
ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
          “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 100 
หมู่ท่ี 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการสภาต าบลศิลาได้
มอบท่ีดินสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี  48 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ให้จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2526  เปิดเรียนในวันท่ี 16  พฤษภาคม  2526  มีจ านวน 9 
ห้องเรียน  มีนายนพรัตน์  จารย์โพธิ์  ผู้ก่อตั้งเป็นผู้อ านวยการคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,942 คน  มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 112 คน มี  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
เมื่อวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2558  รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 นายนพรัตน์    จารย์โพธิ์   กศ.บ. พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536 
 นายมนตรี แสนวิเศษ ศษ.ม. พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539  
 นายสุริยนต์ วะสมบัติ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2539 
 นายอุดม หินเธาว์  กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
 นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา ศษ.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549 
          นายบัวเรียน    นาชัย  กศ.บ. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 
 นายปรีชา   มาละวรรณโณ   ศษ.ม.    พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 
 นายวีระเดช ซาตา  ศษ.ม. พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 

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

 
 
. 
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พระธาตุขามแก่น 

 
 พระธาตุขามแก่น  เป็นปูชนียสถานอนัเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองขอนแก่น เปน็ที่เคารพบูชา
ของชาวขอนแก่น ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ประจ ำโรงเรียน 

สัญลักษณ์ 

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

ปรัชญาโรงเรียน รักหน้าที่    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม 

ชื่อย่อโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน 

ความหมาย 

ข.ก.น. 

น้ าเงิน – แดง 

ความสามัคคี  สุขุม  รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี 9 แฉก 

สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง 
 

เอกลักษณ ์ มารยาทดีมีจิตสาธารณะ 
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ค่านิยมของโรงเรียน 
 

ร่วมคิด ร่วมท า น าสู่ความส าเร็จ 
 

วัฒนธรรมของโรงเรียน 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฎศิลป์เลิศ 

 
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี

ความสุข 
 

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

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นมะขาม 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 
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แผนผงัโรงเรียนขำมแก่นนคร 
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                            ประวัติผู้บริหารโรงเรียน 
                              นายศุภกิจ  สานุสัตย ์
 
1. ประวัติส่วนตน 
 วันเดือนปเีกิด   6  ตุลาคม  2506 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี 969 หมู่ 14 ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 
085-743-1511 
 ต าแหน่ง         ผู้อ านวยการโรงเรียน  
               วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
 สถานศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่ 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประวัติการศึกษา/อบรม 
 ค.ม.(การบริหารการศึกษา)   คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันราชภัฏเลย  พ.ศ. 2547 
 ศษ.บ.(การสอนสังคมศึกษามัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2525 
 พ.ม. ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2526 
 ป.กศ. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม  พ.ศ. 2525 

ม.ศ.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2523 
          การอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติรัฐมนตรี   โรงเรียนคอมพิวเตอร์ขอนแกน่ พ.ศ. 2541 
 ศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนพันดินปุง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
3. ประวัติการรับราชการ 
 พ.ศ. 2525           ครู 1  โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2526-2529   ครู 2 โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
     พ.ศ. 2530 -2534  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2534-2539   อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2539-2540   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2541-2543   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543-2545   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   
                                  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2546-2550   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   
                                  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2551-2555   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2556-2558   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแกน่นคร อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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4. ประสบการณ์และบทบาทหน้าทีใ่นการรับราชการ 
 พ.ศ. 2555          -คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการระดมความคิด พิชิต Awards 
 พ.ศ. 2556          -คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง 

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

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

  
5. ประวัติการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2552          เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ.) ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนท่ี 89  
                                  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2553 
 พ.ศ. 2551          ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนท่ี 92  
                                  ลงวันท่ี 15  สิงหาคม  2552 
 พ.ศ. 2533          ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 110 ตอนท่ี 114 
                                   ลงวันท่ี 26 มีนาคม  2536 
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1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2559 
1. รับโล่พระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลสถานศึกษา

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

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

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

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

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

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

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

ประจ าปี 2556 ของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ   12   
ตุลาคม  2558 

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

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

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

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

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

พ.ศ. 2557 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค  สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือเจริญ

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

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

5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2556 รับโล่รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

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

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

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

11. รางวัล 4 เหรียญทอง 1เหรียญเงนิ จาก 5 รายการ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 17-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 
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พ.ศ. 2556 
 1. รางวัลโรงเรียนรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชมรม   
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ประจ าปี 2557 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2555 รับโล่รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศ  ประจ าปี 2555  ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อ
วันท่ี  18  พฤศจิกายน  2555 ท่ีส านักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี  

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

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

7. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2555  
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8. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2555 

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

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

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

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

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

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

 
พ.ศ. 2554 
1. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินระดับดีมาก 10 ตัวบ่งช้ีและระดับดี 2 ตัว
บ่งช้ี ประจ าปี 2554 

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

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

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

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

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

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

17. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับประเทศ “การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่ม
นักเรียนเรียนร่วม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน” 
Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธาน ี
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พ.ศ. 2553 
1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ  โดยคณะกรรมการส่งเสริม 

การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจ าปี 2553 

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

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

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

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

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

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

9. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี 2553 

 
พ.ศ. 2552    
1. ผ่านการประเมินคงสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของ

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

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

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

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

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

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2559 
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 3. อาคารเรียนการเกษตรกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534งบประมาณ 1,612,000 บาท 
4. โรงอาหาร/หอประชุม 
 1. อาคารหอประชุม ใต้ถุนโล่ง 101 ล/27 2 ช้ัน ขนาด 20 × 40 ตารางเมตร  
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 งบประมาณ 3,465,000 บาท  ใช้เป็นห้องประชุมและโรงอาหาร 
5. บ้านพักครู 
 1. หลังท่ี 1 แบบบ้านพักครูใต้ถุนโล่ง ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 
327,000 บาท 
 2. หลังท่ี 2 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 220,000 บาท 
 3. หลังท่ี 3 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 
งบประมาณ 209,000 บาท 
 4. หลังท่ี 4 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 
งบประมาณ 210,000 บาท 
 5. หลังท่ี 5 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ช้ัน ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 412,000 บาท 
6. บ้านพักนักการภารโรง 
 1. หลังท่ี 1 แบบบ้านพักภารโรง ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536  
งบประมาณ 78,000 บาท 
7. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
 1. หลังท่ี 1 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 70,000 บาท 
 2. หลังท่ี 2 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 3. หลังท่ี 4 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 4. หลังท่ี 5 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 156,000 บาท 
 5. หลังท่ี 6 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 6. หลังท่ี 7 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 7. หลังท่ี 8 แบบห้องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 8. หลังท่ี 9 แบบห้องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557   
งบประมาณ 590,000 บาท 

8. หลังท่ี 9 แบบห้องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่ี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558   
งบประมาณ 590,000 บาท  
        อัตราส่วนห้องน้ าชาย   31.67  :  ห้อง                  อัตราส่วนห้องน้ าหญิง  36.03  :   ห้อง 
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1. อาคารเรียนแบบ 216    จ านวน 4   หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ 324ล/41 หลังคาทรงไทย จ านวน 1   หลัง 
3. โรงอาหาร – หอประชุมเอนกประสงค์  จ านวน 1   หลัง 
4. โรงอาหาร     จ านวน 3   หลัง 
5. ห้องน้ า – ห้องส้วมนักเรียน   จ านวน 8  หลัง 
6. บ้านพักครู     จ านวน 5  หลัง 
7. บ้านพักภารโรง    จ านวน 1  หลัง 
8. เรือนเพาะช า     จ านวน 1  หลัง 
9. อาคารท่ีระลึกสมเด็จย่า   จ านวน 1  หลัง 
10. อาคารธนาคารโรงเรียน   จ านวน 1  หลัง 
11. อาคารห้องสมุด ICT     จ านวน 1  หลัง 
12. อาคารพยาบาล     จ านวน 1  หลัง 
 
 

 
 
 
1. นายศุภกิจ    สานุสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร         ประธานกรรมการ 
2. นายนพดล    สิงหศรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน                    รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน                    รองประธานกรรมการ 
4. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน                    รองประธานกรรมการ 
5. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  ครู     กรรมการ 
6. นายอ านาจ  พันธ์ดิษฐ์ ครู        กรรมการ 
7. นายสิทธา  กล้าหาญ ครู     กรรมการ 
8  นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ ครู     กรรมการ 
9. นายวัชรพันธุ ์  ศรีทานันท์ ครู     กรรมการ 
10. นางพูนศร ี  นิยมศาสตร์ ครู     กรรมการ 
11. นายประยงค์  สิงหาด  ครู     กรรมการ 
12. นางมยุรา  ศรีทานันท์ ครู     กรรมการ 
13. นางเพลินพิศ  นามวาด  ครู     กรรมการ 
14  นางนิธิดา  ช่ืนนิรันดร ์ ครู      กรรมการ 
15. นายอดิเรก  สารพิมพ์ ครู     กรรมการ 
16. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ครู     กรรมการ 
17. นายพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ ์ ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 

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

        15.นายศุภกิจ สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการ   
 
 
 
 
 
 1. นายนพดล           สิงหศรี   

      2. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ       
      3. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล         
 4. นายพิพัฒน์พงศ์    บุญอนันต์ 
 5.  นายสิทธา     กล้าหาญ  
 6.  นายอ านาจ    พันธ์ดิษฐ์ 
 7.  นางวิไลลักษณ์   ชูสกุล 
 8.  นายสมเพชร    ป้อมสุวรรณ 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 1. นายประจักษ์      แกล้วกล้าหาญ  นายกสมาคม 
 2. นางวราภรณ์       ไชยสุทธิ์   เหรัญญิก 
 3. นายสมพร           นิยมศาสตร์   นายทะเบียน 
 4. นางวิไลวรรณ      ชูรัตน์   สาราณียกร 
 5. นายชาติชาย       ชาธรรมา   ประชาสัมพันธ์ 
 6. นางอาภรณ์        ตราชู   ฝ่ายจัดหาทุน 
 7. นางโฉมยง          คงพลปาน   งานปฏิคม 
 8. นายระดม           เถ่ือนนาดี   ฝ่ายกฎหมาย 
 9. นายช่วง           เลิศศรี   กรรมการ 
 10.นางสารภี          กลั่นน้ าทิพย์   กรรมการ 
 11.นางพัชรา          แม็คมิลแลน   กรรมการ 
 12.นายนรากร        แก้วสุข   กรรมการ 
 13.สิบเอกปฐมพร    แก้วประทุม   กรรมการ 
 14.นางอพชนี         เย็นสวัสดิ์   กรรมการ 
 15.ร้อยเอกชัยพล    เมืองสอน   กรรมการ 
 16.นายวิษณุรักษ์    ดวงอัน   กรรมการ 
 17.นายบัวเรียน      นาชัย   เลขานุการ 
 18. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 19.นายวิเชียร        กระพ้ีแดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20.นายปราโมทย ์   พูนปริญญา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 21.นายสมเพชร      ป้อมสุวรรณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22.นายวุฒิศักดิ์       มีสาร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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1. นายนพรัตน์ จารย์โพธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ์ ไชยสุทธิ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ รองประธานกรรมการ 
4. นางโฉมยง คงพลปาน กรรมการ 
5. พ.อ.ฉกาจพงศ์ หงษ์ทอง กรรมการ 
6. นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล กรรมการ 
7. นายกฤตกร   เศรษฐโสภณ กรรมการ 
8. นายพิพัฒน์พงษ์      บุญอนันต์ กรรมการ 
9. นางนงพร โสใหญ่ กรรมการ 
10. นางวิคุณ ตันติสุโชติ กรรมการ 
11. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
12. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการ 
13. นางมยุรา แพงศรี กรรมการ 
14. นางจุฑารัตน์ จุฑากฤษฎา กรรมการ 
15. นายศุภกิจ   สานุสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 
16. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  2560 20 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขามแก่นนคร มีจ านวนบุคลากรดังนี้ ผู้บริหาร 5 ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ี
จริง  112 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ครูอัตราจ้างภาษาจีน 1 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 3 คน 
ลูกจ้างประจ า 8 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 12 คน สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทบุคคลากร ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม ร้อยละ หมายเหตุ 

ผู้บริหาร 4 1 5 4.47   

ภาษาไทย 2 13 15 13.39 ช่วยราชการ 1 

วิทยาศาสตร์ 7 14 21 18.75 
 คณิตฯ 6 10 16 14.29 
 สังคมศึกษา 1 15 16 14.29 
 สุขศึกษา 4 2 7 5.35 
 ศิลปศึกษา 2 3 5 4.47   

การงานฯ 5 9 14 12.50   

ภาษาต่างประเทศ 1 10 11 9.82 
 พัฒนาผู้เรียน 0 3 3 2.67 
 รวม 32 80 112 100 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 
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ต าแหน่ง อันดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ คศ.3 1 - 1 0.79 
รองผู้อ านวยการ คศ.3 3 1 4 3.17 
ครู คศ.4 - 3 3 3.17 
ครู คศ.3 20 63 83 76.19 
ครู คศ.2 4 8 12 7.94 
ครู คศ.1 4 5 9 8.73 
ครูผู้ช่วย  0 0 0 0.00 

รวม  32 80 112 100 
ครูธุรการ(คืนครู)  0 1 1 3.57 
ครูพิเศษ  2 6 8 28.57 
ครูชาวต่างชาติ  2 1 3 10.71 
ลูกจ้างประจ า  7 1 8 28.57 
ลูกจ้างช่ัวคราว  0 4 4 14.29 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  4 0 4 14.29 

รวม  15 13 28 100 
รวมทั้งหมด  47 93 140  

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามเพศ อันดับ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 
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 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร จ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2560 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 

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

บริหาร 0 0 0 4 1 4 0 0 0 4 1 5 

ภาษาไทย 1 8 9 1 5 6 0 0 0 2 13 15 

วิทยาศาสตร์ 3 1 4 4 13 17 0 0 0 7 14 21 

คณิตศาสตร ์ 4 6 10 2 4 6 0 0 0 6 10 16 

สังคมศึกษา 1 8 9 0 7 7 0 0 0 1 15 16 

สุขศึกษา 3 1 4 1 1 2 0 0 0 4 2 6 

ศิลปศึกษา 2 1 3 0 1 1 0 1 1 2 3 5 

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

ภาษาต่างประเทศ 1 7 8 0 3 3 0 0 0 1 10 11 

พัฒนาผู้เรียน 
 

0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 
 

รวม 18 35 53 14 44 57 0 1 1 32 80 112 

ร้อยละ 16.07 31.25 47.32 12.50 39.28 50.90 0.00 0.89 0.89 28.57 71.43 100 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                                                            ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 
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ท่ี ปีการศึกษา 
จ านวนครู - อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 2526 5 21 26 268 137 405 1 - 1 

2 2527 16 45 61 575 368 943 4 - 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2560 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจ าปี  2560 24 

 
 

 
 

ท่ี ปีการศึกษา 
จ านวนครู – อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 2560 32 80 112 928 1,014 1,942 7 1 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2560 
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ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 172 160 332 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 10 158 157 315 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 10 167 179 346 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 497 496 993 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 10 160 198 358 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 9 149 135 284 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 122 185 307 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 431 518 949 

รวมทั้งหมด 57 928 1014 1942 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 

 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน ต่อ ครู เท่ากับ  18 : 1  (จากครูทั้งหมด 107 คน , นักเรียน 1,942  คน) 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อห้อง  เทา่กับ   34 : 1 (จากห้องเรียน 57 ห้อง, นักเรียน 1,942 คน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกชาย-หญิง 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
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โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 25 

 
ล าดับ โรงเรียน ผู้บริหาร มือถือ โทรศัพท์/โทรสาร 

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

 
 
 
 

ท่ี 
เขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนขามแก่นนคร 

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

 
   
 
 
 
 

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

 
08-59286158 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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แผนผังและที่ตั้งโรงเรียนในเขตบริการ 
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1.ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 
วัน เดือน ปี เริ่ม

รับราชการ 
เกษียณ วุฒิ สาขาวิชา 

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

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

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

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

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

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางพูลสุข พรหมโว คร ู 60271 3 17 พ.ค.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
2 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ คร ู 10315 3 16 ธ.ค.30 2568 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
3 น.ส.สุนันทา ปิยะศิลป์ คร ู 60245 4(3) 1 ก.ย.24 2564 บธ.บ. บริหารธุรกิจ 

4 น.ส.วยุรี วงศ์สมศร ี คร ู 60317 1 20 ก.พ.52 2574 กศ.ม. ภาษาไทย 
5 นางพรรณี ชัยทอง คร ู 76634 3 17 ก.พ.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
6 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ คร ู 103928 1 20 ก.พ.52 2577 ค.บ. บรรณารักษ์ฯ 
7 นางฉวีวรรณ บุญระมี คร ู 106349 3 22 ต.ค.28 2567 ค.บ. ภาษาไทย 
8 นางกรุงศรี   เหมพลชม คร*ู 112385 3 15 พค 23 2563 กศ.บ. ภาษาไทย* 
9 นายอดิเรก สารีพิมพ์ คร ู 133591 3 16 ก.ค.34 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 
10 นางญาณิศา เครือวัลย์ คร ู 66470 3 29 ต.ค.29 2567 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู ้
11 น.ส.วิไล ทองแท่งไทย คร ู 510(พ) 3 12 ก.ย.31 2570 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
12 นางวนิดา    ปัญญามี คร ู 820 (ส) 3 1 มิ.ย. 25 2565 กศ.บ. ภาษาไทย 
13 น.ส.มานิดา อินทรแพทย์ คร ู 10113 1 10 พ.ค.53 2587 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 
14 น.ส.ณัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ คร ู 60533 3 27 ต.ค.35 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
15 นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ คร ู 57543 3 3ธ.ค.2533 2570 กศ.ม. ภาษาไทย 

*มาช่วยราชการ 

 

 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 
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3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสุทิศา อารามพงษ ์ คร ู 104224 3 25 พ.ค.36 2574 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 
2 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ คร ู 905 3 29 มิ.ย.33 2569 กศ.ม. ชีววิทยา 
3 นายสิทธา กล้าหาญ คร ู 1333 3 18 ต.ค.21 2560 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ 
4 นายไกรเพชร  เจริญศิร ิ คร ู 67685 3 11 ก.ค.37 2573 วท.บ. ชีววิทยา 
5 นายประยงค์ สิงหาด คร ู 111023 3 22 มิ.ย.30 2565 ศษ.บ. ฟิสิกส์-ชีววิทยา 
6 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน คร ู 125212 3 4 พ.ย.26 2562 ศศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
7 นายนิกร   สีกวนซา คร ู 351(ส) 1 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม หลักสูตรและการ

สอน-วิทยาศาสตร์ 
8 นางวรรณวนัช ก าหนดศรี คร ู 5160 3 30 เม.ย.34 2572 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
9 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ คร ู 10431 3 22 พ.ค.32 2567 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
10 นางสมหวัง เสือโคร่ง คร ู 37430 1 21 ส.ค.53 2577 ศษ.ม นวัตกรรมหลักสูตรและ

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

สอน-วิทยาศาสตร์ 
14 นางพูนศรี นิยมศาสตร์ คร ู 60233 4(3) 18 พ.ค.21 2561 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
15 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์  คร ู 103918 3 1 ก.ย.30 2567 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 
16 นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล คร ู 103929 2 2 ก.พ.50 2586 ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน-วิทยาศาสตร์ 
17 นางนงพร โสใหญ ่ คร ู 103946 3 22 พ.ค.21 2560 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
18 นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ ์ คร ู 60355 3 21 ธ.ค.21 2561 ศษ.ม.. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
19 นางอริสรา สุภาพ คร ู 112224 3 1 ธ.ค.26 2563 กศ.บ. ชีววิทยา 
20 น.ส.นภัสรพี แสนโคตร คร ู 352(ส) 2 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
21 นายอดิเทพ  บ ารุงพล คร ู 59272 2 3 ส.ค. 48 2574 ศษ.บ. เคมีชีวิทยา 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายบุญเกิด ศิริวรรณ คร ู 130704 3 29 มิ.ย.22 2560 ค.บ. คณิตศาสตร ์
2 นายสุภชัย ศรีมันตะ คร ู 101438 4(3) 19 พ.ค.22 2560 ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ 
3 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ คร ู 103914 4(3) 21 พ.ค.22 2562 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
4 นายอ านาจ พันธ์ดิษฐ์ คร ู 108669 4(3) 20 ก.ย.21 2560 กศ.ม คณิตศาสตร ์
5 นายสินธุวา โสภะสุนทร คร ู 58931 1 24 พ.ค.54 2586 วท.บ. คณิตศาสตร ์
6 นางอมรพรรณ รักษาเคน คร ู 1061 3 1 พ.ค.23 2564 ค.บ. คณิตศาสตร ์
7 นางปราณี ถ่ินเวียงทอง คร ู 1165 3 22 ต.ค.45 2580 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
8 นางนงค์รัก  ไทธานี คร ู 4667 2 1 พ.ย 2537 2575 กศ.ม. การวัดผลฯ 
9 นางสาววิลาวัณย์ ค ามูล คร ู 59765 3 21 พ.ค.22 2562 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
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10 นางมนธิรา สุดา คร ู 60675 3 7 ก.ย.30 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
11 นางราตรี หาญสุโพธ์ิ คร ู 66053 3 6 ธ.ค.38 2576 ค.บ. คณิตศาสตร ์
12 นางมยุรา  ศรีทานันท์ คร ู 69542 3 25 ก.ค.37 2572 ค.บ. คณิตศาสตร ์
13 นางอารยา    นารคร คร ู 70204 3 2 มี.ค.36 2572 ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน 
14 นางดวงจันทร์ มาค า คร ู 103944 3 16 พ.ค.23 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
15 นางมณีรัตน์ ขยันกลาง คร ู 120634 3 3 มี.ค.38 2571 บธ.บ. การเงิน/ธนาคาร 
16 นายวัชรพันธ์ุ  ศรีทานันท์ คร ู 2977 3 29 ก.ค. 30 2565 กศ.บ. เคมี 

 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร คร ู 125499 3 15 พ.ค.35 2573 ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร ์
2 นายน าพล    พงศ์พัสนันท์ คร ู 118135 3 16 พ.ค.34 2569 กศ.บ. สังคมศึกษา 
3 น.ส.กฤษณา วรรณทิพย์ คร ู 104 4 1 ก.พ.33 2567 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
4 นางมยุรา  แพงศรี คร ู 526 3 5 ต.ค.22 2562 ค.บ. สังคมศึกษา 
5 นางรพิธร เสนาไชย คร ู 1349 4(3) 3 พ.ย.23 2560 กศ.บ. สังคมศึกษา 
6 นางเยาวภา ไชยเชษฐ์ คร ู 8901 3 3 ธค.2533 2568 ค.บ. สังคมศึกษา 
7 น.ส.พรรณมล ปิ่นทอง คร ู 33332 2 4 พ.ค.52 2590 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 
8 น.ส.สุวพี    พรหมมีเนตร คร ู 43076 4 12  ก.ค.25 2563 กศ.ม. สังคมศึกษา 
10 นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค ์ คร ู 59819 1 15 ส.ค.54 2591 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
11 น.ส.สุรีรัตน์ เดือนฉาย คร ู 60082 4(3) 1 ธ.ค.24 2561 กศ.บ. สังคมศึกษา 
12 นางวิคุณ ตันติสุโชติ คร ู 60220 4(3) 22 พ.ค.21 2560 กศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
13 นางธัญวรัตม์ วงศ์เทวราช คร ู 68429 3 3 พ.ค.25 2564 ค.บ. สังคมศึกษา 
14 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง คร ู 78195 4(3) 19 พ.ย.24 2562 ศศ.ม. หลักสูตรและการ

สอน-สังคมศึกษา 
15 นางสุวคนธ์   พวงชน คร ู 101444 3 4 พ.ย.23 2560 คบ. สังคมศึกษา 
17 น.ส.ประทุมทิพย์ การสร้าง คร ู 103947 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.ม. สังคมศึกษา 
18 น.ส.สุภาวดี  โฆษิตพล คร ู 69518 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.บ. สังคมศึกษา 

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล คร ู 59892 3 1 ธ.ค.35 2567 กศ.บ. พลศึกษา 
2 นางชนิดา  ดวงบรรเทา คร ู 69288 3 22 มิ.ย.30 2566 ศษ.ม. พลศึกษา 
3 นายเสกสรรค์  สีหาโมก     คร ู 281 2 30 พค 40 2571  ศษ.ม บริหารการศึกษา 
4 นายสุรพล   ล้อเทียน คร ู 60349 3 20 ส.ค.27 2562 ค.บ. พลศึกษา 
5 นายปริวรรต ประจันตะเสน คร ู 108662 3 22 พ.ค.21 2560 ค.บ. พลศึกษา 
6 นายสมจิตร  เจริญสุข คร ู 126565 3 15 ธ.ค. 35 2569 ค.บ. พลศึกษา 
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7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม คร ู 63641 1 3 ส.ค.52 2582 ค.บ. ดนตรี 
2 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท ์ คร ู 101996 3 6 พ.ค.26 2560 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
3 นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล คร ู 59336 3 21 พ.ค.22 2562 ปร.ด. เทคโนโลยทีางการศึกษา 

4 นางนภธร อัคธรสกุล คร ู 108663 3 21 ส.ค.27 2566 กศ.ม. ดนตรีศึกษา 
5 นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช คร ู 69589 1 21 ม.ค.56 2592 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

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

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

3 นายวิระวงค์ หงษ์ค าเมือง คร ู 60629 3 16 พ.ค.26 2563 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
4 นางเทพบังอร บึงมุม คร ู 63289 3 4 พ.ย.34 2569 กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
5 นายวีระพล จันทร์ศิลา คร ู 101517 3 16 พ.ค.26 2564 กศ.ม. เกษตรศาสตร ์
6 นายปราโมทย์ พูนปริญญา คร ู 105928 3(2) 19 พ.ค.23 2561 ค.บ. เกษตรศาสตร ์
7 น.ส.วิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์ คร ู 105934 3 13 พ.ค.24 2562 ค.บ. การสหกรณ ์
8 นางสุภาพร พิศฐาน คร ู 108664 3 2 มิ.ย.20 2560 ศษ.ม. หลักสูตรและการ

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

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

 
 
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนงเยาว์ พรหมทอง คร ู 59430 3 3 ส.ค.24 2564 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์ คร ู 397 2 30 ก.ค.44 2582 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
3 นางสุภา มนูญศักด์ิ คร ู 59856 4(3) 8 มิ.ย.24 2560 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นางอุบลวัณณา รอนยุทธ คร ู 59723 4(3) 21 พ.ค.22 2560 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

6 นางอัธยา เอมแย้ม คร ู 72948 4(3) 2 มิ.ย.20 2560 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
7 นางทิพวรรณ แก้วดวง คร ู 101537 3 16 พ.ค.27 2566 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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8 นางอรพิน สรรเสริญสุข คร ู 101586 4(3) 2 มิ.ย.20 2561 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นางอารมย์ มินา คร ู 106227 3 28 ม.ค.26 2562 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 นางกนกพิชญ์  อนุพันธ์ คร ู 121470 2 1 ก.พ.50 2584 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
11 นางนิธิดา  ชื่นนิรันดร์ คร ู 77066 3 15 พ.ค.39 2576 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
12 นายลิขิตพันธ์ุ  อมรสิรินันท์ คร ู 103960 1 1 พ.ค. 56 2592 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/เลขที่ 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ปี 
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล คร ู 103926 4 19 ส.ค.19 2560 กศ.ม. การแนะแนว 
2 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ คร ู 102985 3 17 พ.ค. 27 2564 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
3 น.ส.จุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา คร ู 103883 3 1  กค. 25 2562 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

 
11. ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วัน เดือน ปี 

เริ่มรับราชการ 
เกษียณ 

1 นายล าดวน  มะลาศรี พนักงานขับรถยนต์ 13378 4 ส.ค.29 2563 
2 นายชูศักด์ิ   ไสยลักขณา พนักงานขับรถยนต์ 14198 15 ก.ย.31 2570 
3 นายสายัณห์ แก้วมีศรี ช่างไฟฟ้า 11493 1 มี.ค.27 2561 
4 นายชัยชนะ   พระลับรักษา ช่างไฟฟ้า 12822 3 มิ.ย.28 2564 
5 นายมานัส      ช าก านัน ช่างปูน 14200 15 ก.ย.31 2567 
6 นายดวงพิจิตร กัสนุกา ช่างปูน 14197 15 ก.ย.31 2566 
7 นางสมจิตร    ชัยลา พนักงานบริการ 14796 20 ส.ค.33 2569 
8 นายสมนึก     ไสยลาม พนักงานบริการ 13377 15 ก.ย.31 2564 

 
 
 

12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ท่ี ชื่อ - สกุล วุฒ ิ หมายเหตุ 
1 นายมนัสชัย ทองสา ศษ.บ. ดุริยางค์พ้ืนบ้าน สอนดนตรีไทย 
2 นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ครูสอนนาฏศิลป ์
3 นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์ ปริญญาตรี สอนดนตรีสากล 
4 นางสาวณัฏฐ์ยาน์  รมณ์ชิต ปริญญาตรี สอนภาษาจีน 
5 นายวัชระ  แก้วมีศรี ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีงาน  ICT 
6 นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ ่ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 
7 นางสาวสิราพร    แก้วมีศรี ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
8 นางสาวกรรณิการ์   ทองยศ ปริญญาตรี พ่ีเลี้ยงคนพิการ 
9 นางสาวรัฐวรรณ    ดวงจันทร์ วท.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าท่ีธุรการ(คืนครู) 
10 Mr.Michael  Cabanban ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
11 Mrs.Lanie  Cabanban ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
12 Mr. Meliki  Simeon ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง 
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13 นายสุรสิทธิ  จุลโนนยาง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
14 นายช านาญ  ทัพซ้าย ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
15 นายสมจิตร  เมืองซอง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
16 นายสุวิทย์  จันทาสี ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
17 นางทองล้วน  ทัพซ้าย ประถมศึกษา แม่บ้าน 
18 นายประจบ  เมืองสนธ์ิ ประถมศึกษา คนสวน 
19 นายอภิสิทธ์ิ  ละครขวา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
20 นายตรี  ธัญญา ประถมศึกษา นักการภารโรง 
21 นายค าปิ่น  ศิริบาล ประถมศึกษา นักการภารโรง 
22 นางร าไพ  สีไตรพัด ประถมศึกษา แม่บ้าน 
23 นางสาวทองสา  ประเสร็จ ประถมศึกษา แม่บ้าน 
24 นางจุรีภร  ชินฝั่น มัธยมศึกษาตอนปลาย แม่บ้าน 

ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560 
ที่ ช่ือ – สกุล กลุ่มสาระ 
1 นางนงพร            โสใหญ่ วิทยาศาสตร์ 
2 นายสิทธา            กล้าหาญ วิทยาศาสตร์ 
3 นายปริวรรต         ประจันตะเสน สุขศึกษาพลศึกษา 
4 นายบุญเกิด          ศิริวรรณ คณิตศาสตร ์
5 นายสุภชัย            ศรีมันตะ คณิตศาสตร ์
6 นายอ านาจ           พันธ์ุดิษฐ์ คณิตศาสตร ์
7 นางอัธยา            เอมแย้ม ภาษาต่างประเทศ 
8 นางอุบลวัณณา     รอนยุทธ ภาษาต่างประเทศ 
9 นางสุภา              มนูญศักด์ิ ภาษาต่างประเทศ 
10 นางสุภาพร          พิศฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
11 นางรพิธร            เสนาไชย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
12 นางวิคุณ             ตันติสุโชติ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
13 นางสุวคนธ์           พวงชน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
14 นางวิไลลักษณ์       ชูสกุล แนะแนว 
15 นายอิศราพงษ์       พรมวงศานนท์ ศิลปะ 
 
ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 

ที่ ช่ือ – สกุล กลุ่มสาระ 
1 นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ ์ วิทยาศาสตร์ 
2 นางพูนศรี       นิยมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวสุนันทา  ปิยะศิลป์ ภาษาไทย 
4 นางสาวสุรีรัตน์   เดือนฉาย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5 นางอรพิน         สรรเสริญสุข ภาษาต่างประเทศ 
6 นายปราโมทย์    พูนปริญญา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7 นายวิเชียร        กระพ้ีแดง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8 นายสายัณห์      แก้วมีศรี *ลูกจ้างประจ า 
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1. นายวัชระ    สุริโย     ประธานนักเรียน 
2. นายเกริกชัย  พรมมาตร    รองประธานนักเรียนคนท่ี 1 
3. นายชนะพงศ์พันธุ ์ ชินค า              รองประธานนักเรียนคนท่ี 2 
4. นางสาวพานพุ่ม ปิ่นแก้ว     ประชาสัมพันธ์ 
5. นางสาวนริศรา นราวุธ     เหรัญญิก 
6. นางสาวเจนจิรา ดอกไม้     ปฏิคม 
7. นางสาวรุจินันท์ อันสนธิ ์     เลขานุการ 
8. นางสาวบัวชมพู ช่างปรุง     รองประชาสัมพันธ ์
9. นางสาวเบญญาภา กัสนุกา     รองเลขานุการ 
10. นางสาวมุฑิตา กู่ดวง     รองเหรัญญิก 
11. นางสาวปฏิมาพร มาตรวงศ์    รองปฏิคม 
12. นางสาวพัชริดา น้อยพรม    ประธานสภานักเรียน 
13. ธัญญา  จันทร์ถอด    รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1 
14. นายวันทพร  พรมเสน     รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2 
15. นางสาวนิภาพันธ ์ ดอนอ่อนสา    เลขาธิการสภานักเรียน 
16. นายชัชวาล  สิงห์สุวรรณ    ประธานตุลาการ 
17. นายสุหฤทธิ์  พรหมวงศานน    รองประธานตุลาการคนท่ี 1 
18. นางสาวปานหทัย ทองโคตร    รองประธานตุลาการคนท่ี 2 
19. นายวัชรพงษ ์ บุตรโคตร    อัยการ 
20. นางสาวเกษสุดา ไชยท ามา    เลขานุการตุลาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 
1. นายอาทิตย์    กล่ินกาหลง   
2. นางสาวบุษกร  มนตรีภักด ี   
3. นางสาวสุพรรษา ชูตระกูลกิจ            
4. นางสาวภัทราพร วงสีลา    
5. นางสาวศุภารัตน์ สมสอางค์   
6. นางสาวฐิติวรดา เผ่ือนถา    
7. นางสาวปริประภา  ชาติวงษ์    
8. นายอิศเรศ  เรืองศรี    
9. นางสาวกัลยาณี แนวเงินดี   
10. นางสาวชลธิชา ภูกองชนะ   
11. นางสาววาธินี ทาเภา    
12. นายเตชทัต  ธรรมศรี    
13. นางสาวญาณภัทร พระวิเศษ   
14. นายสุเรนทร์  สิงห์สุวรรณ   
15. นายธนวัตร  หาญพล    
16. นายกฤษณะ  ทาปุ๋ย    
17. นางสาววรพรรณ   เพ็งมูล    
18. นางสาวเจนจิราภรณ์    กรีน    
19. นางสาวศิริวรรณ อินทแสน   
20. นายอิศรางกรู สุญหญ้านาง   
   
 

คณะกรรมการครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
1. นางสาวสุพัตรา ฝ่ายสงค์   ประธานกรรมการ 
2. นางรพิธร  เสนาไชย  กรรมการ 
3. นายอดิเทพ  พลบ ารุง   กรรมการ 
4. นางนงพร  โสใหญ่   กรรมการ 
5. นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง   กรรมการ 
6. นางนงค์รัก  ไทธานี   กรรมการ 
7. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  กรรมการ 
8. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย  กรรมการ 



  

ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี  2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

 

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



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ประจ าปี 2560 38 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วมรวมอย่างยั่งยืน
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 
นโยบายรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์  2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  3) การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและกาเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  6) การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  8) การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  9) การรกัษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  10) การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทยรัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีส าคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกส านึกและความผูกพันภักดีของ
คน 
อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และ 
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอัน
จะช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 
  
           ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้าง
ความเข็มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้
ประกาศไว้แล้ว 
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 ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ 
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสรา้งสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียน การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะ
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียน 
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.7 ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น าไปสู่ความสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
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 4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปิดพื้นท่ี 
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 5.5 ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา  
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.1 ในระยะเรง่ด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นก าหนด
ภายในส้ินปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการ
ใช้จ่ายท่ีสูญเปล่าเพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดย
น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีให้ความส าคัญใน
การบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณา
ด้วย เพื่อขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าท่ีสาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็นและแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า 
 ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีซ้ าซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้น การ
ปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่ามีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้
สามารถด าเนินการได้ 
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุก 
ท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการท่ีหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ี
ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล
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ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ 
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคุมกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมขีั้นตอนยืด
ยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
น้อมน้ากระแสพระราชด้ารัสของพระบาทสมเดจจพระเจ้าอยู่หัวที่เก่ียวกับการปิิรูปการศึกษามาเป น
แนวทางปิิบัติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 

1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียน

เก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า” 
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแส 

พระราชด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอด 
พระราชด ารัสท้ัง 3 ประการ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษา 
ของประเทศต่อไป 
 

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 การขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือส่งผลให้
รัฐบาลต่อไป 

2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3. ปรับลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธกิารลง 
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)  ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ว่างงานและปัญหาสังคมได้ 
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6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้ส่ือการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8. ลดความเหล่ือมล้ า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต 

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพือ่การสอบบรรจุ การรับโอน  
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าจริงจัง 
2) ท าการตรวจสอบช่องว่างท่ีท าให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้นๆ และ

ท าการแก้ไข 
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการ 

ทุจริตขึ้นอีก 
1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงานตามล าดับข้ันต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว 
2. นโยบายด้านสวัสดิการ 

2.1 การสอบบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา (สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุม                
ทุกด้านไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ขยาย 

ผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น 
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคล่ือนนโยบายการจัดการขยะโดย 

การปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการท้ิงขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะท่ี
ถูกต้อง 

4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาส่ิงปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการตาม 

เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 
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4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบ 
วงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเช่ือมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีทักษะในการซ่อม
บ ารุง 

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานท่ี ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั นพื นฐาน 
1. การแก้ไขปัญหาเดจกประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจก 
ลูกสะกดค า โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Learing : BBL) 

2) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนช้ัน ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.2 ขึ้นไปต้อง 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2. การดูแลเดจกออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันท่ีชัดเจน 
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

ต่อเนื่องหรือออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดอย่าง
เป็นระบบ 

3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี 

กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียนในเวลาเรียนท่ีเหลือ 
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 

โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข 
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้าง 

ภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเลจก 

โรงเรียนท่ีมีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  
Learning Television : DLTV)  อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็น
โรงเรียนต้นทางท่ีมีคุณภาพ 

5. การลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television :  

DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูท่ีต้อง 

เพิ่มขึ้น 
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ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคล่ือนท่ีจาก
ส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 
 
จุดเน้น 6  ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
 1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ัน สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ                 
โดยมีแนวทางด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) 
มหาวิทยาลัยพี่เล้ียงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 
 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์
ต่ าโดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ ส านักงาน 
คณะกรรม การการอาชีวศึกษา การต้ังกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education 
กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น 
 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเป็นความ
ต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยท่ีไม่
สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิ
ภาคีอาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเป็นเลิศ ทุนให้ยืม 
สาขาขาดแคลน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษา
ต่อในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน 
ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ าช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ 
สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น 
  5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ 
การจัดการเนื้อหาสาระ หรือองค์ความรู้โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT  
และโครงการ DLTV เป็นต้น 
  6. การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล้องกับการดาเนินงาน การก ากับ
ดูแลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีการบูรณาการและกระจายอ านาจโดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา 
การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบ 
ในการเข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นท่ี 
 
งานโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีส้าคัญ 
1. จะท าให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่าวงเต็มท่ีภายใน 5 ปี 
 1.1  ผลิต 
  - สร้างมาตรฐานการผลิตท้ังปริมาณ และคุณภาพ 
 1.2 พัฒนาครู 
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  - ให้ตรงจุด จาการประเมินครู และหรือจากผล O-Net 
  - ใช้การอบรม TEPE Online อย่างกว้างขวาง 
  - ให้จังหวัดเป็นเป็นฐานจัดการอบรม 
 1.3 การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา/Coaching ในสถานศึกษา ระดับเขตระดับจังหวัด 
 1.4 ท าให้การเล่ือนและคงวิทยาฐานะเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาครู การวิจัยในโรงเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  - โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  - โครงการ Boot Camp 
  - โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  - โครงการมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง 
  - โครงการทดสอบครูท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  - ปรับปรุงหลักสูตรครูให้เป็นหลักสูตรเดียว 
  - แผนงานพัฒนาครูระดับจังหวัด   
  - โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (E5) คณะท างานชุดท่ี 
3 ด้านพัฒนาครูและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงระบบการสอน O-Net  ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ภายในปี 
2560  
  - ท าให้ข้อสอบ O-Net สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
  - จัดท า Test Blue Print 
  - ให้มีการจัดท า  Item Card 
  - ให้ความส าคัญกับกกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ 
  - เฉลยข้อสอบ 
  - วิเคราะห์ผล O-Net เพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
3. จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าให้น้อยลง ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ครบทุกโรงเรียนภายใน 2 ปี 
  - ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ให้จัดกิจรรมท่ีเน้นครบ 4 H) 
  - ปรับกระบวนการสอนของครูท่ีเน้นให้เด็กเกิดการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
  - โครงการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัยท่ีเน้นการคิด
วิเคราะห์ 
  - โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (E5) 
4. จะท าให้มีการเรียนการสอน STEM  Education    (Sciene Techology Engineering and 
Mathematics)ครบทุกโรงเรียน ภายใน 5 ปี 
  - ขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม STEM ในกระบวนการเรียนการสอน 
5. ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ภายใน 3 ปี 
  - สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา 
  - จัดท า (application (Echo Hybrid, Echo English) 
  - พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการ Boot Camp 
  - ปรับช่ัวโมงและเน้นการเรียนการสอนเพื่อการใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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  - สร้างสภาพแวดล้อม 
6. จะท าให้ครูครบตามเกณฑ์ ภายใน 1 ปี  จะท าให้มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง ภายใน 2 ปี จะท าให้ครูตรง
สาขา ภายใน 5 ปี 
  - ปรับเกณฑ์การคิดอัตราให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  - จัดท าแผนอัตราก าลังครูล่วงหน้า  10 ปี 
  - เกล่ียอัตราก าลังโดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก 
  - ให้บรรจุทดแทนอัตราครูท่ีเกษียณอายุภายในเดือนตุลาคม (ของทุกปี) 
  - จ้างครูให้ตรงกับสาขาขาดแคลน และตรงกับพื้นท่ีท่ีขาดแคลน 
  - การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
7. จะผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  - จัดท าฐานข้อมูล Demand/Supply/side ให้มีความทันสมัยภายใน 1 ปี 
  - ให้สถานศึกษาเปิดหลักสูตรท่ีเป็นไปตาม Demand side (Re-Prefile มหาวิทยาลัย และ
อาชีวศึกษา) ภายใน 10 ปี 
  - โครงการทวิภาคี ทวิวุฒิ ทวิศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะส้ันในโรงเรียนสามัญ และกศน. 
  - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามขีดความสามารถและความสนใจโดยแนะแนวผู้ปกครอง
และนักเรียน 
  - กรอ.อศ. และโครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
8. ให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน/ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษา 
  - จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  - บูรณาการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นอย่างเป็นระบบภายใน 6 เดือน                
โดยเน้นการจัดการศึกษาท่ียึดหยุ่น หลากหลายและเป็นไปตามความต้องการ 
  - ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ( เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ และเด็ก
ด้อยโอกาส โดยการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะการจัดการเรียนรวมและศูนย์การเรียน 
9. ซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จภายในปี 2560 
10. การแก้ปัญหาความทุจริตและประพฤติมิชอบ 
11. ผลิตคนดีสู่สังคม 
  - พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
  - ให้เด็กมีค่านิยมและความเป็นพลเมือง 
  - โรงเรียนคุณธรรม 
  - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  - โครงการโรงเรียนปลอดขยะและธนาคารขยะ 
  - โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า ( E5) 
  - โครงการโตไปไม่โกง/โรงเรียนสุจริต 
  - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคต              
ของประเทศ  สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ               
สร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคน
ไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการ 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น 
รูปธรรม 
  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ 
การคิด เพื่อให้มีความพร้อมเขาสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็นผู้ท่ีมี 
ความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 
  5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ 
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียน 
การสอนอย่างมคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ 
และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการท่ีดี ท้ังส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีทุกภาคส่วนเข้า
มา     มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน
สามารถ ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
วิชาชีพ   กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 
  9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก 
คอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ 
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แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าท่ี 
  10. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็น

ไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมี   

คุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม 

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 

ตามวัย และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ 

เสมอภาค 
3. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ี 

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก 

ขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการท างานแบบบูรณากา การมีเครือข่ายการ 

บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นท่ีพิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ตามบริบทของพื้นท่ี 
 
กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุม 

          ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ผลผลิต 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีการด้าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   ท่ีสอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน 
เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึ้น 

2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 

 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนว 
และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 

 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 

 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น 
รายบุคคล  
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้   
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   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่ 
   4.1 ผู้พิการ 
   4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ 
   4.3  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
   4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
   4.5  ผู้เรียนท่ีต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้ทักษะ
กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
 3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
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 4. จุดเน้นด้านพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้
 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 
(Educational Maps) 
  1.5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
วิสัยทัศน์ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์กรช้ันน าในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมี   
คุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม 
หลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค ์

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค 

3. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ี
มุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก 

ขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการท างานแบบบูรณากา การมีเครือข่ายการ 

บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นท่ีพิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ตามบริบทของพื้นท่ี 
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กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุม 

          ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการด้าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ท่ีสอดคล้องกับ 6  จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน 
เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึ้น 

2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 

 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนว 
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และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 
 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ 

ทักษะการใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 
 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น 

รายบุคคล  
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้   
   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่ 
   4.1 ผู้พิการ 
   4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ 
   4.3  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
   4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
   4.5  ผู้เรียนท่ีต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 2. จุดเน้นด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้ทักษะ
กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
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3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
 
 4. จุดเน้นด้านพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้
 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 
(Educational Maps) 
  1.5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
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  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
             

จุดเน้นพิเศษตามนโยบายของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 
4. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  อยู่ในระดับ Top Ten  ของประเทศ 
 5. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

1. ใช้ระบบคุณธรรม 
 2. การบริหารอัตราก าลังโดยคณะกรรมการ 
 3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู บุคลากร และผู้บริหาร 
 4. การบริหารงานบุคคลท่ีดี จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
 1. การจัดสรรงบประมาณยึดข้อมูล และความต้องการจ าเป็น 
 2. การบริหารงบประมาณตอทันก าหนดเวลา 
ด้านการบริหารจัดการของส้านักงานเขต 
 1. ส านักงานเขต “จะเป็นโซ่ข้อกลาง” เป็นผู้ประสานท่ีดี 
 2. ใช้สหวิทยาเขต เป็นกลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. จัดท า War Rooms  ในการน านโยบาย/ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ 
 4. การบริหารจัดการใช้ฐานข้อมูล และ ICT 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมรับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสของ
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีแนวโน้มลดลง 
 6. เพิ่มเป้าหมายจ านวนโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนทักษะอาชีพ 
 7. ส่งเสริมคุณธรรมและภูมิต้านทาน ค่านิยมพื้นฐานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ประจ าปี 2560 57 

 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาและเป็นผู้น าด้านศาสนพิธี 
 9. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีและการศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) 
 
 

 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
         โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2560 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2562  โรงเรียนขามแก่นนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

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

 
 

เป้าประสงค์ – Goals 
 1) ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2) ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก 

3) ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ผู้เรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม 
5) ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

 6) ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 7) ครู มีความสามารถส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา 
 8) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและ 
             ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9)  ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10) ครูมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 11) ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์โรงเรยีน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตาม 
               ศักยภาพ 

 
 
 
 
 

ค่านิยมของโรงเรียน       ร่วมคิด ร่วมท า น าสู่ความส าเร็จ 
วัฒนธรรมของโรงเรียน    รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    เป็นผู้มีมารยามดี มีจิตสาธารณะ  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน     วิชาการดี  กีฬาเด่น  ศิลปะยอด  ดนตรีเย่ียม  นาฏศิลป์เลิศ  

     ปรัชญาโรงเรียนรักหน้าท่ี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 
     สมรรถนะหลักของโรงเรียน  
                 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
                 2. การบริการท่ีดี  
                                             3. การพัฒนาตนเอง 
                                             4. การท างานเป็นทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ประจ าปี 2560 59 

มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 11  ตุลาคม 2559 

  
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2559 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
          มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 
   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ๓) ความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 
   ๔) ความสามารถทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับภาค 
   ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                    ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

          ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

          ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

       ๒.๓ การวางแผนบริหารและการจัดการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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                 ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
              ๔.การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการสึกษา 
      มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป นส้าคัญ 
    ๑.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    ๒.การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    ๓.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
     มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระบบคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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แสดงความสัมพันธ์ของ โครงการ ตัวบ่งชี  กิจกรรมและกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
 

 

โครงการ ตัวบ่งชี  กิจกรรม 
โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

1.พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน 
2.แข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
3.สัปดาห์คณิตฯ 
4.สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 

โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

1.สัปดาห์วิทย์ 
2.ค่ายนาโน 
3.ค่ายสะเต็มศึกษา 
4.โครงงานวิทย ์
5.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
6.พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน 

โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 

1.พัฒนาทักษะด้านไอซีทีสู่ความเป็นเลิศ 
2.บริการเครือข่ายไอซีที 
3.แข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์ 

โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4) ความสามารถทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.แข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
2.แข่งขันทักษะวิชาการการงานอาชีพ 
3.เข้าค่ายศิลปะ 
4.อบรมนายหมู ่
5.เข้าค่ายพักแรมลส.ยว.นน.บพ. 
6.แข่งขันศิลปหัตถกรรมศิลปะ ระดับเขต
พื้นท่ี 
7.แข่งขันศิลปหัตถกรรมศิลปะ ระดับภาค 

โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับภาพ 
 
 

1.ติวเข้มโอเน็ตม.3,ม.6 คณิตฯ 
2.ติวเข้มโอเน็ตม.3,ม.6 สังคมศึกษา 
3.ติวเข้มโอเน็ตม.3,ม.6 
ภาษาต่างประเทศ 
4.สัปดาห์คณิตฯ 
5.ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์ 

โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ หรือการ
ท างาน 
 
 
 

1.เพชรน้ างามขามแก่นนคร 
2.เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและ
อาชีพ 
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โครงการ ตัวบ่งชี  กิจกรรม 
โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1,2,4,5, 
2.สถานศึกษาสีขาวฯ 
3.วันส าคัญทางลูกเสือ 
4.ส่งเสริมการออม(ธนาคารร.ร.) 
5.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
6.วันส าคัญทางศาสนา 
7.วันแม ่
8.วันพ่อ 
9.วันขึ้นปีใหม ่
10.ส่งเสริมประชาธิปไตย 
11.ทูบีนัมเบอร์วัน 

โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 
 
 
 

1.วันไหว้คร ู
2.แข่งขันดนตรี นาฎศิลป์ในโอกาสต่างๆ 
3.แข่งขันทัศนศิลป์ในโอกาสต่างๆ 
4.ปฐมนิเทศ 
5.ปัจฉิมนิเทศ 
6.ส่งเสริมประชาธิปไตย 
7.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
8.วันส าคัญทางภาษาไทย 

โครงการท่ี  1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 
 

1.บริการแนะแนว 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยว.ชุมนุม 
สาธารณประโยชน์ 
3.ภาวะเส่ียงต่อความรุนแรง ปัญหาท้อง
ก่อนวัยอันควร 

โครงการท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

1.กีฬาน้องใหม ่
2.กีฬาภายใน 
3.กีฬาภายนอก 
4.ทดสอบสมรรถภาพ 
5.ระบบดูแลช่วยเหลือนร. 
6.สถานศึกษาสีขาว 
7.ทูบีนัมเบอร์วัน 
8.ส่งเสริมสุขภาพครูในโรงเรียน 
9.กีฬาประเพณีขามแก่น-สาธิตมอดินแดง 
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โครงการ ตัวบ่งชี  กิจกรรม 
โครงการท่ี 2  
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการของ
ผู้บริหาร 

1.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 
 

1.การจัดท าแผนปฎิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

โครงการท่ี 2 พัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
     2.1 การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผุ้
เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.การพัฒนาหลักสูตร 
2.การรับนร.ใหม่ 
3.การเรียนปรับพื้นฐาน 
4.การจัดซื้อวัสดุวิชาการ 

โครงการท่ี  2พัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.2 การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1.อบรมครูด้านภาษาอังกฤษ 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.พัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) 
4.งานขวัญก าลังใจ 
5.งานจัดจ้างบุคลากร 
6.งานวางแผนอัตราก าลัง 
7.งานทะเบียนประวัต ิ
8.งานพัฒนาศักยภาพครูและนร. 
9.งานคู่มือครู 
10.งานวินัยคร ู
11.นิเทศภายในวิทยาศาสตร์ 

โครงการท่ี 2พัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.3   การวางแผนบริหารและการ
จัดการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 
 
 

1.งานจัดระบบสารสนเทศร.ร. 
2.งานประชาสัมพันธ ์
3.งานวารสารร.ร. 
4.งานคู่มือนักเรียน 
5.งานคู่มือครู 
6.จัดท าบัตรประจ าตัวนร. 
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โครงการ ตัวบ่งชี  กิจกรรม 
โครงการท่ี  2 
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการของ
ผู้บริหาร 

2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคณิตฯ 
2.ห้องปฎิบัติการคณิตฯ 
3.บริหารจัดการกลุ่มสาระฯคณิตฯ 
4.ซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์คณิตฯ 
5.พัฒนาห้องสมุด 
6.จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
ภาษาต่างประเทศ 

โครงการท่ี  2 
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการของ
ผู้บริหาร 

2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

7.ห้องปฎิบัติการภาษาต่างประเทศ 
8.ปรับปรุงห้องเรียนครูต่างชาติ 
9. จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์บุคลากร 
10.จัดซื้อส่ือส าเร็จรูปสังคมศึกษา 
11.ปรับปรุงศูนย์อาเซียน 
12. .จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สังคมศึกษา 
13.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ศิลปะ 
14.จัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ศิลปะ 
15.จัดซื้อวัสดุส านักงานศิลปะ 
16.จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์กิจการ
นักเรียน 
17.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานจราจรโรงเรียน 
18.ปรับปรุงสถานท่ีจอดรถ นร. 
19.ปรับปรุงห้องสภานร. 
20.จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนลูกเสือ 
21.จัดซื้อวัสดุส านักงานลูกเสือ 
22.จัดซื้อวัสดุส านักงานวิทย์ 
23.จัดซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทย์ 
24.ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
25.ปรับปรุงห้องแนะแนว 
26.บริหารจัดการกลุ่มอ านวยการ 
27.บริหารจัดการงานอนามัยร.ร. 
28.บริหารจัดการงานโภชนาการ 
29.งานจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิคม 
30.งานปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
31.งานรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 
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โครงการ ตัวบ่งชี  กิจกรรม 
โครงการท่ี  2พัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

(เขตน่ามอง) 
32.งานรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม
(ห้องน่าเรียน) 
33.งานรักษาความสะอาดรักษ์ห้องน้ า 
34.งานบริหารจัดการงานการเงิน 
35.งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องผอ. 
36.งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สารบรรณ 
37.งานจัดท าเกียรติบัตร 
38.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
เกษตร 
39.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
อุตสาหกรรม 
40.ปรับปรุงสนามกีฬา 
41.งานจัดซื้อวัสดุส านักงานสุขศึกษา 
42.งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนสุขศึกษา พลศึกษา 
43.งานสาธารณูปโภค 
44.งานบริหารจัดการกลุ่มแผนงาน 
45.งานจัดซื้อ-ซ่อมอุปกรณ์แนะแนว 
46.งานจัดซื้อ จัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์คหกรรม 
47.งานจัดซื้อ จัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์
เกษตรกรรม 
48.งานจัดซื้อบริหารสินทรัพย์ 
49.งานจัดซื้อวัสดุส านักงานคอมฯ 
50.งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนคอมฯ 
51.งานซ่อมบ ารุงคอมฯ 
52.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน
วิทย์ 
53.งานจัดซื้อวัสดุส านักงานประกันคุณภาพ 

โครงการท่ี ๒ พัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

1.งานเวรยามรักษาการณ์และวัดหยุดนักขัต
ฤกษ ์
2.งานประกนัอุบัติเหตุครู นร. 
3.งาน 3 องค์กร 
4.งานชุมชนสัมพันธ ์
5.งานบริการยานพาหนะ 
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โครงการ ตัวบ่งชี  กิจกรรม 
โครงการท่ี ๒ พัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

๔.การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 

1.งานสรุปผลการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน 
 

โครงการท่ี ๓ 
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 
 

1.ระบบเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
2.สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
3. 1 กลุ่มสาระ 3 นวัตกรรม 
 

โครงการท่ี ๓ 
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๒.การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
 

1.เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน 
ญี่ปุ่น 
2.ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 
3.2.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ 

โครงการท่ี ๓ 
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๓.การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.งานวัดผลประเมินผล 
2.คลังความดีวิถีพอเพียง 

โครงการท่ี ๔ พัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระบบคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

1.การเตรียมประเมินคุณภาพการศึกษา  
2.ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 

โครงการท่ี 5 
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนสู่การเรียน
การสอน 

ส่งเสริมความรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1.ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.จัดท าศูนย์เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
3.การจัดการเรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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โครงการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สนองมาตรฐานของสพฐ.ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี  ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี  ที 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ        ภาคเรียนท่ี 1  (1 เมษายน – 30 กันยายน 2559)   
       ภาคเรียนท่ี 2  (1 ตุลาคม 2558  – 30  มีนาคม 2562 ) 
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สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการ
เรียน 
 

 
ร้อยละ 

90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

 
ได้รับการสนับสนุน
จาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการ
เรียน 
 

 
ร้อยละ 

90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

 
ได้รับการสนับสนุน
จาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
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สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการ
เรียน 
 

 
ร้อยละ 

90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

 
ได้รับการสนับสนุน
จาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการ
เรียน 
 

 
ร้อยละ 

90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

 
ได้รับการสนับสนุน
จาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
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สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการ
เรียน 
 

 
ร้อยละ 

90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-กลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

 
ได้รับการสนับสนุน
จาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
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สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการ
เรียน 
 

 
ร้อยละ 

90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

 
ได้รับการสนับสนุน
จาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร 
4) ความสามารถทางการ
เรียน 
 

 
ร้อยละ 

90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

 
ได้รับการสนับสนุน
จาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
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สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
พัฒนาขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต 
-ผู้เรียนโรงเรียนขามแก่น
นคร มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์   คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร มี ความสามารถ
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 
และความพร้อมใน
การศึกษาต่อ หรือการ
ท างานการ 
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย การยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม  

6) ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ หรือการ
ท างาน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 
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สรุปกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ เงินอุดหนุน เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินรายได้ เงิน
สวัสดิการ 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม ยุวฯ 
สาธารณประโยชน์) 

4,000    วิชาการ  

2 พิธีมอบประกาศนียบัตร 10,000  36,000  วิชาการ  
3 ทัศนศึกษา (งานชุมนุม)  299,700   วิชาการ  
4 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

(5 กลุ่มสาระฯ) 
 400,000 

 
  วิชาการ  

5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  100,000   วิชาการ  
6 ค่ายวิชาการ  40,000   วิชาการ  
7 1. ส่งเสริมการออมและปรับปรุง

ส านักงานธนาคารโรงเรียน (งาน
ธนาคารโรงเรียน) 

10,000    อ านวยการ  

8 ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน 

23,000    อ านวยการ  

9 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 131,800    กิจการนักเรียน  
10 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ชั้น ม.1- ม.6 
 65,030   กิจการนักเรียน  

11 TO BE NUMBER ONE 70,000    กิจการนักเรียน  
12 กีฬาประเพณี 30,000    กิจการนักเรียน  
13 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 
39,500    กิจการนักเรียน  

14 ปฐมนิเทศ  ม.1และ ม.4 2,000    กิจการนักเรียน  
15 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ 

ม.6 
10,000    กิจการนักเรียน  

16 พิธีไหว้ครู 5,000    กิจการนักเรียน  
17 อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน     กิจการนักเรียน รวม

อบรมนร.
ด้านต่างๆ 

18 การศึกษาแหล่งเรียนรู ้     วิชาการ งบเรียน
ฟร ี

19 ค่ายนาโนเทคโนโลยี 10,000    วิทยาศาสตร์  
20 ค่ายสะเต็ม 15,000    วิทยาศาสตร์  
21 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ศึกษา 10,000    วิทยาศาสตร์  
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ท่ี กิจกรรม ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน เงินเรียน

ฟรี 15 ปี 
เงินรายได้ เงิน

สวัสดิการ 
22 พัฒนาทักษะทางด้าน 

ไอซีทีส าหรับนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

  42,560  การงานอาชีพ
(คอมพิวเตอร์) 

 

23 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 17,000      คณิตศาสตร์  

24 กิจกรรมค่ายวิชาการทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ 
ดนตรีโปงลาง 
ดนตรีสากล 

20,000    ศิลปะ  

25 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
และรัฐพิธี (เข้าพรรษา) 

13,000    สังคมศึกษา  

26  ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

2,000    สังคมศึกษา  

27 การจัดกิจกรรมทักษะทาง
ภาษา(สัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรม) 
-เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ 
 ม 1- ม 6 
(One-Day Camp 

23,000    ภาษาต่างประเทศ  

28 พัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียน 

5,000    ภาษาไทย  

29 วันภาษาไทย 20,000    ภาไทย  

30 กีฬาภายใน  62,000   พลศึกษา  

31 ป้องกันตนเองจากปัญหายา
เสพติดฯ 

11,000    พลศึกษา  

32 กีฬาน้องใหม่ 7,000    พลศึกษา  

33 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3,000    พลศึกษา  

34 กิจกรรมเพชรน้ างาม 
ขามแก่นนคร 

25.000    แนะแนว  

35 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา 
 
 

8,000    แนะแนว  
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ท่ี กิจกรรม ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน เงินเรียน

ฟรี 15 ปี 
เงินรายได้ เงิน

สวัสดิการ 
36 อบรมนายหมู่ลูกเสือ 10,000    ลูกเสือ  

 ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 500    ลูกเสือ  

37 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด 

 101,900   วิชาการ  

38 ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ (ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน) 

25,000    ห้องสมุด  

    รวม  38 กิจกรรม 559,800 1,068,630 78,560    

 
โครงการที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

ช่ือโครงการ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

ช่ือกิจกรรม การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

สนองมาตรฐานของสพฐ.ท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ี  
2,5,6,7 

พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี 
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงาน
กิจการนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว งาน
ห้องสมุด งานประกันคุณภาพภายใน  

 หลักการและเหตุผล 
   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  โดย
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  
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ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ  
งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารท่ัวไป  และมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้  โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา  ใช้และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์ท่ีมีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ด้วยเหตุดังกล่าว
โรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนา
บุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  
การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ท าการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไข
ความส าเร็จ 

จุดมุ่งหมาย 
โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  
2.มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 4.มีการการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 
ร้อยละ 90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มกิจการ  
นักเรียน 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มแผนงานฯ 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-งานแนะแนว 
-งานห้องสมุด 
-งานโสตฯ 
-งานประกัน
คุณภาพ 
 
 

 
ได้รับการ
สนับสนุนจาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. เพื่อให้มีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 4.  เพื่อให้มีการการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
ผลผลิต 
ผู้เรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน มีการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้และ
มีการการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 

 
สรุปกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ   

เงินอุดหนุน เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินรายได้ เงิน
สวัสดิการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2560 

20,000  60,000  
แผนงาน 

 

2 การพัฒนาหลักสูตร 5,000    

วิชาการ 

 
3 การรับนักเรียนใหม่ 20,000     
4 การเรียนปรับพื้นฐาน   81,750   
5 การจัดซื้อวัสดุวิชาการ 827,000     
6 อบรมครูด้าน

ภาษาอังกฤษ 
  3,000  

ภาษาต่างประเทศ 
 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 10,000    วิชาการ  
8 พัฒนาบุคลากร(ศึกษาดู

งาน) 
200,000    

บุคลากร 
 

9 งานขวัญก าลังใจ   200,000  บุคลากร  
10 งานจัดจ้างบุคลากร 400,000    บุคลากร  
11 งานพัฒนาศักยภาพครู

และนักเรียน 
  1,008,000  

แผนงาน 
 

12 งานคู่มือครู 28,000    สารบรรณ  
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน

คณิตศาสตร์ 
5,000    

คณิตศาสตร์ 
 

14 ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

16,220    
คณิตศาสตร์ 

 

15 บริหารจัดการกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

10,000    
คณิตศาสตร์ 

 

16 ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
คณิตศาสตร์ 

5,000    
คณิตศาสตร์ 
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ท่ี กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน เงินเรียน

ฟรี 15 ปี 
เงินรายได้ เงิน

สวัสดิการ 
17 พัฒนาห้องสมุด 46,000    ห้องสมุด  
18 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ

ครุภัณฑ์ภษา 
10,000    

ภาษาต่างประเทศ 
 

19 ห้องปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ 

2,000    
ภาษาต่างประเทศ 

 

20 ปรับปรุงห้องเรียนครู
ต่างชาติ 

10,000    
ภาษาต่างประเทศ 

 

21 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

17,000    
บุคลากร 

 

22 จัดซื้อส่ือส าเร็จรูปสังคม
ศึกษา 

5,000    
สังคมศึกษา 

 

23 ปรับปรุงศูนย์อาเซียน 5,000    สังคมศึกษา  
24 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ

ครุภัณฑ์สังคม 
10,000    

สังคมศึกษา 
 

25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนศิลปะ 

36,000    
ศิลปะ 

 

26 จัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนศิลปะ 

4,000    
ศิลปะ 

 

27 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
ศิลปะ 

3,000    
ศิลปะ 

 

28 จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ์กิจการนักเรียน 

20,000    
กิจการนักเรียน 

 

29 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน
จราจรโรงเรียน 

11,135    
กิจการนักเรียน 

 

30 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
ลูกเสือ 

2,000    
ลูกเสือ 

 

31 จัดซื้อวัสดุส านักงานวิทย์ 10,000    วิทยาศาสตร์  
32 จัดซ่อมอุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการวิทย์ 
10,000    

วิทยาศาสตร์ 
 

33 ปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ 

17,000    
โสตฯ 

 

34 ปรับปรุงห้องแนะแนว 5,000    แนะแนว  
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ท่ี กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน เงินเรียน

ฟรี 15 ปี 
เงินรายได้ เงิน

สวัสดิการ 
35 บริหารจัดการกลุ่ม

อ านวยการ 
20,000    

อ านวยการ 
 

36 บริหารจัดการงานอนามัย
โรงเรียน 

11,320    
อนามัยโรงเรียน 

 

37 บริหารจัดการงาน
โภชนาการ 

  10,000  
โภชนาการ 

 

38 งานปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

113,500    
อาคารสถานท่ี 

 

39 งานรักษาความสะอาด
และส่ิงแวดล้อม(เขตน่า
มอง) 

40,000    
อ านวยการ 

 

40 งานรักษาความสะอาด
และส่ิงแวดล้อม(ห้องน่า
เรียน) 

20,000    
อ านวยการ 

 

41 งานรักษาความสะอาด
ห้องน้ า 

20,000    
อ านวยการ 

 

42 งานบริหารจัดการงาน
การเงิน 

18,000    
การเงิน 

 

43 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ห้อง ผอ. 

10,000    
สารบรรณ 

 

44 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ห้องสารบรรณ 

25,494    
สารบรรณ 

 

45 งานจัดท าเกียรติบัตร 30,000    สารบรรณ  
46 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ

เรียนการสอนเกษตร 
22,000    

เกษตร 
 

47 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
อุตสาหกรรม 

23,000    
อุตสาหกรรม 

 

48 จัดซื้อวัสดุส านักงานพล
ศึกษา 

5,000    
สุข-พลศึกษา 

 

49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนพลศึกษา 

60,000    
สุข-พลศึกษา 

 

50 งานสาธารณูปโภค 2,500,000    การเงิน  
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ท่ี กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน เงินเรียน

ฟรี 15 ปี 
เงินรายได้ เงิน

สวัสดิการ 
51 งานบริหารจัดการกลุ่ม

แผนงาน 
8,000    

แผนงาน  

52 งานจัดซื้อ-ซ่อมอุปกรณ์
แนะแนว 

8,000    
แนะแนว  

53 งานจัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ
อุปกรณ์คหกรรม 

23,000    
คหกรรม  

54 งานจัดซื้อบริหาร
สินทรัพย์ 

18,000    
พัสดุ  

55 งานจัดซื้อวัสดุคอมฯ   12,100  คอมพิวเตอร์  
56 งานจัดซื้อวัสดุการรเรียน

การสอนคอมฯ 
  26,000  

คอมพิวเตอร์  

57 งานซ่อมบ ารุงคอมฯ   145,000  คอมพิวเตอร์  
58 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ

สอนวิทย ์
111,000    

วิทยาศาสตร์  

59 งานจัดซื้อวัสดุส านักงาน
ประกันคุณภาพ 

38,000    
ประกันคุณภาพ  

60 งานเวรยามรักษาการณ์ 3,520    กิจการนักเรียน  
61 งานประกนัอุบัติเหตุครู

นักเรียน 
  249,750  

กิจการนักเรียน  

62 งาน 3องค์การ 10,000    อ านวยการ  
63 งานชุมชมสัมพันธ์   29,350  ชุมชนสัมพันธ์  
64 งานบริการงาน

ยานพาหนะ 
300,000    

สารบรรณ  

65 งานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

32,000    
แผนงาน  

รวม 65 โครงการ 5,239,189  1,647,950    
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โครงการท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ี  4 พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
 ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ , 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้,กลุ่มพัฒนาผู้เรียน ,งานห้องสมุด งานICT 
ระยะเวลาด าเนินการ      ภาคเรียนท่ี 1  (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)   

 ภาคเรียนท่ี 2  (1 ตุลาคม 2560  – 30  มีนาคม 2561 )  
 หลักการและเหตุผล 

       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักท่ีว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัด 
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน มีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก การจัดการการเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้  “วิธีการสอน” เป็นหัวใจของครู การสอนจะ
บรรลุผลตามจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สอนท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะ และเทคนิคการสอนเป็นส าคัญ กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความรู้ดี (ศาสตร์) และมีเทคนิคการสอนดี 
(ศิลป์) หมายความว่าผู้เป็นครูจะต้องรู้จักศาสตร์การสอนและใช้ศิลป์การสอนซึ่งเป็นเทคนิคการสอนได้เป็น
อย่างดี  
ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการพฒันาให้ครูมีการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นเอง โรงเรียนขามแก่นนครได้ตระหนักถึงความส าคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
สมบูรณ์ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไข
ความส าเร็จ 

จุดมุ่งหมาย 
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.ครูมีกระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.ครูมีการจัดการเรียนการ
สอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3.ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
  
 

 
ร้อยละ 90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานห้องสมุด 
- งาน ICT 
- งานแนะแนว 
-งานประกัน
คุณภาพ 
 

 
ได้รับการ
สนับสนุนจาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การมีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม       
2. เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนท่ียึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. เพื่อให้มีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 
ครูโรงเรียนขามแก่นนครมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม  มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
และมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
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สรุปกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ เงินอุดหนุน เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินรายได้ เงิน
สวัสดิการ 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
8 

 

สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
 1 กลุ่มสาระ 3 นวัตกรรม 
เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ 
อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
อบรมครูด้านภาษาอังกฤษ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้ 

8,000 
11000 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

20,000 
 

30,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 

3,000 

 ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 
ภาษาต่างประเทศ 
 
สังคมศึกษา 
 
วิทยาศาสตร์ 
 
วิชาการ 
 
 
ภาษาต่างประเทศ 
วิชาการ 

- 

 
ท่ี กิจกรรม ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ เงินอุดหนุน เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินรายได้ เงิน
สวัสดิการ 

9 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 2,000    สังคมศึกษา - 

10 พัฒนาทักษะทางด้าน 
ไอซีทีส าหรับนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

  42,560  การงานอาชึพ
(คอมพิวเตอร์) 

 

11 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 17,000      คณิตศาสตร์  

12 กิจกรรมค่ายวิชาการทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ 
ดนตรีโปงลาง 
ดนตรีสากล 

20,000    ศิลปะ  

13 พัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียน 

5,000    ภาษาไทย  

14 วันภาษาไทย 20,000    ภาษาไทย  

15 กีฬาภายใน  62,000   พลศึกษา  

16 ป้องกันตนเองจากปัญหายา
เสพติดฯ 

11,000    พลศึกษา  
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17 กีฬาน้องใหม่ 7,000    พลศึกษา  

18 อบรมนายหมู่ลูกเสือ 10,000    ลูกเสือ  

 ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 500    ลูกเสือ  

19 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด 

 101,900   วิชาการ  

20 ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ (ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน) 

25,000    ห้องสมุด  

21 ค่ายนาโนเทคโนโลยี 10,000    วิทยาศาสตร์  

22 ค่ายสะเต็ม 15,000    วิทยาศาสตร์  

23 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ศึกษา 10,000    วิทยาศาสตร์  

 รวม 23 กิจกรรม 196,500 213,900 42,560    

 
 
 

โครงการท่ี 4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
สนองตัวบ่งช้ี 1 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระบบคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ี 1-7   1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

2 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4  พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี 
7  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 

กลุ่มสาระ งานประกันคุณภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ภาคเรียนท่ี 1  (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)   

ภาคเรียนท่ี 2  (1 ตุลาคม 2560  – 30  มีนาคม 2561 )  
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หลักการและเหตุผล 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ดังนั้น เพื่อสนองต่อ พ.ร.บ. และเพื่อให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไป  ตามกฎกระทรวงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไข
ความส าเร็จ 

จุดมุ่งหมาย 
โรงเรียนมีการใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระบบคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

1.โรงเรียนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระบบคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
ร้อยละ 90 

 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
-งานประกัน
คุณภาพ 
 

 
ได้รับการ
สนับสนุนจาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อยกระบบ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้
ดียิ่งขึ้น 
ผลผลิต 
โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินรายได้ เงิน
สวัสดิการ 

1 
 
2 
 
3 

การเตรียมประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
จัดท ารายงานประจ าปี 
(SAR) 

38,000    งานประกนั
คุณภาพ 

- 

          รวม 3 กิจกรรม 38,000  - -   
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โครงการท่ี 5 พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนสู่การเรียนการสอน 
 

ชื่อโครงการ พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี 5 พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ี ท่ี1 ส่งเสริมความรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ี 1,3,4,7 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ      ภาคเรียนท่ี 1  (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)   

 ภาคเรียนท่ี 2  (1 ตุลาคม 2560  – 30  มีนาคม 2560 )  
 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  
การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดต้ัง
งาน   “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้
เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งท่ีรวบรวมพันธุ์พืชชนดิต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือ
ตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธุ์พืชท่ีท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 
จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการ
ปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้อง
ต้องกันท่ีจะสนองราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ประจ าปี 2560 87 

โรงเรียนขามแก่นนคร  จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนท่ีจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีร่มรื่นสวยงามและ
เป็นโรงเรียนท่ีมีพรรณไมธ้รรมชาติเป็นจ านวนมาก  โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาด
การสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าท่ีควร  จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
  

สาระส าคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล เงื่อนไข
ความส าเร็จ 

จุดมุ่งหมาย 
บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

1ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักและเห็น
คุณค่าของพรรณไม้ใน
โรงเรียน 
 

 
ร้อยละ 90 

- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 
- กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 

ได้รับการ
สนับสนุนจาก 
1.ผู้บริหาร 
2.ครู 
3.ผู้ปกครอง 
4.นักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของพรรณไม้ใน
โรงเรียน 
 
ผลผลิต 
ผู้เรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ในโรงเรียน 

สรุปกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

เงินรายได้ เงิน
สวัสดิการ 

1 
 
2 
 
3 

ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จัดท าศูนย์เรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  30,000 
 

300,000 
 

60,000 

 วิชาการ - 

    รวม 3 กิจกรรม   400,000    

 

 
 

 



  

            แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

มูลนิธิขามแก่นนคร สมาคมผู้ปกครอง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร 

ผู้ปกครอง/นักเรียนและชุมชน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มอา้นวยการ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 

1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานพัฒนาคร ู
4  งานวัดผลและประเมินผล  
5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. งานเรียนร่วม 
7. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
8. งานทะเบียนนักเรียน 
9. งานแนะแนว  
10. งานห้องสมุด 
11. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
12. งานไอซีท ี
13. งานธุรการ 

1. งานแผนงานและโครงการ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสดุ 
4. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
5. งานบุคลากร 
6. งานสารสนเทศ 
7. งานสารบรรณ 
8. งานธุรการ 
 

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

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

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการ รองผู้อ้านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ้านวยการกลุ่มอา้นวยการ รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 



ตอนที่ 3 
ข้อมูลทางวิชาการและการบรหิารงาน 

 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 หัวใจส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ กำรสร้ำงและพัฒนำคนไทยเพื่ออนำคตของประเทศ 
สร้ำงคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร มี
ควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำยและจิตใจ เน้นกำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดวิเครำะห์เป็น สำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และ
วำงแผนอนำคตท่ีดีของตนเองได้ รวมถึงรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย และค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติเป็นหลัก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
และคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนกำรกำรจัด 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท้ังระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลกให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและ 
ด้อยโอกำส มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด 
เพื่อใหม้ีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรท ำงำน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำน 
สัมพันธ์กับเนื้อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วยมำตรฐำนและกำรประเมิน
หลักสูตรและกำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

4. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ครูเป็นผู้ท่ีมี 
ควำมสำมำรถและทักษะท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำร และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่
ผู้เรียน สร้ำงควำมมั่นใจและไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชำชีพ 

5. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นองค์กรท่ีแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพเพื่อ 
กำรให้บริกำรท่ีดี มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนได้เป็น
อย่ำงดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจ และมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีประสิทธิภำพท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล 

7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรศึกษำท่ีมีข้อมูลสำรสนเทศและ 
ข่ำวสำร เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีโนบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรให้บริกำรท่ีดี ท้ังส่วนกลำงและส่วน 
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ี ท่ีทุกภำคส่วนเข้ำมำมี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท ำ กำรมีส่วนร่วม และกำรประสำนงำนสำมำรถ
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ใช้เครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 

9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำก 
คอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก ำลังใจ สร้ำงภำวะจูงใจ
แรงบันดำลใจ และควำมรับผิดชอบในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำท่ี 

10. มุ่งสร้ำงพลเมืองท่ีดีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำน ำ 
กำรแก้ปัญหำส ำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปช่ัน 

11. ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำท่ีพัฒนำล้ำหลัง และโรงเรียนขนำดเล็กท่ีไม่ได้ 
คุณภำพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 
จุดเน้นการด าเนินงาน สพฐ. 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 6 จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ท่ีสอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำรดังนี้  

1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
5. จุดเน้นด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ  
6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มกีำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้  

1.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน  
1.2 โครงสร้ำงเวลำเรียนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้  
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ

ท่ีสมดุล เหมำะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  
2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 อ่ำนออก เขียนได้  
2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 ขึ้นไป อ่ำนคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล ผ่ำน

เกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดเพิ่มขึ้น  
2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพิ่มขึ้น  
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพ ด้วยกำรแนะแนว และ 

ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะท่ีเหมำะสมเพื่อกำรมีงำนท ำในอนำคต  
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2.7 ผู้เรียนมีทักษะในกำรส่ือสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะกำร
ใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมำะสมตำมช่วงวัย  

2.8 ผู้เรียนได้รับกำรวัดและประเมินผลท่ีหลำกหลำยเหมำะสมตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมท้ังมีจิตส ำนึกในกำร 

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และอยู่อย่ำงพอเพียง  
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำน สำมำรถ 

ปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมท่ีดีงำมของไทย 
4. ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เป็น

รำยบุคคล ได้แก่  
4.1 ผู้พิกำร  
4.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ  
4.3 ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร และศูนย์กำรเรียน  
4.5 ผู้เรียนท่ีต้องกำรควำมคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล และ
สถำนศึกษำ  

1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้รับกำรพัฒนำวิธีจัดกำรเรียนรู้ท่ีใช้ทักษะกระบวนกำรคิด 
รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  

1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
ส่ือสำรท่ีทันสมัย  

1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่น ๆ ตำม ควำม
พร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  

1.5 ครูจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน  
1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึด

มั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ  
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน  
 
 



    สำรสนเทศโรงเรียนขำมแก่นนคร   ประจ ำปี 2560 92 

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ  เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ 
 2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน หรือซ้ ำช้ัน มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 

 
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  

 1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน  
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น  ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLTV  DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู ้
 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และ 

รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
1.1 สถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมท่ีก ำหนดได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ 

นิเทศ ติดตำม และประเมินผล  
1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
1.3 สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ 
1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับต ำบล 

(Educational Maps)  
1.5 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.6 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำน เขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ  
1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และควำม 

ปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นท่ีพิเศษ  
1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี

ประสิทธิภำพและต่อเนื่อง  
1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และเกณฑ์กำรจัดสรรงบเงิน 

อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ  
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1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและบุคลำกรท่ีมีผลงำน
เชิงประจักษ์  

1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ  

1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  

2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ  

2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ  
2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 

(ท่ีมำ : นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ปีงบประมำณ 2560) 
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1. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2559 

วิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ไท

ย 
 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษำ
 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
ฯ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2555 
ระดับโรงเรียน 54.21 46.70 26.60 25.41 32.27 56.86 43.85 48.89 41.85 
ระดับจังหวัด 53.33 46.20 27.92 25.91 34.34 56.64 42.93 45.29 41.57 
ระดับสังกัด 54.57 47.15 28.29 26.94 35.40 56.93 43.41 45.74 42.30 
ระดับประเทศ 54.48 47.12 28.71 26.95 35.37 56.67 43.31 47.69 42.54 
ปีการศึกษา 2556 
ระดับโรงเรียน 42.44 37.86 27.04 22.40 35.55 57.37 42.73 42.32 38.46 
ระดับจังหวัด 42.90 38.48 29.25 24.46 37.17 57.65 43.19 43.08 39.52 
ระดับสังกัด 44.43 39.48 29.99 25.41 38.04 58.72 43.88 44.82 40.60 
ระดับประเทศ 44.25 39.37 30.35 25.45 37.95 58.30 43.65 44.46 40.47 
ปีการศึกษา 2557 
ระดับโรงเรียน 33.55 43.23 25.03 26.25 35.16 56.49 39.94 43.95 37.95 
ระดับจังหวัด 34.58 45.55 26.79 28.49 37.47 58.27 41.65 44.41 39.65 
ระดับสังกัด 35.39 46.94 27.09 29.59 38.77 59.72 43.24 45.87 40.83 
ระดับภำค 34.36 45.40 26.61 28.03 36.98 57.58 41.47 44.42 39.36 
ระดับประเทศ 35.20 46.79 27.46 29.65 38.62 59.32 43.14 45.42 40.70 
ปีการศึกษา 2558 
ระดับโรงเรียน 41.21 44.40 27.86 29.49 36.52 

 
ปีกำรศึกษำ 2558  

สอบ 5 วิชำ 

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 
ระดับภำค 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 

ปีกำรศึกษำ 2559 
สอบ 5 วิชำ 

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 
ระดับภำค 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 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559 
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2. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555-2559 
 

วิชำ/ปีกำรศึกษำ 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษำ
 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
ฯ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2555 
ระดับโรงเรียน 45.02 36.11 19.25 19.54 32.04 53.94 30.91 44.15 35.12 
ระดับจังหวัด 45.63 36.25 20.47 21.19 33.00 53.21 31.36 43.67 35.60 
ระดับสังกัด 47.68 36.47 21.71 22.62 33.26 54.04 32.98 46.20 36.87 
ระดับประเทศ 47.19 36.27 22.13 22.73 33.10 53.70 32.73 45.76 36.70 
ปีการศึกษา 2556 
ระดับโรงเรียน 46.13 31.29 22.27 17.29 28.15 62.11 28.48 47.23 35.37 
ระดับจังหวัด 48.11 32.91 23.66 19.06 29.72 60.99 28.08 48.86 36.42 
ระดับสังกัด 49.87 33.19 25.05 20.43 30.60 62.46 29.17 50.71 37.69 
ระดับประเทศ 49.26 33.02 25.35 20.48 30.48 62.03 29.00 49.98 37.45 
ปีการศึกษา 2557 
ระดับโรงเรียน 48.44 35.08 19.09 17.93 30.38 51.35 32.84 46.14 35.16 
ระดับจังหวัด 50.16 35.75 21.75 20.27 31.86 51.48 33.97 47.89 36.64 
ระดับสังกัด 51.41 36.81 23.12 21.72 32.67 52.48 34.90 49.71 37.85 
ระดับภำค 48.35 34.73 20.49 18.86 30.96 50.40 33.33 47.05 35.52 
ระดับประเทศ 50.76 36.53 23.44 21.74 32.54 51.94 34.64 49.01 37.58 
ปีการศึกษา 2558 
ระดับโรงเรียน 47.50 39.12 21.70 23.99 23.99 

ปีกำรศึกษำ 2558  
สอบ 5 วิชำ 

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 
ระดับภำค 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 

ปีกำรศึกษำ 2559  
สอบ 5 วิชำ 

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 
ระดับภำค 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 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขามแก่นนคร 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2559 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555-2559 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย SD ได้ 0 

1 ข้ึน
ไป 

2 ข้ึน
ไป 

3ข้ึน
ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 848 476 564 408 319 250 418 49 2.76 1.078 1.47 98.83 78.48 56.66 

คณิตศำสตร ์ 305 263 477 498 522 394 739 30 2.23 0.996 0.93 99.07 63.97 32.37 

วิทยำศำสตร ์ 272 302 490 598 560 368 547 37 2.31 0.954 1.17 98.83 70.01 33.52 

สังคมศึกษำ 1102 440 687 742 736 514 1007 74 2.47 1.108 1.40 98.60 69.92 42.04 

สุขศึกษำฯ 1931 466 417 270 195 98 122 14 3.40 0.858 0.40 99.60 93.34 80.10 

ศิลปะ 695 474 550 310 235 120 213 22 2.95 0.965 8.84 99.16 86.45 65.64 

กำรงำนอำชีพฯ 1053 400 359 194 175 62 122 18 3.25 0.921 0.76 99.24 91.52 76.04 
ภำษำต่ำงประเทศ 764 475 687 670 725 487 851 54 2.44 1.057 1.15 98.85 70.46 40.87 

IS 60 63 76 17 15 3 26 0 3.04 0.888 0.00 1.00 88.85 76.54 

รวม 7030 3359 4307 3707 3482 2296 4045 298 2.68 1.083 1.04 98.96 76.72 51.52 

 
ที่มำ : งำนวิชำกำรโรงเรียนขำมแก่นนคร 

28 มิถุนำยน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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คุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับชั้น 
รวม 

ร้อย
ละ 

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

ข้อ 1 รักชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์ 

ดีเย่ียม 296 270 292 222 249 259 1588 91.42 

1714 98.68 
ดี 18 18 26 41 10 13 126 7.25 
พอใช้ 5 3 1 9 1 4 23 1.32 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 

ดีเย่ียม 296 248 294 188 249 259 1534 88.31 

1702 97.99 
ดี 18 38 16 71 10 15 168 9.67 
พอใช้ 5 5 1 13 1 2 27 1.55 
ปรับปรุง 0 0 8 0 0 0 8 0.46 

ข้อ 3 มีวินัย 

ดีเย่ียม 296 248 294 188 249 259 1534 88.31 

1702 97.99 
ดี 18 38 16 71 10 15 168 9.67 
พอใช้ 5 5 1 13 1 2 27 1.55 
ปรับปรุง 0 0 8 0 0 0 8 0.46 

ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 

ดีเย่ียม 296 248 294 188 249 259 1534 88.31 

1702 97.99 
ดี 18 38 16 71 10 15 168 6.67 
พอใช้ 5 5 1 13 1 2 27 1.55 
ปรับปรุง 0 0 8 0 0 0 8 0.46 

ข้อ 5 อยู่อย่ำงพอเพียง 

ดีเย่ียม 296 248 294 188 249 259 1534 88.31 

1702 97.99 
ดี 18 38 16 71 10 15 168 9.67 
พอใช้ 5 5 1 13 1 2 27 1.55 
ปรับปรุง 0 0 8 0 0 0 8 0.46 

ข้อ 6 มุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

ดีเย่ียม 296 248 294 188 249 259 1534 88.31 

1702 97.99 
ดี 18 38 16 71 10 15 168 9.67 
พอใช้ 5 5 1 13 1 2 27 1.55 
ปรับปรุง 0 0 8 0 0 0 8 0.00 

ข้อ 7 รักควำมเป็นไทย 

ดีเย่ียม 296 248 292 209 249 259 1553 89.41 

1710 98.45 
ดี 18 38 26 50 10 15 157 9.04 
พอใช้ 5 5 1 13 1 2 27 1.55 
ปรับปรุง 0 0 8 0 0 0 8 0.00 

ข้อ 8 มีจิตสำธำรณะ 

ดีเย่ียม 296 248 294 188 249 259 1532 88.20 

1710 98.45 
ดี 18 38 26 71 10 15 178 10.25 
พอใช้ 5 5 1 13 1 2 27 1.55 
ปรับปรุง 0 0 8 0 0 0 8 0.00 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับชั้น 

รวม 
ร้อย
ละ 

ดีขึ้น
ไป 

ร้อย
ละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ข้อ 1 รักชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์ 

ดีเย่ียม 206 218 238 111 243 201 1217 70.63 

1636 94.95 
ดี 100 59 61 137 17 45 419 24.32 
พอใช้ 15 12 13 17 0 30 87 5.05 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 

ดีเย่ียม 206 218 238 100 243 201 1206 69.99 

1636 94.95 
ดี 100 59 61 148 17 45 430 24.96 
พอใช้ 15 12 13 17 0 30 87 5.05 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 3 มีวินัย 

ดีเย่ียม 206 212 238 105 243 201 1205 69.94 

1631 94.66 
ดี 100 65 61 138 17 45 426 24.72 
พอใช้ 15 12 13 22 0 30 92 5.34 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 

ดีเย่ียม 206 214 238 105 242 201 1206 69.99 

1631 94.66 
ดี 100 63 61 138 18 45 425 24.67 
พอใช้ 15 12 13 22 0 30 92 5.34 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 5 อยู่อย่ำงพอเพียง 

ดีเย่ียม 206 218 238 100 243 201 1206 69.99 

1636 94.95 
ดี 100 59 61 148 17 45 430 24.96 
พอใช้ 15 12 13 17 0 30 87 5.05 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 6 มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

ดีเย่ียม 205 213 238 105 243 201 1205 69.94 

1631 94.66 
ดี 101 64 61 138 17 45 426 24.72 
พอใช้ 15 12 13 22 0 30 92 5.34 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 7 รักควำมเป็นไทย 

ดีเย่ียม 206 218 238 111 243 201 1217 70.63 

1636 94.95 
ดี 100 59 61 137 17 45 419 24.32 
พอใช้ 15 12 13 17 0 30 87 5.05 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อ 8 มีจิตสำธำรณะ 

ดีเย่ียม 206 218 238 100 243 201 1206 69.99 

1636 94.95 
ดี 100 59 61 148 17 45 430 24.96 
พอใช้ 15 12 13 17 0 30 87 5.05 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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 5. การประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ม.1 322 277 41 4 0 318 98.76 
ม.2 291 244 43 4 0 287 98.63 

ม.3 319 253 64 2 0 317 99.37 
ม.4 272 199 53 20 0 252 92.65 
ม.5 260 227 30 3 0 257 98.85 
ม.6 276 243 24 9 0 267 96.74 

รวม 1740 1443 255 42 0 1698 97.59 
 

การประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ โรงเรียนขามแก่นนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ม.1 321 104 199 18 0 303 94.39 
ม.2 289 195 85 9 0 280 96.89 
ม.3 312 253 47 120 0 300 96.15 
ม.4 265 98 147 20 0 245 92.45 

ม.5 260 174 86 0 0 260 100.00 
ม.6 276 154 92 30 0 246 89.13 
รวม 1723 978 656 197 0 1634 94.83 

 
         6. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 2576 2536 98.45 40 1.55 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 2331 2304 98.84 27 1.16 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 2532 2460 97.16 72 2.84 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 2155 2123 98.52 30 1.39 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 2080 2074 99.71 6 0.29 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 2208 2193 99.32 15 0.68 
รวม/เฉล่ียร้อยละ 13882 13690 98.62 190 1.37 

*** หมำยเหตุ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม ลูกเสือฯ และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
ที่มำ : งำนวิชำกำรโรงเรียนขำมแก่นนคร 

28 มิถุนำยน 2560 
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8. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
 1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
     ผลกำรประเมิน สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรของผู้เรียน พบว่ำ นักเรียนไมน่้อยกวำ่
ร้อยละ 79 มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรอยู่ในระดับดี นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำในกำรส่ือสำรได้อย่ำงน้อย
สองภำษำ  
 2.  ด้านความสามารถในการคิด 
                ผลกำรประเมิน สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิดของผู้เรียน พบว่ำนักเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 78 มีควำมสำมำรถในกำรคิดอยู่ในระดับดี  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิด
วิจำรณญำณ และคิดสร้ำงสรรค์ได้ 
 3.  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
                ผลกำรประเมิน สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของผู้เรียน  พบว่ำนักเรียนไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอยู่ในระดับดี นักเรียนสำมำรถตัดสินใจ และแก้ปัญหำได้เป็น
อย่ำงดี 
 4.  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน  พบว่ำ นักเรียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี นักเรียนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน  พบว่ำนักเรียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ83 มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำและกำร
น ำเสนอตลอดจนมีจริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
    1.1 ห้องสมุด ICT โรงเรียนขำมแก่นนคร (พระอุดมประชำทร อุปถัมภ์) 
    1.2 หอประชุมมำตรฐำน ทันสมัยด้วยระบบแสง สี เสียง ท่ีมีคุณภำพ 
    1.3 ธนำคำรโรงเรียน (School Bank) 
    1.4 ห้องเรียนอัจฉริยะ 
    1.5 ห้อง Searching Room 
    1.6 ห้อง Multimedia Room  
    1.7 ห้องศูนย์อำเซียนศึกษำ ASEAN Study Centre 
    1.8 ห้องนำฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสำกล จ ำนวน 3 ห้อง 
    1.9 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 4 ห้อง 
    1.10 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 10 ห้อง 
    1.11 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จ ำนวน 2 ห้อง 
    1.12 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จ ำนวน 1 ห้อง 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน 
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    1.13 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ห้อง 
    1.14 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ จ ำนวน 1 ห้อง และบ้ำนดิน 
    1.15 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กอท.(คหกรรม) จ ำนวน 2 ห้อง 
    1.16 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กอท.(อุตสำหกรรม) จ ำนวน 2 ห้อง 
    1.17 ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ จ ำนวน 1 ห้อง 
    1.18 ห้องปฏิบัติกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน 1 ห้อง 
    1.19 ห้องจริยธรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม 
    1.20 สนำมกีฬำฟุตบอล สนำมกีฬำบำสเกตบอล สนำมกีฬำวอลเล่ย์บอล 
    1.21 แปลงเกษตรสำธิต และลำนแหล่งเรียนรู้ (ลำนประดู่ / ลำนหอพระ) 
    1.22 สระน้ ำ / บ่อเล้ียงปลำ  จ ำนวน 1 บ่อ 
    1.23 เรือนอำคำรพยำบำลโรงเรียนขำมแก่นนคร (พระอุดมประชำทร อุปถัมภ์) 
 

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 
    2.1 ที่มาของชื่อขอนแก่น 

เหตุท่ีเมืองนี้มีนำมว่ำ เมืองขอนแก่นนั้นได้มีต ำนำนแต่โบรำณเล่ำขำนสืบต่อกันมำว่ำ ก่อนท่ีเพี้ยเมือง
แพนจะอพยพไพร่พลมำต้ังบ้ำนต้ังเมืองขึ้นนั้น ปรำกฏว่ำบ้ำนขำม หรือต ำบลบ้ำนขำม อ าเภอน้ าพองปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นเขตแขวงร่วมกำรปกครองกับบ้ำนชีโล้น มีตอมะขำมขนำดใหญ่ท่ีตำยไปหลำยปีแล้ว กลับมีใบงอกงำม
เกิดขึน้ใหม่อีก และหำกผู้ใดไปกระท ำมิดีมิร้ำยหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ควำมเคำรพย ำเกรง ก็จะมีอันเป็นไปใน
ทันทีทันใด เป็นท่ีน่ำประหลำดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก 

ดังนั้น บรรดำชำวบ้ำนชำวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดีย์ครอบตอมะขำมนั้นเอำไว้เสีย 
เพื่อให้เป็นท่ีสักกำระของคนท่ัวไป พร้อมกับได้บรรจุพระธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ 9 บทเข้ำไว้ในเจดีย์
ครอบตอมะขำมนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่ำ พระเจ้ำ 9 พระองค์ แต่เจดีย์ท่ีสร้ำงในครั้งแรกเป็นรูปปรำงค์ หลังจำกได้
ท ำกำรบูรณะใหม่เมื่อรำว 50 ปีท่ีผ่ำนมำนี้ จึงได้เปล่ียนเป็นรูปทรงเจดีย์ และมีนำมว่ำ พระธาตุขามแก่น 
ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวัดเจติยภูมิ บ้ำนขำม ต ำบลบ้ำนขำม อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น พระเจดีย์ขำมแก่น
ถือว่ำเป็นปูชนียสถำนอันศักดิ์สิทธิ์ของชำวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีงำนพิธีบวงสรวง เคำรพสักกำระกันในวัน
เพ็ญเดือน 6 ทุกปี ส่วนทำงด้ำนทิศตะวันตกของเจดีย์พระธำตุขำมแก่นนั้น มีซำกโบรำณท่ีปรักหักพังปรำกฏ
อยู่ โดยอยู่ห่ำงจำกเจดีย์รำว 15 เส้น หรืออยู่คนละฟำกทุ่งของบ้ำนขำม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบริเวณแถบนี้น่ำจะ
เป็นท่ีต้ังของเมืองมำก่อน แต่ได้ร้ำงไปนำน ดังนั้น จึงได้ถือเอำนิมิตนี้มำต้ังนำมเมืองว่ำขำมแก่น แต่ต่อมำจึง
เรียกเพี้ยนมำเป็นเมืองขอนแก่น จนกระท่ังทุกวันนี้ 
     2.2 ข้อมูลพื้นฐานต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่บนพื้นท่ี 45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตำรำง
กิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ 
ติดต่อกับ เทศบำลนครขอนแก่น และ ต ำบลบึงเนียม อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ ต ำบลหนองตูม และ ต ำบลโคกสี อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และทิศตะวันตก ติดต่อ
กับ ต ำบลบ้ำนค้อ ต ำบลบ้ำนเป็ด และต ำบลแดงใหญ่ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   แบ่งกำร
ปกครองออกเป็น 28 หมู่บ้ำน มีประชำกรท้ังส้ิน 47,070 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนำคม 2554)  

  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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อาชีพประชากรต าบลศิลา  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
           เนื่องด้วยสภำพพื้นท่ีของต ำบลศิลำท่ีมีชำยขอบติดต่อท้ังเขตเทศบำลนคร และเขตชนบท อีกท้ังอยู่
ในเขตชลประทำนหนองหวำย ประชำกรในเขตพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศิลำ จึงประกอบอำชีพท่ี
หลำกหลำย ดังนี้  

- ด้ำนกำรเกษตร โดยมีพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส ำคัญคือ ข้ำวนำปี ข้ำวนำปรัง ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ผลไม้  
- ด้ำนปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่  
- ด้ำนรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  
- รับจ้ำงท่ัวไป และอื่น ๆ  

สถำนศึกษำ และศำสนำในเขตต ำบลศิลำ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 แห่ง  
- โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 7 แห่ง  
- โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 3 แห่ง  
- โรงเรียนมัธยมศึกษำ จ ำนวน 2 แห่ง  
- โรงเรียนเอกชน จ ำนวน 12 แห่ง  
- โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 1 แห่ง  
- วัด/ส ำนักสงฆ์ จ ำนวน 21 แห่ง  

แหล่งน้ าในเขตต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- น้ ำประปำ ใช้ระบบประปำส่วนภูมิภำค  
- ระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนบึงอีเฒ่ำ ท่ำแก บ้ำนเต่ำนอ  
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ ประกอบด้วย ล ำห้วย จ ำนวน 4 สำย  แม่น้ ำ ล ำคลอง จ ำนวน 10 สำย  คลอง

ชลประทำน จ ำนวน 11 สำย  คลองส่งน้ ำ จ ำนวน 18 สำย  หนองบึง จ ำนวน 9 แห่ง  
- แหล่งน้ ำท่ีสร้ำงขึ้น  ประกอบด้วย ฝำย จ ำนวน 1 แห่ง บ่อน้ ำต้ืน จ ำนวน 670 แห่ง บ่อบำดำล 

จ ำนวน 462 แห่ง  
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
แหล่งน้ ำธรรมชำติในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศิลำ มีล ำห้วยและหนองน้ ำกระจำยอยู่ตำม

หมู่บ้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
- ห้วยศิลำ ไหลผ่ำนบ้ำนโนนม่วง (ม.3) บ้ำนหนองกุง ม.2 บ้ำนศิลำ ม.1  
- ห้วยปลำหลำย ไหลผ่ำนจำกหนองอีเลิง ผ่ำนบ้ำนบึงอีเฒ่ำ ม.5  
- ห้วยพระคือ ไหลผ่ำนบ้ำนหนองหิน ม.8 ม.22 ถึงบ้ำนดอนยำง ม.16  
- ห้วยกุดสำมขำ ไหลผ่ำนบ้ำนหนองหิน ม.8 บ้ำนดอนยำง บ้ำนโกทำ ไหลลงบ้ำนดงพอง  
- ฝำยน้ ำล้นห้วยบุหรี่ (ฝำยเจ๊ก) อยู่ในพื้นท่ี บ้ำนโนนม่วง ม.12 ไหลลงสู่ อบต.ส ำรำญ  
- หนองหิน ในเขตบ้ำนหนองหิน ม.8 ม.22  
- หนองอีเลิง ในเขตบ้ำนศิลำ ม.1 และบ้ำนเต่ำนอ ม.7  
- หนองอีเฮี้ยน ในเขตบ้ำนบึงอีเฒ่ำ ม.5  
- หนองกินหมู ในเขตบ้ำนโนนม่วง ม.3  
- หนองทุ่ม ในเขตบ้ำนโนนม่วง ม.3  
- หนองซองแมว ในเขตพื้นท่ีบ้ำนเกษร ม.15  
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- หนองไผ่ ในเขตพื้นท่ีบ้ำนหนองไผ่ ม.14  
- บึงอีเฒ่ำ ในเขตบ้ำนบึงอีเฒ่ำ ม.5  
- บึงใคร่นุ่น ในเขตบ้ำนท่ำแก ม.6  

     2.3 แหล่งเรียนรู้ แหล่งประวัติศำสตร์ โบรำณคดี และสวนสำธำรณะ 
พระธำตุขำมแก่น : ต้ังอยู่ท่ีวัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมำต้ังแต่สมัยโบราณ เป็นเวลำ
ประมำณ 2000 ปี ต้ังแต่ พ.ศ 500 ต่อมำเจ้ำเมืองสุวรรณภูมิ ช่ือ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ได้มำต้ังเมืองขำมแก่นท่ี บ้ำนขำม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์เจ้ำเมือง
โมรีย์ (เมืองโมรีย์อยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร้ำงพระธำตุขำมแก่น ต้ังอยู่ในวัดเจติยภูมิ ต าบล
บ้านขาม 

งำนฉลองและนมัสกำรพระธำตุขำมแก่น : จัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 กำรสักการะ ใช้ธูป เทียน 
ดอกไม้ ขันแปดเก้า ในวันขึ้น 15 ค่ ำ ของทุกเดือน พระธำตุขำมแก่น พระธำตุขำมแก่นเป็นปูชนียสถาน
ส ำคัญคู่เมืองขอนแก่นและเป็นท่ีเคารพสักการะของชำวจังหวัดขอนแก่น พระธำตุขำมแก่นมีลักษณะเป็น
เจดีย์ฐานสามเหลี่ยมทรงอีสาน องค์พระธำตุสูง 19 เมตร ฐำนด้ำนทิศตะวันออกและตะวันตกกว้ำง 10.90 
เมตร เท่ำกัน รอบองค์พระธำตุมีก าแพงแก้วล้อมรอบ ท้ัง 4 ด้ำน สูง 1.20 เมตร ก ำแพงแก้วห่ำงจำกองค์
พระธำตุโดยเฉล่ีย 2.30 เมตร ทุกด้ำนมีประตูเข้ำออก ด้ำนทิศเหนือ 2 ช่อง และทิศใต้ 2 ช่อง กว้ำงช่องละ 1 
เมตร ต ำนำนพระธำตุขำมแก่น ประมำณ พ.ศ. 3 พระมหำกัสสปได้น ำเอำพระอุรังคธำตุของพระ พุทธเจ้ำมำ
ประดิษฐำนท่ีภูก ำพร้ำและได้สร้ำงองค์พระธำตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทรำบข่ำวดังนั้น เกิด
ศรัทธำใคร่น ำพระอังคำรมำบรรจุไว้ด้วยกัน จึงได้เดินทำงมำพร้อมกับข้าราชบริพารและพระอรหันต์ท้ัง 9 
องค์ ในระหว่ำงเดินทำงได้ผ่ำนดอนมะขำมแห่งหนึ่งเป็นเวลำค่ ำพอดี จึงได้พำกันพักแรมในสถำนท่ีนี้ใน
บริเวณท่ีพักมีต้นมะขำมตำยต้นใหญ่ต้นหนึ่ง มีแต่แก่นข้ำงใน จึงได้เอำพระ อังคำรเก็บไว้ในต้นมะขำมต้นนี้ 
ครั้งเมื่อเดินทำงต่อไปยังภูก ำพร้ำ ปรำกฏว่ำองค์พระธำตุพนมสร้ำงเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จึงต้องเดินทำงกลับ
ถิน่เดิม เมื่อเดินทำงมำถึงดอนมะขำมบริเวณท่ีพักท่ีเดิมก็พบว่ำต้นมะขำมท่ีตำยเหลือแต่แก่นต้นนั้น กลับยืน
ต้นแตกกิ่งก้ำนสำขำ มีใบเขียวชะอุ่ม และดูงำมตำเป็นอัศจรรย์ พระยำหลังเขียวและพระอรหันต์ท้ัง 9 องค์ 
จึงตกลงใจสร้ำงพระธำตุครอบต้นมะขำม โดยบรรจุพระอังคำรของพระพุทธเจ้ำพร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทอง 
โดยท ำเป็นพระพุทธรูปแทนพระองค์เข้ำบรรจุไว้ในองค์พระธำตุ และก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ณ บริเวณใกล้ๆพระ
ธำตุ ส่วนพระอรหันต์ท้ัง 9 องค์ ก็ได้จัดสร้ำงวัดเคียงคู่พระธำตุ เมื่อพระอรหันต์ท้ัง 9 องค์ได้ดับขันธ์
ปรินิพพำน ประชำชนได้น ำพระธำตุของพระอรหันต์บรรจุไว้ในพระธำตุองค์เล็กซึ่งอยู่ใกล้พระธำตุขำมแก่น
เรียกว่ำครูบำท้ังเก้ำ เจ้ำมหำธำตุ มำจนทุกวันนี้ทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงำนฉลององค์พระธำตุขำมแก่นเป็น
งำนประจ ำปี 

กู่ประภาชัย บ้านนาค าน้อย : ซึ่งเป็นกลุ่มโบรำณสถำนส ำคัญ กู่ประภำชัย หรือท่ีชำวบ้ำนเรียกว่ำ 
“กู่บ้ำนนำค ำน้อย” เป็นโบรำณสถำนท่ีมีแผนผังแบบห้องอโรคยำ (สถำนพยำบำล) ซึ่งสันนิษฐำนว่ำ สร้ำงขึ้น
ในสมัยพระเจ้ำชัยวรมันท่ี 7 แห่งอำณำจักรเขมร รำวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณโดยรอบประกอบด้วย
ปรำงค์ประธำนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ด้ำนขวำมือคือท่ีต้ังของบรรณำลัย ตัวอำคำรท้ังสองล้อมรอบด้วยก ำแพง
แก้ว ด้ำนนอกก ำแพงมีสระน้ ำ รอบด้ำนร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง: เป็นสถำนท่ีเคำรพบูชำของชำวขอนแก่น ประดิษฐำนอยู่ท่ีศำลำสุขใจ ถนน
เทพำรักษ์ หน้ำส ำนักงำนเทศบำลนครขอนแก่น ท่ำนเจ้ำคุณปู่พระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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อดีตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น ได้น ำหลักศิลำจำรึกมำจำกโบรำณสถำนในท้องท่ีอ ำเภอชุมแพมำประกอบ
พิธีตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำท ำเป็นหลักเมืองเมื่อวันท่ี 20 สิงหำคม พ.ศ. 2499 

พระมหำธำตุแก่นนคร: ต้ังอยู่ภำยในวัดหนองแวงพระอำรำมหลวง ถนนกลางเมือง เป็นศิลปะสมัย
ทวารวดีผสมผสำนศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชำวอีสำนตำกแห มี 9 ช้ัน เป็นท่ีประดิษฐำนพระบรม
สำรีริกธำตุ มีกำรตกแต่งด้วยลวดลำยแกะสลัก และภำพเขียนอย่ำงงดงำม เป็นสถำนท่ีเคำรพบูชำของชำว
ขอนแก่น และเป็นสถำนท่ีชมทัศนียภำพเมืองขอนแก่น 

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์: ต้ังอยู่ท่ีสวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง พระนครศรีบริรักษ์หรือท้ำวเพี้ย
เมืองแพนเป็นขุนนำงเช้ือพระวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์ มีธิดำช่ือนำงค ำแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้ำวเพี้ยเมืองแพนได้พำสมัครพรรคพวกประมำณ 330 คน 
อพยพมำอยู่ท่ีบ้ำนบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยำนครรำชสีมำ ต่อมำในปี พ.ศ. 2340 พระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชทรงโปรดเกล้ำฯ ยกบ้ำนบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" และยกฐำนันดรศักด์ิท้ำว
เพีย้เมืองแพนขึ้นเป็น "พระนครศรีบริรักษ์" พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชำชน
ชำวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้ำงอนุสำวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคำรพสักกำระของ
ชำวเมือง 

น้ าส่างสนามบิน: ต้ังอยู่บริเวณถนนหน้ำศูนย์รำชกำร ตรงข้ำมโรงเรียนสนามบินด้ำนทิศเหนือ เป็น
บ่อน้ ำประวัติศำสตร์ท่ีมีมำก่อนท่ีเมืองขอนแก่นจะมีน้ ำประปำบริโภค เป็นจุดรวมใจของชำวขอนแก่น เป็น
แหล่งน้ ำท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของชำวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่แก่ประชำชนชำวขอนแก่นมำ
เป็นเวลำยำวนำน 

ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า): เป็นศำลหลักเมืองหรือบือบ้ำนท่ีท้ำวเพี้ยเมืองแพนได้ต้ังไว้ ณ บริเวณใจ
กลำงหมู่บ้ำน เป็นเสำหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีกำรย้ำยเมืองอีก 5 ครั้ง ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณซอย
กลำงเมือง 21 ด้ำนข้ำงศูนย์กัลยำณมิตร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น: ต้ังอยู่ถนนหลังศูนย์รำชกำร เป็นท่ีเก็บรวบรวม และจัด
แสดงโบรำณวัตถุ และศิลปวัตถุอันมีค่ำ ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงสมัยประวัติศำสตร์  มีกำรจัด
แสดงโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ท่ีบ้ำนเชียง และเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในยุคนั้น  ส่ิงท่ีควรชมส ำหรับ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือใบเสมำหินทรำยขนำดใหญ่ เป็นงำนพุทธศิลป์สมัยทวำรวดี จ ำหลักภำพพุทธประวัติท่ี
งดงำมและสมบูรณ์มำก พบท่ีเมืองฟ้ำแดดสูงยำง จังหวัดกำฬสินธุ์  นอกจำกนั้นยังมีศิลปวัตถุสมัยขอม หรือ
ลพบรุี อันได้แก่ทับหลังจำกปรำสำทหินในภำคอีสำน  นอกเหนือจำกโบรำณวัตถุท่ีพบในท้องถิ่นแล้ว ท่ีนี่ยังจัด
แสดงศิลปวัตถุสมัยอื่นไว้ด้วย เช่น สุโขทัย อยุธยำ เป็นต้น  และส่วนหนึ่งก็จัดแสดงข้ำวของเครื่องใช้พื้นบ้ำน
ไว้ด้วยเหมำะส ำหรับผู้ท่ีสนใจศึกษำด้ำนประวัติศำสตร์ โบรำณคดี และชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนอีสำน 
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหล่งแสดงศิลปะ
พื้นบ้ำนและเป็นสถำนท่ีจัดแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ ต้ังอยู่ท่ีถนนมะลิวัลย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กำญจนำภิเษก ขอนแก่น :  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กำญจนภิเษก 
จัดสร้ำงขึ้นโดยมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในวโรกำสท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงครองรำชย์ครบ 50 ปี 
โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เสด็จพระรำชด ำเนินวำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวำคม 2537 
เพื่อเป็นศูนย์ประชุมระดับชำติแห่งใหม่ ตัวอำคำรเป็นสถำปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสำน  ประยุกต์จำก
เอกลักษณ์ของรูปทรงแต่ด้ังเดิม สำมำรถรองรับกำรจัดประชุมได้ 3,000 ท่ีนั่ง  พร้อมอัฒจันทร์ในบริเวณช้ัน
ลอยอีก ๑,๐๐๐ ท่ีนั่ง พร้อมท้ังระบบแสง สี เสียง  และโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย สะดวกสบำยด้วยระบบ

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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สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ระบบท ำควำมเย็นและระบบไฟฟ้ำส ำรอง พร้อมระบบควำมรักษำควำมปลอดภัยท่ี
ทันสมัย  ลำนจอดรถสำมำรถจอดได้ 1,000 คัน รถโดยสำร 20-25 คัน  
 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น: โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ต้ังอยู่ ณ บริเวณช้ันล่ำงอำคำรสวนสำธำรณะ 200 
ปี บึงแก่นนคร เทศบำลนครขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติ ท่ีเก็บรวบรวม เรื่องรำวอันเป็นท่ีมำของเมือง
ขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของชำวขอนแก่น  ต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อเช่ือมโยงให้ชุมชน เกิดจิตส ำนึกในควำมรัก และหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง และเป็น
ศูนย์กลำงกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลประวัติเมืองขอนแก่น โดยอำศัยผู้เฒ่ำผู้แก่  และชำวขอนแก่นเป็นผู้ให้
ข้อมูล   โดยแบ่งพื้น ท่ีจัดนิทรรศกำรออกเป็น 5 โซน  คือ โซนท่ี 1 แนะน ำเมืองขอนแก่น โซนท่ี 2 
ประวัติศำสตร์ของเมืองขอนแก่น  และวัฒนธรรมโบรำณ   ท่ีมีอำยุยำวนำนมำกกว่ำ 3,000 – 5,000  ปี 
นับต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ โซนท่ี 3 กำรต้ังเมือง โซนท่ี 4 บ้ำนเมืองและวิถีชีวิตของชำวขอนแก่น โซนท่ี 
๕ ขอนแก่นวันนี้  น ำเสนอภำพสะท้อนชีวิต และควำมเป็นอยู่ของชำวขอนแก่นในปัจจุบัน ด้วยกำรน ำเสนอ
วัฒนธรรมประเพณี ท่ียังคงปฏิบัติกันสืบมำจนถึงปัจจุบัน  
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าท้องถ่ิน จังหวัดขอนแก่น: ต้ังอยู่ท่ีศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ี 4 
บ้ำนสำมเหล่ียม ถนนศรีมำรัตน์ เป็นแหล่งศึกษำควำมรู้ส ำหรับเด็ก เยำวชน และประชำชนท่ัวไป ท่ีพร้อมไป
ด้วยข้อมูลพื้นฐำน ควำมรู้ หลักกำรทฤษฎีทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม
อุปกรณ์เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ และกำรแสดงถึงวิวัฒนำกำรในกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

สิมอีสำน (วัดป่ำแสงอรุณ):  ต้ังอยู่ในวัดป่ำแสงอรุณ ต ำบลพระลับ ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ๓ 
กิโลเมตร ตำมเส้นทำงขอนแก่น-กำฬสินธุ์  สิมอีสำนมีควำมวิจิตรงดงำมของอำคำร และภำพเขียนฝำผนังลำย
ผ้ำไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษำเรียนรู้  และอนุรักษ์
สถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

วัดไชยศรี และฮูปแต้มสินไซ: วัดไชยศรี ต้ังอยู่บ้ำนสำวะถี ต ำบลสำวะถี  เป็นวัดเก่ำแก่ต้ังมำต้ังแต่ปี 
๒๕๐๘ มีอำคำรท่ีส ำคัญคือ ศำลำกำรเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน  และสิมหรือโบสถ์ของวัดมี
จิตรกรรมฝำผนัง (ฮูปแต้ม) เรื่องรำวทำงพุทธศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสำนโดยฝีมือช่ำง
พื้นบ้ำน ในทุกมุมทุกด้ำนไม่มีท่ีว่ำงท้ังด้ำนนอกและด้ำนใน  

สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ มหำรำชินี:  ต้ังอยู่หมู่ 7 บ้ำนหนองบัวดีหมี ต ำบลท่ำ
พระ บนพื้นท่ีประมำณ 10 ไร่  ภำยในมีจุดเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์และต ำนำนของต ำบลท่ำพระคือ รูปปั้นหมี
ควำยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ภูเวียง: ต้ังอยู่ในเขตต ำบลในเมือง อ ำเภอเวียงเก่ำ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยำ จัด
แสดงเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรก ำเนิดและวิวัฒนำกำรของโลก ประกอบด้วยกำรเปล่ียนแปลงทำงธรณีวิทยำและ
ก ำเนิดและวิวัฒนำกำรของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไดโนเสำร์ท่ีขุดค้นพบในหุบเขำภูเวียง ถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเหมำะกับสถำนศึกษำและนักท่องเท่ียว 

บึงแก่นนคร : เป็นสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถำนท่ีท่องเท่ียว เป็นบึงธรรมชำติคู่เมืองขอนแก่น ท่ี
มีควำมกว้ำงถึง 600 ไร่ในฤดูฝนจะมีระดับน้ ำปริ่มฝ่ัง มีสถำนท่ีออกก ำลังกำย โซนตกปลำ ลำนกีฬำ แหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลำ ต้ังอยู่ติดกับถนนรอบบึง 

บึงทุ่งสร้าง : เป็นสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถำนท่ีท่องเท่ียว มีสภำพเป็นบึงธรรมชำติ มีสวน
สุขภำพส ำหรับออกก ำลังกำย มีพื้นท่ี 1 ,600 ไร่ ต้ังอยู่ท่ีถนนกสิกรทุ่งสร้ำง อนำคตจะได้รับกำรพัฒนำเป็น
สวนพฤกษศำสตร์ชุ่มน้ ำ สวนนก และลำนกีฬำ 

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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สวนสาธารณะประตูเมือง : มีพื้นท่ี 10 ไร่ 1 งำน 14.2 ตำรำงวำ เดิมเป็นท่ีดินของตระกูล ทวีแสง
สกุลไทย ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นสถำนท่ีทดลองและพัฒนำพันธุ์ข้ำว ต่อมำเมื่อถนน
มิตรภำพตัดผ่ำนถูกท้ิงร้ำง เทศบำลได้ประสำนขอใช้ท่ี ดิ นจำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น              
(นำยบุณยรงค์ นิลวงศ์) และกรมธนำรักษ์ปัจจุบันเทศบำลปรับปรุงเป็นสวนสำธำรณะท่ีสวยงำม ร่มรื่น        
มีระดับพื้นท่ีสูงต่ ำเป็นมิติมุมมองท่ีแตกต่ำงจำกสวนท่ัวไป และยังเป็นสวนท่ีเป็นสัญลักษณ์ของกำรเข้ำถึงเมือง
ขอนแก่น ต้ังอยู่บริเวณถนนศรีจันทร์ตัดกับถนน มิตรภำพ 

2.4 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถ่ินที่ส าคัญ 
      - งำนประเพณีท ำบุญตักบำตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันท่ี 1 มกรำคม ของทุกปี 
      - งำนประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำนเทศกำลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้ำวเหนียว โดยจะ

จัดขึ้นในวันท่ี 8–15 เมษำยน ของทุกปี 
      - งำนประเพณีวันเข้ำพรรษำ โดยจะจัดขึ้นระหว่ำงวันเข้ำพรรษำของทุกปี 
      - งำนประเพณีออกพรรษำไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสำน จัดระหว่ำงวันออกพรรษำของทุกปี 
      -งำนเทศกำลไหมประเพณีผูกเส่ียวและงำนกำชำด จัดขึ้นในช่วงพฤศจิกำยน–ธันวำคม ทุกปี 
      -งำน countdown ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ (ขอนแก่น countdown) จัดช่วงปลำยเดือน

ธันวำคมของทุกปี 
 
 
2.5 ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ท้องถ่ิน ของสถานศึกษา 

ท่ี ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความช านาญ 
1 นำงวันดี   พลทองสถิต กำรขับร้องเพลงพื้นเมือง และกำรกรำบบูชำคุณ 5 
2 นำงอังคำร   ไชยปัญญำ กำรขับร้องเพลงพื้นเมือง กำรเชิดหุ่นกระบอก 
3 นำยบุญ   หัสดี กำรปลูกพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4 นำงสุบัน   อุปนำศักดิ์ กำรร้อยมำลัย 
5 นำยไสว   ไชยเวช กำรท ำไร่นำสวนผสม 
6 นำยบุญเกิด  พิมพ์วรเมธำกุล ภำษำไทยอิสำน   และภำษำไทยน้อย 
7 พระประธำน กำรท ำสมำธิ 
8 พระวรชัด ศำสนพิธี 
9 นำงยินดี   หมื่นกันยำ กำรท ำพำนบำยศรี 
10 นำงนภำพร   พิมพ์วรเมธำกุล ภำษำไทยน้อย 
11 นำยสวำท   พุทธรรมำ กำรปลูกพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
12 นำยโกศล    แดนตะโคตร์ พืชสมุนไพร  หมอยำสมุนไพร 
13 นำยสังวำลย์  ผ่องแผ้ว หุ่นกระบอกอิสำน 
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แหล่งเรียนรู้ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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สถิติจ านวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ปีการศึกษา 2559 
ภาคเรียนท่ี 1 

 

ระดับชั้น วันท่ี 9-10 กรกฏำคม  2559 
ทั้งหมด มำ ร้อยละ ไม่มำ ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 321 308 95.95 13 4.05 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 306 273 89.22 33 10.78 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 368 339 92.12 29 7.8 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 995 920 92.46 75 7.54 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 297 273 91.92 24 8.08 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 294 273 92.86 21 7.14 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 300 270 90.00 30 10.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 891 816 91.58 75 8.41 

รวม 1,886 1736 92.05 150 7.95 
 
 
 
 

 
 
 

กราฟแสดงจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2559 
เข้าร่วมประชุม/ไม่ร่วมประชุม วันที่  9-10 กรกฎาคม  2559 
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สถิติจ านวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ปีการศึกษา 2559 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

ระดับชั้น วันท่ี 7-8 มกรำคม  2560 
ทั้งหมด มำ ร้อยละ ไม่มำ ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 321 290 90.34 31 9.66 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 306 266 86.93 40 13.07 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 368 273 74.18 95 25.82 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 995 829 83.32 166 16.68 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 297 223 75.08 74 24.92 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 294 219 74.49 75 25.51 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 300 190 63.33 110 36.67 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 891 632 70.93 259 29.07 

รวม 1,886 1461 77.46 425 22.54 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2559 
เข้าร่วมประชุม วันที่ 7-8 มกราคม  2560 
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กราฟเปรียบเทียบร้อยละจ านวนผูป้กครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 คร้ังที่ 1 กับ คร้ังที่ 2 
 
 
 

สถิติเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

 ทั้งหมด มำ ร้อยละ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 321 321 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 306 306 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 368 368 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 995 995 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 297 297 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 294 294 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 300 300 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 891 891 100.00 

รวม 1,886 1,886 100.00 
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สถิติการรับบริการ(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2559 

ท่ี เดือน/ป ี
จ านวนผู้รับบริการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 พฤษภำคม 2558 1 5 6 8,798  
2 มิถุนำยน 2558 2 - 2 8,930 
3 กรกฎำคม 2558 2 2 4 2,906 
4 สิงหำคม 2558 - - - - 
5 กันยำยน 2558 2 4 6 4,524 
6 ตุลำคม 2558 2 1 3 15,455 
7 พฤศจิกำยน 255 1 - 1 1,288 
8 ธันวำคม 255 3 9 12 14,218 
9 มกรำคม 2559 1 2 3 5,288 
10 กุมภำพันธ์ 2559 1 1 2 10,305 
11 มีนำคม 2559 1 3 4 141,800 

รวม 16 27 43 213,512 
ที่มา  :  งานระบบดูแลฯ  กลุ่มกิจการนักเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

กราฟแสดงการรับเงิน(เคลม)การประกันเก่ียวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
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ระดับชั้น 
ระยะทางจากบ้าน-โรงเรียน 

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

ม.1 216 89 15 12 332 

ม.2 195 85 82 15 377 

ม.3 201 91 71 13 376 

ม.4 196 86 31 10 323 

ม.5 213 50 47 11 321 

ม.6 234 49 71 15 369 

รวม 1,255 450 317 76 2098 

ร้อยละ 59.82 21.45 15.11 3.62 100 
 
 

 
 

 

ระดับชั้น 
เดินเท้า 

 
รถโดยสาร 
ประจ าทาง 

พาหนะท่ีไม่ต้อง 
เสียค่าโดยสาร 

จักรยาน 
ยืมเรียน 

รวม 

ม.1 96 127 98 0 321 

ม.2 63 90 152 1 306 

ม.3 24 184 160 0 368 

ม.4 39 142 116 0 297 

ม.5 37 125 132 0 294 

ม.6 41 132 127 0 300 

รวม 314 923 860 1 1886 

ร้อยละ 14.97 43.99 40.99 0.05 100 
 
 

 
 

 

ตารางแสดงระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน 

ตารางแสดงจ านวนวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
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สถิติการมาโรงเรยีนสายของนักเรียน ปีการศึกษา  2559 

เดือน 
ระดับช้ัน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤษภำคม  2559 0 2 10 6 7 12 37 
มิถุนำยน  2559 3 10 9 31 45 60 158 
กรกฎำคม  2559 1 15 19 23 53 51 162 
สิงหำคม  2559 8 7 23 53 85 42 218 
กันยำยน  2559 2 2 12 27 38 20 101 
พฤศจิกำยน 2559 5 16 10 29 45 47 152 
ธันวำคม 2559 20 21 17 35 48 63 204 
มกรำคม 2560 7 17 34 28 36 61 183 
กุมภำพันธ์ 2560 30 18 24 29 61 21 183 
มีนำคม 2560 9 11 12 24 31 8 95 

รวม 85 119 170 285 449 385 1,493 
เฉลี่ยร้อยละ / เทอม 26.48 38.88 46.19 95.95 152.72 128.33 79.16 

 
สถิตินักเรียนแยกตามประเภทขาดแคลน ปีการศึกษา 2559 

ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ร้อย
ละ ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1. นักเรียนขำด
แคลนทั้งหมด 

162 159 143 163 184 184 151 145 111 183 126 174 1885 99.94 

2. เครื่องแบบ
นักเรียน 

161 155 143 163 184 184 148 145 110 182 125 174 1874 99.36 

3. เครื่องเขียน 162 159 143 163 184 184 151 145 110 183 125 172 1881 99.73 
4. แบบเรียน
(หนังสือ) 

162 158 143 163 184 184 150 145 111 183 125 173 1881 99.73 

5. อำหำรกลำงวัน 162 159 143 163 182 183 64 40 103 165 64 72 1500 79.53 
6. ขำดแคลน 3 
รำยกำร 

162 159 143 163 184 184 147 145 110 183 124 171 1875 99.41 

การนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 

พุทธ 319 306 367 294 293 297 1876 99.52 
อิสลำม 2 0 0 0 1 0 3 0.16 
คริสต์ 0 0 1 2 1 2 6 0.32 
ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 - 
พรำหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 - 
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 - 

รวม 321 306 368 296 294 300 1,885 100.00 
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น้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

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

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1.
น้ ำหนัก
ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ 

10 12 12 4 2 7 6 3 1 11 3 11 34 48 1.80 2.55 

2. 
ส่วนสูง
ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ 

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

3.น้ ำหนัก 
ส่วนสูงต่ ำ
กว่ำ
เกณฑ์ 

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

4. 
น้ ำหนัก
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 

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

5. 
ส่วนสูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 

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

6. 
น้ ำหนัก 
ส่วนสูง 
สูงกว่ำ
เกณฑ์ 

18 15 10 11 12 14 12 17 8 12 11 14 71 83 3.77 4.40 

7. 
น้ ำหนัก
อยู่ใน
เกณฑ์ 

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

8. 
ส่วนสูง
อยู่ใน
เกณฑ์ 

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

9. 
น้ ำหนัก
ส่วนสูง
อยู่ใน
เกณฑ์ 

100 87 84 115 125 117 89 90 79 99 72 100 549 608 29.12 32.25 
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สถิตินักเรียนด้อยโอกาส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

ชั้น 
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการ พิการและด้อยโอกาส 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 162 158 0 0 0 0 0 
ม.2 143 163 0 0 0 0 0 
ม.3 184 184 0 0 1 0 1 
ม.4 150 144 0 0 0 0 0 
ม.5 110 183 0 0 2 0 2 
ม.6 121 161 0 0 2 1 3 
รวม 870 993 0 0 5 1 6 

ร้อยละ 46.12 52.65 0 0 0.57 0.10 0.67 
 
 

 
สถิติจ านวนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2559 

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

เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กถูกทอดท้ิง 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครอง
เยำวชน 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ผลกระทบจำกเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กยำกจน 319 306 368 294 293 282 1862 98.72 
เด็กท่ีมีปญัหำเกี่ยวกับยำเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ก ำพร้ำ 1 0 0 0 0 0 0 0.05 
ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อำยุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 320 306 368 294 293 282 1863 98.83 
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สถติิอายุของนักเรียน  ปีการศึกษา 2559 
 

อาย ุ/ ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
11 ปี 2 0 0 0 0 0 2 
12 ปี 121 1 0 0 0 0 122 
13 ปี 192 102 0 0 0 0 294 
14 ปี 6 194 125 0 0 0 325 
15 ปี 0 8 230 103 0 0 341 
16 ปึ 0 1 11 178 70 0 260 
17 ปี 0 0 2 10 203 81 296 
18 ปีข้ึนไป 0 0 0 5 21 219 245 
รวม 321 306 368 296 294 300 1885 
 
 

 
สถิติสัญชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

 
สัญชาติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
ไทย 321 306 368 296 294 300 1885 100.00 
กัมพูชำ 0 0 0 0 0 0 0 0 
จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 
ซำอุดีอำระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 
ญ่ีปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนปำล 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปำกีสถำน 0 0 0 0 0 0 0 0 
พม่ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ฟิลิปปินส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
มำเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลำว 0 0 0 0 0 0 0 0 

ท่ีมำ  :  ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2559 
 

สถิติการใช้รถจักรยานยนต์ / การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
จ ำนวน 56 68 105 125 142 154 650 34.46 

ท่ีมำ  :  งำนจรำจร กลุ่มกิจกำรนักเรียน 
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สถิติการให้บริการสมาชิกธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2559 
 

ท่ี เดือน/ป ี
ผู้ใช้บริการ 
(รายการ) 

ฝาก (บาท) 
จ านวนรายที่

ถอนเงิน 
จ านวนที่ถอน 

(บาท) 
1 พฤษภำคม 2559 2094 68062.45 21 6459 
2 มิถุนำยน   2559 1991 75969 35 30442 
3 กรกฎำคม 2559 1056 241450.46 37 18910 
4 สิงหำคม   2559 1265 69234.25 119 64640.11 
5 กันยำยน   2559 686 44242 73 47352.22 
6 ตุลำคม     2559 148 18026 15 25108.70 
7 พฤศจิกำยน 2559 10400 28543.53 8 3589 
8 ธันวำคม    2559 3112 20537.42 34 14906 
9 มกรำคม    2560 3738 20853 17 13569 
10 กุมภำพันธ์ 2560 12 19413.17 7 17635 

 
 

สถิติการการฝาก-ถอนเงินจากธนาคารโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2554-2559 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้ใช้บริการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
ฝากเงิน ถอนเงิน 

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

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

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

2559 24,502 606,331.28 242,611.03  

รวม 78,850 7,058,123.26                1,432,149.33 พ.ค.59-ก.พ.60 
ท่ีมำ  :  งำนธนำคำร กลุ่มอ ำนวยกำร 
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สถิติการให้บริการปฐมพยาบาล แยกตามประเภทการเจ็บป่วย ปีการศึกษา 2559 
ล าดับ อาการ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม ร้อยละ 

1 เป็นไข ้ 574 273 847 44.90 
2 กระเพำะอำหำร 10 8 18 0.95 
3 ปวดประจ ำเดือน 140 94 234 12.40 
4 ไอ 46 47 93 4.93 
5 ไข้หวัด 94 169 263 13.94 
6 ปวดท้อง จุกเสียด 194 160 354 18.76 
7 ท้องเสีย 26 27 50 2.65 
8 ฟกช้ ำข้อเคล็ดกล้ำมเนื้ออักเสบ 17 27 44 2.33 
9 ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ 2 - 2 0.10 
10 ปำกเป็นแผล 3 1 4 0.21 
11 ปวดศีรษะเป็นไข้ตัวร้อน 97 32 123 6.52 
12 วิงเวียน อำเจียน 12 6 18 0.95 
14 ลมชัก (เครียด) 24 7 31 1.64 
15 อุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์ 11 14 25 1.32 
16 หกล้ม 18 14 32 1.69 
17 อื่นๆ (มีดบำด/ชนประตู ฯลฯ) 153 131 284 15.05 

รวม 1415 1010 2425 100.00 
ที่มำ  :  งำนอนำมัยโรงเรียน  กลุ่มอ ำนวยกำร 
             ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนำคม 2559 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กราฟแสดงการให้บริการปฐมพยาบาล ปีการศึกษา 2559 
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การเข้าใช้บริการห้องสมุด ICT โรงเรียนขามแก่นนคร ของนักเรียนและบุคลากร 
ปีการศึกษา 2559 เดือนพฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 

เดือน จ ำนวนวันท่ี
เปิดบริกำร 

จ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุด จ ำนวนหนังสือท่ียืม 
คน เฉล่ีย(คน)/วัน เล่ม เฉล่ีย(เล่ม)/วัน 

พฤษภำคม 2559 15 6,633 442 1,140 76 
มิถุนำยน 2559 21 13,930 663 1,827 87 
กรกฎำคม 2559 21 8,805 419 1,953 93 
สิงหำคม 2559 20 10,122 506 2,240 112 
กันยำยน 2559 22 10,990 499 2,640 120 
ตุลำคม 2559 12 4,537 378 420 35 
พฤศจิกำยน 2559 21 10,876 518 1,176 56 
ธันวำคม 2559 20 8,763 438 1,640 82 
มกรำคม 2559 21 10,173 484 1,671 77 
กุมภำพันธ์ 2559 21 8,292 395 1,953 93 
มีนำคม 2559 21 840 40 - - 
รวม 215 81,961 381 16,606 77 

 
ที่มา  :  ห้องสมุด ICT กลุ่มวิชาการ 

             ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

กราฟแสดงการยืมหนังสือห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 
 



    สำรสนเทศโรงเรียนขำมแก่นนคร   ประจ ำปี 2560 122 

สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ท่ี ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนเรียนดีของมูลนิธิขำมแก่นนคร 18 20,000 
2 ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน 168 168,000 
3 ทุนเย่ียมบ้ำน 68 102,000 
4 ทุนเจำะจง 77 156,500   
5 ทุนนกัเรียนเรียนร่วม    7 10,500   
6 ทุนปริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 3 18,000 
7 ทุนสนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น 4 18,000 
8 ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รำยกำร“สำนฝันคนเก่ง หัวใจแกร่ง” ม.ปลำย

(ส่งเรียนจนจบปริญญำตรี) 
1 10,000 

9 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน ์ 1 3,500 
10 ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 1 2,800 
11 ทุนบริษัท กรุงไทยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 1 4,000 
12 ทุน SCG ม.ต้น 2 7,000 
13 ทุน SCG ม.ปลำย 1 5,000 

รวม   (ห้ำแสนสองหมื่นห้ำพันสำมร้อยบำทถ้วน)      352 525,300 
 
2. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ท่ี ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน 300 300,000 
2 ทุนคณะศึกษำศำสตร์ มข. 2 2,400 
3 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน ์ 1 3,500 
4 ทุนบริษัท กรุงไทยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 1 4,000 
5 ทุน SCG ม.ต้น 2 7,000 
6 ทุน SCG ม.ปลำย 1 5,000 
7 ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รำยกำร“สำนฝันคนเก่ง  

หัวใจแกร่ง”  
1 10,000 

8 ทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 18 237,600 
รวม       (ห้ำแสนหกหมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)                                                      326 569,500     
 
3. สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ท่ี ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 รวมทุนภำคเรียนท่ี 1                   475 525,300 
2 รวมทุนภำคเรียนท่ี 2  318 569,500 
รวม    (หนึ่งล้านเก้าหม่ืนสีพ่ันแปดร้อยบาทถ้วน) 793 1,094,800 
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขามแก่นนครที่สามารถสอบรับตรงหรือได้โควตา  
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ตามโครงการ “ เพชรน้ างามขามแก่นนคร” 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 
ที่สอบผ่านขอ้เขียน การสอบโควตา / รับตรง  มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560  
 

จ านวนนักเรียนม.6 ท้ังหมด 
(ตามใบรายช่ือ) 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนท่ีจ่ายเงินเข้าสอบ ผู้เข้าสอบ 
คิดเป็นร้อยละ 

278 201 190 68.34 
 

ผลการสอบ จ านวนคนท่ีสอบ
ผ่านข้อเขียน 

คิดเป็นร้อยละ 
(จากผู้เข้าสอบ 190 คน) 

หมายเหตุ 

ม.ขอนแก่น 46 ร้อยละ 24.21 มีนักเรียนที่สอบติด 
2-4 คณะ/สถำบัน
จ ำนวนหลำยคน 

ม.มหำสำรคำม 88 ร้อยละ 46.32 
ม.ศรีปทุม 4 2.11 
ม.หำดใหญ่ 4 2.11 

ม.รำชภัฎเชียงรำย 9 4.73 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3 1.58 

ม.กรุงเทพฯ 2 1.05 
ม.อัสสัมชัญ 1 0.53 

ม.หอกำรค้ำไทย 8 4.21 
ม.เทคโนฯวิทยำเขตจันทบุรี 1 0.53 

ม.แม่โจ้ 12 6.32 
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขามแก่นนครที่สามารถสอบรับตรงหรือได้โควตา  
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ตามโครงการ “ เพชรน้ างามขามแก่นนคร” 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขต 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
1 นำงสำวศิโรรัตน์  บุตอัง เกษตรศำสตร์  ม.ขอนแก่น 
2 นำงสำวอภิสรำ  แสงอรุณ มนุษยศำสตร์  ม.ขอนแก่น 
3 นำงสำวสุทธิดำ   รังษีสม เกษตรศำสตร์  ม.ขอนแก่น  
4 นำงสำวณัฏฐ์นรี  ศรีชัยมูล เกษตรศำสตร์  ม.ขอนแก่น  
5 นำงสำวสุพรรษำ  สิงพิมพ ์ บริหำรธุรกิจและกำรบัญชี  ม.ขอนแก่น 
6 นำยภูวนำท  พลโยธำ ศิลปศำสตร์  ม.ขอนแก่น 
7 นำยธำรำธร   ทองโคตร              เทคโนโลยีกำรผลิต  ม.ขอนแก่น   
8 นำงสำวจุฬำลักษณ์  ฝ่ำยเพชร เทคโนโลยีชีวภำพ  ม.ขอนแก่น 
9 นำยกิตติพงษ์ พุดจีบ เกษตรศำสตร์ ม.ขอนแก่น 
10 นำงสำวนุชนำถ ชำเครือ บริหำรธุรกิจและกำรบัญชี  ม.ขอนแก่น 
11 น.ส.แกมกำญจน์  แก้วแกมเกตุ วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น    
12 นำงสำวพรรณธิดำ  สมภพ วิทยำศำสตร์ ม.ขอนแก่น  / เทคโนโลยีกำรผลิต 
13 นำงสำวจรรยำ  ใจหำญ วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น  ม.ขอนแก่น    
14 นำงสำวธณิญญำ  ศรีระวัน คณะมนุษยศำสตร์  ม.ขอนแก่น   
15 นำงสำวพรรษชล  สมัย ศิลปกรรมศำสตร์  ม.ขอนแก่น   
16 นำยเนติพงษ ์ เพ็งลุน บริหำรธุรกิจและกำรบัญชี  ม.ขอนแก่น 
17 นำงสำวครองขวัญ  โรจน์หิรัญกุล วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น  ม.ขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
18 นำงสำวจริยำ  สุดตำ บริหำรธุรกิจ ม.ขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย 
19 นำงสำวศิริรัตน์   วิลัยแก้ว ศิลปศำสตร์ ม.ขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย 
20 นำงสำวอำทิตยำ  ศิริเมล์ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ มข.วิทยำเขตหนองคำย 
21 นำยชโลธร  พลอยสุภำ วิทยำศำสตร์ประยุกต์  มข.วิทยำเขตหนองคำย 
22 นำงสำววิภำพร  บุตรโคตร วิทยำศำสตร์ประยุกต์  มข.วิทยำเขตหนองคำย 
23 นำงสำววิภำพร  บุตรโคตร วิทยำศำสตร์กำรประยุกต์ มข.วิทยำเขตหนองคำย 
24 นำยสรำวุธ โคตโยธำ สังคมบูรณำกำร  ม.ขอนแก่น  วิทยำเขตหนองคำย 
25 นำยวัชรพงษ ์ จันวิเศษ สังคมบูรณำกำร  ม.ขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย 
26 นำงสำวหนึ่งกัลยำ ส ำรำญบ ำรุง วิทยำศำสตร์  ม.ขอนแก่น  วิทยำเขตหนองคำย 
27 นำยจักรี  ศรีวิชำ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ฯ  มข. วิทยำเขตหนองคำย 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
28 นำยณรงค์ฤทธิ์  รำชชมภู บริหำรธุรกิจ  มข. วิทยำเขตหนองคำย 
29 นำยกฤตวัฒน์  ทำศิลำ นิติศำสตร์  ม.ขอนแก่น  วิทยำเขตหนองคำย 
30 นำงสำวจริยำ  สุดตำ บริหำรธุรกิจ ม.ขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
1 นำยสุขนิรันดร์  เพียโคตร  นิติศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
2 นำยอภิวัฒน์  ธัญญำ วิทยำกำรสำรสนเทศ ม.มหำสำรคำม 
3 นำยพิศนุ   ตำเมือง    วิทยำกำรสำรสนเทศ ม.มหำสำรคำม 
4 นำยเกียรติศักดิ ์ ชำติวงศ์ วิทยำกำรสำรสนเทศ ม.มหำสำรคำม 
5 นำยนิติภูมิ   อ่อนสะอำด    วิทยำศำสตร์ ม.มหำสำรคำม  
6 นำงสำวประภำศรี  ชำตรี   กำรจัดกำร ม.มหำสำรคำม    
7 นำงสำวพรรณชนก  ดวงจ ำปำ    วัฒนธรรมศำสตร์ ม.มหำสำรคำม    
8 นำงสำวสุวรรญำ  ดอนขันธ์    วิทยำศำสตร์ ม.มหำสำรคำม      
9 นำงสำววิชุดำ  องค์นำม บัญชีบัณฑิต ม.มหำสำรคำม  
10 นำงสำวสุกัญญำ   ดำเรือน   กำรจัดกำร ม.มหำสำรคำม 
12 นำงสำวเนต์ิ  สีหรำช วิศวกรรมศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
13 นำงสำวลักขณำ   ผำสุข กำรจัดกำร ม.มหำสำรคำม 
14 นำงสำวนงนภัส  หล้ำหนองเรือ   กำรจัดกำร  ม.มหำสำรคำม 
15 นำงสำวพิชญำภรณ์  ฤทธิ์นอก กำรจัดกำร ม.มหำสำรคำม   
16 นำยเดชำวัฒน์  งำมดี วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  ม.มหำสำรคำม 
17 นำยภำณุมำศ  สอนเพ็ง เทคโนโลยีกำรเกษตร  ม.มหำสำรคำม 
18   นำงสำวนลิน  หวังเจริญ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง  ม.มหำสำรคำม 
19 นำงสำวจุฬำลักษณ์  พุทธรักษ์ สถำปัตยกรรมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม                     
20 นำงสำวกรรณิกำร์  มะเสนำ เทคโนโลยี  ม.มหำสำรคำม  
21 นำงสำวกนกวรรณ  โทเมือง กำรจัดกำร  ม.มหำสำรคำม                       
22 นำงสำววิสำขมำส  ศรีโนนยำง กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม  ม.มหำสำรคำม 
23 นำงสำววนิดำ  ศรีเชียงสำ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง  ม.มหำสำรคำม                     
24 นำยวรมัน  พลช่วย มนุษยศำสตร์ศำสตร์และสังคมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
25 นำยชัชวำลย์  สุวรรณเกษี วัฒนธรรมศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
26 นำยสหรัต   โลหิต กำรบัญชีและกำรจัดกำร ม.มหำสำรคำม 
27 นำงสำวปริญญำ  พรมมำ กำรบัญชีและกำรจัดกำร ม.มหำสำรคำม 
28 นำงสำวนภำพร  หมื่นกันยำ กำรบัญชีและกำรจัดกำร ม.มหำสำรคำม 
29 นำงสำวยลลดำ  อุเหล่ำ กำรจัดกำรและกำรบัญชี ม.มหำสำรคำม 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ต่อ) 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
30 นำงสำวศิริรัตน์   อิสสระพงศ์   วัฒนธรรมศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
31 นำงสำวปริญดำ  ศรีโสภำ วิทยำศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
32 นำยปรำโมทย์  ศรีอินค ำ วิทยำกำรและสำรสนเทศ  ม.มหำสำรคำม                     
33 นำงสำวศศิธร  เสน่หำ บัญชีและกำรจัดกำร  ม.มหำสำรคำม   
34 นำงสำวยุพำรัตน์  เทพำขันธ์ บัญชีและกำรจัดกำร  ม.มหำสำรคำม   
35 นำยณัฐพล  ช่ำงทอง สถำปัตยกรรมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม                     
36 นำงสำววีระญำ  สมัครไทย สถำปัตยกรรมศำสตร์ ม.มหำสำรคำม                     
37 นำงสำวเมทะนี  ชำภูวงษ์ เทคโนโลยีกำรเกษตร  ม.มหำสำรคำม 
38 นำงสำวภัทรธิรำกร  เหล่ำโกทำ นิติศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
39 นำงสำวจรรจิรำ  ผงพิลำ นิติศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
40 นำงสำวกำญจนำ  ประเสริฐสังข์ ส่ิงแวดล้อม/ทรัพยำกรศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
41 นำยณัฐพล  ศรีศุภผล รัฐศำสตร์  ม.มหำสำรคำม   
42 นำงสำวจำรุวรรณ  สุค ำ เทคโนโลยี สัตวศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
43 นำงสำวสุดำรัตน์   โคตรศรีวงษ์ กำรบญัชี ม.มหำสำรคำม  
44 นำงสำวปำนตะวัน  บุญไชยโย กำรบัญชี ม.มหำสำรคำม 
45 นำงสำวพลอยมุนินธ์  ส ำรำญบ ำรุง กำรจัดกำร/บัญชี  ม.มหำสำรคำม 
46 นำงสำวพลอยนภำ  พิมพำ เทคโนโลยี  ม.มหำสำรคำม 
47 นำงสำวจันทร์เพ็ญ  เสือน้อย กำรบัญชี ม.มหำสำรคำม 
48 นำงสำวนุชนำฎ  สุทธิชัย ศิลปกรรม  ม.มหำสำรคำม 
49 นำงสำวอัญชลี  ศรีจันทร์แดง กำรท่องเท่ียว/กำรโรงแรม  ม.มหำสำรคำม 
50 นำงสำวพัชรินทร์  บัวทองสิงห์ ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
51 นำยธำรำธร   ทองโคตร              วิศวกรรมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
52 นำยกิตติภูม ิ รัตนประกอบ วิทยำกำรสำรสนเทศ  ม.มหำสำรคำม 
53 นำยสรำวุธ โคตโยธำ วิทยำลัยกำรปกครอง  ม.มหำสำรคำม 
54 นำยชิตพล ดวงพำบัน แพทย์แผนไทยประยุกต์  ม.มหำสำรคำม 
55 นำยวัชรพงษ ์ จันวิเศษ วิทยำกำรสำรสนเทศ  ม.มหำสำรคำม 
56 นำงสำวสุนิสำ แก้วขำว วิศวกรรมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
57 นำงสำวสุภำพร จันทร์โม มนุษยศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
58 นำงสำวประภำพร  ศรีภำชัย กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม  ม.มหำสำรคำม 
59 นำงสำวสุภำพร ยะบุญม ี วิทยำศำสตร์ ม.มหำสำรคำม 
60 นำงสำวนุชนำถ ชำเครือ กำรบัญชี ม.มหำสำรคำม 
61 นำงสำวปนัดดำ พลแสน เทคโนโลยีอำหำร  ม.มหำสำรคำม 
62 นำงสำวกนกพร พลซักซ้ำย ศึกษำศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ต่อ) 

 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี   
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวศิริรัตน์   วิลัยแก้ว เทคโนโลยีกำรจัดกำร ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 
2 นำงสำวชนัญธิดำ  จึงตระกูล เทคโนโลยีกำรจัดกำร ม.สุรนำรี 
3 นำยณัฐสิทธิ์  ถิตย์ผำด วิศวกรรมศำสตร์   ม.สุรนำรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4 นำงสำวฐิติมำ  กำลีชำ เทคโนโลยีกำรเกษตร  ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 
5 นำยกิตติภูม ิ รัตนประกอบ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 
6 นำยชินำธิป ชำติพุดซำ เทคโนลียีคอมพิวเตอร์  ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 
7 นำยกิตติพงษ์ พุดจีบ เทคโนโลยีอำหำร  ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 

 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี  ต่อ 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

8 นำงสำวปนัดดำ พลแสน เทคโนลียีอำหำร  ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 
9 นำงสำวอำทิตยำ  พรทุมพันธ์ เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์  ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 
63 นำงสำวธมนวรรณ  ธำรำสมบัติ กำรบัญชีและกำรจัดกำร  ม.มหำสำรคำม 

วิศวกรรมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
64 นำงสำวสุกัญญำ สิงปัสสำ กำรบัญชี ม.มหำสำรคำม 
65 นำงสำวหนึ่งกัลยำ ส ำรำญบ ำรุง เทคโนโลยี  ม.มหำสำรคำม 
66 นำงสำวจรรยำ  ใจหำญ กำรบัญชี ม.มหำสำรคำม 
67 นำยพสิษฐ์   บุญกว้ำง ศิลปกรรมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
68 นำงสำวนำวินี   ใจชนะ กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม  ม.มหำสำรคำม 
69 นำงสำวพิชญำภรณ์  ศรีบูโฮม ศิลปกรรมศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
70 นำยชิงชัย ปำนเนำว์ นิติศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
71 นำงสำว ปรำณี  แลภูเขียว บัญชีและกำรจัดกำร  ม.มหำสำรคำม 
72 นำงสำวอรทิรำ  สีผุ มนุษยศำสตร์  ม.มหำสำรคำม 
73 นำยจักรี  ศรีวิชำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  ม.มหำสำรคำม 
74 นำยกฤตวัฒน์  ทำศิลำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  ม.มหำสำรคำม 
75 นำยสิทธิชัย  ชวดไชย วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  ม.มหำสำรคำม 
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มหาวิทยาลัย แม่โจ้ 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำววิชุดำ  องค์นำม บริหำรธุรกิจ  ม.แม่โจ้   
2 นำงสำวสุกัญญำ   ดำเรือน   พัฒนำกำรกำรท่องเท่ียว ม.แม่โจ้ 
3 นำงสำวเนต์ิ  สีหรำช วิทยำศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
4 นำงสำวลักขณำ   ผำสุข เศรษฐศำสตร์ ม.แม่โจ้ 
5 นำงสำวนงนภัส  หล้ำหนองเรือ ผลิตกรรมกำรเกษตร  ม.แม่โจ้ 

6 นำยวชิรำวัฒน์  จันทร์อ่อน บริหำรธุรกิจ  ม.แม่โจ้   

7  นำงสำวนิติมำภรณ์  จันทร์เคน   พัฒนำกำรกำรท่องเท่ียว ม.แม่โจ้ 
8 นำงสำวเนต์ิ  สีหรำช วิทยำศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
9   นำงสำวลักขณำ   ผำสุข เศรษฐศำสตร์ ม.แม่โจ้ 
10 นำงสำวนงนภัส  หล้ำหนองเรือ ผลิตกรรมกำรเกษตร  ม.แม่โจ้   
11 นำยวชิรำวัฒน์  จันทร์อ่อน บริหำรธุรกิจ  ม.แม่โจ้   
12 นำงสำวนิติมำภรณ์  จันทร์เคน   ศิลปศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
13 นำงสำวศิริรัตน์   วิลัยแก้ว บริหำรธุรกิจ  ม.แม่โจ้   
14 นำงสำวชนัญธิดำ  จึงตระกูล บริหำรธุรกิจ ม.แม่โจ้ 
15 นำงสำววนิดำ  ศรีเชียงสำ บริหำรธุรกิจ ม.แม่โจ้ 
16 นำยชัชวำลย์  สุวรรณเกษี เศรษฐศำสตร์สหกรณ์  ม.แม่โจ้ 
17 นำยนนทวัฒน์  ทวะชำลี บริหำรธุรกิจ  ม.แม่โจ้ 
18 นำยอภินันท์  จ ำรัสแนว บริหำรธุรกิจ  ม.แม่โจ้ 
19 นำยชินำธิป ชำติพุดซำ เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อม  ม.แม่โจ้ 
20 นำยสรำวุธ โคตโยธำ รัฐประศำสนศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
21 นำยอัครศิษฐ์  สินธุวงษำนนท์ วิศวกรรมศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
22 นำงสำวสุนิสำ แกว้ขำว บริหำรธุรกิจและกำรบัญชี  ม.แม่โจ้ 
23 นำงสำวพรรณธิดำ  สมภพ เศรษฐศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
24 นำงสำวอำทิตยำ  พรทุมพันธ์ สัตวศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
25 นำงสำวธมนวรรณ  ธำรำสมบัติ เศรษฐศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
26 นำงสำวรังสิมำ วงษ์จันลำ สัตวศำสตร์  ม.แม่โจ้ 
27 นำงสำวสุกัญญำ สิงปัสสำ บริหำรธุรกิจ  ม.แม่โจ้  

 
มหาวิทยาลัย อุบล 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวชนัญธิดำ  จึงตระกูล บริหำรศำสตร์  ม.อุบล                                                                        
2 นำงสำวปริญดำ  ศรีโสภำ สำธำรณสุขศำสตร์  ม.อุบล 
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มหาวิทยาลัย พะเยา 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวสุกัญญำ   ดำเรือน   บริหำรธุรกิจบัณฑิต ม.พะเยำ 
2 นำยวัชรพงษ์  เมืองสนธิ ์ บริหำรธุรกิจบัณฑิต  ม.พะเยำ 
3 นำยชิตพล ดวงพำบัน เทคนิคกำรแพทย์  ม.พะเยำ 

 
มหาวิทยาลัย บูรพา 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำยวัชรพงษ์  เมืองสนธิ ์ เทคโนโลยีกำรเกษตร  ม.บูรพำ 
2 นำยศิวกร แจ้งพวงสี เทคโนโลยีกำรเกษตร  ม.บูรพำ 

 
มหาวิทยาลัย เทคโนราชมงคล 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำยภำณุมำศ  สอนเพ็ง เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตร ม.รำชมงคล จันทบุรี 

2 นำงสำวยลลดำ  อุเหล่ำ วิศวกรรมศำสตร์  ม.เทคโนรำชมงคลอีสำน 

3 นำยดนุพล  ปะนำมะโก วิศวกรรมศำสตร์ ม.เทคโนรำชมงคลอีสำน 
4 นำงสำวยวิษฐำ  หนวดเปี้ย วิศวกรรมศำสตร์ ม.เทคโนรำชมงคลอีสำน 

5 
นำงสำวธมนวรรณ  ธำรำสมบัติ สถำปัตยศำสตร์  เทคโนพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

วิทยำศำสตร์  ม.เทคโนฯพระจอมเกล้ำลำดกระบัง 
 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวชนัญธิดำ  จึงตระกูล วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี  ม.รำชภัฎเชียงรำย 
2 นำยวรรธนัย  เพ็ชรวงศ์ นิเทศศำสตร์ ม.รำชภัฎภูเก็ต 
3 นำงสำวพทิดำ   ธงกิ่ง มนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์  ม.รำชภัฏเชียงรำย 
4 นำงสำวนภำพร  หมื่นกันยำ วิทยำกำรจัดกำร  ม.รำชภัฎเชียงรำย 
5 นำงสำวปริญดำ  ศรีโสภำ วิทยำศำสตร์  ม.รำชภัฎมหำสำรคำม 
6 นำยวุฒิชัย  ประเสริฐอำษำ วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี ม.รำชภัฎเชียงรำย 
7 นำยศุภณัฐ  พระโคตร วิทยำกำรจัดกำร  ม.รำชภัฎเชียงรำย 
8 นำย นิพิฐพนธ์  ทูลภิรมย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ม.รำชภัฎเชียงรำย 
9 นำยนัฐพงษ ์ ศรีภำชัย เทคโนโลยีอำหำร  ม.รำชภัฎเชียงรำย 
10 นำงสำวจันจิรำ สุนำรักษ์ มนุษยศำสตร์  ม.รำชภัฎเชียงรำย   
11 นำยสรชัย  พลเชียงสำ ม.รำชภัฎมหำสำรคำม 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำยชินำธิป ชำติพุดซำ ศิลปะศำสตร์  ม.มหิดล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยำเขตสกลนคร 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวภัชรำวริน  จำริชำนนท์ สัตวศำสตร์  ม.เกษตร วิทยำเขตสกลนคร 
 
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ( เอกชน ) 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวชนัญธิดำ  จึงตระกูล มนุษยศำสตร์  ม.กรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลัย หอการค้า ( เอกชน ) 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำยวัชรพงษ์  เมืองสนธิ ์ นิเทศศำสตร์  ม.หอกำรค้ำไทย 
2 นำงสำวอัญญดำ  อินทร์พรมมำ    นิติศำสตร์ ม.หอกำรค้ำไทย. 
3 นำงสำวกฤติยำ  ชมเวียง นิติศำสตร์ ม.หอกำรค้ำไทย 
4 นำยชัชวำลย์  สุวรรณเกษี นิติศำสตร์ ม.หอกำรค้ำไทย 

 
มหาวิทยาลัย ศรีประทุม ( เอกชน ) 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวชุติมำ  พลเท่ียง ศิลปศำสตร์  ม.ศรีปทุม 
2 นำงสำวกนกวรรณ  โทเมือง กำรท่องเท่ียว ม.ศรีปทุม                       
3 นำงสำวสุดำรัตน์  บุญพุทธ บัญชี ม.ศรีปทุม 
4 นำงสำววรรณวิสำ  จันทร์ลุน บริหำรธุรกิจ  ม.ศรีปทุม 
5 นำงสำววนิดำ  เพชรดี กำรท่องเท่ียว/โรงแรม ม.ศรีปทุม 
6 นำงสำวสุภำนัน  ภูกองชนะ กำรท่องเท่ียว/โรงแรม ม.ศรีปทุม 
7 นำงสำววรนุช  ขันขวำ กำรท่องเท่ียว/โรงแรม ม.ศรีปทุม 
8 นำงสำววัชรำภรณ์  อ่อนแก่น กำรท่องเท่ียว/โรงแรม ม.ศรีปทุม 
9 นำงสำวสุพรรษำ   พงสีมำ กำรท่องเท่ียว/โรงแรม  ม.ศรีปทุม 

 
 
มหาวิทยาลัย หัวเฉียว ( เอกชน ) 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำยสุทธิพัฒน์  เทียนมงคล นิเทศศำสตร์ ม.หัวเฉียว 
2 นำงสำวธมนวรรณ  ธำรำสมบัติ พยำบำล  ม.หัวเฉียวฯ 
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มหาวิทยาลัย ปทุมธานี ( เอกชน ) 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำวสิริรัตน์  มณีเรือน พยำบำล ม.ปทุมธำนี 
 
มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ( เอกชน ) 
 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขา 

1 นำงสำววรรณฤดี  ชมส ำรำญ บริหำรธุรกิจ ม.หำดใหญ่ 
2 นำงสำวศิริลักษณ์  ภูทัดหมำก บริหำรธุรกิจ ม.หำดใหญ่ 

 
 

ที่มำ: งำนแนวแนว กลุ่มงำนวิชำกำร 
โรงเรียนขำมแก่นนคร 

 
 
 
 สถิติการติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบการอาชีพของนักเรียนที่จบการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สถำบันที่ศึกษำและประกอบอำชีพ จ ำนวนนักเรียน รวม ร้อยละ 
ชำย หญิง 

1..ศึกษำต่อช้ัน ม.4 โรงเรียนเดิม 78 89 167 52.68 
2..ศึกษำต่อช้ัน ม.4 โรงเรียนอื่น 23 15 38 11.98 
3.ศึกษำต่อสถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 27 25 47 14.82 
4.ศึกษำต่อสถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 12 6 18 1.26 
5.ศึกษำสถำบันอื่นๆ 4 1 5 1.66 
6. ปรกอบอำชีพ 0 0 0 0.00 
7.ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 14 3 17 5.36 
8.ลำออกกลำงครั้น 9 4 13 4.10 
9. พักกำรเรียน/แขวนลอย 0 0 0 0.00 
10.ไม่จบกำรศึกษำ 0 0 0 0.00 
11.ติดตำมไม่ได้ 3 4 7 2.32 

รวมทั้งหมด 170 147 317 100 
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ตอนที่ 4 
ภาพความส าเร็จของโรงเรียนขามแก่นนคร 

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

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

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

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

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

3. รับโล่และเกยีรติบัตรดีเด่น  โรงเรียนขนาดใหญ่ในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา  2557  ในวันท่ี  27  มกราคม   2559 จัดโดย  จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต.25 
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4. รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  การจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นในสถานศึกษา  ประจ าปี  2558  
ในวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2559    

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

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

8. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลดีเด่น โล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี ประจ าปี 
2558 

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

10. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 

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

12. โรงเรียนขามแก่นนคร ชนะเลิศประกวดร้องเพลงประสานเสียงตามโครงการค่านิยม 12 
ประการ ระดับชั นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจ าปี 2558 

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

14. โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งโตโยต้า we are friend ท่ี
โตโยต้าแก่นนคร 

15. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และเข้า
ร่วมแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทน เขต 4  

พ.ศ. 2557  
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค  สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือเจริญ

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

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

5. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2556 รับโล่รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ  ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

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

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

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

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

12. รางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 
3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

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

2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง รกัษามาตรฐาน ระดับประเทศ ปีท่ี 3  โดย
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปี 2556 

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

4. รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการ
แข่งขันร้อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถว
ระดับประเทศ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ ลานพระราชวังดุสิต 
(ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

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

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

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

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

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

3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ของ
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงิน
รางวัล 100,000 บาท เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 ท่ีธนาคารออมสิน  ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2555 รับโล่รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศ  ประจ าปี 2555  ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อ
วันท่ี  18  พฤศจิกายน  2555 ท่ีส านักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี  

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

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

7. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2555 

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

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

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

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

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งท่ี 62 “สุดยอดเด็กไทย
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มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and and Wisdom 13-15 มกราคม 
2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  

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

พ.ศ. 2543 
          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. เกียรติประวัติของผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2559 
1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   

“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 
2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  
2559 

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

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

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

2. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รับพระราชทานเหรียญลูกเสือ
สดุดี ชั นท่ี 1 ประจ าปี 2554-2555 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 และ
เข้าเฝ้าฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทาน ในวันอาทิตย์ท่ี 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

3. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรยีนขามแก่นนคร ได้รับวิทยฐานะเช่ียวชาญ ด้าน
ผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินโดยไม่มีเงื่อนไข  

4. นายโสภณ  มาตราสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรยีนขามแก่นนคร เป็นผู้อ านวยการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2558 
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พ.ศ. 2557 
1. นายวีระเดช  ซาตา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั นท่ี 1 ประจ าปี 2554-2555 ตาม

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 และเข้าเฝ้าฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในวันอาทิตย์ท่ี 10 พฤษภาคม 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

2. นายวีระเดช  ซาตา  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น โครงการประกาศ
เกียรติคุณบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 
2557  ของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์
โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 
          3. นายวีระเดช  ซาตา  รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 จากสภาสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 26 
มีนาคม 2557 
          4. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2557 
          5. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั งท่ี 63 “สุดยอดเด็กไทย คิด
ไกล คิดเย่ียม เป่ียมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 6. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลคุรุสภาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 
2557 ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และเข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เนื่องในวันครูครั งท่ี 59 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 
2558  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

7. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก
สภาสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2557 

8. นางวเรวรรณ  เถ่ือนนาดี  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั นท่ี 1 ประจ าปี 2554-2555 ตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 และเข้าเฝ้าฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในวันอาทิตย์ท่ี 10 พฤษภาคม 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

9. นางวเรวรรณ  เถ่ือนนาดี รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ เข็มคุรุสดุดี” ประเภทผู้บริหาร 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี  2557 

10. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฏ์ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2557 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั งท่ี 59 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2556 
          1. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2557 
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          2. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั งท่ี 63 “สุดยอดเด็กไทย คิด
ไกล คิดเย่ียม เป่ียมคุณธรรม” Good Thinker I Good Morality I Ensuring Greatness ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
          3. นายวีระเดช  ซาตา  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งท่ี 63 ปีการศึกษา 
2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 4. นายวีระเดช  ซาตา  รับประทานโล่รางวัล  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการสนับสนุนกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ท่ี ชาเลนเจอร์
ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี 

5. นายนิรันดร์  กระพี แดง รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2556 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั งท่ี 58 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2557 

6. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฏ์ รับรางวัลผู้บังคับญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจ าปี 2556 
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

7. นายทินกร  ทองดี  ได้รับโล่เสมา  ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  ประจ าปี 2556  ในโครงการสถานศึกษา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  วันท่ี  12  ตุลาคม  2558 

พ.ศ. 2555  
 1. นายวีระเดช  ซาตา  รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั นท่ี 3 หน่วยงานท่ีท าคุณประโยชน์ต่อ
สังคม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี 2555 

2. นายสมพร  นิยมศาสตร์, นายสัญญา  พันธไชย และนายทินกร  ทองดี  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2555 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั งท่ี 57 วันท่ี 
16 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
  

3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2559 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนให้งานแนะแนวอย่าง 

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

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

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

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

 16. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนายปราโมทย์  พูลปริญญา  เป็นครูผู้ฝึกกสอนการจัดสวนถาด
ชื น  ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันท่ี  27-29  มกราคม  2559 

17. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศถาน  เป็นครูผู้ฝึกสอนการจัดสวนแก้ว  ระดับชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ      ครั งท่ี 
66  ปีการศึกษา 2559 วันท่ี  27-29  มกราคม  2560 

18. นางสาววิลาวัลย์  ค ามูล   นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั น ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื นท่ีการศึกษา   ครั งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559 และได้รับ
รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559    
          19. นายไกรเพชร  เจริญศิริ นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน  การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั งท่ี 66 ระดับเขต
พื นท่ีการศึกษา และ ได้รับรางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั งท่ี 66 ระดับภาคตะวัน ออก-        
เฉียงเหนือ 
           20. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์   นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1- ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั งท่ี 66 
ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา และได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show)  ม.1- ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั งท่ี 66 ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

22. นายไกรเพชร  เจริญศิริ  นายนิพนธ์ สิงห์สมาน  นางสุภาณี  คงกระโทก  นางพรรณี  ชัยทอง   
นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล  นางสาวพรพิสุทธิ์  นารอง ได้รับรางวัลครูเดิมท่ีแสนดี  จัดโดยวิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย วันท่ี 26 มกราคม 2560 
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23.นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร าวิทยากรสอนร าให้ประชาชน 40,000  
คนงานร าบวงสรวงเมืองขอนแก่น จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่ เทศบาลนครขอนแก่นวันท่ี 
16 กุมภาพันธ์ 2560 
          24. นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ 
เรื่อง เรียงร้อยไมตรี ตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
          25. นางนภธร อัครธรสกุล ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็น ยอดสตรี ศรีขอนแก่น สาขาอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมพื นบ้าน เนื่องในโอกาสวัน สตรีสากลจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นวันท่ี 14 มีนาคม 
2560 
          26. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได้รับโล่เกียรติคุณผู้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน มีจิตสาธารณะ ร่วมแบ่งปันน  าใจช่วยเหลือเด้กในครอบครัวยากไร้ จัดโดย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย วันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 
          พ.ศ. 2558 

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

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

11. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคุรุ
สภา เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

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

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

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

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

9. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ  รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั งท่ี 12 พ.ศ. 
2558 สายงานการสอนท่ีเป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีผลงานเป็นท่ีปรากฎ  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และเข้ารับรางวัลจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เนื่องในวันครูครั งท่ี 59 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 
2558  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

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

11. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล รับรางวัลหัวหน้าวิชาการดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ าปี 2557  เมื่อ 24 
กุมภาพันธ์ 2558 
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12. นางญาณิศา  เครือวรรณ  รับรางวัลครูบรรณรักษ์ดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี ตามประกาศส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุด 3 ดี และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจ าปี 2557  
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

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

14. นางสาวอรรถวรรณ  ส าเภาทอง  ได้รับรางวัล  ดี  การประกวดส่ือ  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานด้วย  Googel  Apps  for  Education  ปี
การศึกษา  2558    ในวันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2559 

15. นางลักษเดือน  สนทอง  ได้รับรางวัล  ยอดเยี่ยม  การประกวดส่ือ  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานด้วย  Googel  Apps  for  Education  ปี
การศึกษา  2558    ในวันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2559 

พ.ศ. 2556 
 1. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ, นางชมช่ืน  ผาสุขธรรม, นางต้องตา  ไชยเสือ, นางทิพย์วรรณ        
ภูมิทัต, นางนิธิดา  ช่ืนนิรันดร์, นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล, นางรัตติกาล  ขวาค า, นางสาวอรรถวรรณ  
ส าเภาทอง, นางสุภาณี  คงกระโทก, นางสุภาพร  พิศฐาน, นายวีระพล  จันทร์ศิลา, นางไพรัตน์ ช่ืนปรีชา, 
นางมนธิรา  สุดา, นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์, นางเยาวรักษ์  ระรื่นรมย์, นางราตรี  หาญสุโพธิ์, นางวชิราภรณ์  
เย่ียมแสง, นางวรรณวนัช  ก าหนดศรี, นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์, นางสาวกนกพิชญ์  จิตตภานันท์, 
นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร, นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์, นางสาวสุนันทา  ปิยะศิลป์, นางอมรพรรณ  รักษา
เคน, นางอรพิน  สรรเสริญสุข, นางอุบลวัณณา  รอนยุทธ, นายนฤพงษ์  วุฒิพนัธ์, นายบุญเกิด  ศิริวรรณ, 
นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ, นายอดิเรก  สารีพิมพ์ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ประจ าปี 2556  
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั งท่ี 58 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2557 
 2. นางฐานิตา  ไชยกาล รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับจังหวัด ของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ประจ าปี 2556 
 3. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเย่ียม กีฬามวยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา คัดเลือกตัวแทนเขต 4 ประจ าปี 2556 วันท่ี 17-24 พฤศจิกายน 2556 ท่ีจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดมหาสารคาม 

4. นายสมบูรณ์  ระวิวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จเป็น
ท่ีประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งท่ี 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 เดือน ธันวาคม 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
          5. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ งานศิลปหัตถกรรม
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นักเรียน ครั งท่ี 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 11-13 
เดือน ธันวาคม 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 
4. ผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 

พ.ศ. 2559 
 1. นางสาวกัลยรัตน์  มิ่งขวัญ  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕  ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อ
เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ  ในระหว่างวันท่ี  16 – 31  กรกฎาคม  
2559  ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ (๗th International Finnjamboree, 2016 Roihu)  
          2. เด็กหญิงธัญญา  จันทร์ถอด  เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  เครื่องดักยุง  ประเภทส่ิงประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา  (ปวช.)  โครงการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2559  ใน
วันจันทร์ท่ี 28  มีนาคม  2559 
  3.  เด็กชายพีระณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  เด็กชายพุทธิพงศ์  พาพรหม   
และ  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน 
STEM contest  ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในระหว่างวันท่ี  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  คุณครูผู้ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
  4.  นายเจษฎา  สาตุ่น  นายศราวุธ  ด ามินเศก  และ  นายอธิการ  นาไชยธง  นักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน STEM contest  ระดับชั นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในระหว่างวันท่ี  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  
ครูผู้ควบคุม นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์ 
  5. นางสาวดวงฤทัย  หลักค า  เด็กหญิงศธิตา  ทองยศ  และ เด็กหญิงกัญญภัค  นุ่มไทย  นักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เนื่อง
ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันท่ี  24  สิงหาคม  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน คุณครูผู้ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
  6.  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชน
ดีเด่น  สาขา  ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2559 ใน
วันท่ี  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแก่น ครูผู้ควบคุม นายนิกร   สีกวนชา 
  7.  นายชินาธิป  ชาติพุดซา  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  ได้รับรางวัล  เด็กและเยาวชนดีเด่น  
สาขา  พัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2559  ในวันท่ี  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัด
ขอนแก่น 
  8.  เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  และ
เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3  ในการ
ประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปีท่ี 10  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในระหว่างวันท่ี  16 – 18  
กันยายน  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  และได้เป็นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าประกวดชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  ในระหว่างวันท่ี  20 – 27  
พฤศจิกายน  2559  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จังหวัดปทุมธานี ครูผู้ควบคุม นายนิกร สีกวนชา และ 
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
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  9.  นางสาวมาริสา  อินนาง  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8  ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน  เป็น
เงินจ านวน  2,800  บาท  จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 
  10.  เด็กชายปุณวัต  ปาปัญนะ  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ ได้รับทุนการศึกษาจ านวน  8,000  
บาท  จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด  ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
 11. เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559
จัดโดยส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในวันศุกร์ท่ี 17  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร ครูผู้ควบคุม นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ 
 12. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 ได้รับรางวัลความประพฤติดี 
ประจ าปี 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
พระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   
 13. เด็กชายฉัตรชัย  สาสิงห์ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยส านักงานเขตพื น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     
 14. เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขัน
กิจกรรม Story Telling ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC)  ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย       
 15. นางสาวเอื ออังกูร  ก่ าบุญมา นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     

16. ด.ญ.นิรชา  มะลาศรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  คัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับ ม.ต้น ใน
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื นท่ีการศึกษาผู้
ฝึกสอน นางศศิวิมล   แย้มแสงสังข์ 

17. น.ส.ณัฐวิภา   ปัญญาวิภาส  ได้รับรางวัลเหรียญทองอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ม.ต้น
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื นท่ีการศึกษาผู้
ฝึกสอนนางสาววยุรี  วงศ์สมศรี 

18. น.ส.ประภาสิริ   ชาตรี  ได้รับรางวัลเหรียญทองเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลายการแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื นท่ีการศึกษาผู้ฝึกสอนนาง
พรรณี ชัยทอง 

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

21. น.ส.รุจินันท์   อันสนธิ์2.น.ส.วริศรา   สกุลศรี 3.นายเอกรัตน์  สว่างเพชร ได้รับรางวัลท่ี 2 
เหรียญทองปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับ ม.ปลาย การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ผู้ฝึกสอน นางกรุงศรี   เหมพลชม 

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

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

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

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

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

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

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

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

          50. นางสาวประภาพร ศรีพาชัย นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  นายอัครศิษฐ์ สินธุวงษานนท์ นักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  นางสาววริศรา แก้วล้วน นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั น 
ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื นท่ีการศึกษา   ครั งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559และได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559    
ครูผู้ฝึกสอน นางสาววิลาวัลย์  ค ามูล   นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ 

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

10. นางสาวสุนิสา  แก้วขาว นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  6/4  นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว  นักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  5/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดสวนแก้ว  ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ในวันท่ี  27-29  มกราคม  2559 

11. นายสถาพร  เศษวันโคตร  นายเทียนชัย  แก้วใส  นายทนุธรรม  ใบกว้าง  นักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 และนางสาวสุทธินี  กาญจนสกุล  นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม นักเรียนชั นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2558 ในโครงการเยาวชนแห่งชาติ 

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

13. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 
จังหวัดขอนแก่น สาขาส่ือสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และนางสาวกุลณัฐ  สีทาแก  
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาเยาวชนบ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. นายธนกฤต  สิมมา, นายธนาคาร  ปิตตาระพา, นายวรพล  คุณสิงห์, นายสุขุม  ไกยวงศ์, นาย
หนึ่งนที  สุริรักษ์, นายอภิวัฒน ์ ปะบุญเรือง รางวลัเหรียญทอง การประกวดการแข่งขันการสร้างอปุกรณ์เพื่อ
ให้บริการ ม.4-ม.6 (87/7)   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งท่ี 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2557 นางรพิธร  เสนาไชย, นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์, นางสาววิไล  ทองแท่งไทย ผู้ฝึกสอน 9-11 
ธันวาคม 2557 

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

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

26. เด็กหญิงกันตนา  เช่ียวชาญ, เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักดี, เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ รางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื น ม.1-ม.3 (98)  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั งท่ี 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ปีการศึกษา 2557 นายปราโมทย์  พูนปรญิญา,  นายวีระ
พล  จันทร์ศิลา ผู้ฝึกสอน 9-11 ธันวาคม 2557 

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

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

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

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

31. เด็กหญิงกันตนา  เช่ียวชาญ, เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักดี, เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื น ม.1-ม.3 (84)  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั งท่ี 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปีการศึกษา 2557 นาย
ปราโมทย์  พูนปริญญา,  นายวีระพล  จันทร์ศิลา ผู้ฝึกสอน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 17-19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

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

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

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

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

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

37. นายภาณุวัฒน์  บัณฑิตกุล  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  รุ่นท่ี 7 ปีการศึกษา 2558 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาย
อาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 

38. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม ได้รับประทานโล่รางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ดี TO BE NUMBER ONE รุ่นท่ี 5 ประจ าปี 2558 ระดับประเทศ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2558 
 

พ.ศ. 2556 
1. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ม.6/3 นางสาวกุลณัฐ  สีทาแก ม.4/1 นายธนพล  มหา

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

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

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

67. นายจตุพิธพร เถ่ือนดา, นางสาวกนกวรรณ  วันเพ็ญ และนางสาวศศิกานต์  เจือจินดา   
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการ
ประกวดส่ือนาโนเทคโนโลยีกับธรรมชาติ ของศูนย์นาโนพลัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี  เมื่อ 18 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

68. นายจตุพิธพร เถ่ือนดา, นางสาวกนกวรรณ  วันเพ็ญ และนางสาวศศิกานต์  เจือจินดา   



    สารสนเทศโรงเรียนขามแก่นนคร   ปีการศึกษา 2560 165 

ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฟล์คซอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการ
ประกวดส่ือนาโนเทคโนโลยีกับธรรมชาติ ของศูนย์นาโนพลัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี  เมื่อ 18 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

69. นายกิตติธัช  ศรีระชาติ  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 รางวัลชมเชย  การประกวด  Bio Map 
Contest)  คร้ังที่ 3  ได้เงินรางวัล  5,000 บาท และได้เข้าอบรม "นักอนุรักษ์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
รุ่นเยาว์"  ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินทร  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ 18 – 19 ตุลาคม 
2556 จัดโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นายพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มอ านวยการ 
 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นายอ านาจ พันธ์ุดิษฐ์             หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 
 
คณะกรรมการแหล่งข้อมูลและต้นฉบับ 
 นายพิพัฒนพ์งศ์ บุญอนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มอ านวยการ 
 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มวิชาการ 
 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กลุ่มกิจการนักเรียน 
 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง             หัวหน้างานแผนงานและโครงการ 
 เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศทุกงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้างาน ทุกคน 
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
 
คณะกรรมการรวบรวมรูปเล่ม/พิมพ์ 
 1.  นางกัญญาพร จันทรโสภณ หัวหน้าคณะท างาน 
 2.  นางมยุรา ศรีทานันท์ คณะท างาน 
 3.  นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล คณะท างาน 
 4.  นางวรรณวนัช ก าหนดศรี คณะท างาน 
  
 
 
 


