
ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
          “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 100 
หมู่ท่ี 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการสภาต าบลศิลาได้
มอบท่ีดินสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี  47 ไร่  60 ตารางวา ให้จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2526  เปิดเรียนในวันท่ี 16  พฤษภาคม  2526  มีจ านวน 9 
ห้องเรียน  มีนายนพรัตน์  จารย์โพธิ์  ผู้ก่อตั้งเป็นผู้อ านวยการคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,703 คน  มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 102 คน มี  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
เมื่อวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2558  รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 นายนพรัตน์    จารย์โพธิ์   กศ.บ. พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536 
 นายมนตรี แสนวิเศษ ศษ.ม. พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539  
 นายสุริยนต์ วะสมบัติ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2539 
 นายอุดม หินเธาว์  กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
 นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา ศษ.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549 
          นายบัวเรียน    นาชัย  กศ.บ. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 
 นายปรีชา   มาละวรรณโณ   ศษ.ม.    พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 
 นายวีระเดช ซาตา  ศษ.ม. พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 

นายโสภณ มาตราสงคราม ศษ.ม. พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 
นายศุภกิจ สานุสัตย์ ค.ม. พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 
 

 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 

สัญลกัษณ์ประจ ำโรงเรียน 
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พระธาตุขามแก่น 
 

 พระธาตุขามแก่น  เป็นปูชนียสถานอนัเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองขอนแก่น เปน็ที่เคารพบูชา
ของชาวขอนแก่น ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาโรงเรียน รักหน้าที่    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม 

ชื่อย่อโรงเรียน ข.ก.น. 

สีประจ าโรงเรียน น้ าเงิน – แดง 

ความหมาย ความสามัคคี  สุขุม  รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง 
 เอกลักษณ์ มารยาทดี  มีจิตสาธารณะ 

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

สัญลักษณ์ พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี 9 แฉก 

ค่านิยมของโรงเรียน 
 

ร่วมคิด ร่วมท า น าสู่ความส าเร็จ 
 

วัฒนธรรมของโรงเรียน 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 
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แผนผงัโรงเรียนขำมแก่นนคร 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 

 
สมรรถนะหลักของ

โรงเรียน 

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

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นมะขาม 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 
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                            ประวัติผู้บริหารโรงเรียน 
นายศุภกิจ  สานุสัตย์ 
1. ประวัติส่วนตน 
 วันเดือนปเีกิด   6  ตุลาคม  2506 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี 969 หมู่ 14 ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000  โทรศัพท์ 085-743-1511 
 ต าแหน่ง         ผู้อ านวยการโรงเรียน  
               วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
 สถานศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่ 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประวัติการศึกษา/อบรม 
 ค.ม.(การบริหารการศึกษา)   คณะศึกษาศาสตร์  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  จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2523 
          การอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติรัฐมนตรี   โรงเรียนคอมพิวเตอร์ขอนแกน่ พ.ศ. 2541 
 ศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนพันดินปุง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
3. ประวัติการรับราชการ 
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 พ.ศ. 2525           ครู 1  โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2526-2529   ครู 2 โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
     พ.ศ. 2530 -2534  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2534-2539   อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2539-2540   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2541-2543   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543-2545   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2546-2550   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   
                                  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2551-2555   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2556-2558   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแกน่นคร อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
4. ประสบการณ์และบทบาทหน้าทีใ่นการรับราชการ 
 พ.ศ. 2555          -คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการระดมความคิด พิชิต Awards 
 พ.ศ. 2556          -คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง 

   ช่ัวคราวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                  -รองประธานกรรมการชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
      -คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 -คณะกรรมการประเมินและการคัดเลือกการจัดห้องสมุด 3D  
  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
 -กรรมการสอดส่องการทุจริตการสอบแข่งขันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 25 
 -กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานท่ีแข่งขันโรงเรยีนนครขอนแก่น  
  กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
 พ.ศ. 2557          -คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 -คณะกรรมการด าเนินงานสหวิทยาเขตเวียงเรือค า 
 -กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 -กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 

 -คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา กีฬาแห่งชาติ     
    ครั้งท่ี 40 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 30 
 -กรรมการสอดส่องป้องกันการทุจรติ การสอบแข่งขัน  ส านักงานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   
    สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

  
5. ประวัติการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2552          เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ.) ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนท่ี 89  
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                                  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2553 
 พ.ศ. 2551          ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนท่ี 92  
                                  ลงวันท่ี 15  สิงหาคม  2552 
 พ.ศ. 2533          ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 110 ตอนท่ี 114 
                                   ลงวันท่ี 26 มีนาคม  2536 
  
 
 
 

1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2560 

  1. เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจ าปี 2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ท่ี
รักษามาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีท่ี 2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น   
  2.  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเด่น 
  3.  รับโล่เกียรตคุิณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอังคารท่ี 21  กุมภาพันธ์  2560    จาก
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจ าปี  2560 

5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครส้ัน  เรื่อง  “บังเอิ๊ญ   
บังเอิญ”    โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 

6. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพื้นบ้าน  การแสดงชุด  “ล า 
ประยุกต์  คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 
  7. ได้รับโล่เกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันท่ี 6-8 กันยายน  2560 จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  8.  เป็นสถานศึกษารักษาศีล  5 ต้นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม           ทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะท่ี 3 จังหวัดขอนแก่น  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัด
ขอนแก่น 
  9.  ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชด าริ
โดยโรงเรียนขามแก่นนคร พระราชทานเมื่อวันท่ี 28  พฤศจิกายน  2560 
  10. ได้รับรางวัลอันดับท่ี 1 ระดับ  ดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภท
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
 

เกียรติประวัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 
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พ.ศ. 2559 
1. รับโล่พระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลสถานศึกษา

ดีเด่น  ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค  ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้
โลหิต" ปีการศึกษา 2556  วันท่ี  1  สิงหาคม  2559 

   2. รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการประกวดวงดนตรี(วงสตริง)ไม่เกิน 7 คน  รุ่นอายุไม่เกิน 
25  ปี  จัดโดย  สสส. และ เทศบาลนครขอนแก่น ในวันท่ี  24  มีนาคม  2559 

   3. รับโล่และประกาศเกียรติคุณ  โรงเรียนน าร่องโครงการเผยแพร่ความรู้  เรื่องความปลอดภัยนาโน 
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  วันท่ี  31  มีนาคม  2559 

   4.  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  ผลงานเครื่องดักยุ่ง ประเภทโครงการประกวด 
สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ของใช้ในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี  28  มีนาคม  2559   
          5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาแอนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดตัวแทน  เขต 4ใน
ระหว่างวนัท่ี   2 - 12  พฤศจิกายน 2559  จังหวัดอุดรธานี 

 6. รักษามาตรฐานต้นแบบ  TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ  ประจ า
2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE    ในสถานศึกษา   ในวันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2560 

 7. ได้รางวัล  ดีเด่น  สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558 
 8. รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้
นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย  ในวันท่ี  21  กุมภาพันธ์  2560 

   
พ.ศ. 2558 
1.  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประจ าปี 2556 ของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ   12   
ตุลาคม  2558 

2.  รางวัลระดับยอดเย่ียม  การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ในวันท่ี  23  
มกราคม  2559  จากศูนย์แนะแนวเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต. 25  

3. รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น  โรงเรียนขนาดใหญ่ในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา  2557  ในวันท่ี  27  มกราคม   2559 จัดโดย  จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต.25 

4. รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  การจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นในสถานศึกษา  ประจ าปี  2558  
ในวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2559    

5. รางวัลโรงเรียนแกนน าพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีท่ี1  ชมรม  TO BE NUMBER  ONE  
และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2559 
   6.  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  การแข่งขันฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน  
15  ปี  “กีฬา  สพม.25 เกมส์” 

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

พ.ศ. 2555 
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          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  

พ.ศ. 2543 
          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
1. อาคารถาวร 
 1. อาคาร 1 แบบ 316 ล.  3 ช้ัน จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 2. อาคาร 2 แบบ 316 ล.  3 ช้ัน จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 3. อาคาร 3 แบบ 216 ลป.  2 ช้ัน จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 4. อาคาร 4 แบบ 216 ลป.  2 ช้ัน จ านวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 5. อาคาร 5 แบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย  4 ช้ัน จ านวน 24 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 29,594,320 บาท จ านวนส้วมในอาคาร 6 ห้อง 
2. อาคารประกอบ 
 1. อาคารช่ัวคราว แบบอาคารช้ันเดียว ขนาด 7 × 54 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 444,500 บาท  
 2. อาคารไลอ้อน แบบอาคารช้ันเดียว ขนาด 7 × 45 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 200,000 บาท จากเงินบริจาค 

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

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2561 
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8. อาคารห้องสมุด ICT แบบอาคารช้ันเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 ขาดกว้าง 16 X 36 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,400,000 บาท จากเงินบริจาคและผู้อุปถัมภ์  

9. อาคารพยาบาล แบบอาคารช้ันเดียว 20 เตียง สร้างปี พ.ศ. 2557  งบประมาณ 1,205,000 บาท 
จากเงินบริจาคและผู้อุปถัมภ์ 
3. อาคารฝึกงาน 
 1. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 10 × 32 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528
งบประมาณ 780,500 บาท 
 2. โรงฝึกงานคหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 780,000 บาท 
 3. อาคารเรียนการเกษตรกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534งบประมาณ 1,612,000 บาท 
4. โรงอาหาร/หอประชุม/โดมสนามกีฬา 
 1. อาคารหอประชุม ใต้ถุนโล่ง 101 ล/27 2 ช้ัน ขนาด 20 × 40 ตารางเมตร  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 งบประมาณ 3,465,000 บาท  ใช้เป็นห้องประชุมและโรงอาหาร  
 2. โดมอเนกประสงค์ ขนาด 42 x 63 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 3,500,000 บาท     
จากเงินบริจาค  
5. บ้านพักครู 
 1. หลังท่ี 1 แบบบ้านพักครูใต้ถุนโล่ง ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 
327,000 บาท 
 2. หลังท่ี 2 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 220,000 บาท 
 3. หลังท่ี 3 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 
งบประมาณ 209,000 บาท 
 4. หลังท่ี 4 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 
งบประมาณ 210,000 บาท 
 5. หลังท่ี 5 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 412,000 บาท 
6. บ้านพักนักการภารโรง 
 1. หลังท่ี 1 แบบบ้านพักภารโรง ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536  
งบประมาณ 78,000 บาท 
7. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
 1. หลังท่ี 1 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 70,000 บาท 
 2. หลังท่ี 2 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 3. หลังท่ี 4 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 4. หลังท่ี 5 แบบหอ้งน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
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งบประมาณ 156,000 บาท 
 5. หลังท่ี 6 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 6. หลังท่ี 7 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 7. หลังท่ี 8 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 8. หลังท่ี 9 แบบห้องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557   
งบประมาณ 590,000 บาท 

8. หลังท่ี 9 แบบห้องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี 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 – หอประชุมเอนกประสงค์  จ านวน 1   หลัง 
4. โรงอาหาร     จ านวน 3   หลัง 
5. ห้องน้ า – ห้องส้วมนักเรียน   จ านวน 8  หลัง 
6. บ้านพักครู     จ านวน 5  หลัง 
7. บ้านพักภารโรง    จ านวน 1  หลัง 
8. เรือนเพาะช า     จ านวน 1  หลัง 
9. อาคารท่ีระลึกสมเด็จย่า   จ านวน 1  หลัง 
10. อาคารธนาคารโรงเรียน   จ านวน 1  หลัง 
11. อาคารห้องสมุด ICT     จ านวน 1  หลัง 
12. อาคารพยาบาล     จ านวน 1  หลัง 
13. โดมอเนกประสงค์    จ านวน  1  หลัง 
 
 
 
 

ท่ี รายการ ปีที่ได้มา หมายเหตุ 
1 รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน บ-8754 ขอนแก่น 2529 เงินบริจาค 
2 รถจักรยายนต์ ซูซูกิ 81597 ขอนแก่น 2534 เงินงบประมาณ 

สรุปอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

 ห้องน้ าชาย จ านวน 36 ห้อง          ห้องน้ าหญิง จ านวน 28 ห้อง ส าหรับคนพิการ 1 ห้อง  รวม 29 ห้อง 
 อัตราส่วนห้องน้ าชาย   32  :  ห้อง        อัตราส่วนห้องน้ าหญิง  36  :   ห้อง 

สรุปยานพาหนะของโรงเรียน 
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3 รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน ม-4707 ขอนแก่น 2536 เงินบริจาค 
4 รถยนต์ตู้ โตโยต้า ทะเบียน นข-2161 ขอนแก่น 2546 เงินบริจาค 
5 รถบรรทุก ฮีโน่ ทะเบียน 400256 ขอนแก่น 2548 เงินบริจาค 
6 รถยนต์ตู้ โตโยต้า ทะเบียน นช-8852 ขอนแก่น 2558 เงินบริจาค 
7 รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน บร-3889 ขอนแก่น 2560 เงินบริจาค 
8 รถบรรทุกบัส ฮีโน่ ทะเบียน 40-0147 ขอนแก่น 2560 บริจาคจากคณะแพทย์ มข. 

 
 
 

 
 
 
1. นายศุภกิจ    สานุสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร         ประธานกรรมการ 
2. นายนพดล    สิงหศรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน                    รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน                    รองประธานกรรมการ 
4. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน                    รองประธานกรรมการ 
5. นางอารมย์  มินา  ครู     กรรมการ 
6. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ ์ ครู        กรรมการ 
7  นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ ครู     กรรมการ 
8. นายวีระพล  จันทร์ศิลา ครู     กรรมการ 
9. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ ครู     กรรมการ 
10. นายน าพล  พงศ์พัสนันท์ ครู     กรรมการ 
11. นางเพลินพิศ  นามวาด  ครู     กรรมการ 
12. นางนิธิดา  ช่ืนนิรันดร ์ ครู     กรรมการ 
13. นางมยุรา  ศรีทานันท์ ครู     กรรมการ 
14. นายเสกสรรค์ สีหาโมก  ครู     กรรมการ 
15. นายวิเชียร  กระพี้แดง ครู     กรรมการ 
16. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล ครู     กรรมการ 
17. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย์  ครู     กรรมการ 
18. นางพูนศร ี  นิยมศาสตร์ ครู     กรรมการ 
19. นายประยงค์  สิงหาด  ครู     กรรมการ 
20. นางสุภาณี  คงกระโทก ครู     กรรมการ 
21. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู     กรรมการ 
22. นายพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ ์ ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
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1. พันเอก ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ   
2. นายเสวท  ศรีสารคาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
3. นายประยงค์ สิงหาด  ผู้แทนครู     กรรมการ 
4. นายดนัย พรมชาติ  ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
5. นายไพรัตน์  ทวีวาร  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
6. นายณัฐโชค  ด้วงแพง  ผู้แทนศิษย์เก่า     กรรมการ 
7. พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 
8. นายผดุง วิชาเดช   ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. พันเอกสุจิรชัย มหาธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. นายชัชวาลย์  เหล่าช่ืนชมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
11. นางวิไลวรรณ  ชูรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12.  ผศ. พิสูตร  บรรดาศักดิ์ไพศาล   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
13.  นายสุริยา  เนื่องชมภู  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
14. นายกรวิทย์ ติวเฮือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

        15.นายศุภกิจ สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการ   
 
 
 
 
 

1. นางวราภรณ์ ไชยสุทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรันดร ์ กระพี้แดง รองประธานกรรมการ 
4. นายนพรัตน ์ จารย์โพธิ์ กรรมการ 
5. นางโฉมยง คงพลปาน กรรมการ 
6. พันเอกฉกาจพงศ์ หงษ์ทอง กรรมการ 
7. นายทินกร ทองดี กรรมการ 
8. นางนงพร โสใหญ่ กรรมการ 
9. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
10. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา กรรมการ 
11. นางเยาวรักษ ์ ส าราญบ ารุง กรรมการ 
12. นายสุจิตร ลาม่วง กรรมการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร 
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13. นายสัญญา พันธไชย กรรมการ 
14. นางวิคุณ ตันติสุโชติ กรรมการ 
15. นางมยุรา แพงศรี กรรมการ 
16. นางพิกุลรัตน ์ บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการ 
17. นายศุภกิจ   สานุสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 
18. นายพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขามแก่นนคร มีจ านวนบุคลากรดังนี้ ผู้บริหาร 5 ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ี
จริง  102 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ครูอัตราจ้างภาษาจีน 1 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 3 คน 
ลูกจ้างประจ า 7 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 12 คน สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทบุคคลากร ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม ร้อยละ หมายเหตุ 

ผู้บริหาร 4 1 5 4.90   
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ภาษาไทย 2 12 14 13.72 ช่วยราชการ 1 

วิทยาศาสตร์ 6 13 19 18.62 
 คณิตฯ 3 12 15 14.70 
 สังคมศึกษา 1 13 14 13.72 
 สุขศึกษา 3 2 5 4.90 
 ศิลปศึกษา 2 3 5 4.90   

การงานฯ 5 8 13 12.74   

ภาษาต่างประเทศ 1 9 10 9.89 
 พัฒนาผู้เรียน 0 2 2 1.91 
 รวม 27 75 102 100.00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 

 
           
 

ต าแหน่ง อันดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ คศ.3 1 - 1 0.98 
รองผู้อ านวยการ คศ.3 3 1 4 3.92 
ครู คศ.4 - 2 2 1.97 
ครู คศ.3 12 63 75 73.53 
ครู คศ.2 8 7 15 14.70 
ครู คศ.1 1 4 5 4.90 
ครูผู้ช่วย  0 0 0 0.00 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 
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รวม  25 77 102 100.00 
ครูธุรการ(คืนครู)  0 1 1 3.33 
ครูพิเศษ  2 6 8 23.34 
ครูชาวต่างชาติ  2 1 3 10.00 
ลูกจ้างประจ า  6 1 8 23.34 
ลูกจ้างช่ัวคราว(แม่บ้าน)  0 4 4 13.33 
ลูกจ้างช่ัวคราว(เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย)  4 - 4 13.33 
ลูกจ้างช่ัวคราว(นักการภารโรง)  2 - 2 6.67 
ลูกจ้างช่ัวคราว(คนสวน)  1 - 1 3.33 
ลูกจ้างช่ัวคราว(พนักงานขับรถ)  1 - 1 3.33 

รวม  18 12 30 100.00 
รวมทั้งหมด  43 90 132  

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 
 

 
  
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามเพศ  อันดับ 
 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร จ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2561 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
บริหาร 0 0 0 4 1 5 0 0 0 4 1 5 
ภาษาไทย 1 8 9 1 4 5 0 0 0 2 12 14 
วิทยาศาสตร์ 2 2 4 4 11 15 0 0 0 6 13 19 
คณิตศาสตร ์ 3 6 9 0 6 6 0 0 0 3 12 15 
สังคมศึกษา 1 5 6 0 8 8 0 0 0 1 13 14 
สุขศึกษา 2 1 3 1 1 2 0 0 0 3 2 5 
ศิลปศึกษา 1 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3 5 
การงานอาชีพฯ 2 4 6 3 4 7 0 0 0 5 8 13 
ภาษาต่างประเทศ 0 6 6 1 3 4 0 0 0 1 9 10 
พัฒนาผู้เรียน 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

รวม 12 33 45 15 41 56 0 1 1 27 75 102 
ร้อยละ 11.76 32.35 44.11 14.70 40.20 54.90 0.00 0.98 0.98 26.47 73.53 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2561 
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แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

                                                             
 
 

 
 
 

ท่ี ปีการศึกษา 
จ านวนครู - อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 2526 5 21 26 268 137 405 1 - 1 

2 2527 16 45 61 575 368 943 4 - 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2561 
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13 2538 41 111 152 1,199 1,138 2,337 15 1 16 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 

ท่ี ปีการศึกษา 
จ านวนครู – อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 2558 33 92 125 1,085 1,013 2,098 8 1 9 

34 2559 33 91 124 887 1,009 1,886 7 1 8 

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2561 
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35 2560 32 80 112 928 1,014 1,942 7 1 8 

36 2561 27 75 102 838 865 1,703 6 1 7 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 9 166 148 314 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 9 164 157 321 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 10 163 154 317 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 28 493 459 952 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 7 96 138 234 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 7 105 138 243 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 144 130 274 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 345 406 751 

รวมทั้งหมด 50 838 865 1,703 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน ต่อ ครู เท่ากับ  17: 1  (จากครูทั้งหมด 102 คน , นักเรียน 1,703  คน) 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อห้อง  เทา่กับ   34 : 1 (จากห้องเรียน 50 ห้อง, นักเรียน 1,703 คน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 จ าแนกชาย-หญิง 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 25 
 

ล าดับ โรงเรียน ผู้บริหาร มือถือ โทรศัพท์/โทรสาร 
1 ขามแก่นนคร นายศุภกิจ  สานุสัตย์ 08-57431511 043-241720 
2 ขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์   กงเพชร 08-1871-7602 043-241280 
3 โคกสีพิทยาสรรพ์ นายชูเดช  แก้วดวง 09-3093-8863 043-370433 
4 ขอนแก่นวิทยายน 2 นายสมนึก  ทองค า 08-6851-6885 043-446442-3 
5 ขอนแก่นวิทยายน 3 นายศราวุธ  รู้ปัญญา 08-6236-3450 043-210260 

 
 
 
 

ท่ี 
เขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนขามแก่นนคร 

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

 
  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

โรงเรียนขามแก่นนคร 

พื้นที่บริการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน หมู่ ชื่อบ้าน ผู้บริหาร โทรศัพท์ มือถือ 
1 หนองไผ่มอดินแดง 14 บ้านหนองไผ่ นายชาญชัยสวัสด์ิ  อิสสระวงษ์ 043 342986 08-58512755 
2 บ้านโกทา 9 บ้านโกทา นายรณชิต  จุทกนก 043 378510 08-13923987 
3 บ้านดอนยาง 11 บ้านดอนยาง นายกันตินันท์  อ่างเต็มศักด์ิ 043 378022 08-59289573 
4 บ้านเต่านอ 7 บ้านเต่านอ นายกิ่งพงษ์  นครพนม 043 378360 08-68637867 
5 บ้านโนนม่วง 3 บ้านโนนม่วง นายฐปนรรฆ์  มังคะตา 043 343591 08-97142814 
6 บ้านศิลา 28 บ้านศิลา นายพิทยา  กอมาตร 043 378475 08-96224498 
7 หนองกุงวิทยาคาร 2 บ้านหนองกุง ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 043 241574 08-98422765 
8 บ้านหนองหิน 8 บ้านหนองหิน นายรัฐภูมิ อินทรมณี 043 257410 08-94223207 
9 บ้านห้วยชัน 4 บ้านห้วยชัน นายศักดิ์ชัย  บุญน้อม 043 260455 08-21006103 
10 บ้านดงพอง 10 บ้านดงพอง นายอิสรภาพ ทองบ่อ 043 260206 08-19541503 
11 ไพบูลย์วิทยาเต่านอ 7 บ้านเต่านอ นายพงษ์ศักด์ิ ม่วงคร้าม 

 
08-59286158 

12 กัลยาณีวิทยา 14 บ้านหนองไผ่ นายพงษ์ชัย  บุญคง 043-343515 08-40297974 
13 ไพบูลย์วิทยา 11 บ้านดอนยาง นายสุรสีห์  กองสุวรรณ 043-265119 08-96172863 
14 เทศบาลบ้านโนนชัย 12 บ้านดอนหญ้านาง นางสาววัชรา  ภักดียิ่ง 043 225297  
15 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 14 บ้านหนองไผ่ นายอุทัย  เพชรอยู่ 043 246493  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังและที่ตั้งโรงเรียนในเขตบริการ 
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1.ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 
วัน เดือน ปี เริ่ม

รับราชการ 
เกษียณ วุฒิ สาขาวิชา 

1 นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ผอ. 101583 4(3) 17 พ.ค.22 2567 ค.ม. การบริหารการศึกษา 

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

3 นายพิพัฒน์พงษ์   บุญอนันต์ รอง ผอ. 60425 3 11 พ.ค.42 2573 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นายกฤตกร   เศรษฐโสภณ รอง ผอ. 60855 3 4 ก.ค. 27 2565 กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 
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5 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รอง ผอ. 60597 3 25 ต.ค.45 2582 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางพูลสุข พรหมโว คร ู 60271 3 17 พ.ค.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
2 น.ส.สุนันทา ปิยะศิลป์ คร ู 60245 4(3) 1 ก.ย.24 2561 บธ.บ. บริหารธุรกิจ 

3 น.ส.วยุรี วงศ์สมศร ี คร ู 60317 2 20 ก.พ.52 2574 กศ.ม. ภาษาไทย 
4 นางพรรณี ชัยทอง คร ู 76634 3 17 ก.พ.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
5 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ คร ู 103928 2 20 ก.พ.52 2577 ค.บ. บรรณารักษ์ฯ 
6 นางฉวีวรรณ บุญระมี คร ู 106349 3 22 ต.ค.28 2567 ค.บ. ภาษาไทย 
7 นางกรุงศรี   เหมพลชม คร*ู 112385 3 15 พ.ค. 23 2563 กศ.บ. ภาษาไทย* 
8 นายอดิเรก สารีพิมพ์ คร ู 133591 3 16 ก.ค.34 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 
9 นางญาณิศา เครือวัลย์ คร ู 66470 3 29 ต.ค.29 2567 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู ้
10 น.ส.วิไล ทองแท่งไทย คร ู 510(พ) 3 12 ก.ย.31 2570 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
11 นางวนิดา    ปัญญามี คร ู 820 (ส) 3 1 มิ.ย. 25 2565 กศ.บ. ภาษาไทย 
12 น.ส.มานิดา อินทรแพทย์ คร ู 10113 1 10 พ.ค.53 2587 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 
13 น.ส.ณัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ คร ู 60533 3 27 ต.ค.35 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
14 นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ คร ู 57543 3 3 ธ.ค. 33 2570 กศ.ม. ภาษาไทย 

*มาช่วยราชการ 

 

 

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสุทิศา อารามพงษ ์ คร ู 104224 3 25 พ.ค.36 2574 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
2 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ คร ู 905 3 29 มิ.ย.33 2569 กศ.ม. ชีววิทยา 
3 นายไกรเพชร  เจริญศิร ิ คร ู 67685 3 11 ก.ค.37 2573 วท.ม. ชีววิทยาส าหรับคร ู
4 นายประยงค์ สิงหาด คร ู 111023 3 22 มิ.ย.30 2565 ศษ.บ. ฟิสิกส์-ชีววิทยา 
5 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน คร ู 125212 3 4 พ.ย.26 2562 ศศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
6 นายนิกร   สีกวนซา คร ู 351(ส) 2 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม หลักสูตรและการ

สอน-วิทยาศาสตร์ 
7 นางวรรณวนัช ก าหนดศรี คร ู 5160 3 30 เม.ย.34 2572 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
8 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ คร ู 10431 3 22 พ.ค.32 2567 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
9 นางสมหวัง เสือโคร่ง คร ู 37430 2 21 ส.ค.53 2577 ศษ.ม นวัตกรรมหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ 
10 นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักด์ิไพศาล คร ู 56755 3 16 ก.ค.33 2571 ศษ.ม. เคมี/วิทยาศาสตร์ 
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11 นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ คร ู 59101 3 18 ต.ค.36 2570 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
12 นางเพลินพิศ  นามวาด คร ู 59374 3 25 มิ.ย.33 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน-วิทยาศาสตร์ 
13 นางพูนศรี นิยมศาสตร์ คร ู 60233 4(3) 18 พ.ค.21 2561 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
14 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์  คร ู 103918 3 1 ก.ย.30 2567 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
15 นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ ์ คร ู 60355 3 21 ธ.ค.21 2561 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
16 นางอริสรา สุภาพ คร ู 112224 3 1 ธ.ค.26 2563 กศ.บ. ชีววิทยา 
17 น.ส.นภัสรพี แสนโคตร คร ู 352(ส) 3 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
18 นายอดิเทพ  บ ารุงพล คร ู 59272 2 3 ส.ค. 48 2574 ศษ.บ. เคมีชีวิทยา 
19 นางสุมนา  มิ่งขวัญ คร ู 17517 3  2570 ศษ.บ. คณิต-ฟิสิกส์ 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ คร ู 103914 4(3) 21 พ.ค.22 2562 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
2 นายสินธุวา โสภะสุนทร คร ู 58931 2 24 พ.ค.54 2586 วท.บ. คณิตศาสตร ์
3 นางอมรพรรณ รักษาเคน คร ู 1061 3 1 พ.ค.23 2564 ค.บ. คณิตศาสตร ์
4 นางปราณี ถ่ินเวียงทอง คร ู 1165 3 22 ต.ค.45 2580 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
5 นางนงค์รัก  ไทธานี คร ู 4667 2 1 พ.ย 2537 2575 กศ.ม. การวัดผลฯ 
6 นางสาววิลาวัณย์ ค ามูล คร ู 59765 3 21 พ.ค.22 2562 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
7 นางมนธิรา สุดา คร ู 60675 3 7 ก.ย.30 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
8 นางราตรี หาญสุโพธ์ิ คร ู 66053 3 6 ธ.ค.38 2576 ค.บ. คณิตศาสตร ์
9 นางมยุรา  ศรีทานันท์ คร ู 69542 3 25 ก.ค.37 2572 ค.บ. คณิตศาสตร ์
10 นางอารยา    นารคร คร ู 70204 3 2 มี.ค.36 2572 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
11 นางดวงจันทร์ มาค า คร ู 103944 3 16 พ.ค.23 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
12 นางมณีรัตน์ ขยันกลาง คร ู 120634 3 3 มี.ค.38 2571 บธ.บ. การเงิน/ธนาคาร 
13 นายวัชรพันธ์ุ  ศรีทานันท์ คร ู 2977 3 29 ก.ค. 30 2565 กศ.บ. เคมี 
14 นางอัจฉริยา  สุวอ คร ู 101438 3 24 ต.ค. 45 2583 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 
15 นางวัลลยา  โคตรนรินทร ์ คร ู 60220 3 2 ก.ย.40 2575 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร คร ู 125499 3 15 พ.ค.35 2573 ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร ์
2 นายน าพล    พงศ์พัสนันท์ คร ู 118135 3 16 พ.ค.34 2569 กศ.บ. สังคมศึกษา 
3 น.ส.กฤษณา วรรณทิพย์ คร ู 104 4 1 ก.พ.33 2567 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
4 นางมยุรา  แพงศรี คร ู 526 3 5 ต.ค.22 2562 ค.บ. สังคมศึกษา 
5 นางเยาวภา ไชยเชษฐ์ คร ู 8901 3 3 ธค.2533 2568 ค.บ. สังคมศึกษา 
6 น.ส.พรรณมล ปิ่นทอง คร ู 33332 2 4 พ.ค.52 2590 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 
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7 น.ส.สุวพี    พรหมมีเนตร คร ู 43076 4 12  ก.ค.25 2563 กศ.ม. สังคมศึกษา 
8 นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค ์ คร ู 59819 1 15 ส.ค.54 2591 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
9 น.ส.สุรีรัตน์ เดือนฉาย คร ู 60082 4(3) 1 ธ.ค.24 2561 กศ.บ. สังคมศึกษา 
10 นางธัญวรัตม์ วงศ์เทวราช คร ู 68429 3 3 พ.ค.25 2564 ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง คร ู 78195 4(3) 19 พ.ย.24 2562 ศศ.ม. หลักสูตรและการ

สอน-สังคมศึกษา 
12 น.ส.ประทุมทิพย์ การสร้าง คร ู 103947 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.ม. สังคมศึกษา 
13 น.ส.สุภาวดี  โฆษิตพล คร ู 69518 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
14 น.ส.จารุวรรณ โคตรเสน คร ู 60629 3 16 ส.ค.37 2574 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล คร ู 59892 3 1 ธ.ค.35 2567 กศ.บ. พลศึกษา 
2 นางชนิดา  ดวงบรรเทา คร ู 69288 3 22 มิ.ย.30 2566 ศษ.ม. พลศึกษา 
3 นายเสกสรรค์  สีหาโมก     คร ู 281 2 30 พ.ค 40 2571  ศษ.ม บริหารการศึกษา 
4 นายสุรพล   ล้อเทียน คร ู 60349 3 20 ส.ค.27 2562 ค.บ. พลศึกษา 
5 นายสมจิตร  เจริญสุข คร ู 126565 3 15 ธ.ค. 35 2569 ค.บ. พลศึกษา 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม คร ู 63641 2 3 ส.ค.52 2582 ศป.ม. ดนตรี(ดุริยางค์ศิลป์) 
2 นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล คร ู 59336 3 21 พ.ค.22 2562 ปร.ด. เทคโนโลยทีางการศึกษา 

3 นางนภธร อัคธรสกุล คร ู 108663 3 21 ส.ค.27 2566 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
4 นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช คร ู 69589 1 21 ม.ค.56 2592 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
5 นายกรินทร์  ทองธวัช คร ู 103929 2 1 ก.ย. 51 2583 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

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

2 นางรัตติกาล ขวาค า คร ู 742 3 18 พ.ค.32 2565 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

3 นางเทพบังอร บึงมุม คร ู 63289 3 4 พ.ย.34 2569 กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
4 นายวีระพล จันทร์ศิลา คร ู 101517 3 16 พ.ค.26 2564 กศ.ม. เกษตรศาสตร ์
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5 นายปราโมทย์ พูนปริญญา คร ู 105928 3(2) 19 พ.ค.23 2561 ค.บ. เกษตรศาสตร ์
6 น.ส.วิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์ คร ู 105934 3 13 พ.ค.24 2562 ค.บ. การสหกรณ ์
7 นางสุภาณี คงกระโทก คร ู 108673 3 26 ม.ค.30 2567 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

8 นางลักษเดือน สนทอง คร ู 307(พ) 3 17 ส.ค.31 2570 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
9 นางกัญญาพร  จันทรโสภณ คร ู 60836 3 11 พ.ค.  35 2573 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
10 นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวฒัน์ คร ู 129627 3 15  ธ.ค. 37 2566 ค.บ. บริหารธุรกิจ 
11 นายอนุสรณ์  ปินใจยศ คร ู 66483 3 15 มิ.ย. 44 2576 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
12 นางปริยากร  ศรีวงษา คร ู 1266(พ) 2 11 พ.ย. 34 2572 บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 นายสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท์ คร ู 10315 3 26 ก.ค. 26 2564 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนงเยาว์ พรหมทอง คร ู 59430 3 3 ส.ค.24 2564 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์ คร ู 397 2 30 ก.ค.44 2582 กศ.ม. ภาษาองักฤษ 
3 นางทิพวรรณ แก้วดวง คร ู 101537 3 16 พ.ค.27 2566 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นางอรพิน สรรเสริญสุข คร ู 101586 4(3) 2 มิ.ย.20 2561 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
5 นางอารมย์ มินา คร ู 106227 3 28 ม.ค.26 2562 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
6 นางกนกพิชญ์  อนุพันธ์ คร ู 121470 2 1 ก.พ.50 2584 ศศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
7 นางนิธิดา  ชื่นนิรันดร์ คร ู 77066 3 15 พ.ค.39 2576 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นายลิขิตพันธ์ุ  อมรสิรินันท์ คร ู 103960 1 1 พ.ค. 56 2592 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 
9 นางสุภาพ  หมื่นพรม คร ู 101444 3 9 มิ.ย. 38 2574 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 น.ส.นุชรีพร  จิรวัสน์ คร ู 72948 1 24 ต.ค. 56 2589 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 น.ส.จุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา คร ู 103883 3 1  ก.ค. 25 2562 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ คร ู 102985 3 17 พ.ค. 27 2564 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

 
11. ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วัน เดือน ปี 

เริ่มรับราชการ 
เกษียณ 

1 นายล าดวน  มะลาศรี พนักงานขับรถยนต์ 13378 4 ส.ค.29 2563 
2 นายชูศักด์ิ   ไสยลักขณา พนักงานขับรถยนต์ 14198 15 ก.ย.31 2570 
3 นายสายัณห์ แก้วมีศรี ช่างไฟฟ้า 11493 1 มี.ค.27 2561 
4 นายชัยชนะ   พระลับรักษา ช่างไฟฟ้า 12822 3 มิ.ย.28 2564 
5 นายมานัส      ช าก านัน ช่างปูน 14200 15 ก.ย.31 2567 
6 นายดวงพิจิตร กัสนุกา ช่างปูน 14197 15 ก.ย.31 2566 
7 นางสมจิตร    ชัยลา พนักงานบริการ 14796 20 ส.ค.33 2569 
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12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ท่ี ชื่อ - สกุล วุฒ ิ หมายเหตุ 
1 นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ครูสอนนาฏศิลป ์
2 นายสหภาพ  ป้องพุดซา ปริญญาตรี สอนดนตรีสากล 
3 นางสาวณัฏฐ์ยาน์  รมณ์ชิต ปริญญาตรี สอนภาษาจีน 
4 นายวัชระ  แก้วมีศรี ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีงาน  ICT 
5 นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ ่ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 
6 นางสาวสิราพร    แก้วมีศรี ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
7 นางสาวกรรณิการ์   ทองยศ ปริญญาตรี พ่ีเลี้ยงคนพิการ 
8 นางสาวรัฐวรรณ    ดวงจันทร์ วท.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าท่ีธุรการ(คืนครู) 
9 Mr.Michael  Cabanban ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
10 Mrs.Lanie  Cabanban ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
11 Mr. Meliki  Simeon ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครอูัตราจ้าง 
12 นายสุรสิทธิ  จุลโนนยาง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
13 นายช านาญ  ทัพซ้าย ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
14 นายสมจิตร  เมืองซอง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
15 นายสุวิทย์  จันทาสี ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
16 นายอภิสิทธ์ิ  ละครขวา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
17 นายค าปิ่น  ศิริบาล ประถมศึกษา นักการภารโรง 
18 นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์ ปริญญาตรี พนักงานขับรถ 
19 นายประจบ  เมืองสนธ์ิ ประถมศึกษา คนสวน 
20 นางร าไพ  สีไตรพัด ประถมศึกษา แม่บ้าน 
21 นางเพียรใจ  แก้วจุมพล ประถมศึกษา แม่บ้าน 
22 นางจุรีภร  ชินฝั่น มัธยมศึกษาตอนปลาย แม่บ้าน 
23 นางทองล้วน  ทัพซ้าย ประถมศึกษา แม่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 

ที่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
1 นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์ วิทยาศาสตร์ 
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2 นางพูนศรี       นิยมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวสุนันทา  ปิยะศิลป์ ภาษาไทย 
4 นางสาวสุรีรัตน์   เดือนฉาย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5 นางอรพนิ         สรรเสริญสุข ภาษาต่างประเทศ 
6 นายปราโมทย์    พูนปริญญา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7 นายวิเชียร        กระพี้แดง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8 นายสายัณห์      แก้วมีศรี *ลูกจ้างประจ า 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 

ที่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
1 นางพูลสุข      พรหมโว ภาษาไทย 
2 นางพรรณี      ชัยทอง ภาษาไทย 
3 นายนิพนธ์      สิงห์สมาน วิทยาศาสตร์ 
4 นายสมเพชร    ป้อมสุวรรณ คณิตศาสตร์ 
5 นางสาววิลาวัลย์   ค ามูล คณิตศาสตร์ 
6 นางมนธิรา      สุดา คณิตศาสตร์ 
7 นางดวงจันทร์    มาค า คณิตศาสตร์ 
8 นางมยุรา       แพงศรี สังคมศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9 นางเครือวัลย์   คงรักช้าง สังคมศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10 นายสุรพล   ล้อเทียน พลศึกษา 
11 นางนภาพร   เพ็ชรศรีกุล ศิลปะ 
12 นางสาววิไลรัตน์  ธัญวัลย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
13 นางอารมณ์  มินา ภาษาต่างประเทศ 
14 นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา แนะแนว 

 
 
 
 
 
 

1. นางสาวเบญจวรรณ    วังสันต์     ประธานนักเรียน 
2. นายธนวัฒน ์  ลักษณดี     รองประธานนักเรียนคนท่ี 1 
3. นางสาวสุนารัตน์ บุษบงค์              รองประธานนักเรียนคนท่ี 2 
4. นายภาณุวัฒน์  โหลภักดี    ประชาสัมพันธ์ 
5. นายพงศกร  จ าพร     เหรัญญิก 
6. นางสาวธัญสินี  แซ่เล็ก     ปฏิคม 
7. นางสาวสุนิสา  สิงห์บัวขาว    เลขานุการ 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 
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8. นางสาวนิติกาญ เสนาฤทธิ์    รองประชาสัมพันธ ์
9. นางสาวช่อลดา ปัญจรัก     รองเลขานุการ 
10. นางสาวฐิติยา โสภาพล     รองเหรัญญิก 
11. นางสาววรรณภา กุดทา     รองปฏิคม 
12. นางสาวกมลชนก อ่อนงามเอก    ประธานสภานักเรียน 
13. นายณัฐนนท์  วงศ์ประเสริฐ    รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1 
14. นางสาวสิริมา โนนพิลา     รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2 
15. นางสาวณัฐริกา ค าสวนมอญ    เลขาธิการสภานักเรียน 
16. นางสาวเนตรนิภา ทะมานนท์    ประธานตุลาการ 
17. นางสาววิลาสินี กัสนุกา     รองประธานตุลาการคนท่ี 1 
18. นางสาวพรประภา น้อยนารถ    รองประธานตุลาการคนท่ี 2 
19. นายเจษฎา  เสงี่ยมสูงเนิน    อัยการ 
20. นางสาวณิชานันท์ โทเมือง     เลขานุการตุลาการ 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายสภานักเรียน  
1. นายวัชระ    สุริโย      
2. นายเกริกชัย  พรมมาตร     
3. นายชนะพงศ์พันธุ ์ ชินค า     
4. นางสาวพานพุ่ม ปิ่นแก้ว      
5. นางสาวนริศรา นราวุธ      
6. นางสาวเจนจิรา ดอกไม้      
7. นางสาวรุจินันท์ อันสนธิ ์      
8. นางสาวบัวชมพู ช่างปรุง      
9. นางสาวเบญญาภา กัสนุกา      
10. นางสาวมุฑิตา กู่ดวง      
11. นางสาวปฏิมาพร มาตรวงศ์     
12. นางสาวพัชริดา น้อยพรม     
13. ธัญญา  จันทร์ถอด     
14. นายวันทพร  พรมเสน      
15. นางสาวนิภาพันธ ์ ดอนอ่อนสา     
16. นายชัชวาล  สิงห์สุวรรณ     
17. นายสุหฤทธิ์  พรหมวงศานนท์     
18. นางสาวปานหทัย ทองโคตร     
19. นายวัชรพงษ ์ บุตรโคตร     
20. นางสาวเกษสุดา ไชยท ามา     
 

คณะกรรมการครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
1. นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์   ประธานกรรมการ 
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2. นายอดิเทพ  พลบ ารุง   กรรมการ 
3. นายกรินทร ์  ทองธวัช   กรรมการ 
4. นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง   กรรมการ 
5. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย  กรรมการ 
6. นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน  กรรมการ 
7. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา  กรรมการ 
8. นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช  กรรมการ 



 

 565656 
56 

ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี  2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

 

 ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีช่ือว่า 
“มั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยนื” เพื่อพัฒนาท้ังด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ 
 ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างรายได้
ท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แลสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน 
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ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วมรวมอย่างยั่งยืน
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของแผน 
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อการมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมท้ังความเป็นพล
วัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 
15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ :  

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและร่วมมือผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง 
 
ยุทธศาสตร์ 

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จ 
  การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
จะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท้ังระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการดังนี้ 
  1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน
ทุกระดับ เพื่อให้การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้
เกิดการน าไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 
  4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัดในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 
  6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการ
สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
ก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2561) 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2558-2564 (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561.ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561) ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค ์

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม 
วัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร   

จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
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“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน

และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตร
และ 

กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ี พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพื้นท่ีชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ 

สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น 

ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ังใน
และนอกห้องเรียน 

2.5 ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ท้ังใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ย่างเต็มศักยภาพ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)   
หลักสูตรระยะส้ัน 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี 
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
ต่อเนือ่งและเป็นรูปธรรม 
  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International  
Student Assessment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกบประเทศไทย 4.0 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีกา
วิจัยในช้ันเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เช่น 
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors) 
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
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2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ใน 

ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่นการ 

พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :DLIT) , 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และส่ือการ 
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ีประสบ 

ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกฬีา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 ส่งเสรมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา 

และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ์
  2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-base Management),  
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค  

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ 
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ี 
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หลากหลาย 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2559 (สมศ.) 
4 มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับภาค 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 

อันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.3 การวางแผนบริหารและการจัดการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ประจ าปี 2561 

 

42 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระบบคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
วิสัยทัศน์ 

“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เป็นองค์กรช้ันน า  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   สู่ความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค ์
 1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขัน้พื้นฐานอย่างท่ัวถึง เสมอภาค มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธิ์ 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาทุกระดับพัฒนาส่ือเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

รู้คน  รู้งาน  บริการบนฟ้า  เหนือความคาดหมาย  
 

ค่านิยม 
เครือข่ายร่วมพัฒนา  น าพาสู่ความส าเร็จ  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

จุดเน้น 
1. จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพ 
2. จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน 
3. จุดเน้นด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
4. จุดเน้นด้านทักษะภาษา 
5. จุดเน้นด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิตอล 
6. จุดเน้นด้านทักษะชีวิต 

 
วิธีคิดและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 - 2562 

นายศุภกิจ สานุสัตย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างบริบทเพื่อส่งเสริมต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียนมีความเป็น

เอกลักษณ์ ไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความพร้อมท่ีจะส่งเสริมทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ 
เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 1.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 3.  ส่งเสริม ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 
 4.  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 5.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
 6.  จัดสวัสดิการให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนตามความเหมาะสม 
 7.  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 8.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนโดยให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 9.  จัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 
 10. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางกีฬา ดนตรี  ศิลปะและ
นาฎศิลป์ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 11. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการเข้ากับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
********************** 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2560 มีจ านวน  
4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับภาค 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 

อันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.3 การวางแผนบริหารและการจัดการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระบบคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. โรงเรียนจัดท าศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. นักเรียนได้รับความรู้แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. ครูท่ีเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ในการจัดเตรียมงานเพื่อรับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ระดับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1 
5. นักเรียนเข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ในการจัดเตรียมงานเพื่อรับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขามแก่นนคร 
ปรัชญาโรงเรียน 

“รักหน้าท่ี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) (คุณลักษณะผู้เรียนที่เกิดจากวิสัยทัศน์/พันธกิจ) 
      “วิชาการดี  กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเย่ียม นาฏศิลป์เลิศ” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (จุดเด่นของโรงเรียน) 

“ เป็นผู้มีมารยาทดี  มีจิตสาธารณะ” 
ค่านิยมของโรงเรียน      
      “ร่วมท า ร่วมคิด มีจิตอาสา พัฒนาสู่ความส าเร็จ” 
วัฒนธรรมของโรงเรียน   
       “รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข” 
วิสัยทัศน์(Vision) 
       ภายในปี 2563 โรงเรียนขามแก่นนครมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน(ความสามารถที่โดดเด่น) ( Core Competencies) 
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         ด้านบุคลากร   ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรโดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อุทิศเวลาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
พันธกิจ(Mission) (เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานสากล(1) 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ(4) 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
(7) 
4. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและห่างไกล 

ยาเสพติด(2) 
5. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพและสร้างภาคีเครือข่าย(3+6+8+9) 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ 

คุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน(5) 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.) (10) 
เป้าประสงค์(Goals) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และมีศักยภาพเป็นพล
โลก 

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษาใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและ

สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
  5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ

และ 
ประสิทธิภาพ 

  6. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

  7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นกระบวนการคิด และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

8. มีกระบวนการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.) 
 
 

กลยุทธ์(Strategies) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 
 

กลยุทธ์  เป้าประสงค์  มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนและตัววัดสู่ความส าเร็จ 
กลยุทธ์

(Strategies) 
เป้าประสงค์(Goals) มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียน 
ตัววัดความส าเร็จ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความรู้ตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
3) ร้อยละของผู้เรียนความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 
 4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีทักษะชีวิตและ
จิตสาธารณะตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
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กลยุทธ์
(Strategies) 

เป้าประสงค์(Goals) มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียน 

ตัววัดความส าเร็จ 

ไทย 
9. ร้อยละของผู้เรียนท่ียอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 
10. ร้อยละของผู้เรียนสุขภาวะ
ทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

2. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

3. สถานศึกษาใช้ระบบ
คุณภาพในการบริหาร
จัดการ การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

11. สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ี
สถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน
ชัดเจน 
12. สถานศึกษามีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
13. สถานศึกษามีการวางแผน
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

4. ครูและบุคลากร ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานสากล 

14. สถานศึกษามีการวางแผน
และด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ    
    
 

5. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

15. สถานศึกษามีการการ
วางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้  อย่างมี
คุณภาพ 
16. สถานศึกษามีการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

6. ชุมชน ผู้ปกครองและ 16. การร่วมมือกันรับผิดชอบต่อ
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กลยุทธ์
(Strategies) 

เป้าประสงค์(Goals) มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียน 

ตัววัดความส าเร็จ 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานของชุมชน 
ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม 

3. พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน 

7. ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเน้น
กระบวนการคิด และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

17. ร้อยละของครูท่ีมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
18. ร้อยละของครูท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

8. มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

19. สถานศึกษามีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

9. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

20. สถานศึกษามีการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

5. ส่งเสริมและ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

10. สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบูร
ณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ(อพ.สธ.) 

มาตรฐานที่ 5 งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

21. สถานศึกษามีการพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร์เพื่อผ่านการ
ประเมินระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 

 
 
 

กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ปี 2561 
กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขามแก่น

นคร 
โครงการ 

1. พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 1. โครงการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
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กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขามแก่น
นคร 

โครงการ 

ประสงค์ของผู้เรียน 
2. พัฒนาการบริหารและ
การจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพ 

3. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ  
จัดการเรียนการสอน  

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน 

5. ส่งเสริมและพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 5 งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน  
สวนพฤกษศาสตร์ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ปี 2561 
กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนขามแก่นนคร 
โครงการ ตัววัด 

1. พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 6 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

4 

2. พัฒนาการบริหารและ
การจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพ 

8 

3. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

มาตรฐานท่ี 3กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ  
จัดการเรียนการสอน  

3 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

5 

5. ส่งเสริมและพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 5 งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน  
สวนพฤกษศาสตร์ 

5 

รวมทั้งสิ้น 31 
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โครงการและเป้าหมายความส าเร็จตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
โครงการ ตัววัดความส าเร็จ 

โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2. ร้อยละ75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 
4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับ
ภาค 
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ หรือการท างาน 

โครงการที่ 2 พัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
2. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

โครงการที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารและการ
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนบริหารและการจัดการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
6. ร้อยละ 90 โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
7. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
8. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

โครงการและเป้าหมายความส าเร็จตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โครงการ ตัววัดความส าเร็จ 

โครงการที่ 4 ส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ร้อยละ 75 ของครูการมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 
2. ร้อยละ 75 ของครูการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ร้อยละ 75 ของโรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 5 ส่งเสริมและ 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการใช้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อยกระบบ
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พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพการจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายใน 
3. ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว 
4. ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
5. ร้อยละ 100 โรงเรียนด าเนินงานบริจาคโลหิต 
6. ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพ OBECQA 

โครงการที่ 6 ส่งเสริมและ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดท าศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับความรู้แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของครูเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ในการจัดเตรียมงานเพื่อรับการ
ประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1 
5. ร้อยละ 85 ของนักเรียนเข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ในการจัดเตรียมงานเพื่อรับ
การประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1 
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            แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

มูลนิธิขามแก่นนคร สมาคมผู้ปกครอง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร 

ผู้ปกครอง/นักเรียนและชุมชน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 

1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานวัดผลและประเมินผล  
4  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. งานเรียนร่วม 
6. งานทะเบียนนักเรียน 
7. งานห้องสมุด 
8. งานแนะแนว 
9. งานไอซีที 
10. งานนิเทศการเรียนการสอน 
11. งานธุรการ 
12. โครงการพิเศษ 
 -โครงการสวนพฤกษศาสาสตร์ในโรงเรียน 
 -โครงการสะเต็ม 
 -โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) 

1. งานแผนงานและโครงการ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสดุ 
4. งานตรวจสอบภายใน 
5. งานควบคุมภายใน 
6. งานบุคลากร 
7. งานสารสนเทศ 
8. งานธุรการ 
 

1. งานอาคารสถานที่ 
2. งานเครือข่ายสามองค์กร   
3. งานอนามัยโรงเรียน 
4.  งานโภชนาการ 
5. งานประชาสัมพันธ์ 
6. งานบริการยานพาหนะ 
7. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
8. งานน้ าด่ืมขามแก่นนคร 
9. งานชุมชนสัมพันธ์ 
10. งานธนาคารโรงเรียน 
11. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
12. งานสารบรรณ 
13. งานธุรการ 

1. งานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา  
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานสภานักเรียน 
4. งานวินัยนักเรียน 
5. งานโรงเรียนสีขาว 
6. งาน TO BE NUMBER ONE 
7. งานประกันอุบัติเหตุ 
8. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
9. งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม 
10. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
11. งานธุรการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 



ตอนที่ 3 
ข้อมูลทางวิชาการและการบรหิารงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 
        1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์ 
      2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
      2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
   3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
      3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
      3.3 เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
      3.4 เขตพื้นท่ีชายแดน 
      3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                   ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
     1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
     1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
     1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
    2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
      2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม 
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และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
      2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
      2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
      2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะส้ัน 
      2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
      2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
    3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
        3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) 
       3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
       3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (ScienceTechnology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 
 
     4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
       4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้
มีการวิจัยในช้ันเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 
       1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
       1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
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       1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                                             ฯลฯ 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
       2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
       2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
    1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
        1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค 
        1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
     2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
        2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ใน
ทะเบยีนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
        2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิง
แวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
        1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
        1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
        1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
        1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
        1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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        1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
        1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ี
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
        1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
        1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
     2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
        2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
        2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานศึกษาธิการภาค 
     2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
     3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

 
 

(ท่ีมา : นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2561) 
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1. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556-2560 

วิชา/ปีการศึกษา 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 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 
ปีการศึกษา 2559 
ระดับโรงเรียน 45.12 46.75 27.98 24.99 34.41 

ปีการศึกษา 2559 
สอบ 5 วิชา 

35.85 
ระดับจังหวัด 45.06 47.68 30.27 27.63 34.25 36.98 
ระดับสังกัด 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 38.44 
ระดับภาค 44.69 47.32 29.28 27.03 33.75 36.41 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2560 
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ระดับประเทศ 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99 38.29 
ปีการศึกษา 2560 
ระดับโรงเรียน 46.54 ไม่มีการ

สอบ
วิชา

สังคมฯ 

26.45 22.74 30.27  
ปีการศึกษา 2560 

สอบ 4 วิชา 

31.50 
ระดับจังหวัด 46.93 29.37 24.65 31.27 33.05 
ระดับสังกัด 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
ระดับประเทศ 48.28 30.45 26.30 32.28 34.33 
2. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556-2560 
 

วิชา/ปีการศึกษา 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2556 
ระดับโรงเรียน 46.13 31.29 22.27 17.29 28.15 62.11 28.48 47.23 35.37 
ระดับจังหวัด 48.11 32.91 23.66 19.06 29.72 60.99 28.08 48.86 36.42 
ระดับสังกัด 49.87 33.19 25.05 20.43 30.60 62.46 29.17 50.71 37.69 
ระดับประเทศ 49.26 33.02 25.35 20.48 30.48 62.03 29.00 49.98 37.45 
ปีการศึกษา 2557 
ระดับโรงเรียน 48.44 35.08 19.09 17.93 30.38 51.35 32.84 46.14 35.16 
ระดับจังหวัด 50.16 35.75 21.75 20.27 31.86 51.48 33.97 47.89 36.64 
ระดับสังกัด 51.41 36.81 23.12 21.72 32.67 52.48 34.90 49.71 37.85 
ระดับภาค 48.35 34.73 20.49 18.86 30.96 50.40 33.33 47.05 35.52 
ระดับประเทศ 50.76 36.53 23.44 21.74 32.54 51.94 34.64 49.01 37.58 
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 
ปีการศึกษา  2559 
ระดับโรงเรียน 48.27 33.83 23.16 21.91 29.38 

ปีการศึกษา 2559  
สอบ 5 วิชา 

31.31 
ระดับจังหวัด 50.64 34.66 26.12 23.45 30.88 33.15 
ระดับสังกัด 53.09 36.17 27.35 24.90 31.77 34.66 
ระดับภาค 49.46 34.51 24.59 22.05 30.43 32.20 
ระดับประเทศ 52.29 35.89 27.76 24.88 31.62 33.48 
ปีการศึกษา  2560 
ระดับโรงเรียน 48.06 34.47 23.44 20.23 27.05  

ปีการศึกษา 2560  
สอบ 5 วิชา 

30.65 
ระดับจังหวัด 47.54 33.69 26.27 22.81 28.46 31.75 
ระดับสังกัด 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48 33.41 
ระดับประเทศ 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 33.23  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขามแก่นนคร 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2560 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555-2560 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย SD ได้ 0 

2.5 
ขึ้นไป 

3ข้ึน
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 471 214 260 178 168 199 109 65 2.85 1.11 4.16 71.80 60.42   408 319 250 418 49 2.76 1.078 1.47 98.83 78.48 

คณิตศาสตร ์ 245 145 260 245 228 145 220 86 2.40 1.12 54.46 56.86 41.30 
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วิทยาศาสตร ์ 90 88 186 181 215 170 215 41 2.17 1.00 3.46 45.95 30.69 

สังคมศึกษา 347 261 508 474 497 284 412 163 2.32 1.08 5.53 53.97 37.88 

สุขศึกษาฯ 1091 382 319 201 156 154 86 - 3.13 1.09 3.48 80.56 72.43 

ศิลปะ 474 368 613 404 287 165 107 67 2.80 0.95 2.70 74.81 58.55 

การงานอาชีพฯ 549 191 154 106 99 59 79 46 3.08 1.11 3.59 72.94 69.68 
ภาษาต่างประเทศ 158 189 255 311 228 183 194 62 2.38 1.02 3.92 57.78 38.10 

IS 217 89 72 41 21 18 24 11 3.23 0.99 2.23 84.99 76.67 

รวม 3112 1283 1518 1333 1211 741 1045 344 2.78 1.12 3.28 68.44 55.85 

 
ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 

                                                                                      (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2561) 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2560  
 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 283 11 24 0 318 294 92.45 
ม.2 285 22 10 0 317 307 96.85 
ม.3 235 31 15 0 281 266 94.66 
ม.4 153 58 13 0 224 211 94.20 
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ม.5 203 30 11 0 244 233 95.49 
ม.6 207 18 7 0 232 225 96.98 
รวม 1366 170 80 0 1616 1536 95.05 

 
 

 

 
 

  

ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                              (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2561) 

 
 
5.  การประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2560 

 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน ดีขึ้นไป ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ม.1 253 38 27 0 318 291 91.51 
ม.2 253 23 11 0 287 276 96.17 
ม.3 234 30 17 0 281 264 93.95 
ม.4 106 105 13 0 224 211 94.20 
ม.5 181 46 17 0 244 227 93.03 
ม.6 207 37 14 0 258 244 94.57 
รวม 1234 279 99 0 1612 1513 93.86 
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ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                                 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2561) 

 
 
 6.  การประเมินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) 
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

นักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1272 1206 94.81 66 5.19 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1148 1114 97.04 34 2.96 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1124 1099 97.78 25 2.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 896 860 95.98 36 4.02 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 963 904 93.87 59 6.13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1032 1017 98.55 15 1.45 

รวม/เฉล่ียร้อยละ 6435 6200 96.35 235 3.65 
*** หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม ลูกเสือฯ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
                      

                                                                                        ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                                            (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561) 
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8. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
 1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
     ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการส่ือสารของผู้เรียน พบว่า นักเรียนไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 79 มีความสามารถในการส่ือสารอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างน้อยสอง
ภาษา  
 2.  ด้านความสามารถในการคิด 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน พบว่านักเรียนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 78 มีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับดี  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ได้ 
 3.  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน  พบว่านักเรียนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
 4.  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน  พบว่า นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน  พบว่านักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ83 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและการ
น าเสนอตลอดจนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
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1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
    1.1 ห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
    1.2 หอประชุมมาตรฐาน ทันสมัยด้วยระบบแสง สี เสียง ท่ีมีคุณภาพ 
    1.3 ธนาคารโรงเรียน (School Bank) 
    1.4 ห้องเรียนอัจฉริยะ 
    1.5 ห้อง Searching Room 
    1.6 ห้อง Multimedia Room  
    1.7 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ASEAN Study Centre 
    1.8 ห้องนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล จ านวน 3 ห้อง 
    1.9 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 ห้อง 
    1.10 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ห้อง 
    1.11 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง 
    1.12 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 3 ห้อง 
    1.13 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 ห้อง 
    1.14 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 1 ห้อง และบ้านดิน 
    1.15 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(คหกรรม) จ านวน 2 ห้อง 
    1.16 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(อุตสาหกรรม) จ านวน 2 ห้อง 
    1.17 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
    1.18 ห้องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ห้อง 
    1.19 ห้องจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
    1.20 สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล 
    1.21 แปลงเกษตรสาธิต และลานแหล่งเรียนรู้ (ลานประดู่ / ลานหอพระ) 
    1.22 สระน้ า / บ่อเล้ียงปลา  จ านวน 1 บ่อ 
    1.23 เรือนอาคารพยาบาลโรงเรียนขามแก่นนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
     1.24 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร 
    1.25 โดมอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 
 
2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 
    2.1 ที่มาของชื่อขอนแก่น 

เหตุท่ีเมืองนี้มีนามว่า เมืองขอนแก่นนั้นได้มีต านานแต่โบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ก่อนท่ีเพี้ยเมือง
แพนจะอพยพไพร่พลมาต้ังบ้านต้ังเมืองขึ้นนั้น ปรากฏว่าบ้านขาม หรือต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพองปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นเขตแขวงร่วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ท่ีตายไปหลายปีแล้ว กลับมีใบงอกงาม
เกิดขึ้นใหม่อีก และหากผู้ใดไปกระท ามิดีมิร้ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ ให้ความเคารพย าเกรง ก็จะมีอันเป็นไปใน
ทันทีทันใด เป็นท่ีน่าประหลาดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ดังนั้น บรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นเอาไว้เสีย 
เพื่อให้เป็นท่ีสักการะของคนท่ัวไป พร้อมกับได้บรรจุพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 9 บทเข้าไว้ในเจดีย์
ครอบตอมะขามนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า พระเจ้า 9 พระองค์ แต่เจดีย์ท่ีสร้างในครั้งแรกเป็นรูปปรางค์ หลังจากได้
ท าการบูรณะใหม่เมื่อราว 50 ปีท่ีผ่านมานี้ จึงได้เปล่ียนเป็นรูปทรงเจดีย์ และมีนามว่า พระธาตุขามแก่น 
ปัจจุบันต้ังอยู่ในเขตวัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น พระเจดีย์ขามแก่น
ถือว่าเป็นปูชนียสถานอันศักด์ิสิทธิ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีงานพิธีบวงสรวง เคารพสักการะกันในวัน
เพ็ญเดือน 6 ทุกปี ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุขามแก่นนั้น มีซากโบราณท่ีปรักหักพังปรากฏอยู่ 
โดยอยู่ห่างจากเจดีย์ราว 15 เส้น หรืออยู่คนละฟากทุ่งของบ้านขาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแถบนี้น่าจะเป็น
ท่ีต้ังของเมืองมาก่อน แต่ได้ร้างไปนาน ดังนั้น จึงได้ถือเอานิมิตนี้มาต้ังนามเมืองว่าขามแก่น แต่ต่อมาจึงเรียก
เพี้ยนมาเป็นเมืองขอนแก่น จนกระท่ังทุกวันนี้ 
     2.2 ข้อมูลพื้นฐานต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่บนพื้นท่ี 45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตาราง
กิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ 
ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น และ ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ ต าบลหนองตูม และ ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และทิศตะวันตก ติดต่อกับ 
ต าบลบ้านค้อ ต าบลบ้านเป็ด และต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 28 หมู่บ้าน มีประชากรท้ังส้ิน 143,947คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559)  
 อาชีพประชากรต าบลศิลา  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
           เนื่องด้วยสภาพพื้นท่ีของต าบลศิลาท่ีมีชายขอบติดต่อท้ังเขตเทศบาลนคร และเขตชนบท อีกท้ังอยู่ใน
เขตชลประทานหนองหวาย ประชากรในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศิลา จึงประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย ดังนี้  

- ด้านการเกษตร โดยมีพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคัญคือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ผลไม้  
- ด้านปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่  
- ด้านรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
- รับจ้างท่ัวไป และอื่น ๆ  

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

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

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

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

 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศิลา มีล าห้วยและหนองน้ ากระจายอยู่ตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ดังนี้  

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

     2.3 แหล่งเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสวนสาธารณะ 
พระธาตุขามแก่น : ต้ังอยู่ท่ีวัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาต้ังแต่สมัยโบราณ  เป็นเวลา
ประมาณ 2000 ปี ต้ังแต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ช่ือ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ได้มาต้ังเมืองขามแก่นท่ี บ้านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์เจ้าเมือง
โมรีย์ (เมืองโมรีย์อยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร้างพระธาตุขามแก่น ต้ังอยู่ในวัดเจติยภูมิ ต าบล
บ้านขาม 

งานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่น : จัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 การสักการะ ใช้ธูป เทียน 
ดอกไม้ ขันแปดเก้า ในวันขึ้น 15 ค่ า ของทุกเดือน พระธาตุขามแก่น พระธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถานส าคัญ
คู่เมืองขอนแก่นและเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวจังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ฐาน
สามเหลี่ยมทรงอีสาน องค์พระธาตุสูง 19 เมตร ฐานด้านทิศตะวันออกและตะวันตกกว้าง 10.90 เมตร เท่ากัน 
รอบองค์พระธาตุมีก าแพงแก้วล้อมรอบ ท้ัง 4 ด้าน สูง 1.20 เมตร ก าแพงแก้วห่างจากองค์พระธาตุโดยเฉล่ีย 
2.30 เมตร ทุกด้านมีประตูเข้าออก ด้านทิศเหนือ 2 ช่อง และทิศใต้ 2 ช่อง กว้างช่องละ 1 เมตร ต านานพระ
ธาตุขามแก่น ประมาณ พ.ศ. 3 พระมหากัสสปได้น าเอาพระอุรังคธาตุของพระ พุทธเจ้ามาประดิษฐานท่ีภู
ก าพร้าและได้สร้างองค์พระธาตุพนมข้ึน พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทราบข่าวดังนั้น เกิดศรัทธาใคร่น าพระ
อังคารมาบรรจุไว้ด้วยกัน จึงได้เดินทางมาพร้อมกับข้าราชบริพารและพระอรหันต์ท้ัง 9 องค์ ในระหว่าง
เดินทางได้ผ่านดอนมะขามแห่งหนึ่งเป็นเวลาค่ าพอดี จึงได้พากันพักแรมในสถานท่ีนี้ในบริเวณท่ีพักมีต้นมะขาม
ตายต้นใหญ่ต้นหนึ่ง มีแต่แก่นข้างใน จึงได้เอาพระ อังคารเก็บไว้ในต้นมะขามต้นนี้ ครั้งเมื่อเดินทางต่อไปยังภู

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ก าพร้า ปรากฏว่าองค์พระธาตุพนมสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จึงต้องเดินทางกลับถิ่นเดิม เมื่อเดินทางมาถึง
ดอนมะขามบริเวณท่ีพักท่ีเดิมก็พบว่าต้นมะขามท่ีตายเหลือแต่แก่นต้นนั้น กลับยืนต้นแตกกิ่งก้านสาขา มีใบ
เขียวชะอุ่ม และดูงามตาเป็นอัศจรรย์ พระยาหลังเขียวและพระอรหันต์ท้ัง 9 องค์ จึงตกลงใจสร้างพระธาตุ
ครอบต้นมะขาม โดยบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทอง โดยท าเป็นพระพุทธรูป
แทนพระองค์เข้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และก่อสร้างบ้านเรือน ณ บริเวณใกล้ๆพระธาตุ ส่วนพระอรหันต์ท้ัง 9 
องค์ ก็ได้จัดสร้างวัดเคียงคู่พระธาตุ เมื่อพระอรหันต์ท้ัง 9 องค์ได้ดับขันธ์ปรินิพพาน ประชาชนได้น าพระธาตุ
ของพระอรหันต์บรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็กซึ่งอยู่ใกล้พระธาตุขามแก่นเรียกว่าครูบาท้ังเก้า เจ้ามหาธาตุ มาจน
ทุกวันนี้ทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานฉลององค์พระธาตุขามแก่นเป็นงานประจ าปี 

กู่ประภาชัย บ้านนาค าน้อย : ซึ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานส าคัญ กู่ประภาชัย หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “กู่
บ้านนาค าน้อย” เป็นโบราณสถานท่ีมีแผนผังแบบห้องอโรคยา (สถานพยาบาล) ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นใน
สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 แห่งอาณาจักรเขมร ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณโดยรอบประกอบด้วยปรางค์
ประธานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ด้านขวามือคือท่ีต้ังของบรรณาลัย ตัวอาคารท้ังสองล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว  ด้าน
นอกก าแพงมีสระน้ า รอบด้านร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง : เป็นสถานท่ีเคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ท่ีศาลาสุขใจ ถนน
เทพารักษ์ หน้าส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ อดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้น าหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท้องท่ีอ าเภอชุมแพมาประกอบพิธีตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาท าเป็นหลักเมืองเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 

พระมหาธาตุแก่นนคร : ต้ังอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เป็นศิลปะสมัย
ทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ช้ัน เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ มีการตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงาม เป็นสถานท่ีเคารพบูชาของชาว
ขอนแก่น และเป็นสถานท่ีชมทัศนียภาพเมืองขอนแก่น 

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ : ต้ังอยู่ท่ีสวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง พระนครศรีบริรักษ์หรือท้าวเพี้ยเมือง
แพนเป็นขุนนางเช้ือพระวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์ มีธิดาช่ือนางค าแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพี้ยเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คน อพยพ
มาอยู่ท่ีบ้านบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" และยกฐานันดรศักด์ิท้าวเพี้ยเมือง
แพนขึ้นเป็น "พระนครศรีบริรักษ์" พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาว
ขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมือง 

น้ าส่างสนามบิน : ต้ังอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือ เป็น
บ่อน้ าประวัติศาสตร์ท่ีมีมาก่อนท่ีเมืองขอนแก่นจะมีน้ าประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแก่น เป็น
แหล่งน้ าท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของชาวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวขอนแก่นมา
เป็นเวลายาวนาน 

ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า) : เป็นศาลหลักเมืองหรือบือบ้านท่ีท้าวเพี้ยเมืองแพนได้ต้ังไว้ ณ บริเวณใจ
กลางหมู่บ้าน เป็นเสาหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีการย้ายเมืองอีก 5 ครั้ง ปัจจุบันต้ังอยู่บริเวณซอย
กลางเมือง 21 ด้านข้างศูนย์กัลยาณมิตร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น: ต้ังอยู่ถนนหลังศูนย์ราชการ เป็นท่ีเก็บรวบรวม และจัด
แสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอันมีค่า ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีการจัดแสดง
โครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ท่ีบ้านเชียง  และเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในยุคนั้น   ส่ิงท่ีควรชมส าหรับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2332
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2340
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวารวดี  จ าหลักภาพพุทธประวัติท่ี
งดงามและสมบูรณ์มาก พบท่ีเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  นอกจากนั้นยังมีศิลปวัตถุสมัยขอม หรือ
ลพบุรี อันได้แก่ทับหลังจากปราสาทหินในภาคอีสาน  นอกเหนือจากโบราณวัตถุท่ีพบในท้องถิ่นแล้ว ท่ีนี่ยังจัด
แสดงศิลปวัตถุสมัยอื่นไว้ด้วย เช่น สุโขทัย อยุธยา เป็นต้น  และส่วนหนึ่งก็จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านไว้
ด้วยเหมาะส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน 
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหล่งแสดงศิลปะ
พื้นบ้านและเป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ต้ังอยู่ท่ีถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น:  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก จัดสร้าง
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2537 เพื่อ
เป็นศูนย์ประชุมระดับชาติแห่งใหม่ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จากเอกลักษณ์
ของรูปทรงแต่ด้ังเดิม สามารถรองรับการจัดประชุมได้ 3,000 ท่ีนั่ง  พร้อมอัฒจันทร์ในบริเวณช้ันลอยอีก 
๑,๐๐๐ ท่ีนั่ง พร้อมท้ังระบบแสง สี เสียง  และโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย สะดวกสบายด้วยระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ระบบท าความเย็นและระบบไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบความรักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัย  ลานจอดรถ
สามารถจอดได้ 1,000 คัน รถโดยสาร 20-25 คัน  
 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น : โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ต้ังอยู่ ณ บริเวณช้ันล่างอาคารสวนสาธารณะ 200 ปี 
บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติ ท่ีเก็บรวบรวม เรื่องราวอันเป็นท่ีมาของเมืองขอนแก่น 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ซึ่งจัดต้ัง
ขึ้นเพื่อเช่ือมโยงให้ชุมชน  เกิดจิตส านึกในความรัก และหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง  และเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติเมืองขอนแก่น โดยอาศัยผู้เฒ่าผู้แก่ และชาวขอนแก่นเป็นผู้ให้ข้อมูล  โดยแบ่ง
พื้นท่ีจัดนิทรรศการออกเป็น 5 โซน คือ โซนท่ี 1 แนะน าเมืองขอนแก่น โซนท่ี 2 ประวัติศาสตร์ของเมือง
ขอนแก่น และวัฒนธรรมโบราณ  ท่ีมีอายุยาวนานมากกว่า 3,000 – 5,000  ปี นับต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
โซนท่ี 3 การต้ังเมือง โซนท่ี 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น โซนท่ี ๕ ขอนแก่นวันนี้  น าเสนอภาพ
สะท้อนชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบัน ด้วยการน าเสนอวัฒนธรรมประเพณี ท่ียังคงปฏิบัติ
กันสืบมาจนถึงปัจจุบัน  
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าท้องถ่ิน จังหวัดขอนแก่น : ต้ังอยู่ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 4 บ้าน
สามเหล่ียม ถนนศรีมารัตน์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ท่ีพร้อมไปด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ หลักการทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงถึงวิวัฒนาการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) :  ต้ังอยู่ในวัดป่าแสงอรุณ ต าบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๓ 
กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์  สิมอีสานมีความวิจิตรงดงามของอาคาร และภาพเขียนฝาผนังลาย
ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้  และอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

วัดไชยศรี และฮูปแต้มสินไซ : วัดไชยศรี ต้ังอยู่บ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี  เป็นวัดเก่าแก่ต้ังมาต้ังแต่ปี 
๒๕๐๘ มีอาคารท่ีส าคัญคือ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และสิมหรือโบสถ์ของวัดมี
จิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) เรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือช่าง
พื้นบ้าน ในทุกมุมทุกด้านไม่มีท่ีว่างท้ังด้านนอกและด้านใน  
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สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี :  ต้ังอยู่หมู่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ต าบลท่าพระ 
บนพื้นท่ีประมาณ 10 ไร่  ภายในมีจุดเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์และต านานของต าบลท่าพระคือ รูปปั้นหมีควายท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง : ต้ังอยู่ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จัด
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก าเนิดและวิวัฒนาการของโลก ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาและ
ก าเนิดและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ท่ีขุดค้นพบในหุบเขาภูเวียง ถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเหมาะกับสถานศึกษาและนักท่องเท่ียว 

บึงแก่นนคร : เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นบึงธรรมชาติคู่เมืองขอนแก่น ท่ีมี
ความกว้างถึง 600 ไร่ในฤดูฝนจะมีระดับน้ าปริ่มฝ่ัง มีสถานท่ีออกก าลังกาย โซนตกปลา ลานกีฬา แหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลา ต้ังอยู่ติดกับถนนรอบบึง 

บึงทุ่งสร้าง : เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีท่องเท่ียว มีสภาพเป็นบึงธรรมชาติ มีสวน
สุขภาพส าหรับออกก าลังกาย มีพื้นท่ี 1,600 ไร่ ต้ังอยู่ท่ีถนนกสิกรทุ่งสร้าง อนาคตจะได้รับการพัฒนาเป็นสวน
พฤกษศาสตร์ชุ่มน้ า สวนนก และลานกีฬา 

สวนสาธารณะประตูเมือง : มีพื้นท่ี 10 ไร่ 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิมเป็นท่ีดินของตระกูล ทวีแสง
สกุลไทย ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นสถานท่ีทดลองและพัฒนาพันธุ์ข้าว ต่อมาเมื่อถนน
มิตรภาพ ตัดผ่านถูกท้ิ งร้าง เทศบาลได้ประสานขอใช้ท่ี ดินจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น              
(นายบุณยรงค์ นิลวงศ์) และกรมธนารักษ์ปัจจุบันเทศบาลปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม ร่มรื่น        มี
ระดับพื้นท่ีสูงต่ าเป็นมิติมุมมองท่ีแตกต่างจากสวนท่ัวไป และยังเป็นสวนท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าถึงเมือง
ขอนแก่น ต้ังอยู่บริเวณถนนศรีจันทร์ตัดกับถนน มิตรภาพ 

2.4 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถ่ินที่ส าคัญ 
      - งานประเพณีท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี 
      - งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจะจัด

ขึ้นในวันท่ี 8–15 เมษายน ของทุกปี 
      - งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี 
      - งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน จัดระหว่างวันออกพรรษาของทุกปี 
      -งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาด จัดขึ้นในช่วงพฤศจิกายน–ธันวาคม ทุกปี 
      -งาน countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ขอนแก่น countdown) จัดช่วงปลายเดือนธันวาคม

ของทุกปี 
 
2.5 ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ท้องถ่ิน ของสถานศึกษา 

ท่ี ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความช านาญ 
1 นางวันดี   พลทองสถิต การขับร้องเพลงพื้นเมือง และการกราบบูชาคุณ 5 
2 นายอังคาร   ไชยปัญญา การขับร้องเพลงพื้นเมือง การเชิดหุ่นกระบอก 
3 นายบุญ   หัสดี การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4 นางสุบัน   อุปนาศักดิ์ การร้อยมาลัย 
5 นายไสว   ไชยเวช การท าไร่นาสวนผสม 
6 นายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยอิสาน   และภาษาไทยน้อย 
7 พระประธาน การท าสมาธิ 

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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8 พระวรชัด ศาสนพิธี 
9 นางยินดี   หมื่นกันยา การท าพานบายศรี 
10 นางนภาพร   พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยน้อย 
11 นายสวาท   พุทธรรมา การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
12 นายโกศล    แดนตะโคตร์ พืชสมุนไพร  หมอยาสมุนไพร 
13 นายสังวาลย์  ผ่องแผ้ว หุ่นกระบอกอิสาน 
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แหล่งเรียนรู้สถานีเพาะพนัธ์ุสัตว์ป่าภูเขยีว 
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สรุปผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา  2560  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 (สพม.25) 

(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
 

กลุ่มสาระ จ านวน
รายการท่ี
แข่งขัน 

จ านวนรางวัล ร้อยละ
เหรียญ
ทอง 

ไประดับ
ภาค 

จ านวน 
ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

ภาษาไทย 14 5 4 3 2 35.71 1 
คณิตศาสตร์ 9 4 2 - 3 44.44  
วิทยาศาสตร์ 7 2 2 - 2+1 28.57 1 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

5 2 3 - - 40.00  

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

2 - 1 1 - 00.00  

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 10 8 2 - - 80.00 2 
ศิลปะ-ดนตรี 5 5 - - - 100.00 2 

ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 2 - - - 100.00 1 
ภาษาต่างประเทศ 8 1 2 4 1 12.50  
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
5 5 - - - 100.00 1 

คอมพิวเตอร์ 10 5 2 3 - 50.00  
การงานอาชีพ 2 2 - - - 100.00 2 

เรียนร่วม 3 1 1 - 1 33.33 1 
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 6 6 - - - 100.00 3 

รวม 88 48 19 11 9+1 54.54 14 

แหล่งเรียนรู้สถานีเพาะพนัธ์ุสัตว์ป่าภูเขยีว 
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 *หมายเหตุ  จ านวนท่ีได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค  มี  14  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 15.91 

 
 
 
 

สถิติจ านวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ปีการศึกษา 2560 
        ภาคเรียนท่ี 1  

 

ระดับชั้น วันท่ี 9-10 กรกฎาคม  2560 
ทั้งหมด มา ร้อยละ ไม่มา ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 332 317 95.48 15 4.51 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 315 247 78.41 68 21.58 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 346 226 65.31 120 34.68 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 497 790 79.73 203 20.27 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 358 183 51.11 175 48.88 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 284 207 72.88 77 27.11 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 307 192 62.54 115 37.45 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 431 582 62.17 367 37.83 

รวม 1,942 1,372 70.95 570 38.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2560 
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เข้าร่วมประชุม/ไม่ร่วมประชุม วันที่  9-10 กรกฎาคม  2560 
สถิติจ านวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ปีการศึกษา 2560 

ภาคเรียนท่ี 2 
 

ระดับชั้น วันท่ี 7-8 มกราคม  2560 
ทั้งหมด มา ร้อยละ ไม่มา ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 325 277 85.23 48 14.76 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 306 230 75.16 76 24.83 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 334 173 51.79 161 48.20 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 965 680 70.72 285 29.28 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 298 145 48.65 153 51.34 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 273 161 58.97 112 41.02 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 287 134 46.68 153 53.31 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 858 440 51.43 418 48.57 

รวม 1,823 1,120 61.07 703 38.92 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2560 
เข้าร่วมประชุม วันที่ 7-8 มกราคม  2560 
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กราฟเปรียบเทียบร้อยละจ านวนผูป้กครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 คร้ังที่ 1 กับ คร้ังที่ 2 
 
 
 
 

สถิติเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 

สถิติเยีย่มบา้นนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น ทั้งหมด ออกเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 332 332 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 315 315 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 346 346 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 993 993 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 358 358 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 284 284 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 307 307 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 972 972 100.00 

รวม 1,942 1,942 100.00 
สถิติการรับบริการ(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 

ท่ี เดือน/ป ี
จ านวนผู้รับบริการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 พฤษภาคม 2560 1 5 6 8,798  
2 มิถุนายน 2560 2 - 2 8,930 
3 กรกฎาคม 2560 2 2 4 2,906 
4 สิงหาคม 2560 - - - - 
5 กันยายน 2560 2 4 6 4,524 
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6 ตุลาคม 2560 2 1 3 15,455 
7 พฤศจิกายน 2560 1 - 1 1,288 
8 ธันวาคม 2560 3 9 12 14,218 
9 มกราคม 2561 1 2 3 5,288 
10 กุมภาพันธ์ 2561 1 1 2 10,305 
11 มีนาคม 2561 1 3 4 141,800 

รวม 16 27 43 213,512 
ที่มา  :  งานระบบดูแลฯ  กลุ่มกิจการนักเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2561 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟแสดงการรับเงิน(เคลม)การประกันเก่ียวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 

ระดับชั้น 
ระยะทางจากบ้าน-โรงเรียน 

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

ม.1 80 32 18 12 142 

ม.2 160 85 54 20 319 

ม.3 160 120 35 30 345 

ม.4 176 80 31 24 311 

ม.5 185 50 28         20 283 

ตารางแสดงระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ประจ าปี 2561 82 

ม.6 195 54 48 10 307 

รวม 956 421 214 116 1707 

ร้อยละ 56.00 24.66 12.53 6.79 100 
 

 
สถิติการมาโรงเรยีนสายของนักเรียน ปีการศึกษา  2560 

เดือน 
ระดับช้ัน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤษภาคม  2560 0 2 10 6 7 12 37 
มิถุนายน  2560 3 10 9 31 45 60 158 
กรกฎาคม  2560 1 15 19 23 53 51 162 
สิงหาคม  2560 9 7 23 53 85 40 217 
กันยายน  2560 2 2 12 25 38 20 99 
พฤศจิกายน 2560 5 16 10 29 45 47 152 
ธันวาคม 2560 20 21 21 35 48 63 208 
มกราคม 2561 11 17 35 30 36 61 190 
กุมภาพันธ์ 2561 30 18 24 29 61 21 183 
มีนาคม 2561 9 11 12 24 31 8 95 

รวม 90 119 175 285 449 383 1,501 
เฉลี่ยร้อยละ / เทอม 63.38 37.30 50.72 91.63 158.65 124.75 87.93 

สถิตินักเรียนแยกตามประเภทขาดแคลน ปีการศึกษา 2560 
 

ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ร้อย
ละ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. นักเรียนขาดแคลน
ทั้งหมด 

145 138 109 120 161 167 - - - - - - 840 93.85 

2. เครื่องแบบนักเรียน 145 138 109 120 161 167 - - - - - - 840 93.85 
3. เครื่องเขียน 145 138 109 120 161 167 - - - - - - 840 93.85 
4. แบบเรียน(หนังสือ) 145 138 109 120 161 167 - - - - - - 840 93.85 
5. อาหารกลางวัน - - - - - - - - - - - - -  
6. ขาดแคลน 3 
รายการ 

145 138 109 120 161 167 - - - - - - 840 93.85 

 

การนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 
ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
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พุทธ 138 318 345 309 281 305 1,696 99.35 
อิสลาม 2 0 0 0 1 0 3 0.17 
คริสต์ 2 1 1 2 1 2 9 0.52 
ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 - 
พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 - 
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 - 

รวม 142 319 345 311 283 307 1,707 100.00 

 

 

 

 

 

 

น้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

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 ากว่า
เกณฑ์ 

10 12 10 4 2 7 6 3 1 11 3 11 34 46 1.80 2.55 

2. 
ส่วนสูงต่ า
กว่า
เกณฑ์ 

14 8 11 1 5 4 2 3 3 2 4 3 39 21 2.07 1.11 

3.น้ าหนัก 
ส่วนสูงต่ า
กว่า
เกณฑ์ 

7 4 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 18 10 0.95 0.53 

4. 
น้ าหนัก
สูงกว่า
เกณฑ์ 

36 39 30 35 33 34 33 34 23 38 37 32 192 212 10.19 11.25 

5. 
ส่วนสูง 
สูงกว่า
เกณฑ์ 

27 32 22 20 34 37 34 34 14 48 23 43 154 182 8.17 9.66 

6. 
น้ าหนัก 
ส่วนสูง 
สูงกว่า

18 15 10 11 12 14 12 17 8 12 11 14 71 83 3.77 4.40 
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เกณฑ์ 
7. 
น้ าหนัก
อยู่ใน
เกณฑ์ 

116 108 101 124 149 143 112 108 87 134 86 131 651 748 34.54 39.68 

8. 
ส่วนสูง
อยู่ใน
เกณฑ์ 

121 119 110 142 145 143 115 108 94 133 99 128 684 773 36.29 41.01 

                 
9. 
น้ าหนัก
ส่วนสูง
อยู่ใน
เกณฑ์ 

100 87 84 115 125 117 89 90 79 99 72 100 549 608 29.12 32.25 

สถิตินักเรียนด้อยโอกาส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

ชั้น 
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการ พิการและด้อยโอกาส 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 145 138 0 0 0 0 0 
ม.2 109 120 0 0 0 0 0 
ม.3 161 167 0 0 0 0 0 
ม.4 - - 0 0 0 0 0 
ม.5 - - 0 0 0 0 0 
ม.6 - - 0 0 2 0 3 
รวม 415 425 0 0 2 0 6 

ร้อยละ 90.60 91.70 0 0 0.57 0 0.67 
 

สถิติจ านวนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560 
ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กถูกทอดท้ิง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง
เยาวชน 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กยากจน 283 229 328 - - - 840 91.70 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ก าพร้า 1 0 0 0 0 0 0 0.05 
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ท างานรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 283 229 328    840 91.70 
สถิติอายุของนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 

 
อาย ุ/ ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

11 ปี 0 0 0 0 0 0 0 
12 ปี 108 0 0 0 0 0 108 
13 ปี 219 115 0 0 0 0 334 
14 ปี 5 193 104 0 0 0 302 
15 ปี 0 7 205 128 0 0 340 
16 ปึ 0 0 34 216 99 67 416 
17 ปี 0 0 3 12 167 203 385 
18 ปีข้ึนไป 0 0 0 2 12 30 44 
รวม 332 315 346 358 278 300 1929 

 
สถิติสัญชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 
สัญชาติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
ไทย 142 319 345 311 283 307 1,707 100.00 
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 
ญ่ีปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 
พม่า 0 0 0 0 0 0 0 0 
ฟิลิปปินส์ 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 

ท่ีมา  :  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 
สถิติการใช้รถจักรยานยนต์ / การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 
ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
จ านวน 65 80 97 120 146 158 666 39.01 

ท่ีมา  :  งานจราจร กลุ่มกิจการนักเรียน 
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สถิติการให้บริการสมาชิกธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2560 
 

ท่ี เดือน/ป ี
ผู้ใช้บริการ 
(รายการ) 

ฝาก (บาท) 
จ านวนรายที่

ถอนเงิน 
จ านวนที่ถอน 

(บาท) 
1 พฤษภาคม 2560 663 28413.00 6 5,084.00 
2 มิถุนายน   2560 847 36819.00 17 17,900.00 
3 กรกฎาคม 2560 56 9259.00 14 7,872.00 
4 สิงหาคม   2560 87 18888.00 25 17,162.72 
5 กันยายน   2560 78 8443.00 8 18,930.00 
6 ตุลาคม     2560 2 656.00 4 10,050.00 
7 พฤศจิกายน 2560 97 12749.00 10 3,895.00 
8 ธันวาคม    2560 22 2670.00 2 100.22 
9 มกราคม    2561 30 13310.89 8 19,250.00 
10 กุมภาพันธ์ 2561 70 3659.00 8 6,200.00 

รวม 1952 134866.89 102 106,443.94 
 
 

สถิติการการฝาก-ถอนเงินจากธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2555-2560 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้ใช้บริการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
ฝากเงิน ถอนเงิน 

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 

2559 24,502 606,331.28 242,611.03 พ.ค.59-ก.พ.60 

2560 2,054 134,866.89 106,443.94 พ.ค.60-ก.พ.61 

รวม 72847 2,570,227.59 1,187,714.11  
 

ท่ีมา  :  งานธนาคาร กลุ่มอ านวยการ 
 
 

สถิติการให้บริการปฐมพยาบาล แยกตามประเภทการเจ็บป่วย ปีการศึกษา 2560 
ล าดับ อาการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม ร้อยละ 

1 เป็นไข ้ 41 100 141 17.91 
2 กระเพาะอาหาร 66 70 136 17.28 
3 ปวดประจ าเดือน 32 61 93 11.81 
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4 ไอ 25 47 72 9.14 
5 ไข้หวัด 78 134 212 26.93 
6 ปวดท้อง จุกเสียด 20 39 59 7.49 
7 ท้องเสีย 18 12 30 3.81 
8 ฟกช้ าข้อเคล็ดกล้ามเน้ืออักเสบ 7 4 11 1.39 
9 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1 11 12 1.52 
10 ปากเป็นแผล 3 3 6 0.76 
11 ปวดศีรษะเป็นไขตั้วร้อน - - - - 
12 วิงเวียน อาเจียน 5 10 15 1.90 
14 ลมชัก (เครียด) - - - - 
15 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ - - - - 
16 หกล้ม - - - - 
17 อื่นๆ (มีดบาด/ชนประตู 

ฯลฯ) 
- - - - 

รวม 296 491 787 100.00 
ที่มา  :  งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มอ านวยการ 

         ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

การเข้าใช้บริการห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร องนักเรียนและบุคลากร 
ปีการศึกษา 2560 เดือนพฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 

เดือน จ านวนวันท่ี
เปิดบริการ 

จ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด จ านวนหนังสือท่ียืม 
คน เฉล่ีย(คน)/วัน เล่ม เฉล่ีย(เล่ม)/วัน 

พฤษภาคม 2560 9 3,185 354 288 32 
มิถุนายน 2560 22 12,088 549 1,034 47 
กรกฎาคม 2560 16 7,540 471 624 39 
สิงหาคม 2560 21 10,838 516 1,008 48 
กันยายน 2560 13 11,261 866 728 56 
ตุลาคม 2560 5 507 101 185 37 
พฤศจิกายน 2560 17 5,582 328 714 42 

กราฟแสดงการให้บริการปฐม
พยาบาล ปีการศึกษา 2560 
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ธันวาคม 2561 12 2,730 228 660 55 
มกราคม 2561 18 3,705 206 864 48 
กุมภาพันธ์ 2561 16 3,690 231 704 44 
มีนาคม 2561 - - - - - 
รวม 149 61,126 410 6,809 46 

 
ที่มา  :  ห้องสมุด ICT กลุ่มวิชาการ 

             ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการยืมหนังสือห้องสมุด ปีการศึกษา 2560 
 
 

สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ท่ี ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนเรียนดีของมูลนิธิขามแก่นนคร 11 20,000 
2 ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ม.1-3 94 141,000 
3 ทุนเย่ียมบ้าน 275 33,350 
4 ทุนเจาะจง 31 79,000 
5 ทุนนักเรียนจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน 33 44,500 
6 ทุนปริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 3 18,000 
7 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมราชกุมารี 1 12,500 
8 ทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ 

ปีละ 5000 บาทต่อเนื่องถึงปริญญาตร ี
1 2,500 

9 ทุนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น 
ภาคเรียนละ 2000บาทต่อเนื่องถึง ป.ตรีต้องรักษาเกรด 2.5ขึ้นไป 

5 10,000 

10 ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รายการ“สานฝันคนเก่ง หัวใจแกร่ง” ม.ปลาย 1 5,000 
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(ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี) 
11 ทุน SCG ม.ปลาย ปีละ 5000 บาทต่อเนื่องถึงปรญิาตรี 1 5,000 
12 ทุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 1 4,000 
13 ทุนมูลนิธิพูนพลัง 1 3,000 

รวม   (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) 458 678,000 
 
2. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

ท่ี ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  ม. 1-3 94 42,300 
2 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมราชกุมารี 1 12,500 
3 ทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระ

เกียรติปีละ 5000 บาทต่อเนื่องถึงปริญญาตร ี
1 2,500 

4 ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รายการ“สานฝันคนเก่ง  
หัวใจแกร่ง” 

1 5,000 

5 ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 1 2,000 
6 ทุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ 1 3,500 
7  ทุนวันเด็กแห่งชาติของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 4,000 

8 ทุนวันเด็กแห่งชาติของศาลปุงเถ่ากงม่าขอนแก่น 1 2,000 
9 ทุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 4,000 
10 ทุน พ.ต.ท.สุนทร พิมพ์พา( ศิษย์เก่าขามแก่นนคร ) 3 12,000 
11 ทุนคุณครูพัชรวีร์  นามพิกุล 1 3,000 
12 ทุนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

จ.ขอนแก่นภาคเรียนละ 2000บาทต่อเนื่องถึง ป.ตรี
ต้องรักษาเกรด 2.5ขึ้นไป 

5 10,000 

รวม       (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                                      112 89,300 
 
3. สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ท่ี ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 รวมทุนภาคเรียนท่ี 1                   458 678,000 
2 รวมทุนภาคเรียนท่ี 2  112 89,300 
รวม    (หนึ่งล้านเก้าหม่ืนสีพ่ันแปดร้อยบาทถ้วน) 570 767,300 
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขามแก่นนครที่สามารถสอบรับตรงหรือได้โควตา  
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ตามโครงการ “ เพชรน้ างามขามแก่นนคร” 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 
ที่สอบผ่านขอ้เขียน การสอบโควตา / รับตรง  มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560  
 

จ านวนนักเรียนม.6 ท้ังหมด 
(ตามใบรายช่ือ) 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนท่ีจ่ายเงิน
เข้าสอบ 

ผู้เข้าสอบ 
คิดเป็นร้อยละ 

259 210 185 71.42 
 

ผลการสอบ จ านวนคนท่ีสอบ
ผ่านข้อเขียน 

คิดเป็นร้อยละ 
(จากผู้เข้าสอบ 175 คน) 

หมายเหตุ 

ม.ขอนแก่น 28 ร้อยละ 16.00 มีนักเรียนท่ีสอบติด 
2-4 คณะ/สถาบัน
จ านวนหลายคน 

ม.มหาสารคาม 39 ร้อยละ 22.28 
 ม. เทคโนราชมงคลอีสาน 12 6.85 

อาชีวะขอนแก่น 2 1.14 
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขามแก่นนครที่สามารถสอบรับตรงหรือได้โควตา  
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ตามโครงการ “ เพชรน้ างามขามแก่นนคร” 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
1 น.ส.กัลยรัตน์  มิ่งขวัญ มนุษยศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
2 น.ส.แพรวพรรณ  สารถ   พยาบาลศาสตร์ 
3 น.ส.สุรัตนา  แสนแก้ว บริหารธุรกิจ  การท่องเท่ียว 
4 นายพิชิตชัย  อมรพันธ์ เกษตรศาสตร์วิชาเอกพืชไร่ 
5 น.ส.นิชนันท์  ตะวงค์ เกษตรศาสตร์  วิชาการประมง 
6 น.ส.รัตนาภรณ์   ไชยชนะ วิทยาลัย  การปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง 
7 น.ส.ชนม์นิภา  ไชยแยง บริหารธุรกิจและการบัญชี 
8 นางสาว ภัทรียา  สุจอม ทคโนโลยีธรณี 
9 นาย โตษิน  ไกรจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศ 
10 นาย สรวิศ  สังฆมณี ศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 
11 น.ส.เกศณียาพร   โนนทิง บริหารธุรกิจและการบัญชี 
12 นาย นันทพงศ์   ไชยค า ศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 
13 น.ส.ฐิติวรดา  เผ่ือนดา ศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 
14 นาย ธีรุตม์   สุขเจริญ ศิลปกรรมศาสตร์  ดนตรีตะวันตก 
15 นางสาวสุธีธิดา   สีบุดดี ศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 
16 น.ส.ชาริณี   บุญคุ้ม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
17 น.ส.พนิดา  นากลาง มนุษยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
18 

น.ส.พรพรหม กล้าวิกย์กรรม 

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมท่ัวไป 
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา 
คณะเทคโนโลยี       เทคโนโลยีชีวภาพ 

19 
น.ส.พรรณอร  หนุนหนัด 

เศรษฐศาสตร์   
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  การเงินการคลัง 
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20 
นายอรรถพล  แน่นดี 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

21 นายชาคริต  น้อยดวงศรี ศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 
 

 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 น.ส.แพรวพรรณ  สารถ   ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

2 น.ส.เบญจพร  ปินเรือน การบัญชี/การจัดการ 

3 นายภัทรณุพงษ์  ยงยุทธ นิติศาสตร์ 

4 นายปภากรณ์  พรมมะลี สาธารณสุขศาสตร์  อนามัยส่ิงแวดล้อม 

5 น.ส.ทิฆัมพร  หมั่นหินลาด สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ 

6 นายกิตติพงศ์ พานอ่อนตา วิศวกรรมศาสตร์ 

7 น.ส.สิริวรรณ  อินทร์แสง สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ 

8 น.ส.ศิริประภา  บุญหนา สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ 

9 น.ส.ศิริประภา  บุญหนา วิทยาการสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับท่ี ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
22 น.ส.อัญชญา อ่อนสะอาด มนุษยศาสตร์  ภาษาไทย 

23 นายรชต จันดาอ่อน เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
24 

นางสาววรรณภรณ์ พิมพา 
เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์วิชาเอกปฐพีศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม 

25 
นางสาววีรญา โสนาคู 

เทคนิคการแพทย์ 
เภสัชศาสตร์(โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ) 

26 นางสาวภัทรวดี มีอ านาจ วิทยาศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
27 นางสาวจริยา หล้าซิว วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
28 

นางสาวอาภรณ์ แซ่เฮ้อ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การประมง 
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10 น.ส.นันท์นภัส  สมบูรณ์ศรี วิทยาการสารสนเทศ  สารสนเทศศาสตร์ 

11 น.ส.นิชนันท์  ตะวงค์ เทคโนโลยี  อาหาร/โภชนาการ 

12 น.ส.พัชริดา  สิงห์สมบัติ การบัญชีและ   การจัดการการบริหารการเงิน 

13 น.ส.อนัญพร  บุตรดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 

14 นายด ารงศักดิ์  พลราษฎร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 

15 น.ส.สุนิสา  จันแหละ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง 

16 น.ส.แกมแก้ว  เพียค าลือ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

17 น.ส.จีระนาถ  ศรีตาแสน สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ 

18 น.ส.ขวัญฤดี  ศรีอรัญ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยส่ิงแวดล้อม 

19 น.ส.ชลกร  สมบูรณ์ วัฒนธรรมการจัดการ 

20 น.ส.ปวีณา  หมั่นหินลาด การบัญชีและ  การจัดการ การบริหารการเงิน 

21 น.ส.รุ่งทิวาภรณ์  บุดดี นิติศาสตร์ 

22 นายอิศเรศ  เรืองศรี นิติศาสตร์ 

23 นายเลิศรัตน์ชัย  ถูกคะเน ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

24 น.ส.ขวัญจิรา  เนื่องรินทร ์ ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

25 น.ส.ชลธิชา  ภูกองชนะ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

26 น.ส.จุฬาลักษณ์  สมภาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

27 น.ส.สุรีรัตน์  เรียงดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน 

   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คณะ/สาขา 

28 น.ส.ลลิตา  เพียศักดิ์ ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

29 นายนพรัตน์  เมืองสนธิ ์ บริหารธุรกิจและการบัญชี การจัดการ 
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30 น.ส.พิมพ์มาดา  โดยเคน บริหารธุรกิจและการบัญชี การจัดการ 

31 น.ส.เกศณียาพร   โนนทิง บริหารธุรกิจและการบัญชี การตลาด 

32 น.ส.น้ าฝน  จ าปาวัตตะ บริหารธุรกิจและการบัญชี  

33 นายณัฐวุฒิ  น้อยวังหิน บริหารธุรกิจและการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

34 นายเอกดนัย  ปิ่นทอง นิติศาสตร์ 

35 นางสาวสุธีธิดา   สีบุดดี ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 

36 นายภัทรพล อภิคงแสนค า ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 

37 น.ส.อนุธิดา  พลนิกาย การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

38 น.ส.รัชดาภรณ์  โวแสง นิติศาสตร์ 

39 น.ส.มาริสา  ส าราญบ ารุง นิติศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัย เทคโนราชมงคลอีสาน 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 น.ส.วริศรา  แก้วล้วน  บริหารธุรกิจ 

2 นายคีรีเขต  ประทุมศรี                   วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

3 น.ส.ธิดาภรณ์  เจริญสุข บริหารธุรกิจและการบัญชี 

4 น.ส.ดรุณี  พิริยะอนันตกุล วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า 
5 น.ส.อรวรรณ  ธรรมจินดา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

6 นายนพรัตน์  เมืองสนธิ ์ บริหารธุรกิจและการบัญชีการจัดการ 

7 น.ส.กิติยาภรณ์  หงษ์ทอง บริหารธุรกิจและการบัญชี การจัดการ 
8 น.ส.ชุติมาพร  สีโท บริหารธุรกิจและการบัญชี การจัดการ 

9 น.ส.มัชฌิมา สุวรรณไกรษร บริหารธุรกิจและการบัญชี การท่องเท่ียว 

10 นายเจษฎากร พรมค าน้อย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ช่างท่อและประสาน 
11 นายนุสติ  ศรีโนนยาง               ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ช่างท่อและประสาน 
12 ชาญวิทย์ กลางหนองแส ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ช่างท่อและประสาน 
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อาชีวศึกษาขอนแก่น 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นายรชต  รักษาเคน บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 นายอลงกรณ์  ทันวิมา บริหารธุรกิจ  การจัดประชุม 
 

มา: งานแนวแนว กลุ่มงานวิชาการ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบการอาชีพของนักเรียนที่จบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

สถาบันที่ศึกษาและประกอบอาชีพ 
จ านวนนักเรียน รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง 
1..ศึกษาต่อช้ัน ม.4 โรงเรียนเดิม 51 95 146 55.94 
2..ศึกษาต่อช้ัน ม.4 โรงเรียนอื่น 5 13 18 6.90 
3.ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 42 33 75 28.74 
4.ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 2 3 1.15 
5.ศึกษาสถาบันอื่นๆ 0 1 1 0.38 
6. ปรกอบอาชีพ 0 0 0 0 
7.ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 0 0 0 
8.ลาออกกลางครั้น 0 0 0 0 
9. พักการเรียน/แขวนลอย 1 0 1 0.38 
10.ไม่จบการศึกษา 0 1 1 0.38 
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11.ติดตามไม่ได้ 12 4 16 6.13 
รวมทั้งหมด 112 149 261 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            ที่มา: งานแนวแนว กลุ่มงานวิชาการ 
โรงเรียนขามแก่น 



ตอนที่ 4 
ภาพความส าเร็จของโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
1. เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ.2560 

  1.  เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจ าปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ท่ีรักษา
มาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีท่ี 2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น   
  2.  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเด่น 
  3.  รับโล่เกียรตคุิณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอังคารท่ี 21  กุมภาพันธ์  2560   จาก
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจ าปี  2560 

5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครส้ัน  เรื่อง  “บังเอิ๊ญ   
บังเอิญ”    โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 

6. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพื้นบ้าน  การแสดงชุด  “ล า 
ประยุกต์  คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 
  7. ได้รับโล่เกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันท่ี 6-8 กันยายน  2560 จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  8.  เป็นสถานศึกษารักษาศีล  5 ต้นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม           ทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะท่ี 3 จังหวัดขอนแก่น  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัด
ขอนแก่น 
  9.  ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชด าริ
โดยโรงเรียนขามแก่นนคร พระราชทานเมื่อวันท่ี 28  พฤศจิกายน  2560 
  10. ได้รับรางวัลอันดับท่ี 1 ระดับ  ดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภท
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 

พ.ศ.2559 
1. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ในการประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ไม่เกิน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 

 25 ปี ในรายการเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว สงกรานต์ปลอดภัย สนุกได้ ไร้แอลกฮอล์ 
วันท่ี 24 มีนาคม 2559 จัดโดย สสส. และเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปี 2559 
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนขามแก่นนครเป็นโรงเรียนน าร่องโครงการเผยแพร่
ความรู้ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี 2559 
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 3. เกียรติบัตรร่วมส่งเสริมกิจกรรมโครงการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี 2559  
 4. เกียรติบัตรผลงานเครื่องดักยุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทส่ิงประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2559 
          5. โรงเรียนขามแก่นนคร รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัล
สถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้
โลหิต” ปีการศึกษา 2556  พระราชทาน ณ วันท่ี  1 สิงหาคม  2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  
กรุงเทพมหานคร 
 6. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
นักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4 จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่างวันท่ี 2 – 12  พฤศจิกายน  2559   

7. โรงเรียนขามแก่นนครรับเกียรติบัตร  รางวัลดีเด่น สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2559  วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
          8. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ในวันอังคารท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2560 จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
 
พ.ศ.2558 

1.  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี 2556 ของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ   12   
ตุลาคม  2558 

2.  รางวัลระดับยอดเย่ียม  การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ในวันท่ี  23  
มกราคม  2559  จากศูนย์แนะแนวเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

3. รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น  โรงเรียนขนาดใหญ่ในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา  2557  ในวันท่ี  27  มกราคม   2559 จัดโดย  จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต.25 

4. รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  การจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นในสถานศึกษา  ประจ าปี  2558  
ในวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2559    

5. รางวัลโรงเรียนแกนน าพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีท่ี 1  ชมรม  TO BE NUMBER  ONE  
และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2559 
   6.  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  การแข่งขันฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน  
15  ปี  “กีฬา  สพม.25 เกมส์” 

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

8. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลดีเด่น โล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี ประจ าปี 
2558 
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9. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม
กองลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2558 

10. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 

11. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค 
ในโครงการท าดีท าง่าย ให้เลือดเยาวชนไทย ให้โลหิต จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 

12. โรงเรียนขามแก่นนคร ชนะเลิศประกวดร้องเพลงประสานเสียงตามโครงการค่านิยม 12 
ประการ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจ าปี 2558 

13. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ฟุตบอลนัดพิเศษ วันสถาปนาโรงเรียนแก่น
นครวิทยาลัย รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัด
พระบาทน้ าพุ 

14. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งโตโยต้า we are friend ท่ี
โตโยต้าแก่นนคร 

15. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และเข้า
ร่วมแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทน เขต 4  

พ.ศ. 2555 
          1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 พ.ศ. 2543 

          1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. เกียรติประวัติของผู้บริหารโรงเรียนขามแกน่นคร 
พ.ศ. 2560 
1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด 

ขอนแก่นเป็นข้าราชการพลเรอนดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ.2559 เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันท่ี 
10 กุมภาพันธ์ 2560 

2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ผลงาน 
ดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558  ในวันท่ี  27  
เมษายน  2560  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแก่น  เป็น 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ปะจ าปี พ.ศ. 2559  เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์  2560 
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 4. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับครื่องราช
อิสริยาภรณ์ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย (ท.ช.) 
 5. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. 
ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558  ใน
วันท่ี  27  เมษายน  2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 6. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนนัต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล MOE AWARD 
ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระดับประเทศ 

7. นายนพดล  สิงหศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลอันดับท่ี 6  ระดับดี  
สาขาป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ในโครงการดีเด่น MOE AWARD  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2558  
  8.  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ได้รับยกย่อง
เชิดชูเกียรติในฐานะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ดีเด่น  ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ท่ี 24  กุมภาพันธ์  2560   
ณ โรงแรมสตาร์  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
  9.  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประจ าปี
การศึกษา 2558  ระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  ระดับประเทศ   
 
 
  พ.ศ. 2559 

1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 

2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  
2559 

3. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได้รับรางวัล MOE AWARD สาขา เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 

4. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสตาร์ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 
 1. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรยีนขามแก่นนคร รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยก
ย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดีเด่น ประจ าปี 2558 จากสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2558 

2. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรยีนขามแก่นนคร รับพระราชทานเหรียญลูกเสือ
สดุดี ช้ันท่ี 1 ประจ าปี 2554-2555 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 และ
เข้าเฝ้าฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทาน ในวันอาทิตย์ท่ี 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
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3. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรยีนขามแก่นนคร ได้รับวิทยฐานะเช่ียวชาญ ด้าน
ผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินโดยไม่มีเงื่อนไข  

4. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรยีนขามแก่นนคร เป็นผู้อ านวยการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2558 

 
 

3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2560 

  1. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขา
สตรีครูแนะแนวดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2559  ในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 จัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงาน 
   2. นางพูลสุข  พรหมโว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ (ศิลป์วิไลร้อยประพันธ์ ประเภท โคลงส่ีสุภาพ) ได้เงินรางวัล 600  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  เนื่องใน
งานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปี 2559 ในวันอาทิตย์ท่ี 20  พฤศจิกายน  2559  ณ หอประชุมคณะ
สัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3. นางศศิวิมล  แย้มแสงสังข์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้ง
ท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  4. นางวนิดา  ปัญญามี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  
  5. นายอ านาจ  พันธุ์ดิษฐ์  และนางสาววิลาวัณย์  ค ามูล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่าง
วันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ   
  6. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  และนางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ  
  7. นายไกรเพชร  เจริญศิริ  และนางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอนการ
ประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ    
  8. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์ นางนภธร  อัครธรสกุล  นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม  ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  
นางสาวชโลทร   โชติกีรติเวช  นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์  นายมนัสชัย  ทองสา  และ  นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่าง
วันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
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  9. นางรพิธร  เสนาไชย  นางสาววิไล  ทองแท่งไทย  และนายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  10. นางรพิธร  เสนาไชย  นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์  และนายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  11. นางญาณิศา  เครือวรรณ  และนายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  12. นายปราโมทย์  พูนปริญญา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบช้ืน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  13. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศฐาน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ันมั ธยมศึกษาปี ท่ี  4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  14. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภท บกพร่องทางร่างกาย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  15. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่  และนางสาวพรพิสุทธิ์  นารอง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา  ไม่ก าหนดช่วงช้ัน  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 

16.  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  รับโล่เกียรติคุณ  ผู้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ใน
วันอังคารท่ี  21  กุมภาพันธ์  2560   จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
 17.  นางนภธร  อัครธรสกุล  ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ  เรื่อง เรียงร้อยไมตรี  
ตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันท่ี 22  กุมภาพันธ์  2560  จัดโดย
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
   18.  นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์  นางนภธร  อัครธรสกุล  และนายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม  ได้รับ
เลือกเชิดชูเกียรติเป็นครูดีท่ีมีอุดมการณ์  และมีผลงานดีเด่นเพื่อศิษย์เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ  พ.ศ. 2560  
ในวันท่ี 15  มกราคม  2560  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
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 19.  นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศฐาน  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ัน ม. 4-6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 วันท่ี 29-31  มกราคม  2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
กรุงเทพมหานคร 
 20. นายปราโมทย์  พูนปริญญา  และนายวีระพล  จันทร์ศิลา  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับช้ัน ม. 1-3 เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559  วันท่ี 29-31  มกราคม  2560  ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร 
 21.  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ช้ันท่ี 3 เป็นผู้อุทิศตนด้วยก าลังกาย
ก าลังปัญญา  และแรงงาน  ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา  ในวันพุธท่ี 22  กุมภาพันธ์  2560  
ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร 
 22. นายนิกร   สีกวนชา  ครูท่ีปรึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค  ในระหว่างวันท่ี  17-18  สิงหาคม  2560  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์ครอบเตาพลังงานหาร 3”   
 23. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคลชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 24. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ 8 ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคลหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 25. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล       รอง
ชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 26. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 
ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 27. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเปตอง ประเภท     ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 28. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท ทีมหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 29. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง ประเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
  
  30.  นายนิกร  สีกวนชา  ครูท่ีปรึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้รับโล่และเกียรติ
บัตร รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ความเป็นอยู่ของ



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ปีการศึกษา 2561 109 

มนุษยชาติ  ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า”  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 31. นายนิกร  สีกวนชา  เป็นผู้สนับสนุนนายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และ
นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่งจังหวัดขอนแก่น จัด
โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
  32.  นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข  ปี การศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพฤหั สบดี ท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
พ.ศ. 2559 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนให้งานแนะแนวอย่าง 

ต่อเนื่องกว่า 20 ปี จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  
2. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์  และ นายสุรัตน์  ดวงรัตน์  ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับโล่รางวัลรอง 

ชนะเลิศ  อันดับท่ี 1 ในการประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ) ไม่เกิน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน  25 ปี ในรายการ
เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว สงกรานต์ปลอดภัย สนุกได้ ไร้แอลกฮอล์ วันท่ี 24 มีนาคม 
2559 จัดโดย สสส. และเทศบาลนครขอนแก่น ประจ าปี 2559 
 3. นายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูผู้ฝึกสอนผลงานเครื่องดักยุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวด
สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2559 

4. นางกรุงศรี  เหมพลชม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนีย-
บุคคลด้านภาษาไทย  ผู้ใช้ภาษาไทยถ่ินดีเด่น พุทธศักราช  2559  ในวันศุกร์ท่ี 29  กรกฎาคม 2559        
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร   
  5. นางศศิวิมล  แย้มแสงสังข์  ครูท่ีปรึกษาชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 
3  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี  2559 จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันศุกร์ท่ี 17  มิถุนายน 
2559 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 
  6. นางอุบลวัณณา รอนยุทธ นางทิพย์วรรณ แก้วดวงและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน  เป็นครูท่ีปรึกษากิจกรรม Impromptu Speech กิจกรรม Story Telling ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและเหรียญเงิน และกิจกรรม Impromptu Speech ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC)  
ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
       7.  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขัน 
STEM contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่างวันท่ี  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
จังหวัดอุบลราชธานี   
  8.  นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขัน 
STEM contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระหว่างวันท่ี  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
จังหวัดอุบลราชธานี   
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  9.  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2559  ในวันท่ี  24  สิงหาคม  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  10.  นายนิกร  สีกวนชา  ได้รับรางวัล  บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  สาขา  
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2559 ในวันท่ี  15  
กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น 
  11.  นายนิกร  สีกวนชา  และ  นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3  ในการประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีท่ี 10  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในระหว่างวันท่ี  16 – 18  กันยายน  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา  และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าประกวดชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  
ในระหว่างวันท่ี  20 – 27  พฤศจิกายน  2559  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จังหวัดปทุมธานี  
  12.  นายสิทธา  กล้าหาญ  นายณรงค์  ท่วมไธสง  นายกฤษฎา  ชาเนตร  และนายณัฐพล เกยสุวรรณ์  ครูผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศกลุ่มท่ี 4  ในวันท่ี  28  กันยายน  2559  ได้เป็นตัวแทนไป
แข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลจ านวน 9  คน  ไปฝึกทักษะฟุตบอลท่ี  เลสเตอร์  
อะคาเดมี่ ประเทศอังกฤษ  และได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง  ใน
ระหว่างวันท่ี 22 – 25  ตุลาคม  2560  ณ สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต   
  13.  นางวิไลลักษณ์   ชูสกุล    นายไกรเพชร  เจริญศิริ  นายอดิเทพ  พลบ ารุง  นายสินธุวา   โสภะสุนทร 
นางสาวมานิดา  อินทรแพทย์  นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล  นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์  นางพูนศรี     นิยม
ศาสตร์นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง  นางสุภาพร  พิศฐาน  นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่  นางกัญญาพร   จันทรโสภณ     
และนายอนุสรณ์  ปินใจยศ  ได้รับรางวัล The Outstanding Excellent Participant Award  ในโครงการ Easy 
English Moving To ASEAN  จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ในวันท่ี 10  ตุลาคม  2559  ณ ห้องประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5  โรงเรียนขามแก่นนคร 

14. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ประเภทสตรีเครือข่าย
ด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีครูแนะแนวดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วนัท่ี 8 มีนาคม 2559 
        15.  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  นายสุรพล  ล้อเทียน  และนายวีระพล  จันทร์
ศิลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ครูผู้ฝึกสอน  กีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4  จังหวัด
อุดรธานี  ในระหว่างวันท่ี 2 – 12  พฤศจิกายน  2559 

 16. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนายปราโมทย์  พูลปริญญา  เป็นครูผู้ฝึกกสอนการจัดสวนถาด
ช้ืน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันท่ี  27-29  มกราคม  2559 

17. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศถาน  เป็นครูผู้ฝึกสอนการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ      ครั้งท่ี 
66  ปีการศึกษา 2559 วันท่ี  27-29  มกราคม  2560 

18. นางสาววิลาวัลย์  ค ามูล   นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับช้ัน ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   ครั้งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559 และได้รับ
รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559    
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          19. นายไกรเพชร  เจริญศิริ นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน  การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และ ได้รับรางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับภาคตะวัน ออก-        
เฉียงเหนือ 
           20. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์   นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1- ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show)  ม.1- ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

21. นางนภธร อัครธรสกุล  นายอิสรพงศ์  พรหมวงศานนท์และนายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม ได้รับ
เกียรติบัตร ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติเป็นครูดีท่ีมีอุดมการณ์ และมีผลงานดีเด่นเพื่อศิษย์ เนื่องในวันครแูห่งชาติ 
วันท่ี 15 มกราคม 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ   

22. นายไกรเพชร  เจริญศิริ  นายนิพนธ์ สิงห์สมาน  นางสุภาณี  คงกระโทก  นางพรรณี  ชัยทอง   
นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล  นางสาวพรพิสุทธิ์  นารอง ได้รับรางวัลครูเดิมท่ีแสนดี  จัดโดยวิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย วันท่ี 26 มกราคม 2560 

23. นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร าวิทยากรสอนร าให้ประชาชน 40,000  
คนงานร าบวงสรวงเมืองขอนแก่น จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่ เทศบาลนครขอนแก่นวันท่ี 
16 กุมภาพันธ์ 2560 
          24. นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ 
เรื่อง เรียงร้อยไมตรี ตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
          25. นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็น ยอดสตรี ศรีขอนแก่น สาขาอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องในโอกาสวัน สตรีสากลจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นวันท่ี 14 มีนาคม 
2560 
          26. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับโล่เกียรติคุณผู้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน มีจิตสาธารณะ ร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือเด้กในครอบครัวยากไร้ จัดโดย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย วันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 
          พ.ศ. 2558 

  1. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล ได้รับโล่เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2556 ในโครงการ 
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ 
 3. นางสุภา  มนูญศักดิ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่เทศบาลนครขอนแก่นด้าน
การศึกษาและส่ิงแวดล้อม เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี เทศบาลนครขอนแก่น 
 4. นายนิกร  สีกวนชา เป็นครูท่ีปรึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (ชนะเลิศ) โครงการพลังเล็กเปล่ียน
โลกปี 3 จัดโดย ปตท. จ ากัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัท อสมท. จ ากัด 
 5. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล ได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ 
 6. นางนภธร  อัครธรสกุล ได้รับรางวัลในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2559 (ปีท่ี 5) 
 7. นางบุญปลูก  แสนหาญ ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558 
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 8. นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล  ได้รับคัดเลือกเป็น  “ครูแสนดี”ประจ าปี 2559 
 9. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนายปราโมทย์  พูลปริญญา  เป็นครูผู้ฦกสอนการจัดสวนถาดช้ืน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ใน
วันท่ี  27-29  มกราคม  2559 

10. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศถาน  เป็นครูผู้ฦกสอนการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในวันท่ี  27-29  
มกราคม  2559 

11. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคุรุ
สภา เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
 
 
 
4. ผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
 พ.ศ.2560 
  1. นางสาวประภาพร  ศรีภาชัย  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ 
อันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 15 
ปีการศึกษา 2559 จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฝ่ายเพ็ชร  และนางสาวเปรมฤทัย  โพธิ์ตาทอง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/6 ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ อันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในโครงการทดสอบแข่งขันวัด
ความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 28 ปีการศึกษา 2559 จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  3. นายอลงกรณ์  ทันทิวา  นางสาวจิติตรา  นวนบุตรดี  และนางสาวชลดา  ติตะพันธ์  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันทักษะการแต่งค าประพันธ์ (ศิลป์วิไลร้อยประพันธ์ ประเภท โคลงส่ีสุภาพ) ได้เงิน
รางวัล 600  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  เนื่องในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปี 2559 ในวันอาทิตย์
ท่ี 20  พฤศจิกายน  2559  ณ หอประชุมคณะสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  4. เด็กหญิงนิรชา  มะลาศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  5. เด็กหญิงชลธิชา  พลภูเมือง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  6. นางสาวประภาพร  ศรีภาชัย  นางสาววริศรา  แก้วล้วน  และนายอัครศิษฐ์  สินธุวงษานนท์  ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  7. เด็กหญิงธิรดา  สิทธิสวนจิก  เด็กชายเก่งกาจ  ศรีสารคาม  และเด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผ่านจอหอ  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงาน
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  8. นายภัทรณุพงษ์  ยงยุทธ  และนายเจษฎา  สาตุ่น  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  9.  เด็กหญิงกรรณิการ์  เรืองแก้ว  นางสาวกัญญารัตน์  แสงลุน  เด็กหญิงจิตรานุช  คุ้มจันดี  
นางสาวจิรัชยา  ปันสาย  เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ   เด็กชายจิรโชติ  รัตนพลที  เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ้าน
ค้อ  เด็กชายชนเทพ  แพทย์กิจ  นายชาญชล  ลามุล  นายณัฐชนน  โนนโม้  เด็กชายณัฐพล  โกมุทพงษ์   
นายธันย์ชนก  จักรเสน  นายธีรเทพ  เล็บขาว  เด็กหญิงนุชรี  ถียัง  นางสาวบุญนัดดา  คัลโส  เด็กหญิงปนัสยา   
นุชวงษ์  นายปรัชญา  เทพพันธ์  นายปริญญา   บุตรแดงน้อย  นางสาวปิยพร  วรานนท์ นายพนมวรรณ   แดง
มาก  เด็กชายพรชนิตว์  สอนฮุ่ง  นางสาวพรชิตา  ศรีบูโฮม  เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมทอง นายพสิษฐ์  บุญ
กว้าง  นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบูโฮม  นางสาวมณีรัตน์  พันภูรักษ์  นางสาวมาริสา  อินนาง นางสาววชิรา  สุทธิ
ศารตร์  นายวรพล  อัคคะ  นายวีระชัย  มานะศรี  เด็กชายวุฒิธนา  สีดาช่วย นางสาวศรันณ์พร  จักรนารายณ์  
เด็กหญิงศิรินภา  พรบุบผา  เด็กชายศุภวัฒน์  หวยโนนทัน  เด็กชายสรวิศ  พระลับรักษา เด็กหญิงสราลักษณ์  มั่นใจ  
เด็กหญิงสุทธิดา  ผาไหม  เด็กหญิงหทัยรัตน์  คลังเกตุ  นางสาวอาริยา  สายทองค า  และนายเจษฎาภร  จิต
ติเคนา ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  10. เด็กชายคณัสนันท์  เมฆมนต์  เด็กชายทศพร  ชินแสง  เด็กชายธนาคม  อภิรัตน์  เด็กชายปเสนธิ  โคตา 
เด็กชายมินทร์ธาดา  เหล่าภักดี  เด็กชายวรเมธ  ประเทืองผล  เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักศิลา  เด็กหญิงเนตรนภา  ส่งแก้ว 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
 11. นายพิชิตชัย  อมรพันธุ์  นายภานุวัฒน ์ บัณฑิตกุล  นายสุขนิรันดร์  เพียโคตร  นายองอาจ  จันทะราช 
นายอภิศักด์ิ  มาลาศรี  นายอิสเรศ  เรืองศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  12. เด็กหญิงณัฐริกา  ค าสวนมอญ  เด็กหญิงนิภาพร  พรมมาวัน  เด็กหญิงปทุมวรรณ  ทวีสุข ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  13. นางสาวดวงฤทัย  หลักค า  เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล  เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  14. นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว  นางสาวสุนิสา  ขาวแก้ว  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง)  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ 
จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  15. เด็กหญิงภัทลดา  วิเศษศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภท บกพร่องทางร่างกาย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  16 นางสาวน าพร  บุญกล้า เด็กชายอนุรักษ์  โดดชัย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา  ไม่ก าหนดช่วงช้ัน  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
 17.  นางสาวพักตร์วิภา  กดไธสง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  และนางสาวบุษกร  มนตรีภักดี  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น  เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในเดือน กุมภาพันธ์  2560  
ท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา 
  18. นางสาวสุนิสา  แก้วขาว   นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  และนางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว    ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับช้ัน  ม. 4-6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
 19.  เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา  เด็กหญิงดวงฤทัย  หลักค า  และ เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล      
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  กิจกรรม  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับช้ัน  
ม. 1-3  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559  วันท่ี 29-31  มกราคม 
2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  กรุงเทพมหานคร 
 20. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่ง
จังหวัดขอนแก่น จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
 21. นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่ง
จังหวัดขอนแก่น จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
   22. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/4    ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัล ดีเยี่ยม
โดดเด่น การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี 2560  ในหัวข้อ “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปี
ข้างหน้า”  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 23. เด็กชายเดชาวิชญ์  สีท ามา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3   เด็กชายพุทธิพงศ์   พ าพ ร ห ม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  และเด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ระดับภูมิภาค  ในระหว่างวันท่ี  17-18  สิงหาคม  2560  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์
ครอบเตาพลังงานหาร 3”   
 24. นางสาวบุญสิตา   บุญ สุข ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech ระดับช้ัน ม. 4-6 วันท่ี  1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
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 25. เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ัน ม. 1-3  วันท่ี  1  สิงหาคม 2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
 26. นางสาวอนุสสรา  คงนุ่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ัน ม. 4-6 วันท่ี  1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 27. นางสาวพรพรหม  กล้าวิกย์กรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ (Multi Skills) 
ระดับช้ัน ม. 4-6 วันท่ี 1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
 28. นายพรหมรัตน์  ซื่อดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ ชนะเลิศจักรยานเสือภูเขารุ่นอายุ    ไม่
เกิน 18 ปี ชาย (ถ้วย/เกียรติยศ)  และ ชนะเลิศ  จักรยานถนน (Timetial) รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี ชาย  (ถ้วย/
เกียรติบัตร) การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น    ในระหว่าง
วันท่ี 11 สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 29. เด็กชายอานนท์  ธีระธี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จักรยานเสือภูเขา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย 
จังหวัดขอนแก่น 
  30. นายจักรพงศ์  อินทวงษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง  
ประเภท บุคคลชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น      
ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
  31. นางสาวเรืองระวิวงษ์  ชินนะ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  ได้เข้ารอบ 8 ทีม กีฬาเปตอง  
ประเภท บุคคลหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น      
ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 32. นายเอกดนัย  ปิ่นทอง  และนายปริญญา  ลารังสิทธิ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น      ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ  จังหวัดขอนแก่น    
จัดโดยจังหวัดขอนแก่น  
 33. เด็กหญิงชนิพร  มูลอามาตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 และเด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เดช  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  ได้เข้ารอบ 8  ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 
ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดยจังหวัดขอนแก่น 
 34. นายธนพล  ไวยโภชน์  นายอภิรักษ์  แพงโสภา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  และ เด็กชาย
เมืองมล  เจริญคุณ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท     ทีมชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันท่ี 11  
สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยจังหวัดขอนแก่น  
 35. นางสาวรัตติกาล  ทองยศ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 เด็กหญิงประภาภัทร  ใยแสง  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6  เด็กหญิงรมย์ธีรา  โพธ์เศษ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 และเด็กหญิงพุธิดา  
ธรรมขันธ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  ได้เข้ารอบ 8 ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท ทีมหญิง  การแข่งขัน
กีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  
กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
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 36. นายฐิติพงษ์  ติวสร้อย  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖  และนางสาวกัลยาณี  กลางมั่น  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ได้เข้ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คู่ผสม  การแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  
ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยจังหวัดขอนแก่น  
   

พ.ศ. 2559 
 1. นางสาวกัลยรัตน์  มิ่งขวัญ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5  ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อ
เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ  ในระหว่างวันท่ี  16 – 31  กรกฎาคม  
2559  ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ (๗th International Finnjamboree, 2016 Roihu)  
          2. เด็กหญิงธัญญา  จันทร์ถอด  เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  เครื่องดักยุง  ประเภทส่ิงประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา  (ปวช.)  โครงการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2559  ใน
วันจันทร์ท่ี 28  มีนาคม  2559 
  3.  เด็กชายพีระณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  เด็กชายพุทธิพงศ์  พาพรหม   
และ  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน 
STEM contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่างวันท่ี  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  คุณครูผู้ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
  4.  นายเจษฎา  สาตุ่น  นายศราวุธ  ด ามินเศก  และ  นายอธิการ  นาไชยธง  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน STEM contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในระหว่างวันท่ี  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  
ครูผู้ควบคุม นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์ 
  5. นางสาวดวงฤทัย  หลักค า  เด็กหญิงศธิตา  ทองยศ  และ เด็กหญิงกัญญภัค  นุ่มไทย  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เนื่อง
ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันท่ี  24  สิงหาคม  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน คุณครูผู้ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
  6.  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชน
ดีเด่น  สาขา  ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2559 ใน
วันท่ี  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น ครูผู้ควบคุม นายนิกร   สีกวนชา 
  7.  นายชินาธิป  ชาติพุดซา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  ได้รับรางวัล  เด็กและเยาวชนดีเด่น  
สาขา  พัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2559  ในวันท่ี  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัด
ขอนแก่น 
  8.  เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  และ
เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3  ในการ
ประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีท่ี 10  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในระหว่างวันท่ี  16 – 18  
กันยายน  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  และได้เป็นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าประกวดชิงชนะเลิศในระ ดับประเทศ  ในระหว่างวันท่ี  20 – 27  
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พฤศจิกายน  2559  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จังหวัดปทุมธานี ครูผู้ควบคุม นายนิกร สีกวนชา และ 
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
  9.  นางสาวมาริสา  อินนาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8  ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน  เป็น
เงินจ านวน  2,800  บาท  จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 
  10.  เด็กชายปุณวัต  ปาปัญนะ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 ได้รับทุนการศึกษาจ านวน  8,000  
บาท  จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด  ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
 11. เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559
จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในวันศุกร์ท่ี 17  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร ครูผู้ควบคุม นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ 
 12. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 ได้รับรางวัลความประพฤติดี 
ประจ าปี 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
พระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   
 13. เด็กชายฉัตรชัย  สาสิงห์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     
 14. เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2/2 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน
กิจกรรม Story Telling ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC)  ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย       
 15. นางสาวเอื้ออังกูร  ก่ าบุญมา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     

16. ด.ญ.นิรชา  มะลาศรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  คัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับ ม.ต้น ใน
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาผู้
ฝึกสอน นางศศิวิมล   แย้มแสงสังข์ 

17. น.ส.ณัฐวิภา   ปัญญาวิภาส  ได้รับรางวัลเหรียญทองอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ม.ต้น
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาผู้
ฝึกสอนนางสาววยุรี  วงศ์สมศรี 

18. น.ส.ประภาสิริ   ชาตรี  ได้รับรางวัลเหรียญทองเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลายการแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาผู้ฝึกสอนนาง
พรรณี ชัยทอง 

19. ด.ญ.ชลธิชา  พลภูเมืองได้รับรางวัลท่ี 1 เหรียญทอง ท่องอาขยาน ท านองเสนาะ ระดับ ม.ต้น
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้
ฝึกสอนนางวนิดา  ปัญญามี 
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20. น.ส.อมรรัตน์  มาตรแก้ว ได้รับรางวัลท่ี 2 เหรียญทองท่องอาขยาน ท านองเสนาะ ระดับ ม.
ปลายการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ผู้ฝึกสอนน.ส.นัฏฐ์ธัญญา   สุนทโรจน์ 

21. น.ส.รุจินันท์   อันสนธิ์2.น.ส.วริศรา   สกุลศรี 3.นายเอกรัตน์  สว่างเพชร ได้รับรางวัลท่ี 2 
เหรียญทองปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับ ม.ปลาย การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ฝึกสอน นางกรุงศรี   เหมพลชม 

22. น.ส.ชลลดา   ติตะพันธุ์  2.นายอลงกรณ์   ทันวิมา  ได้รับรางวัลท่ี 2 เหรียญทอง กวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์11 (8บท)การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 
2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโวน.ส.วิไล   ทองแท่งไทย 

23. ด.ญ.นิรชา  มะลาศรี   ได้รับรางวัลเหรียญทอง คัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ ม.ต้นการแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ฝึกสอน
นางศศิวิมล   แย้มแสงสังข์ 

24. ด.ญ.ชลธิชา  พลภูเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.ต้น 
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ฝึกสอนนางวนิดา  ปัญญามี 

25. น.ส.รัตนาภรณ์  สีนาง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดบทกลอนหัวข้อ “ขอเทิดไท้ด้วยหัวใจ
บูชา” จัดโดย โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาชีโน-ไท ครูผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 

26. น.ส.ประภาศรี   ชาตรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทกลอนหัวข้อ “ขอเทิด
ไท้ด้วยหัวใจบูชา” จัดโดย รร.วัฒนธรรมและการศึกษาชีโน-ไท ครูผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 

27. น.ส.ประภาศรี   ชาตรี  ได้รับรางวัลการประกวดบทร้อยกรอง หัวข้อ“การต่อต้านยาเสพติด”  
จัดโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ครูผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 
           28. เด็กหญิงสุจินันต์  อาจวิชัย ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           29. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5  
ระดับช้ัน ม.ปลาย การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           30. เด็กหญิงอักษราภัค กล่ินหอม   เด็กหญิงรัตติกาล นาหนองค้า   เด็กหญิงศลิษา พลทองมาก  
ได้เข้าร่วม การแข่งขันการประกวดวาดภาพ สาราณุกรมไทย การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล              
นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           31. ด.ญ.ณัชชา ปัตตะนุ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
ระดับช้ัน ม.ต้น การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           32. นางสาววรรณภา  ธัญญาได้ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับช้ัน 
ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการแข่งขันกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 
2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
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            33. นางสาวพิชญาภรณ์   ศรีบูโฮม นายพสิษฐ์  บุญกว้าง  นายปริญญา  บุตรแดงน้อย            
นายชาญชล  ลามุล  นางสาวพรชิตา  ศรีบูโฮม นางสาวจิรัชยา ปันสาย  เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงศิลา              
นายธันย์ชนก จักรเสน   เด็กชายพรชนิตว์ สอนฮุ่ง   นายวรพล อัคคะ  เด็กชายศุภวัฒน์ หวยโนนทัน             
นายธีรเทพ เล็บขาว  นายเจษฎาพร จิตติเคนา  เด็กชายณัฐพล  โกมุทพงษ์  เด็กชายสรวิศ พระลับรักษา   
เด็กชายเมืองมล เจริญคุณ   นางสาวอาริยา สายทองค า   นางสาววชิรา สุทธิศาสตร์   นางสาวกัญญารัตน์       
แสนลุน เด็กหญิงจิตรนุช คุ้มจันดี   เด็กหญิงปนัสยา นุชวงษ์  เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ  เด็กหญิงกรรณิการ์        
เรืองแก้ว  เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ้านค้อ  นายณัฐชนนท์ โนนโม้   นายธันวา กุลศรี   นายธีรรัตน์                
ศรีหนองกุง  เด็กหญิงนุชรี  ถียัง   นางสาวบุญนัดดา  คัลโส   นายปรัชญา  เทพพันธ์  นางสาวปิยพร             
วรนนท์   เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมทอง  นางสาวมณีรัตน์   พันภูรักษ์   เด็กชายวุฒิธนา สีดาช่วย   
เด็กหญิงศศิวรรณ   มูลตรี   เด็กหญิงศิรินภา   พรบุบผา  เด็กหญิงสราลักษณ์   มั่นใจ  เด็กหญิงสุทธิดา              
ผาไหม   เด็กหญิงหทัยรัตน์   คลังเกตุ  นางสาวธัญลักษ์  นาเมืองรักษ์ นางสาวยุพาภรณ์  ศรีจ านง  นางสาว
มาริสา อินนาง   นางสาวสุวิมล  เมธากุล    นายกริชทอง ช่างเหล็ก  นางสาววรณนิศา เติมโภค   เด็กหญิง
มันทนา จ าปาวะตะ   นางสาวศรันณ์พร  จักรนารายณ์   นางสาวชาริณี บุญคุ้ม   นางสาวเกวลิน  จันทร์โพธิ์    
นางสาวณัฐวดี  สอดหลวง   ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 5 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก การ
แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครู
ผู้ฝึกสอนนายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์ ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล นางนภธร   อัครธรสกุล นายนฤดลย์   
ศรีแก้วทุม   นางชโลทร  โชติกีรติเวช นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉึม 
           34. นางสาวกนกวรรณ   ค่อมสิงห์   นางสาวศิริประภา บุญหนา  นางสาวมาริษา หนองเส   
นางสาวยุพสภรณ์  ศรีจ านง นางสาวศรัณณ์พร  จักรนารายณ์  นางสาวสุวิมล เมธาพสุธารกุล นางสาวมาริสา   
อินนาง   นางสาววชิรา  สุทธิศาสตร์    นางสาวอรอนงค์  ต้นสวรรค์   นายณัฐนน  โนนโม้ ได้รับรางวัล  
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.ปลายปลาย การแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนางนภธร   อัคร
ธรสกุล  นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉึม 

35. นางสาวพัชรพร ฤทธาพรม  นางสาวเสาวลักษณ์ โยทชัย   นางสาวจุฑามาศ วงศ์อุปปา    ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน 1. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์  2. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ ์

35. เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม    เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา   ครูผู้ฝึกสอน   นายนิกร  สีกวนชา นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
           36. นางสาวพานพุ่ม  ปิ่นแก้ว  นางสาวพัชริดา  น้อยพรม   นางสาวพรพรหม กล้าวิกย์กรรม ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน 1. นายอดิเทพ  พลบ ารุง  2. นางสาวพัชรวีร์            
นามพิกุล 
            37.  นายพิสวัส  พิม์บุสิทธิ์  นายพงศธร  ราชแผน   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนางสุทิศา  อารามพงษ์ 
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38. นายวัชรินทร์  แก้วพรรณนา  นายพีรณัฐ  ศิริปัญญา   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร 
           39. นายเจษฎา  สาตุ่น   นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา             
ครูผู้ฝึกสอน นายไกรเพชร  เจริญศิริ นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์ 
           40. เด็กชายเก่งกาจ  ศรีสารคาม  เด็กหญิงธรดา  สิทธิสวนจิก  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผ่านจอหอ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1- ม.3             
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์   
 นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล 
           41. นายเจษฎา  สาตุ่น    นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครัง้ท่ี 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครูผู้สอน นายไกรเพชร  เจริญศิริ  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์   
          42.  เด็กชายเก่งกาจ  ศรีสารคาม   เด็กหญิงธรดา  สิทธิสวนจิก   เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผ่านจอหอ 
ม ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1- ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้ควบคุม นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์   
นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล 
          43. เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  3. เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ครูผู้ฝึกสอน นายนิกร สีกวนชา  นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
          44.  เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์ เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงาน โครงการต้นกล้าพลังงาน  จัดโดย
กระทรวงพลังงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้ฝึกสอนนายนิกร สีกวนชา 
          45. นางสาวอริยาภรณ์ นามดวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่น การประกวดภาพวาดจินตนาการ
อนาคต “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า” ระดับประเทศ ครูผู้ควบคุมนายนิกร สีกวนชา 
          46. เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์ เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได้รับรางวัลเข้า
ร่วม ระดับประเทศ โครงงานส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงาน โครงการต้นกล้าพลังงาน จัดโดยกระทรวงพลังงาน ครู
ผู้ฝึกสอน  นายนิกร สีกวนชา  นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
           47. ด.ญ.ดวงฤทัย หลักค า  ด.ญ.ลภัสชฎา  พรมโยธา  ด.ญ.ภัทราภรณ์  บัณฑิตกุล ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม. 1-3  การแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ นายวีระพล  จันทร์ศิลา  นายปราโมทย์  
พูนปริญญา 
          48. นางสาวสุนิสา แก้วขาว นางสาวนุชนาถ ชาเครือ นางสาวรมย์ธีรา  แก้วใส ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการจัดสวนแก้ว ม.4-6  การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 
2559 ระดับประเทศ ครูผู้ฝึกสอน นายวีระพล  จันทร์ศิลา  นางสุภาพร  พิศฐาน 
          49. นายปกรณ์กิตต์  จันทร์สุพร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9  นายก าลังพล  ข่าขันมะลี  นายธนภูมิ  วัง
นาทัน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 นายธนกร แก้วเจือ นายนครินทร์  สวนนอก นายศตวรรษ  รังมาตร  นายกิตติโชติ  
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อาสาท า  นายเกษมสันต์  คนคิด  นายธนสาร  จันทร์อาด  นายธวัชชัย  บุษพันธ์  นายศุภกร  ถนอมพล  นายสุเรนทร์  
สิงห์สุวรรณ  นายสถาพร  ศิลาสูงเนิน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8  นายปริญญา เจริญสุข นายพงศภัค 
ต้นกันยา นายเจษฎาพงษ์  กล่ินปรี  นายธานี  วงศ์โพธิสาร  และ  นายสิทธิชัย  แก้วยาศรี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  กีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4  จังหวัดอุดรธานี  
ในระหว่างวันท่ี 2 – 12  พฤศจิกายน  2559 

          50. นางสาวประภาพร ศรีพาชัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  นายอัครศิษฐ์ สินธุวงษานนท์ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  นางสาววริศรา แก้วล้วน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับช้ัน 
ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   ครั้งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559และได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559    
ครูผู้ฝึกสอน นางสาววิลาวัลย์  ค ามูล   นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ 

พ.ศ. 2558 
 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3/4 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (ชนะเลิศ) 
โครงการพลังเล็กเปล่ียนโลก ปี3 จัดโดย ปตท. จ ากัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัท อสมท. จ ากัดไปทัศนศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี  16-22 ตุลาคม  2558 
 2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 และนางสาวสุดารัตน์  ส่วยนนท์  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดส่ิงประดิษฐโครงงาน  “คนไทย
ใส่ใจการใช้พลังงาน”รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดโดยสถานีวิทยุแฮปป้ีไทม์ร่วมกับบริษัท ปตท.จ ากัด 
มหาชน  ในวันท่ี  12  ธันวาคม  2558 
 3. เด็กหญิงอรียาภรณ์  นามดวง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 นางสาวธัญญา  จันทร์ถอด  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 นายเจษฎา  สาตุ่น  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 นายศราวุธ  ด ามินศก  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดส่ิงประดิษฐโครงงาน  “คนไทยใส่
ใจการใช้พลังงาน”รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดโดยสถานีวิทยุแฮปป้ีไทม์ร่วมกับบริษัท ปตท.จ ากัด 
มหาชน  ในวันท่ี  12  ธันวาคม  2558 
 4. นางสาวกุลนัฐ  สีทาแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6/1 นางสาวศุทธินี  กาญจนสกุล   นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6/1  และนางสาวอมรรัตน์  มาตรแก้ว    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4/7 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการแต่งค าประพันธ์ (ศิล)วิไลร้อยประพันธ์) ได้รับโล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  
1,200  บาท  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2558 ของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณธ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี  14  พศจิกายน  2558  
 5. นายมาวิน  ภานุรักษ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดยุว
ทูต  “Sto  Teen  Mom” ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  ในวันท่ี  
25  พฤศจิกายน  2558  
 6. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1  ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวด
ยุวทูต  “Stop  Teen  Mom” ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  ใน
วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2558  
 7. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วแสนค า  เด็กหญิงปลัดดา  ทองดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/4 และ
เด็กหญิงลภัสชฏา  พรมโยธา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/9    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวน
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ถาดช้ืน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในวันท่ี  27-29  มกราคม  
2559 

8 นางสาวสุนิสา  แก้วขาว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/4  นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดสวนแก้ว  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในวันท่ี  27-29  มกราคม  2559 

9. นายสถาพร  เศษวันโคตร  นายเทียนชัย  แก้วใส  นายทนุธรรม  ใบกว้าง  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 และนางสาวสุทธินี  กาญจนสกุล  นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม นักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2558 ในโครงการเยาวชนแห่งชาติ 

10. นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลศพร้อมเงินรางวัล 
3,000  บาท  การประกวดกลอนสดในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน 

11. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 
จังหวัดขอนแก่น สาขาส่ือสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และนางสาวกุลณัฐ  สีทาแก  
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาเยาวชนบ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น 

 
สรุปภาพความส าเร็จของโรงเรียนขามแกน่นคร 

 

ประเภทรางวัล จ านวนรางวัล ผลต่างคิด
เป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 10 8 +20.00  
2. เกียรติประวัติของผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 9 4 +44.44  
3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการ   
     ศึกษา  

32 26 +18.75  

4. ผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 36 50 -28.00  

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 นายศุภกิจ สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นายพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มอ านวยการ 

แผนภูมิแสดงภาพความส าเร็จของโรงเรียนขามแก่น
นคร 
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 นายนพดล สิงหศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 นางพิกุลรัตน ์ บรรดาศักดิ์ไพศาล   หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 
 
คณะกรรมการแหล่งข้อมูลและต้นฉบับ 
 นายพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มอ านวยการ 
 นายนพดล สิงหศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 นางปริยากร ศรีวงษา            หัวหน้างานแผนงานและโครงการ 
 เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศทุกงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้างาน ทุกคน 
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
คณะกรรมการรวบรวมรูปเล่ม/พิมพ ์
 1.  นางกัญญาพร จันทรโสภณ หัวหน้าคณะท างาน 
 2.  นางมยุรา ศรีทานันท์ คณะท างาน 
 3.  นางวรรณวนัช ก าหนดศรี คณะท างาน 
 4.  นายสินธุวา โสภวะสุนทร คณะท างาน 
  
 
 
 


