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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

ประวัติโรงเรียนขามแกน่นคร 
 “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 100 
หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการสภาตำบลศิลาได้
มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี  47 ไร่  60 ตารางวา ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526  เปิดเรียนในวันที่ 16  พฤษภาคม  2526  มีจำนวน 9 
ห้องเรียน  มีนายนพรัตน์  จารย์โพธิ์  ผู้ก่อตั้งเป็นผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,605 คน  มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 92 คน มี  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 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 หินเธาว ์ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
 นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา ศษ.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549 
          นายบัวเรียน    นาชัย  กศ.บ. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 
 นายปรีชา   มาละวรรณโณ   ศษ.ม.    พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 
 นายวีระเดช ซาตา  ศษ.ม. พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 

นายโสภณ มาตราสงคราม ศษ.ม. พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 
นายศุภกิจ สานุสัตย์ ค.ม. พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 
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                                   พระธาตุขามแก่น 
                               นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  
 พระธาตุขามแก่น  เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพ

บูชาของชาวขอนแก่น ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเพ่ือเป็นสิริมงคล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ประจ ำโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน รักหน้าที่    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม 

ชื่อย่อโรงเรียน ข.ก.น. 

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – แดง 

ความหมาย ความสามัคคี  สุขุม  รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง 

 

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

สัญลักษณ์ พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี 9 แฉก 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ 
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะขาม 
 

ค่านิยมของโรงเรียน 
 

ร่วมคิด ร่วมทำ มีจิตอาสา พัฒนาสู่ความสำเร็จ 
 

วัฒนธรรมของโรงเรียน 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะหลักของ
โรงเรียน 

KKN Model 

โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  มีทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยใช้การขับเคลื่อน  3  ระบบ คือ 
1. ระบบบรหิารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) 
2. ระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning Management System) 
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System) 

 

เอกลักษณ์ มารยาทด ี มีจิตสาธารณะ 
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แผนผงัโรงเรียนขำมแก่นนคร 
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ประวัติผู้บริหารโรงเรียน 
นายศุภกิจ  สานุสัตย ์

1. ประวัติส่วนตน 
 วันเดือนปีเกิด   6  ตุลาคม  2506 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 969 หมู่ 14 ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   
                                 โทรศัพท์ 080-3966991    E-mail : supakits10@gmail.com 
 ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการโรงเรียน  
               วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   
 สถานศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนคร  อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประวัติการศึกษา/อบรม 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา)   คณะครุศาสตร์  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  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2523 
                   การอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติรัฐมนตรี   โรงเรียนคอมพิวเตอร์ขอนแก่น พ.ศ. 2541 
          ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพันดินปุง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
3. ประวัติการรับราชการ 
 พ.ศ. 2525           ครู 1  โรงเรียนบ้านพระบาท   อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2526-2529   ครู 2 โรงเรียนบ้านพระบาท   อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
     พ.ศ. 2530 -2534  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านพระบาท   อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2534-2539   อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านพระบาท   อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2539-2540   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2541-2543   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543-2545   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2546-2550   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  อำเภอภูเวียง   
                                  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2551-2555   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2556-2558   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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4. ประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ในการรับราชการ 
 พ.ศ. 2555          - คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการระดมความคิด พิชิต Awards 
 พ.ศ. 2556          - คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง 

   ชั่วคราวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                  - รองประธานกรรมการชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
      - คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - คณะกรรมการประเมินและการคัดเลือกการจัดห้องสมุด 3D  
  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  
 - กรรมการสอดส่องการทุจริตการสอบแข่งขันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 25 
 - กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
  กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
 พ.ศ. 2557          - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 - คณะกรรมการดำเนินงานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ 
 - กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 - กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 

 - คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา กีฬาแห่งชาติ     
    ครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 
 - กรรมการสอดส่องป้องกันการทุจรติ การสอบแข่งขัน  สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   
    สถานศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

พ.ศ. 2558          - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม 
     จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 

 - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2558 
          พ.ศ. 2559          - เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือลด 
 ความขัดแย้ง” 
 - ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 รุ่นที่ 43/2556 
 - คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือนบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ 
 ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2559 
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          พ.ศ. 2560           - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”  
  - ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว  
  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
  ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
 พ.ศ. 2561 - เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  
   สภาผู้ปกครอบและครูแห่งประเทศไทย 
             - คณะกรรมการอำนวยการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการ  
   “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” 
 พ.ศ. 2562 - คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562 
   - คณะกรรมการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
                                  สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                                  ปี พ.ศ. 2561 
   - คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
                                 ลกูจ้างประจำ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรียนดีเด่น 
                                 ประจำปีพุทธศักราช 2562         
   - เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม/ผู้อำนวยการ 
                                 โรงเรียน ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562   
   - เข้ารับการอบรมพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง  
                                   กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นทื่ 10 

พ.ศ.2563    - ได้สำเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 ตาม 
หลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน   
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย      
 (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) 
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5. ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2563   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) 
 พ.ศ. 2552          เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ.) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 89  
                                  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2553 
 พ.ศ. 2551          ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 92  
                                  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2552 
 พ.ศ. 2533          ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 114 
                                   ลงวันที่ 26 มีนาคม  2536 
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1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2563 
1. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ              

(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๒ ,๕๐๐ คน 
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2. โรงเรียนขามแก่นนครเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู ่เมือง
ขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี เน ื ่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผ ูกเส ี ่ยว และงานกาชาด                  
จัดหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จาก จังหวัดขอนแก่น 

3. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้ม             
ข้าวใหญ่ ประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโดย มหาวิทยาลัย                 
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 

พ.ศ. 2562 

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

2. โรงเรียนได้รับโล่รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดหนังสั้น “NO DRUGS HUG KAEN 
THE STORY” รณรงค์ป้องกันยาเสพติด วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

3. โรงเรียนขามแก่นนคร ผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง  
สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้ นที่ 1 จากโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

4. ได้รับรางวัลการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560 
 

พ.ศ. 2561 
  1. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรางวัล 4,000 บาท ประเภทโรงเรียน ในการ
ประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น  
  2. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชน
ประกันภัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 จาก นายกรัฐมนตรี   

เกียรติประวัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 
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  3. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28  ธันวาคม  2560   
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่น                    
ระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และอยู่ระหว่าง               
การดำเนินการส่งประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป    
  5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้ร ับรางวัล MOE AWARDS  สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ยาเสพติด ประเภทสถานศึกษา และบุคคล ประจำปี 2560 
   6. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด       
ในวันที่ 22  มิถุนายน 2560 จากนายกรัฐมนตรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม          
ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
  7. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่โรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จากนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

พ.ศ. 2560 
  1. เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ประจำปี 2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (มัธยมศึกษา)           
ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีที่ 2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น   
  2.  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเด่น 
  3.  รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอังคารที่ 21  กุมภาพันธ์  2560     
จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจำปี  2560 

5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครสั้น  เรื่อง  “บังเอ๊ิญ   
บังเอิญ”    โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2560 

6. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพื้นบ้าน  การแสดงชุด                   
“ลำประยุกต์  คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2560 
  7. ได ้ร ับโล ่เก ียรต ิยศ  สนับสนุนและเป็นสถานที ่จ ัดการแข่งข ันงานศิลปหั ตถกรรมนักเร ียน                             
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน  2560 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
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  8.  เป็นสถานศึกษารักษาศีล  5 ต้นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ                
จังหวัดขอนแก่น 
  9.  ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชดำริ                 
โดยโรงเรียนขามแก่นนคร พระราชทานเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2560 
  10. ได้รับรางวัลอันดับที ่ 1 ระดับ  ดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                  
ประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
 

พ.ศ. 2559 
1. รับโล่พระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลสถานศึกษา

ดีเด่น  ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค  ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหติ" 
ปีการศึกษา 2556  วันที่  1  สิงหาคม  2559 

2. รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1 ในการประกวดวงดนตรี(วงสตริง)ไม่เกิน 7 คน  รุ่นอายุ              
ไม่เกิน25  ปี  จัดโดย  สสส. และ เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที่  24  มีนาคม  2559 

3. รับโล่และประกาศเกียรติคุณ  โรงเรียนนำร่องโครงการเผยแพร่ความรู้  เรื่องความปลอดภัยนาโน
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่  31  มีนาคม  2559 

4.  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  ผลงานเครื่องดักยุ่ง ประเภทโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของใช้ในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น วันที่  28  มีนาคม  2559   

   5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาแอนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดตัวแทน  เขต 4 
ในระหว่างวันที่   2 - 12  พฤศจิกายน 2559  จังหวัดอุดรธานี 

 6.  ร ักษามาตรฐานต ้นแบบ  TO BE NUMBER ONE  ระด ับภาคตะว ันออกเฉล ียงเหนือ                    
ประจำ2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE    ในสถานศึกษา   ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560 

7. ได้รางวัล  ดีเด่น  สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558 
8. รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม                   

ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  จากมูลนิธิ ศุภนิมิต              
แห่งประเทศไทย  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560 
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1. อาคารถาวร 

1. อาคาร 1 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 

2. อาคาร 2 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 

 3. อาคาร 3 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 

4. อาคาร 4 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 

5. อาคาร 5 แบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย  4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 29,594,320 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 6 ห้อง 
 
2. อาคารประกอบ 

1. อาคารชั่วคราว แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 54 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 444,500 บาท  

2. อาคารไลอ้อน แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 45 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 200,000 บาท จากเงินบริจาค 

3. อาคารกาญจนาภิเษก แบบอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 งบประมาณ 
510,175.26 บาท จากเงินบริจาค 

4. เรือนเพาะชำ ลักษณะอาคารเสาคอนกรีต หลังคาตาข่ายพรางแสง ขนาด 4 × 12 ตารางเมตร 

สร้างเมือ่ปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 70,000 บาท จากเงินบริจาค 

5. อาคารกิจกรรมสหกรณ์ แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 

งบประมาณ 90,000 บาท จากเงินบริจาค 

6. ศูนย์รวมข่าว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต ฝาโล่ง พ้ืนปูน หลังคาซีแพ็ค สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 

งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินบริจาค 

7. ศูนย์รวมข่าว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต ฝาโล่ง พ้ืนปูน หลังคาซีแพ็ค สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินบริจาค 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2564 
4 
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8. อาคารห้องสมุด ICTแบบอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 ขาดกว้าง 16 X 36 ตารางเมตร 

งบประมาณ 1,400,000 บาท จากเงินบริจาคและผู้อุปถัมภ์  
9. อาคารพยาบาล แบบอาคารชั้นเดียว 20 เตียง สร้างปี พ.ศ. 2557 งบประมาณ 1,205,000 บาท 

จากเงินบริจาคและผู้อุปถัมภ์ 
 

3. อาคารฝึกงาน 
1. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 10 × 32 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528

งบประมาณ 780,500 บาท 

2. โรงฝึกงานคหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 780,000 บาท 

3. อาคารเรียนการเกษตรกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534งบประมาณ 1,612,000 บาท 
 

4. บ้านพักครู 
1. หลังที่ 1 แบบบ้านพักครูใต้ถุนโล่ง ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 

327,000 บาท 

2. หลังที่ 2 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 220,000 บาท 

3. หลังที่ 3 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 

งบประมาณ 209,000 บาท 

4. หลังที่ 4 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529

งบประมาณ 210,000 บาท 

5. หลังที่ 5 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 

งบประมาณ 412,000 บาท 
6. หลังที่ 6 แบบบ้านพักครูแบบ สปช301/26  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2562  งบประมาณ 515,600 บาท 
 

5. ห้องน้ำ – ห้องส้วม 
 1. หลังที่ 1 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  

งบประมาณ 70,000 บาท 

 2. หลังที่ 2 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 90,000 บาท 
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 3. หลังที่ 4 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 90,000 บาท 

 4. หลังที่ 5 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 156,000 บาท 

 5. หลังที่ 6 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 
งบประมาณ 180,000 บาท 

 6. หลังที่ 7 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 180,000 บาท 

 7. หลังที่ 8 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 
งบประมาณ 180,000 บาท 

 8. หลังที่ 9 แบบห้องน้ำชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 

2557  งบประมาณ 590,000 บาท 
อัตราส่วน ห้องน้ำ : จำนวนนักเรียน 

ห้องน้ำชาย       จำนวน 36 ห้อง  อัตราส่วนห้องน้ำชาย 32 คน  :  ห้อง             
ห้องน้ำหญิง  จำนวน 28 ห้อง  สำหรับคนพิการ 1 ห้อง  รวม 29  ห้อง   

                               อัตราส่วนห้องน้ำหญิง  36 คน  :   ห้อง  
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1. อาคารเรียนแบบ 216    จำนวน 4   หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ 324ล/41 หลังคาทรงไทย จำนวน 1   หลัง 
3. โรงอาหาร     จำนวน 3   หลัง 
4. ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียน   จำนวน 8  หลัง 
5. บ้านพักครู     จำนวน 6  หลัง 
6. บ้านพักภารโรง    จำนวน 1  หลัง 
7. เรือนเพาะชำ     จำนวน 1  หลัง 
8. อาคารที่ระลึกสมเด็จย่า   จำนวน 1  หลัง 
9. อาคารธนาคารโรงเรียน     จำนวน 1  หลัง 
10. อาคารห้องสมุด ICT     จำนวน 1  หลัง 
11. อาคารพยาบาล     จำนวน 1  หลัง 
12. โดมอเนกประสงค์    จำนวน  1  หลัง 
 

 
 
ที ่ รายการ ปีท่ีได้มา หมายเหตุ 
1 รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน บ-8754 ขอนแก่น 2529 เงินบริจาค 
2 รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ 81597 ขอนแก่น 2534 เงินงบประมาณ 
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. 

 
 
 
 

สรุปอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

สรุปยานพาหนะของโรงเรียน 
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1. นายศุภกิจ    สานุสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนค       ประธานกรรมการ 
2. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ   รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการฯ           รองประธานกรรมการ 
3. นายสาววิภาวรรณ      โกธิศรี    รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ            รองประธานกรรมการ 
4. นางจิรพา           บุญประกอบ       รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ            รองประธานกรรมการ 
5. นางสุทิศา                อารามพงษ์  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ        กรรมการ 
6. นายเสกสรรค์   สีหาโมก    หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ        กรรมการ 
7  นางอุไรวรรณ           ภวสุริยกุล  หัวหน้ากลุ่มกิจการฯ        กรรมการ 
8. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ           กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
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1. พันเอก ดร.สุจิรชัย  มหาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ   
2. นายเสวท     ศรีสารคาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
3. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  ผู้แทนครู     กรรมการ 
4. นายชำนาญ  ทองดี  ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
5. นางปิยฉัตร   ติวเฮือง  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
6. นายชัชวาลย์  ตราชู  ผู้แทนศิษย์เก่า     กรรมการ 
7. พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
8. นายกิตติ      สุวรรณลา  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. พันเอกสมศักดิ์  สงทามะดัน ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. นายณรงค์ชัย  ตงศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
11. นายแพทย์ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายปรีชา     โคตรเทียม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
13. นายยศกร     เหล่าชื่นชมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
14. นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

        15.นายศุภกิจ สานุสัตย์                 ผู้อำนวยการโรงเรยีนขามแก่นนคร       กรรมการและเลขานุการ   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. นาสมพร นิยมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายสุภา มนูญศักดิ์ รองประธานกรรมการ 
4. นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ กรรมการ 
5. นายธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์ กรรมการ 
6. พันเอกชัยพล เมืองสอน กรรมการ 
7. นายศักรินทร์ มาตย์ภูธร กรรมการ 
8. นางประภาพรรณ พลทองมาก กรรมการ 
9. นายนฤพล เมนไธสง กรรมการ 
10. นางวิคุณ ตันติสุโชต ิ กรรมการ 
11. นางสุภาพร พิศฐาน กรรมการ 
12. นางนภธร อัครธรสกุล กรรมการ 
13. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการ 
14. นางราตรี หาญสุโพธิ์ กรรมการ 
15. นางมยุรา ศรีทานันท์ กรรมการ 
16. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ กรรมการ 
17. นายศุภกิจ   สานุสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 
18. นายกฤตกร เศรษฐโสภณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร 
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ข้าราชการครูและบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขามแก่นนคร มีจำนวนบุคลากร ดังนี้ ผู้บริหาร 4 คน ครุผู้สอนปฏิบัติ 
หน้าที่จริง 80  คน ครูอัตราจ้าง 10 คน ครูอัตราจ้างภาษาจีน 1 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  2 คน ลูกจ้าง 
ประจำ 4  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 13 คน สามารถจำแนกรายละเอียดตามประเภทบุคลากร ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม ร้อยละ หมายเหตุ 

ผู้บริหาร 2 2 4 4.82  
ภาษาไทย 2 9 11 13.25  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 14 20 24.10  
คณิตศาสตร์ 3 9 12 14.46  
สังคมศึกษา 2 8 10 12.05  
สุขศึกษา 3 2 5 6.02  
ศิลปะ 2 2 4 4.82  
การงานอาชีพ 1 4 5 6.02  
ภาษาต่างประเทศ - 9 9 10.84  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3 3.61  

รวม 22 61 83 100.00  

 

 
                            แผนภมูิแสดงจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
                                                                                ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2564 
 

ตำแหน่ง อันดับ 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ คศ.4 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ คศ.3 3 - 3 
คร ู คศ.4 - 2 2 
คร ู คศ.3 11 44 55 
คร ู คศ.2 4 5 9 
คร ู คศ.1 3 3 6 
ครูผู้ช่วย  2 5 7 
รวม  24 59 83 
ครูธุรการ(คืนครู)  - 1 1 
พนักงานราชการ  - - 0 
ครเูชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  3 3 6 
ครูชาวต่างชาติ  - 2 2 
ลูกจ้างประจำ  3 1 4 
ลูกจ้างชั่วคราว  3 8 11 
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

 2 - 2 

รวม  11 15 28 
รวมทั้งหมด  36 74 110 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 
 
                                                             
 
 

ที ่ ปีการศึกษา 
จำนวนครู - อาจารย์ จำนวนนักเรียน จำนวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 2526 5 21 26 268 137 405 1 - 1 

2 2527 16 45 61 575 368 943 4 - 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จำนวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2564 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 
 

 
 
 

ที ่ ปีการศึกษา 
จำนวนครู – อาจารย์ จำนวนนักเรียน จำนวนนักการภารโรง 

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 

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 

37 2562 25 67 92 764 841 1,605 5 1 6 

38 2563 29 80 109 799 866 1665 13 6 19 

39 2564 22 61 83 711 806 1517 6 9 15 

 
 

จำนวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2564 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 
 

  

ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 146 145 291 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9 153 139 292 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9 145 147 292 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 27 444 431 875 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 106 128 234 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7 94 128 222 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 7 67 119 186 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

21 267 375 642 

รวมทั้งหมด 48 711 806 1517 
 
                     ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2564 

โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมอืงขอนแก่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 

 
ลำดับ โรงเรียน ผู้บริหาร มือถือ โทรศัพท์/

โทรสาร 
1 ขามแก่นนคร นายศุภกิจ  สานุสัตย์ 08-57431511 043-241720 
2 ขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช   ทาซ้าย 08-1871-7602 043-241280 
3 โคกสีพิทยาสรรพ์ ดร.นิกัญชลา    ล้นเหลือ 09-3093-8863 043-370433 
4 ขอนแก่นวิทยายน 2 ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย 08-6851-6885 043-446442-3 
5 ขอนแก่นวิทยายน 3 นายศราวุธ      รู้ปัญญา 08-6236-3450 043-210260 

 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียน ปกีารศึกษา 2564 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 
 
 

ที ่ เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนขามแก่นนคร 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่บริการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

  
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน หมู่ ชื่อบ้าน ผู้บริหาร โทรศัพท์ มือถือ 
1 หนองไผ่มอดินแดง 14 บ้านหนองไผ่ นายชาญชยัสวัสดิ์  อิสสระวงษ ์ 043 342986 08-58512755 
2 บ้านโกทา 9 บ้านโกทา นายรณชิต  จุทกนก 043 378510 08-13923987 
3 บ้านดอนยาง 11 บ้านดอนยาง นายกันตินันท ์ อา่งเต็มศักดิ์ 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 นายพงษ์ศักดิ์ 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  บ้านดอนหญา้นาง นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว  043-237589  - 
15 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 14 บ้านหนองไผ่ นายสันติ  ฤาไชย 043-246493 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 

แผนผังและที่ตัง้โรงเรียนในเขตบริการ 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 
 

1.ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 
วัน เดือน ป ีเริ่ม

รับราชการ 
เกษียณ วุฒิ สาขาวิชา 

1 นายศุภกิจ  สานสุัตย ์ ผอ. 101583 4 17 พ.ค.22 2567 ค.ม. การบริหารการศึกษา 

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

3 นางจิรภา   บุญประกอบ รอง ผอ. 60425 3 1 ก.ค.42 2578 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี รอง ผอ. 59244 3 15 พ.ค.52 2588 ค.ม การบริหารการศึกษา 

 

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายอดิเรก สารีพิมพ์ คร ู 133591 3 16 ก.ค.34 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 

2 น.ส.วยุรี วงศ์สมศร ี คร ู 60317 2 20 ก.พ.52 2574 กศ.ม. ภาษาไทย 
3 นางญาณิศา เครือวัลย ์ คร ู 66470 3 29 ต.ค.29 2567 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสตูรและการจดัการ

เรียนรู ้
4 นางฉวีวรรณ บุญระม ี คร ู 106349 3 22 ต.ค.28 2567 ค.บ. ภาษาไทย 
5 น.ส.วิไล ทองแท่งไทย คร ู 510(พ) 3 12 ก.ย.31 2570 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

6 นางวนิดา    ปัญญาม ี คร ู 820 (ส) 3 1 มิ.ย.25 2565 กศ.บ. ภาษาไทย 
7 น.ส.มานดิา อินทรแพทย ์ คร ู 10113 1 10 พ.ค.53 2587 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 

8 น.ส.ณัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ คร ู 60533 3 27 ต.ค.35 2571 ค.บ. ภาษาไทย 

9 นางลัดดาวลัย์  คีรีเมฆ คร ู 57543 3 3 ธ.ค.33 2570 กศ.ม. ภาษาไทย 
10 นางสาวพรพิพัฒน์  เสน

จันทร์ฒิไชย 

คร ู 78195  4 ต.ค.62 2599 ศษ.บ. ภาษาไทย 

11 นายพงษ์พัฒน์   สมณะคีร ี คร ู 103928 1 8 พ.ค.57 2591 ค.บ ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

 

 

 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2564 
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สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางเพลินพิศ  นามวาด คร ู 59374 3 25 มิ.ย.33 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน-วิทยาศาสตร์ 
2 นางสุทิศา อารามพงษ ์ คร ู 104224 3 25 พ.ค.36 2574 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
3 นายไกรเพชร  เจรญิศิร ิ คร ู 67685 3 11 ก.ค.37 2573 วท.ม. ชีววิทยาสำหรับคร ู
4 นายประยงค์ สิงหาด คร ู 111023 3 22 มิ.ย.30 2565 ศษ.บ. ฟิสิกส์-ชีววิทยา 

5 นายนิกร   สีกวนซา คร ู 351(ส) 2 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม หลักสูตรและการ

สอน-วิทยาศาสตร์ 
6 นางวรรณวนัช กำหนดศร ี คร ู 5160 3 30 เม.ย.34 2572 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
7 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ คร ู 10431 3 22 พ.ค.32 2567 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
8 นางสมหวัง  ศิริเม คร ู 37430 2 21 ส.ค.53 2577 ศษ.ม นวัตกรรมหลักสตูรและ

การจดัการเรียนรู ้
9 นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล คร ู 56755 3 16 ก.ค.33 2571 ศษ.ม. เคมี/วิทยาศาสตร ์
10 นางสังวาลย์ อติรตันวงษ์ คร ู 59101 3 18 ต.ค.36 2570 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
11 น.ส.นภสัรพี แสนโคตร คร ู 352(ส) 3 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
12 นางสุมนา  มิ่งขวัญ คร ู 17517 3 17 ก.ย.33 2570 ศษ.บ. คณิต-ฟิสิกส ์
13 นายอนุสรณ์  ปินใจยศ คร ู 66483 3 15 มิ.ย.44 2576 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

14 นางปริยากร  ศรีวงษา คร ู 1266(พ) 2 11 พ.ย.34 2572 บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 นางกัญญาพร  จันทรโสภณ คร ู 60836 3 11 พ.ค.35 2573 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

16 นางสุภาณี คงกระโทก คร ู 108673 3 26 ม.ค.30 2567 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

17 นายสุขขี  ดีสงคราม คร ู 103918 3 18 ม.ค.12 2572 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

18 นางสาวพรทิภา กลางจันทา คร ู 43076  1 ต.ค.63 2599 ค.บ. ฟิสิกส ์
19 นางสาวคุณีกร     ศรีประดู ่ คร ู 905 2 7 ก.ย.55 2589 ค.ม. ชีววิทยาการวิจัย

ศึกษา 

20 ว่าท่ี ร.ต.ณฏัฐ์     เนาว์ช้าง คร ู 126565  1 ก.ค.64 2595 ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
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4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางปราณี ถิ่นเวียงทอง คร ู 1165 3 22 ต.ค.45 2580 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
2 นายสินธุวา โสภะสุนทร คร ู 58931 2 24 พ.ค.54 2586 วท.บ. คณิตศาสตร ์
3 นางนงค์รัก  ไทธาน ี คร ู 4667 2 1 พ.ย.37 2575 กศ.ม. การวัดผลฯ 
4 นางราตรี หาญสโุพธิ์ คร ู 66053 3 6 ธ.ค.38 2576 ค.บ. คณิตศาสตร ์
5 นางมยุรา  ศรีทานันท์ คร ู 69542 3 25 ก.ค.37 2572 ค.บ. คณิตศาสตร ์
6 นางอารยา    นารคร คร ู 70204 3 2 มี.ค.36 2572 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

7 นางมณีรตัน์ ขยันกลาง คร ู 120634 3 3 มี.ค.38 2571 บธ.บ. การเงิน/ธนาคาร 

8 นายวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์ คร ู 2977 3 29 ก.ค.30 2565 กศ.บ. เคม ี
9 นางอัจฉริยา  สุวอ คร ู 101438 3 24 ต.ค.45 2583 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 
10 นางสุกัญญา   ช่างผัส คร ู 60220 3 1 พ.ย.53 2581 บธ.ม การจัดการทั่วไป 
11 นางสาวสิรยาภา  อาษานอก คร ู 103914  4 ต.ค.62 2599 กศ.บ. คณิตศาสตร์  
12 นายณปภัช    ลดาวลัย ์ คร ู 112224  2 ธ.ค.63 2599 ศษ.บ คณิตศาสตร์ศึกษา 

 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายนำพล    พงศ์พัสนันท์ คร ู 118135 3 16 พ.ค.34 2569 กศ.บ. สังคมศึกษา 
2 นางสิริญดา เลศิบุญสถาพร คร ู 125499 3 15 พ.ค.35 2573 ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ 

3 น.ส.กฤษณา วรรณทิพย์ คร ู 104 4 1 ก.พ.33 2567 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
4 นางเยาวภา ไชยเชษฐ์ คร ู 8901 3 3 ธค.33 2568 ค.บ. สังคมศึกษา 
5 น.ส.พรรณมล ปิ่นทอง คร ู 33332 2 4 พ.ค.52 2590 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 

6 น.ส.ประทุมทิพย์ การสร้าง คร ู 103947 3 26 ก.ย.31 2568 ศษ.ม. สังคมศึกษา 
7 น.ส.สภุาวดี  โฆษติพล คร ู 69518 3 26 ก.ย.31 2568 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
8 น.ส.จารุวรรณ โคตรเสน คร ู 60629 3 16 ส.ค.37 2574 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

9 นางสาววันวิสา  ฝ่ายเคนา คร ู 526  4 ต.ค.62 2598 ค.บ. สังคมศึกษา 
10 นายประจกัษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ คร ู 102985 3 28 ต.ค.52 2595 ศษ.ม สังคมศึกษา 
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6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายอัครเดช  สมานฉันท์ คร ู 59765 2 23 ก.ค.55 2592 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกลุ คร ู 59892 3 1 ธ.ค.35 2567 กศ.บ. พลศึกษา 
3 นางชนิดา  ดวงบรรเทา คร ู 69288 3 22 มิ.ย.30 2566 ศษ.ม. พลศึกษา 
4 นายเสกสรรค์  สีหาโมก     คร ู 281 2 30 พ.ค.40 2571 ศษ.ม บริหารการศึกษา 
5 นายธีระวุฒ    พุทธโค คร ู 60722 1 19 ต.ค.58 2595 คษ.บ พลศึกษา 

 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนภธร อัคธรสกลุ คร ู 108663 3 21 ส.ค.27 2566 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นางสาวชโลทร  โชติกรีติเวช คร ู 69589 1 21 ม.ค.56 2592 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

3 นายกรินทร์  ทองธวัช คร ู 103929 2 1 ก.ย.51 2583 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นายฉัททันต์  วิโย ครู 63641 3 23 ธ.ค.49 2572 ศษ.ม. ศิลปศึกษา 

 

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางรัตติกาล ขวาคำ คร ู 742 3 18 พ.ค.32 2565 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นางเทพบังอร บึงมุม คร ู 63289 3 4 พ.ย.34 2569 กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
3 นางศศิวรรณ  แสนตรง  คร ู 60724 3 18 ต.ค.37 2567 ศษ.บ. คหกรรม 
4 นายบุญอนันต์    สรรศร ี คร ู 59819 2 23 ก.ค.55 2587 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

5 นางสาวกชภัส  ศรตี้นวงศ์ คร ู 5176 3 4 ต.ค.37 2573 คษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
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9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์  คร ู 397 2 30 ก.ค.44 2582 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
2 นางทิพวรรณ  แก้วดวง คร ู 101537 3 16 พ.ค.27 2566 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
3 นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท ์ คร ู 121470 3 1 ก.พ.50 2584 ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศกึษา 

4 นางสุภรดา  หมื่นพรม คร ู 101444 3 9 มิ.ย.38 2574 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
5 นางสาวนุชรีพร  จิรวัสน ์ คร ู 72948 1 24 ต.ค.56 2589 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
6 นางสาวปวริศา  ประทุมจร คร ู 103918 2 27 ต.ค.55 2591 ศษ.ม หลักสูตรและการสอน 

7 นางสาวพลอยชนันท์  ธิติอัศวเหม
สกุล 

คร ู 60349 1 5 พ.ค.57 2593 ศษ.บ. การสอนภาษาจีน 

8 นางสุภาภรณ์   ดาทุมมา คร ู 103960 3 1 ก.ค.37 2574 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์ คร ู 129627 3 15  ธ.ค.37 2566 ค.บ. บริหารธรุกิจ 
2 นายธนาวุฒิ  ชินฮาต คร ู 63641 3 23 ธ.ค.58 2586 ศษ.บ จิตวิทยาการศึกษา 
3 นางลักษเดือน สนทอง คร ู 307(พ) 3 17 ส.ค.31 2570 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

 
11. ลูกจ้างประจำ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

ตำแหน่ง 
วัน เดือน ปี 

เริ่มรับราชการ 
เกษียณ 

1 นายชูศักดิ์   ไสยลักขณา พนักงานขับรถยนต ์ 14198 15 ก.ย.31 2570 
2 นายมานัส      ชากำนัน ช่างปูน 14200 15 ก.ย.31 2567 
3 นายดวงพิจิตร   กัสนุกา ช่างปูน 14197 15 ก.ย.31 2566 
4 นางสมจิตร    ชัยลา พนักงานบริการ 14796 20 ส.ค.33 2569 
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12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒกิารศึกษา ตำแหน่ง 

1 นางสาวสิราพร    แก้วมีศร ี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
2 นายวัชระ  แก้วมีศร ี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงาน  ICT 
3 นางสาวรัฐวรรณ    ดวงจันทร ์ วท.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าท่ีธุรการ(คืนครู) 
4 นางสาวกรรณิการ์   ทองยศ ปริญญาตร ี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
5 นางสาวธันย์ชนก  แก้วอ้น ปริญญาตร ี สอนภาษาจีน 
6 นายโกวิท      ขนานแข็ง ปริญญาตร ี สอนดนตรีสากล 
7 นางสาวภัทราภรณ์   วงสีไข ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
8 Miss Tietha  Baraily ปริญญาตรภีาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
9 Miss Kabita  Gurung ปริญญาตรภีาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
10 นายวรุฬห์โรจน์   อติรัตนวงษ ์ ปริญญาตร ี สอนพลศึกษา 
11 นายชูศักดิ์      ไสยลักขนา ประถมศึกษา พนักงานขับรถ 
12 นางทองล้วน  ทัพซ้าย ประถมศึกษา แม่บ้าน 
13 นางรำไพ  สีไตรพัด ประถมศึกษา แม่บ้าน 
14 นางสาวลำดวน   วิชาผา ประถมศึกษา แม่บ้าน 
15 นางสาวศศินา   ทินเต ประถมศึกษา แม่บ้าน 
16 นายอภิสิทธ์ิ  ละครขวา ประถมศึกษา คนสวน 
17 นายตรี  ธัญญา ประถมศึกษา คนสวน 
19 นายคำปิ่น  ศิริบาล ประถมศึกษา คนสวน 
20 นายประจบ  เมืองสนธิ ์ ประถมศึกษา คนสวน 
21 นายสุรสิทธิ  จุลโนนยาง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
22 นายสมจติร  เมืองซอง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
23 นายวิทยา    สานุพันธ์ ประถมศึกษา ลูกจ้างโรงน้ำดื่ม 
24 นางสาวรัตนวรรณ  สานุพันธ ์ ประถมศึกษา ลูกจ้างโรงน้ำดื่ม 
25 นายกวีเดช    จันทร์พุดซา ประถมศึกษา พนง.ขับรถยนต ์

 
ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
1 นางอมรพรรณ รักษาเคน   คณิตศาสตร์  
2 นายวีระพล จันทร์ศิลา การงานอาชีพ 
3 นายสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท์ การงานอาชีพ 
4 นางนงเยาว์  พรหมทอง ภาษาต่างประเทศ 
5 นายชัยชนะ   พระลับรักษา   ช่างไฟฟ้า  
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ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 

1 นายกฤตกร   เศรษฐโสภณ ฝ่ายบริหาร 
2 นางรัตติกาล ขวาคำ การงานอาชีพ 
3 นายวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์ คณิตศาสตร์ 
4 นางวนิดา    ปัญญามี ภาษาไทย 
5 นายประยงค์ สิงหาด วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายวทญัญู     ยลปราโมทย์สกลุ ประธาน 094-510-9885 
2 นายบุรธัช     จนัทิหล้า รองประธานคนที่1 062-896-0200 
3 นางสาวญาราภร    ศิริจันทร ์ รองประธานคนที่2 088-155-1941 
4 นางสาวชญานิศ   นุ่มสุข  ประชาสัมพนัธ ์ 098-174-4729 
5 นางสาวฐิตพิร    กรณีย์ สันทนาการ  064-823-8140 
6 นางสาวเมธาวิณี   รักคำม ี ปฏิคมและสวสัดิการ  093-379-7747 
7 นางสาวธิตสิุดา   พรมคำน้อย เหรัญญิก 064-006-0475 
8 นางสาวอภิญญา   ประดบัเขตร  โสตและเทคโนโลย ี 090-265-2977 
9 นางสาวมาลิสา   ไกมะณีย์ อาคารและสถานที ่ 093-328-6954 
10 นางสาวกัญญาณัฐ   พงษ์สุพรรณ วินัยและตลุาการ 061-175-0511 
11 นางสาวชนกสุดา    บวัสุวรรณ เลขานุการ 083-151-5241 
12 นางสาวปวริศา   แพงมา ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ ์ 089-621-7781 
13 นางสาวกนกวรรณ   สารบุญ ผู้ช่วยสนัทนาการ 088-275-7611 
14 นายกนกศักดิ์   ภูกองชนะ ผู้ช่วยปฏิคม 063-138-6916 
15 นายอภิรักษ์   เลพล ผู้ช่วยเหรัญญิก 064-867-3259 
16 นางสาวธนรรฒพรรณ  สารธะวงศ์ ผู้ช่วยฝา่ยโสต 062-883-2432 
17 นางสาวญาราภร    ศิริจันทร ์ ผู้ช่วยอาคารและสถานที่ 088-155-1941 
18 นางสาวสุพัชชา   ภูทองเงนิ ผู้ช่วยวนิัยและตุลาการ 080-764-1348 
19 นายกฤษนัย    สีโสดา ผู้ช่วยฝา่ยศิลป ์ 082-987-9167 
20 นายพีรพงศ์   ภูกองชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 064-532-7131 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 
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ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขามแก่นนคร 

แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน 
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็น    
พลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 
15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ :  

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ               
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์ 

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื ่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน              

ของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
  การดำเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
จะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทาง                 
ในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน   
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการดังนี้ 
  1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน
ทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื ่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ                 
แนวทางการพัฒนาให้บรรล ุเป ้าหมายและว ิส ัยทัศน์ของการจ ัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับดูแล                      
แต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. การปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู ้จ ัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น                    
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที ่มุ ่งการจัดการศึกษาเพื ่อความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
  4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศเพ่ือ
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด 
  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 
  6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการ
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สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ                   
จัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
 1. ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  
และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู ้ที ่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู ้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
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 4. ผู ้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ               
ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู ้เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื ้นที ่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื ่อการเรียนรู ้ในทุกมิติ                  
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
 7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดยกระจายอำนาจการบริหารงานและ  
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำ 
                          ทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 
สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 

วิสัยทัศน์ 
 “สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นองค์กรชั ้นนำในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ  
ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น ม ี พ ร ะ ม ห า ก ษ ั ต ร ิ ย ์ ท ร ง เ ป ็ น ป ร ะ มุ ข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แ ข ่ ง ขั น 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ             
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม 
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ัวถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่ างย ั ่งย ืน (Sustainable 
DevelopmentGoals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ                   
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบาย 
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด 
 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
จุดเน้น 
จุดเน้นที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ 
จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
จุดเน้นที่ 4 ด้านทักษะภาษา 
จุดเน้นที่ 5 ด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล 
จุดเน้นที่ 6 ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
จุดเน้นที่ 7 ด้านบริหารจัดการ 
 
ค่านิยม 
“บริหารดี มีมาตรฐาน ผสานไอที วิถีคุณภาพ” 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21           
อีกทั ้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO  คือ Learning to know, Learning to do, 
Learning to live with the others, Learning to be 
1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย  

1. การจัดการเรียนการสอน  
2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้  
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  
2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard)  
3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)  
2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)  
3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

4. โรงเรียนมาตรฐานสากลจะพัฒนาใน 5 ด้าน 
    4.1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นำจุดเด่นจากหลักสูตร
ต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้  
       - ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of 
Knowledge) การเขียนเรียงความขั ้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project 
Work) 
    4.2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
         - พัฒนารูปการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดรับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
   4.3. พัฒนาครู 
         - พัฒนาครูผู ้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเข้ามา
บริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   4.4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 
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         - พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
    4.5. พัฒนาระบบการบริหาร 
          - พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
5. คุณลักษณะ 
   1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้  

1) เป็นเลิศวิชาการ  
2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
3) ล้ำหน้าทางความคิด  
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
1) ด้านคุณภาพวิชาการ  
2) ด้านคุณภาพของครู  
3) ด้านการวิจัยและพัฒนา 

   3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน  
2) ด้านระบบการบริหารจัดการ  
3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน  

4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
        1. ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับดำเนินการสู่มาตรฐานสากล 

1. ศึกษาทำความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อประธาน 
กรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  

3. จัดทำสาระรายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  
4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอ 

หลักสูตรต่อประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  
5. จัดทำห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ          

ปรับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล  
6. สำรวจข้อมูลครูเพ่ือเตรียมการพัฒนา 
7. ดำเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา  
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีส่วนร่วม  
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9. นำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
10. รายงานผลการประเมินโครงการ 
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มาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  มจีำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ      
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเ้รียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
 3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 
สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขามแก่นนคร 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

…………………………………………………………………………………………… 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 มีจำนวน 1 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 2.7  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.6  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขามแก่นนคร 
ปรัชญาโรงเรียน 

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

“ เป็นผู้มีมารยาทดี  มีจิตสาธารณะ” 
ค่านิยมของโรงเรียน      
      “ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตอาสา พัฒนาสู่ความสำเร็จ” 
วัฒนธรรมของโรงเรียน   
       “รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข” 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
       ภายในปี 2564 โรงเรียนขามแก่นนครมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน ( Core Competencies) 
       โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
การขับเคลื่อน  3  ระบบ คือ 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) 
2. ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) 
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System) 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล 
4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและ 

ห่างไกลยาเสพติด 
5. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพและสร้างภาคีเครือข่าย 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ให้คุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.)  
 
เป้าประสงค์ – Goals 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช 2560) และตามมาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

3. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

4. สถานศึกษามีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

5. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อเป็นสถานศึกษา
แห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตาม 
   มาตรฐานสากล  ตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัดและ  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ
การพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน 

8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับ    
    วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  มาจากพระราชดำริ 
 
โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ 
 

 
                                                
Kham Model หมายถึง การบริหารจัดการ 3 ระบบ  คือ  ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการ

จัดการเรียนรู้  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์   
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดองค์ความรู้ เกิดทักษะชีวิต                 
มีจิตอาสา มีความพอเพียง ตามเป้าหมายที่วางไว้  ขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  

 K : Knowledge หมายถึง ความรู้ความสามารถ โดยสร้างเครือข่ายร่วมกันในรูปแบบการจัดการ
ความรู้ (KM) โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้และให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีทักษะชีวิต 

Knowledge of teachers   
1. ครูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูมีความรู้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
3. ครูมีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4. ครูมีการวัด การประเมินผลมีคุณภาพ    
5. ครูมีความรู้ในการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน 
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6. ครูมีความรู้ในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
7. ครูมีความรู้ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
8. ครูมีความรู้การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

Knowledge of Students     
     1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
     3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด 
     4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     5. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     6. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
2. H : Human Relationships  หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน สร้างความร่วมมือ ในการ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และสำเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้   

Human Relationships of Teachers   
1. ครูสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน  
2. ครูปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  
3. ครูมีการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน  
4. ครูทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย  
5. ครูมีเครือข่ายในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

Human Relationships of Students     
      1.  นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำงาน  
       2. นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
        3. นักเรยีนมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
        4. นักเรียนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสำเร็จตามเป้าหมาย  
       5. นักเรียนมีเครือข่ายในการเรียนรู้  

3. A : Achievement  หมายถึง การทำงานที่มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
    Achievement of Teachers  
    1. ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  
    2. ครูส่งเสริมความสามารถตามความถนัดของผู้เรียน  
   Achievement of Students     

        1.  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 
     2. ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 
     3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
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     4. ผู้เรียนมีห่างไกลยาเสพติด 
     5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดของตนเอง  

          4. M : Management หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช้ 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู้  และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

Management of Teachers  

การดำเนินงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      1. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ 
      2. การปรับปรุงคุณภาพ  
      3.  การควบคุมคุณภาพ 
การดำเนินงานระบบการจัดการเรียนรู้  
      1. การบริหารหลักสูตร  
      2. การจัดการเรียนการสอน  
      3. การนิเทศการสอน  
      4. การวัดผล  
      5. การประเมินผลการเรียนรู้  
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
     1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
     2. การคัดกรองนักเรียน  
     3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
     4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
     5. การส่งต่อ (ภายในและภายนอก)   

 
กลยุทธ์(Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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ตารางวิเคราะห์กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโครงการที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขาม
แก่นนคร 

โครงการ 

1.  คุณภาพของผู้เรียน 
 

1.  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

2. พัฒนาการบริหารและการ
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

2. กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการ 

3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  

3. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ตารางวิเคราะห์กลยุทธ์/โครงการ/ตัววัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนขามแก่นนคร 
โครงการ ตัววัด 

1.  คุณภาพของผู้เรียน 
 

1.  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

6 

2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

4 

2. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการ 

7 

3. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

6 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร ปี 2564 
มาตรฐานการศกึษา

ของ สมศ. 
มาตรฐานการศกึษา

โรงเรียนขามแกน่นคร 
โครงการ ตัววัด 

มาตรฐานที่  1  
คุณภาพ ของผู้เรียน 
1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 
 
 

1.  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
 
 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน          
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2)ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา      
3)ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
5)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6)ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

1..2  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

2. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
4) ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 

2. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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มาตรฐานการศกึษา
ของ สมศ. 

มาตรฐานการศกึษา
โรงเรียนขามแกน่นคร 

โครงการ ตัววัด 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 

2. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการ 

2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.7 มกีารบริหารและการจัดการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

3. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
กระบวนการ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.6. ครูมีการจัดการเรยีนการสอนบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอนให ้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

 
 



 
 

54 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 



 
 

55 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

ตอนที่ 3 
ข้อมูลทางวิชาการและการบริหารงาน 

นโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร   
ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี     
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง               
ในศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
(Career Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้                   
ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียน             
ให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษา
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    6) พัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ                 
7) นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ 
และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 
เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็น



 
 

56 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู ้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั ้งในด้านที ่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเอง
ได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหา            
ยาเสพติดได้ 
 
ประเด็นกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education) 

2.พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ นำไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู ้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
     1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
     1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
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     1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
    2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
      2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
      2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
      2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั ้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
      2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 
      2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
      2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
    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)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
       4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 
         (ท่ีมา : นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

59 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

 
 

  
1. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2558-2563 
วิชา/ 
ปีการศึกษา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2558 
ระดับโรงเรียน 41.21 44.40 27.86 29.49 36.52 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 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 
ระดับประเทศ 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99 38.29 
ปีการศึกษา 2560 
ระดับโรงเรียน 46.54 

ไม่มีการ
สอบวิชา
สังคมฯ 

27.36 26.10 33.17 31.50 
ระดับจังหวัด 46.93 28.73 28.92 35.57 33.05 
ระดับสังกัด 48.77 29.10 30.28 36.43 34.48 
ระดับภาค 46.46 28.64 23.93 31.13 32.54 
ระดับประเทศ 48.28 29.45 30.04 36.31 34.33 
ปีการศึกษา 2561 
ระดับโรงเรียน 50.61  

ไม่มีการ
สอบวิชา
สังคมฯ 

27.36 26.10 33.17 34.19 
ระดับจังหวัด 53.06 28.73 28.92 35.57 36.57 
ระดับสังกัด 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 
ระดับภาค 52.14 27.65 27.89 35.07 36.57 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2563 
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วิชา/ 
ปีการศึกษา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.31 37.55 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับโรงเรียน 51.71 

ไม่มีการ
สอบวิชา
สังคมฯ 

29.94 22.42 28.88 33.24 
ระดับจังหวัด 54.36 32.01 25.57 29.98 35.48 
ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 
ระดับภาค 53.68 24.71 30.80 29.58 34.69 
ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
ปีการศึกษา 2563 
ระดับโรงเรียน 51.96 

ไม่มีการ
สอบวิชา
สังคมฯ 

23.26 31.50 29.52 34.06 
ระดับจังหวัด 53.45 24.91 33.21 29.45 35.26 
ระดับสังกัด 55.18 25.82 34.14 30.17 36.33 
ระดับภาค 52.74 23.82 31.92 28.99 34.37 
ระดับประเทศ 54.29 25.46 34.38 29.89 36.01 

 
2. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2563 

วิชา/ 
ปีการศึกษา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2558 
ระดับโรงเรียน 47.50 39.12 21.70 23.99 23.99 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 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 
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วิชา/ 
ปีการศึกษา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 

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 48.60 34.47 23.44 20.23 27.05 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 
ระดับภาค 46.63 33.03 24.36 20.98 27.41 30.48 
ระดับประเทศ 49.25 34.70 23.31 24.53 29.37 33.23 
ปีการศึกษา 2561 
ระดับโรงเรียน 43.08 33.03 25.33 25.93 28.51 31.17 
ระดับจังหวัด 45.72 34.39 29.14 28.55 29.68 33.49 
ระดับสังกัด 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.31 
ระดับภาค 44.29 33.93 27.23 26.15 28.84 32.09 
ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับโรงเรียน 36.52 33.76 24.07 20.64 25.37 28.07 
ระดับจังหวัด 41.32 34.79 27.55 23.61 28.57 31.17 
ระดับสังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 32.62 
ระดับภาค 40.02 34.33 21.75 25.76 27.66 29.90 
ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 
ปีการศึกษา 2563 
ระดับโรงเรียน 41.23 33.80 22.31 23.92 28.96 29.72 
ระดับจังหวัด 42.57 33.25 24.49 28.21 31.79 31.91 
ระดับสังกัด 45.22 36.32 26.33 29.73 33.04 33.88 
ระดับภาค 41.52 34.89 22.83 26.31 30.64 31.02 
ระดับประเทศ 44.36 35.93 26.04 29.94 32.68 33.55 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559-2563 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559-2563 

 
 

 

46
.54

27
.36

26
.1

33
.17

50
.61

27
.36

26
.1

33
.17

51
.71

29
.94

22
.42

28
.88

51
.96

23
.26

31
.5

29
.52

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ปี2560 ป2ี561 ปี2562 ปี2563

48
.27

33
.83

23
.16

21
.91

29
.38

48
.6

34
.47

23
.44

20
.23

27
.05

43
.08

33
.03

25
.33

25
.93 28

.51

36
.52

33
.76

24
.07

20
.64

25
.37

41
.23

33
.8

22
.31 23

.92

28
.96

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563



 
 

64 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้  

n 

ระดับผลการเรยีน ค่าเฉลี่ย 
2563 

SD ได้ 0 
1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้นไป 
 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 664 161 74 117 80 100 61 45 24 2.70 1.08 3.63 96.37 80.36 53.17 

คณิตศาสตร ์ 610 142 61 72 63 67 46 136 11 2.50 1.18 1.84 98.16 67.73 45.99 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

702 221 88 93 93 90 42 45 15 2.90 1.05 2.18 97.82 85.15 58.52 

สังคมศึกษาฯ 915 185 127 176 162 117 68 56 6 2.80 0.93 0.67 99.33 85.51 54.40 

สุขศึกษาฯ 610 404 104 70 14 5 1 0 2 3.73 0.49 0.33 99.67 99.50 96.33 

ศิลปะ 691 223 158 84 99 50 33 29 7 3.11 0.92 1.02 98.98 89.90 68.08 

การงานอาชีพ 220 45 54 43 28 25 2 11 10 2.90 1.02 4.59 95.41 89.45 65.14 

ภาษาตา่งประเทศ 939 187 102 152 153 156 94 70 14 2.66 0.99 1.51 98.49 80.82 47.52 

รวม 5351 1568 768 807 692 610 347 392 89 2.89 1.03 1.69 98.31 84.30 59.61 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรยีน ค่าเฉลี่ย 

2563 
SD ได้ 0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 627 166 80 113 73 64 38 18 41 2.81 1.14 6.91 93.09 83.64 60.54 
คณิตศาสตร ์ 600 159 51 78 61 75 41 17 93 2.49 1.39 16.17 83.83 73.74 50.09 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

633 113 67 99 121 100 52 64 60 2.41 1.18 8.88 91.12 73.96 41.27 

สังคมศึกษาฯ 900 128 94 121 93 102 63 87 108 2.29 1.30 13.57 86.43 67.59 43.09 
สุขศึกษาฯ 582 277 71 85 60 30 23 20 23 3.19 1.06 3.90 96.10 88.79 73.51 
ศิลปะ 650 259 94 82 65 45 36 25 32 3.04 1.13 5.02 94.98 85.42 68.18 
การงานอาชีพ 316 113 54 42 28 21 12 5 14 3.12 1.06 4.84 95.16 89.27 72.32 
ภาษาต่างประเทศ 627 132 63 71 89 78 62 84 125 2.15 1.38 17.76 82.24 61.51 37.78 
รวม 4935 1347 574 691 590 515 327 320 496 2.63 1.28 10.21 89.79 76.48 53.74 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 
SD 

ได้ 
0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 560 107 33 158 59 59 38 67 26 2.57 1.11 4.75 95.25 76.05 54.48 
คณิตศาสตร ์ 560 103 68 97 108 67 24 46 7 2.74 0.96 1.35 98.65 85.19 51.54 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

582 220 60 72 47 53 49 36 2 3.04 1.03 0.37 99.63 83.86 65.31 

สังคมศึกษาฯ 1119 308 133 147 100 101 75 159 64 2.63 1.25 5.89 94.11 72.59 54.09 
สุขศึกษาฯ 556 420 104 5 0 3 0 0 13 3.79 0.65 2.39 97.61 97.61 97.06 
ศิลปะ 554 229 66 60 32 33 35 67 13 2.98 1.18 2.43 97.57 78.50 66.36 
การงานอาชีพ 129 44 19 35 16 8 0 1 6 3.14 0.95 4.65 95.35 94.57 75.97 
ภาษาต่างประเทศ 560 107 47 65 64 68 65 100 22 2.38 1.17 4.09 95.91 65.24 40.71 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง(IS) 

554 166 96 43 32 77 21 75 11 2.82 1.16 2.11 97.89 79.46 58.54 

รวม 5174 1704 626 682 458 469 307 551 164 2.85 1.16 3.31 96.69 79.40 60.71 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 SD ได้ 0 
1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 361 109 34 52 23 33 16 54 30 2.60 1.33 8.55 91.45 71.51 55.56 
คณิตศาสตร ์ 365 44 26 54 50 49 52 63 6 2.31 1.04 1.74 98.26 64.83 36.05 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

904 186 112 140 112 101 105 92 10 2.67 1.05 1.17 98.83 75.87 51.05 

สังคมศึกษาฯ 678 116 72 111 93 81 65 94 33 2.46 1.14 4.96 95.04 71.13 44.96 
สุขศึกษาฯ 481 298 53 35 21 18 12 13 9 3.49 0.91 1.96 98.04 92.59 84.10 
ศิลปะ 235 130 15 11 13 4 6 30 25 2.93 1.46 10.68 89.32 73.93 66.67 
การงานอาชีพ 87 5 6 14 14 12 8 12 10 2.05 1.14 12.35 87.65 62.96 30.86 
ภาษาต่างประเทศ 677 180 73 66 80 67 50 105 38 2.56 1.25 5.77 94.23 70.71 48.41 
รวม 3788 1068 391 483 406 365 314 463 161 2.68 1.20 4.41 95.59 74.31 53.19 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 
SD 

ได้ 
0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 287 113 38 44 29 17 8 19 6 3.12 1.03 2.19 97.81 87.96 71.17 
คณิตศาสตร ์ 328 36 34 55 62 61 33 29 5 2.49 0.93 1.59 98.41 78.73 39.68 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

775 126 112 187 154 104 37 23 3 2.85 0.80 0.40 99.60 91.55 56.97 

สังคมศึกษาฯ 716 125 128 188 102 63 30 40 2 2.92 0.85 0.29 99.71 89.38 65.04 
สุขศึกษาฯ 424 242 40 24 19 18 10 25 9 3.37 1.05 2.33 97.67 88.63 79.07 
ศิลปะ 216 116 21 19 9 8 5 14 20 3.09 1.33 9.43 90.57 81.60 73.58 
การงานอาชีพ 82 31 16 7 8 7 5 1 2 3.16 0.99 2.60 97.40 89.61 70.13 
ภาษาต่างประเทศ 465 119 68 79 63 49 20 32 12 2.87 1.04 2.71 97.29 85.52 60.18 
 205 79 21 31 16 17 4 12 2 3.16 0.98 1.10 98.90 90.11 71.98 
รวม 3498 987 478 634 462 344 152 195 61 2.95 0.99 1.84 98.16 87.68 63.36 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 SD 
ได้ 
0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 427 160 78 51 31 23 10 41 11 3.08 1.10 2.72 97.28 84.69 71.36 
คณิตศาสตร ์ 355 66 27 44 52 55 30 49 13 2.45 1.12 3.87 96.13 72.62 40.77 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

661 84 102 107 109 106 66 66 5 2.58 0.95 0.78 99.22 78.76 45.43 

สังคมศึกษาฯ 277 81 38 67 13 22 32 6 18 2.85 1.15 6.50 93.50 79.78 67.15 
สุขศึกษาฯ 425 259 54 27 22 13 11 20 5 3.46 0.93 1.22 98.78 91.24 82.73 
ศิลปะ 202 184 1 1 1 0 4 5 3 3.80 0.76 1.51 98.49 93.97 93.47 
การงานอาชีพ 173 52 45 33 4 9 4 9 8 3.09 1.07 4.88 95.12 87.20 79.27 
ภาษาต่างประเทศ 583 127 79 101 88 62 34 43 4 2.84 0.96 0.74 99.26 84.94 57.06 
รวม 3103 1013 424 431 320 290 191 239 67 2.94 1.08 2.25 97.75 83.29 62.79 
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  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 
2563 SD ได้ 0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 616 96 53 68 71 76 57 101 87 2.12 1.31 14.29 85.71 59.77 35.63 
คณิตศาสตร ์ 584 97 60 66 56 111 66 107 1 2.42 1.06 0.18 99.82 69.15 39.54 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

584 103 127 112 90 100 26 4 19 2.86 0.92 3.27 96.73 91.57 58.86 

สังคมศึกษาฯ 876 201 87 120 101 135 67 132 6 2.62 1.08 0.71 99.29 75.85 48.06 
สุขศึกษาฯ 584 329 105 76 28 21 6 4 11 3.51 0.79 1.90 98.10 96.38 87.93 
ศิลปะ 682 259 42 57 47 86 39 68 77 2.62 1.40 11.41 88.59 72.74 53.04 
การงานอาชีพ 260 84 17 49 35 26 10 20 6 2.90 1.06 2.43 97.57 85.43 60.73 
ภาษาต่างประเทศ 617 63 45 81 96 92 86 125 18 2.20 1.04 2.97 97.03 62.21 31.19 
รวม 4803 1232 536 629 524 647 357 561 225 2.63 1.18 4.78 95.22 75.74 50.88 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 SD ได้ 0 
1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 322 68 49 59 49 36 22 18 15 2.74 1.07 4.75 95.25 82.59 55.70 
คณิตศาสตร ์ 582 125 58 85 105 73 34 17 9 2.83 0.94 1.78 98.22 88.14 52.96 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

919 337 92 141 108 70 42 64 51 2.91 1.18 5.64 94.36 82.65 62.98 

สังคมศึกษาฯ 873 166 82 102 85 123 63 87 130 2.26 1.35 15.51 84.49 66.59 41.77 
สุขศึกษาฯ 582 321 71 45 39 38 17 20 31 3.24 1.14 5.33 94.67 88.32 75.09 
ศิลปะ 650 405 43 28 38 36 17 25 41 3.27 1.21 6.48 93.52 86.89 75.20 
การงานอาชีพ 253 79 27 36 47 31 11 5 6 2.97 0.97 2.48 97.52 90.91 58.68 
ภาษาต่างประเทศ 904 261 115 154 94 83 56 84 51 2.76 1.19 5.68 94.32 78.73 59.02 
รวม 5085 1762 537 650 565 490 262 320 334 2.84 1.22 6.79 93.21 81.38 59.94 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ N ระดับผลการเรยีน ค่าเฉลี่ย 

2563 
SD ได้ 0 1 ขึ้นไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 274 72 37 30 25 30 17 45 3 2.70 1.15 1.16 98.84 74.90 53.67 
คณิตศาสตร ์ 544 112 59 93 113 72 33 23 11 2.78 0.95 2.13 97.87 87.02 51.16 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

524 203 94 75 44 28 14 16 0 3.31 0.82 0.00 100.00 93.67 78.48 

สังคมศึกษาฯ 1096 360 109 103 122 110 77 123 41 2.77 1.20 3.92 96.08 76.94 54.74 
สุขศึกษาฯ 548 248 118 48 40 21 18 13 1 3.41 0.80 0.20 99.80 93.69 81.66 
ศิลปะ 548 234 34 33 24 31 33 102 28 2.75 1.38 5.39 94.61 68.59 58.00 
การงานอาชีพ 149 70 20 10 12 9 9 6 13 3.00 1.29 8.72 91.28 81.21 67.11 
ภาษาต่างประเทศ 821 200 83 100 78 88 83 128 33 2.54 1.21 4.16 95.84 69.23 48.30 
รวม 274 67 62 21 14 26 11 51 6 2.72 1.21 2.33 97.67 73.64 58.14 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 SD ได้ 0 
1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 390 103 38 42 29 40 32 34 28 2.62 1.28 8.09 91.91 72.83 52.89 
คณิตศาสตร ์ 360 56 20 41 39 57 48 50 3 2.39 1.05 0.96 99.04 67.83 37.26 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

912 237 121 111 93 104 78 54 10 2.87 1.03 1.24 98.76 82.43 58.04 

สังคมศึกษาฯ 750 101 65 81 75 97 83 105 94 2.12 1.28 13.41 86.59 59.77 35.24 
สุขศึกษาฯ 472 332 80 17 7 4 0 0 2 3.81 0.44 0.45 99.55 99.55 97.06 
ศิลปะ 228 93 12 18 15 16 22 31 12 2.75 1.32 5.48 94.52 70.32 56.16 
การงานอาชีพ 131 79 6 20 5 6 6 0 6 3.36 1.04 4.69 95.31 90.63 82.03 
ภาษาต่างประเทศ 491 115 44 67 53 69 30 13 4 2.89 0.95 1.01 98.99 88.10 57.22 
รวม 3734 1116 386 397 316 393 299 287 159 2.78 1.19 4.74 95.26 77.78 56.64 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 
SD 

ได้ 
0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 271 49 34 51 51 33 24 17 1 2.75 0.92 0.38 99.62 83.85 51.54 
คณิตศาสตร ์ 314 47 33 54 56 42 32 30 0 2.61 0.94 0.00 100.00 78.91 45.58 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

780 184 140 233 80 58 24 22 2 3.09 0.78 0.27 99.73 93.54 74.97 

สังคมศึกษาฯ 518 100 83 85 71 86 39 32 5 2.77 0.96 1.00 99.00 84.83 53.49 
สุขศึกษาฯ 401 313 33 20 7 9 5 4 4 3.73 0.68 1.01 98.99 96.71 92.66 
ศิลปะ 206 92 18 25 22 8 11 9 19 2.95 1.29 9.31 90.69 80.88 66.18 
การงานอาชีพ 52 21 13 6 7 0 1 2 0 3.37 0.77 0.00 100.00 94.00 80.00 
ภาษาต่างประเทศ 585 237 48 61 92 57 22 42 10 3.02 1.06 1.76 98.24 86.99 60.81 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง(IS) 

195 64 32 44 14 6 11 9 4 3.11 0.98 2.17 97.83 86.96 76.09 

รวม 3322 1107 434 579 400 299 169 167 45 3.03 0.98 1.41 98.59 88.09 66.25 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
N ระดับผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 

2563 
SD 

ได้ 
0 

1 ขึ้น
ไป 

2 ขึ้น
ไป 

3ขึ้น
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 423 141 49 62 65 40 26 22 4 3.00 0.98 0.98 99.02 87.29 61.61 
คณิตศาสตร ์ 352 79 39 55 68 28 20 34 17 2.67 1.13 5.00 95.00 79.12 50.88 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

551 95 81 116 92 63 31 45 1 2.78 0.91 0.19 99.81 85.31 55.73 

สังคมศึกษาฯ 597 213 75 164 54 45 19 10 8 3.18 0.85 1.36 98.64 93.71 76.87 
สุขศึกษาฯ 420 273 46 28 13 7 9 19 6 3.53 0.91 1.50 98.50 91.52 86.53 
ศิลปะ 199 136 37 2 1 2 5 10 3 3.59 0.90 1.53 98.47 90.82 89.29 
การงานอาชีพ 223 128 26 28 15 5 11 3 7 3.38 0.97 3.14 96.86 90.58 81.61 
ภาษาต่างประเทศ 444 134 69 53 56 42 24 29 4 2.98 1.00 0.97 99.03 86.13 62.29 
รวม 3209 1199 422 508 364 232 145 172 50 3.09 1.00 1.62 98.38 88.13 68.86 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
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8. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน พบว่า นักเรียนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 79 มีความสามารถในการสื่อสารอยู ่ในระดับดี นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย               
สองภาษา  

2.  ด้านความสามารถในการคิด 
ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน พบว่านักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 78               

มีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับดี  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
  ผลการประเมิน สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน  พบว่านักเรียนไม่ต่ำกว่า              

ร้อยละ 80 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
4.  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีว ิตของผู ้เร ียน พบว่า นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80               

มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีของผู ้เร ียน  พบว่านักเรียนไม่ต่ ำกว่าร้อยละ 83                        

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู ่ในระดับดี นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและ                   
การนำเสนอตลอดจนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
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1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
    1.1 ห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
    1.2 หอประชุมมาตรฐาน ทันสมัยด้วยระบบแสง สี เสียง ที่มีคุณภาพ 
    1.3 ธนาคารโรงเรียน (School Bank) 
    1.4 ห้องเรียนอัจฉริยะ 
    1.5 ห้อง Searching Room 
    1.6 ห้อง Multimedia Room  
    1.7 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ASEAN Study Centre 
    1.8 ห้องนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล จำนวน 3 ห้อง 
    1.9 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 ห้อง 
    1.10 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ห้อง 
    1.11 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง 
    1.12 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 3 ห้อง 
    1.13 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 ห้อง 
    1.14 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 ห้อง และบ้านดิน 
    1.15 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(คหกรรม) จำนวน 2 ห้อง 
    1.16 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(อุตสาหกรรม) จำนวน 2 ห้อง 
    1.17 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จำนวน 1 ห้อง 
    1.18 ห้องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 ห้อง 
    1.19 ห้องจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
    1.20 สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล 
    1.21 แปลงเกษตรสาธิต และลานแหล่งเรียนรู้ (ลานประดู่ / ลานหอพระ) 
    1.22 สระน้ำ / บ่อเลี้ยงปลา  จำนวน 1 บ่อ 
    1.23 เรือนอาคารพยาบาลโรงเรียนขามแก่นนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
     1.24 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร 
    1.25 โดมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 
 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน 
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2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 
    2.1 ที่มาของชื่อขอนแก่น 

เหตุที่เมืองนี้มีนามว่า เมืองขอนแก่นนั้นได้มีตำนานแต่โบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ก่อนที่เพ้ียเมืองแพน
จะอพยพไพร่พลมาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นนั้น ปรากฏว่าบ้านขาม หรือตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพองปัจจุบัน ซึ่งเป็นเขต
แขวงร่วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ที่ตายไปหลายปีแล้ว กลับมีใบงอกงามเกิดขึ้นใหม่อีก 
และหากผู้ใดไปกระทำมิดีมิร้ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพยำเกรง ก็จะมีอันเป็นไปในทันทีทันใด เป็นที่            
น่าประหลาดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก 

ดังนั้น บรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นเอาไว้เสีย 
เพื่อให้เป็นที่สักการะของคนทั่วไป พร้อมกับได้บรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 9 บทเข้าไว้ในเจดีย์ครอบ
ตอมะขามนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า พระเจ้า 9 พระองค์ แต่เจดีย์ที่สร้างในครั้งแรกเป็นรูปปรางค์ หลังจากได้ทำการ
บูรณะใหม่เมื่อราว 50 ปีที่ผ่านมานี้ จึงได้เปลี่ยนเป็นรูปทรงเจดีย์ และมีนามว่า พระธาตุขามแก่น ปัจจุบันตั้งอยู่           
ในเขตวัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พระ เจดีย์ขามแก่นถือว่าเป็น               
ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีงานพิธีบวงสรวง เคารพสักการะกันในวันเพ็ญเดือน 6   
ทุกปี ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุขามแก่นนั้น มีซากโบราณที่ปรักหักพังปรากฏอยู่ โดยอยู่ห่างจาก
เจดีย์ราว 15 เส้น หรืออยู่คนละฟากทุ่งของบ้านขาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแถบนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเมือง           
มาก่อน แต่ได้ร้างไปนาน ดังนั้น จึงได้ถือเอานิมิตนี้มาตั้งนามเมืองว่าขามแก่น แต่ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนมาเป็น              
เมืองขอนแก่น จนกระท่ังทุกวันนี้ 
     2.2 ข้อมูลพื้นฐานตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนพื้นที ่45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตารางกิโลเมตร 

มีเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาล
นครขอนแก่น และ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองตูม 

และ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านเป็ด 

และตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  แบ่งการปกครองออกเป็น 28 หมู่บ้าน มีประชากร
ทั้งสิ้น 52,272 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง)  
 อาชีพประชากรตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
           เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ของตำบลศิลาที่มีชายขอบติดต่อทั้งเขตเทศบาลนคร และเขตชนบท อีกทั้งอยู่ในเขต
ชลประทานหนองหวาย ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย ดังนี้  

- ด้านการเกษตร โดยมีพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ผลไม้  
- ด้านปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่  
- ด้านรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99


 
 

73 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

- รับจ้างทั่วไป และอ่ืน ๆ  
สถานศึกษา และศาสนาในเขตตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง  
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง  
- โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 8 แห่ง  
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  
- โรงเรียนเอกชน จำนวน 12 แห่ง  
- โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง  
- วัด/สำนักสงฆ ์จำนวน 21 แห่ง  

แหล่งน้ำในเขตตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- น้ำประปา ใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค  
- ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบึงอีเฒ่า ท่าแก บ้านเต่านอ  
- แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย ลำห้วย จำนวน 4 สาย  แม่น้ำ ลำคลอง จำนวน 10 สาย  คลอง

ชลประทาน จำนวน 11 สาย  คลองส่งน้ำ จำนวน 18 สาย  หนองบึง จำนวน 9 แห่ง  
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย ฝาย จำนวน 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 670 แห่ง บ่อบาดาล จำนวน 

462 แห่ง  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา มีลำห้วยและหนองน้ำกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน                    

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  
- ฝายน้ำล้นห้วยบุหรี่ (ฝายเจ๊ก) อยู่ในพ้ืนที่ บ้านโนนม่วง ม.12 ไหลลงสู่ อบต.สำราญ  
- หนองหิน ในเขตบ้านหนองหิน ม.8 ม.22  
- หนองอีเลิง ในเขตบ้านศิลา ม.1 และบ้านเต่านอ ม.7  
- หนองอีเฮ้ียน ในเขตบ้านบึงอีเฒ่า ม.5  
- หนองกินหม ูในเขตบ้านโนนม่วง ม.3  
- หนองทุ่ม ในเขตบ้านโนนม่วง ม.3  
- หนองซองแมว ในเขตพ้ืนที่บ้านเกษร ม.15  
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- หนองไผ่ ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองไผ่ ม.14  
- บึงอีเฒ่า ในเขตบ้านบึงอีเฒ่า ม.5  
- บึงใคร่นุ่น ในเขตบ้านท่าแก ม.6  

2.3 แหล่งเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสวนสาธารณะ 
พระธาตุขามแก่น : ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่นที่               
บ้านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์เจ้าเมืองโมรีย์ (เมืองโมรีย์อยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศกัมพูชา) สร้างพระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม 

งานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่น : จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 การสักการะ ใช้ธูป เทียน ดอกไม้ 
ขันแปดเก้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน พระธาตุขามแก่น พระธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมือง
ขอนแก่นและเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสามเหลี่ยม
ทรงอีสาน องค์พระธาตุสูง 19 เมตร ฐานด้านทิศตะวันออกและตะวันตกกว้าง 10.90 เมตร เท่ากัน รอบองค์     
พระธาตุมีกำแพงแก้วล้อมรอบ ทั้ง 4 ด้าน สูง 1.20 เมตร กำแพงแก้วห่างจากองค์พระธาตุโดยเฉลี่ย 2.30 เมตร                
ทุกด้านมีประตูเข้าออก ด้านทิศเหนือ 2 ช่อง และทิศใต้ 2 ช่อง กว้างช่องละ 1 เมตร ตำนานพระธาตุขามแก่น 
ประมาณ พ.ศ. 3 พระมหากัสสปได้นำเอาพระอุรังคธาตุของพระ พุทธเจ้ามาประดิษฐานที่ภูกำพร้าและได้สร้างองค์
พระธาตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทราบข่าวดังนั้น เกิดศรัทธาใคร่นำพระอังคารมาบรรจุไว้ด้วยกัน    
จึงได้เดินทางมาพร้อมกับข้าราชบริพารและพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ในระหว่างเดินทางได้ผ่านดอนมะขามแห่งหนึ่ง
เป็นเวลาค่ำพอดี จึงได้พากันพักแรมในสถานที่นี้ในบริเวณที่พักมีต้นมะขามตายต้นใหญ่ต้นหนึ่ง มีแต่แก่นข้างใน   
จึงได้เอาพระ อังคารเก็บไว้ในต้นมะขามต้นนี้ ครั้งเมื่อเดินทางต่อไปยังภูกำพร้า ปรากฏว่าองค์พระธาตุพนมสร้าง
เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จึงต้องเดินทางกลับถิ่นเดิม เมื่อเดินทางมาถึงดอนมะขามบริเวณท่ีพักที่เดิมก็พบว่าต้นมะขาม
ที่ตายเหลือแต่แก่นต้นนั้น กลับยืนต้นแตกกิ่งก้านสาขา มีใบเขียวชะอุ่ม และดูงามตาเป็นอัศจรรย์ พระยาหลังเขียว
และพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ จึงตกลงใจสร้างพระธาตุครอบต้นมะขาม โดยบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าพร้อม
ด้วยแก้วแหวนเงินทอง โดยทำเป็นพระพุทธรูปแทนพระองค์เข้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และก่อสร้างบ้านเรือน ณ 
บริเวณใกล้ๆพระธาตุ ส่วนพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ก็ได้จัดสร้างวัดเคียงคู่พระธาตุ เมื่อพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ได้ดับ
ขันธ์ปรินิพพาน ประชาชนได้นำพระธาตุของพระอรหันต์บรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็กซึ่งอยู่ใกล้พระธาตุขามแก่น
เรียกว่าครูบาทั้งเก้า เจ้ามหาธาตุ มาจนทุกวันนี้ทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานฉลององค์พระธาตุขามแก่นเป็นงาน
ประจำป ี

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8_500&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8_500&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D


 
 

75 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

กู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย : ซึ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานสำคัญ กู่ประภาชัย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กู่บ้าน
นาคำน้อย” เป็นโบราณสถานที่มีแผนผังแบบห้องอโรคยา (สถานพยาบาล) ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณโดยรอบประกอบด้วยปรางค์ประธานรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านขวามือคือที่ตั้งของบรรณาลัย ตัวอาคารทั้งสองล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว  ด้านนอกกำแพง               
มีสระน้ำ รอบด้านร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง : เป็นสถานที ่เคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ ท ี ่ศาลาส ุขใจ                       
ถนนเทพารักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ    
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท้องที่อำเภอชุมแพมาประกอบพิธี   
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาทำเป็นหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 

พระมหาธาตุแก่นนคร : ตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เป็นศิลปะสมัยทวาร
วดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีการ
ตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงาม เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแก่น และเป็นสถานที่
ชมทัศนียภาพเมืองขอนแก่น 

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ : ตั้งอยู่ที่สวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง พระนครศรีบริรักษ์หรือท้าวเพ้ียเมืองแพน
เป็นขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์ มีธิดาชื่อนางคำแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพี้ยเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คน อพยพมาอยู่ที่บ้าน
บึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" และยกฐานันดรศักดิ์ท้าวเพ้ียเมืองแพนขึ้นเป็น "พระนคร
ศรีบริรักษ์" พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้าง
อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมือง 

น้ำส่างสนามบิน : ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือ เป็นบ่อน้ำ
ประวัติศาสตร์ที่มีมาก่อนที่เมืองขอนแก่นจะมีน้ำประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแก่น เป็นแหล่งน้ำที่หล่อ
เลี้ยงชีวิตของชาวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวขอนแก่นมาเป็นเวลายาวนาน 

ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า) : เป็นศาลหลักเมืองหรือบือบ้านที่ท้าวเพี้ยเมืองแพนได้ตั้งไว้ ณ บริเวณใจกลาง
หมู่บ้าน เป็นเสาหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีการย้ายเมืองอีก 5 ครั้ง ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณซอยกลางเมือง 
21 ด้านข้างศูนย์กัลยาณมิตร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น: ตั้งอยู่ถนนหลังศูนย์ราชการ เป็นที่เก็บรวบรวม และจัดแสดง
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอันมีค่า ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์  มีการจัดแสดงโครง
กระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ที่บ้านเชียง และเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในยุคนั้น  สิ่งที่ควรชมสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
คือใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวารวดี จำหลักภาพพุทธประวัติที่งดงามและสมบูรณ์มาก 

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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พบที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  นอกจากนั้นยังมีศิลปวัตถุสมัยขอม หรือลพบุรี อันได้แก่ทับหลังจาก
ปราสาทหินในภาคอีสาน  นอกเหนือจากโบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่นแล้ว ที่นี่ยังจัดแสดงศิลปวัตถุสมัยอื่นไว้ด้วย 
เช่น สุโขทัย อยุธยา เป็นต้น  และส่วนหนึ่งก็จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พ้ืนบ้านไว้ด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน 
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหล่งแสดงศิลปะพื้นบ้าน
และเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น:  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก จัดสร้างขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคม 2537 เพื่อเป็น
ศูนย์ประชุมระดับชาติแห่งใหม่ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จากเอกลักษณ์ของ
รูปทรงแต่ดั้งเดิม สามารถรองรับการจัดประชุมได้ 3,000 ที่นั่ง  พร้อมอัฒจันทร์ในบริเวณชั้นลอยอีก 1,000 ที่นั่ง 
พร้อมทั้งระบบแสง สี เสียง  และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวกสบายด้วยระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบทำ
ความเย็นและระบบไฟฟ้าสำรอง พร้อมระบบความรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย   ลานจอดรถสามารถจอดได้ 
1,000 คัน รถโดยสาร 20-25 คัน  
 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น : โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสวนสาธารณะ 200 ปี 
บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติ ที่เก็บรวบรวม เรื ่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น      
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชน เกิดจิตสำนึกในความรัก และหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง และเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลประวัติเมืองขอนแก่น โดยอาศัยผู้เฒ่าผู้แก่  และชาวขอนแก่นเป็นผู้ให้ข้อมูล  โดยแบ่งพื้นที่จัด
นิทรรศการออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่ 1 แนะนำเมืองขอนแก่น โซนที่ 2 ประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น และ
วัฒนธรรมโบราณ  ที่มีอายุยาวนานมากกว่า 3,000 – 5,000  ปี นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โซนที่ 3 การตั้ง
เมือง โซนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น โซนที่ ๕ ขอนแก่นวันนี้   นำเสนอภาพสะท้อนชีวิต และ
ความเป็นอยู ่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบ ัน ด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมประเพณี  ที ่ย ังคงปฏิบัต ิก ันส ืบมา            
จนถึงปัจจุบัน  
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจำท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น : ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 บ้าน
สามเหลี่ยม ถนนศรีมารัตน์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่พร้อมไปด้วยข้อมูล
พ้ืนฐาน ความรู้ หลักการทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงถึงวิวัฒนาการในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) :  ตั้งอยู่ในวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 3 กิโลเมตร 
ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์  สิมอีสานมีความวิจิตรงดงามของอาคาร และภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

วัดไชยศรี และฮูปแต้มสินไซ : วัดไชยศรี ตั ้งอยู่บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี  เป็นวัดเก่าแก่ตั ้งมาตั้งแต่         
ปี 2508 มีอาคารที่สำคัญคือ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน และสิมหรือโบสถ์ของวัดมีจิตรกรรม
ฝาผนัง (ฮูปแต้ม) เรื ่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือช่างพื้นบ้าน          
ในทุกมุมทุกด้านไม่มีที่ว่างทั้งด้านนอกและด้านใน  

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี :  ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ    
บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่  ภายในมีจุดเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์และตำนานของตำบลท่าพระคือ รูปปั้นหมีควายที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย 
 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง: ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของโลก ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและกำเนิดและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบในหุบเขาภูเวียง ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับ
สถานศึกษาและนักท่องเที่ยว 

บึงแก่นนคร : เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที ่ยว เป็นบึงธรรมชาติคู ่เมืองขอนแก่น         
ที่มีความกว้างถึง 600 ไร่ในฤดูฝนจะมีระดับน้ำปริ่มฝั่ง มีสถานที่ออกกำลังกาย โซนตกปลา ลานกีฬา แหล่งอนุรักษ์
พันธุ์ปลา ตั้งอยู่ติดกับถนนรอบบึง 

บึงทุ่งสร้าง : เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยว มีสภาพเป็นบึงธรรมชาติ มีสวนสุขภาพ
สำหรับออกกำลังกาย มีพ ื ้นที ่  1 ,600 ไร ่ ต ั ้งอย ู ่ท ี ่ถนนกสิกรทุ ่งสร้าง อนาคตจะได้ร ับการพัฒนาเป็น                   
สวนพฤกษศาสตร์ชุ่มน้ำ สวนนก และลานกีฬา 

สวนสาธารณะประตูเมือง : มีพ้ืนที่ 10 ไร่ 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของตระกูล ทวีแสงสกุลไทย 
ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ทดลองและพัฒนาพันธุ์ข้าว ต่อมาเมื่อถนนมิตรภาพตัดผ่านถูก
ทิ ้งร้าง เทศบาลได้ประสานขอใช้ที ่ดินจากท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น(นายบุณยรงค์ นิลวงศ์) และ                
กรมธนารักษ์ปัจจุบันเทศบาลปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม ร่มรื่น มีระดับพื้นที่สูงต่ำเป็นมิติมุมมอง           
ที่แตกต่างจากสวนทั่วไป และยังเป็นสวนที่เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าถึงเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีจันทร์
ตัดกับถนน มิตรภาพ 

หินช้างสี : เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่วิจิตรตระการตา ซึ่งธรรมชาติได้ปรุงแต่งผืนป่าอันเขียวขจี
แทรกอยู่กับกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา ประวัติความเป็นมาของหินช้างสี แต่เดิมพ้ืนที่ป่าแห่งนี้มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีช้างป่าและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยพบโป่งดินที่มีรอยแทะกินของสัตว์ และที่
บริเวณโขดหินที่มีรอยแทะกินของสัตว์มีร่องรอยโคลนดินและขนช้าง ที่เกิดจากการเสียดสีผิวหนังของช้างป่า                

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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เป็นที่มาของชื่อ หินช้างสี มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณนี้ ได้แก่ กลุ่มหินช้างสี จุดชมวิว
หินหัวกะโหลก โป่งธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน และภาพเขียนสีสลักก่อนประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี 
เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูพานคำ อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ(ชั่วคราว) ที่ นพ.2 ท้องที่ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่
ประมาณ 35 ไร่ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 
458,888,880.- บาท ( สี่ร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เริ ่มก่อสร้างตั้งแต่    
พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมภายในอาคารประมาณ 18,000 ตารางเมตร 

2.4 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ 
      - งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 
      - งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจะจัดขึ้น

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

ของทุกปี 
 
2.5 ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น ของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความชำนาญ 
1 นางวันดี   พลทองสถิต การขับร้องเพลงพ้ืนเมือง และการกราบบูชาคุณ 5 
2 นายอังคาร   ไชยปัญญา การขับร้องเพลงพ้ืนเมือง การเชิดหุ่นกระบอก 
3 นายบุญ   หัสดี การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4 นางสุบัน   อุปนาศักดิ์ การร้อยมาลัย 
5 นายไสว   ไชยเวช การทำไร่นาสวนผสม 
6 นายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยอิสาน   และภาษาไทยน้อย 
7 พระประธาน การทำสมาธิ / ศาสนพิธี 
8 นางยินดี   หมื่นกันยา การทำพานบายศรี 
9 นางนภาพร   พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยน้อย 
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ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความชำนาญ 
10 นายสวาท   พุทธรรมา การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
11 นายโกศล    แดนตะโคตร์ พืชสมุนไพร  หมอยาสมุนไพร 
12 นายสังวาลย์  ผ่องแผ้ว หุ่นกระบอกอิสาน 
13 นายคำ  เมืองเก่า ประวัติเมืองขอนแก่น บ้านศิลา 
14 นางพุด  สังคะคำ ขันหมากเบ็ง 
15 นางอรุณี  โคกสีอำนวย มาลัยดอกพุด/ดอกมะลิ 
16 นางบุญผ่าน  บุญยืน ธง/ตุง ใยแมงมุม 
17 นางเยาวรักษ์  สำราญบำรุง ริบบิ้นร้อยมาลัย 
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 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑา 
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กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ 
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กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
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กิจกรรม To be number one 
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สถิติจำนวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน/ร้อยละ 

ทั้งหมด มา ร้อยละ ไม่มา ร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 291 291 100.00 - 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 292 292 100.00 - 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 292 292 100.00 - 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 875 875 100.00 - 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 234 234 100.00 - 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 222 222 100.00 - 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 186 186 100.00 - 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 642 642 100.00 - 100.00 

รวม 1,517 1,517 100.00 - 100.00 
 
 

สถิติเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น ทั้งหมด ออกเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 291 291 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 292 292 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 292 292 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 875 875 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 234 234 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 222 222 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 186 186 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 642 642 100.00 

รวม 1,517 1,517 100.00 
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สถิติการรับบริการ(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ เดือน/ปี 
จำนวนผู้รับบริการ 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 พฤษภาคม 2563 - 1 1 300  
2 มิถุนายน 2563 - - - - 
3 กรกฎาคม 2563 - - - - 
4 สิงหาคม 2563 8 7 15 10,284 
5 กันยายน 2563 2 1 3 1,328 
6 ตุลาคม 2563 4 - 4 11,165 
7 พฤศจิกายน 2563 1 4 5 6,682 
8 ธันวาคม 2563 - - - - 
9 มกราคม 2564 2 - 2 11,764 
10 กุมภาพันธ์ 2564 1 4 5 6,962 
11 มีนาคม 2564 2 1 3 6,669 

รวม 20 18 38 55,154 
       ที่มา  :  งานระบบดูแลฯ  กลุ่มกิจการนักเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2564 

ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน 
ระดับชั้น ระยะทางจากบ้าน-โรงเรียน รวม 

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

ม.1 174 65 32 20 291 

ม.2 210 74 8 - 292 

ม.3 173 105 10 4 292 

ม.4 158 65 6 5 234 

ม.5 150 50 15 7 222 

ม.6 164 16 6 - 186 

รวม 1029 375 77 36 1517 

ร้อยละ 67.83 24.72 5.08 2.37 100.00 
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สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียน ปีการศึกษา  2563 

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤษภาคม  2563 - - - - - - - 
มิถุนายน  2563 - - - - - - - 
กรกฎาคม  2563 - - - - - - - 
สิงหาคม  2563 - - - - - - - 
กันยายน  2563 - - - - - - - 
พฤศจิกายน 2563 - - - - - - - 
ธันวาคม 2563 - - - - - - - 
มกราคม 2564 - - - - - - - 
กุมภาพันธ์ 2564 - - - - - - - 
มีนาคม 2564 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 
เฉลี่ยร้อยละ / เทอม - - - - - - - 

              **เนื่องจากสถานการณ์โควิด โรงเรยีนจัดการเรยีนการสอนออนไลน์  
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สถิตินักเรียนแยกตามประเภทขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 

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 

1. นักเรียน
ขาดแคลน
ทั้งหมด 

44 44 51 59 52 54 45 57 44 85 51 95 
 
681 

 
42.43 

2.
เครื่องแบบ
นักเรียน 

41 44 49 57 48 53 44 54 43 82 46 92 
 
653 

 
40.69 

3. เครื่อง
เขียน 

42 42 49 55 51 54 45 53 41 82 47 92 
 

653 
 

40.69 

4. 
แบบเรียน
(หนังสือ) 

40 42 48 55 46 51 45 55 43 82 49 94 
 
650 

 
40.50 

5. อาหาร
กลางวัน 

41 41 47 57 49 49 20 33 43 84 46 93 
 

603 
 

37.57 

6. ขาด
แคลน 3 
รายการ 

41 42 48 55 47 52 45 52 42 82 45 92 
 
643 

 
40.06 

 

การนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
พุทธ 295 291 287 227 195 216 1573 99.60 
อิสลาม 1 0 0 1 2 0 18 0.26 
คริสต์ 0 0 0 1 0 1 14 0.13 
รวม 296 291 287 229 197 217 1605 100.00 
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น้ำหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

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.น้ำหนักต่ำ
กว่าเกณฑ ์

0 1 5 0 0 2 0 2 0 7 3 5 8 17 0.53 1.12 

2. ส่วนสูง
ต่ำกว่า
เกณฑ ์

0 1 1 1 0 1 0 4 2 3 4 0 7 10 0.46 0.66 

3.น้ำหนัก 
ส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ ์

0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 6 0.13 0.40 

4. น้ำหนัก
สูงกว่า
เกณฑ ์

60 52 61 51 53 35 39 40 28 35 30 36 271 249 17.86 16.41 

5. ส่วนสูง 
สูงกว่า
เกณฑ ์

65 53 76 55 63 40 27 43 19 34 26 33 276 258 18.19 17.01 

6. น้ำหนัก 
ส่วนสูง สูง
กว่าเกณฑ ์

43 35 45 28 36 15 16 23 14 18 13 14 167 133 11.01 8.77 

7. น้ำหนัก
อยู่ในเกณฑ ์

96 87 83 91 91 106 59 89 46 81 50 93 425 547 28.02 36.06 

8. ส่วนสูง
อยู่ในเกณฑ ์

91 86 72 86 81 102 71 84 53 86 53 101 421 545 27.75 35.93 

9. น้ำหนัก
ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ ์

74 69 53 63 64 81 48 66 40 65 34 74 313 418 20.63 27.55 
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สถิตินักเรียนด้อยโอกาส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น 
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการ พิการและด้อยโอกาส 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 83 80 1 0 3 0 167 
ม.2 148 139 0 0 0 0 287 
ม.3 139 139 0 0 0 1 279 
ม.4 21 24 0 0 0 0 45 
ม.5 29 68 0 0 0 0 97 
ม.6 42 64 0 0 0 0 106 
รวม 462 514 1 0 3 1 981 

ร้อยละ 30.45 33.88 0.07 0.00 0.20 0.07 64.67 

 
สถิติจำนวนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 

 
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 
เด็กถูกทอดทิ้ง 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 
เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กยากจน 165 287 279 45 97 106 979 64.54 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
กำพร้า 1 0 0 0 0 0 1 0.07 
ทำงานรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
รวม 166 287 279 45 97 106 980 64.60 

 
สถิติอายุของนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 

อายุ / ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
11 ปี 0 0 0 0 0 0 0 
12 ปี 94 0 0 0 0 0 94 
13 ปี 199 112 0 0 0 0 311 
14 ปี 3 176 110 1 0 0 290 
15 ปี 0 3 167 66 0 0 236 
16 ปึ 0 0 10 157 70 67 304 
17 ปี 0 0 0 5 119 133 257 

18 ปีขึ้นไป 0 0 0 0 8 17 25 
รวม 296 291 287 229 197 217 1517 

 
สถิติสัญชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

สัญชาติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
ไทย 295 291 287 229 197 217 1516 99.93 
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 
ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปากีสถาน 1 0 0 0 0 0 1 0.06 
พม่า 0 0 0 0 0 0 0 0 
ฟิลิปปินส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
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สัญชาติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 

ที่มา  :  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564 
 

สถิติการให้บริการสมาชิกธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2563 

ที ่ เดือน/ปี ฝาก (บาท) 
จำนวนที่ถอน 

(บาท) 
1 พฤษภาคม 2563 - - 
2 มิถุนายน   2563 123,159.08 - 
3 กรกฎาคม 2563 5,086.00 - 
4 สิงหาคม   2563 - - 
5 กันยายน   2563  22,340.44 
6 ตุลาคม     2563 - - 
7 พฤศจิกายน 2563 - - 
8 ธันวาคม    2563 5,486.64 - 
9 มกราคม    2564 4,787.72 - 
10 กุมภาพันธ์ 2564 - - 

รวม 138,519.4 
 

22,340.44 
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สถิติการการฝาก-ถอนเงินจากธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2556-2563 

ปีการศึกษา จำนวนผู้ใช้บริการ 
จำนวนเงิน 

หมายเหตุ 
ฝากเงิน ถอนเงิน 

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 
2561 1,167 115,123 316,714.86 พ.ค.60-ก.พ.62 
2562 6,528 368,426 200,468 พ.ค.62-ก.พ.63 
2563 1,230 138,519.4 22,340.44 พ.ค.63-ก.พ.64 
รวม 73,975 2,822,647 1,487,571  

      ที่มา  :  งานธนาคาร กลุ่มอำนวยการ 
 

สถิติการให้บริการปฐมพยาบาล แยกตามประเภทการเจ็บป่วย ปีการศึกษา 2563 
ลำดับ อาการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม ร้อยละ 

1 เป็นไข้ 2 1 3 0.20 
2 กระเพาะอาหาร 3 2 5 0.33 
3 ปวดประจำเดือน 3 2 5 0.53 
4 ไอ - - - 0.00 
5 ไข้หวัด - - - 0.13 
6 ปวดท้อง  จุกเสียด 2 3 5 0.33 
7 ท้องเสีย 1 - 1 0.20 
8 ฟกช้ำปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1 - 1 0.20 
9 อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ 1 2 3 0.59 
 รวม 13 10 23 2.50 

       ที่มา  :  งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ 
                   ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2564 
 



 
 

93 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

การเข้าใช้บริการห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนครของนักเรียนและบุคลากร 
ปีการศึกษา 2564 เดือนพฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 

 
เดือน 

 
จำนวนวันที่ 
เปิดให้บริการ 

จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด เฉลี่ย(คน)/วัน จำนวนหนังสือท่ียืม 
นักเรียน ครู/บุคลากร เล่ม เฉลี่ย(เล่ม)/วัน 

พ.ค. 2563 - - - - - - 
มิ.ย. 2563 - - - - - - 
ก.ค. 2563 - - - - - - 
ส.ค. 2563 - - - - - - 
ก.ย. 2563 - - - - - - 
ต.ค. 2563 - - - - - - 
พ.ย. 2563 - - - - - - 
ธ.ค. 2563 - - - - - - 
ม.ค. 2564 - - - - - - 
ก.พ. 2564 - - - - - - 
มี.ค. 2564 - - - - - - 
รวม - - - - - - 

        **ไม่เปิดบริการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

       ที่มา  :  ห้องสมุด ICT กลุ่มวิชาการ 
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สรุปจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงิน 
1 ทุนเรียนดีของมูลนิธิขามแก่นนคร 10 20,000 
2 ทุนจิตอาสา 4 8,000 
รวมทุนภายในโรงเรียน  249,000 
3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 1 12,500 
4 มูลนิธิ Adoption International of Switzerland 3 6,000 
5 มูลนิธิ EDF 3 10,200 
6 มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 1 6,000 
7 ทุนการศึกษา PTTOR ปตท. 3 18,000 
8 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 47 338,400 

 
ทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงิน 
1 ทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา 1 5,000 
2 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 47 338,400 
3 ทุนการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 79 232,500 
4 นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) 18 14,400 

      ที่มา: งานแนวแนว กลุ่มงานวิชาการ 
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ตอนที่ 4 
ภาพความสำเร็จของโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
1. เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
 พ.ศ. 2563 
 1. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภท จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าซเรือน
กระจกได้ ๙,๔๓๙.๑๐ Kg ประจำปี 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2. โรงเรียนขามแก่นนครเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 
ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจั งหวัดขอนแก่น ประจำปี 
2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จาก จังหวัดขอนแก่น 

3. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
ประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปี 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน  

พ.ศ. 2562 
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2559 
2. โรงเร ียนได้ร ับโล่รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดหนังสั ้น “NO DRUGS HUG KAEN                          

THE STORY” รณรงค์ป้องกันยาเสพติด วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
3. โรงเรียนขามแก่นนคร ผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั ่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง                

สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั ้นที ่ 1 จากโครงการอนุรักษ์  
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

4 ได้รับรางวัลการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560 
พ.ศ.2561 

  1. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรางวัล 4,000 บาท ประเภทโรงเรียน ในการประกวด
กิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประก อบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น  
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  2. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย 
ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 จาก นายกรัฐมนตรี   
  3. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ในวันที ่ 28  ธันวาคม  2560                    
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่น ระดับเพชร
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และอยู่ระหว่างการดำเนินการ                  
ส่งประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป    
  5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล MOE AWARDS  สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประเภทสถานศึกษา และบุคคล ประจำปี 2560 
   6. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ในวันที่           
22  มิถุนายน 2560 จากนายกรัฐมนตรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                      
กระทรวงยุติธรรม 
  7. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่โรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต                     
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จากนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พ.ศ.2560 
  1.   เป ็นต ัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระด ับภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ                            
ประจำปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (ม ัธยมศึกษา)                        
ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีที่ 2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น   
  2.  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเด่น 
  3.  รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มี                 
จิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอังคารที่ 21  กุมภาพันธ์  2560   จากมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
  4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชนประกันภัย  
ประจำปี  2560 

5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครสั้น  เรื่อง  “บังเอ๊ิญ   
บังเอิญ”    โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2560 

6. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพื้นบ้าน  การแสดงชุด   
“ลำประยุกต์  คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2560 



 
 

97 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

  7. ได้รับโล่เกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน  2560 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 
  8.  เป ็นสถานศึกษาร ักษาศ ีล  5 ต ้นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉ ันท ์โดยใช ้หล ักธรรม                                   
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ                 
จังหวัดขอนแก่น 
  9.  ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชดำริโดยโรงเรียน                      
ขามแก่นนคร พระราชทานเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2560 
  10. ได้ร ับรางวัลอันดับที ่ 1 ระดับ  ดีเด ่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                             
ประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 

พ.ศ.2559 
1. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดวงดนตรี (วงสตริง) ไม่เกิน 7 คน รุ่นอายุไมเ่กิน25 ปี  

ในรายการเทศกาลดอกคูณเส ียงแคนและถนนข้าวเหนียว สงกรานต์ปลอดภัย สนุกได ้ ไร ้แอลกฮอล์                            
วันที่ 24 มีนาคม 2559 จัดโดย สสส. และเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 

2. โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนขามแก่นนครเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการเผยแพร่ความรู้ 
เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559 

3. เกียรติบ ัตรร่วมส่งเสริมกิจกรรมโครงการประกวดสร้างสรรค์ส ิ ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหล ือใช้                      
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 

4. เกียรติบัตรผลงานเครื่องดักยุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 
 5. โรงเร ียนขามแก่นนคร ร ับโล ่พระราชทาน จากสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                          
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้
โลหิต”   ปีการศึกษา 2556  พระราชทาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร 
 6. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ                     
รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4 จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่างวันที่ 2 – 12  พฤศจิกายน  2559 

7. โรงเรียนขามแก่นนครรับเกียรติบัตร  รางวัลดีเด่น สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2559  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
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          8. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                      
ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จาก
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  

 
2. เกียรติประวัติของผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 พ.ศ.2563 

1.   นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู ้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้สำเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร                   
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนา ข้าราชการ
พลเรือน ในระหว่างวันที่ 1 – ๒๒ ธันวาคม 2563 และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) 

2.   นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รับโล่รางวัลระดับประเทศ การประกวด
โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ประจำปี ๒๕๖๓ 
 

พ.ศ.2561 
  1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ผู ้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงาน  ดีเด่นระดับทอง  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2559  
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. แสดงความยินดีกับนายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณ  
เป็นผู ้ได้ร ับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู ้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราชการ 2560                          
จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14  มีนาคม  2561 

3. นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่ เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราชการ 2560 จากสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14  มีนาคม  2561 

 
พ.ศ. 2560 
1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแก่น 

เป็นข้าราชการพลเรอนดีเด่นประจำปีพ.ศ.2559 เพื่อรับรางวัลระดับประเทศประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2560 
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2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ผลงานดี เด่น
ระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558  ในวันที่  27  เมษายน  
2560  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแก่นเป็นข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น  ปะจำปี พ.ศ. 2559  เพ่ือรับรางวัลระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 

4. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำ
กว่าสายสะพาย (ท.ช.) 

5. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ผลงาน
ดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558  ในวันที่                       
27  เมษายน  2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 6. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล MOE AWARD 
ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2558 
ระดับประเทศ 

7. นายนพดล  สิงหศรี รองผู ้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลอันดับที ่ 6  ระดับดี                     

สาขาป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ในโครงการดีเด่น MOE AWARD  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีการศึกษา 2558  
  8.  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ได้รับยกย่อง                       
เชิดชูเกียรติในฐานะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ดีเด่น  ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ที ่ 24  กุมภาพันธ์  2560                        
ณ โรงแรมสตาร์  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
  9.  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 
2558  ระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  ระดับประเทศ   
 
  พ.ศ. 2559 

1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
“คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 

2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประธานกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2559 

3. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได้ร ับรางวัล MOE AWARD สาขา เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
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4. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู ้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

 

3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

พ.ศ.2563 
1.นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันเชิดชูยิ่ง สายสะพายชั้นประถมาภรณ์ ช้างเผือก (ป.ช.) 
2.นายนิกร ลีกวนชา หัวหน้าโครงการห้องเรียนสีเขียว รับโล่รางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงการ

ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
ประจำปี 2563 

3.นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ นางสาววยุรี วงศ์สมศรี   นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ 
และนายกรินทร์ ทองธวัช ได้ร ับรางวัลครูผู ้สอนดีเด่น เนื ่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั ้งที ่ 64                   
ประจำปีพุทธศักราช 2563 

4.นางปราณี ถิ่นเวียงทอง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชาติ และ
ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เข็มสดุดี ในวันครูประจำปี 2562 ครั้งที่ 64 

5. นางสาววยุรี วงศ์สมศรี และนางสาวพรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย เป็นครูผ ู ้ฝ ึกสอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์                        

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 11 “เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟูามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษ
รา”วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 6.นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะโครงการ
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  จากมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

7.นายสุขขี ดีสงคราม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดงวิ่ง 800 เมตร 
รุ่นอายุ 15 ปี ชาย และชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย ในโครงการจัดการ
แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ                  
การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น และได้เป็นตัวแทนภาค 3       
(ภาคอีสาน) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (ระดับประเทศ) “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด 
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8.นายสุขขี ดีสงคราม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ขว้างจักร              
ร ุ ่นอาย ุ  18 ป ี  หญิงสถ ิต ิ  10.16 เมตร ในโครงการจ ัดการแข ่งข ันช ิงชนะเล ิศแห ่งจ ังหว ัดขอนแก่น                          
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น 

 

พ.ศ.2562  
          1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี 2. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 

            2. 1. นายไกรเพชร  เจริญศิริ นางสุทิศา   อารามพงษ์ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ                 
ที่จังหวัดศรีษะเกษ 

          3. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช  ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”               
ม.1-3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 

         4. นายกรินทร์  ทองธวัช นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 

         5. นายกรินทร์  ทองธวัช ครูผู้ฝึกสอนไได้รับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 
         6. นายกรินทร์  ทองธวัช นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.3 

         7. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์ได้รับเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.6 

        8.  นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขัน
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

       9. นางนภธร  อัครธรสกุลนางจรัลรัตน์  ถาบุญกิจ  นายเตชิต  แก้วมณี ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 

      10. นางสุภาณี  คงกระโทก นายอดิเทพ  พลบำรุง ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดง
ตลก ม.1-ม.6 

      11. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ญาณิศา  เครือวรรณ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก ม.1-ม.3 
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      12. นางสาวสุรภัสสรา   โสใหญ่ ครูผู ้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  
      13. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน    การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 

     14. นายนิกร  สีกวนชา.นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายไม่กำหนดช่วงชั้น   

  
พ.ศ. 2561 

  1.  นางพูลสุข  พรหมโว  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านฟังเสียง 
ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ในวันที่ 7  กรกฎาคม 2561 จัดโดย ธนาคารธนชาต จำกัด 
(มหาชน) 

2. นายนิกร  สีกวนชา ครูฝึกสอนนักเรียน ได้ผ่านเข้ารอบสู่ชิงชนะเลิศ ไปนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ 
(Youth Presenter)  วันที่ 7  กันยายน  2561  ณ   ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

3. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล และนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลที่ 1 ชนะเลิศ 
การประกวดวาดภาพ พิพ ิธภ ัณฑ์ธรรมชาต ิว ิทยา  ในงานครบรอบ 2 ปี พิพ ิธภ ัณฑ์ธรรมชาติว ิทยา อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 23  มีนาคม  2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

4. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล และนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้สอนนักเรียน ผ่านการทดสอบการแสดง 

(Audition) ด้านทัศนศิลป์รุ ่นที ่ 4 ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ  สู ่ค่ายพัฒนาผู ้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์                  

ในวันที่ 31 มีนาคม – 5  เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 5. นางพรรณี  ชัยทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ    
(การเขียนเรียงความ ม.4-ม.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

6. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4 - ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  
2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ และ นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัล

เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ม.1 - ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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8. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ นายเสกสรร  สีหาโมก นางสาววิไล  ทองแท่งไทย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 เนื ่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9. นายเสกสรรค์  สีหาโมก นางสุภาณี  คงกระโทก และนางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 
ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรี

พื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง  ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  
2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 11. นายนิกร  สีกวนชา และนางสาวสุรภัสรา  โสใหญ่  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

12. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผ ู ้ฝ ึกสอนนักเร ียน  ได้ร ับรางวัลเหรียญ เง ิน การแข่งขัน               
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561                    
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

13. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ นายเสกสรร  สีหาโมก นางสาววิไล  ทองแท่งไทย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 14. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี เวช ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  
2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 15. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล นางนภธร  อัครธรสกุล และ นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม ครูผู ้ฝึกสอน
นักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 16. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  ม.4 - ม.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่าง
วันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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พ.ศ. 2560 
  1. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559   วันที ่ 28  ธันวาคม  2560                   
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา และ นายปราโมทย์ พูนปริญญา ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  3. นายวีระพล  จันทร์ศิลา และ นางรัตติกาล  ขวาคำ ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         
การจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  4. นายนิกร  สีกวนชา  และนางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่ ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั ้น ครั ้งที ่ 67 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  6. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม และนางกรุงศรี เหมพลชม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 
บาทระดับจังหวัด และรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 6,000 บาท ระดับภาค ประเภท ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในการ
ประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น  
  7. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ ครูฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท               
ระดับจังหวัด ประเภท เพลง ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น 
  8. นางลักษเดือน สนทอง และนายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  
เงินรางวัล 3,000 บาท ระดับจังหวัด ประเภท ละครสั้น/หนังสั้น ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 
2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น 
 9. นายปราโมทย์  พูนปริญญา และ นายวีระพล  จันทร์ศิลา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต             
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  10. นายวีระพล  จันทร์ศิลา และนางรัตติกาล  ขวาคำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
ครั้งที่ 67  ในระหว่างวันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  11. นายนิกร  สีกวนชา และนางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้นไม่
กำหนดช่วงชั้น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในระหว่างวันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  12. นายเสวท  ศรีสารคาม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณ 
เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราชการ 
2560 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561 
  15. แสดงความยินดีกับนางนภธร  อัครธรสกุล  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560  
 
  พ.ศ. 2559 
  1. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรี
ครูแนะแนวดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559  ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
   2. นางพูลสุข  พรหมโว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู ้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะการแต่งคำ
ประพันธ์ (ศิลป์วิไลร้อยประพันธ์ ประเภท โคลงสี่สุภาพ) ได้เงินรางวัล 600  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  เนื่องในงาน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที ่ 20  พฤศจิกายน  2559  ณ หอประชุมคณะ                   
สัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3. นางศศิวิมล  แย้มแสงสังข์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66               
ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  4. นางวนิดา  ปัญญามี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู ้ฝึกสอนการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ               
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66                
ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  
  5. นายอำนาจ  พันธุ์ดิษฐ์  และนางสาววิลาวัณย์  คำมูล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4-6  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่าง               
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ   
  6. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  และนางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแสดง
ทางว ิทยาศาสตร ์  (Science Show)  ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1 -3  ในงานศ ิลปห ัตถกรรมน ัก เร ี ยน                                
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ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที ่ 7-9 ธันวาคม 2559               
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  
  7. นายไกรเพชร  เจริญศิริ  และนางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอนการประกวด
ผลงานสิ ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 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  ครูผู ้ฝึกสอนการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ ่ง ประเภททีม ก  ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6                 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่าง   
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  9. นางรพิธร  เสนาไชย  นางสาววิไล  ทองแท่งไทย  และนายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
ครูผู ้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที ่ 7-9 ธันวาคม 2559               
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  10. นางรพิธร  เสนาไชย  นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์  และนายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที ่ 7-9 ธันวาคม 2559                      
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  11. นางญาณิศา  เครือวรรณ  และนายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการ
ประกวดหนังส ือเล ่มเล ็ก  ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1 -3  ในงานศ ิลปห ัตถกรรมน ักเร ียน ระด ับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย 
– บึงกาฬ 
  12. นายปราโมทย์  พูนปริญญา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 
2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  13. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศฐาน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ครูผู ้ฝึกสอน                     
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
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  14. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ ่ง ประเภท บกพร่องทางร ่างกาย  ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1 -3  ในงานศ ิลปห ัตถกรรมน ักเร ียน                     
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  15. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่  และนางสาวพรพิสุทธิ์  นารอง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา  ไม่กำหนดช่วงชั้น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที ่ 7-9 ธันวาคม 2559                 
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 

16.  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  รับโล่เกียรติคุณ  ผู้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวัน อังคาร                
ที่  21  กุมภาพันธ์  2560   จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ                    
พระชนมพรรษา อาคาร 5 
 17.  นางนภธร  อัครธรสกุล  ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ  เรื่อง เรียงร้อยไมตรี  ตาม
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2560  จัดโดยสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
   18.  นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์  นางนภธร  อัครธรสกุล  และนายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม  ได้รับเลือกเชิด
ชูเกียรติเป็นครูดีที่มีอุดมการณ์  และมีผลงานดีเด่นเพื่อศิษย์เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ  พ.ศ. 2560  ในวันที่ 15  
มกราคม  2560  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
 19. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศฐาน  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับชั้น ม. 4-6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66                
ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29-31  มกราคม  2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร 
 20. นายปราโมทย์  พูนปริญญา  และนายวีระพล  จันทร์ศิลา  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  1  กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม. 1-3 เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  วันที่ 29-31  มกราคม  2560  ณ   ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร 
 21.  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3 เป็นผู้อุทิศตนด้วยกำลังกายกำลัง
ปัญญา  และแรงงาน  ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา  ในวันพุธที ่ 22  กุมภาพันธ์  2560                          
ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร 
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 22. นายนิกร   สีกวนชา  ครูที่ปรึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์ว ิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค  ในระหว่างวันที ่  17-18  สิงหาคม  2560                      
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์ครอบเตาพลังงานหาร 3”   
 23. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเป
ตอง  ประเภท บุคคลชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น               
ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 24. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู ้ฝ ึกสอน ได้เข้ารอบ 8 ทีม                  
กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคลหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 25. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
กีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ใน
ระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 26. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู ้ฝ ึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม                  
กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น              
ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 27. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู ้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ              
กีฬาเปตอง ประเภท     ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 28. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน ครูผู้ฝึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  
ประเภท ทีมหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่าง
วันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 29. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู ้ฝ ึกสอน ได้เข้ารอบ ๘ ทีม                
กีฬาเปตอง ประเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น              
ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
  30.  นายนิกร  สีกวนชา  ครูที่ปรึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้รับโล่และเกียรตบิัตร 
รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี 2560 ในหัวข้อ “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ  
ในอีก 3๐ ปีข้างหน้า”  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 31. นายนิกร  สีกวนชา  เป็นผู้สนับสนุนนายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่งจังหวัดขอนแก่น จัดโดย
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
  32.  นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว        
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558  ในวันพฤหัสบดีที่ 27  เมษายน  2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

4. ผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
 พ.ศ. 2563 

1.นางสาวปนัดดา เกษสุภะ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/1 ได้รับรางวัล    รองชนะเลิศอันดับ 3               
รุ่นอายุ 15-23  ปี การประกวด Mr. Miss Model International Thailand ๒๐๑๙ กิจกรรมการค้นหาสุดยอด
นายแบบนางแบบรุ่นใหม่ระดับประเทศ ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ  MCC HALL 
เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

2. นายเศรษฐพงษ์ ศรีพลแท่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 
การแข่งขันแต่งคำประพันธ ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั ้งที ่  11                       

“เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟูามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา” วันที่ 25 มกราคม 2563 จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย             
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

3.นางสาวภัทราพร บัณฑิตกุล และนางสาวอุษณีษ์ ปรางทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีเทศน์มหาชาติ               
ประจำปี 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

4.นายนัทฐพงศ์ ศรีพิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 800 เมตรรุ่นอายุ 15 ปีชาย 
และชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น และได้เป็นตัวแทนภาค 3 (ภาคอีสาน) เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (ระดับประเทศ) “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด 

5. นางสาวจุฑาภรณ์ หม่อมกลาง ชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ ่นอายุ  18 ปีหญิง               
สถิติ 10.16 เมตร ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563                   
จัดโดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง      
จังหวัดขอนแก่น 
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พ.ศ. 2562 
          1. นางสาวนรินทร เทพโภชน์และนางสาวนวลักษณ์  สำราญภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ได้ร ับเหรียญเงิน การแข่งขันการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ ่นใหม่ โคลงสี ่ส ุภาพ (4 บท) ม.4 -ม.6 เนื ่องใน                      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 
            2. นายนัฐวุธ  สิงห์พานิชย์ , นายปรมี  สอนเพ็ง และนายวัชรินทร์  แก้วพรรณนา  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 
          3. เด็กหญิงคุนัญญา  เพ็ชรศรี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน  
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 
         4. เด็กหญิงอรอนงค์ สาโทรัตน์ และเด็กชายอภิชาต  หลักศิลา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3               
ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 
         5. เด็กชายภูมิชนก  พรพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ที่จังหวัดศรีษะเกษ 
         6. นายพิทักษ์  ยุทธมนตรี , เด็กชายอนาวิล  โลเดและเด็กชายเจษฎาภรณ์  ทุมมา ได้รับเหรียญทอง                 
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 

         7. นางสาวบุญสิตา  บุญสุข ได้รับเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

        8.  เด็กหญิงภัทรสุดา  สันทา และ เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีแก้ว ได้รับรางัฃวัลเหรียญทอง   การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

       9. นางสาวชญานิศ  นุ ่มสุข เด็กหญิงชุดา ประวะเสนัง นางสาวพัชรีภรณ์  แก้วกล้า นางสาววริศรา                  
หลาบหนองแสง นางสาววริศรา  ผ่องแผ้ว  นางสาวศศิกาญ  ชวลิตศริริเศรษฐ์ และนางสาวศศิวิมล  ไชสงค์              
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 

      10. เด็กชายภูริพัฒน์  มูลฉวี 2. เด็กชายภูสิทธิ์  แก้วสกุล นายวศิน   ภูมิบ้านค้อ เด็กชายวัชระ  สมทอง และ
เด็กหญิงสุพัชรี  คำสุทธี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 

      11. เด็กหญิงชลดา  จันทร์ประเทศ  เด็กหญิงภัทรภรณ์  บาระกุล เด็กหญิงอริศรา  สะริยานนท์พินิจ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

      12. เด็กชายนันทพันธ์  จันทร์โฮง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน  ม.1-ม3 

     13. นางสาวกุลธ ิดา  ยมศร ีเคน  ได ้ร ับรางว ัลเหร ียญเง ิน     การประกวดการขับร ้องเพลงไทยลูกทุ่ง                    
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 
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     14. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน และเด็กหญิงปัณฑิตา  ปลัดศรีช่วย ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน              
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายไม่กำหนดช่วงชั้น    
   

พ.ศ. 2561   
1. เด็กชายธนดล  อามาตย์มนตรี และเด็กหญิงภัทอาภา ศรีนอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  

ได้ผ ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศ นำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) วันที่ 7 กันยายน 2561                        
ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

2. นางสาวพิมพ์อมรา  ทำเลดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชน 
ต ้นแบบเก ่งและด ี TO BE NUMBER ONE ระด ับจ ังหว ัด  ประจำป ี  2561  ว ันท ี ่  30  มกราคม 2561                          

จากจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  

รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 
  3. นางสาวรัตติกาล  นาหนองค้า ได้รับรางวัลที่ 1  ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                  
ในงานครบรอบ 2 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 23  มีนาคม  2561 
  4.  นางสาวรวินันท์  ลมงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้ผ่านการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์รุ่นที่ 4  
ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ  สู่ค่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ในวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561                    
ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  5. นางสาวรวินันท์  ลมงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปรับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานโครงการพัฒนา
ทักษะผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ระดับประเทศ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร ครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุลและนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 

6. นายอภินันท์  จุลโนนยาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันอ่านฟังเสียง ในโครงการ “ธนชาต ริเริ ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ในวันที่ 7  กรกฎาคม 2561           
จัดโดย ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) 
  7. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ ม.4-ม.6) เนื ่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 68 ในระหว่างวันที ่ 6-8 ธันวาคม  2561                  
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

8. นางสาวรัตติกาล  นาหนองค้า  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 

ม.4 - ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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9. เด็กหญิงญาณิศา  คงนะภักดี และเด็กหญิงมาลิสา  ไกรมะณีย์   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน                 
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ม.1 - ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 
ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ นายเสกสรร  สีหาโมก นางสาววิไล  ทองแท่งไทย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 เนื ่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                 
ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11. เด ็กชายก ิตต ิธ ัช  ภาษ ีภ ักด ี  เด ็กชายจ ักรพัฒน์  เม ืองโคตร เด ็กชายม ัณฑว ุฒ ิ  ม ่วงนิล                              

เด็กชายวรฉัตร  เขาภูเขียว  เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์ เด็กชายวีระศักดิ์  ดอนนาม เด็กชายอดิศักดิ์  จันทโยธี 
และเด็กชายอิทธิพล  ทิพอาจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

12. เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง               

ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 13. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน และนางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

14. เด็กหญิงคุณัญญา  เพ็ชรศรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3 เนื่องใน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15. นายคณัสนันท์  เมฆมนต์ นายธนาคม  อภิรัตน์ นายปเสนธิ  โคตา นายมินทร์ธาดา  เหล่าภักดี               

นายอภิสิทธิ ์  หลักศิลา และนายเจษฎาภรณ์  วรรท ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์                  
เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561                           
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 16. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองบุญมา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561                   
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 17. เด็กชายรุ่งทวี  จอมวุฒิ เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรหมา เด็กหญิงชญานิศ  นุ่มสุข เด็กหญิงณภัทร  
เพ็ชรคำ เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสีดา เด็กหญิงติณณา ดวงจำปา เด็กชายธนภัทร ปาละจุม  
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เด็กหญิงนพมาศ  นามพุทธา  เด็กหญิงปนิตา  แสนศิลา  เด็กหญิงพัชรพร  พิมพ์จันทร์  เด็กหญิงภัทราพา  ทายิดา  
เด็กหญิงวริศรา หลาบหนองแสง เด็กหญิงสุธิศา ศรีวิชา เด็กหญิงอทิตญา โคตรชุม และเด็กหญิงอุทมพร  ทองมอญ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ครั้งที่ 68  ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 18. นางสาวภัทลดา  ว ิเศษศรี ได้ร ับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  ม.4 - ม.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 6-8 
ธันวาคม  2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
พ.ศ. 2560 

  1. เด็กหญิงนัฐลดา สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรหลักคำ นักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ นางสาวเกศฎาภรณ์  แสงวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
  2. นางสาวกันตนา เชี่ยวชาญ นางสาวจีระนาถ  ศรตาแสน และ นางสาวฐิติวรดา  เผื่อนดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนแก้ว ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั ้งที ่ 67 ระดับ                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
  3. นางสาวณัฐรินีย์ ศิริกาญจน์ และ นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/6 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วง
ชั้น ครั้งที่ 67ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
  4. เด็กชายเวชพิสิฐ รสสระ เด็กชายมนัส  คำลือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์                      
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวพรรวษา  แสนโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นายลิขิต พิศพันธ์ นักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นายวีระชัย  มานะศรี  นายชนเทพ  แพทย์กิจ นายพนมวรรณ  แดงมาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 บาท ระดับจังหวัด และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 6,000  บาท ระดับภาค 
ประเภท ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี  2560  จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น  
  5. นางสาวพรชิตา  โหว่ภักดี นางสาววาทินี ทาภา นางสาวอนุชนาฏ มะแสน นางสาวเจนจิรา  มาพระลับ                       
นางสาวสุภาวดี  สมอุ่นจารย์ นายนันทพงศ์  ไชยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 และนายสามารถ  บุบพิ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  เงินรางวัล  3,000 บาท ระดับจังหวัด ประเภท เพลง  
ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น 
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  6 นายภัทรพล  อภิคงแสนคำ  นายกิตติโชติ  อาสาทำ นายกฤษณะ  ท่าปุ๋ย  นายสุเรนทร์  สุเรนทร์  นายธีรุตม์  
สุขเจริญ และนายธนวัฒน์  หาญพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เงินรางวัล 
3,000 บาท ระดับจังหวัด ประเภท ละครสั้น/หนังสั้น ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น 
  7. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ได้ร ับเกียรติบัตรรางวัล เยาวชนคนเก่ง                  
จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
 8. นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ได้ร ับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่ง                   
จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
   9. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4    ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัล ดีเยี่ยมโดดเด่น 
การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี 2560  ในหัวข้อ “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30  ปีข้างหน้า”  
โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ ่งประดิษฐ์  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 10. เด็กชายเดชาวิชญ์  สีทำมา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3   เด็กชายพุทธิพงศ์   พาพรหมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  และเด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค                   
ในระหว่างวันที่  17-18  สิงหาคม  2560  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์ครอบเตาพลังงาน
หาร 3”   
 11. นางสาวบุญสิตา   บุญสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu 
Speech ระดับชั้น ม. 4-6 วันที่  1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 12. เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม. 1-3  วันที่  1  สิงหาคม 2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
 13. นางสาวอนุสสรา  คงนุ่ม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น           
ม. 4-6 วันที่  1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 14. นางสาวพรพรหม  กล้าวิกย์กรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ (Multi Skills) ระดับชั้น               
ม. 4-6 วันที่ 1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
 15. นายพรหมรัตน์ ซื่อดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ชนะเลิศจักรยานเสือภูเขารุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี 
ชาย (ถ้วย/เกียรติยศ)  และ ชนะเลิศ  จักรยานถนน (Timetial) รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี ชาย  (ถ้วย/เกียรติบัตร)  
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ถึง 
6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
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 16. เด็กชายอานนท์  ธีระธี  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                
จักรยานเสือภูเขา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างว ันที ่ 11  ส ิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  จ ัดโดย                      
จังหวัดขอนแก่น 
  17. นายจักรพงศ์  อินทวงษ์  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/6 ได้ร ับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง                 
ประเภท บุคคลชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น                    
ในระหว่างวันที่  11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
  18. นางสาวเรืองระวิวงษ์  ชินนะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ได้เข้ารอบ 8 ทีม กีฬาเปตอง  
ประเภท บุคคลหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น                          
ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย จังหวัดขอนแก่น 
 19. นายเอกดนัย  ปิ่นทอง  และนายปริญญา  ลารังสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คู ่ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน                  
จังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ  จังหวัดขอนแก่นจัดโดยจังหวัดขอนแก่น  
 20. เด็กหญิงชนิพร  มูลอามาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 และเด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เดช  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ได้เข้ารอบ 8  ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 
ณ จังหวัดขอนแก่น  จัดโดยจังหวัดขอนแก่น 
 21. นายธนพล  ไวยโภชน์  นายอภิร ักษ์  แพงโสภา  น ักเร ียนชั ้นม ัธยมศึ กษาปีท ี ่ 5/2  และ                     
เด็กชายเมืองมล  เจริญคุณ  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท               
ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่าง                 
วันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยจังหวัดขอนแก่น  
 22. นางสาวรัตติกาล  ทองยศ  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/9 เด็กหญิงประภาภัทร  ใยแสง                  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  เด็กหญิงรมย์ธีรา  โพธ์เศษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 และเด็กหญิงพุธิดา  ธรรมขันธ์  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ได้เข้ารอบ 8 ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท ทีมหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560             
ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย จังหวัดขอนแก่น  
 23. นายฐิติพงษ์  ติวสร้อย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖  และนางสาวกัลยาณี  กลางมั่น  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/2 ได้เข้ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คู่ผสม  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  
จัดโดยจังหวัดขอนแก่น  
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พ.ศ. 2559 
  1. นางสาวประภาพร  ศรีภาชัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ อันดับ 1 
ของจังหวัดขอนแก่น ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 
2559 จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 
  2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฝ่ายเพ็ชร  และนางสาวเปรมฤทัย  โพธิ์ตาทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ อันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถ                
ทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2559 จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 
  3. นายอลงกรณ์  ทันทิวา  นางสาวจิติตรา  นวนบุตรดี  และนางสาวชลดา  ติตะพันธ์  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะการแต่งคำประพันธ์ (ศิลป์วิไลร้อยประพันธ์ ประเภท โคลงสี่สุภาพ) ได้เงินรางวัล 
600  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  เนื ่องในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์                      
ที่ 20  พฤศจิกายน  2559  ณ หอประชุมคณะสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  4. เด ็กหญิงน ิรชา  มะลาศร ี  ได ้ร ับรางว ัลเหร ียญทอง  การแข่งข ันคัดลายม ือส ื ่อภาษาไทย                      
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66                
ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  5. เด็กหญิงชลธิชา  พลภูเมือง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559                     
ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  6. นางสาวประภาพร  ศรีภาชัย  นางสาววริศรา  แก้วล้วน  และนายอัครศิษฐ์  สินธุวงษานนท์  ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559                       
ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  7. เด็กหญิงธิรดา  สิทธิสวนจิก  เด็กชายเก่งกาจ  ศรีสารคาม  และเด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผ่านจอหอ  ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  8. นายภัทรณุพงษ์  ยงยุทธ  และนายเจษฎา  สาตุ่น  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
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  9.  เด็กหญิงกรรณิการ์  เร ืองแก้ว  นางสาวกัญญาร ัตน์   แสงล ุน  เด ็กหญิงจ ิตรานุช   คุ ้มจ ันดี             
นางสาวจิรัชยา  ปันสาย  เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ   เด็กชายจิรโชติ  รัตนพลที  เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ้านค้อ  
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   แดงมาก  เด็กชายพรชนิตว์  สอนฮุ่ง  
นางสาวพรชิตา  ศรีบูโฮม  เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมทอง นายพสิษฐ์  บุญกว้าง  นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบูโฮม  
นางสาวมณีรัตน์  พันภูรักษ์  นางสาวมาริสา  อินนาง นางสาววชิรา  สุทธิศารตร์  นายวรพล  อัคคะ  นายวีระชัย  มานะศรี  
เด็กชายวุฒิธนา  สีดาช่วย นางสาวศรันณ์พร  จักรนารายณ์  เด็กหญิงศิรินภา  พรบุบผา  เด็กชายศุภวัฒน์  หวยโนนทัน  
เด็กชายสรวิศ  พระลับรักษา เด็กหญิงสราลักษณ์  มั่นใจ  เด็กหญิงสุทธิดา  ผาไหม  เด็กหญิงหทัยรัตน์  คลังเกตุ  
นางสาวอาริยา  สายทองคำ  และนายเจษฎาภร  จิตติเคนา ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท
ทีม ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 
ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  10. เด็กชายคณัสนันท์  เมฆมนต์  เด็กชายทศพร  ชินแสง  เด็กชายธนาคม  อภิรัตน์  เด็กชายปเสนธิ  โคตา 
เด็กชายมินทร์ธาดา  เหล่าภักดี  เด็กชายวรเมธ  ประเทืองผล  เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักศิลา  เด็กหญิงเนตรนภา  ส่งแก้ว ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  11. นายพิชิตชัย  อมรพันธุ์  นายภานุวัฒน์  บัณฑิตกุล  นายสุขนิรันดร์  เพียโคตร  นายองอาจ  จันทะราช 
นายอภิศักดิ์  มาลาศรี  นายอิสเรศ  เรืองศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 
2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  12. เด็กหญิงณัฐริกา  คำสวนมอญ  เด็กหญิงนิภาพร  พรมมาวัน  เด็กหญิงปทุมวรรณ  ทวีสุข ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที ่ 7-9 ธันวาคม 2559                     
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  13. นางสาวดวงฤทัย   หลักคำ  เด ็กหญิงภ ัทราพร   บัณฑิตกุล  เด ็กหญิงลภัสชฎา   พรมโยธา 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื ้น  ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
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  14. นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว  นางสาวสุนิสา  ขาวแก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง)  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย 
– บึงกาฬ 
  15. เด็กหญิงภัทลดา  วิเศษศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท 
บกพร่องทางร่างกาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  16 นางสาวนำพร  บุญกล้า เด็กชายอนุรักษ์  โดดชัย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท บกพร ่องทางสต ิป ัญญา  ไม ่กำหนดช ่วงช ั ้น  ในงานศ ิลปห ัตถกรรมน ัก เร ียน                        
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั ้งที ่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที ่ 7-9 ธันวาคม 2559                
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
 17.  นางสาวพักตร์วิภา  กดไธสง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  และนางสาวบุษกร  มนตรีภักดี  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดขอนแก่น  เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในเดือน กุมภาพันธ์  2560  ที่ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา 
  18. นางสาวสุนิสา  แก้วขาว   นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  และนางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว    ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับชั้น  ม. 4-6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
 19.  เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา  เด็กหญิงดวงฤทัย  หลักคำ  และ เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล                  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่  1  กิจกรรม  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น             
ม. 1-3  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  วันที่ 29-31  มกราคม 2560  
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  กรุงเทพมหานคร 
 20. นางสาวกัลยรัตน์  มิ่งขวัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อเป็น
คณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ  ในระหว่างวันที่  16 – 31  กรกฎาคม  2559  ณ 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ (๗th International Finnjamboree, 2016 Roihu)  
          21. เด็กหญิงธัญญา  จันทร์ถอด  เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  เครื่องดักยุง  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  
(ปวช.)  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี  2559  ในวันจันทร์                  
ที่ 28  มีนาคม  2559 
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  22.  เด็กชายพีระณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เด็กชายพุทธิพงศ์  พาพรหม  และ  
เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขัน STEM contest  
ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนต้น  ในระหว ่างว ันท ี ่   9 – 10  ส ิงหาคม  2559  ณ โรงเร ียนเบ็ญจะมะมหาราช                             
จังหวัดอุบลราชธานี  คุณครูผู้ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
  23.  นายเจษฎา  สาตุ่น  นายศราวุธ  ดำมินเศก  และ  นายอธิการ  นาไชยธง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที ่ ๕/๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน STEM contest  ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 
ในระหว่างวันที่  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  ครูผู้ควบคุม               
นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์ 
  24. นางสาวดวงฤทัย  หลักคำ  เด็กหญิงศธิตา  ทองยศ  และ เด็กหญิงกัญญภัค  นุ่มไทย  นักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2๕๕๙  ในวันที่  24  สิงหาคม  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คุณครูผู้ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
  25.  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น  
สาขา  ส ิ ่งประดิษฐ ์และนว ัตกรรม  เน ื ่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  จ ังหว ัดขอนแก่น  ประจำปี  2559                      
ในวันที่  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น ครูผู้ควบคุม นายนิกร   สีกวนชา 
  26.  นายชินาธิป  ชาติพุดซา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  ได้รับรางวัล  เด็กและเยาวชนดีเด่น   
สาขา  พัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี  2559  ในวันที่  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น 
  27.  เด็กชายพีรณัฐ  ศิร ิป ัญญา  นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ 3/3  เด็กชายเอกร ัฐ  อนุร ักษ์                         
และเด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/2  ได้ร ับรา งวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3                    
ในการประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีที ่ 10  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในระหว่าง                         
วันที ่  16 – 18  กันยายน  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  และได้เป็น                  
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าประกวดชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  ในระหว่างวันที่  20 – 27  
พฤศจิกายน  2559  ณ บ้านวิทยาศาสตร ์ส ิร ินธร  จ ังหวัดปทุมธานี ครูผ ู ้ควบคุม นายนิกร สีกวนชา                          
และ นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
  28.  นางสาวมาริสา  อินนาง  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/8  ได้ร ับทุนเร ียนดีแต่ขาดแคลน                       
เป็นเงินจำนวน  2,800  บาท  จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 
  29.  เด็กชายปุณวัต  ปาปัญนะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  8,000  บาท  
จากบริษทั กรุงไทยการไฟฟ้า  จำกัด  ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
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 30. เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ ระดับ                
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 – 3  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559                        
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   
ในวันศุกร์ที่ 17  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร ครูผู้ควบคุม นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ 
 31. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/6 ได้ร ับรางวัลความประพฤติดี               
ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยพุทธสมาคม    
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา 
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   
 32. เด็กชายฉัตรชัย  สาสิงห์ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/2 ได้ร ับเหรียญทองแดงการแข่งขัน                
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC)  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     
 33. เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม 
Story Telling ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับ                    
ศูนย์พัฒนากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)                 
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย       
 34. นางสาวเอื้ออังกูร  ก่ำบุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรม 
Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)                
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     

35. ด.ญ.นิรชา  มะลาศรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.ต้น ในการ
แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้ฝึกสอน                     
นางศศิวิมล   แย้มแสงสังข์ 

36. น.ส.ณัฐวิภา   ปัญญาวิภาส  ได้รับรางวัลเหรียญทองอ่านเอาเรื ่องตามแนว PISA ระดับ ม.ต้น                
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้ฝึกสอน
นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี 

37. น.ส.ประภาสิริ   ชาตรี  ได้รับรางวัลเหรียญทองเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลายการแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั ้งที ่ 66  ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาผู ้ฝ ึกสอน                          
นางพรรณี ชัยทอง 



 
 

121 สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร ปี2564 

38. ด.ญ.ชลธิชา  พลภูเมืองได้รับรางวัลที ่ 1 เหรียญทอง ท่องอาขยาน  ทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น               
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ฝึกสอน
นางวนิดา  ปัญญามี 

39. น.ส.อมรรัตน์  มาตรแก้ว ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญทองท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ระดับ ม.ปลาย     
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้ฝึกสอน               
น.ส.นัฏฐ์ธัญญา   สุนทโรจน์ 

40. น.ส.รุจินันท์   อันสนธิ์2.น.ส.วริศรา   สกุลศรี 3.นายเอกรัตน์  สว่างเพชร ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญ
ทองปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับ ม.ปลาย การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66               
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ฝึกสอน นางกรุงศรี   เหมพลชม 

41. น.ส.ชลลดา   ติตะพันธุ ์  2.นายอลงกรณ์   ทันวิมา  ได้รับรางวัลที ่ 2 เหรียญทอง กวีเยาวชน              
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์11 (8บท)การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 
2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโวน.ส.วิไล   ทองแท่งไทย 

42. ด.ญ.นิรชา  มะลาศรี   ได้รับรางวัลเหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับ ม.ต้นการแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ฝึกสอน              
นางศศิวิมล   แย้มแสงสังข์ 

43. ด.ญ.ชลธิชา  พลภูเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับ ม.ต้น                   
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
ผู้ฝึกสอนนางวนิดา  ปัญญามี 

44. น.ส.รัตนาภรณ์  สีนาง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดบทกลอนหัวข้อ “ขอเทิดไท้ด้วยหัวใจบูชา” 
จัดโดย โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาชีโน-ไท ครูผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 

45. น.ส.ประภาศรี   ชาตรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทกลอนหัวข้อ “ขอเทิดไท้
ด้วยหัวใจบูชา” จัดโดย รร.วัฒนธรรมและการศึกษาชีโน-ไท ครูผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 

46. น.ส.ประภาศรี   ชาตรี  ได้รับรางวัลการประกวดบทร้อยกรอง หัวข้อ“การต่อต้านยาเสพติด”  จัดโดย 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ครูผู้ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 
           47. เด็กหญิงสุจินันต์  อาจวิชัย ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
          48. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5  ระดับชั้น 
ม.ปลาย การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครู
ผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
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           49. เด็กหญิงอักษราภัค กลิ ่นหอม   เด็กหญิงรัตติกาล นาหนองค้า   เด็กหญิงศลิษา พลทองมาก                  
ได้เข้าร่วม การแข่งขันการประกวดวาดภาพ สาราณุกรมไทย การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  
โชติกีรติเวช 
          50. ด.ญ.ณัชชา ปัตตะนุ ได้ร ับรางวัลรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น                
ระดับชั้น   ม.ต้น การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           51.  นางสาววรรณภา  ธ ัญญาได ้  รางว ัลเหร ียญทอง อ ันด ับ 4 การแข ่งข ันวาดภาพลายเส้น                   
ระดับชั ้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั ้งที ่ 66                 
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครูผู้ฝึกสอน ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
            52.  นางสาวพ ิชญาภรณ์    ศร ีบ ู โฮม นายพส ิษฐ ์   บ ุญกว ้าง  นายปร ิญญา  บ ุตรแดงน ้อย                                 
นายชาญชล  ลามุล  นางสาวพรชิตา  ศรีบ ูโฮม นางสาวจิร ัชยา ปันสาย  เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงศิลา                         
นายธันย์ชนก จักรเสน   เด็กชายพรชนิตว์ สอนฮุ ่ง   นายวรพล อัคคะ  เด็กชายศุภวัฒน์ หวยโนนทัน                         
นายธีรเทพ เล็บขาว  นายเจษฎาพร จิตติเคนา  เด็กชายณัฐพล  โกมุทพงษ์  เด็กชายสรวิศ พระลับรักษา      
เด็กชายเมืองมล เจริญคุณ   นางสาวอาริยา สายทองคำ   นางสาววชิรา สุทธิศาสตร์   นางสาวกัญญารัตน์ แสนลุน 
เด็กหญิงจิตรนุช คุ้มจันดี   เด็กหญิงปนัสยา นุชวงษ์  เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ  เด็กหญิงกรรณิการ์  เรืองแก้ว  
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ้านค้อ  นายณัฐชนนท์ โนนโม้   นายธันวา กุลศรี   นายธีรรัตน์  ศรีหนองกุง                   
เด ็กหญิงน ุชร ี  ถ ีย ัง   นางสาวบุญนัดดา  ค ัลโส   นายปรัชญา  เทพพันธ ์  นางสาวปิยพร  วรนนท์                          
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมทอง  นางสาวมณีรัตน์   พันภูรักษ์  เด็กชายวุฒิธนา สีดาช่วย เด็กหญิงศศิวรรณ  มูลตรี   
เด็กหญิงศิรินภา   พรบุบผา  เด็กหญิงสราลักษณ์   มั่นใจ  เด็กหญิงสุทธิดา  ผาไหม   เด็กหญิงหทัยรัตน์   คลังเกตุ  
นางสาวธัญลักษ์  นาเมืองรักษ์ นางสาวยุพาภรณ์   ศรีจำนง  นางสาวมาริสา อินนาง   นางสาวสุวิมล  เมธากุล    
นายกริชทอง ช่างเหล็ก นางสาววรณนิศา เติมโภค เด็กหญิงมันทนา จำปาวะตะ   นางสาวศรันณ์พร  จักรนารายณ์   
นางสาวชาริณี  บุญคุ้ม   นางสาวเกวลิน  จันทร์โพธิ์  นางสาวณัฐวดี  สอดหลวง   ได้รับรางวัลเหรียญทอง               
ลำดับที่ 5 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก  การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66                  
ป ีการศ ึกษา 2559 ระด ับภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ คร ูผ ู ้ฝ ึกสอนนายอิศราพงศ ์   พรหมวงศานนท์                                
ดร.นภาพร เพ็ชรศรีก ุล นางนภธร  อัครธรสกุล นายนฤดลย์  ศรีแก้วทุม   นางชโลทร  โชติกีรติเวช                            
นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉึม 
          53.  นางสาวกนกวรรณ   ค ่อมส ิงห ์    นางสาวศ ิร ิประภา บ ุญหนา  นางสาวมาร ิษา หนองเส                        
นางสาวย ุพสภรณ์   ศร ีจำนง นางสาวศร ัณณ ์พร  จ ักรนารายณ ์   นางสาวส ุว ิมล เมธาพส ุธารกุล                             
นางสาวมาริสา  อินนาง   นางสาววชิรา  สุทธิศาสตร์    นางสาวอรอนงค์  ต้นสวรรค์   นายณัฐนน  โนนโม้ ได้รับ
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รางวัล รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม .ปลายปลาย การแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนางนภธร  อัครธรสกุล  
นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉึม 

54. นางสาวพัชรพร ฤทธาพรม  นางสาวเสาวลักษณ์ โยทชัย   นางสาวจุฑามาศ วงศ์อุปปา  ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้ฝึกสอน 1. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์  2. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ 

55. เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม    เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ                    
อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา   ครูผู้ฝึกสอน   นายนิกร  สีกวนชา นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
           56. นางสาวพานพุ่ม  ปิ่นแก้ว  นางสาวพัชริดา  น้อยพรม   นางสาวพรพรหม กล้าวิกย์กรรม ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้ฝึกสอน 1. นายอดิเทพ  พลบำรุง  2. นางสาวพัชรวีร์   นามพิกุล 

            57.  นายพิสวัส  พิม์บุสิทธิ์  นายพงศธร  ราชแผน   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนางสุทิศา  อารามพงษ์ 

58. นายวัชรินทร์  แก้วพรรณนา  นายพีรณัฐ  ศิริปัญญา   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66                
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร 
           59. นายเจษฎา  สาตุ ่น   นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6  งานศลิปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้ฝึกสอน 

นายไกรเพชร  เจริญศิริ นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์ 

          60. เด็กชายเก่งกาจ  ศรีสารคาม  เด็กหญิงธรดา  สิทธิสวนจิก  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผ่านจอหอ               
ได ้ร ับรางว ัลชนะเล ิศ เหร ียญทอง การแข่งข ันการแสดงทางว ิทยาศาสตร ์ (Science Show)  ม.1- ม.3                  
งานศิลปหัตกรรมนักเร ียนครั ้งที่  66 ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ครูผ ู ้ฝ ึกสอนนางส ังวาลย์ อติร ัตนวงษ์                     
นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล 
           61. นายเจษฎา  สาตุ่น    นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที ่66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครูผู้สอน นายไกรเพชร  

เจริญศิริ  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์   
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          62.  เด็กชายเก่งกาจ  ศรีสารคาม   เด็กหญิงธรดา  สิทธิสวนจิก   เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผ่านจอหอม 
ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1- ม.3 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียนครั้งที ่66 ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้ควบคุม นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์   นางสาวพัชร
วีร์  นามพิกุล 
          63. เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  3. เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ไ ด ้ ร ั บ ร า ง วั ล               
รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น ครูผู้ฝึกสอน นายนิกร สีกวนชา  นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
         64.  เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์ เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน โครงการต้นกล้าพลังงาน  จัดโดยกระทรวง
พลังงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้ฝึกสอนนายนิกร สีกวนชา 
         65. นางสาวอริยาภรณ์ นามดวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่น การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต 

“ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า” ระดับประเทศ ครูผู้ควบคุมนายนิกร สีกวนชา 

          66. เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์ เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได้รับรางวัลเข้าร่วม 
ระดับประเทศ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน โครงการต้นกล้าพลังงาน จัดโดยกระทรวงพลังงาน ครูผู้ฝึกสอน  
นายนิกร สีกวนชา  นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
           67. ด.ญ.ดวงฤทัย หลักคำ  ด.ญ.ลภัสชฎา  พรมโยธา  ด.ญ.ภัทราภรณ์  บัณฑิตกุล ได้รับรางวัล                
เหร ียญทอง รองชนะเล ิศอันด ับ 1 การแข่งข ันการจ ัดสวนถาดแบบชื ้น ม. 1 -3  การแข่งข ันกิจกรรม                        
งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน  คร ั ้งท ี ่  66  ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ นายว ีระพล  จ ันทร ์ศ ิลา                            
นายปราโมทย์  พูนปริญญา 
          68. นางสาวสุนิสา แก้วขาว นางสาวนุชนาถ ชาเครือ นางสาวรมย์ธีรา  แก้วใส ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศการจัดสวนแก้ว ม.4-6  การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ระดับประเทศ ครูผู้ฝึกสอน นายวีระพล  จันทร์ศิลา  นางสุภาพร  พิศฐาน 
         69. นายปกรณ์กิตต์  จันทร์สุพร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  นายกำลังพล  ข่าขันมะลี  นายธนภูมิ  วังนาทัน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายธนกร แก้วเจือ นายนครินทร์  สวนนอก นายศตวรรษ  รังมาตร  นายกิตติโชติ  อาสาทำ    
นายเกษมสันต์  คนคิด  นายธนสาร  จันทร์อาด  นายธวัชชัย  บุษพันธ์  นายศุภกร  ถนอมพล  นายสุเรนทร์  สิงห์สุวรรณ                 
นายสถาพร  ศิลาสูงเนิน  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5/8  นายปริญญา เจริญสุข นายพงศภัค ต้นกันยา                     
นายเจษฎาพงษ์  กลิ่นปรี  นายธานี  วงศ์โพธิสาร  และ  นายสิทธิชัย  แก้วยาศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8                 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  กีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4  จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่างวันที่              
2 – 12  พฤศจิกายน  2559 
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          70. นางสาวประภาพร ศรีพาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  นายอัครศิษฐ์ สินธุวงษานนท์ นักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  นางสาววริศรา แก้วล้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6                  
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 – ม.6               
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ คร ั ้งท ี ่  66  ป ีการศึกษา 2 559 คร ูผ ู ้ฝ ึกสอน                          
นางสาววิลาวัลย์  คำมูล   นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 นายศุภกิจ สานุสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางจิรภา บุญประกอบ      รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ 
 นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี             รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
 นางสังวาลย์         อติรัตนวงษ์         หวัหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 
 

คณะกรรมการแหล่งข้อมูล 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางจิรภา บุญประกอบ      รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ 
 นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี              รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
 นางสังวาลย์          อติรัตนวงษ์        หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
        นางอุไรวรรณ        ภวสุริยกุล          หวัหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางสุทิศา            อารามพงษ์         หวัหน้ากลุ่มวิชาการ 
        นายเสกสรรค์        สหีาโมก            หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
        หัวหน้างาน ทกุงาน 
 
  
คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม/พิมพ์ 
 นางสุภาพ                หมื่นพรม หัวหน้างานสารสนเทศ 
 นางสาวปวริศา          ประทุมจร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  
 นางสาวสิรยาภา        อาษานอก   เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

 


