974 
13 ไพบูลย๑วิทยา 

  
นายสุรสีห๑  กองสุวรรณ 043-265119 08-96172863 

14 เทศบาลบ๎านโนนชัย 12 บ๎านดอนหญา๎นาง นางสาววัชรา  ภักดียิ่ง 043 225297  
15 ศรีสังวาลย๑ขอนแกํน 14 บ๎านหนองไผํ นายจรุงเวทย๑ ชูสกุล 043 246493  

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ที ่
เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนขามแกํนนคร 

หมูํที่ หมูํบ๎าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 1 บ๎านศิลา ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
2 4 บ๎านห๎วยซัน ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
3 5 บ๎านบึงอีเฒํา ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
4 6 บ๎านทําแก ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
5 7 บ๎านเตํานอ ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
6 9 บ๎านโกทา ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
7 10 บ๎านดงพอง ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
8 13 บ๎านดอนหญ๎านาง ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
9 14 บ๎านหนองไผํ ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
10 15 บ๎านเกสร ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
11 18 บ๎านศิลา ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
12 20 บ๎านดอนหญ๎านาง ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
13 21 บ๎านหนองไผํ ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
14 24 บ๎านหนองไผํ ศิลา เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 
15  ทิศเหนือของถนนศนูย๑ราชการ ในเมือง เมืองขอนแกํน ขอนแกํน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่บริการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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แผนผงัและทีต่ั้งโรงเรียนในเขตบริการ 
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1.ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ สาขาวิชา 

1 นายศุภกจิ  สานุสัตย๑ ผอ. 101583 4(3) 17 พ.ค.22 2567 ค.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นายนพดล  สิงหศรี รอง ผอ. 59244 3 17 พ.ค. 27 2566 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

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

4 นายพิพัฒน๑พงษ๑ บุญอนนัต๑ รอง ผอ. 60425 3 11 พ.ค.42 2573 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 
  2.กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/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 แย๎มแสงสังข๑ คร ู 10315 3 16 ธ.ค.30 2568 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

4 น.ส.สุนันทา ปิยะศิลป ์ คร ู 60245 4(3) 1 ก.ย.24 2564 บธ.บ. บริหารธรุกิจ 
5 น.ส.วยุรี วงศ๑สมศร ี คร ู 60317 1 20 ก.พ.52 2574 กศ.ม. ภาษาไทย 
6 นางพรรณี ชัยทอง คร ู 76634 3 17 ก.พ.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
7 นายพิเชษฐ๑ ใจชัยภูมิ คร ู 103928 1 20 ก.พ.52 2577 ค.บ. บรรณารักษ๑ฯ 
8 นางฉวีวรรณ บุญระม ี คร ู 106349 3 22 ต.ค.28 2567 ค.บ. ภาษาไทย 
9 นางกรุงศรี   เหมพลชม คร*ู 112385 3 15 พค 23 2563 กศ.บ. ภาษาไทย 
10 นายอดิเรก สารีพิมพ๑ คร ู 133591 3 16 ก.ค.34 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
11 นางญาณิศา เครือวัลย๑ คร ู 66470 3 29 ต.ค.29 2567 ศศ.บ. บรรณารักษ๑ 
12 น.ส.วิไล ทองแทํงไทย คร ู 510(พ) 3 12 ก.ย.31 2570 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร๑ 
13 นางวนิดา    ป๓ญญาม ี คร ู 820 (ส) 3 1 มิ.ย. 25 2565 กศ.บ. ภาษาไทย 
14 น.ส.มานิดา อินทรแพทย๑ คร ู 10113 1 10 พ.ค.53 2587 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 
15 น.ส.ณัฎฐ๑ธัญญา  สุนทโรจน๑ คร ู 60533 3 27 ต.ค.35 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
16 นางลัดดาวลัย๑  คีรีเมฆ คร ู 57543 3 3ธ.ค.2533 2570 กศ.ม. ภาษาไทย 

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2559 
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3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสุทิศา อารามพงษ๑ คร ู 104224 3 25 พ.ค.36 2574 ศษ.ม. วิทยาศาสตร๑ 
2 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ๑ คร ู 905 3 29 มิ.ย.33 2569 กศ.ม. ชีววิทยา 
3 นายสิทธา กล๎าหาญ คร ู 1333 3 18 ต.ค.21 2560 กศ.บ. วิทยาศาสตร๑ 
4 นายไกรเพชร  เจรญิศิร ิ คร ู 67685 3 11 ก.ค.37 2573 วท.บ. ชีววิทยา 
5 นายนฤพงษ๑ วุฒิพันธ๑ คร ู 103924 3 22 พ.ค.21 2558 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
6 นายประยงค๑ สิงหาด คร ู 111023 3 22 มิ.ย.30 2565 ศษ.บ. ฟิสิกส๑-ชีววิทยา 
7 นายนิพนธ๑ สิงห๑สมาน คร ู 125212 3 4 พ.ย.26 2562 ศศ.ม. วิทยาศาสตร๑ 
8 นายนิกร   สีกวนซา คร ู 351(ส) 1 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม เคม ี
9 นางวรรณวนัช ก าหนดศร ี คร ู 5160 3 30 เม.ย.34 2572 ศษ.ม. วิทยาศาสตร๑ศึกษา 
10 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ๑ คร ู 10431 3 22 พ.ค.32 2567 กศ.ม. วิทยาศาสตร๑ 
11 นางสมหวัง เสือโครํง คร ู 37430 1 21 ส.ค.53 2577 ค.บ. เคม ี
12 นางพิกุลรัตน๑ บรรดาศักดิ์ไพศาล คร ู 56755 3 16 ก.ค.33 2571 ศษ.ม. เคมี/วิทยาศาสตร๑ 
13 นางสังวาล อติรตันวงษ๑ คร ู 59101 3 18 ต.ค.36 2570 ศษ.ม. วิทยาศาสตร๑ศึกษา 
14 นางเพลินพิศ  นามวาด คร ู 59374 3 25 มิ.ย.33 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
15 นางวิภาดา  จอมทอง ครู* 60055 3 1 ก.ย.35 2573 ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
16 นางพูนศรี นิยมศาสตร๑ คร ู 60233 4(3) 18 พ.ค.21 2561 ศษ.ม. วิทยาศาสตร๑ศึกษา 
17 นางเนตรคนึง  รัตนชวานนท๑ คร ู 60567 4 1 ก.พ.2522 2559 วท.บ. วิทยาศาสตร๑ทั่วไป 
18 น.ส.กฤติยา   อ้ึงป๓ญสตัวงศ๑   ครู 62567 4(3) 18 พ.ค.22 2559   ค.บ. ชีววิทยา 
19 นางสุธาสินี วรรณภาส คร ู 83178 3 1 พ.ค.36 2574 ศษ.บ. เคม ี
20 นางณัฐชฎา ชัชวาลย๑  คร ู 103918 3 1 ก.ย.30 2567 ศษ.ม. วิทยาศาสตร๑ 
21 นางสาวพัชรวีร๑  นามพิกุล คร ู 103929 2 2 ก.พ.50 2586 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
22 นางพเยาว๑ รัตนขจรจิตต๑ คร ู 103931 3 11 พ.ย.24 2559 ค.บ. ชีววิทยา 
23 นางนงพร โสใหญ ํ คร ู 103946 3 22 พ.ค.21 2560 กศ.ม. วิทยาศาสตร๑ทั่วไป 
24 นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ๑ คร ู 60355 3 21 ธ.ค.21 2561 ศษ.ม.. วิทยาศาสตร๑ศึกษา 
25 นางอริสรา สุภาพ คร ู 112224 3 1 ธ.ค.26 2563 กศ.บ. ชีววิทยา 
26 น.ส.นภสัรพี แสนโคตร คร ู 352(ส) 2 26 ก.ย.50 2586 วท.บ. ฟิสิกส๑ 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี อันดับ วัน เดือน ป ี เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 
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คศ. เริ่มรับ
ราชการ 

1 นายบุญเกดิ ศิริวรรณ คร ู 130704 3 29 มิ.ย.22 2560 ค.บ. คณิตศาสตร๑ 
2 นายสมบรูณ๑ ระวิวรรณ คร ู 61455 4(3) 19 ก.ย.22 2559 B.S.E คณิตศาสตร๑ 
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. คณิตศาสตร๑ 
5 นายอ านาจ พันธ๑ดิษฐ๑ คร ู 108669 4(3) 20 ก.ย.21 2560 กศ.ม คณิตศาสตร๑ 
6 นายสินธุวา โสภะสุนทร คร ู 58931 1 24 พ.ค.54 2586 วท.บ. คณิตศาสตร๑ 
7 นางอมรพรรณ รักษาเคน คร ู 1061 3 1 พ.ค.23 2564 ค.บ. คณิตศาสตร๑ 
8 นางปราณี ถ่ินเวียงทอง คร ู 1165 3 22 ต.ค.45 2580 ศษ.ม. คณิตศาสตร๑ 
9 นางนงค๑รัก  ไทธานี คร ู 4667 2 1 พ.ย 2537 2575 กศ.ม. การวัดผลฯ 
10 นางสาววิลาวณัย๑ ค ามลู คร ู 59765 3 21 พ.ค.22 2562 ศษ.ม. คณิตศาสตร๑ 
11 นางมนธิรา สุดา คร ู 60675 3 7 ก.ย.30 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร๑ 
12 นางราตรี หาญสโุพธิ์ คร ู 66053 3 6 ธ.ค.38 2576 ค.บ. คณิตศาสตร๑ 
13 นางมยุรา  ศรีทานันท๑ คร ู 69542 3 25 ก.ค.37 2572 ค.บ. คณิตศาสตร๑ 
14 นางอารยา    นารคร คร ู 70204 3 2 มี.ค.36 2572 ศษ.ม. หลักสตูรฯ 
15 นางดวงจันทร๑ มาค า คร ู 103944 3 16 พ.ค.23 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร๑ 
16 นางกัลยา เรืองจันทร๑ คร ู 105931 3 6 มิ.ย.23 2559 ค.บ. คณิตศาสตร๑ 
17 นางมณีรตัน๑ ขยันกลาง คร ู 120634 3 3 มี.ค.38 2571 บธ.บ. การเงิน/ธนาคาร 

18 นายวัชรพันธุ๑  ศรีทานันท๑ คร ู 2977 3 29 ก.ค. 30 2565 กศ.ษ. เคม ี
 
 
 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสิริญดา เลศิบุญสถาพร คร ู 125499 3 15 พ.ค.35 2573 ศศ.ม. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ 
2 นายน าพล    พงศ๑พัสนันท๑ คร ู 118135 3 16 พ.ค.34 2569 กศ.บ. สังคมศึกษา 
3 น.ส.กฤษณา วรรณทิพย๑ คร ู 104 4 1 ก.พ.33 2567 ศษ.ม. การบริหารทั่วไป 
4 นางมยุรา  แพงศร ี คร ู 526 3 5 ต.ค.22 2562 ค.บ. สังคมศึกษา 
5 นางรพิธร เสนาไชย คร ู 1349 4(3) 3 พ.ย.23 2560 กศ.บ. สังคมศึกษา 
6 นางเยาวภา ไชยเชษฐ๑ คร ู 8901 3 3 ธค.2533 2568 ค.บ. สังคมศึกษา 
7 น.ส.พรรณมล ปิ่นทอง คร ู 33332 1 4 พ.ค.52 2590 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
8 น.ส.สุวพี    พรหมมเีนตร คร ู 43076 4 12  ก.ค.25 2563 กศ.ม. สังคมศึกษา 
9 น.ส.บุษบา ผาพันธ๑ คร ู 59282 4(3) 22 พ.ค.21 2559 ค.บ. สังคมศึกษา 
10 นางสาวสุภสัตรา  ฝุายสงค๑ คร ู 59819 1 15 ส.ค.54 2591 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
11 น.ส.สรุีรตัน๑ เดือนฉาย คร ู 60082 4(3) 1 ธ.ค.24 2561 กศ.บ. สังคมศึกษา 
12 นางวิคุณ ตันตสิุโชต ิ คร ู 60220 4(3) 22 พ.ค.21 2560 กศ.บ. ประวัติศาสตร๑ 
13 นางธัญวรัตม๑ วงศ๑เทวราช คร ู 68429 3 3 พ.ค.25 2564 ค.บ. สังคมศึกษา 
14 นางเครือวัลย๑ คงรักช๎าง คร ู 78195 4(3) 19 พ.ย.24 2562 ศศ.บ. ประวัติศาสตร๑ 
15 นางสุวคนธ๑   พวงชน คร ู 101444 3 4 พ.ย.23 2560 คบ. สังคมศึกษา 
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16 นางบุญปลูก แสนหาญ คร ู 108667 3 15 ธ.ค.21 2559 กศ.บ. สังคมศึกษา 
17 น.ส.ประทุมทิพย๑ การสร๎าง คร ู 103947 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.ม. สังคมศึกษา 
18 น.ส.สภุาวดี  โฆษติพล คร ู 69518 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.บ. สังคมศึกษา 

 

 

 

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/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 นายเสกสรรค๑  สีหาโมก     คร ู 281 2 30 พค 40 2571  ศษ.ม บริหารการศึกษา 
4 นายสุรพล   ล๎อเทียน 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 นายณรงค๑  ทํวมไธสง 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 

 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายมนตรี  ศรีแก๎วทุม คร ู 63641 1 3 ส.ค.52 2582 ค.บ. ดนตร ี
2 นายอิศราพงศ๑ พรหมวงศานนท๑ คร ู 101996 3 6 พ.ค.26 2560 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
3 นางนภาพร เพ็ชรศรีกลุ คร ู 59336 3 21 พ.ค.22 2562 ปร.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4 นางนภธร อัคธรสกลุ คร ู 108663 3 21 ส.ค.27 2566 กศ.ม. ดนตรีศึกษา 
5 นางสาวชโลทร  โชติกรีติเวช คร ู 69589 1 21 ม.ค.56 2592 ค.บ. ศิลปศึกษา 

 

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 
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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. คหกรรมศาสตร๑ 
3 นายวิระวงค๑ หงษ๑ค 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. คหกรรมศาสตร๑ 
5 นายวีระพล จันทร๑ศิลา คร ู 101517 3 16 พ.ค.26 2564 กศ.ม. เกษตรศาสตร๑ 
6 นายปราโมทย๑ พูนปริญญา คร ู 105928 3(2) 19 พ.ค.23 2561 ค.บ. เกษตรศาสตร๑ 
7 น.ส.วิไลรตัน๑ ธัญญวัฒน๑ คร ู 105934 3 13 พ.ค.24 2562 ค.บ. การสหกรณ๑ 
8 นางสุภาพร พิศฐาน คร ู 108664 3 2 มิ.ย.20 2560 ศษ.ม. เกษตรศาสตร๑ 
9 นางสุภาณี คงกระโทก คร ู 108673 3 26 ม.ค.30 2567 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

10 นางลักษเดือน สนทอง คร ู 307(พ) 3 17 ส.ค.31 2570 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
11 นางกัญญาพร  จันทรโสภณ คร ู 60836 3 11  พค  35 2573 ค.ม. คอมพิวเตอร๑ศึกษา 
12 นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน๑ คร ู 129627 2 15  ธ.ค. 37 2566 ค.บ. บริหารธรุกิจ 
13 นายอนุสรณ๑  ปินใจยศ คร ู 66483 3 15 มิ.ย. 44 2576 วท.บ. วิทยาการคอมฯ 
14 นางปรียากร  ศรีวงษา คร ู 1266(พ) 2 11 พ.ย. 34 2572 บธ.ม.. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนงเยาว๑ พรหมทอง คร ู 59430 3 3 ส.ค.24 2564 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวสุทธิรตัน๑ แขรัมย๑ คร ู 397 2 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. หลักสูตรและการ

สอน 
5 นางอรพิน สุขเกษม คร ู 61228 3 3 ต.ค.20 2559 ศษ.ม. เทคโนโลยี

การศึกษา 
6 นางอัธยา เอมแย๎ม 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 นางอารมย๑ มินา คร ู 106227 3 28 ม.ค.26 2562 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 นางวชิราภรณ๑ เยี่ยมแสง คร ู 108658 3 2 มิ.ย.20 2559 กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 
11 นางกนกพิชญ๑  อนุพันธ๑ คร ู 121470 2 1 ก.พ.50 2584 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
12 นางนิธิดา  ช่ืนนิรันดร๑ คร ู 77066 3 15 พ.ค.39 2576 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
13 นายลิขิตพันธุ๑  อมรสิรินันท๑ ครูผู๎ชํวย 103960  1 พ.ค. 56 2592 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
 
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 
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1 นางวิไลลักษณ๑ ชูสกุล คร ู 103926 4 19 ส.ค.19 2560 กศ.ม. การแนะแนว 
2 นางเยาวรักษ๑ ระรื่นรมย๑ คร ู 102985 3 17 พ.ค. 27 2564 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
3 น.ส.จุรรีัตน๑ จุฑากฤษฎา คร ู 103883 3 1  กค. 25 2562 ศษ.ม. จิตวิทยาแนะแนว 

 
 
 
 

11. ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง 
เลขท่ี 

ต าแหนํง 
วัน เดือน ป ี

เริ่มรับราชการ 
เกษียณ 

1 นายล าดวน  มะลาศร ี พนักงานขับรถยนต๑ 13378 4 ส.ค.29 2563 
2 นายชูศักดิ์   ไสยลักขณา พนักงานขับรถยนต๑ 14198 15 ก.ย.31 2570 
3 นายสายณัห๑ แก๎วมีศร ี ชํางไฟฟูา 11493 1 มี.ค.27 2561 
4 นายชัยชนะ   พระลับรักษา ชํางไฟฟูา 12822 3 มิ.ย.28 2564 
5 นายมานัส      ช าก านัน ชํางปูน 14200 15 ก.ย.31 2567 
6 นายดวงพิจิตร กัสนุกา ชํางปูน 14197 15 ก.ย.31 2566 
7 นางสมจิตร    ชัยลา พนักงานบริการ 14796 20 ส.ค.33 2569 
8 นายสมนึก     ไสยลาม พนักงานบริการ 13377 15 ก.ย.31 2564 

 

 
12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ หมายเหตุ 
1 นายมนัสชัย ทองสา ศษ.บ. ดุริยางค๑พ้ืนบ๎าน สอนดนตรีไทย 
2 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุุน ญี่ปุุน 
3 นางสาวรัตน๑ชนก  ทุยบึงฉิม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ครูสอนนาฏศิลป์ 
4 นายสุวัฒน๑  ดวงรัตน๑ ปริญญาตรี สอนดนตรีสากล 
5 นางสาวอาภาศิริ  รติเมธากุล ปริญญาตรี สอนภาษาจีน 
6 นายจิตติพัฒน๑  ยุระหาร ปริญญาตรี สอนภาษาจีน 
7 นายวัชระ  แก๎วมีศรี ปริญญาตรี เจ๎าหน๎าที่งาน  ICT 
8 นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญํ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร๑ 
9 นางสาวสิราพร    แก๎วมีศรี ปริญญาตรี เจ๎าหน๎าที่พัสดุ 
10 นางสาวกรรณกิาร๑   ทองยศ ปริญญาตรี พ่ีเลี้ยงคนพิการ 
11 นางสาวรัฐวรรณ    ดวงจันทร๑ วท.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เจ๎าหน๎าทีธุ่รการ(คืนครู) 
12 นางสาวดาริกาญจน๑  วิชาเดช ปริญญาโท เจ๎าหน๎าที่การเงิน 
13 นายณัฐธนันท๑  คณาทรัพย๑นุกูล ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ๎าง 
14 Mr.Michael  Cabanban ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ๎าง 
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15 Mrs.Lanie  Cabanban ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ๎าง 
16 Mr. Meliki  Simeon ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ๎าง 
17 นายสุรสิทธิ  จุลโนนยาง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
18 นายช านาญ  ทัพซ๎าย ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
19 นายสมจิตร  เมืองซอง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
20 นายสุวิทย๑  จันทาสี ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
21 นางทองล๎วน  ทัพซ๎าย ประถมศึกษา แมํบ๎าน 
22 นายประจบ  เมืองสนธิ์ ประถมศึกษา คนสวน 
12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน  (ต่อ) 
ที ่ ชือ่ - สกุล วุฒิ หมายเหตุ 
23 นายอภิสิทธิ์  ละครขวา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
24 นายตรี  ธัญญา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
25 นายค าปิ่น  ศิริบาล ประถมศึกษา นักการภารโรง 
26 นางหนูเดือน  ศิริบาล ประถมศึกษา แมํบ๎าน 
27 นางร าไพ  สีไตรพัด ประถมศึกษา แมํบ๎าน 
28 นางสาวทองสา  ประเสร็จ ประถมศึกษา แมํบ๎าน 
29 นางจุรีภร  ชินฝ๓่น มัธยมศึกษาตอนปลาย แมํบ๎าน 
 
13. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาวมณีรัตน๑  ค าสีแก๎ว ภาษาไทย 091-0547532 ม.5 
2 นายภัทรศักดิ์  สินทระ ภาษาไทย 089-7126689 ม.2 
3 นายพุฒิพงศ๑  พงษ๑จรัสจิรเดช ชีววิทยา 0909879470 ม.5 
4 นางสาวนฤมล  ศรีสุข เคมี 082-7472278 ม.4 
5 นายสาวปิยภรณ๑  ประถมวงษ๑ วิทยาศาสตร๑ 081-7178711 ม.2 
6 นางสาวกชกร  ลํามสมบัติ ฟิสิกส๑ 083-1472789 ม.5 
7 นายนพรุจ  โนนทิง สังคมศึกษา 094-6142491 ม.6 
8 นายนิพนธ๑  ทองประดับ สังคมศึกษา 085-6794952 ม.5 
9 นายชัชชัย  ทะวะระ ภาษาจีน 083-7675449 ม.6 
10 นางสาววิมลศิริ  เครือค า ภาษาจีน 095-5902469 ม.1 
11 นางสาวมินตรา  สารยศ ศิลปะ 093-5021761 ม.1 
12 นางสาวดวงแก๎ว  ชาติสมบูรณ๑ ศิลปะ 088-1388123 ม.6 
13 นางสาวขวัญฤดี  นาอุดม ศิลปะ 093-9304289 ม.2 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาวสุภาวินี  แกํนภูเขียว ภาษาไทย 093-3655789 ม.3 
2 นายธนพล  วงษ๑ฉลาด ภาษาไทย 085-2000923 ม.1 
3 นางสาวกนกวรรณ  ทองดี ภาษาไทย 082-1158774 ม.5 
4 นายปรมินทร๑  รู๎เจน ภาษาไทย 081-0492066 ม.4 
5 นายจิรันตร๑   นันทะเสน วิทยาศาสตร๑ 085-0972803 ม.3 
6 นายจรุงศักดิ์  รักษาเคน วิทยาศาสตร๑ 082-3135852 ม.1 
7 นางสาวจินตนา  ละนาม สังคมศึกษา 094-5146582 ม.1 
8 นางสาวจิรภรณ๑  ผาจ้ า สังคมศึกษา 084-8966242 ม.3 
9 นางสาววันวิสา  บุตรพรม สังคมศึกษา 095-1868830 ม.5 
10 นางสาวกฤฎิ์ฐิตา  พันธุ๑สาริกิจ คอมพิวเตอร๑ 062-6820378 ม.3 
11 นายชนะชน  ประทุมทา คอมพิวเตอร๑ 095-6055379 ม.1 
12 นายทิวากร  อํอนน๎อม คอมพิวเตอร๑ 083-7375037 ม.6 
13 นายวิศวะนาจ  เชื้อไทย ดนตรี 095-3051558 ม.1 
14 นายเทียนชัย  ซาระ ดนตรี 086-8653387 ม.2 
15 นายฑีฆาวุฒิ  รัตนสุนทร ดนตรี 092-1746539 ม.3 
16 นายดนุพล  ลาภเย็น ดนตรี 088-2336963 ม.4 
17 นายสุขุม  ท าดี ดนตรี 093-3438298 ม.5 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาวนรินทร๑ทิพย๑  ค าทอง ภาษาอังกฤษ 083-3543374 ม.1 
2 นางสาวพัทยา  แก๎วพลน๎อย ภาษาอังกฤษ 061-1410589 ม.1 
3 นางสาวปาริดา  เครือเนตร ภาษาอังกฤษ 061-3439042 ม.2 
4 นายณัฐธวัช  อํุนใจ ภาษาอังกฤษ 092-1377921 ม.2 
5 นางสาวสุภาภรณ๑  สุยะทา ภาษาอังกฤษ 098-5940362 ม.3 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นางสาวชญานี  มีเมือง ฟิสิกส๑ 090-2902211 ม.4 

 
 
สถาบันการพลศึกษาอุดรธานี 

ที ่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก โทรศัพท์ ปฏิบัติการสอนชั้น 
1 นายกฤษดา  ชาเนตร พละและสุขศึกษา 091-6891813 ม.2 
2 นายนัฐพล  เกยสุวรรณ๑ พละและสุขศึกษา 087-6504059 ม.6 
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1. นายอาทิตย๑    กลิ่นกาหลง  ประธานนักเรียน 
2. นางสาวบุษกร  มนตรีภักดี  รองประธานนักเรียนคนที่ 1 
3. นางสาวสุพรรษา ชูตระกูลกิจ           รองประธานนักเรียนคนที่ 2 
4. นางสาวภัทราพร วงสีลา   ประชาสัมพันธ๑ 
5. นางสาวศุภารัตน๑ สมสอางค๑  เหรัญญิก 
6. นางสาวฐิติวรดา เผื่อนถา   ปฏิคม 
7. นางสาวปริประภา  ชาติวงษ๑   เลขานุการ 
8. นายอิศเรศ  เรืองศรี   รองประชาสัมพันธ๑ 
9. นางสาวกัลยาณี แนวเงินดี  รองเลขานุการ 
10. นางสาวชลธิชา ภูกองชนะ  รองเหรัญญิก 
11. นางสาววาธิน ี ทาเภา   รองปฏิคม 
12. นายเตชทัต  ธรรมศรี   ประธานสภานักเรียน 
13. นางสาวญาณภัทร พระวิเศษ  รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1 
14. นายสุเรนทร๑  สิงห๑สุวรรณ  รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2 
15. นายธนวัตร  หาญพล   เลขาธิการสภานักเรียน 
16. นายกฤษณะ  ทาปุ๋ย   ประธานตุลาการ 
17. นางสาววรพรรณ   เพ็งมูล   รองประธานตุลาการคนที่ 1 
18. นางสาวเจนจิราภรณ๑    กรีน   รองประธานตุลาการคนที่ 2 
19. นางสาวศิริวรรณ อินทแสน  อัยการ 
20. นายอิศรางกรู สุญหญ๎านาง  เลขานุการตุลาการ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558 
1. นายสราวุธ  โคตรโยธา   
2. นางสาวประภาสิริ ชาตรี    
3. นางสาวหนึ่งกัลยา ส าราญบ ารุง            
4. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ   

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 
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5. นางสาวประภาศรี ชาตรี    
6. นางสาวชนัญธิดา จงึตระกูล   
7. นายชินาธิป  ชาติพุดชา   
8. นายชัชวาลย๑  สุวรรณเกษี   
9. นางสาวเอ้ืออังกูร ก าบุญมา   
10. นางสาวนุชนารถ ชาเครือ    
11. นางสาวภควดี ล้ าเลิศหล๎า   
12. นายณัฐพงษ๑  ศรีภาชัย    
13. นางสาวสุทธิดา รังสีสม    
14. นางสาวอรทิรา สีผุ    
15. นางสาวสุนิสา แก๎วขาว    
16. นายอัครดิษฐ๑  สินธุวงษานนท๑   
17. นายสรรชัย  เอ็นดู    
18. นายพีระยุทธ  ไชยฮะนิตย๑   
19. นายปกรณ๑  หอมทอง   
20. นายธีรพันธุ๑  ค าพันธ๑    
 

คณะกรรมการครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
1. นายน าพล     พงศ๑พัสนันท๑  ประธานกรรมการ 
2. นางรพิธร  เสนาไชย  กรรมการ 
3. นายอดิเทพ  พลบ ารุง   กรรมการ 
4. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  กรรมการ 
5. นางธนกร   วงศ๑เทวราช  กรรมการและเลขานุการ 
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ตอนที่ 2 
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
     มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประเด็น 
           1. อุดมการณ๑ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค๑ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           3. การจัดการศึกษา 
           4. แนวน าสูํการปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 1 อุดมการณ๑ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน 
และทุกคนเพ่ือการศึกษา 

           การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร๎างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอยํางสมดุลระหวําง ป๓ญญาธรรม 
คุณธรรมและวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่มีคุณคํา เต็มตาม
ศักยภาพ ตรงตามความต๎องการ แตํต๎นทุนต่ า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุํงสร๎างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก 
ปลูกฝ๓งความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยท างานที่มีคุณภาพ โดยให๎
สังคมมีสํวนรํวมในการด าเนินการ และตรวจสอบได๎อยํางมั่นใจวําการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและ
สังคม เป็นป๓จจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติจริง 

ตัวบ่งชี้ 
1. อุดมการณ๑  

           - ทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดและรับการศึกษาเข๎าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนามนุษย๑และสังคม 

2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อยํางเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให๎อยํางทั่วถึง  
           - คนไทยสํวนใหญํรู๎ ใช๎สิทธิ และได๎รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอยํางเสมอภาคและเป็นธรรม  

3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย) มีคุณภาพเทียบเทํามาตรฐานสากล และสัมพันธ๑เชื่อมโยงถึงกัน 
           - ขอบขํายและปริมาณความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน องค๑กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึนทุกปี ทั้ง
ในด๎านการจัด การก ากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไมํด๎อยกวําประเทศที่มีงบประมาณทาง
การศึกษาใกล๎เคียงกัน และอยูํในภูมิภาคเดียวกัน 

มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค๑ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกคนไทยเป็นคน
เกํง คนดี และมีความสุข 
           เปูาหมายของการจัดการศึกษา อยูํที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให๎เป็น "คนเกํง คนดี และมี
ความสุข" โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชํวงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต๎องการ ทั้งในด๎าน
สุขภาพรํางกายและจิตใจ ป๓ญญา ความรู๎และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค๑  
           คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค๑ ประกอบด๎วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ 
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           1. คุณลักษณ๑ มีรูปลักษณ๑ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ๑ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี 
           2. คุณคํา มีประสบการณ๑จากการเรียนรู๎ สัมพันธ๑เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           3. คุณประโยชน๑ มีชีวิตที่เป็นประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม รํวมสร๎างและให๎สิ่งดีแกํสังคม 
           4. คุณภาพ มีชีวิตรํมเย็นเป็นสุข พออยูํพอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี 
           5. คุณธรรม มีความดี เข๎าถึงความงามและความจริง ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโน
สุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค๑ของคนไทยดังกลําว จักเกิดขึ้นได๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ของ
ครู และวิถีการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อสร๎างผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน 3 ประการ คือ ขอจง
มีความเพียรที่บริสุทธิ์ ป๓ญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกายที่สมบูรณ๑ " (จาก...การวิเคราะห๑คุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ของคนไทย เพื่อตอบค าถามวํา "เราจัดการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎อะไร?" จากข๎อมูลหลายแหลํง และ
การบูรณาการตามแนวพระราชนิพนธ๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน๑, 
2546) ดังนี้ 
           1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด๎วย  
                     1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู๎รัก ใสํใจในหน๎าที่การงาน มีทักษะทาง
ภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการ
ค๎นคว๎าทดลองพิสูจน๑เหตุผล ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     2) คุณธรรมและจิตส านึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระท า ด๎าน
ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย๑สุจริต ความกตัญ๒ูรู๎คุณ ความไมํเห็นแกํตัว ความปราถนาดีเอ้ือเฟ้ือ
ตํอกัน ความจริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตส านึกในการกระท า ด๎านจิตส านึกความรับผิดชอบ 
จิตส านึกในคุณคําของตนและผู๎อื่น จิตส านึกความเป็นไทย จิตส านึกประชาธิปไตย 
           2. ป๓ญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด๎วย  
                     1) ความฉลาดรู๎ (knowledge and wisdom) เป็นผู๎รู๎จริง รู๎ครบถ๎วน รู๎เหตผล รู๎เทําทัน รู๎
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู๎จักตนเอง รู๎จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม รู๎วิธีท ามาหากิน และ
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑แกํชีวิต  
                     2) สติป๓ญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการท างานเกิด
การรับรู๎ จดจ า และการคิดอยํางถูกต๎องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห๑วิจารณ๑ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค๑ คิด
ตํอเนื่องเชื่อมโยง คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคลํอง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถ
แสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารแกํผู๎อื่นได๎ 
           3. ก าลังกายท่ีสมบูรณ๑ (completely physical health) ประกอบด๎วย  
                     1) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุข
ภาวะ (well being) ทางกายและจิต มีรํางกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ๎มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหาร
กาย เลํนกีฬา ทําทางคลํองแคลํวรําเริง และมีสภาพจิตใจที่แจํมใส ไมํเครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทาง
อารมณ๑ มีสุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช๎เวลาวํางอยํางเกิดประโยชน๑ 

ตัวบ่งชี้ 
1. ก าลงักายก าลังใจที่สมบูรณ๑ 

           - คนไทยสํวนใหญํมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด๎านรํางกาย สมองและสติป๓ญญา และด๎าน
จิตใจ เจริญเติบโตอยํางสมบูรณ๑ตามเกณฑ๑การพัฒนาในแตํละชํวงวัย 
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2. ความรู๎และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
           - คนไทยสํวนใหญํได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           - คนไทยสํวนใหญํมีงานท า และน าความรู๎ไปใช๎ในการสร๎างงานและสร๎างประโยชน๑ให๎สังคม 
           - ชุมชนหรือสังคมสํวนใหญํมีการใช๎หรือสร๎างภูมิป๓ญญาที่เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม 

3. ทักษะการเรียนรู๎และการปรับตัว 
           - คนไทยสํวนใหญํสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ รู๎ทันโลก และปรับตัวได๎ 

4. ทักษะทางสังคม 
           - คนไทยสํวนใหญํมีทักษะและความสามารถ ที่จ าเป็นตํอการด าเนินชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข 
และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข 

5. คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           - คนไทยสํวนใหญํด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน และการบริหารที่เน๎นสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (ผู๎เรียนเห็นแบบอยํางที่ดี ได๎ฝึกการคิด และได๎
เรียนจากประสบการณ๑ตรงที่หลากหลาย ได๎เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู๎จัก
ผู๎เรียนเป็นรายบุคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู๎สากลกับภูมิป๓ญญาไทย ครูจัดบรรยากาศ
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ จัดหาและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู๎เรียนเป็นระบบที่
สร๎างสรรค๑) ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ ขึ้นอยูํกับป๓จจัยด๎านบุคคล และ
ป๓จจัยด๎านการบริหาร ดังตํอไปนี้ 
           3.1 ป๓จจัยด๎านบุคคล ผู๎เรียนได๎รับการเตรียมให๎มีความพร๎อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และ
เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและสังคม ผู๎บริหารเป็นผู๎น าที่เชี่ยวชาญ ผู๎จัดการที่ถํอมตน และปู
ชนียบุคคล ผู๎ปกครองและสมาชิกชุมชนมีส านึก ใสํใจ และเต็มใจให๎ความรํวมมือ และมีสํวนรํวมตรวจสอบใน
การพัฒนาผู๎เรียน และการจัดการศึกษา 
           3.2 ป๓จจัยด๎านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
เอกภาพด๎านนโยบาย แตํหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจลงสูํระดับสถานศึกษา โดยใช๎
หลักการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หลักธรรมาภิบาล โปรํงใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ 7 ประการ คือ หลัก
ประสิทธิภาพ หลักความคุ๎มคํา หลักประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ หลักคุณภาพ หลักการ
มีสํวนรํวมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

           - ผู๎เรียนทุกกลุํม ส านึกคุณคําการเรียนรู๎ สนใจใฝุเรียนรู๎ มีความสุขในการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ตรง
ตามความต๎องการของตนเองและชุมชน อยํางเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสํวนใหญํ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการท างาน และ
ผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หนํวยงานที่ให๎บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ๑ระดับนานาชาติ มี
สภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ๑ 
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           - มีการพัฒนาสื่อและการให๎บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให๎เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองของคนไทยทุกคน 

2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           - ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง และสมาชิกชุมชนสํวนใหญํมีความเต็มใจ ตั้งใจ มีสํวนรํวมปฏิบัติ
หน๎าที่ของตน สํงผลให๎ผู๎รับบริการ/ผู๎เกี่ยวข๎องทุกกลุํมมีความพึงพอใจตํอการจัดบริการการศึกษา  
           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหนํวยงานที่ให๎บริการการศึกษา สํวนใหญํ เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีความ
ปลอดภัย ลดความขัดแย๎ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง 
           - มีแนวโน๎มในการรวมตัวจัดตั้งองค๑กรอิสระ เพื่อสร๎างเกณฑ๑มาตรฐานเฉพาะกลุํม และติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และหนํวยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค๑ความรู๎ที่หลากหลาย 

มาตรฐานที่ 4 แนวน าสูํการปฏิบัติ 
           การสร๎างวิถีการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ให๎เข๎มแข็ง และการใช๎มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให๎การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต๎องมีแนวน าสูํการ
ปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
          4.1 การสร๎างวิถีการเรียนรู๎ของคนไทยให๎เข๎มแข็งในด๎านตํอไปนี้ การสร๎างส านึก ให๎คนไทยเห็นคุณคํา
ของการศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ และการสํงเสริมการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ การสร๎าง
โอกาสการเรียนรู๎ โดยการจัดสรรแหลํงเรียนรู๎ สํงเสริมการเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การสร๎างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแตํเด็กให๎รักการอําน รักการค๎นคว๎า 
สํงเสริมให๎เรียนรู๎ในสิ่งที่ตนเองชอบ การสร๎างก าไร ให๎คนไทยสามารถน าสิ่งที่เรียนรู๎ไปท าประโยชน๑ตํอชีวิต 
และสังคมได๎ 
          4.2 การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แหลํงเรียนรู๎และกลไกการเรียนรู๎ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุํมเพื่อน
รํวมวัย องค๑กร/สถาบันทางศาสนา แหลํงอาชีพ สื่อมวลชน องค๑กรความรู๎ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให๎
ความส าคัญกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎ใหมํ 
เป็นเครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรู๎สากลกับภูมิป๓ญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู 
ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา องค๑กรและสังคม 
          4.3 กระทรวงศึกษาธิการต๎องเป็นผู๎น าในการใช๎มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดล าดับความส าคัญ 
ติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพรํให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องรู๎และเข๎าใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดท ามาตรฐานการศึกษาเป็นสํวนหนึ่ง
ของระบบงาน พัฒนากลไกท่ีจะชํวยพัฒนาให๎กิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ 
           - มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร๎างวิถีการเรียนรู๎ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร๎างเสริม และมีการสนับสนุนแหลํงเรียนรู๎ และกลไกการเรียนรู๎ทุกประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหวํางภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา สอดคล๎องกับล าดับความส าคัญของความจ าเป็นเรํงดํวนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
           - มีการจัดตั้ง และก ากับการด าเนินงาน ขององค๑กรที่รับผิดชอบประสานงานระหวํางองค๑กร/
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ติดตามก ากับ  

 
 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร   ประจ าปี 2559 85 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายใต้การบริหารงาน พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชํน การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดยใช๎แนวการ
จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
- ก าหนดเปูาหมายให๎นักเรียนชั้น ป.1 ต๎องอํานออกเขียนได๎ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต๎องอํานคลํองเขียนคลํอง 
 เป็นต๎น 

2. การดูแลเด็กออกกลางคัน 

- การดูแลเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ เชํน ต๎องมีฐานข๎อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบออกไปต๎องมี
ระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด ต๎องสนับสนุนให๎เรียนตํอในสถานศึกษาของ กศน. 

3. ปรับปรุงหลักสูตร 

- การลดเวลาเรียน ลดการบ๎านนักเรียน ให๎นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข แตํไมํใชํเวลาเหลือแล๎วไปจัด
กิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ๎านให๎นักเรียนอีก 
- ไมํใชํการเรียนเพ่ือมาสอบอยํางเดียว 
- ต๎องสร๎างภูมิต๎านทานให๎กับเด็กยุคโลกไร๎พรมแดน ให๎นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกวําทํองจ า 

4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 

- การแก๎ไขป๓ญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไมํครบชั้นเรียน 
- ใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLIT) อยํางจริงจังเต็มรูปแบบ สํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให๎
เป็นโรงเรียนต๎นทางที่มีคุณภาพ 

5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

- ใช๎โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผําน ICT ด๎วย DLIT 

6. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 

- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหวํางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของ
ครูที่ต๎องเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู๎บริหาร การประเมินวิทยฐานะให๎เหมาะสม อาจจัดโมบาย
ทีมจากสํวนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวย 

7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

- ควรจัดให๎มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอยํางแนํนหนา ไมํวําจะเป็นอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
ตลอดจนครุภัณฑ๑ตํางๆ ประกอบด๎วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจําย โดยจะต๎องมีตรรกะ-มีเหตุมีผลในการ
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แจกจําย ไมํใชํแจกจํายตามความเสนํหา จะท าให๎เกิดการเลียแข๎งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไมํดี 2) ระบบการซํอม
บ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอยํางตํอเนื่องทุกวงรอบการใช๎งาน พร๎อมทั้งมีการรายงานผล
การตรวจด๎วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต๎องมีผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให๎การบ ารุงรักษามีความตํอเนื่อง 3) 
การจ าหนําย เพื่อที่จะได๎จัดซื้อทดแทน 

8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 

- ให๎ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย๎าย เลื่อนต าแหนํง วิทยฐานะ 
- การแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินครูจ านวนกวําล๎านล๎านบาท ขณะนี้ได๎มีการวางแนวทางและจัดระบบแก๎ไขป๓ญหา
เรื่องนี้รํวมกับธนาคารออมสินแล๎ว จึงขอฝากให๎ครูใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต รู๎จักใช๎ 
รู๎จักเก็บ ไมํแกํงแยํงแขํงขันกัน ขอให๎ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต๎องสร๎างจิตส านึกในการใช๎จําย
ให๎กับลูกหลานของตัวเองด๎วย 

9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 

- ปลูกฝ๓งการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให๎ถูกท่ีแกํนักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด 
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แหํงทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษา
รายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให๎ครบทุกโรงเรียนภายในปี 2558 
กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา ว่าเป็นปัจจัยของการสร้าง 
เสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวการณ์
ปัจจุบันที่สังคมไทยจ าเป็นต้องมีการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 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  

 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกจิ ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2559 
วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 
1.สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2.สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวมเพ่ือเสริมสร๎างความรับผิดชอบ ตํอคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษามี พัฒนาการที่เหมาะสมตามชํวงวัยและได๎สมดุลและนักเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
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3. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสูํคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างานเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวม 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสูํส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
  
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียน ให๎ได๎รับ 
                       โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ก าหนดนโยบาย 11 มาตรการณ์ ดังนี้ 
1. เรํงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให๎มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ๑ ทันโลก ให๎ส าเร็จอยํางเป็น 
รูปธรรม 
2.เรํงพัฒนาความแข็งแกรํงทางด๎านการศึกษาให๎ผู๎เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและ 
ด๎อยโอกาส เพ่ือให๎มีความพร๎อมเข๎าศึกษาในระดับสูงและโลกของการท างาน 
3. เรํงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ๑ 
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน  
4. ยกระดับความแข็งแกรํงมาตรฐานวิชาชีพครู และผู๎บริหารสถานศึกษา เพ่ือสร๎างความมั่นใจ และ 
ไว๎วางใจ สํงเสริมให๎รับผิดชอบตํอผลที่เกิดกับนักเรียนและสอดคล๎องกับวิชาชีพ 
5. เรํงสร๎างระบบให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค๑กรคุณภาพที่แข็งแกรํง และมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได๎เป็นอยํางดี 
6. เรํงรัดปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นองค๑กรที่ความเข๎มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน๑ในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน 
7. สร๎างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข๎อมูลสารสนเทศและขําว 
สารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่พร๎อมบริบูรณ๑ และมีนโยบายการประเมินผลอยํางเป็นรูปธรรม 
8. สร๎างวัฒนธรรมใหมํในการท างาน เรํงรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ 
ของโรงเรียนให๎เป็นแบบรํวมคิดรํวมท า การมีสํวนรํวมและการประสานงาน สามารถใช๎เครือขํายการ 
พัฒนาการศึกษา 
9. เรํงปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุํงเน๎นความถูกต๎อง เหมาะสมและเป็นธรรม ให๎เป็นป๓จจัยหนุน 
ในการเสริมสร๎างคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระหน๎าที่ 
10. มุํงสร๎างพลเมืองดีที่ตื่นตัวอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎ และท าให๎การศึกษาน าการแก๎ป๓ญหา
ส าคัญของสังคม 
11. ทุํมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล๎าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมํ 
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ได๎คุณภาพ เพื่อไมํให๎ผู๎เรียนต๎องเสียโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
กรอบทิศทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 
 วิสัยทัศน์            
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25เป็นองค๑กรชั้นน าพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตามหลักธรรมาภิบาลและน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
สูํประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล 
 
 พันธกิจ   
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาได๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
          2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตรและคํานิยม 
หลัก 12 ประการ 
          3. น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาลมาบริหารจัดการศึกษาสูํประชาคม
อาเซียน และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ 
          5. พัฒนาเครือขํายการมีสํวนรํวม ครอบคลุมทุกภาคสํวนอยํางมีคุณภาพ 
 
เป้าประสงค์     
1. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชํวงวัย และได๎สมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัยและมีคุณภาพ 
          2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาพ 
          3. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มํุงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
          4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
          5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บูรณาการการท างานเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวม กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบสูํสถานศึกษา 
          6. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา พ้ืนที่พิเศษ 
 
 กลยุทธ๑    
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท 
          กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียน ให๎ได๎รับ 
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2559 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2562  โรงเรียนขามแก่นนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ - Mission 
1. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ 
4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเก่ียวสิ่งเสพติดและอบายมุข 
6. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ – Goals 
1) ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2) ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก 
3)ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ผู้เรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม 
5) ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
6) ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
7) ครู มีความสามารถสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา 
8) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10) ครมูีความเข้มแข็งในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11)ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ 
 
    ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
                                            กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนขามแก่นนครโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎คัดเลือกโรงเรียนขามแกํนนคร เป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนของประเทศเพ่ือ
ยกระดับเป็นโรงเรียนชั้นน าให๎เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล ในโครงการ “โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)”  โดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุํงเน๎นพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได๎สองภาษา  ล้ าหน๎าทางความคิด ผลิตงาน
อยํางสร๎างสรรค๑ รํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก และมีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ  โรงเรียนขาม
แกํนนครได๎ก าหนดแนวทางการใช๎หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล    สาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติมความเป็น
สากล ได๎แกํ ทฤษฏีความรู๎ (Theory of Knowledge) ความเรียงชั้นสูง (Extended Essay) โครงสร๎าง
โครงงาน (Creativity) โลกศึกษา (Global Education) ภาษาอังกฤษจากเจ๎าของภาษา ภาษาตํางประเทศที่ 
สอง (ภาษาจีน) สาระเพ่ิมเติมตามจุดเน๎น (ดนตรี กีฬา) และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 โรงเรียนได๎ก าหนดกรอบกลยุทธ๑  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสูํความเป็นสากลโดย
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดรูปแบบโครงสร๎างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  ซ่ึงมีองค๑ประกอบ  3  สํวน  คือ   
  สํวนที่  1 วิชาพ้ืนฐาน  8  กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  สํวนที่  2 สาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติมความเป็นสากล 
     - ภาษาอังกฤษ  (เรียนกับเจ๎าของภาษา) 
     - ภาษาจีน 
     - ทฤษฎีความรู๎  (Theory  of  Knowledge) 
     - โลกศึกษา  (Global  Education)  
     - ความเรียงขั้นสูง  (Extended  Essay)  
     - โครงงานสร๎างสรรค๑  (Creativity)  
  สํวนที่  3 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 โดยโรงเรียนขามแกํนนคร  ก าหนดแนวทางการใช๎หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา ระดับชั้นที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล 
2553 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
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- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
2554 เป็นต๎นไป - เปิดสอนทุกระดับชั้น   

(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6)  
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรับและการบริหารงบประมาณ 
สรุปรายรับ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
ตาราง แสดงรายรับประเภทรายหัวรัฐบาลจัดสรรให้ ปีการศึกษา 2559 

ประเภทรายรับ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
(คน) 

เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

เงินอุดหนุนรายหัว
รัฐจัดสรรให้ 

ม.ต๎น  (1-3) 973 3,500 3,405,500 
ม.ปลาย(4-6) 812 3,800 3,085,600 

รวม 1,785  6,491,100 
 

 
ตาราง แสดงการจัดสรรงบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี)ปีการศึกษา 2559 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

รายการ จ านวนเงิน 
1.กิจกรรมวิชาการ  
1.1 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 150x1,785    
1.2 โครงการสํงเสริมศักยภาพด๎านกีฬาภายใน 70x1,785  
1.3 โครงการสํงเสริมสูํความเป็นเลิศ (โอเน็ต) ม.3,ม.6 150x634   
1.4 โครงการคํายวิชาการ ม.ปลาย  100x812            
1.5 โครงการสํงเสริมศักยภาพด๎านกีฬาภายนอก           

 
267,750 
124,950      
95,100 
81,200         
50,000 

2.กิจกรรมคุณธรรม 
2.1โครงการเข๎าคํายพุทธธรรมม.1,ม.4 120x540    
2.2โครงการเข๎าคํายพุทธธรรมม.2,ม.5 120x611  
2.3โครงการเข๎าคํายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน๑ ม.1,ม.3   100x648                                                  
2.4.โครงการเข๎าคํายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน๑ ม.2   140x325                                                  
2.5.โครงการเชื่อมสัมพันธ๑ขามแกํน-สาธิตมอดินแดง 
2.6.โครงการอบรมสารวัตรนักเรียนจราจร          

 
64,800             
73,320     
64,800           
45,500          
30,000          
16,220 
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3.ศึกษาแหลํงเรียนรู๎(ทัศนศึกษา) ทุกระดับ(180) 321,300 
4.บริการสารสนเทศ (ICT) (220) 392,300 
  รวม 1,627,640 
 
 
 
 
ตาราง แสดงรายรับประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

รายการ จ านวนเงิน 
1.เรียนภาษากับเจ๎าของภาษา  1,249,500 
2.เรียนภาษาจีน  446,250 
3.เรียนปรับพื้นฐาน 81,000 
4.เรียนคอมพิวเตอร๑ 841,860 
5.ครูพิเศษเฉพาะสาขา 1,178,100 
6.คําจ๎างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน 1,213,800 
7.การประกันอุบัติเหตุ 267,750 
8.คําคูํมือนักเรียน 81,000 
9.คําบัตรประจ าตัวนักเรียนและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 135,000 
10.คําวารสารโรงเรียน 178,500 
11.สมทบคําไฟฟูา 535,500 
                                                                รวมรายได๎สถานศึกษา 6,208,260 
การบริหารงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2559 

การบริหารงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2559 จากเงินอุดหนุนรัฐจัดสรรให๎และเงินรายได๎
สถานศึกษา มีดังนี้ 
ตาราง   แสดงการบริหารงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ งบประมาณท่ีจัดสรร จ านวนเงิน (บาท) ร๎อยละของเงินอุดหนุน 
1 งบด าเนินการสํวนกลาง 3,300,000 50,83 
2 งบบริหารวิชาการ 1,992,553.20 30.68 
3 งบบริหารทั่วไป 898,910.10 13.23 
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4 งบส ารองจําย 299,636.70 4.61 
รวม 6,491,100 100 

 ตาราง  แสดงงบประมาณตามโครงสร้างสถานศึกษา 
ล าดับที่ การจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงินอุดหนุน สัดสํวนร๎อยละ หมายเหตุ 
1 งบด าเนินการสํวนกลาง 3,300,000 50.83  
2 งบกลุํมแผนงานและงบประมาณ 170,000 2.61  
3 งบกลุํมวิชาการ 1,992,553 30.68  
4 งบกลุํมกิจการนักเรียน 326,000 5.02  
5 งบกลุํมอ านวยการ 383,910 5.91  
6 งบกลุํมบุคลากร 19,000 0.29  
งบที่ตั้งไว้ให้งาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ที ่ กลุํม/กลุํมงาน/กลุํมสาระ งบประมาณคําใช๎จําย 
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได๎ เงินอื่นๆ 

1 กลุํมวิชาการ 999,000 326,850 97,500  
2 กลุํมแผนงานและงบประมาณ 3,170000 - 535,500 72,000 
3 กลุํมกิจการนักเรียน 326,000 161,320 267,750  
4 กลุํมอ านวยการ 683,910 - 2,114500  
5 กลุํมบุคลากร 219,000 - 1,208,000  
6 งานประกันคุณภาพภายใน 17,650 - -  
7 ภาษาไทย 60,000 - -  
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83,000 - -  
9 วิทยาศาสตร๑ 72,000 - -  
10 คณิตศาสตร๑ 50,000 - -  
11 ภาษาตํางประเทศ 53,000 - -  
12 ศิลปะ 55,000 - -  
13 สุขศึกษาและพลศึกษา 67,000 171,000 -  
14 คหกรรม 34,000 - -  
15 อุตสาหกรรม 20,000 - -  
16 เกษตรกรรม 25,000 - -  
18 งาน ICT-คอมพิวเตอร๑ 2,000 276,120 -  
19 งานห๎องสมุด 100,000 - -  
20 โสตทัศนศึกษา 44,500 - -  
21 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน/แนะแนว 67,000 - -  
22 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(ลส,ยว,บพ,ชุมนุม) 50,100 97,300   
23 งบส ารองจําย 299,637    
24 คําสาธารณูปโภค 2,500,000    
25 งบใช๎สอย 400,000    
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26 คําน้ ามัน/ซํอมบ ารุง 400,000    
รวมทั้งสิ้น     

 
ที่มา : กลุํมแผนงานและงบประมาณ 

8 เมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 โรงเรียนขามแกํนนครผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการ
ประเมินรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค๑กรมหาชน) 
คณะกรรมการสังกัดหนํวยประเมิน หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามตัวบ่งชี ้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ๎

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน  
ตัวบํงช้ีที ่1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 
ตัวบํงช้ีที ่2 ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคํานยิมที่พึงประสงค๑  
ตัวบํงช้ีที ่3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู ๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  
ตัวบํงช้ีที ่4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
ตัวบํงช้ีที ่5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรียน  
ตัวบํงช้ีที ่6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเปน็ส าคัญ 
ตัวบํงช้ีที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบํงช้ีที ่8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
               และต๎นสังกัด 

 
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 
พอใช๎ 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ 
ตัวบํงช้ีที ่9 ผลการพัฒนาให๎บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา  
ตัวบํงช้ีที ่10 ผลการพัฒนาตามจดุเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน 
               เป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษา  

 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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ตัวบํงช้ีที ่11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสรมิ 
                 บทบาทของสถานศึกษา  
ตัวบํงช้ีที ่12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลศิ  
                ที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.16 ดี 
สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี ตั้งแต ํ80 คะแนนข้ึนไป                         ใชํ   ไมํใชํ  
สถานศึกษามีตัวบํงช้ีที่ได๎ระดับดีขึน้ไป 10 ตัวบํงช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบํงช้ี            ใชํ   ไมํใชํ สถานศึกษาไมมํีตัว
บํงช้ีใดท่ีมีระดับคณุภาพต๎องปรับปรุง หรือ ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน   ใชํ   ไมํใชํ  

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา  ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 8.83 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ 2 ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคํานยิมที่พึงประสงค๑ 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู ๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 9.07 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรียน 20.00 8.61 พอใช้ 
ตัวบํงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุํมตัวบํงช้ีอัตลักษณ๑    
ตัวบํงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน๑  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑ 
                 ของ สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ ปีการศึกษา 2554 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุํมตัวบํงช้ีมาตรการสํงเสริม    
ตัวบํงช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสูํความเปน็เลิศ ท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.16 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี  ตั้งแตํ 80 คะแนนข้ึนไป                        ใชํ   ไมํใชํ 
มีตัวบํงช้ีที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย 10 ตัวบํงช้ี จาก 12 ตัวบํงช้ี       ใชํ   ไมํใชํ 
ไมํมตีัวบํงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน   ใชํ   ไมํใชํ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

ที่มา : ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนขามแกํนนคร ตั้งอยูํเลขที่ 100 หมูํที ่15 ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 5 
คน ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 13 ถึง 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 มีการจัด
การศึกษา 1 ระดับ คือ  

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

1 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑  ดีมาก 
2 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ดีมาก 
3 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
4 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
5 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
6 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต๎นสังกัด 
ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค๑ของ การจัดตั้งสถานศึกษา  

ดีมาก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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8 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

10 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

11 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี 
12 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน พอใช้ 

 
จุดเด่น  

1. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑มีความใฝุรู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องผู๎เรียน 
คิดเป็น ท าเป็นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต๎นสังกัดมีผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษามี
ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น เอกลักษณ๑ของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษ เพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน เป็นส าคัญ  
จุดที่ควรพัฒนา  

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑มีคุณภาพต๎องปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด๎านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นในกลุํมสาระ  
การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ให๎อยูํในระดับดี โดยจัดให๎มีการวิเคราะห๑ความรู๎พ้ืนฐานของผู๎เรียนรายบุคคลเพ่ือให๎
ทราบป๓ญหาของผู๎เรียน ด าเนินการแก๎ไขในจุดที่เป็นป๓ญหาโดยใช๎หลากหลายวิธีการ เชํนการซํอมเสริมอยําง
เป็นระบบ มีการทดสอบผู๎เรียนรายบุคคล จัดให๎ท าแบบฝึกหัดอยํางสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมพ่ีสอนน๎อง เพ่ือน
ชํวยเพ่ือน ให๎ผู๎เรียนชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ให๎ผู๎เรียนทบทวนบทเรียนด๎วยการสรุปเนื้อหาอยํางสม่ าเสมอ
ด าเนินการวัดผลผู๎เรียน เพ่ือตรวจสอบความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนเป็นระยะ รายงานให๎ผู๎เรียนทราบเพ่ือเป็น
แรงกระตุ๎นและให๎ผู๎เรียนมีกาลังใจ 

2. มาตรฐานด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาควรสํงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาครูโดยการน าผลการประเมินการพัฒนาครูการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ การประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ การประเมินแบบวัดแบบทดสอบอยํางเป็นระบบคือให๎ครูวางแผนการแก๎ป๓ญหาที่ได๎จาก
การประเมินและอ่ืนๆที่ก าหนดระยะเวลาและวิธีการด าเนินการสํงผู๎บริหารหรือผู๎รับผิดชอบเป็นลายลักษณ๑
อักษร นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของครูเป็นระยะ ๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุํม ให๎ครูท า
รายงานผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนการแก๎ป๓ญหาของแตํละคนเป็นลายลักษณ๑อักษรชัดเจน 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม 
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  - โครงการ To be Number One  
- โครงการบ๎านดิน  
- กิจกรรมยาตราเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ  
- กิจกรรมการรณรงค๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมรํวมกับชุมชนและภาคีเครือขําย 
- กิจกรรมคาํยแบํงป๓นน้ าใจสูํน๎องชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 8.83 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 2 ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคํานยิมที่พึงประสงค๑ 10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู ๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 9.07 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรียน 20.00 8.61 พอใช๎ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกษณ ์    
ตัวบํงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน๑  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑ 
                 ของ สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบํงช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการศกึษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบํงช้ีที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสูํความเปน็เลิศ ท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 วําด๎วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
คะแนนรวม 100.00 83.16 ดี 

 
ที่มา : ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

               



  

                                                                                                                                                                                                                  
แผนภูมิโครงสร้างการ

บริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

มูลนธิิขามแก่นนคร สมาคมผู้ปกครอง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

ผู้ปกครอง/นักเรียนและชมุชน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิชาการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มแผนงาน  งบประมาณ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 

1.  งานพัฒนาหลักสูตรและ 
    การจัดการเรียนการสอน 
2.  งานวัดผลและประเมินผล 
3.  งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
4.  งานประกันคุณภาพการศึกษา  
5.  งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
6.  งานทะเบียนนักเรียน 
7.  งานแนะแนว  
8. งานห๎องสมุด 
9. งานห๎องปฏิบัติการ 
10. งานไอซีที 
11. งานธุรการ 

1.  งานแผนงานและโครงการ 
2.  งานการเงินและบัญชี 
3.  งานพัสดุ 
4.  งานตรวจสอบ 
    และควบคุมภายใน 
5.  งานข๎อมูลสารสนเทศ 
6.  งานสารบรรณ 
7.  งานธุรการ 
 

1.  งานอนามัยโรงเรียน 
2.  งานสหกรณ๑โรงเรียน 
3.  งานประชาสัมพันธ๑ 
4.  งานอาคารสถานที่ 
5.  งานน้ าดื่มขามแกํนนคร 
6.  งานยานพาหนะ 
7.  งานโสตทัศนูปกรณ๑ 
8. งานเครือขํายสามองค๑กร   
9. งานชุมชนสัมพันธ๑ 
10. งานปฏิคม 
11. งานธนาคารโรงเรียน 
12. งานโภชนาการ 
13. งานธุรการ 
 
 
 

1.  งานระดับช้ัน/ครูที่ปรึกษา 
2.  งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
3.  งานสภานักเรียน 
4. งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม 
5. งานประกันอุบัติเหตุ 
6. งาน TO BE NUMBER ONE  
7. งานสารวัตรนักเรียน 
8. งานวินัยนักเรียน 
9.  งานโรงเรียนสีขาว 
10.  งานธุรการ  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน งบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบุคลากร 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ
กลุ่มบุคลากร 

1.  งานวางแผนอัตราก าลัง 
2.  งานทะเบียนประวัติ 
3.  งานลูกจ๎าง/พนักงาน 
4.  งานพัฒนาบุคลากร 
5.  งานวินัยครู 
6.  งานขวัญและก าลังใจ 
7.  งานธุรการ 
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ตอนที่ 3 
ข้อมูลทางวิชาการและการบริหารงาน 

 

การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ. 
  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ด าเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยให๎เป็น
ศูนย๑กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมอบหมายให๎ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสูํประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN เพ่ือเตรียมเยาวชนไทยให๎มีความ
พร๎อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตํอสื่อสารและอยูํรํวมกันได๎บนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน๑รํวมกัน โดยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาค 
จ านวน 54 โรง แบํงเป็นโรงเรียน 2 รูปแบบ ได๎แกํ 1. โรงเรียน Sister School จ านวน 30 โรง เป็นโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน๎นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 1 ภาษา พหุวัฒนธรรม และ 2) โรงเรียน Buffer School จ านวน 24 โรง เป็น
โรงเรียนที่จัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน๎นการเรียนการสอนภาษาของประเทศอาเซียน 1 ภาษา 
(ภาของประเทศที่มีชายแดนติดที่ตั้งของโรงเรียน เชํน ลาว พมํา กัมพูชา และมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม และ
พัฒนาให๎เป็นศูนย๑อาเซียนศึกษาที่มีความพร๎อมและศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและ
ความตระหนัก รวมทั้งจัดการเรียนรู๎  สื่อการเรี ยนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ประกอบด๎วยเสาหลัก 3 เสา ได๎แกํ เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and 
Security Community) เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) และเสาหลัก
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio – Cultural Community) เพ่ือเตรียมคนสูํประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํโรงเรียนในโครงการเป็นต๎นแบบในการขยายผลให๎
โรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศขับเคลื่อนการพัฒนาสูํประชาคมอาเซียนสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและความ
ตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให๎แกํผู๎เรียน ผู๎ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 225 เขตพ้ืนที่มีความพร๎อมในการ
เตรียมบุคลากรและโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่สูํประชาคมอาเซียน 

ทั้งนี้ ยังมีหนํวยงานอ่ืน ๆ ได๎ด าเนินโครงการเพ่ือเตรียมคนสูํประชาคมอาเซียน เชํน สถาบันสังคม 
ด าเนินโครงการการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน : ASEAN Focus School เพ่ือพัฒนาศูนย๑อาเซียน
ศึกษาและจัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
โดยมีโรงเรียนเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 14 โรง และส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนิน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางการศึกษาในภูมิภาค เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให๎มีความเป็นเลิศสูํสากลและสามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ และพัฒนา
ประเทศไทยให๎เป็นศูนย๑กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นานาชาติ โดยมีโรงเรียน
เข๎ารํวมโครงการจ านวน 14 โรงเรียน 

นอกจากนี้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได๎ประสานความรํวมมือกับศูนย๑ SEAMOLEC 
ด าเนินโครงการโรงเรียนคูํพัฒนาระหวํางโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
เพ่ือสร๎างความรํวมมือด๎านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผํานการเรียนรู๎รํวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ความรู๎ 
วัฒนธรรม และคํานิยมระหวํางกันด๎วยวิธีการที่หลากหลาย โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาเข๎ารํวมโครงการ 
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จ านวน 23 โรง เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมและปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจและมี
คํานิยมท่ีดีเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของอาเซียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558 สอดคล๎องกับกรอบความรํวมมือและกระชับความสัมพันธ๑กับประเทศเพ่ือนบ๎านและประเทศใน
ภมูิภาคเอเชียที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดไว๎ 

(บทความจาก บันทึก สพฐ. 2555) 
 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งที่ผู๎บริหารจะน าไปอธิบายและสื่อสารกับโรงเรียน เพ่ือให๎เกิด
แนวคิดที่สอดคล๎องกัน จึงขออธิบายหลักการพัฒนางําย ๆ วํา การพัฒนาโรงเรียน   สูํมาตรฐานสากล มี 3 
เสาหลัก คือ เริ่มจาก 
 1. การจัดการเรียนการสอน ที่มุํงสูํมาตรฐานสากล ทั้งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล 
 2. การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ ทั้งทรัพยากร งบประมาณ การบริหารบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่กํอให๎เกิดขวัญก าลังใจ จะพยายามสร๎างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให๎เป็นองค๑กรต๎นแบบ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรม คุณภาพให๎ชํวยกันสื่อสารวํา วัฒนธรรม
คุณภาพ คือ การเน๎นคุณธรรมและผลงาน 
 3. ผู๎เรียน ต๎องมีศักยภาพ สมรรถนะที่เป็นสากล ทุกวงการก าลังพูดถึงการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก เราจึงต๎องคาดหวังวํา นักเรียนในอุดมคติ เราต๎องมีลักษณะอยํางไร 
 สามเสาหลัก น าไปใช๎กับโรงเรียนชนบทได๎หรือไมํ โรงเรียนที่มีศักยภาพสูง นําจะมีโอกาสพอ จึง
ได๎คัดเลือกโรงเรียนมัธยม 381 โรง และโรงเรียนประถม 119 โรง เข๎าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได๎
ด าเนินการมาตั้งแตํปี 2553 ล๎มลุกคลุกคลานมาระยะหนึ่ง มีการถกเถียงกันทั้งทางวิชาการ และหลักสูตร 
และยึดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ได๎ 
 จากทฤษฎีและต าราตํางประเทศ ก็ยังมีป๓ญหาการสื่อสารหลายประการเกี่ยวกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล มีตัวตนอยํางไร และอธิบายไมํตรงกัน เชํน TOK คืออะไร จริง ๆ คือ ตั้งใจเปลี่ยน
กระบวนการสอนมาเน๎นกระบวนการคิด นักเรียนต๎องศึกษาให๎เข๎าใจทฤษฎีองค๑ความรู๎ หรือเรื่องการเขียน 
เรียงความขั้นสูง (Extended Essay) อีกหนึ่งวิชา มีค าถามวําเหมาะอยํางไร และเรื่องโลกศึกษา (Global 
Education) เพ่ือรอบรู๎สภาวะความเป็นไปของโลกและสังคม น าไปสูํ CAS (Creativity Action Service) 
เหลํานี้เป็นจิ๊กซอว๑ที่ยังตํอไมํติด การด าเนินการตั้งแตํปี 2553 มา ยังมีข๎อจ ากัดในด๎านการสื่อสาร Concept 
ยังไมํชัดเจน เมื่อน าไปใช๎จึงไมํรู๎จะวัดผลอยํางไร และการเพ่ิมเติมสาระตําง ๆ ในหลักสูตรท าให๎ดูวํ าเด็กไทย
เรียนมากเกินไป 
 วันนี้ ได๎ค๎นพบตัวตนของระบบการศึกษาไทย ผํานการสัมมนาระดมความคิดจากหลาย ๆ ฝุาย 
วิเคราะห๑สิ่งที่ด าเนินการไปแล๎ว ได๎ข๎อสรุปวํา จริง ๆ แล๎วความเป็นมาตรฐานสากล มีหัวใจ คือ ผู๎เรียน ที่
ต๎องการให๎มีสมรรถนะเป็นมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองและพลโลกของประเทศ 
 การศึกษาเราแบํงเป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา วิเคราะห๑แล๎ว เห็นวํา เหมือนอยูํ
คนละโลก ทั้ง ๆ ที่นําจะมีการเชื่อมโยงกัน จึงเกิดแนวคิดวําจะยึดโยง 2 ระดับนี้ ให๎ตํอเนื่องกัน ซึ่งได๎แนว
ทางการพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากลเป็นบันได 5 ขั้น คือ ตั้งค าถาม / ตั้งสมมุติฐาน  สืบค๎นความรู๎  สรุป
องค๑ความรู๎  สื่อสารและน าเสนอ เชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม  
 เราเริ่มต๎นใน 3 ขั้นแรกกํอน โดยการปรับการเรียนการสอนที่เน๎นกระบวนการคิด  ต๎องสร๎าง
ความกล๎าให๎นักเรียน กล๎าคิด กล๎าถามกํอน เป็นนิสัยที่ปลูกฝ๓งมาตั้งแตํโบราณวํา นิยามเด็กดีคือ เป็นระเบียบ 
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ไมํแตกแถว สิ่งเหลํานี้ได๎ซึมซับฝ๓งลึกโดยไมํรู๎ตัว จนเป็นลักษณะของคนไทย ถ๎าจะเข๎าสูํมาตรฐานสากลต๎อง
ขจัดสิ่งเหลํานี้ออก เชํน การเรียนภาษาอังกฤษ ต๎องกล๎าพูด กล๎าแสดงออกแบบมีความรู๎สึกและลีลา ถ๎าท า
ไมํได๎ก็จะพูดภาษาอังกฤษแบบไทย ๆ ดังนั้น  จะพัฒนาเด็กให๎มีสมรรถนะแบบสากล ต๎องใช๎โอกาสที่เด็กอยูํ
ในมือเรา เราต๎องการเด็กที่มีผลผลิตอยํางไร ต๎องมานั่งคิด ไมํควรให๎เรียบร๎อยเกินไป จนไมํเหมาะกับโลกเสรี
ในอนาคต ที่ต๎องกล๎าเจรจา ซึ่งเราต๎องนั่งคิดในวิธีการ จัดสภาพแวดล๎อม กฎกติกาของการจัดการเ รียนการ
สอนคือ 
 1. ฝึกให๎เด็กกล๎าตั้งค าถาม มิฉะนั้นเด็กจะเรียนแบบรับฟ๓งอยํางเดียว (passive) การตั้งค าถามเพราะ
เกิดข๎อสงสัย เป็นจุดเริ่มต๎นของ Lifelong Learning แตํการตั้งค าถามต๎องมีศิลปะ และเทคนิค ไมํใชํการไมํ
เชื่อฟ๓ง แตํถามแบบสร๎างสรรค๑กํอให๎เกิดประโยชน๑ เมื่อเด็กโตขึ้น  
 ค าถามก็ปรับเปลี่ยนเป็นสมมุติฐาน ซึ่ ง เป็นการตั้ งต๎นหาค าตอบอยํางมีวิธี  ( Hypothesis 
Formulation) เพ่ือหาตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม มีความสัมพันธ๑อยํางไร แม๎ในเด็กเล็กก็ท าได๎ แตํเรา Simplify 
ให๎เหมาะกับวัยของเด็ก เราจึงต๎องยั่วยุให๎เด็กมีความกล๎า 
            2. การสืบค๎นความรู๎  ที่มีมากมายในโลก เชํนสอนชาวบ๎านหาปลา ไมํใชํเอาปลาไปให๎ชาวบ๎าน เป็น
ขั้น Searching for Information จากห๎องสมุดอินเทอร๑เน็ต ผู๎รู๎ และพํอแมํ 
            3. สรุปความรู๎ (Knowledge Formation) เอาความรู๎ตําง ๆ มาประกอบกัน บันไดขั้นที่ 1-3 ก็คือ 
TOK (Theory of Knowledge) กํอนสรุปองค๑ความรู๎ ครูต๎องเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ถกแถลงกัน ดูเหตุผลที่
มีทฤษฎีรองรับกํอนสรุป ซึ่งจะเป็นการสํงเสริมระบอบประชาธิปไตยด๎วย 
            4. สื่อสารและน าเสนอ ถ๎าปราศจากสมรรถนะการสื่อสารก็อยูํในเวทีสากลไมํได๎  เดิมเน๎นเฉพาะ
เขียนเรียงความ แตํจริง ๆ คือ ทุกรูปแบบของการสื่อสาร แตํถ๎าไมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมตั้งแตํเด็ก ๆ ก็
จะกลายเป็น handicap ในเรื่อง commication เราจึงต๎องดูแลตั้งแตํอนุบาลให๎มีความเป็นธรรมชาติในการ
แสดงออก การพูด การแสดงความคิดเห็น ให๎เด็กกล๎าพูดหน๎าชั้น หัดกลําวสุนทรพจน๑ และในที่สุดจะ
กลายเป็นอัตโนมัติ ตัวอยํางบนเวทีนานาชาติ ประเทศที่ได๎พูดบนเวทีกํอนจะได๎รับการยอมรับในเวที
นานาชาติ 
 5. บริหารสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เด็กต๎องรู๎จักน าความรู๎ไปชํวยแก๎ป๓ญหา
สังคม ชํวยจรรโลงสังคม 
 ทั้งหมดเป็นจุดที่ เราจะใช๎ เป็นจุดเริ่มต๎นในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลและ               
จะน าไปสูํการพัฒนาโรงเรียนทั้งหมดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตํอไป 
 นักเรียนที่จะมีคุณลักษณะ 
 1. เป็นเลิศวิชาการ 
 2. สื่อสารสองภาษา 
 3. ล้ าหน้าทางความคิด 
 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 5. ร่วมกันรับผิดชอบ 
 ในปิรามิด มีโรงเรียน 4 ระดับ โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนในฝ๓น 2,500 โรง  โรงเรยีนดี
ประจ าต าบล 7,000 แหํง โรงเรียนดีในชุมชน จัดล าดับขึ้นเพ่ือมียุทธศาสตร๑   ที่เหมาะสมแตํละกลุํม โดยปี 
2555 จะมียุทธศาสตร๑ขยับโรงเรียนในระดับที่ 2 ขึ้นสูํมาตรฐานสากล แตํโรงเรียนอ่ืน ๆ ก็สามารถพัฒนาสูํ
ยอดปิรามิดได๎เชํนกัน 
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 อีก 2 ประเด็น คือการบริหารและการวิจัย แตํเพ่ือให๎การประชุมมีปฏิสัมพันธ๑จึงผํานไปกํอน แตํ
ความตั้งใจคือเป็นเรื่องการบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พยายามท าให๎ผู๎บริหารในพื้นท่ีมีขวัญก าลังใจในการท างาน และเรื่องการวิจัยนั้น เป็นเรื่องจ าเป็นที่
จะให๎การท างานของเราขึ้นไปอีกระดับที่เหมาะสมแตํละกลุํม โดยปี 2555 จะมียุทธศาสตร๑ขยับโรงเรียนใน
ระดับท่ี 2 ขึ้นสูํมาตรฐานสากล แตํโรงเรียนอ่ืน ๆ ก็สามารถพัฒนาสูํยอดพีรามิดได๎เชํนกัน 
จากนี้ไปจะต๎องให๎การทดสอบเป็นสํวนในการพัฒนาคุณภาพ หํวงโซํคุณภาพมี 3 ข๎อ คือ 
       1. หลักสูตรต้องดี 
       2. การเรียนการสอน เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
       3. การวัดและประเมินผล 
        สามหํวงโซํต๎องยึดโยงกัน ที่ผํานมาข๎อที่ 3 ไมํยึดโยงกับ 2 ข๎อแรก ตํอนี้ไปจึงต๎องใช๎ O-Net 
รวมทั้งน ามาเป็นสํวนหนึ่งในการประเมินวิทยฐานะ และตํอไปถ๎าคะแนน O-Net เชื่อมั่นได๎ในมาตรฐาน   
การประเมินวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษ อยํางน๎อยต๎องมีความรู๎ (Competency) และตัวนักเรียนต๎อง 
มีคะแนน O-Net ในล าดับสูง เชํน มี Percentile rank  ที่ 70 (อันดับ Top 30) ให๎เป็นช านาญการพิเศษไป
เลยเป็นต๎น 
                                                           (จากการประชุมสมัมนา  ผอ.สพม.ทั่วประเทศ  25 เมษายน 2555) 
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1. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2554-2558 

วิชา/ปีการศึกษา 
ไท

ย 
 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

๑ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร๑ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

คํา
เฉ

ลี่ย
 

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 
ระดับสังกัด 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 
ปีการศึกษา 2558 
ระดับโรงเรียน 41.21 44.40 27.86 29.49 36.52 

ปีการศึกษา 2558  
สอบ 5 วิชา 

35.90 
ระดับจังหวัด 42.12 44.89 29.28 31.05 36.44 36.76 
ระดับสังกัด 42.89 46.42 30.16 32.42 37.88 37.95 
ระดับภาค 41.82 44.54 28.37 30.05 36.01 36.16 
ระดับประเทศ 41.64 46.24 30.62 32.40 37.63 37.91 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2558 
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2. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554-2558 
 

วิชา/ปีการศึกษา 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

๑ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร๑ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

คํา
เฉ

ลี่ย
 

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 
ระดับจงัหวัด 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 
ปีการศึกษา  2558 
ระดับโรงเรียน 47.50 39.12 21.70 23.99 23.99 

ปีการศึกษา 2558  
สอบ 5 วิชา 

33.00 
ระดับจังหวัด 47.96 39.12 22.94 24.96 32.92 33.58 
ระดับสังกัด 49.95 40.00 24.68 26.65 33.55 34.97 
ระดับภาค 46.37 38.64 21.94 23.69 32.27 32.58 
ระดับประเทศ 49.36 39.70 24.98 26.59 33.40 34.81 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขามแก่นนคร 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2554-2558 

 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554-2558 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย SD ได้ 0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 1275 826 1244 877 783 449 651 185 2.67 1.061 2.94 97.06 79.57 53.18 

คณิตศาสตร๑ 857 602 868 942 1197 898 1256 102 2.30 1.031 1.52 98.48 66.44 34.62 

วิทยาศาสตร๑ 1042 831 1174 1151 1172 679 716 75 2.57 0.974 1.10 98.90 78.51 44.55 

สังคมศึกษา 3813 1266 1772 1366 1387 727 1484 185 2.81 1.106 1.54 98.46 80.03 57.09 

สุขศึกษาฯ 3876 1104 1060 635 450 187 192 51 3.38 0.841 0.68 99.32 94.31 79.95 

ศิลปะ 2222 637 912 644 599 340 499 113 2.96 1.076 1.89 98.11 84.04 63.21 

การงานอาชพีฯ 2288 753 759 481 313 119 171 30 3.31 0.865 0.61 99.39 93.49 77.33 
ภาษาตํางประเทศ 2433 1196 1453 1420 1468 847 1204 177 2.67 1.074 1.74 98.26 78.15 49.83 

IS 298 148 249 175 130 54 126 12 2.82 1.005 1.01 98.99 83.89 58.31 

รวม 18104 7363 9491 7691 7499 4300 6299 930 2.82 1.069 1.51 98.49 81.31 56.68 

 
ท่ีมา : งานวชิาการโรงเรียนขามแก่นนคร 

31 มีนาคม 2559 
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4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
คุณลักษณ์อันพึง

ประสงค์ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับชั้น 

รวม 
ร้อย
ละ 

ดีขึ้นไป 
ร้อย
ละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ข๎อ 1 รักชาติ ศาสน๑ 
กษัตริย๑ 

ดีเยี่ยม 228 337 315 276 251 286 1693 90.34 

1868 99.68 
ดี 93 7 8 4 35 28 175 9.34 
พอใช๎ 2 1 0 1 0 2 6 0.32 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 2 ซื่อสัตย๑ สุจริต 

ดีเยี่ยม 228 336 315 267 252 286 1684 89.86 

1867 99.63 
ดี 93 8 8 12 34 28 183 9.77 
พอใช๎ 2 1 0 8 0 2 13 0.69 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 3 มีวินัย 

ดีเยี่ยม 228 336 315 267 250 286 1682 89.75 

1867 99.63 
ดี 93 8 8 12 36 28 185 9.87 
พอใช๎ 2 1 0 8 0 2 13 0.69 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 4 ใฝุเรียนรู๎ 

ดีเยี่ยม 228 336 315 267 245 286 1677 89.49 

1867 99.63 
ดี 93 8 8 12 41 28 190 10.14 
พอใช๎ 2 1 0 8 0 2 13 0.69 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 5 อยูํอยํางพอเพียง 

ดีเยี่ยม 228 336 315 267 245 286 1677 89.49 

1867 99.63 
ดี 93 8 8 12 41 28 190 10.14 
พอใช๎ 2 1 0 8 0 2 13 0.69 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 6 มุํงม่ันในการ
ท างาน 

ดีเยี่ยม 228 336 315 267 246 286 1678 89.54 

1867 99.63 
ดี 93 8 8 12 40 28 189 10.09 
พอใช๎ 2 1 0 8 0 2 13 0.69 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 7 รักความเป็นไทย 

ดีเยี่ยม 228 336 315 267 252 286 1684 89.86 

1867 99.63 
ดี 93 8 8 12 34 28 183 9.77 
พอใช๎ 2 1 0 8 0 2 13 0.69 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 8 มีจิตสาธารณะ 

ดีเยี่ยม 228 336 315 267 252 286 1684 89.86 

1867 99.63 
ดี 93 8 8 12 34 28 183 9.77 
พอใช๎ 2 1 0 8 0 2 13 0.69 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับชั้น 

รวม 
ร้อย
ละ 

ดีขึ้น
ไป 

ร้อย
ละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ข๎อ 1 รักชาตฺ ศาสน๑ 
กษัตริย๑ 

ดีเยี่ยม 236 280 303 230 256 287 1592 86.76 

1801 98.15 
ดี 71 46 11 34 24 23 209 11.39 
พอใช๎ 8 4 10 6 1 5 34 1.85 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 2 ซื่อสัตย๑ สุจริต 

ดีเยี่ยม 236 258 303 175 252 286 1510 82.29 

1798 97.98 
ดี 72 66 11 87 28 24 288 15.69 
พอใช๎ 7 6 10 8 1 5 37 2.02 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 3 มีวินัย 

ดีเยี่ยม 236 258 303 175 252 286 1510 82.29 

1798 97.98 
ดี 72 66 11 87 28 24 288 15.69 
พอใช๎ 7 6 10 8 1 5 37 2.02 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 4 ใฝุเรียนรู๎ 

ดีเยี่ยม 236 258 303 175 252 286 1510 82.29 

1798 97.98 
ดี 72 66 11 87 28 24 288 15.69 
พอใช๎ 7 6 10 8 1 5 37 2.02 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 5 อยูํอยํางพอเพียง 

ดีเยี่ยม 236 258 303 175 252 286 1510 82.29 

1798 97.98 
ดี 72 66 11 87 28 24 288 15.69 
พอใช๎ 7 6 10 8 1 5 37 2.02 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 6 มุํงม่ันในการท างาน 

ดีเยี่ยม 236 258 303 175 252 286 1510 82.29 

1798 97.98 
ดี 72 66 11 87 28 24 288 15.69 
พอใช๎ 7 6 10 8 1 5 37 2.02 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 7 รักความเป็นไทย 

ดีเยี่ยม 236 258 303 175 252 286 1510 82.29 

1798 97.98 
ดี 72 66 11 87 28 24 288 15.69 
พอใช๎ 7 6 10 8 1 5 37 2.02 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อ 8 มีจิตสาธารณะ 

ดีเยี่ยม 236 258 303 175 252 286 1510 82.29 

1798 97.98 
ดี 72 66 11 87 28 24 288 15.69 
พอใช๎ 7 6 10 8 1 5 37 2.02 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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 5. การประเมินผลการอ่าน คิด วเิคราะห์ โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 326 235 78 13 0 313 96.01 
ม.2 347 266 69 12 0 335 96.54 

ม.3 326 309 9 8 0 318 97.55 
ม.4 283 256 25 2 0 281 99.29 

ม.5 287 188 97 2 0 285 99.30 
ม.6 317 247 63 7 0 310 97.79 
รวม 1886 1501 341 44 0 1842 97.67 

 
การประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 316 231 75 10 0 306 96.84 
ม.2 331 258 63 10 0 321 96.98 
ม.3 324 307 9 8 0 316 97.53 

ม.4 270 245 25 0 0 270 100.00 
ม.5 281 185 95 1 0 280 99.64 

ม.6 315 247 63 5 0 310 98.41 
รวม 1837 1473 330 34 0 1803 98.15 

 
         6. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปทีี่ 1 1264 1224 96.84 40 3.16 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1320 1289 97.65 31 2.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1269 1292 99.69 4 0.31 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1080 1068 98.89 9 0.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1124 1087 96.71 37 3.29 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1259 1250 99.29 9 0.71 
รวม/เฉลี่ยร๎อยละ 7316 7210 98.55 130 1.78 

*** หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎แกํ กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม ลูกเสือฯ และกิจกรรมสาธารณประโยชน๑ 
ท่ีมา : งานวชิาการโรงเรียนขามแก่นนคร 

31 มีนาคม 2559 
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8. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
 1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
     ผลการประเมิน สมรรถนะด๎านความสามารถในการสื่อสารของผู๎เรียน พบวํา นักเรียนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 79 มีความสามารถในการสื่อสารอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎อยํางน๎อย
สองภาษา  
 2.  ด้านความสามารถในการคิด 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด๎านความสามารถในการคิดของผู๎เรียน พบวํานักเรียนไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ 78 มีความสามารถในการคิดอยูํในระดับดี  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิด
วิจารณญาณ และคิดสร๎างสรรค๑ได๎ 
 3.  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด๎านความสามารถในการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียน  พบวํานักเรียนไมํต่ า
กวําร๎อยละ 80 มีความสามารถในการแก๎ป๓ญหาอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถตัดสินใจ และแก๎ป๓ญหาได๎เป็น
อยํางดี 
 4.  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการใช๎ทักษะชีวิตของผู๎เรียน  พบวํา นักเรียนไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 
มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการใช๎เทคโนโลยีของผู๎เรียน  พบวํานักเรียนไมํต่ ากวําร๎อยละ83 มี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎าและการ
น าเสนอตลอดจนมีจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
    1.1 ห๎องสมุด ICT โรงเรียนขามแกํนนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ๑) 
    1.2 หอประชุมมาตรฐาน ทันสมัยด๎วยระบบแสง สี เสียง ที่มีคุณภาพ 
    1.3 ธนาคารโรงเรียน (School Bank) 
    1.4 ห๎องเรียนอัจฉริยะ 
    1.5 ห๎อง Searching Room 
    1.6 ห๎อง Multimedia Room  
    1.7 ห๎องศูนย๑อาเซียนศึกษา ASEAN Study Centre 
    1.8 ห๎องนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล จ านวน 3 ห๎อง 
    1.9 ห๎องเรียนคอมพิวเตอร๑  จ านวน 2 ห๎อง 
    1.10 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ จ านวน 10 ห๎อง 
    1.11 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ จ านวน 2 ห๎อง 
    1.12 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จ านวน 1 ห๎อง 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน 
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    1.13 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ จ านวน 1 ห๎อง 
    1.14 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ จ านวน 1 ห๎อง และบ๎านดิน 
    1.15 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ กอท.(คหกรรม) จ านวน 2 ห๎อง 
    1.16 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ กอท.(อุตสาหกรรม) จ านวน 2 ห๎อง 
    1.17 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา จ านวน 1 ห๎อง 
    1.18 ห๎องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน 1 ห๎อง 
    1.19 ห๎องจริยธรรมเสริมสร๎างคุณธรรม 
    1.20 สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬาวอลเลํย๑บอล 
    1.21 แปลงเกษตรสาธิต และลานแหลํงเรียนรู๎ (ลานประดูํ / ลานหอพระ) 
    1.22 สระน้ า / บํอเลี้ยงปลา  จ านวน 1 บํอ 
    1.23 เรือนอาคารพยาบาลโรงเรียนขามแกํนนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ๑) 
 

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 
    2.1 ที่มาของช่ือขอนแก่น 

เหตุที่เมืองนี้มีนามวํา เมืองขอนแกํนนั้นได๎มีต านานแตํโบราณเลําขานสืบตํอกันมาวํา กํอนที่เพ้ียเมือง
แพนจะอพยพไพรํพลมาตั้งบ๎านตั้งเมืองขึ้นนั้น ปรากฏวําบ๎านขาม หรือต าบลบ๎านขาม อ าเภอน้ าพองป๓จจุบัน 
ซึ่งเป็นเขตแขวงรํวมการปกครองกับบ๎านชีโล๎น มีตอมะขามขนาดใหญํที่ตายไปหลายปีแล๎ว กลับมีใบงอกงาม
เกิดขึ้นใหมํอีก และหากผู๎ใดไปกระท ามิดีมิร๎ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไมํให๎ความเคารพย าเกรง ก็จะมีอันเป็นไปใน
ทันทีทันใด เป็นที่นําประหลาดและมหัศจรรย๑ยิ่งนัก 

ดังนั้น บรรดาชาวบ๎านชาวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได๎พร๎อมใจกันกํอเจดีย๑ครอบตอมะขามนั้นเอาไว๎เสีย 
เพ่ือให๎เป็นที่สักการะของคนทั่วไป พร๎อมกับได๎บรรจุพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ๎า 9 บทเข๎าไว๎ในเจดีย๑
ครอบตอมะขามนั้นด๎วย ซึ่งเรียกวํา พระเจ๎า 9 พระองค๑ แตํเจดีย๑ที่สร๎างในครั้งแรกเป็นรูปปรางค๑ หลังจากได๎
ท าการบูรณะใหมํเมื่อราว 50 ปีที่ผํานมานี้ จึงได๎เปลี่ยนเป็นรูปทรงเจดีย๑ และมีนามวํา พระธาตุขามแก่น 
ป๓จจุบันตั้งอยูํในเขตวัดเจติยภูมิ บ๎านขาม ต าบลบ๎านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแกํน พระเจดีย๑ขามแกํน
ถือวําเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดขอนแกํน ซึ่งจะมีงานพิธีบวงสรวง เคารพสักการะกันในวัน
เพ็ญเดือน 6 ทุกปี สํวนทางด๎านทิศตะวันตกของเจดีย๑พระธาตุขามแกํนนั้น มีซากโบราณที่ปรักหักพังปรากฏ
อยูํ โดยอยูํหํางจากเจดีย๑ราว 15 เส๎น หรืออยูํคนละฟากทํุงของบ๎านขาม ซึ่งแสดงให๎เห็นวําบริเวณแถบนี้นําจะ
เป็นที่ตั้งของเมืองมากํอน แตํได๎ร๎างไปนาน ดังนั้น จึงได๎ถือเอานิมิตนี้มาตั้งนามเมืองวําขามแกํน แตํตํอมาจึง
เรียกเพ้ียนมาเป็นเมืองขอนแกํน จนกระท่ังทุกวันนี้ 
     2.2 ข้อมูลพื้นฐานต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ตั้งอยูํบนพ้ืนที่ 45,312.50 ไรํ หรือ 72.5 ตาราง
กิโลเมตร มีเขตติดตํอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ทิศใต๎ 
ติดตํอกับ เทศบาลนครขอนแกํน และ ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ทิศตะวันออก 
ติดตํอกับ ต าบลหนองตูม และ ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน และทิศตะวันตก ติดตํอ
กับ ต าบลบ๎านค๎อ ต าบลบ๎านเป็ด และต าบลแดงใหญํ อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน   แบํงการ
ปกครองออกเป็น 28 หมูํบ๎าน มีประชากรทั้งสิ้น 47,070 คน (ข๎อมูล ณ เดือนมีนาคม 2554)  

  
อาชีพประชากรต าบลศิลา  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

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%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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           เนื่องด๎วยสภาพพ้ืนที่ของต าบลศิลาที่มีชายขอบติดตํอทั้งเขตเทศบาลนคร  และเขตชนบท อีกทั้งอยูํ
ในเขตชลประทานหนองหวาย ประชากรในเขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนต าบลศิลา จึงประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ดังนี้  

- ด๎านการเกษตร โดยมีพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง ไม๎ดอก ไม๎ประดับ ผัก ผลไม๎  
- ด๎านปศุสัตว๑ เชํน โค กระบือ สุกร ไกํ  
- ด๎านรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
- รับจ๎างทั่วไป และอ่ืน ๆ  

สถานศึกษา และศาสนาในเขตต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง  
- โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 7 แหํง  
- โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 3 แหํง  
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 2 แหํง  
- โรงเรียนเอกชน จ านวน 12 แหํง  
- โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 แหํง  
- วัด/ส านักสงฆ๑ จ านวน 21 แหํง  

แหล่งน้ าในเขตต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- น้ าประปา ใช๎ระบบประปาสํวนภูมิภาค  
- ระบบประปาหมูํบ๎าน บ๎านบึงอีเฒํา ทําแก บ๎านเตํานอ  
- แหลํงน้ าธรรมชาติ ประกอบด๎วย ล าห๎วย จ านวน 4 สาย  แมํน้ า ล าคลอง จ านวน 10 สาย  คลอง

ชลประทาน จ านวน 11 สาย  คลองสํงน้ า จ านวน 18 สาย  หนองบึง จ านวน 9 แหํง  
- แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น ประกอบด๎วย ฝาย จ านวน 1 แหํง บํอน้ าตื้น จ านวน 670 แหํง บํอบาดาล 

จ านวน 462 แหํง  
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
แหลํงน้ าธรรมชาติในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลศิลา มีล าห๎วยและหนองน้ ากระจายอยูํตาม

หมูํบ๎านตําง ๆ ดังนี้  
- ห๎วยศิลา ไหลผํานบ๎านโนนมํวง (ม.3) บ๎านหนองกุง ม.2 บ๎านศิลา ม.1  
- ห๎วยปลาหลาย ไหลผํานจากหนองอีเลิง ผํานบ๎านบึงอีเฒํา ม.5  
- ห๎วยพระคือ ไหลผํานบ๎านหนองหิน ม.8 ม.22 ถึงบ๎านดอนยาง ม.16  
- ห๎วยกุดสามขา ไหลผํานบ๎านหนองหิน ม.8 บ๎านดอนยาง บ๎านโกทา ไหลลงบ๎านดงพอง  
- ฝายน้ าล๎นห๎วยบุหรี่ (ฝายเจ๏ก) อยูํในพ้ืนที่ บ๎านโนนมํวง ม.12 ไหลลงสูํ อบต.ส าราญ  
- หนองหิน ในเขตบ๎านหนองหิน ม.8 ม.22  
- หนองอีเลิง ในเขตบ๎านศิลา ม.1 และบ๎านเตํานอ ม.7  
- หนองอีเฮ้ียน ในเขตบ๎านบึงอีเฒํา ม.5  
- หนองกินหมู ในเขตบ๎านโนนมํวง ม.3  
- หนองทํุม ในเขตบ๎านโนนมํวง ม.3  
- หนองซองแมว ในเขตพ้ืนที่บ๎านเกษร ม.15  
- หนองไผํ ในเขตพ้ืนที่บ๎านหนองไผํ ม.14  
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- บึงอีเฒํา ในเขตบ๎านบึงอีเฒํา ม.5  
- บึงใครํนุํน ในเขตบ๎านทําแก ม.6  

     2.3 แหลํงเรียนรู๎ แหลํงประวัติศาสตร๑ โบราณคดี และสวนสาธารณะ 
พระธาตุขามแกํน : ตั้งอยูํที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมูํที่ 1 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแกํน บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแตํสมัยโบราณ เป็นเวลา
ประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 500 ตํอมาเจ๎าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ป๓จจุบันคือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ได๎มาตั้งเมืองขามแกํนที่ บ๎านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย๑เจ๎าเมือง
โมรีย์ (เมืองโมรีย๑อยูํในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร๎างพระธาตุขามแกํน ตั้งอยูํในวัดเจติยภูมิ ต าบล
บ้านขาม 

งานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแกํน : จัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 การสักการะ ใช๎ธูป เทียน 
ดอกไม้ ขันแปดเก้า ในวันขึ้น 15 ค่ า ของทุกเดือน พระธาตุขามแกํน พระธาตุขามแกํนเป็นปูชนียสถาน
ส าคัญคูํเมืองขอนแกํนและเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดขอนแกํน พระธาตุขามแกํนมีลักษณะเป็น
เจดีย์ฐานสามเหลี่ยมทรงอีสาน องค๑พระธาตุสูง 19 เมตร ฐานด๎านทิศตะวันออกและตะวันตกกว๎าง 10.90 
เมตร เทํากัน รอบองค๑พระธาตุมีก าแพงแก้วล๎อมรอบ ทั้ง 4 ด๎าน สูง 1.20 เมตร ก าแพงแก๎วหํางจากองค๑
พระธาตุโดยเฉลี่ย 2.30 เมตร ทุกด๎านมีประตูเข๎าออก ด๎านทิศเหนือ 2 ชํอง และทิศใต้ 2 ชํอง กว๎างชํองละ 1 
เมตร ต านานพระธาตุขามแกํน ประมาณ พ.ศ. 3 พระมหากัสสปได๎น าเอาพระอุรังคธาตุของพระ พุทธเจ๎ามา
ประดิษฐานที่ภูก าพร๎าและได๎สร๎างองค๑พระธาตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทราบขําวดังนั้น เกิด
ศรัทธาใครํน าพระอังคารมาบรรจุไว๎ด๎วยกัน จึงได๎เดินทางมาพร๎อมกับข้าราชบริพารและพระอรหันต๑ทั้ง 9 
องค๑ ในระหวํางเดินทางได๎ผํานดอนมะขามแหํงหนึ่งเป็นเวลาค่ าพอดี จึงได๎พากันพักแรมในสถานที่นี้ใน
บริเวณที่พักมีต๎นมะขามตายต๎นใหญํต๎นหนึ่ง มีแตํแกํนข๎างใน จึงได๎เอาพระ อังคารเก็บไว๎ในต๎นมะขามต๎นนี้ 
ครั้งเมื่อเดินทางตํอไปยังภูก าพร๎า ปรากฏวําองค๑พระธาตุพนมสร๎างเสร็จไปเรียบร๎อยแล๎ว จึงต๎องเดินทางกลับ
ถิ่นเดิม เมื่อเดินทางมาถึงดอนมะขามบริเวณที่พักที่เดิมก็พบวําต๎นมะขามที่ตายเหลือแตํแกํนต๎นนั้น กลับยืน
ต๎นแตกกิ่งก๎านสาขา มีใบเขียวชะอํุม และดูงามตาเป็นอัศจรรย๑ พระยาหลังเขียวและพระอรหันต๑ทั้ง 9 องค๑  
จึงตกลงใจสร๎างพระธาตุครอบต๎นมะขาม โดยบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ๎าพร๎อมด๎วยแก๎วแหวนเงินทอง 
โดยท าเป็นพระพุทธรูปแทนพระองค๑เข๎าบรรจุไว๎ในองค๑พระธาตุ และกํอสร๎างบ๎านเรือน ณ บริเวณใกล๎ๆพระ
ธาตุ สํวนพระอรหันต๑ทั้ง 9 องค๑ ก็ได๎จัดสร๎างวัดเคียงคูํพระธาตุ เมื่อพระอรหันต๑ทั้ง 9 องค๑ได๎ดับขันธ๑
ปรินิพพาน ประชาชนได๎น าพระธาตุของพระอรหันต๑บรรจุไว๎ในพระธาตุองค๑เล็กซึ่งอยูํใกล๎พระธาตุขามแกํน
เรียกวําครบูาทั้งเก๎า เจ๎ามหาธาตุ มาจนทุกวันนี้ทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานฉลององค๑พระธาตุขามแกํนเป็น
งานประจ าป ี

กู่ประภาชัย บ้านนาค าน้อย : ซึ่งเป็นกลุํมโบราณสถานส าคัญ กูํประภาชัย หรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา 
“กูํบ๎านนาค าน๎อย” เป็นโบราณสถานที่มีแผนผังแบบห๎องอโรคยา (สถานพยาบาล) ซึ่งสันนิษฐานวํา สร๎างขึ้น
ในสมัยพระเจ๎าชัยวรมันที่ 7 แหํงอาณาจักรเขมร ราวชํวงพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณโดยรอบประกอบด๎วย
ปรางค๑ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด๎านขวามือคือที่ตั้งของบรรณาลัย ตัวอาคารทั้งสองล๎อมรอบด๎วยก าแพง
แก๎ว ด๎านนอกก าแพงมีสระน้ า รอบด๎านรํมรื่นด๎วยต๎นไม๎ใหญํ 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง: เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแกํน ประดิษฐานอยูํที่ศาลาสุขใจ ถนน
เทพารักษ๑ หน๎าส านักงานเทศบาลนครขอนแกํน ทํานเจ๎าคุณปูุพระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ 
อดีตผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน ได๎น าหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท๎องที่อ าเภอชุมแพมาประกอบ
พิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาท าเป็นหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 
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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
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
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พระมหาธาตุแกํนนคร: ตั้งอยูํภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เป็นศิลปะสมัย
ทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ มีการตกแตํงด๎วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอยํางงดงาม เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาว
ขอนแกํน และเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองขอนแกํน 

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์: ตั้งอยูํที่สวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง พระนครศรีบริรักษ์หรือท๎าวเพ้ีย
เมืองแพนเป็นขุนนางเชื้อพระวงศ๑กษัตริย๑เวียงจันทน๑ มีธิดาชื่อนางค าแวํนเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท๎าวเพ้ียเมืองแพนได๎พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คน 
อพยพมาอยูํที่บ๎านบึงบอน ขึ้นตรงตํอพระยานครราชสีมา ตํอมาในปี พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล๎าฯ ยกบ๎านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแกํน" และยกฐานันดรศักดิ์ท๎าว
เพ้ียเมืองแพนขึ้นเป็น "พระนครศรีบริรักษ๑" พํอเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแกํน ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชน
ชาวขอนแกํน ได๎รํวมใจกันสร๎างอนุสาวรีย๑พระนครศรีบริรักษ๑ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ๑และเคารพสักการะของ
ชาวเมือง 

น้ าส่างสนามบิน: ตั้งอยูํบริเวณถนนหน๎าศูนย๑ราชการ ตรงข๎ามโรงเรียนสนามบินด๎านทิศเหนือ เป็น
บํอน้ าประวัติศาสตร๑ที่มีมากํอนที่เมืองขอนแกํนจะมีน้ าประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแกํน เป็น
แหลํงน้ าที่หลํอเลี้ยงชีวิตของชาวขอนแกํนในอดีต และให๎คุณประโยชน๑ที่ยิ่งใหญํแกํประชาชนชาวขอนแกํนมา
เป็นเวลายาวนาน 

ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า): เป็นศาลหลักเมืองหรือบือบ๎านที่ท๎าวเพ้ียเมืองแพนได๎ตั้งไว๎ ณ บริเวณใจ
กลางหมูํบ๎าน เป็นเสาหลักเมืองขอนแกํนหลักแรกกํอนจะมีการย๎ายเมืองอีก 5 ครั้ง ป๓จจุบันตั้งอยูํบริเวณซอย
กลางเมือง 21 ด๎านข๎างศูนย๑กัลยาณมิตร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น: ตั้งอยูํถนนหลังศูนย๑ราชการ เป็นที่เก็บรวบรวม และจัด
แสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอันมีคํา ตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ จนถึงสมัยประวัติศาสตร๑  มีการจัด
แสดงโครงกระดูกมนุษย๑ยุคหินใหมํที่บ๎านเชียง และเครื่องมือเครื่องใช๎ของผู๎คนในยุคนั้น  สิ่งที่ควรชมส าหรับ
พิพิธภัณฑ๑แหํงนี้ คือใบเสมาหินทรายขนาดใหญํ เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวารวดี  จ าหลักภาพพุทธประวัติที่
งดงามและสมบูรณ๑มาก พบที่เมืองฟูาแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ๑  นอกจากนั้นยังมีศิลปวัตถุสมัยขอม หรือ
ลพบุรี อันได๎แกํทับหลังจากปราสาทหินในภาคอีสาน  นอกเหนือจากโบราณวัตถุที่พบในท๎องถิ่นแล๎ว ที่นี่ยังจัด
แสดงศิลปวัตถุสมัยอ่ืนไว๎ด๎วย เชํน สุโขทัย อยุธยา เป็นต๎น  และสํวนหนึ่งก็จัดแสดงข๎าวของเครื่องใช๎พ้ืนบ๎าน
ไว๎ด๎วยเหมาะส าหรับผู๎ที่สนใจศึกษาด๎านประวัติศาสตร๑ โบราณคดี และชีวิตความเป็นอยูํของคนอีสาน 
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหลํงแสดงศิลปะ
พ้ืนบ๎านและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการตํางๆ ตั้งอยูํที่ถนนมะลิวัลย๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

ศูนย๑ประชุมอเนกประสงค๑กาญจนาภิเษก ขอนแกํน :  ศูนย๑ประชุมอเนกประสงค๑กาญจนภิเษก 
จัดสร๎างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแกํน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงครองราชย๑ครบ 50 ป ี
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เสด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2537 
เพ่ือเป็นศูนย๑ประชุมระดับชาติแหํงใหมํ ตัวอาคารเป็นสถาป๓ตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต๑จาก
เอกลักษณ๑ของรูปทรงแตํดั้งเดิม สามารถรองรับการจัดประชุมได๎ 3,000 ที่นั่ง  พร๎อมอัฒจันทร๑ในบริเวณชั้น
ลอยอีก ๑,๐๐๐ ที่นั่ง พร๎อมทั้งระบบแสง สี เสียง  และโสตทัศนูปกรณ๑ที่ทันสมัย สะดวกสบายด๎วยระบบ
สาธารณูปโภคตําง ๆ ระบบท าความเย็นและระบบไฟฟูาส ารอง พร๎อมระบบความรักษาความปลอดภัยที่
ทันสมัย  ลานจอดรถสามารถจอดได๎ 1,000 คัน รถโดยสาร 20-25 คัน  

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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 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น: โฮงมูนมังเมืองขอนแกํน ตั้งอยูํ ณ บริเวณชั้นลํางอาคารสวนสาธารณะ 200 
ปี บึงแกํนนคร เทศบาลนครขอนแกํน คือหอเก็บสมบัติ ที่เก็บรวบรวม เรื่องราวอันเป็นที่มาของเมือง
ขอนแกํน เป็นพิพิธภัณฑ๑ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงสภาพชีวิต และความเป็นอยูํของชาวขอนแกํน  ตั้งแตํอดีตถึง
ป๓จจุบัน  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงให๎ชุมชน เกิดจิตส านึกในความรัก และหวงแหนท๎องถิ่นของตนเอง และเป็น
ศูนย๑กลางการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลประวัติเมืองขอนแกํน โดยอาศัยผู๎เฒําผู๎แกํ  และชาวขอนแกํนเป็นผู๎ให๎
ข๎อมูล  โดยแบํงพ้ืนที่จัดนิทรรศการออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่ 1 แนะน าเมืองขอนแกํน โซนที่ 2 
ประวัติศาสตร๑ของเมืองขอนแกํน และวัฒนธรรมโบราณ  ที่มีอายุยาวนานมากกวํา 3,000 – 5,000  ปี 
นับตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ โซนที่ 3 การตั้งเมือง โซนที่ 4 บ๎านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแกํน โซนที่ 
๕ ขอนแกํนวันนี้  น าเสนอภาพสะท๎อนชีวิต และความเป็นอยูํของชาวขอนแกํนในป๓จจุบัน ด๎วยการน าเสนอ
วัฒนธรรมประเพณ ีที่ยังคงปฏิบัติกันสืบมาจนถึงป๓จจุบัน  
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น: ตั้งอยูํที่ศูนย๑บริการสาธารณสุขที่ 4 
บ๎านสามเหลี่ยม ถนนศรีมารัตน๑ เป็นแหลํงศึกษาความรู๎ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่พร๎อมไป
ด๎วยข๎อมูลพ้ืนฐาน ความรู๎ หลักการทฤษฎีทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหลํงรวบรวม
อุปกรณ๑เครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑ และการแสดงถึงวิวัฒนาการในการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑มา
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

สิมอีสาน (วัดปุาแสงอรุณ):  ตั้งอยูํในวัดปุาแสงอรุณ ต าบลพระลับ หํางจากศาลากลางจังหวัด ๓ 
กิโลเมตร ตามเส๎นทางขอนแกํน-กาฬสินธุ๑  สิมอีสานมีความวิจิตรงดงามของอาคาร และภาพเขียนฝาผนังลาย
ผ๎าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัดขอนแกํน เพ่ือให๎อนุชนรุํนหลังได๎ศึกษาเรียนรู๎  และอนุรักษ๑
สถาป๓ตยกรรมท๎องถิ่น 

วัดไชยศรี และฮูปแต๎มสินไซ: วัดไชยศรี ตั้งอยูํบ๎านสาวะถี ต าบลสาวะถี  เป็นวัดเกําแกํตั้งมาตั้งแตํปี 
๒๕๐๘ มีอาคารที่ส าคัญคือ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ๑ พิพิธภัณฑ๑พ้ืนบ๎าน และสิมหรือโบสถ๑ของวัดมี
จิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต๎ม) เรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือชําง
พ้ืนบ๎าน ในทุกมุมทุกด๎านไมํมีที่วํางทั้งด๎านนอกและด๎านใน  

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี:  ตั้งอยูํหมูํ 7 บ๎านหนองบัวดีหมี ต าบลทํา
พระ บนพ้ืนที่ประมาณ 10 ไรํ  ภายในมีจุดเดํนซึ่งเป็นสัญลักษณ๑และต านานของต าบลทําพระคือ รูปป๓้นหมี
ควายที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย 
 พิพิธภัณฑ๑ไดโนเสาร๑ภูเวียง: ตั้งอยูํในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเกํา เป็นพิพิธภัณฑ๑ธรณีวิทยา จัด
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก าเนิดและวิวัฒนาการของโลก ประกอบด๎วยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและ
ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งไดโนเสาร๑ที่ขุดค๎นพบในหุบเขาภูเวียง ถือเป็นแหลํง
เรียนรู๎ที่เหมาะกับสถานศึกษาและนักทํองเที่ยว 

บึงแก่นนคร : เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจและสถานที่ทํองเที่ยว เป็นบึงธรรมชาติคูํเมืองขอนแกํน ที่
มีความกว๎างถึง 600 ไรํในฤดูฝนจะมีระดับน้ าปริ่มฝ๓่ง มีสถานที่ออกก าลังกาย โซนตกปลา ลานกีฬา แหลํง
อนุรักษ๑พันธุ๑ปลา ตั้งอยูํติดกับถนนรอบบึง 

บึงทุ่งสร้าง : เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจและสถานที่ทํองเที่ยว มีสภาพเป็นบึงธรรมชาติ มีสวน
สุขภาพส าหรับออกก าลังกาย มีพ้ืนที่ 1 ,600 ไรํ ตั้งอยูํที่ถนนกสิกรทุํงสร๎าง อนาคตจะได๎รับการพัฒนาเป็น
สวนพฤกษศาสตร๑ชุํมน้ า สวนนก และลานกีฬา 

สวนสาธารณะประตูเมือง : มีพ้ืนที่ 10 ไรํ 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของตระกูล ทวีแสง
สกุลไทย ยกให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เพ่ือเป็นสถานที่ทดลองและพัฒนาพันธุ๑ข๎าว ตํอมาเมื่อถนน

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
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มิตรภาพตัดผํานถูกทิ้ งร๎าง เทศบาลได๎ประสานขอใช๎ที่ดินจากทํานผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน              
(นายบุณยรงค๑ นิลวงศ๑) และกรมธนารักษ๑ป๓จจุบันเทศบาลปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม รํมรื่น        
มีระดับพื้นท่ีสูงต่ าเป็นมิติมุมมองที่แตกตํางจากสวนทั่วไป และยังเป็นสวนที่เป็นสัญลักษณ๑ของการเข๎าถึงเมือง
ขอนแกํน ตั้งอยูํบริเวณถนนศรีจันทร๑ตัดกับถนน มิตรภาพ 

2.4 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นที่ส าคัญ 
      - งานประเพณีท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหมํ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 
      - งานประเพณีสุดยอดสงกรานต๑อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข๎าวเหนียว โดยจะ

จัดขึ้นในวันที่ 8–15 เมษายน ของทุกปี 
      - งานประเพณีวันเข๎าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหวํางวันเข๎าพรรษาของทุกปี 
      - งานประเพณีออกพรรษาไต๎ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน จัดระหวํางวันออกพรรษาของทุกปี 
      -งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในชํวงพฤศจิกายน–ธันวาคม ทุกปี 
      -งาน countdown สํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ (ขอนแกํน countdown) จัดชํวงปลายเดือน

ธันวาคมของทุกปี 
 
 
2.5 ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น ของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความช านาญ 
1 นางวันดี   พลทองสถิต การขับร๎องเพลงพ้ืนเมือง และการกราบบูชาคุณ 5 
2 นางอังคาร   ไชยป๓ญญา การขับร๎องเพลงพ้ืนเมือง การเชิดหุํนกระบอก 
3 นายบุญ   หัสดี การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น ของสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความช านาญ 
4 นางสุบัน   อุปนาศักดิ์ การร๎อยมาลัย 
5 นายไสว   ไชยเวช การท าไรํนาสวนผสม 
6 นายบุญเกิด  พิมพ๑วรเมธากุล ภาษาไทยอิสาน   และภาษาไทยน๎อย 
7 พระประธาน การท าสมาธิ 
8 พระวรชัด ศาสนพิธี 
9 นางยินดี   หมื่นกันยา การท าพานบายศรี 
10 นางนภาพร   พิมพ๑วรเมธากุล ภาษาไทยน๎อย 
11 นายสวาท   พุทธรรมา การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
12 นายโกศล    แดนตะโคตร๑ พืชสมุนไพร  หมอยาสมุนไพร 
13 นายสังวาลย๑  ผํองแผ๎ว หุํนกระบอกอิสาน 
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ถ ้าภูตาหลอ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

ฟาร์มไก่ ศรีวโิรจนฟ์าร์ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
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สถิติจ านวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ปีการศึกษา 2558 
 

ระดับชั้น วันที ่4-5 กันยายน  2558 
ทั้งหมด มา ร้อยละ ไม่มา ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 332 320 93.37 12 6.63 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 377 359 95.23 18 4.77 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 376 360 95.74 16 4.26 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1085 1039 95.76 46 4.24 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 323 310 95.98 13 4.02 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 321 301 93.77 20 6.23 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 369 351 95.12 18 4.88 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1013 962 94.97 51 5.03 

รวม 2098 2001 95.38 97 4.62 
 
 
 

 
 

กราฟแสดงจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2558 
เข้าร่วมประชุม/ไม่ร่วมประชุม วันที่  4-5  กันยายน  2558 
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กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2558 

เข้าร่วมประชุม วันที่ 4-5 กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟเปรียบเทียบร้อยละจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2558 
เข้าร่วมประชุม/ไม่เข้าร่วมประชุม วันที่ 4-5 กันยายน  2558 
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สถิติการรับบริการ(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2558 

ที ่ เดือน/ปี 
จ านวนผู้รับบริการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 พฤษภาคม 2558 0 0 0 0.00  
2 มิถุนายน 2558 0 2 2 944.00 
3 กรกฎาคม 2558 3 4 7 3,644.00 
4 สิงหาคม 2558 5 3 8 37,759.00 
5 กันยายน 2558 1 5 6 16,857.00 
6 ตุลาคม 2558 0 1 1 1,065.00 
7 พฤศจิกายน 255 1 2 3 4,388.00 
8 ธันวาคม 255 1 4 5 15,330.00 
9 มกราคม 2559 4 5 9 16,532.00 
10 กุมภาพันธ๑ 2559 2 0 0 1,280.00 
11 มีนาคม 2559 0 0 0 0.00 

รวม 14 25 39 97,799.00 
ที่มา  :  งานระบบดูแลฯ  กลุ่มกิจการนักเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2559 
 

              
 

กราฟแสดงการรับเงิน(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
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ระดับชั้น 
ระยะทางจากบ้าน-โรงเรียน 

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

ม.1 216 89 15 12 332 

ม.2 195 85 82 15 377 

ม.3 201 91 71 13 376 

ม.4 196 86 31 10 323 

ม.5 213 50 47 11 321 

ม.6 234 49 71 15 369 

รวม 1,255 450 317 76 2098 

ร้อยละ 59.82 21.45 15.11 3.62 100 
 
 

 
 

 

ระดับชั้น 
เดินเท้า 

 
รถโดยสาร 
ประจ าทาง 

พาหนะที่ไม่ต้อง 
เสียค่าโดยสาร 

จักรยาน 
ยืมเรียน 

รวม 

ม.1 75 97 159 1 332 

ม.2 25 187 165 0 377 

ม.3 51 164 161 0 376 

ม.4 46 131 146 0 323 

ม.5 53 158 110 0 321 

ม.6 64 186 119 0 369 

รวม 314 923 860 1 2098 

ร้อยละ 14.97 43.99 40.99 0.05 100 
 
 
 

ตารางแสดงระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน 

ตารางแสดงจ านวนวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
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สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียน ปีการศึกษา  2558 

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤษภาคม  2558 0 1 1 2 7 9 20 
มิถุนายน  2558 3 14 9 76 129 209 458 
กรกฎาคม  2558 3 25 39 62 88 252 469 
สิงหาคม  2558 8 17 56 100 184 233 598 
กันยายน  2558 3 1 11 27 38 72 152 
พฤศจิกายน 2558 11 23 34 41 52 59 220 
ธันวาคม 2558 26 37 45 59 72 83 322 
มกราคม 2559 31 49 57 72 58 74 341 
กุมภาพันธ๑ 2559 42 31 32 41 62 21 229 
มีนาคม 2559 11 7 9 12 9 10 58 

รวม 138 205 293 492 652 1022 2802 
เฉลี่ยร้อยละ / เทอม 13.80 20.50 29.30 49.20 65.20 102.20 280.20 

 

สถิตินักเรียนแยกตามประเภทขาดแคลน ปีการศึกษา 2558 

ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ร๎อย
ละ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. นักเรียนขาด
แคลนทั้งหมด 

150 153 174 176 157 150 17 25 10 20 6 16 1054 50.24 

2. เครื่องแบบ
นักเรียน 

146 151 157 158 153 140 13 20 7 19 5 12 981 46.76 

3. เครื่องเขียน 145 152 169 169 151 145 12 20 7 16 5 12 1003 47.81 
4. แบบเรียน
(หนังสือ) 

148 152 164 163 152 148 14 23 9 18 4 14 1009 48.09 

5. อาหารกลางวัน 139 150 45 37 113 108 15 23 5 16 2 6 659 31.41 
6. ขาดแคลน 3 
รายการ 

146 153 155 153 114 141 13 19 7 16 4 12 966 46.04 

 

การนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 

พุทธ 332 376 376 323 317 368 2088 99.52 
อิสลาม 0 0 0 0 1 0 1 0.05 
คริสต๑ 0 1 4 0 3 1 9 0.46 
ซิกส๑ 0 0 0 0 0 0 0  
พราหมณ๑/ฮินด ู 0 0 0 0 0 0 0  
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0  
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รวม 332 337 376 323 321 369 2,098 100.00 

น้ าหนัก  ส่วนสูงของนกัเรียน ปีการศึกษา 2558 

ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.
น้ าหนัก
ต่ ากวํา
เกณฑ๑ 

12 15 10 10 6 3 7 7 2 10 8 14 45 55 2.14 2.62 

2. 
สํวนสูง
ต่ ากวํา
เกณฑ๑ 

15 18 8 11 4 3 3 5 4 4 1 4 35 45 1.66 2.14 

3.น้ าหนัก 
สํวนสูงต่ า
กวํา
เกณฑ๑ 

8 11 4 2 0 1 0 1 1 4 0 3 13 22 0.61 1.04 

4. 
น้ าหนัก
สูงกวํา
เกณฑ๑ 

25 31 41 41 51 39 22 35 36 34 35 44 210 224 10.00 10.67 

5. 
สํวนสูง 
สูงกวํา
เกณฑ๑ 

15 24 41 59 59 64 30 59 20 50 23 63 188 319 8.96 15.20 

6. 
น้ าหนัก 
สํวนสูง 
สูงกวํา
เกณฑ๑ 

7 9 17 21 33 23 10 12 10 15 16 15 93 95 4.43 4.52 

7. 
น้ าหนัก
อยูํใน
เกณฑ๑ 

128 121 138 137 144 133 93 159 99 140 96 172 698 862 33.26 41.08 

8. 
สํวนสูง
อยูํใน
เกณฑ๑ 

135 125 140 118 138 108 89 137 113 130 115 163 730 781 34.79 37.22 

9. 
น้ าหนัก
สํวนสูง
อยูํใน
เกณฑ๑ 

113 99 110 90 114 91 71 108 88 104 88 123 584 615 27.83 23.31 
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สถิตินักเรียนด้อยโอกาส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
 

ชั้น 
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการ พิการและด้อยโอกาส 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 156 160 0 0 3 4 323 
ม.2 181 186 0 0 1 0 386 
ม.3 193 173 0 0 0 0 366 
ม.4 81 149 3 2 0 0 235 
ม.5 84 134 0 0 3 2 223 
ม.6 54 118 0 0 2 2 176 
รวม 749 920 3 2 9 8 1709 

ร้อยละ 35.70 43.85 0.14 0.09 0.43 0.38 81.46 
 
 

สถิติจ านวนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 
 

ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
เด็กถูกบังคับให๎ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีอยูํในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กในสถานพินิจและคุ๎มครอง
เยาวชน 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเรํรํอน 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ผลกระทบจากเอดส๑ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ชนกลุํมน๎อย 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีถูกท าร๎ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กยากจน 316 367 366 230 218 172 1669 79.55 
เด็กท่ีมีป๓ญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ก าพร๎า 0 1 6 7 23 0 37 1.76 
ท างานรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว 

0 0 0 1 0 0 1 0.05 

ข๎อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อายุนอกเกณฑ๑ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อ่ืนๆ 3 8 3 35 18 14 81 3.86 

รวม 319 376 375 273 259 186 1788 85.22 
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สถิติอายุของนักเรียน  ปกีารศึกษา 2558 
 

อาย ุ/ ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
11 ปี 1      1 
12 ปี 109      109 
13 ปี 204 128 1    333 
14 ปี 16 228 121    365 
15 ปี 2 18 217 77   314 
16 ปึ  2 29 203 87  321 
17 ปี  1 8 30 202 85 326 
18 ปีขึ้นไป    13 32 284 329 
รวม 332 377 376 323 321 369 2098 
 

 
สถิติสัญชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 

 
สัญชาติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
ไทย 332 377 376 323 321 369 2098 100.00 
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 
พมํา 0 0 0 0 0 0 0 0 
ฟิลิปปินส๑ 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 

ที่มา  :  ข๎อมูล 10 มิถุนายน 2558 
 
 

สถิติการใช้รถจักรยานยนต์ / การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร๎อยละ 
จ านวน 51 30 67 69 85 85 387 18.45 

ที่มา  :  งานจราจร กลุํมกิจการนักเรียน 
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สถิติการให้บริการสมาชิกธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2558 

ที ่ เดือน/ปี 
ผู้ใช้บริการ 
(รายการ) 

ฝาก (บาท) 
จ านวนรายท่ี

ถอนเงิน 
จ านวนที่ถอน 

(บาท) 
1 พฤษภาคม 2558 1422 44518.00 4 60.00 
2 มิถุนายน 2558 3621 71710.41 4 7106.00 
3 กรกฎาคม 2558 9244 188435.98 5 280.00 
4 สิงหาคม 2558 944 33339.00 93 30448.37 
5 กันยายน 2558 973 27609.50 115 82109.37 
6 ตุลาคม 2558 434 2838.99 1 500.00 
7 พฤศจิกายน 2558 393 22592.77 73 42843.51 
8 ธันวาคม 2558 725 59352.18 102 63711.64 
9 มกราคม 2559 2291 115693.00 32 26030.00 
10 กุมภาพันธ๑ 2559 1923 53680.14 61 51894.00 

 
สถิติการการฝาก-ถอนเงินจากธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2554-2558 

ปีการศึกษา จ านวนผู้ใช้บริการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
ฝากเงิน ถอนเงิน 

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.ค.57-ก.พ.58 

2558 22,460 629,769.97 304,982.89 พ.ค.58-ก.พ.59 

รวม 54,348 6,451,791.98 1,189,538.30  
ที่มา  :  งานธนาคาร กลุํมอ านวยการ 

 
การเข้าใช้บริการห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร ของนักเรียนและบุคลากร 

ปีการศึกษา 2558 เดือนพฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559 
เดือน จ านวนวันที่

เปิดบริการ 
จ านวนผู๎เข๎าใช๎ห๎องสมุด จ านวนหนังสือท่ียืม 
คน เฉลี่ย(คน)/วัน เลํม เฉลี่ย(เลํม)/วัน 

พฤษภาคม 2558 10 78,720 7872.00 150 15.00 
มิถุนายน 2558 19 12,234 643.89 560 29.47 
กรกฎาคม 2558 20 12,420 621.00 1,222 61.10 
สิงหาคม 2558 19 11,533 607.00 893 47.00 
กันยายน 2558 17 64,302 3782.47 356 20.94 
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ตุลาคม 2558 2 20,526 10263.00 14 7.00 
พฤศจิกายน 2558 21 82,720 3939.05 330 15.71 
ธันวาคม 2558 18 11,250 625.00 171 9.50 
มกราคม 2559 20 11,625 581.25 197 9.85 
กุมภาพันธ๑ 2559 19 12,420 653.68 52 2.74 
มีนาคม 2559 21 14,302 681.05 0 0 
รวม 186 332,052 1785.23 394 21.21 

ที่มา  :  ห้องสมุด ICT กลุ่มวิชาการ 
             ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2559 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                            
 

กราฟแสดงการใช้บริการห้องสมุด ICT ปีการศึกษา 2558 
 

สถิติการให้บริการปฐมพยาบาล แยกตามประเภทการเจ็บป่วย ปีการศึกษา 2558 
ล าดับ อาการ ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม ร้อยละ 

1 เป็นไข๎ 415 238 653 28.34 
2 กระเพาะอาหาร 66 77 143 6.21 
3 ปวดประจ าเดือน 136 97 233 10.11 
4 ไอ 25 111 136 5.90 
5 ไข๎หวัด 73 110 183 7.94 
6 ปวดท๎อง จุกเสียด 288 72 360 16.63 
7 ท๎องเสีย 56 79 135 5.86 
8 ฟกช้ าข๎อเคล็ดกล๎ามเนื้ออักเสบ 16 28 44 1.91 
9 ปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อ 3 44 47 2.04 
10 ปากเป็นแผล 7 2 9 0.39 
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11 ปวดศีรษะเป็นไขต๎ัวร๎อน 111 86 197 8.55 
12 วิงเวียน อาเจียน 20 5 25 1.09 
13 ปวดท๎อง 23 43 66 2.86 
14 ลมชัก (เครียด) 14 4 18 0.78 
15 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต๑ 8 16 24 1.04 
16 หกล๎ม 12 11 23 1.00 
17 อ่ืนๆ (มีดบาด/ชนประตู ฯลฯ) 3 5 8 0.35 

รวม 1276 1028 2304 100.00 
ที่มา  :  งานอนามัยโรงเรียน  กลุมํอ านวยการ 
             ข๎อมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2559 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

กราฟแสดงการให้บริการปฐมพยาบาล ปีการศึกษา 2558 
 
 

สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนโควตาศิษย๑เกําเข๎าเรียนตํอ ม. 4 147 197,000.00 
2 ทุนมูลนิธิขามแกํนนคร 10 20,000.00 
3 ทุนคุณประเสริฐ  เขมะประสิทธิ์ 10 20,000.00 
4 ทุนเยี่ยมบ๎าน 68 102,000.00 
5 ทุนอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐาน 302 434,200.00 
6 ทุนเจาะจง 71 131,000.00 
7 ทุนบริษัท  ปตท. จ ากัด 3 18,000.00 
8 ทุนสนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑ 4 18,000.00 
9 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน๑ 1 3,500.00 
10 ทุนคุณณเดชน๑  คูกิมิยะ 1 8,000.00 
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11 ทุน SCG  ม.ต๎น 2 7,000.00 
12 ทุน SCG  ม.ปลาย 1 5,000.00 

รวม 620 963,700.00 
2. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐาน 251 321,000.00 
2 ทุนคุณณเดชน๑  คูกิมิยะ 1 8,000.00 
3 ทุนคณะศึกษาศาสตร๑ 1 1,200.00 
4 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน๑ 1 3,500.00 
5 ทุนคุณพรทิพย๑-คุณพรทิพา  เตชะหรูวิจีตร๑ 3 6,000.00 
6 ทุนสโมสรไลออนส๑รัชวิภา  กทม. 12 24,000.00 
7 ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(สํงเรียนจนจบปริญญาตรี) 
1 350,000.00 

8 ทุนติวฟรี 53 วัน  ของสถาบัน  the Act 1 32,900.00 
9 ทุนติวฟรี 53 วัน  ของสถาบัน Bewise  

Academy 
1 32,900.00 

10 ทุนบริษัท  เวิร๑คพอยท๑  รายการ  “สานฝ๓นคนเกํง  
หัวใจแกรํง”ม.ต๎น (สํงเรียนจนจบปริญญาตรี)) 

1 15,000.00 

11 ทุนบริษัท  เวิร๑คพอยท๑  รายการ  “สานฝ๓นคนเกํง  
หัวใจแกรํง”ม.ปลาย (สํงเรียนจนจบปริญญาตรี)) 

1 20,000.00 

12 ทุน SCG  ม.ต๎น 2 7,000.00 
13 ทุน SCG  ม.ปลาย 1 5,000.00 
14 ทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 12 158,400.00 

รวม 287 984,500.00 
3. ทุนการศึกษาภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนบริษัทแอดวานซ๑ อินโฟร๑ เชอร๑วิส จ ากัด  

มหาชน 
1 10,000.00 

2 ทุนบริษัทแอดวานซ๑ อินโฟร๑ เชอร๑วิส จ ากัด  
มหาชน 

1 8,000.00 

รวม 2 18,000.00 
4. สรุปจ านวนนักเรียนที่ไดร้ับทุนการศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 2558 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 620 963,700.00 
2 ทุนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 287 984,500.00 
3 ทุนภายนอกสถานศึกษา 2 18,000.00 

รวม 435 1,966,200.00 
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กราฟแสดงเปรียบเทียบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนขามแก่นนครที่สามารถสอบรับตรงหรือได้โควตา  
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ตามโครงการ “ เพชรน้ างามขามแก่นนคร” 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
1 นายอภิชัย  อ๎วนวงษ๑ คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
2 นางสาวสุนิตา  แก๎วพรม คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
3 นางสาวจิรัญฌา  โลํจินดา คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
4 นางสาวสุกานดา  โกเม็น คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
5 นายหนึ่งนที  สุริรักษ๑ คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
6 นางสาวอรวรรณ ผุยทา คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
7 นายนิรวิทย๑  สุโคตร คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
8 นางสาวอนัญพร  เครือเฆ๎ คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
9 นางสาวนนทิยา  จ าปาหวาย คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
10 นางสาวศิริรัตน๑  เพียค าเมือง คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
11 นางสาวอรอุมา  หาญสุริย๑ คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 
12 นางสาวอุทุมพร  โคตรทุม คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร๑การเกษตร 
13 นางสาวกุลวดี  ศรีล้ าเลิศ คณะเกษตรศาสตร๑ / สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล๎อม 
14 นางสาวรัตนวดี  ต๎นสีนนท๑ คณะวิทยาศาสตร๑ /  สาขาวิชาชีววิทยา 
15 นายเทียนชัย  แก๎วใส คณะวิทยาศาสตร๑ / สาขาวิชาคณิตศาสตร๑ 
16 นางสาวอัจฉราพรรณ  สุนีย๑ คณะวิทยาศาสตร๑ / สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 
17 นางสาวศุทธินี  กาญจนสกุล คณะวิทยาศาสตร๑ / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร๑ 
18 นายฐาปกรณ๑  แสงอรุณ คณะเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
19 นางสาวรุจิรา  แสนศรี คณะเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
20 นางสาวมินตรา  จู๐ยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตร๑ / สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม 
21 นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก คณะมนุษย๑ศาสตร๑ฯ / สาขาวิชาภาษาไทย 
22 นางสาวสุพัตรา  แจํมใส คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการทํองเที่ยว 
23 นายเจตนันท๑  เขมะประสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโรงแรมและอีเว๎นท๑ 
24 นางสาวสุธิดา  โสวัตร คณะศิลปกรรมศาสตร๑ / สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
25 นางสาวสุวลี  ศรีบุตร คณะวิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น / สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น 

26 นางสาวชลิญาพร  โนนทิง คณะวิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น / สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น 
27 นางสาวกนกอร  ชัยภักดี คณะวิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น / สาขาวิชาการจัดการชาํงและผังเมือง 
28 นางสาวพุทธชาด  คงกะพันธ๑ คณะวิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น / สาขาวิชาการจัดการชาํงและผังเมือง 
29 นางสาวธัญทิพ  จันทร๑ลือชา คณะวิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น / สาขาวิชาการจดัการการคลัง 
30 นางสาวสุจิตรา  ศรีลาวงศ๑ คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

31 นางสาวกนิษฐา  วังขุย คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 
32 นางสาวอาทิตยา  ชินค า คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 
33 นายศิริชัย  อุลมาร คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ / สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร๑ 
34 นายณัฐพงษ๑  พัชรธนเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
35 นางสาวศิริรัตน๑  เกตุดา คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
36 นางสาวนิตยา  สายสมบูรณ๑ คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
37 นางสาวอาทิตยา  สุระขันธ๑ คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการเกษตร 
38 นายวิวัฒน๑  ประครองศรี คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการเกษตร 
39 นายเกรียงศักดิ์  แสงสวําง คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการเกษตร 
40 นายชัยธวัช  รัตนอุบล คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

วิทยาศาสตร๑การกีฬาและการออกก าลังกาย 
41 นายทรงลักษณ๑  ฤกษ๑บุบผา คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑และวิศวกรรมศาตร๑ /สาขาวิชา

วิทยาศาสตร๑การกีฬาและการออกก าลังกาย 
42 นางสาวณัฐณิชา  ลารังสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร๑บูรณาการ / สาขาวชิารัฐประศาสนาศาสตร๑ 
43 นางสาวนิตยา  ภูพันนา คณะสังคมศาสตร๑บูรณาการ / สาขาวชิารัฐประศาสนาศาสตร๑ 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นางสาวกนกอร  สัญเพ็ชร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต / สาขาการสอนภาษาจีน 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 
นางสาวทัดชนก  สุริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

2 
นายพุทธิไชย  ค านวณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

3 
นางสาวธารทิพย๑  เขียวสิงห๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
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4 
นางสาวพรชนก  โคตรสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

5 
นางสาวศิริลักษณ๑  สอนค าแก๎ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

6 
นายธวัชชัย  มณีเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหการ 
7 นายรณกฤต  ชัยวัฒนา คณะเทคโนโลยีสังคม / สาขาวิชาการจัดการ 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นายธนพล  ดาทุมมา สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

ที่มา: งานแนวแนว กลุ่มงานวิชาการ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 

สถิติการติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบการอาชีพของนักเรียนที่จบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สถาบันที่ศึกษาและประกอบอาชีพ 
จ านวนนักเรียน 

รวม ร๎อยละ 
ชาย หญิง 

1. ศึกษาตํอชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม 55 85 140 37.23 
2. ศึกษาตํอชั้น ม.4 โรงเรียนอ่ืน 21 13 34 9.04 
3.ศึกษาตํอสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 27 30 57 15.16 
4.ศึกษาตํอสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 10 4 14 3.72 
5.ศึกษาสถาบันอื่นๆ 4 1 5 1.33 
6.ประกอบอาชีพ 57 31 88 23.40 
7.ไมํประกอบอาชีพและไมํศึกษาตํอ 16 4 20 5.32 
8.ลาออกกลางคัน 8 3 11 2.93 
9.พักการเรียน/แขวนลอย 0 0 0 0 
10.ไมํจบการศึกษา 0 0 0 0 
11.ติดตามไมํได๎ 3 4 7 1.86 
รวมทั้งหมด 201 175 376 100.00 
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ตอนที่ 4 
ภาพความส าเร็จของโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
1. เกียรติประวัติดเีด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 

พ.ศ.2559 
1. โลํรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ไมํเกิน 7 คน รุํนอายุไมํเกิน 

 25 ปี ในรายการเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข๎าวเหนียว สงกรานต๑ปลอดภัย สนุกได๎ ไร๎แอลกฮอล๑ 
วันที่ 24 มีนาคม 2559 จัดโดย สสส. และเทศบาลนครขอนแกํน ประจ าปี 2559 
 2. โลํประกาศเกียรติคุณเพ่ือแสดงวํา โรงเรียนขามแกํนนครเป็นโรงเรียนน ารํองโครงการเผยแพรํ
ความรู๎ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีสูํชุมชน ประจ าปี 2559 
 3. เกียรติบัตรรํวมสํงเสริมกิจกรรมโครงการประกวดสร๎างสรรค๑สิ่งประดิษฐ๑จากวัสดุเหลือใช๎ จังหวัด
ขอนแกํน ประจ าปี 2559  
 4. เกียรติบัตรผลงานเครื่องดักยุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ของใช๎ภายในบ๎าน
จากวัสดุเหลือใช๎ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวดสร๎างสรรค๑สิ่งประดิษฐ๑จากวัสดุ
เหลือใช๎ จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2559 

พ.ศ.2558 
1.  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน โครงการสถานศึกษาปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 

ประจ าปี 2556 ของศูนย๑อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ   12   
ตุลาคม  2558 

2.  รางวัลระดับยอดเยี่ยม  การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ในวันที่  23  
มกราคม  2559  จากศูนย๑แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต. 25  

3. รับโลํและเกียรติบัตรดีเดํน  โรงเรียนขนาดใหญํในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา  2557  ในวันที่  27  มกราคม   2559 จัดโดย  จังหวัดขอนแกํนรํวมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต.25 

4. รับโลํรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การจัดสหกรณ๑ครบวงจรดีเดํนในสถานศึกษา  ประจ าปี  2558  
ในวันที่  5  กุมภาพันธ๑  2559    

5. รางวัลโรงเรียนแกนน าพร๎อมเป็นต๎นแบบระดับเพชร  ปีที่ 1  ชมรม  TO BE NUMBER  ONE  
และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  5  กุมภาพันธ๑  2559 
   6.  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  การแขํงขันฟุตบอล  รุํนอายุไมํเกิน  
15  ปี  “กีฬา  สพม.25 เกมส๑” 

7.  รางวัล 15 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 2  จาก 20 รายการ ของการแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
สุรินทร๑  7-9  เดือน ธันวาคม 2558 

8. โรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลดีเดํน โลํรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี ประจ าปี 
2558 

9. โรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม
กองลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ ของส านักงานลูกเสือแหํงชาติ ประจ าปี 2558 
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10. โรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 

11. โรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเดํน ด๎านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค 
ในโครงการท าดีท างําย ให๎เลือดเยาวชนไทย ให๎โลหิต จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ๑ จ ากัด 

12. โรงเรียนขามแกํนนคร ชนะเลิศประกวดร๎องเพลงประสานเสียงตามโครงการคํานิยม 12 
ประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจ าปี 2558 

13. โรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ฟุตบอลนัดพิเศษ วันสถาปนาโรงเรียนแกํน
นครวิทยาลัย รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร๎อมถ๎วยรางวัล จากทํานเจ๎าคุณพระอุดมประชาทร เจ๎าอาวาสวัด
พระบาทน้ าพุ 

14. โรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันวงดนตรีลูกทํุงโตโยต๎า we are friend ที่
โตโยต๎าแกํนนคร 

15. โรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด๑บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี และเข๎า
รํวมแขํงขันคัดเลือกเป็นตัวแทน เขต 4  

พ.ศ. 2557  
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค  สถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือเจริญ

โภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2556 รับโลํพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (26 พ.ค.2557) ของสภากาชาดไทย 
 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติดดีเดํน ประจ าปี 2555 ของ
ศูนย๑อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557  

3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยําง ต้นแบบ ประจ าปี 2557  โดยคณะกรรมการสํงเสริมการ
พัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 4. รางวัลชนะเลิศ ถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น (Bio Map Contest) 
ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส๎นทางทํองเที่ยว Bio Gang” ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค๑กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO ภายใต๎การก ากับดูแลของรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริต ประจ าปี 2556 รับโลํรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแหํงชาติ 

6. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศเกียรติคุณ 
“โรงเรียนดีเดํนแหํงชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด๎านสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและกีฬา”  ของสมาคมสุข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหํงประเทศไทย ประจ าปี 2557 
 7. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และระดับภาค รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน/
ศิลปะพ้ืนบ๎าน โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล 25,000 บาท จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 8. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภทนักเรียน/เพลง  
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2557 เงินรางวัล11,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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9. รางวัลดีเดํน สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสํงเสริมการออม ประจ าปี 
2557 ประเภทโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 2,001-3,000 คน จากธนาคารออมสิน  31 ตุลาคม 2557 

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

11. รางวัล 4 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน จาก 5 รายการ ของการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวไกลสูํสากล” ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 17-19 เดือนกุมภาพันธ๑ 2557 

12. รางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและห๎องสมุด 
3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง ผลการประเมินห๎องสมุด 3 ดี และ
กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 กุมภาพันธ๑ 2558 

พ.ศ. 2556 
 1. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชมรม   
TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกํน  6 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2557 
ประจ าปี 2557 

2. รางวัลโรงเรียนสํงเสริมประชาธิปไตยตัวอยําง รักษามาตรฐาน ระดับประเทศ ปีที่ 3  โดย
คณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปี 2556 

3. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริต ประจ าปี 2556 รับโลํรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแหํงชาติ 

4. รางวัลชนะเลิศ รับโลํพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการ
แขํงขันร๎อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 จากคณะมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถว
ระดับประเทศ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแกํนนคร เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ณ ลานพระราชวังดุสิต 
(ลานพระบรมรูปทรงม๎า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

6. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต๑หมูํสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน เข๎าประกวดระดับภาค คณะสงฆ๑ภาค 9 ของงาน
มหกรรมสํงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน 
 7. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานพร๎อมเป็นต๎นแบบระดับทองปีที่ 1 ของชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษาระดับประเทศ  ณ ชาเลนเจอร๑ฮอลล๑ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2556 
ประจ าปี 2556 

8. รางวัล 54 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง จาก 120 รายการ ของการแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกํน เขต 25   
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9. รางวัล 19 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จาก 25 รายการ ของการแขํงขันงาน
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 ของการแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good 
Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิม
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 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
ชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 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 กุมภาพันธ๑ 2557 

พ.ศ. 2555 
          1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญํ  ประจ าปีการศึกษา  2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับเงินปีที่ 3 ของชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ ชาเลนเจอร๑
ฮอลล๑ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

3. รางวัลโรงเรียนดีเดํนด๎านคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดํน 
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ของ
ธนาคารออมสิน รํวมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร๎อมเงิน
รางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารออมสิน  ส านักงานใหญํ กรุงเทพมหานคร 
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4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริต ประจ าปี 2555 รับโลํรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศ  ประจ าปี 2555  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ทุจริตแหํงชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล๎าณรงค๑ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู๎มอบรางวัล  เมื่อ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2555 ที่ส านักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี  

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการสํงเสริมการออมดีเดํน ของธนาคารออมสิน
ประจ าปี  2555 พร๎อมรับโลํเงินรางวัล 30,000 บาท ประจ าปี 2555 

6. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการจัดกิจกรรม อย.น๎อย ในโรงเรียน ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกํน  ประจ าปี 2555  

7. รางวัลโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2555 

8. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “สร๎างสรรค๑ สร๎างใจ สร๎างวินัยจราจร” ตามโครงการจังหวัดขอนแกํน
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เทิดไท๎องค๑ราชัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน จากผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน 
เมื่อ 5 กรกฎาคม 2555 ประจ าปี 2555 

9. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร๑”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุํงม่ัน สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy with Grace 
and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 

10. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑( โปรแกรม Paint )  กลุมํนักเรียนเรียนรํวมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 
“สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่น สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 
มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ วงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ข งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่น สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบแห๎ง 
ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทย
มุํงม่ัน สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  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 “สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่น สร๎างสรรค๑แบบอยํางด๎วยป๓ญญา”  Supremecy 
with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

พ.ศ. 2554 
1. ผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินระดับดีมาก 10 ตัวบํงชี้และระดับดี 2 ตัว
บํงชี้ ประจ าปี 2554 

2. รางวัลรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับเงินปีที่ 2 ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร๑วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2554 
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3. รางวัลโรงเรียนสํงเสริมประชาธิปไตยตัวอยําง ระดับประเทศ ปีที่ 2   โดยคณะกรรมการสํงเสริม
การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปี 
2554 

4. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแกํน สถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิต 
ในโครงการเครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโลํพร๎อม
ทุนการศึกษา 20,000 บาท ปีการศึกษา 2554 จากสภากาชาดไทย รํวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ๑ 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิตในโครงการ
เครือเจริญโภคภณัฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโลํพร๎อมทุนการศึกษา 40,000 
บาท จากสภากาชาดไทย รํวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ๑ 

6. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแกํนนคร รับรางวัลชมเชยอันดับ 5 ระดับประเทศ การประกวด
สวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
 7. รางวัลโรงเรียนแหํงการออมดีเดํน ประจ าปี 2554 จากธนาคารออมสิน รับโลํพร๎อมเงินรางวัล 
20,000 บาท ประจ าปี 2554 
 8. รางวัลโรงเรียนสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเดํน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2554 
 9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาแฮนด๑บอล ชาย รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี กีฬา
นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส๑ 2554” ระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟุตบอล  รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส๑ 2554” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม 
 11. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเลํน รุํนเฟเธอร๑เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส๑ 2554” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 12. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเลํน รุํนเฟเธอร๑เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส๑” ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 13. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร๑”งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทยก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in 
ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  
 14. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑( โปรแกรม Paint )  กลุํมนักเรียนเรียนรํวมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 
“สุดยอดเด็กไทยก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 
มกราคม 2555 ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแขํงขัน“แตํงค าประพันธ๑ อินทร
วิเชียรฉันท๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวล้ า 
สูํผู๎น าอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  
ณ อิมแพค   เมืองทองธานี 

16. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การสร๎างอุปกรณ๑และการให๎บริการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวล้ า สูํผู๎น า
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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 ก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับประเทศ “การประกวดร๎องเพลงลูกทุํง กลุํม
นักเรียนเรียนรํวม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวล้ า สูํผู๎น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

พ.ศ. 2553 
1. รางวัลโรงเรียนสํงเสริมประชาธิปไตยตัวอยําง ระดับประเทศ  โดยคณะกรรมการสํงเสริม 

การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต๎นแบบระดับเงิน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร๑วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2553 

3. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ๑ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2553 (ปีท่ี 2) จากสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูขอนแกํน จ ากัด 

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

5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เนื่องในสัปดาห๑
อนุรักษ๑ทรัพยากรน้ าแหํงชาติและวันน้ าโลก ชื่อผลงาน “หนองซองแมว: แหลํงน้ าชุมชนแหลํงเรียนรู๎ของเรา” 
รับโลํเกียรติยศพร๎อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ที่อิม
แพคเมืองทองธานี 25 มี.ค. 2553 

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค 
จังหวัดขอนแกํน ปีการศึกษา 2553 ของสภากาชาดไทยรํวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ๑ รับโลํเกียรติยศพร๎อม
เงินรางวัล 15,000 บาท 

7. โรงเรียนขามแกํนนคร เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรํวม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

8. โรงเรียนขามแกํนนคร เป็นโรงเรียนแกนน าการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

9. โรงเรียนขามแกํนนคร เป็นโรงเรียนต๎นแบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

พ.ศ. 2552    
1. ผํานการประเมินคงสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ๑ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2552 จากสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูขอนแกํน จ ากัด 
 3. รางวัลยอดนักประหยัดตัวน๎อย ระดับประเทศ  ปี 2552  จากส านักงานการไฟฟูาการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. 2543 
          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. เกียรติประวัติของผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2559 
1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   

“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 
2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ 

ประธานกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนดีเดํน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  19  กุมภาพันธ๑  
2559 

พ.ศ. 2558 
 1. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร รับโลํเกียรติคุณ เป็นผู๎ได๎รับยก
ยํองเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู๎ปกครองและครู ดีเดํน ประจ าปี 2558 จากสภาผู๎ปกครองและครู
แหํงประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 

2. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร รับพระราชทานเหรียญลูกเสือ
สดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554-2555 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และ
เข๎าเฝูาฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอม
พระราชทาน ในวันอาทิตย๑ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

3. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด๎าน
ผลงานทางวิชาการผํานการประเมินโดยไมํมีเงื่อนไข  

4. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร เป็นผู๎อ านวยการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเดํน ประจ าปี 2558 

พ.ศ. 2557 
1. นายวีระเดช  ซาตา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554-2555 ตาม

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และเข๎าเฝูาฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมพระราชทาน ในวันอาทิตย๑ที่ 10 พฤษภาคม 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

2. นายวีระเดช  ซาตา  รับโลํประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเดํน โครงการประกาศ
เกียรติคุณบุคคลและองค๑กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดํนในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ประจ าปี 
2557  ของส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จาก พลเอก ประยุทธ๑  จันทร๑
โอชา หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 
          3. นายวีระเดช  ซาตา  รับโลํเกียรติคุณ เป็นผู๎ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม
ผู๎ปกครองและครูดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2557 จากสภาสมาคมผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2557 
          4. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลผู๎อ านวยการสถานศึกษาดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากสมาคม
ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหํงประเทศไทย (สบมท.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 
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          5. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ ด๎านวิชาการ โครงการประกวดหนํวยงานและผู๎มีผลงาน
ดีเดํนที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิด
ไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลคุรุสภาผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ สร๎างคุณประโยชน๑ในด๎านการศึกษา ประเภทผู๎บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 
2557 ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และเข๎ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร๑โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2558  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

7. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลอุปนายกสมาคมผู๎ปกครองและครูดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก
สภาสมาคมผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 

8. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554-2555 ตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และเข๎าเฝูาฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมพระราชทาน ในวันอาทิตย๑ที่ 10 พฤษภาคม 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

9. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ เข็มคุรุสดุดี” ประเภทผู๎บริหาร 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี  2557 

10. นางเบญจมาศ  แก๎ววิศิษฏ๑ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู๎บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2557 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2556 
          1. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลผู๎อ านวยการสถานศึกษาดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากสมาคม
ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหํงประเทศไทย (สบมท.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 
          2. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ ด๎านวิชาการ โครงการประกวดหนํวยงานและผู๎มีผลงาน
ดีเดํนที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิด
ไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          3. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS 
ผู๎อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ ด๎านวิชาการ โครงการประกวดหนํวยงาน
และผู๎มีผลงานดีเดํนที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 
2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นายวีระเดช  ซาตา  รับประทานโลํรางวัล  ผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํนด๎านการสนับสนุนกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE จากทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ที่ ชาเลนเจอร๑
ฮอลล๑ อิมแพคเมืองทองธานี 
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5. นายนิรันดร๑  กระพ้ีแดง รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู๎บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2556 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 

6. นางเบญจมาศ  แก๎ววิศิษฏ๑ รับรางวัลผู๎บังคับญชาลูกเสือดีเดํน ประเภทผู๎บริหาร ประจ าปี 2556 
จากส านักงานลูกเสือแหํงชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

7. นายทินกร  ทองดี  ได๎รับโลํเสมา  ป.ป.ส.  ระดับดีเดํน  ประจ าปี 2556  ในโครงการสถานศึกษา
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด  วันที่  12  ตุลาคม  2558 

พ.ศ. 2555  
 1. นายวีระเดช  ซาตา  รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 หนํวยงานที่ท าคุณประโยชน๑ตํอ
สังคม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี 2555 

2. นายสมพร  นิยมศาสตร๑, นายสัญญา  พันธไชย และนายทินกร  ทองดี  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
ประเภทผู๎บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2555 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 57 วันที่ 
16 มกราคม พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2554 
 1. นายวีระเดช  ซาตา  รับพระราชทานรางวัลสมนาคุณ ชั้น 3 จาก พระเจ๎าวรวงศ๑เธอพระองค๑เจ๎า
โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ของสภากาชาดไทย ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 
 2. นายวีระเดช  ซาตา  ได๎รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทผู๎บริหาร 
ประจ าปี 2554 ในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 
 3. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลบุคคลที่ท าคุณประโยชน๑ตํอเด็กและเยาวชน สาขาคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องในวันเยาวชนแหํงชาติ ประจ าปี 2554 จังหวัดขอนแกํน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 
 4. นายนิรันดร๑  กระพ้ีแดง รับรางวัลครูดีเดํน ประเภทผู๎บริหาร (Person Awards) งานวันครู    
ครั้งที่ 55 ประจ าปี 2554 ที่ศูนย๑ประชุมอเนกประสงค๑กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกํน จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 รํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 5. นายสมศักดิ์  ด๎วงอ่ิม รับรางวัลครูดีเดํน ประเภทผู๎บริหาร (Person Awards) งานวันครู ครั้งที่ 
55 ประจ าปี 2554 ที่ศูนย๑ประชุมอเนกประสงค๑กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกํน จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 รํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 6. นายสัญญา  พันธไชย  รับพระราชทานรางวัลเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสภากาชาดไทย 25 กุมภาพันธ๑ 2554 (บริจาคโลหิต 
จ านวน 100 ครั้งขึ้นไป) 
 7. นายสัญญา  พันธไชย  รับรางวัลข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเดํน ประเภท
ผู๎บริหาร (Person Awards) งานวันครู ครั้งที่ 54 ประจ าปี 2553 ที่ศูนย๑ประชุมอเนกประสงค๑กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 1 รํวมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  

3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2559 
1. นางสาวจุรีรัตน๑  จุฑากฤษฎา  ได๎รับเกียรติบัตรบุคคลผู๎เสียสละและอุทิศตนให๎งานแนะแนวอยําง 

ตํอเนื่องกวํา 20 ปี จากสมาคมแนะแนวแหํงประเทศไทย  
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2. นายอิศราพงศ๑  พรหมวงศานนท๑  และ นายสุรัตน๑  ดวงรัตน๑  ครูผู๎ฝึกซ๎อม ได๎รับโลํรางวัลรอง 
ชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ในการประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ) ไมํเกิน 7 คน รุํนอายุไมํเกิน 
 25 ปี ในรายการเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข๎าวเหนียว สงกรานต๑ปลอดภัย สนุกได๎ ไร๎แอลกฮอล๑ 
วันที่ 24 มีนาคม 2559 จัดโดย สสส. และเทศบาลนครขอนแกํน ประจ าปี 2559 
 3. นายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูผู๎ฝึกสอนผลงานเครื่องดักยุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
สิ่งประดิษฐ๑ของใช๎ภายในบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวด
สร๎างสรรค๑สิ่งประดิษฐ๑จากวัสดุเหลือใช๎ จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2559 

พ.ศ. 2558 
  1. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล ได๎รับโลํเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน ประจ าปี 2556 ในโครงการ 

สถานศึกษาปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
 2. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย๑  เนื่องในโอกาสได๎เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ 
 3. นางสุภา  มนูญศักดิ์  ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณผู๎ท าคุณประโยชน๑แกํเทศบาลนครขอนแกํนด๎าน
การศึกษาและสิ่งแวดล๎อม เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี เทศบาลนครขอนแกํน 
 4. นายนิกร  สีกวนชา เป็นครูที่ปรึกษา ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม (ชนะเลิศ) โครงการพลังเล็กเปลี่ยน
โลกปี 3 จัดโดย ปตท. จ ากัด(มหาชน) รํวมกับบริษัท อสมท. จ ากัด 
 5. นางวิไลลักษณ๑  ชูสกุล ได๎เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ 
 6. นางนภธร  อัครธรสกุล ได๎รับรางวัลในโครงการ “ครูดีไมํมีอบายมุข” ประจ าปี 2559 (ปีที่ 5) 
 7. นางบุญปลูก  แสนหาญ ได๎รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558 
 8. นางพิกุลรัตน๑  บรรดาศักดิ์ไพศาล  ได๎รับคัดเลือกเป็น  “ครูแสนดี”ประจ าปี 2559 
 9. นายวีระพล  จันทร๑ศิลา  และนายปราโมทย๑  พูลปริญญา  เป็นครูผู๎ฦกสอนการจัดสวนถาดชื้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ใน
วันที่  27-29  มกราคม  2559 

10. นายวีระพล  จันทร๑ศิลา  และนางสุภาพร  พิศถาน  เป็นครูผู๎ฦกสอนการจัดสวนแก๎ว  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในวันที่  27-29  
มกราคม  2559 

11. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ๑  ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ดีเดํน ของคุรุ
สภา เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 1 

พ.ศ. 2557 
 1. นางอรพิน  สรรเสริญสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดครูสหกรณ๑ดีเดํน จาก
ส านักงานสหกรณ๑จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2557 
           2. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย๑  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ดีเดํน ของคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกํน เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 
           3. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ดีเดํน ของคุรุสภาเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแกํน เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 4. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  สถานศึกษาปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด ระดับดีเดํน ประจ าปี 2554 ของศูนย๑อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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 5. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  สถานศึกษาปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด ระดับดีเดํน ประจ าปี 2555 ของศูนย๑อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2557   

6. นายสมบูรณ๑  ระวิวรรณ รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ประจ าปี  2556 ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ 
ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวดหนํวยงานและผู๎มีผลงานดีเดํนที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-
20 กุมภาพันธ๑ 2557 

7. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ประจ าปี  2556  ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑ ด๎านบริหารจัดการ โครงการประกวดหนํวยงานและผู๎มีผลงานดีเดํนที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 
2557 

8.  นางดวงจันทร๑  มาค า, นายประยงค๑  สิงหาด, นางสาวพัชรวีร๑  นามพิกุล, รชันี  กลิ่นทอง, นาย
วัชรพันธ๑  ศรีทานันท๑, นางสาวสมปรารถนา  มะลิใหมํ, นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร, นางอารยา  นารคร, 
นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน๑, นางฉวีวรรณ  บุญระมี, นางญาณิศา  เครือวรรณ, นายณรงค๑  ทํวมไธสง, นาง
เทพบังอร  บึงมุม, นางธัญวรัตน๑  วงศ๑เทวราช, นางสาวณัฏฐ๑ธัญญา  สุนทโรจน๑, นางบัวกลัป์  ศรียันต๑, นาย
ประดิษฐ๑  กดนอก, นางสาวประทุมทิพย๑  การสร๎าง, นางปริยากร  ศรีวงษา, นายปริวรรต ประจันตะเสน, 
นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง, นายพัฒนพงศ๑  ศรีวะรมย๑, นายพิเชษฐ๑  ใจชัยภูมิ, นายมาลัย  กองธรรม, นาง
ลักษณเดือน  สนทอง, นางวนิดา  ป๓ญญามี, นางสาววยุรี  วงศ๑สมศรี, นางศศิวิมล แย๎มแสงสังข๑, นางสุธาสินี  
วรรณภาส และนางสุมาลี  สุคนธ๑คันธชาติ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู๎สอน ประจ าปี 2557  จาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

9. นายกิตตินิพนธ๑  สิรินทรภูมิ  รับรางวัลยกยํองเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ. 
2558 สายงานการสอนที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีผลงานเป็นที่ปรากฎ  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเข๎ารับรางวัลจาก พลเอกประยุทธ จันทร๑โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ เนื่องในวันครูครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2558  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

10. นางสุภาณี  คงกระโทก รับรางวัลผู๎บังคับญชาลูกเสือดีเดํน ประเภทครูผู๎สอน ประจ าปี 2556 
จากส านักงานลูกเสือแหํงชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

11. นางวิไลลักษณ๑  ชูสกุล รับรางวัลหัวหน๎าวิชาการดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ  โครงการ
สํงเสริมนิสัยรักการอํานและห๎องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
เรื่อง ผลการประเมินห๎องสมุด 3 ดี และกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 
กุมภาพันธ๑ 2558 

12. นางญาณิศา  เครือวรรณ  รับรางวัลครูบรรณรักษ๑ดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ  
โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและห๎องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 เรื่อง ผลการประเมินห๎องสมุด 3 ดี และกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานในโรงเรียน ประจ าปี 2557  
เมื่อ 24 กุมภาพันธ๑ 2558 
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13. นายพิเชษฐ๑  ใจชัยภูมิ  รับรางวัลครูบรรณรักษ๑ดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ  โครงการ
สํงเสริมนิสัยรักการอํานและห๎องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
เรื่อง ผลการประเมินห๎องสมุด 3 ดี และกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 
กุมภาพันธ๑ 2558 

14. นางสาวอรรถวรรณ  ส าเภาทอง  ได๎รับรางวัล  ดี  การประกวดสื่อ  นวัตกรรมด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช๎ในการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานด๎วย  Googel  Apps  for  Education  ปี
การศึกษา  2558    ในวันที่  17  กุมภาพันธ๑  2559 

15. นางลักษเดือน  สนทอง  ได๎รับรางวัล  ยอดเยี่ยม  การประกวดสื่อ  นวัตกรรมด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช๎ในการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานด๎วย  Googel  Apps  for  Education  ปี
การศึกษา  2558    ในวันที่  17  กุมภาพันธ๑  2559 

พ.ศ. 2556 
 1. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ, นางชมชื่น  ผาสุขธรรม, นางต๎องตา  ไชยเสือ, นางทิพย๑วรรณ        
ภูมิทัต, นางนิธิดา  ชื่นนิรันดร๑, นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล, นางรัตติกาล  ขวาค า, นางสาวอรรถวรรณ  
ส าเภาทอง, นางสุภาณี  คงกระโทก, นางสุภาพร  พิศฐาน, นายวีระพล  จันทร๑ศิลา, นางไพรัตน๑ ชื่นปรีชา, 
นางมนธิรา  สุดา, นางเยาวภา  ไชยเชษฐ๑, นางเยาวรักษ๑  ระรื่นรมย๑, นางราตรี  หาญสุโพธิ์, นางวชิราภรณ๑  
เยี่ยมแสง, นางวรรณวนัช  ก าหนดศรี, นางสังวาลย๑  อติรัตนวงษ๑, นางสาวกนกพิชญ๑  จิตตภานันท๑, 
นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร, นางสาวสุทธิรัตน๑  แขรัมย๑, นางสาวสุนันทา  ปิยะศิลป์, นางอมรพรรณ  รักษา
เคน, นางอรพิน  สรรเสริญสุข, นางอุบลวัณณา  รอนยุทธ, นายนฤพงษ๑  วุฒิพันธ๑, นายบุญเกิด  ศิริวรรณ, 
นายสมเพชร  ปูอมสุวรรณ, นายอดิเรก  สารีพิมพ๑ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู๎สอน ประจ าปี 2556  
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 
 2. นางฐานิตา  ไชยกาล รับรางวัล ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน ระดับจังหวัด ของส านักงานลูกเสือ
แหํงชาติ ประจ าปี 2556 
 3. นายวีระพล  จันทร๑ศิลา  รับรางวัลผู๎ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬามวยสมัครเลํน การแขํงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา คัดเลือกตัวแทนเขต 4 ประจ าปี 2556 วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2556 ที่จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดมหาสารคาม 

4. นายสมบูรณ๑  ระวิวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC 
AWARDS ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ด๎านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวดหนํวยงานและผู๎มีผลงานดีเดํนที่ประสบผลส าเร็จเป็น
ที่ประจักษ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          5. นางปราณี  ถิ่นเวยีงทอง รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS 
ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ด๎านบริหารจัดการ 
โครงการประกวดหนํวยงานและผู๎มีผลงานดีเดํนที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ๑ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 
เดือน ธันวาคม 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4. ผลงานดีเด่นของนักเรยีนโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2559 
1. นางสาวกัลยรัตน๑  มิ่งขวัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ผํานการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อเป็น

คณะผู๎แทนลูกเสือไทย เข๎ารํวมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด๑ 
2. เด็กหญิงธัญญา  จันทร๑ถอด เด็กหญิงอริยาภรณ๑  นามดวง เด็กหญิงวรรณรัตน๑  เพ็งมอ  ได๎รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องดักยุง ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ของใช๎ภายในบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ 
พ.ศ. 2558 

 1. เด็กหญิงวรรณรัตน๑  เพ็งมอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม (ชนะเลิศ) 
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี3 จัดโดย ปตท. จ ากัด(มหาชน) รํวมกับบริษัท อสมท. จ ากัดไปทัศนศึกษา
ประเทศญี่ปุุน ระหวํางวันที่  16-22 ตุลาคม  2558 
 2. เด็กหญิงวรรณรัตน๑  เพ็งมอ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และนางสาวสุดารัตน๑  สํวยนนท๑  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐโครงงาน  “คนไทย
ใสํใจการใช๎พลังงาน”รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดโดยสถานีวิทยุแฮปปี้ไทม๑รํวมกับบริษัท ปตท.จ ากัด 
มหาชน  ในวันที่  12  ธันวาคม  2558 
 3. เด็กหญิงอรียาภรณ๑  นามดวง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นางสาวธัญญา  จันทร๑ถอด  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นายเจษฎา  สาตุํน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นายศราวุธ  ด ามินศก  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสิ่งประดิษฐโครงงาน  “คนไทยใสํ
ใจการใช๎พลังงาน”รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดโดยสถานีวิทยุแฮปปี้ไทม๑รํวมกับบริษัท ปตท.จ ากัด 
มหาชน  ในวันที่  12  ธันวาคม  2558 
 4. นางสาวกุลนัฐ  สีทาแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/1 นางสาวศุทธินี  กาญจนสกุล   นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/1  และนางสาวอมรรัตน๑  มาตรแก๎ว    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/7 ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศการแขํงขันทักษะการแตํงค าประพันธ๑ (ศิล)วิไลร๎อยประพันธ๑) ได๎รับโลํเกียรติยศ  พร๎อมเงินรางวัล  
1,200  บาท  ในวันภาษาไทยแหํงชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2558 ของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณธ
ศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่  14  พศจิกายน  2558  
 5. นายมาวิน  ภานุรักษ๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดยุว
ทูต  “Sto  Teen  Mom” ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน  ในวันที่  
25  พฤศจิกายน  2558  
 6. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ได๎รับรางวัลชมเชย  การประกวด
ยุวทูต  “Stop  Teen  Mom” ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน  ใน
วันที่  25  พฤศจิกายน  2558  
 7. เด็กชายภานุพงศ๑  แก๎วแสนค า  เด็กหญิงปลัดดา  ทองดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4 และ
เด็กหญิงลภัสชฏา  พรมโยธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/9    ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวน
ถาดชื้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในวันที่  27-29  มกราคม  
2559 

10. นางสาวสุนิสา  แก๎วขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4  นางสาวรมย๑ธีรา  แสงแก๎ว  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/9 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การจัดสวนแก๎ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในวันที่  27-29  มกราคม  2559 
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11. นายสถาพร  เศษวันโคตร  นายเทียนชัย  แก๎วใส  นายทนุธรรม  ใบกว๎าง  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และนางสาวสุทธินี  กาญจนสกุล  นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี่ 6/1 ได๎รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเดํน ประจ าปี 2558 ในโครงการเยาวชนแหํงชาติ 

12. นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได๎รับรางวัลชนะเลศพร๎อมเงินรางวัล 
3,000  บาท  การประกวดกลอนสดในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน 

13. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ได๎รับรางวัลเยาวชนดีเดํน 
จังหวัดขอนแกํน สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ปูองกันป๓ญหาสังคม และนางสาวกุลณัฐ  สีทาแก  
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได๎รับรางวัลสาขาพัฒนาเยาวชนบ าเพ็ญประโยชน๑และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
เยาวชน ในงานมหกรรมวันเยาวชนแหํงชาติ จังหวัดขอนแกํน 

พ.ศ. 2557 
1. นางสาวนนทิยา  จ าปาหวาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 รางวัลชนะเลิศ การประกวด

สมาชิกสหกรณ๑ดีเดํน  เงินรางวัล 1,000 บาท จากส านักงานสหกรณ๑จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2557 
2. นางสาวศุภิสรา  พิมพ๑ดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การ

ประกวดสมาชิกสหกรณ๑ดีเดํน  เงินรางวัล 3,000 บาท จากส านักงานสหกรณ๑จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 
2557 
          3. นายป๓ทรมย๑  พรมผา  รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขํงขันประกวดร๎อง
เพลง พงษ๑ภิญโญลูกทุํงคอนเทส 2014 จากวิทยาลัยทคโนโลยีพงษ๑ภิญโญ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 4. เด็กหญิงพรทิพย๑  พํวงเชียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได๎รับคัดเลือกเป็นลูกท่ีมีความกตัญ๒ู
กตเวทีอยํางสูงตํอแมํ ในโอกาสวันแมํแหํงชาติ ปี 2557 รับโลํเกียรติคุณจากสภาสังคมสงเคราะห๑แหํงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ เมื่อ 12 สิงหาคม 2557 
 5. นางสาวสุภาพร  นวลจันทร๑, นางสาวชุติมา  เตชะนอก, นางสาวจันทรกานต๑  แก๎วมั่น, นางสาว
ศศิธร  โพธิ์พูล และนายกรกฏ  ชํวยนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 50,000 บาท การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น (Bio Map Contest) ในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “เส๎นทางทํองเที่ยว Bio Gang” 
ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค๑กรมหาชน) สภพ. หรือ BEDO ภายใต๎การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยนางพิกุลรัตน๑  บรรดาศักดิ์ไพศาล ครูที่
ปรึกษากิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 
 6. นายวัชระ  สรรพลาภัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได๎รับรางวัล “นายแบบบุคลิกภาพดี” 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “นายแบบ Top Model ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 7. นายสุทธิพงษ๑  มีจันดี และนายศิวดล  สวัสดิ์โพธิ์ ได๎รับคัดเลือกยกยํองและเชิดชูเกียรติ “กลุํมเด็ก
และเยาวชนดีเดํน จังหวัดขอนแกํน” สาขาพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแหํงชาติ จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2557  เมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  
  8. นายธนพล  มหามาตร  ได๎รับคัดเลือกยกยํองและเชิดชูเกียรติ “กลุํมเด็กและเยาวชนดีเดํน 
จังหวัดขอนแกํน” สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแหํงชาติ จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2557  เมื่อ 
12 กันยายน พ.ศ. 2557  
 9. นายธนพล  มหามาตร  ได๎รับคัดเลือกยกยํองและเชิดชูเกียรติ “สุดยอดยุวทูตวัฒนธรรม จังหวัด
ขอนแกํน” แอร์เอเชียลัดฟ้า สานต่อ ก่องานศิลป์ บินฟรีกับแอร์เอเชีย 1 ปี  ประจ าปี 2557  กระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อ  
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 10. นางสาวจิรัชญา  ภูแชํมโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  รับรางวัลชนะเลิศ ถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแขํงขันวิ่งการกุศลวันศรีนครินทร๑มินิ
มาราธอน ครั้งที่ 17 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ระยะทาง 11.55 กิโลเมตร รุํนอายุ 16-18 ปี จัดโดยคณะ
แพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557  

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

12. นายนิรวิทย๑  สุโคตร, นางสาวศุภาพิชญ๑  แสนราษฎร๑, นางสาวอุทุมพร   โคตรทุม  รางวัล
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 (78.90/23) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางสาววิลาวัณย๑  ค ามูล นางสาวนงค๑รัก  ไท
ธานี ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

13. เด็กหญิงนิชนันท๑  ตะวงค๑, นางสาวอนิลธิตา  จุลโนนยาง, เด็กชายเฉลิมชัย  ทะสังขา รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ (ประเภท 2) ม.1-ม.3  (86.00)  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557  นางปราณี  ถิ่นเวียง
ทอง, นางกัลยา  เรืองจันทร๑ ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 14. เด็กหญิงธัญญา  จันทร๑ถอด, เด็กหญิงวรรณรัตน๑  เพ็งมอ, เด็กหญิงอริยาภรณ๑  นามดวง รางวัล
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม.1-ม.3 (80.40/5) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายนิกร  สีกวนชา นายนฤพงษ๑  วุฒิ
พันธุ๑ ครูผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 15. นายศราวุธ  ด ามินเศก, นายเจษฎา  สาตุํน รางวัลเหรียญเงิน (79.14/7)  การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2557 นายนิกร  สีกวนชา, นายองอาจ  ประจันตเสน  ครูผู๎ฝึกสอน วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 
 16. นางสาวธัญญารัตน๑   คณะวาปี รางวัลเหรียญทอง การประกวดศิลป์สร๎างสรรค๑ ม.4-ม.6 
(80.5/35)  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางธน
ภรณ๑   เหลําคนค๎า  ครูผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 17. นายอดิเทพ   ศรีโนนมํวง รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเขียนภาพไทยสีเอกรงค๑ ม.4-ม.6 
(75/30)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางธน
ภรณ๑   เหลําคนค๎า  ครูผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 18. นายชานนท๑  จงจินากูล, นายนิรัตติศัย  ไชยปาน, นายปกรณ๑  ราชม, นายปฏิพัทธ๑  จ านงค๑กิจ, 
นายวีระวุฒิ  รอดมาลัย และนายสุภโชค  โพธิเศษ รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
(84/18)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายอิศ
ราพงศ๑   พรหมวงศานนท๑, นายมนตรี  ศรีแก๎วทุม, นายสุวัฒน๑  ดวงรัตน๑ ครูผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
 19. นางสาวจิรัชยา  ป๓นสาย, เด็กชายชาญชล  ลามุล, นายชานนท๑  จงจินากูล, เด็กหญิงชุติมา
พร  สีโท, เด็กหญิงญานิกา  ผิวแดง, เด็กหญิงดลยา  สารพัน, เด็กหญิงธัญญารัตน๑   อุปฮาต, เด็กชายธันย๑
ชนก  จักรเสน, นางสาวธิภาดา  ผุยพัฒน๑, เด็กชายธีรเทพ  เล็บขาว, เด็กชายนิรัตติศัย  ไชยปาน, เด็กหญิงนุ
จรี   โพธิ์ศรี, นางสาวบุษรินทร๑  ปูุคาน, นายปกรณ๑  ราชม, นายปฏิพัทธ๑  จ านงค๑กิจ, เด็กหญิงปริยาดา  อา
กามะ, นายป๓ทรมย๑   พรมผา, นางสาวพรรรณชนก  ดวงจ าปา, นายพสิษฐ๑  บุญกว๎าง, นางสาวภัทรวิจิตรา  วี
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ระศักดิ์, นายภูวนาท  พลโยธา, เด็กชายรัตนพงศ๑  จันทรังศรี, นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร๑, นายวรพล  อัคคะ
, เด็กหญิงวันทนา  อยูํสุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท๑, เด็กหญิงศิรินทร  ดอนหลาบค า, นางสาวศุภลักษณ๑  ค า
สวนมอญ, เด็กหญิงสายสุดา  เหลากัน, เด็กชายสิรภพ  บุญยรัชนิกร, เด็กหญิงสุดารัตน๑  สํวยนนท๑, นางสาว
สุทธิดา  ป๓ญญาด,ี นางสาวสุธดิา  อัมมะพะ, เดก็หญิงสุธิดา  นาชัยภูมิ, นางสาวสวุิสา  เทพพันธ๑, นางสาว
อุบลรัตน๑  ข๎อยุํน, เด็กชายเจษฎาพร  จิตติเคนา, นางสาวเนตรชนก   วงษ๑ชัยเพ็ง, นางสาวเนติยา  ค าภักดี, 
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองฝุาย,   รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแขํงขันวง
ดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (93.5) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายอิศราพงศ๑  พรหมวงศานนท๑, นางนภธร  อัครธรสกุล, นางธน
ภรณ๑  เหลําคนค๎า, ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล, นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช, นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ,์ นาย
มนตรี  ศรีแก๎วทุม, นายสุวัฒน๑  ดวงรัตน๑ ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

20. นายป๓ทรมย๑  พรมผา รางวัลเหรียญทอง (85/9) การประกวดการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2557 นายอิศราพงศ๑   พรหมวงศานนท๑ ผู๎ฝึกสอน วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

21. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม, นางสาวบุษรินทร๑   ปูุคาน , นางสาวพัชรา   ภูโท , เด็กหญิง
พินา  ลี้ทวีสุข, นางสาวลักขณา  ผาสุข, เด็กหญิงศรันณ๑พร  จักรนารายณ๑, นางศุภิสรา  ราชรี รางวัลเหรียญ
ทอง  การประกวดการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑ ม.4-ม.6 (82/33) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางธนภรณ๑  เหลําคนค๎า, นางนภธร  อัครธรสกุล, นาย
อิศราพงศ๑  พรหมวงศสนนท๑, นางชโลทร  โชติกีรติเวช ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

22. เด็กชายธราธร  ธีรฐิติธรรม, นายพิชิตชัย  อมรพันธ๑, นายภัทรพงษ๑  สวํางศรี, นายภทัร
ศักดิ์  สวํางศรี, นายภาณุวัฒน๑  บัณฑิตกุล, นายศิรินิวัฒน๑  พุทธศร, นายสรวิศ  สังฆมณี, นายอภิสิทธิ์  แซํ
เล๎า รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1-ม.3 (87.8) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางสาววิไล  ทอง
แทํงไทย, นางรพิธร  เสนาไชย, นายลิขิตพันธุ๑  อมรสิรินันท๑ ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

23. นายธนกฤต  สิมมา, นายธนาคาร  ปิตตาระพา, นายวรพล  คุณสิงห๑, นายสุขุม  ไกยวงศ๑, นาย
หนึ่งนที  สุริรักษ๑, นายอภิวัฒน๑  ปะบุญเรือง รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแขํงขันการสร๎างอุปกรณ๑เพ่ือ
ให๎บริการ ม.4-ม.6 (87/7)   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2557 นางรพิธร  เสนาไชย, นางสุทธิรัตน๑  ภูํระหงษ๑, นางสาววิไล  ทองแทํงไทย ผู๎ฝึกสอน 9-11 
ธันวาคม 2557 

24. นายนัฐพงษ๑  ศรีภาชัย, นางสาวภัชชา  ชนะภักด,ี นางสาวศศิวิมล  จันทมาตย๑, นางสาวสิมิ
ลัน  ไชยชุม, นางสาวสุภาพร  มะลาศรี รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดการแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth Counselor: YC)  ม.4-ม.6 (78.67/8) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นางสาวจุรีรัตน๑  จุฑากฤษฎา, นางสาวภาวดี  แสงศร ผู๎ฝึกสอน 9-
11 ธันวาคม 2557 

25. เด็กชายภัทรธร  ดีสุรกุล, เด็กชายเอกัคตา  อํอนตา รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 (80/21) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557  นางกัญญาพร  จันทรโสภณ, นางปริยากร  ศรีวงษา 
ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 
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26. เด็กหญิงกันตนา  เชี่ยวชาญ, เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักด,ี เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ รางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (98)  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายปราโมทย๑  พูนปริญญา,  นายวีระ
พล  จันทร๑ศิลา ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

27. นางสาวณัฐกรณ๑  สุภาพกุล, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวพรรษชา  สมัย รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดการแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 (90.5/10)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายวีระพล  จันทร๑ศิลา, นางสุภาพร  พิศฐาน  ผู๎ฝึกสอน 9-11 
ธันวาคม 2557 

28. เด็กชายอนุสรณ๑  เพียค าลือ รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
บกพรํองทางรํางกายฯ ม.1-ม.3 (94.25/6)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

29. นางสาวสรญา  ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการขับร๎อง
เพลงไทยลูกทุํง ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 (90)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557   นางวิไลลักษณ๑  ชูสกุล ผู๎ฝึกสอน 9-11 ธนัวาคม 2557 

30. นายพรเทพ  จันทร๑เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ๑นา เข๎ารํวม การประกวดการแขํงขันการวาด
ภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ม.1-ม.6 (84/13) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 นายนิกร  สีกวนชา, นายองอาจ  ประจันตเสน ผู๎
ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม  2557 

31. เด็กหญิงกันตนา  เชี่ยวชาญ, เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักด,ี เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (84)  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวไกลสูํสากล” ปีการศึกษา 2557 นาย
ปราโมทย๑  พูนปริญญา,  นายวีระพล  จันทร๑ศิลา ผู๎ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 
กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2558 

32. นางสาวจิรัชยา  ป๓นสาย, เด็กชายชาญชล  ลามุล, นายชานนท๑  จงจินากูล, เด็กหญิงชุติมา
พร  สีโท, เด็กหญิงญานิกา  ผิวแดง, เด็กหญิงดลยา  สารพัน, เด็กหญิงธัญญารัตน๑   อุปฮาต, เด็กชายธันย๑
ชนก  จักรเสน, นางสาวธิภาดา  ผุยพัฒน๑, เด็กชายธีรเทพ  เล็บขาว, เด็กชายนิรัตติศัย  ไชยปาน, เด็กหญิงนุ
จรี   โพธิ์ศรี, นางสาวบุษรินทร๑  ปูุคาน, นายปกรณ๑  ราชม, นายปฏิพัทธ๑  จ านงค๑กิจ, เด็กหญิงปริยาดา  อา
กามะ, นายป๓ทรมย๑   พรมผา, นางสาวพรรรณชนก  ดวงจ าปา, นายพสิษฐ๑  บุญกว๎าง, นางสาวภัทรวิจิตรา  วี
ระศักดิ์, นายภูวนาท  พลโยธา, เด็กชายรัตนพงศ๑  จันทรังศรี, นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร๑, นายวรพล  อัคคะ
, เด็กหญิงวันทนา  อยูํสุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท๑, เด็กหญิงศิรินทร  ดอนหลาบค า, นางสาวศุภลักษณ๑  ค า
สวนมอญ, เด็กหญิงสายสุดา  เหลากัน, เด็กชายสิรภพ  บุญยรัชนิกร, เด็กหญิงสุดารัตน๑  สํวยนนท๑, นางสาว
สุทธิดา  ป๓ญญาด,ี นางสาวสุธดิา  อัมมะพะ, เด็กหญิงสุธิดา  นาชัยภูมิ, นางสาวสวุิสา  เทพพันธ๑, นางสาว
อุบลรัตน๑  ข๎อยุํน, เด็กชายเจษฎาพร  จิตติเคนา, นางสาวเนตรชนก   วงษ๑ชัยเพ็ง, นางสาวเนติยา  ค าภักดี, 
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองฝุาย,   รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแขํงขันวงดนตรีลูกทํุง ประเภททีม ก 
ม.1-ม.6 (84/10) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวไกลสูํสากล” ปี
การศึกษา 2557 นายอิศราพงศ๑  พรหมวงศานนท๑, นางนภธร  อัครธรสกุล, นางธนภรณ๑  เหลําคนค๎า, ดร.
นภาพร  เพ็ชรศรีกุล, นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช, นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์, นายมนตรี  ศรีแก๎วทุม, นาย
สุวัฒน๑  ดวงรัตน๑ ผู๎ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2558 
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33. เด็กชายธราธร  ธีรฐิติธรรม, นายพิชิตชัย  อมรพันธ๑, นายภัทรพงษ๑  สวํางศรี, นายภทัร
ศักดิ์  สวํางศรี, นายภาณุวัฒน๑  บัณฑิตกุล, นายศิรินิวัฒน๑  พุทธศร, นายสรวิศ  สังฆมณี, นายอภิสิทธิ์  แซํ
เล๎า รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1-ม.3 (81.93/10) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64  “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวไกลสูํสากล” ปีการศึกษา 2557 นางสาว
วิไล  ทองแทํงไทย, นางรพิธร  เสนาไชย, นายลิขิตพันธุ๑  อมรสิรินันท๑ ผู๎ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2558 

34. นางสาวสรญา  ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
บกพรํองทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 (54/5)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย 
ก๎าวไกลสูํสากล” ปีการศึกษา 2557   นางวิไลลักษณ๑  ชูสกุล ผู๎ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2558 

35. เด็กหญิงนิชนันท๑  ตะวงค๑, นางสาวอนิลธิตา  จุลโนนยาง, เด็กชายเฉลิมชัย  ทะสังขา รางวัล
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ (ประเภท 2) ม.1-ม.3  (79.60/9)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก๎าวไกลสูํสากล” ปีการศึกษา 2557  นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง, นาง
กัลยา  เรืองจันทร๑ ผู๎ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2558 

36. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได๎รับการคัดเลือกเป็นเยาวชน
ต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เมื่อ 21 กุมภาพันธ๑ 2558 ที่เดอะมอลล๑ จังหวัดนครราชสีมา และได๎เป็นตัวแทนเข๎ารับการคัดเลือก
ระดับประเทศ ระหวํางวันที่ 28 มีนาคม 2558 ถึง 2 พฤษภาคม 2558  

37. นายภาณุวัฒน๑  บัณฑิตกุล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  รุํนที่ 7 ปีการศึกษา 2558 เรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาย
อาชีพ ตํอเนื่องจนจบปริญญาตรี 

38. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม ได๎รับประทานโลํรางวัล จากทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี องค๑ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ด ีTO BE NUMBER ONE รุํนที่ 5 ประจ าปี 2558 ระดับประเทศ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2558 
 

พ.ศ. 2556 
1. นางสาวพรพิพัฒน๑  เสนจันทร๑ฒิไชย ม.6/3 นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก ม.4/1 นายธนพล  มหา

มาตย๑ ม.4/7 และนายอภิวัฒน๑  ปะบุญเรือง ม.4/3 รับรางวัลชนะเลิศ รับโลํพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการแขํงขันร๎อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 
จากคณะมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแกํนนคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การ
ประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ณ ลานพระราชวังดุสิต 

(ลานพระบรมรูปทรงม๎า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
3. ด.ญ.สุนิสา  แก๎วขาว, 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.กรรณิการ๑  มะเสนา ม.3/10 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต๑หมูํสรรเสริญคุณ 
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน เข๎าประกวดระดับ
ภาค คณะสงฆ๑ภาค 9 ของงานมหกรรมสํงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎าน
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พระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน 
 4. นายชาญวิทย๑  ชราชิต และนางสาวลักษมณ  สร๎อยทอง ม.5/2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ตอบป๓ญหาธรรมะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํน เข๎าประกวดระดับภาค คณะ
สงฆ๑ภาค 9 ของงานมหกรรมสํงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านพระพุทธศาสนา ฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 
2556 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน 
          5. นายวัชรพงษ๑  ป๓ดชา  ชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันมวยไทยสมัครเลํน รุํน แบนตั้มเวท 
(น้ าหนักไมํเกิน 54 กิโลกรัม) การแขํงขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎ารํวมแขํงขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2556 เป็นตัวแทนเขต 4 (สกลนคร/มหาสารคาม)และ
เป็นตัวแทนภาค 3 กีฬาเยาวชนแหํงชาติไปแขํงขันท่ีจังหวัดเพชรบูรณ๑   
          6. นายภาณุพงษ๑  เพียค าลือ  ชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันมวยไทยสมัครเลํน รุํน ไลท๑เวท 
(น้ าหนักไมํเกิน 60 กิโลกรัม) การแขํงขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎ารํวมแขํงขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2556 และเป็นตัวแทนเขต 4  (สกลนคร/มหาสารคม) 
          7. นายอเนชา  นาหนองตูม ชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันมวยสากลสมัครเลํน รุํนรุํน ฟลายเวท 
(น้ าหนักไมํเกิน 51 กิโลกรัม) การแขํงขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎ารํวมแขํงขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2556 และเป็นตัวแทนเขต 4  (สกลนคร/มหาสารคม) 
          8. นายเกียรติศักดิ์  ทะมานนท๑ นายจักรกฤษ๑  ส านักบ๎านโคก รองชนะเลิศเหรียญเงิน การแขํงขัน
มวยไทยสมัครเลํน การแขํงขันกีฬานักเรียนฯ ระดับจังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2556 
 9. เด็กหญิงณัฎฐ๑นรี  ศรีชัยมูล  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 10. นางสาวสาวิตรี  สารเพ็ชร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 11.  เด็กชายชิตพล  ดวงพาบัน, เด็กหญิงประภาสิริ  ชาตรี, เด็กชายอัครศิษฐ๑  สินธุวงษานนท๑  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 12. เด็กชายปรีดี  เสนาไชย, เด็กหญิงพัชรพร  ฤทธาพรม, เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุตตะพล  รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 13. เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ,  เด็กหญิงปริชญา  ยงบรรทม,  เด็กหญิงพานพํุม  ปิ่นแก๎ว 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร๑ (Science Show) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 14. นางสาวจงกลณี  ศิลปศิริวัฒน๑, นายจักรพันธ๑  แถวพินิจ, นางสาวชลธิชา  โนนทิง, นายณัฐ
ชนน  อ่ิมสมบัติ, นางสาวทอฝ๓น  สมขันต,ี นายธงไชย  ชาเหลา, นางสาวนพรรษวรรณ  แนํนอุดร, นาย
ปราชญ๑รวี  ทุยเวียง,  นางสาวพนัดดา  ประธานี, นายภัทรวีร๑  สารีพิมพ๑, นายภูธิภัทร  เหลําโสภา, นางสาว
มาริษา  ชิตบุตร, นางสาววนชัพร  ไชยปาน, นางสาววิภาว ี บุญศิร,ิ นายสุรวุฒ ิ จันทร๑ซ๎าย, นางสาวสุวรรณ
ทนา  เทพวงษ๑, นางสาวอรพรรณ  วงษ๑ไชยา, นายอิสริยะ  พรมดวงด,ี นายเจษฎา  เสตพันธ๑ และนางสาว
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เสาวลักษณ๑  เขื่อนขันธ๑ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 15.  เด็กหญิงณิชารักษ๑  ภูสอดเงิน และนายธาราธร  ทองโคตร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การ
แขํงขันตอบป๓ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎า
แขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 16. นางสาวธัญญรัตน๑  คณะวาปี รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันศิลป์สร๎างสรรค๑รวม ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2556 
 17. นายจตุพิธพร  เผื่อนดา, นายจักกรี  จงจินากูล,  เด็กหญิงจานิสตา  สารเสริฐ, นางสาว
จิตรา  ทองไพโรจน๑, นายจิติวุฒิ  บุตรตั้ว,  นางสาวจินดารัตน๑  ประนนท๑,  เด็กหญิงจิรัชยา  ป๓นสาย, 
นางสาวฐิตวันต๑  สวนอํอน, นางสาวณัฐภรณ๑  สุภาพกุล, นางสาวทินมณี  ป๓้นรูป, เด็กหญิงธนาวรรณ  นิยะ
รตัน๑, นายธนโชต ิ หงษาค า, นายปกรณ๑  ราชม, นายปกรณ๑  บุษมงคล,  เด็กหญิงปณิดา  มหามูล,  นายป๓ท
รมย๑  พรมผา, นายพงศกร  รัตนจันทร๑, เด็กหญิงพรรณชนก  ดวงจ าปา, นางสาวภัทราพร  ฤทธิศร, นาย
ภูมินทร๑  คามะนะ, เด็กชายภูวนาท  พลโยธา, นายภวูเดช  วงษ๑บุญชา, นางสาวยลดา  เก็จโกวิท,  เด็กหญิง
วันทนา  อยูํสุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท๑, นางสาวศรสวรรค๑  คอบค๎อ, นายศาสตรา  ตังควนิช, นางสาวศิริน
ธร  มีพร๎อม, นางสาวศุภลักษณ๑  ค าสวนมอญ, นายสิงห๑ชัย  แกํนตะกูล, นางสาวสุจิตตรา  หอมหาล, 
นางสาวสุดารัตน๑  สีไตรพัด,  นางสาวสุทธิดา  ศรีบุญเรือง, นางสาวสุภาวด ี มีนะรา, นายสุริยะ  โยธาคง, 
นายสุริยุทธ  จักรเสน, นายอนุวัฒน๑  พรมทอง, เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญมหัธชัย, นางสาวเนติยา  ค าภักดี 
และนางสาวเบญจมาภรณ๑  ทองใส รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2556 
 18. นายป๓ทรมย๑  พรมผา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปกีารศึกษา 2556 
 19. นางสาวกนกพร  แก๎วภักดี, นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง, นางสาวณัฐริกา  วงไชยยา, นางสาว
นุชนาฏ  ติ๊บคา,  เด็กชายบุษรินทร๑  ปูุคาน, นางสาวพัชรา  ภูโท, นางสาววชิรา  สุทธิศาสตร๑,  นายวัณ
ชัย  ค าชา,  นางสาวสายธาร  บุญสร๎าง,   นางสาวสุจิราพรรณ  รูปสูง, นางสาวสุทธิดา  ป๓ญญาดี,  นางสาว
สุทธิดา  อัมมะพะ,  นางสาวสุวิสา  เทพพันธิ์, นางสาวอรวิญญา  พวงทวี, นางสาวเจนจิรา  การปลูก, 
นางสาวเนตรชนก  วงษ๑ไชยเพิง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2556 
 20. เด็กชายณัชนนท๑  โนนโม,๎ นายธนพล  มหามาตย๑, นายวัณชัย  ค าชา, นายสามรถ  ดาทุมมา, 
นายอดิศักดิ์  พรหลี  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 21. นางสาวนิธิพร  อุดมทรัพย๑, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวพรรษชา   สมัย  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน 
เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
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 22. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง, นายณัฐวัตร  แก๎วใส, นายสหพล  นาคทวง รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 23.  เด็กชายชยพล  ภูสมบัติ,  เด็กชายเอกัคตา  อํอนตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด
ขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 24.  นายชิณวัตร  มธุรส, นายสุริยา  สามลปาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง
เกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 25. เด็กชายพิชิตชัย  อมรพันธุ๑,  เด็กชายภัทรพงษ๑  สวํางศรี,  เด็กชายภัทรศักดิ์  สวํางศรี,  เด็กชาย
ภานุวัฒน๑   บัณฑิตกุล, เด็กชายศิรินิวัฒน๑  พุทธศร,  เด็กชายสรวิศ   สังฆมณี, เด็กชายอภิวัฒน๑  พลากุล, 
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซํเล๎า รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการจัดคํายพักแรม ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 26. นายชนาธิป  ศิริภูมิ, นายธนกฤต  สิมมา,  นายธนาคาร  ปิตตาระพา, นายวรพล  คุณสิงห๑,  
นายวัชรินทร๑  ยิ้มวิไล, นายหนึ่งนที  สุริรักษ๑ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ๑เพ่ือ
ให๎บริการ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 27.  เด็กหญิงพรรณอร  หนุนนัด รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 28. นางสาวสุรธาร  ด าดิน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการเลํานิทาน ประเภทบกพรํอง
ทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 29. นางสาววารีรัตน๑  ศรีบุญ,  นายศรราม  สาลี  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันศาสตร๑
คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด
ขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 30. นายนัสกรานต๑  ไชยชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพรํองทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 31. นางสาวดวงดาว  ตาลวันนา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดการขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน 
เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 32. นางสาวต๎น  ดวงอินทร๑, นางสาววารีรัตน๑  ศรีบุญ,  นางสาวสิริลักษณ๑  จรลี  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแขํงขันการประดิษฐ๑ของใช๎จากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนด
ชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2556 
 33. นายพรเทพ  จันทร๑เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ๑ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันการ
วาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
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 34. นางสาวต๎น  ดวงอินทร๑ ,  นายนัสกานต๑  ไชยชาติ,  นายศรราม  สาลี รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 35. นางสาววารีรัตน๑  ศรีบุญ, นางสาวสิริลักษณ๑  จรลี, นายใจเพชร  สุป๓ญบุตร รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบแห๎ง ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้นงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดขอนแกํน เข๎าแขํงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 
 36. เด็กหญิงณัฎฐ๑นรี  ศรีชัยมูล  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแขํงขันคิดเลขเร็ว 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 การแขํงขันคิดเลขเร็ว 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, เด็กชายอัครศิษฐ๑  สินธุวงษานนท๑  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ 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 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ 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,  เด็กหญิงพานพํุม  ปิ่นแก๎ว 
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร๑ (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  ศิลปศิริวัฒน๑, นายจักรพันธ๑  แถวพินิจ, นางสาวชลธิชา  โนนทิง, นายณัฐ
ชนน  อ่ิมสมบัติ, นางสาวทอฝ๓น  สมขันต,ี นายธงไชย  ชาเหลา, นางสาวนพรรษวรรณ  แนํนอุดร,  
นายปราชญ๑รวี  ทุยเวียง,  นางสาวพนัดดา  ประธานี, นายภัทรวีร๑  สารีพิมพ๑, นายภูธิภทัร  เหลําโสภา, 
นางสาวมาริษา  ชิตบุตร, นางสาววนัชพร  ไชยปาน, นางสาววิภาว ี บุญศิร,ิ นายสุรวุฒิ  จันทร๑ซ๎าย, นางสาว
สุวรรณทนา  เทพวงษ๑, นางสาวอรพรรณ  วงษ๑ไชยา, นายอิสริยะ  พรมดวงด,ี นายเจษฎา  เสตพันธ๑ และ
นางสาวเสาวลักษณ๑  เขื่อนขันธ๑ 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  ทองไพโรจน๑, นายจิติวุฒิ  บุตรตั้ว,  นางสาวจินดารัตน๑  ประนนท๑,  เด็กหญิงจิรัชยา  ป๓นสาย, 
นางสาวฐิตวันต๑  สวนอํอน, นางสาวณัฐภรณ๑  สุภาพกุล, นางสาวทินมณี  ป๓้นรูป, เด็กหญิงธนาวรรณ   
นิยะรัตน๑, นายธนโชต ิ หงษาค า, นายปกรณ๑  ราชม, นายปกรณ๑  บุษมงคล,  เดก็หญิงปณิดา  มหามูล,   
นายป๓ทรมย๑  พรมผา, นายพงศกร  รัตนจันทร๑, เด็กหญิงพรรณชนก  ดวงจ าปา, นางสาวภัทราพร  ฤทธิศร, 
นายภูมินทร๑  คามะนะ, เด็กชายภูวนาท  พลโยธา, นายภวูเดช  วงษ๑บุญชา, นางสาวยลดา  เก็จโกวิท
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,  เด็กหญิงวันทนา  อยูํสุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท๑, นางสาวศรสวรรค๑  คอบค๎อ, นายศาสตรา  ตังควนิช, 
นางสาวศิรินธร  มีพร๎อม, นางสาวศุภลักษณ๑  ค าสวนมอญ, นายสิงห๑ชัย  แกํนตะกูล, นางสาวสุจิตตรา   
หอมหาล, นางสาวสุดารัตน๑  สีไตรพัด,  นางสาวสุทธิดา  ศรีบุญเรือง, นางสาวสุภาวดี  มีนะรา, นาย
สุริยะ  โยธาคง, นายสุริยุทธ  จักรเสน, นายอนุวัฒน๑  พรมทอง, เด็กหญิงอาทิตยา  เจรญิมหัธชัย, นางสาว
เนติยา  ค าภักด ีและนางสาวเบญจมาภรณ๑  ทองใส รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง 
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 42. นายป๓ทรมย๑  พรมผา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 43. นางสาวกนกพร  แก๎วภักดี, นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง, นางสาวณัฐริกา  วงไชยยา,  
นางสาวนุชนาฏ  ติ๊บคา,  เด็กชายบุษรินทร๑  ปูุคาน, นางสาวพัชรา  ภูโท, นางสาววชิรา  สุทธิศาสตร๑,   
นายวัณชัย  ค าชา,  นางสาวสายธาร  บุญสร๎าง,   นางสาวสุจิราพรรณ  รูปสูง, นางสาวสุทธิดา  ป๓ญญาดี
,  นางสาวสุทธิดา  อัมมะพะ,  นางสาวสุวิสา  เทพพันธิ์, นางสาวอรวิญญา  พวงทวี, นางสาวเจนจิรา   
การปลูก, นางสาวเนตรชนก  วงษ๑ไชยเพิง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 14 การแขํงขันการแสดงนาฏศิลป์ไทย
สร๎างสรรค๑ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 44. เด็กชายณัชนนท๑  โนนโม,๎ นายธนพล  มหามาตย๑, นายวัณชัย  ค าชา, นายสามรถ  ดาทุมมา, 
นายอดิศักดิ์  พรหลี  รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 28 การแขํงขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 
11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 45. นางสาวนิธิพร  อุดมทรัพย๑, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวพรรษชา   สมัย  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 
2556 
 46. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง, นายณัฐวัตร  แก๎วใส, นายสหพล  นาคทวง รางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 9 การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 
2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 47.  เด็กชายชยพล  ภูสมบัติ,  เด็กชายเอกัคตา  อํอนตา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ 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 การแขํงขันการสร๎าง
เกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 49. เด็กชายพิชิตชัย  อมรพันธุ๑,  เด็กชายภัทรพงษ๑  สวํางศรี,  เด็กชายภัทรศักดิ์  สวํางศรี,   
เด็กชายภานุวัฒน๑   บัณฑิตกุล, เด็กชายศิรินิวัฒน๑  พุทธศร,  เด็กชายสรวิศ   สังฆมณี, เด็กชายอภิวัฒน๑   
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พลากุล, เด็กชายอภิสิทธิ์  แซํเล๎า รางวัลเหรียญทอง อันดับ 13 การแขํงขันการจัดคํายพักแรม 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  คุณสิงห๑,  
นายวัชรินทร๑  ยิ้มวิไล, นายหนึ่งนที  สุริรักษ๑ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 12 การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ๑เพ่ือ
ให๎บริการ 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 การแขงํขันซูโดกุ 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 การแขํงขันการเลํานิทาน ประเภทบกพรํอง
ทางรํางกายฯ 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 การแขํงขันนักอํานขําวรุํนเยาว๑ ประเภท
บกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 53. นางสาววารีรัตน๑  ศรีบุญ,  นายศรราม  สาลี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  
การแขํงขันคณิตศาสตร๑ในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 
11-13 เดือน ธันวาคม 2556 
 54. นายนัสกรานต๑  ไชยชาติ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแขํงขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ 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 การประกวดการขับร๎อง
เพลงไทยลูกทุํง ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน 
ธันวาคม 2556 
 55. นายป๓ทรมย๑  พรมผา  ม.4/10 รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแกํนไปแขํงขันในระดับภาค 
 56. เด็กหญิงพรธีรา  ติวสร๎อย  ม.1/4 รางวัลเหรียญเงิน คาราเต๎-โด รุํน 48 กิโลกรัม การแขํงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับประเทศ ประจ าปี 2556 
 57. นางสาวจงกลณี  ศิลปศิริวัฒน๑, นายจักรพันธ๑  แถวพินิจ, นางสาวชลธิชา  โนนทิง,  
นายณัฐชนน  อ่ิมสมบัติ, นางสาวทอฝ๓น  สมขันตี, นายธงไชย  ชาเหลา, นางสาวนพรรษวรรณ  แนํนอุดร, 
นายปราชญ๑รวี  ทุยเวียง,  นางสาวพนัดดา  ประธานี, นายภัทรวีร๑  สารีพิมพ๑, นายภูธิภทัร  เหลําโสภา, 
นางสาวมาริษา  ชิตบุตร, นางสาววนัชพร  ไชยปาน, นางสาววิภาวี  บุญศิริ, นายสุรวุฒิ  จันทร๑ซ๎าย,  
นางสาวสุวรรณทนา  เทพวงษ๑, นางสาวอรพรรณ  วงษ๑ไชยา, นายอิสริยะ  พรมดวงดี, นายเจษฎา  เสตพันธ๑ 
และนางสาวเสาวลักษณ๑  เขื่อนขันธ๑ 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 อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 58. นางสาวต๎น  ดวงอินทร๑, นายนัสกานต๑  ไชยชาติ, นายศรราม  สาลี  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good 
Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 59. นางสาววารีรัตน๑  ศรีบุญ, นางสาวสิริลักษณ๑  จรลี, นายใจเพชร  สุป๓ญบุตร  รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวง
ชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” 
Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 60. นางสาวสุรธาร  ด าดิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การแขํงขันการเลํานิทาน 
ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย 
คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 60. นางสาวต๎น  ดวงอินทร๑, นางสาววารีรัตน๑  ศรีบุญ,  นางสาวสิริลักษณ๑  จรลี  รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทอง การแขํงขันการประดิษฐ๑ของใช๎จากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ 
ไมํก าหนดชํวงชั้น านศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 61. นายจตุพิธพร  เผื่อนดา, นายจักกรี  จงจินากูล,  เด็กหญิงจานิสตา  สารเสริฐ, นางสาว
จิตรา  ทองไพโรจน๑, นายจิติวุฒิ  บุตรตั้ว,  นางสาวจินดารัตน๑  ประนนท๑,  เด็กหญิงจิรัชยา  ป๓นสาย, 
นางสาวฐิตวันต๑  สวนอํอน, นางสาวณัฐภรณ๑  สุภาพกุล, นางสาวทินมณี  ป๓้นรูป, เด็กหญิงธนาวรรณ   
นิยะรัตน๑, นายธนโชต ิ หงษาค า, นายปกรณ๑  ราชม, นายปกรณ๑  บุษมงคล,  เด็กหญิงปณิดา  มหามูล,   
นายป๓ทรมย๑  พรมผา, นายพงศกร  รัตนจันทร๑, เด็กหญิงพรรณชนก  ดวงจ าปา, นางสาวภัทราพร  ฤทธิศร, 
นายภูมินทร๑  คามะนะ, เด็กชายภูวนาท  พลโยธา, นายภวูเดช  วงษ๑บุญชา, นางสาวยลดา  เก็จโกวิท
,  เด็กหญิงวันทนา  อยูํสุข, นางสาววิชยา  ธุระนนท๑, นางสาวศรสวรรค๑  คอบค๎อ, นายศาสตรา  ตังควนิช, 
นางสาวศิรินธร  มีพร๎อม, นางสาวศุภลักษณ๑  ค าสวนมอญ, นายสิงห๑ชัย  แกํนตะกูล, นางสาวสุจิตตรา   
หอมหาล, นางสาวสุดารัตน๑  สีไตรพัด,  นางสาวสุทธิดา  ศรีบุญเรือง, นางสาวสุภาวดี  มีนะรา,  
นายสุริยะ  โยธาคง, นายสุริยทุธ  จักรเสน, นายอนุวัฒน๑  พรมทอง, เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญมหัธชัย, 
นางสาวเนติยา  ค าภักดี และนางสาวเบญจมาภรณ๑  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 อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร   ประจ าปี 2559 122 

 62. นายพรเทพ  จันทร๑เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ๑ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแขํงขัน
มารยาทงามอยํางไทย ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality 
I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 63. นางสาวนิธิพร  อุดมทรัพย๑, นางสาวพรรษชล  สมัย, นางสาวสุนิสา  แก๎วขาว  รางวัลเหรียญ
ทอง อันดับ 5 การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring 
Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 64. นางสาวดวงดาว  ตาลวันนา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6การประกวดการขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 
“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring 
Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 65. นางสาววารีรัตน๑  ศรีบุญ,  นายศรราม  สาลี  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การแขํงขันศาสตร๑
คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring 
Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 
 66. นายพรเทพ  จันทร๑เวช, นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ๑ รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 9 การแขํงขัน
การวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker I Good 
Morality I Ensuring Greatness ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร๑ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ๑ 2557 

67. นายจตุพิธพร เถื่อนดา, นางสาวกนกวรรณ  วันเพ็ญ และนางสาวศศิกานต๑  เจือจินดา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการ
ประกวดสื่อนาโนเทคโนโลยีกับธรรมชาติ ของศูนย๑นาโนพลัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือรํวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี  เมื่อ 18 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

68. นายจตุพิธพร เถื่อนดา, นางสาวกนกวรรณ  วันเพ็ญ และนางสาวศศิกานต๑  เจือจินดา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฟล์คซอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการ
ประกวดสื่อนาโนเทคโนโลยีกับธรรมชาติ ของศูนย๑นาโนพลัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือรํวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี  เมื่อ 18 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

69. นายกิตติธัช  ศรีระชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 รางวัลชมเชย  การประกวด  Bio Map 
Contest)  ครั้งที่ 3  ได๎เงินรางวัล  5,000 บาท และได๎เข๎าอบรม "นักอนุรักษ๑ พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
รุํนเยาว๑"  ณ อุทยานสิ่งแวดล๎อมนานาชาติสิรินทร  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ 18 – 19 ตุลาคม 
2556 จัดโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค๑การมหาชน)  
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 นายศุภกิจ สานุสัตย๑ ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 นายพิพัฒน๑พงศ๑ บุญอนันต๑ รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมอ านวยการ 
 นายนพดล สิงหศรี รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมกิจการนักเรียน 
 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมวิชาการ 
 นายอ านาจ พันธุ๑ดิษฐ๑ ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการโรงเรียน   
   กลุํมแผนงานและงบประมาณ 
คณะกรรมการแหล่งข้อมูลและต้นฉบับ 
 นายพิพัฒน๑พงศ๑ บุญอนันต๑ รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมอ านวยการ 
 นายนพดล สิงหศร ี รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมกิจการนักเรียน 
 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมวิชาการ 
 นายอ านาจ พันธุ๑ดิษฐ๑ ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการโรงเรียน   
   กลุํมแผนงานและงบประมาณ 
 เจ๎าหน๎าที่สารสนเทศทุกงาน / หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ / หัวหน๎างาน ทุกคน 
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแกํนนคร 
 
 
คณะกรรมการรวบรวมรูปเล่ม/พิมพ์ 
 1.  นางมยุรา ศรีทานันท๑ หัวหน๎าคณะท างาน 
 2.  นางกัญญาพร จันทรโสภณ คณะท างาน 
 3.  นางวิภาดา จอมทอง คณะท างาน 
 4.  นางพิกุลรัตน๑ บรรดาศักดิ์ไพศาล คณะท างาน 
 5.  นางอารยา นารคร คณะท างาน 
 6.  นางวรรณวนัช ก าหนดศรี คณะท างาน 
  
 
 
 

 


