
  

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 

ประวัติโรงเรียนขามแกน่นคร 
 

          “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญํ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูํเลขที่ 100 
หมูํที่ 15 ถนนกสิกรทุํงสร๎าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน โดยคณะกรรมการสภาต าบลศิลาได๎
มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  47 ไรํ  60 ตารางวา ให๎จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526  เปิดเรียนในวันที่ 16  พฤษภาคม  2526  มีจ านวน 9 
ห๎องเรียน  มีนายนพรัตน์  จารย์โพธิ์  ผู๎กํอตั้งเป็นผู๎อ านวยการคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญํ  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,605 คน  มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 92 คน มี  นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2558  รายนามผู๎บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด๎วย 
 นายนพรัตน์    จารย์โพธิ์   กศ.บ. พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536 
 นายมนตรี แสนวิเศษ ศษ.ม. พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539  
 นายสุริยนต์ วะสมบัติ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2539 
 นายอุดม หินเธาว ์ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
 นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา ศษ.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549 
          นายบัวเรียน    นาชัย  กศ.บ. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 
 นายปรีชา   มาละวรรณโณ   ศษ.ม.    พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 
 นายวีระเดช ซาตา  ศษ.ม. พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 

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

 
 
. 
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พระธาตุขามแก่น 
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  

 พระธาตุขามแก่น  เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพบูชา
ของชาวขอนแก่น ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน รักหน้าที่    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม 

ชื่อย่อโรงเรียน ข.ก.น. 

สีประจ าโรงเรียน น้ าเงิน – แดง 

ความหมาย ความสามัคคี  สุขุม  รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง 

 

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

สัญลักษณ์ พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี 9 แฉก 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นมะขาม 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมี
ความสุข 

 

ค่านิยมของโรงเรียน 
 

ร่วมคิด ร่วมท า มีจิตอาสา พัฒนาสู่ความส าเร็จ 
 

วัฒนธรรมของโรงเรียน 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
 

รู๎รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันรํวมกันท างานอยํางมี
ความสุข 

 

สมรรถนะหลักของ
โรงเรียน 

KKN Model 

ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้เป็น
บุคคลที่มีความรู้และเป็นคนดีมีคุณธรรมโดยใช้พลังของทีม
(Power of Teamwork) ผนวกกับ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนมุ่ง
สู่ความส าเร็จ 

เอกลักษณ์ มารยาทด ี มีจิตสาธารณะ 
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                            ประวัติผู้บริหารโรงเรยีน 

แผนผงัโรงเรียนขามแก่นนคร 
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นายศุภกิจ  สานุสัตย์ 
1. ประวัติส่วนตน 
 วันเดือนปีเกิด   6  ตุลาคม  2506 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 969 หมูํ 14 ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน 40000   
โทรศัพท ์080-3966991    e-Mail : supakits10@gmail.com 
 ต าแหน่ง         ผู๎อ านวยการโรงเรียน  
               วิทยฐานะ ผู๎อ านวยการเชี่ยวชาญ   
 สถานศึกษา  โรงเรียนขามแกํนนคร  อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแกํน 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประวัติการศึกษา/อบรม 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา)   คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏเลย  พ.ศ. 2547 
 ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษามัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2525 
 พ.ม. ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2526 
 ป.กศ. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม  พ.ศ. 2525 

ม.ศ.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน พ.ศ. 2523 
          การอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติรัฐมนตรี   โรงเรียนคอมพิวเตอร์ขอนแกํน พ.ศ. 2541 
 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพันดินปุง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
3. ประวัติการรับราชการ 
 พ.ศ. 2525           คร ู1  โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2526-2529   คร ู2 โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน  
     พ.ศ. 2530 -2534  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2534-2539   อาจารย์ 2 โรงเรียนบ๎านพระบาท   อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2539-2540   ครูใหญํโรงเรียนบ๎านโนนสมบูรณ์  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2541-2543   อาจารย์ใหญํโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2543-2545   อาจารย์ใหญํโรงเรียนบ๎านสวนกล๎วยห๎วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2546-2550   ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านสวนกล๎วยห๎วยชันวิทยาคาร  อ าเภอภูเวียง   
                                  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2551-2555   ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองเสาเล๎าวิทยาคาร  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2556-2558   ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแกํน 
 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกํน 
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4. ประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ในการรับราชการ 
 พ.ศ. 2555          -คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการระดมความคิด พิชิต Awards 
 พ.ศ. 2556          -คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการครูอัตราจ๎างหรือลูกจ๎าง 

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

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

พ.ศ. 2558          -ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติตนตาม 
     จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 

 -ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558 
          พ.ศ. 2559          -เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดกระบวนการมีสํวนรํวมเพ่ือลด 
 ความขัดแย๎ง” 
 -ปฏิบัติหน๎าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาข๎าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษา  
 รุํนที่ 43/2556 
 -คณะกรรมการด าเนินการสอบแขํงขันเพ่ือนบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข๎ารับ 
 ราชการเป็นข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงครูผู๎ชํวย ปี 2559 
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          พ.ศ. 2560           -ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติให๎เป็น “ข๎าราชการพลเรือนดีเดํน”  
  -ได๎รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเดํนระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว  
  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  -ผํานการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ 
  ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู๎อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 พ.ศ. 2561 -เข๎ารํวมประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญํสามัญประจ าปี 2560  
   สภาผู๎ปกครอบและครูแหํงประเทศไทย 
             -คณะกรรมการอ านวยการโครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม ภายใต๎โครงการ  
   “หนึ่งใจ...ให๎ธรรมะ” 
 
5. ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2552          เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ.) ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 127 ตอนที่ 89  
                                  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2553 
 พ.ศ. 2551          ทวีติยาภรณช์๎างเผือก (ท.ช.)  ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 126 ตอนที่ 92  
                                  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2552 
 พ.ศ. 2533          ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)  ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 110 ตอนที่ 114 
                                   ลงวันที่ 26 มีนาคม  2536 
  
 
 
 

1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2561 

  1. โรงเรียนขามแกํนนครได๎รับรางวัลชมเชย พร๎อมรางวัล 4,000 บาท ประเภทโรงเรียน ในการ
ประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแกํน  
  2. โรงเรียนขามแกํนนครได๎รับรางวัล สถานศึกษาดีเดํน ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 จาก นายกรัฐมนตรี   
  3. โรงเรียนขามแกํนนครไดร๎ับโลํเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเดํนระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28  ธันวาคม  2560
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติประวัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 
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  4. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเดํน ระดับ
เพชรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และอยูํระหวํางการ
ด าเนินการสํงประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการตํอไป    
  5. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัล MOE AWARDS  สาขา การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด ประเภทสถานศึกษา และบุคคล ประจ าปี 2560 
   6. โรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับโลํเกียรติคุณที่มีผลงานระดับดีเดํน ด๎านการป้องกันยาเสพติด ใน
วันที่ 22  มิถุนายน 2560 จากนายกรัฐมนตรี จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด กระทรวงยุติธรรม 
  7. โรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับโลํโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จากนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย จัดโดยสมาคมวางแผน
ครอบครัวแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
พ.ศ. 2560 

  1. เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจ าปี 2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) ที่
รักษามาตรฐานต๎นแบบ  วันพฤหัสบดีที่ 2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแกํน   
  2.  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเดํน 
  3.  รับโลํเกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอยํางด๎านการพัฒนาและสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให๎นักเรียนเป็นผู๎มี
จิตสาธารณะ  รํวมแบํงปันน้ าใจชํวยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร๎  ในวันอังคารที่ 21  กุมภาพันธ์  2560    จาก
มูลนิธิศุภนิมิตแหํงประเทศไทย ณ ห๎องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
  4. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจ าปี  2560 

5. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครสั้น  เรื่อง  “บังเอ๊ิญ   
บังเอิญ”    โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 

6. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพื้นบ๎าน  การแสดงชุด  “ล า 
ประยุกต์  คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 
  7. ได๎รับโลํเกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานที่จัดการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกํน ปีการศึกษา 2560 ในระหวํางวันที่ 6-8 กันยายน  2560 จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  8.  เป็นสถานศึกษารักษาศีล  5 ต๎นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช๎หลักธรรม           ทาง
พระพุทธศาสนา “หมูํบ๎านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 จังหวัดขอนแกํน  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแกํน รํวมกับจังหวัด
ขอนแกํน 
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  9.  ได๎รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชด าริ
โดยโรงเรียนขามแกํนนคร พระราชทานเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2560 
  10. ได๎รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับ  ดีเดํน  สาขาป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภท
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับหนํวยงานต๎นสังกัด 

 
พ.ศ. 2559 
1. รับโลํพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลสถานศึกษา

ดีเดํน  ด๎านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค  ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้
โลหิต" ปีการศึกษา 2556  วันที่  1  สิงหาคม  2559 

   2. รับโลํรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวงดนตรี(วงสตริง)ไมํเกิน 7 คน  รุํนอายุไมํเกนิ 
25  ปี  จัดโดย  สสส. และ เทศบาลนครขอนแกํน ในวันที่  24  มีนาคม  2559 

   3. รับโลํและประกาศเกียรติคุณ  โรงเรียนน ารํองโครงการเผยแพรํความรู๎  เรื่องความปลอดภัยนาโน 
เทคโนโลยีสูํชุมชน  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  วันที่  31  มีนาคม  2559 

   4.  ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  ผลงานเครื่องดักยุํง ประเภทโครงการประกวด 
สร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของใช๎ในบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ จังหวัดขอนแกํน วันที่  28  มีนาคม  2559   
          5. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแขํงขันกีฬาแอนด์บอลนักเรียนแหํงชาติ  รอบคัดตัวแทน  เขต 4ใน
ระหวํางวันที่   2 - 12  พฤศจิกายน 2559  จังหวัดอุดรธานี 

 6. รักษามาตรฐานต๎นแบบ  TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ  ประจ า
2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE    ในสถานศึกษา   ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560 

 7. ได๎รางวัล  ดีเดํน  สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558 
 8. รับโลํเกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอยํางด๎านการพัฒนาและสํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให๎
นักเรียนเป็นผู๎มีจิตสาธารณะ  รํวมแบํงปันน้ าใจชํวยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร๎  จากมูลนิธิศุภนิมิตแหํง
ประเทศไทย  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560 

   
พ.ศ. 2555 

          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2555 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นกัศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2543 
          - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2553 ใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
1. อาคารถาวร 
 1. อาคาร 1 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 2. อาคาร 2 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 3. อาคาร 3 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 4. อาคาร 4 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จ านวน 16 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 4 ห๎อง 
 5. อาคาร 5 แบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย  4 ชั้น จ านวน 24 ห๎องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 29,594,320 บาท จ านวนส๎วมในอาคาร 6 ห๎อง 
2. อาคารประกอบ 
 1. อาคารชั่วคราว แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 54 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 444,500 บาท  
 2. อาคารไลอ๎อน แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 45 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 200,000 บาท จากเงินบริจาค 

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

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2561 
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 7. ศูนย์รวมขําว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต ฝาโลํง พ้ืนปูน หลังคาซีแพ็ค สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2533 
งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินบริจาค 

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

9. อาคารพยาบาล แบบอาคารชั้นเดียว 20 เตียง สร๎างปี พ.ศ. 2557  งบประมาณ 1,205,000 บาท 
จากเงินบริจาคและผู๎อุปถัมภ์ 
3. อาคารฝึกงาน 
 1. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 10 × 32 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2528
งบประมาณ 780,500 บาท 
 2. โรงฝึกงานคหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 780,000 บาท 
 3. อาคารเรียนการเกษตรกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2534งบประมาณ 1,612,000 บาท 
4. โรงอาหาร/หอประชุม/โดมสนามกีฬา 
 1. อาคารหอประชุม ใต๎ถุนโลํง 101 ล/27 2 ชั้น ขนาด 20 × 40 ตารางเมตร  
สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2530 งบประมาณ 3,465,000 บาท  ใช๎เป็นห๎องประชุมและโรงอาหาร  
 2. โดมอเนกประสงค์ ขนาด 42 x 63 เมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 3,500,000 บาท     
จากเงินบริจาค 
5. บ้านพักครู 
 1. หลังที่ 1 แบบบ๎านพักครูใต๎ถุนโลํง ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 
327,000 บาท 
 2. หลังที่ 2 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 220,000 บาท 
 3. หลังที่ 3 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2528 
งบประมาณ 209,000 บาท 
 4. หลังที่ 4 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2529 
งบประมาณ 210,000 บาท 
 5. หลังที่ 5 แบบบ๎านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 412,000 บาท 
6. บ้านพักนักการภารโรง 
 1. หลังที่ 1 แบบบ๎านพักภารโรง ขนาด 4 × 6 ตารางเมตร สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2536  
งบประมาณ 78,000 บาท 
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7. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
 1. หลังที่ 1 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2526  
งบประมาณ 70,000 บาท 
 2. หลังที่ 2 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 3. หลังที่ 4 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 90,000 บาท 
 4. หลังที่ 5 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2531 
งบประมาณ 156,000 บาท 
 5. หลังที่ 6 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2535 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 6. หลังที่ 7 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 7. หลังที่ 8 แบบห๎องน้ า ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2539 
งบประมาณ 180,000 บาท 
 8. หลังที่ 9 แบบห๎องน้ าชาย 6/49 ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2557   
งบประมาณ 590,000 บาท 

 
อัตราส่วน ห้องน้ า : จ านวนนักเรียน 
 
ห๎องน้ าชาย      จ านวน 36     ห๎อง     อัตราสํวนห๎องน้ าชาย   32 คน  :  ห๎อง           

 ห๎องน้ าหญิง จ านวน 28 ห๎อง     ส าหรับคนพิการ 1 ห๎อง  รวม 29  ห๎อง   อัตราสํวนห๎องน้ าหญิง   
36 คน  :   ห๎อง 
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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. ห๎องน้ า – ห๎องส๎วมนักเรียน   จ านวน 8  หลัง 
6. บ๎านพักครู     จ านวน 5  หลัง 
7. บ๎านพักภารโรง    จ านวน 1  หลัง 
8. เรือนเพาะช า     จ านวน 1  หลัง 
9. อาคารที่ระลึกสมเด็จยํา   จ านวน 1  หลัง 
10. อาคารธนาคารโรงเรียน   จ านวน 1  หลัง 
11. อาคารห๎องสมุด ICT     จ านวน 1  หลัง 
12. อาคารพยาบาล     จ านวน 1  หลัง 
13. โดมอเนกประสงค์    จ านวน  1  หลัง 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ ปีท่ีได้มา หมายเหตุ 
1 รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน บ-8754 ขอนแกํน 2529 เงินบริจาค 
2 รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ 81597 ขอนแกํน 2534 เงินงบประมาณ 
3 รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน ม-4707 ขอนแกํน 2536 เงินบริจาค 
4 รถยนต์ต๎ู โตโยต๎า ทะเบียน นข-2161 ขอนแกํน 2546 เงินบริจาค 
5 รถบรรทุก ฮีโนํ ทะเบียน 400256 ขอนแกํน 2548 เงินบริจาค 
6 รถยนต์ตู๎ โตโยต๎า ทะเบียน นช-8852 ขอนแกํน 2558 เงินบริจาค 
7 รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน บร-3889 ขอนแกํน 2560 เงินบริจาค 
8 รถบรรทุกบัส ฮีโนํ ทะเบียน 40-0147 ขอนแกํน 2560 บริจาคจากคณะแพทย์ มข. 

 
 
 

สรุปอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

สรุปยานพาหนะของโรงเรียน 
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1. นายศุภกิจ    สานุสัตย์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร         ประธานกรรมการ 
2. นายนพดล    สิงหศรี   รองผู๎อ านวยการกลุํมวิชาการ               รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผู๎อ านวยการกลุํมกิจการฯ              รองประธานกรรมการ 
4. นางอารมย์  มินา  หัวหน๎ากลุํมวิชาการ   กรรมการ 
5. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์ หัวหน๎ากลุํมแผนงานฯ      กรรมการ 
6  นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ หัวหน๎ากลุํมอ านวยการ   กรรมการ 
7. นายวีระพล  จันทร์ศิลา หัวหน๎ากลุํมกิจการ   กรรมการ 
8. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ หัวหน๎ากลุํมสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
9. นายน าพล  พงศ์พัสนันท์ หัวหน๎ากลุํมสาระฯสังคมฯ   กรรมการ 
10. นางเพลินพิศ  นามวาด  หัวหน๎ากลุํมสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
11. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล  หัวหน๎าระดับ ม.1   กรรมการ 
12. นายสมจิตร   เจริญสุข  หัวหน๎าระดับ ม.4   กรรมการ 
13. นายประยงค์  สิงหาด  หัวหน๎าระดับ ม.6   กรรมการ 
14. นางสุภาณี  คงกระโทก หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กรรมการ 
15. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ             กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์ ครู       กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

 
 
 

1. พันเอก ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง ผู๎ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ   
2. นายเสวท  ศรีสารคาม  ผู๎แทนผู๎ปกครอง   กรรมการ 
3. นายประยงค์ สิงหาด  ผู๎แทนครู     กรรมการ 
4. นายดนัย พรมชาติ  ผู๎แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
5. นายไพรัตน์  ทวีวาร  ผู๎แทนองค์กรปกครองท๎องถิ่น   กรรมการ 
6. นายณัฐโชค  ด๎วงแพง  ผู๎แทนศิษย์เกํา     กรรมการ 
7. พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตโต ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
8. นายผดุง วิชาเดช   ผู๎แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. พันเอกสุจิรชัย มหาธรรม  ผู๎ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. นายชัชวาลย์  เหลําชื่นชมกุล ผู๎ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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11. นางวิไลวรรณ  ชูรัตน์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12.  ผศ. พิสูตร  บรรดาศักดิ์ไพศาล   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
13.  นายสุริยา  เนื่องชมภู  ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
14. นายกรวิทย์ ติวเฮือง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

        15.นายศุภกิจ สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร กรรมการและเลขานุการ   
 
 
 
 
 

1. นางวราภรณ์ ไชยสุทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองประธานกรรมการ 
4. นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ กรรมการ 
5. นางโฉมยง คงพลปาน กรรมการ 
6. พันเอกฉกาจพงศ์ หงษ์ทอง กรรมการ 
7. นายทินกร ทองดี กรรมการ 
8. นางนงพร โสใหญํ กรรมการ 
9. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
10. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา กรรมการ 
11. นางเยาวรักษ์ ส าราญบ ารุง กรรมการ 
12. นายสุจิตร ลามํวง กรรมการ 
13. นายสัญญา พันธไชย กรรมการ 
14. นางวิคุณ ตันติสุโชต ิ กรรมการ 
15. นางมยุรา แพงศรี กรรมการ 
16. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการ 
17. นายศุภกิจ   สานุสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 
18. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

 
 
 

คณะกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร 
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ข้าราชการครูและบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขามแกํนนคร มีจ านวนบุคลากรดังนี้ ผู๎บริหาร 5 ครูผู๎สอนปฏิบัติหน๎าที่
จริง  88 คน ครูอัตราจ๎าง 7 คน ครูอัตราจ๎างภาษาจีน 1 คน ครูอัตราจ๎างชาวตํางประเทศ 3 คน 
ลูกจ๎างประจ า 7 คน ลูกจ๎างชั่วคราว 12 คน สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทบุคคลากร ดังตาราง
ตํอไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม ร้อยละ หมายเหตุ 

ผู๎บริหาร 4 0 4 4.34   

ภาษาไทย 2 11 13 14.13 ชํวยราชการ 1 
วิทยาศาสตร์ 7 15 22 23.91 ชํวยราชการ 1 
คณิตฯ 3 11 14 15.21 

 สังคมศึกษา 1 11 12 13.05 
 สุขศึกษา 3 2 5 5.44 
 ศิลปศึกษา 2 3 5 5.44   

การงานฯ 2 4 6 6.52   

ภาษาตํางประเทศ 1 7 8 8.70 
 พัฒนาผู๎เรียน 0 3 3 3.26 
 รวม 25 67 92 100.00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎  ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
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ต าแหน่ง อันดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ผู๎อ านวยการ คศ.4 1 - 1 1.08 
รองผู๎อ านวยการ คศ.3 3 - 3 3.26 
คร ู คศ.4 - 2 2 2.17 
คร ู คศ.3 13 55 68 73.93 
คร ู คศ.2 7 6 13 14.13 
คร ู คศ.1 1 4 5 5.43 
ครูผู๎ชํวย  0 0 0 0.00 

รวม  25 67 92 100.00 
ครูธุรการ(คืนครู)  0 1 1 3.70 
ครูพิเศษ  2 5 7 25.93 
ครูชาวตํางชาติ  1 2 3 11.11 
ลูกจ๎างประจ า  5 1 6 22.22 
ลูกจ๎างชั่วคราว(แมํบ๎าน)  0 4 4 14.82 
ลูกจ๎างชั่วคราว(เจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย)  3 - 3 11.11 
ลูกจ๎างชั่วคราว(คนสวน)  3 - 3 11.11 

รวม  15 12 27 100.00 
รวมทั้งหมด  40 79 119  

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามเพศ  อันดับ 
 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร จ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 
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วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2562 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
บริหาร 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 
ภาษาไทย 1 7 8 1 4 5 0 0 0 2 11 13 
วิทยาศาสตร ์ 3 4 6 4 11 15 0 0 0 7 15 22 
คณิตศาสตร ์ 3 6 9 0 5 5 0 0 0 3 11 14 
สังคมศึกษา 1 3 4 0 8 8 0 0 0 1 11 12 
สุขศึกษา 2 1 3 1 1 2 0 0 0 3 2 5 
ศิลปศึกษา 0 0 0 2 2 4 0 1 1 2 3 5 
การงานอาชีพฯ 0 2 2 2 2 4 0 0 0 2 4 6 
ภาษาตํางประเทศ 0 5 5 1 2 3 0 0 0 1 7 8 
พัฒนาผู๎เรียน 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 3 

รวม 10 30 40 15 36 51 0 1 1 25 67 92 

ร้อยละ 10.86 32.60 43.47 16.30 39.13 55.43 0.00 1.10 1.10 27.17 72.83 100.00 
 

ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนครู - อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 2526 5 21 26 268 137 405 1 - 1 

2 2527 16 45 61 575 368 943 4 - 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2561 
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ที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนครู – อาจารย์ จ านวนนักเรียน จ านวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 

จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2526 - 2561 
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ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 167 145 312 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9 158 146 304 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9 160 154 314 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 27 485 445 930 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 88 130 218 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7 90 126 216 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 7 101 140 241 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 279 396 675 

รวมทั้งหมด 48 764 841 1,605 
ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

สัดส่วนของจ านวนนักเรียน ต่อ ครู เท่ากับ  18 : 1  (จากครูทั้งหมด 88 คน , นักเรียน 1,605  คน) 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อห้อง  เท่ากับ   33 : 1 (จากห้องเรียน 48 ห้อง, นักเรียน 1,605 คน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2562 จ าแนกชาย-หญิง 

จ านวนนักเรียน ปกีารศึกษา 2562 
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โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมอืงขอนแก่น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
ล าดับ โรงเรียน ผู้บริหาร มือถือ โทรศัพท์/โทรสาร 

1 ขามแกํนนคร นายศุภกิจ  สานุสัตย์ 08-57431511 043-241720 
2 ขอนแกํนวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์   กงเพชร 08-1871-7602 043-241280 
3 โคกสีพิทยาสรรพ์ นายชูเดช  แก๎วดวง 09-3093-8863 043-370433 
4 ขอนแกํนวิทยายน 2 ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน๎อย 08-6851-6885 043-446442-3 
5 ขอนแกํนวิทยายน 3 นายศราวุธ  รู๎ปัญญา 08-6236-3450 043-210260 

 
 
 
 

ที ่
เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนขามแกํนนคร 

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

 
 

พื้นที่บริการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน หมู่ ชื่อบ้าน ผู้บริหาร โทรศัพท์ มือถือ 
1 หนองไผํมอดินแดง 14 บ๎านหนองไผํ นายชาญชยัสวัสดิ ์ อิสสระวงษ์ 043 342986 08-58512755 
2 บ๎านโกทา 9 บ๎านโกทา นายรณชิต  จุทกนก 043 378510 08-13923987 
3 บ๎านดอนยาง 11 บ๎านดอนยาง นายกันตินันท ์ อาํงเต็มศักดิ์ 043 378022 08-59289573 
4 บ๎านเตํานอ 7 บ๎านเตํานอ นายกิ่งพงษ์  นครพนม 043 378360 08-68637867 
5 บ๎านโนนมํวง 3 บ๎านโนนมํวง นายฐปนรรฆ์  มังคะตา 043 343591 08-97142814 
6 บ๎านศิลา 28 บ๎านศิลา นายพิทยา  กอมาตร 043 378475 08-96224498 
7 หนองกุงวิทยาคาร 2 บ๎านหนองกุง ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 043 241574 08-98422765 
8 บ๎านหนองหิน 8 บ๎านหนองหิน นายรัฐภูมิ อินทรมณี 043 257410 08-94223207 
9 บ๎านห๎วยชัน 4 บ๎านห๎วยชัน นายศักดิ์ชัย  บุญน๎อม 043 260455 08-21006103 
10 บ๎านดงพอง 10 บ๎านดงพอง นายอิสรภาพ ทองบํอ 043 260206 08-19541503 
11 ไพบูลย์วิทยาเตํานอ 7 บ๎านเตํานอ นายพงษ์ศักดิ์ มํวงคร๎าม - 08-59286158 
12 กัลยาณีวิทยา 14 บ๎านหนองไผํ นายพงษ์ชัย  บุญคง 043-343515 08-40297974 
13 ไพบูลย์วิทยา 11 บ๎านดอนยาง นายสุรสีห์  กองสุวรรณ 043-265119 08-96172863 
14 เทศบาลบ๎านโนนชัย 12 บ๎านดอนหญา๎นาง นายสมศักดิ์ วิไลแก๎ว 043-237589 - 
15 ศรีสังวาลย์ขอนแกํน 14 บ๎านหนองไผํ นายสันติ  ฤาไชย 043-246493 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
โรงเรียนขามแก่นนคร 
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แผนผังและที่ตัง้โรงเรียนในเขตบริการ 
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1.ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 
วัน เดือน ป ีเริ่ม

รับราชการ 
เกษียณ วุฒิ สาขาวิชา 

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

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

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

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

 

  2.กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางพูลสุข พรหมโว คร ู 60271 3 17 พ.ค.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
2 น.ส.วยุรี วงศ์สมศร ี คร ู 60317 2 20 ก.พ.52 2574 กศ.ม. ภาษาไทย 
3 นางพรรณี ชัยทอง คร ู 76634 3 17 ก.พ.25 2562 กศ.บ. ภาษาไทย 
4 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ คร ู 103928 2 20 ก.พ.52 2577 ค.บ. บรรณารักษ์ฯ 
5 นางฉวีวรรณ บุญระม ี คร ู 106349 3 22 ต.ค.28 2567 ค.บ. ภาษาไทย 
6 นางกรุงศรี   เหมพลชม คร*ู 112385 3 15 พ.ค. 23 2563 กศ.บ. ภาษาไทย* 
7 นายอดิเรก สารีพิมพ์ คร ู 133591 3 16 ก.ค.34 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 

8 นางญาณิศา เครือวัลย ์ คร ู 66470 3 29 ต.ค.29 2567 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสตูรและการจดัการ
เรียนรู ๎

9 น.ส.วิไล ทองแทํงไทย คร ู 510(พ) 3 12 ก.ย.31 2570 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

10 นางวนิดา    ปัญญาม ี คร ู 820 (ส) 3 1 มิ.ย. 25 2565 กศ.บ. ภาษาไทย 

11 น.ส.มานดิา อินทรแพทย ์ คร ู 10113 1 10 พ.ค.53 2587 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน-ภาษาไทย 

12 น.ส.ณัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ คร ู 60533 3 27 ต.ค.35 2571 ค.บ. ภาษาไทย 
13 นางลัดดาวลัย์  คีรีเมฆ คร ู 57543 3 3 ธ.ค. 33 2570 กศ.ม. ภาษาไทย 

*มาช่วยราชการ 

 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 
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3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสุทิศา อารามพงษ ์ คร ู 104224 3 25 พ.ค.36 2574 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
2 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ ์ คร ู 905 3 29 มิ.ย.33 2569 กศ.ม. ชีววิทยา 
3 นายไกรเพชร  เจรญิศิร ิ คร ู 67685 3 11 ก.ค.37 2573 วท.ม. ชีววิทยาส าหรับคร ู
4 นายประยงค์ สิงหาด คร ู 111023 3 22 มิ.ย.30 2565 ศษ.บ. ฟิสิกส-์ชีววิทยา 

5 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน คร ู 125212 3 4 พ.ย.26 2562 ศศ.ม. วิทยาศาสตร ์
6 นายนิกร   สีกวนซา คร ู 351(ส) 2 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม หลักสูตรและการ

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

การจดัการเรียนรู ๎
10 นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล คร ู 56755 3 16 ก.ค.33 2571 ศษ.ม. เคมี/วิทยาศาสตร ์
11 นางสังวาลย์ อติรตันวงษ ์ คร ู 59101 3 18 ต.ค.36 2570 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
12 นางเพลินพิศ  นามวาด คร ู 59374 3 25 มิ.ย.33 2571 ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน-วิทยาศาสตร์ 
13 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์  คร ู 103918 3 1 ก.ย.30 2567 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
14 นางอริสรา สุภาพ คร ู 112224 3 1 ธ.ค.26 2563 กศ.บ. ชีววิทยา 
15 น.ส.นภสัรพี แสนโคตร คร ู 352(ส) 3 26 ก.ย.50 2586 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
16 นายอดิเทพ  บ ารุงพล คร ู 59272 2 3 ส.ค. 48 2574 ศษ.บ. เคมีชีวิทยา 
17 นางสุมนา  มิ่งขวัญ คร ู 17517 3 17 ก.ย. 33 2570 ศษ.บ. คณิต-ฟิสิกส ์
18 นายอนุสรณ์  ปินใจยศ คร ู 66483 3 15 มิ.ย. 44 2576 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

19 นางปริยากร  ศรีวงษา คร ู 1266(พ) 2 11 พ.ย. 34 2572 บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 นางสุจินดา  สระคูพันธ ์ คร ู 109576 3 18 พ.ค. 31 2567 วท.บ. เคมี* 
21 นางกัญญาพร  จันทรโสภณ คร ู 60836 3 11 พ.ค.  35 2573 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

22 น.ส.วิไลรตัน์ ธัญญวัฒน ์ คร ู 105934 3 13 พ.ค.24 2562 ค.บ. การสหกรณ ์

*มาช่วยราชการ 
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4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ คร ู 103914 4(3) 21 พ.ค.22 2562 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
2 นายสินธุวา โสภะสุนทร คร ู 58931 2 24 พ.ค.54 2586 วท.บ. คณิตศาสตร ์
3 นางอมรพรรณ รักษาเคน คร ู 1061 3 1 พ.ค.23 2564 ค.บ. คณิตศาสตร ์
4 นางปราณี ถ่ินเวียงทอง คร ู 1165 3 22 ต.ค.45 2580 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
5 นางนงค์รัก  ไทธานี คร ู 4667 2 1 พ.ย 2537 2575 กศ.ม. การวัดผลฯ 
6 นางสาววิลาวณัย์ ค ามลู คร ู 59765 3 21 พ.ค.22 2562 ศษ.ม. คณิตศาสตร ์
7 นางมนธิรา สุดา คร ู 60675 3 7 ก.ย.30 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
8 นางราตรี หาญสโุพธิ์ คร ู 66053 3 6 ธ.ค.38 2576 ค.บ. คณิตศาสตร ์
9 นางมยุรา  ศรีทานันท์ คร ู 69542 3 25 ก.ค.37 2572 ค.บ. คณิตศาสตร ์
10 นางอารยา    นารคร คร ู 70204 3 2 มี.ค.36 2572 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

11 นางดวงจันทร์ มาค า คร ู 103944 3 16 พ.ค.23 2562 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
12 นางมณีรตัน์ ขยันกลาง คร ู 120634 3 3 มี.ค.38 2571 บธ.บ. การเงิน/ธนาคาร 

13 นายวัชรพันธุ์  ศรีทานันท ์ คร ู 2977 3 29 ก.ค. 30 2565 กศ.บ. เคม ี
14 นางอัจฉริยา  สุวอ คร ู 101438 3 24 ต.ค. 45 2583 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 

คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางสิริญดา เลศิบุญสถาพร คร ู 125499 3 15 พ.ค.35 2573 ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ 

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  แพงศร ี คร ู 526 3 5 ต.ค.22 2562 ค.บ. สังคมศึกษา 
5 นางเยาวภา ไชยเชษฐ์ คร ู 8901 3 3 ธค.2533 2568 ค.บ. สังคมศึกษา 
6 น.ส.พรรณมล ปิ่นทอง คร ู 33332 2 4 พ.ค.52 2590 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 

7 น.ส.สุวพี    พรหมมเีนตร คร ู 43076 4 12  ก.ค.25 2563 กศ.ม. สังคมศึกษา 
8 นางสาวสุภสัตรา  ฝ่ายสงค ์ คร ู 59819 1 15 ส.ค.54 2591 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

9 นางเครือวัลย์ คงรักช๎าง คร ู 78195 4(3) 19 พ.ย.24 2562 ศศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน-สังคมศึกษา 

10 น.ส.ประทุมทิพย์ การสร๎าง คร ู 103947 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.ม. สังคมศึกษา 
11 น.ส.สภุาวดี  โฆษติพล คร ู 69518 3 26 ก.ย. 31 2568 ศษ.บ. สังคมศึกษา 

12 น.ส.จารุวรรณ โคตรเสน คร ู 60629 3 16 ส.ค.37 2574 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
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6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

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

 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นายนฤดลท ์ ศรีแก๎วทุม คร ู 63641 2 3 ส.ค.52 2582 ศป.ม. ดนตรี(ดุริยางค์ศิลป์) 
2 นางนภาพร เพ็ชรศรีกลุ คร ู 59336 3 21 พ.ค.22 2562 ปร.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

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

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

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

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

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

2 นางเทพบังอร บึงมุม คร ู 63289 3 4 พ.ย.34 2569 กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
3 นายวีระพล จันทร์ศิลา คร ู 101517 3 16 พ.ค.26 2564 กศ.ม. เกษตรศาสตร ์
4 นายสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท ์ คร ู 10315 3 26 ก.ค. 26 2564 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

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

6 นางลักษเดือน สนทอง คร ู 307(พ) 3 17 ส.ค.31 2570 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
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9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนงเยาว์  พรหมทอง คร ู 59430 3 3 ส.ค.24 2564 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวสุทธิรตัน์  แขรัมย ์ คร ู 397 2 30 ก.ค.44 2582 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
3 นางทิพวรรณ  แก๎วดวง คร ู 101537 3 16 พ.ค.27 2566 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
5 นางอารมย์  มินา คร ู 106227 3 28 ม.ค.26 2562 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
6 นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท ์ คร ู 121470 2 1 ก.พ.50 2584 ศศ.ม. เทคโนโลยีทางการศกึษา 

8 นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท ์ คร ู 103960 1 1 พ.ค. 56 2592 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 

9 นางสุภาพ  หมื่นพรม คร ู 101444 3 9 มิ.ย. 38 2574 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 น.ส.นุชรีพร  จิรวสัน ์ คร ู 72948 1 24 ต.ค. 56 2589 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/เลขท่ี 
อันดับ 
คศ. 

วัน เดือน ป ี
เริ่มรับ
ราชการ 

เกษียณ วุฒิ วิชาเอก 

1 น.ส.จุรรีัตน์ จุฑากฤษฎา คร ู 103883 3 1  ก.ค. 25 2562 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย ์ คร ู 102985 3 17 พ.ค. 27 2564 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
3 นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์ คร ู 129627 3 15  ธ.ค. 37 2566 ค.บ. บริหารธรุกิจ 

 
11. ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง 
เลขท่ี 

ต าแหนํง 
วัน เดือน ป ี

เริ่มรับราชการ 
เกษียณ 

1 นายล าดวน  มะลาศร ี พนักงานขับรถยนต ์ 13378 4 ส.ค.29 2563 
2 นายชูศักดิ์   ไสยลักขณา พนักงานขับรถยนต ์ 14198 15 ก.ย.31 2570 
3 นายชัยชนะ   พระลับรักษา ชํางไฟฟ้า 12822 3 มิ.ย.28 2564 
4 นายมานัส      ชาก านัน ชํางปูน 14200 15 ก.ย.31 2567 
5 นายดวงพิจิตร   กัสนุกา ชํางปูน 14197 15 ก.ย.31 2566 
6 นางสมจิตร    ชัยลา พนักงานบริการ 14796 20 ส.ค.33 2569 
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12. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ หมายเหตุ 
1 นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต ครูสอนนาฏศิลป ์
2 นายสหภาพ  ป้องพุดซา ปริญญาตร ี สอนดนตรีสากล 
3 นางสาวธันย์ชนก  แก๎วอ๎น ปริญญาตร ี สอนภาษาจีน 
4 นายวัชระ  แก๎วมีศร ี ปริญญาตร ี เจ๎าหน๎าท่ีงาน  ICT 
5 นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ ํ ปริญญาโท พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
6 นางสาวสิราพร    แก๎วมีศร ี ปริญญาตร ี เจ๎าหน๎าท่ีพัสด ุ
7 นางสาวกรรณิการ์   ทองยศ ปริญญาตร ี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
8 นางสาวรัฐวรรณ    ดวงจันทร ์ วท.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ(คืนครู) 
9 Miss ARVEE SORIAND ปริญญาตรภีาษาอังกฤษ ครูอัตราจ๎าง 
10 Miss LEAH VERONA ปริญญาตรภีาษาอังกฤษ ครูอัตราจ๎าง 
11 Mr. Meliki  Simeon ปริญญาตรภีาษาอังกฤษ ครูอัตราจ๎าง 
12 นายสุรสิทธิ  จุลโนนยาง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
13 นายช านาญ  ทัพซ๎าย ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
14 นายสมจติร  เมืองซอง ประถมศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย 
15 นายอภิสิทธ์ิ  ละครขวา ประถมศึกษา คนสวน 
16 นายค าปิ่น  ศิริบาล ประถมศึกษา คนสวน 
17 นายประจบ  เมืองสนธิ ์ ประถมศึกษา คนสวน 
19 นายตรี  ธัญญา ประถมศึกษา คนสวน 
20 นางร าไพ  สีไตรพัด ประถมศึกษา แมํบ๎าน 
21 นางวาสนา  รังเพีย มัธยมศึกษาตอนปลาย แมํบ๎าน 
22 นางทองล๎วน  ทัพซ๎าย ประถมศึกษา แมํบ๎าน 

 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
1 นางพูลสุข      พรหมโว ภาษาไทย 
2 นางพรรณี      ชัยทอง ภาษาไทย 
3 นายนิพนธ์      สิงห์สมาน วิทยาศาสตร์ 
4 นางสาววิไลรัตน์  ธัญญวัฒน ์ วิทยาศาสตร์ 
5 นางมยุรา       แพงศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6 นางเครือวัลย์   คงรักช๎าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7 นายสุรพล   ล๎อเทียน พลศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระ 
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8 นายสมเพชร    ป้อมสุวรรณ คณิตศาสตร์ 
9 นางสาววิลาวัลย์   ค ามูล คณิตศาสตร์ 
10 นางมนธิรา      สุดา คณิตศาสตร์ 
11 นางดวงจันทร์    มาค า คณิตศาสตร์ 
12 นางนภาพร   เพ็ชรศรีกุล ศิลปะ 
13 นางอารมย์  มินา ภาษาตํางประเทศ 
14 นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา แนะแนว 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล กลุํมสาระ 
1 นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นางอริสรา  สุภาพ วิทยาศาสตร์ 
3 นางกรุงศรี  เหมพลชม ภาษาไทย *ชํวยราชการ 
4 นายล าดวน  มะลาศรี พนักงานขับรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายกวิน วงษช์าร ี ป ู ประธาน 097-319-9921 
2 นางสาวอรไพลิน นวสุขจินดา เบล รองประธานคนที่1 095-653-8656 
3 นายอธิกรณ์ ศรีภา โอม รองประธานคนที่2 095-817-0927 
4 นางสาววรวลัญช์ วรวะลัย  ตรีม ประชาสัมพนัธ ์ 062-503-6440 
5 นายอนุวรรตน์ อนิรภัย ตูมตาม สันทนาการ  088-314-5717 
6 นางสาวพรชิตา นามปัญญา เนย ปฏิคมและสวสัดิการ  - 
7 นางสาวสุชาดา ทลูพุฒ ปอ เหรัญญิก 095-667-1166 
8 นายเจษฎา  เค๎ายาง  บิว โสตและเทคโนโลย ี 080-040-7885 
9 นายก๎องเกียรติ เพ็ชรรัก แบงค์ อาคารและสถานที ่ 092-348-6997 
10 นางสาวปัญจภา บุญประเสริฐ ป่าน วินัยและตลุาการ 095-672-9624 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
11 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ด ี ปุ้ย เลขานุการ 098-935-5784 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 
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12 นางสาวเกวลนิ โนนทิง เนย ผู๎ชํวยประชาสัมพนัธ ์ 092-280-4713 
13 นายอนุวัตร สิงห์บัว เขียว ผู๎ชํวยสนัทนาการ 094-532-7545 
14 นางสาวกัญญารัตน์  โยคะสัย ส๎ม ผู๎ชํวยปฏิคม - 
15 นางสาวชลธชิา วงเบาะ ฝน ผู๎ชํวยเหรัญญิก 063-503-9014 
16 นางสาวศลษิา  พลทองมาก ลีนุกซ ์ ผู๎ชํวยฝา่ยโสต 083-024-5085 
17 นายพุทธิพงศ์  พาพรหม ก๎อง ผู๎ชํวยอาคารและสถานที่ 063-421-3224 
18 นางสาวจิดาภา  จนัทจร โม ผู๎ชํวยวนิัยและตุลาการ 082-364-9231 
19 นางสาวธาราทิพย์  จันเขียว น้ า ผู๎ชํวยฝา่ยศิลป ์ 064-721-0294 
20 นางสาวภาวินี  สีดาหลง ฟีม ผู๎ชํวยเลขานุการ 066-085-7909 
21 นางสาวอาทิตยาทร  ทองสีด ี แอม คณะกรรมการ 099-1262101 
22 นางสาวสมัชชา  สมมะวัง มัช คณะกรรมการ 095-650-6480 
23 นางสาวจรรยาภรณ์  แสนบตุร เอ็นดู คณะกรรมการ 099-473-3210 
24 นางสาววรรณเพ็ญ  แพงโสต แพรว คณะกรรมการ 094-613-5930 
25 นายสุเมธี  พะมาปะเต เจมส์ คณะกรรมการ 093-191-1573 
26 นางสาวณัฐธิดา  ทาพิลา ล๏อตเต ๎ คณะกรรมการ 094-381-3394 
27 นางสาวนริศา  น๎อยน้ าเที่ยง แพรวา คณะกรรมการ - 
28 นายศรัณย์  บ ารุงสุข บอล คณะกรรมการ 063-967-5986 
29 นายตะวัน  ตาลพล มํอน คณะกรรมการ 083-246-5900 
30 นางสาวรุํงนภา  จอมวุฒ ิ น๎อยหนํา คณะกรรมการ 093-035-5264 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสภานักเรียน  
1. นางสาวเบญจวรรณ    วังสันต์      
2. นายธนวัฒน ์  ลักษณดี      
3. นางสาวสุนารัตน์ บุษบงค์               
4. นายภาณุวัฒน์  โหลภักด ี     
5. นายพงศกร  จ าพร      
6. นางสาวธัญสิน ี แซํเล็ก      
7. นางสาวสุนิสา  สิงห์บัวขาว     
8. นางสาวนิติกาญ เสนาฤทธิ์     
9. นางสาวชํอลดา ปัญจรัก     
10. นางสาวฐิติยา โสภาพล      
11. นางสาววรรณภา กุดทา      
12. นางสาวกมลชนก อํอนงามเอก    
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13. นายณัฐนนท์  วงศ์ประเสริฐ     

14. นางสาวสิริมา โนนพิลา      
15. นางสาวณัฐริกา ค าสวนมอญ     
16. นางสาวเนตรนิภา ทะมานนท์     
17. นางสาววิลาสิน ี กัสนุกา      
18. นางสาวพรประภา น๎อยนารถ     
19. นายเจษฎา  เสงี่ยมสูงเนิน     
20. นางสาวณิชานันท ์ โทเมือง      
 

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

 
แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได๎จัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช๎เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาของประเทศได๎น าไปใช๎เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู๎ส าหรับพลเมืองทุกชํวงวัยตั้งแตํแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุํงหมายที่ส าคัญของแผน 
คือ การมุํงเน๎นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือการมีงานท าและสร๎างงานได๎ภายใต๎บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์รวมทั้งความเป็น    
พลวัตร เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง ไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎ว ซึ่งภายใต๎
กรอบแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได๎ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได๎แกํ การเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทําเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 
15 ปีข๎างหน๎า ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ :  

คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรูต๎ลอดชวีิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวติอยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ 

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร์ชาต ิ

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรยีนรู๎และคุณธรรมจริยธรรม รู๎จักสามัคคีและรํวมมือผนึก
ก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
 
ยุทธศาสตร ์

 1. การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของ

ประเทศ 
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 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวํงวัย และการสรา๎งสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
 5. การจดัการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

 
ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
  การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแตํละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว๎ในแผนการศึกษาแหํงชาติ
จะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว๎ในแตํละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหนํวยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต๎องยึดถือเป็นแนวทางใน     
การด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน   
แตํละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนในทุกชํวงวัยต๎องด าเนินการดังนี้ 
  1. การสร๎างการรับรู๎ความเข๎าใจและการยอมรับจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน
สํงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตํางๆ อยํางกว๎างขวาง มุํงเน๎นที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โปรํงใสตรวจสอบได๎และมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนในทุกระดับ 
  2. การสร๎างความเข๎าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู๎ปฏิบัติทุกหนํวยงาน
ทุกระดับ เพ่ือให๎การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูํการปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาให๎บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแลแตํละยุทธศาสตร์ให๎
เกิดการน าไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให๎บรรลุผลอยํางเป็นรูปธรรม 
  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู๎จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ         
จัดการศึกษาโดยทุกภาคสํวนของสังคม ที่มุํงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทําเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการสํงเสริมการเรียนรูต๎ลอดชวีิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล๎องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 
  4. การจัดให๎แผนการศึกษาแหํงชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด๎านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีให๎ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให๎การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู๎เรียนแตํละชํวงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต๎องการของตลาดงานและประเทศ 
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในชํวงเวลาที่ก าหนด 
  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร๎างการบริหารงานให๎มี
ความชัดเจนในด๎านบทบาท หน๎าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากสํวนกลางสูํระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตํละระดับให๎สํงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ ผู๎เรียนได๎รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอยํางเสมอภาค
และเทําเทียม 
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  6. การสร๎างระบบข๎อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตํอสาธารณชนจะเป็นกลไกในการ
สร๎างการรับรู๎ของผู๎จัดการศึกษาและผู๎เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตํอ
ผู๎เรียน ผํานระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให๎รัฐสามารถใช๎เครื่องมือทางการเงินในการ
ก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามแผนการศึกษาแหํงชาติและนโยบายรัฐบาล 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
วิสัยทัศน์ 
 สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม 
 5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 
 
เป้าหมาย 
 1. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํสากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ครู เป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมํนย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช๎
เทคโนโลยี 
 4. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรํวมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ รํวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู๎ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแหํงนวัตกรรมยุคใหมํ 
ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยํางเป็นระบบ 
 7. ส านักงานสํวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและ  
การจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า 
                          ทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

                                
วิสัยทัศน์ 
 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 
  1. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎
มีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
  4. สร๎างโอกาสให๎นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า
ได๎รับการบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
  5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ 
นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย         
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
  2. นักเรียนในระดับขั้นพ้ืนฐานทุกคนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 
และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล ทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํ
สากล 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความ 
แมํนย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ 
สร๎างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช๎เทคโนโลยี 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศสํวน 
บุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accfountability)  
และการบริหารแบบรํวมมือ 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และสถานศึกษามีอิสระในการจัดการเรียนรู๎ 
รํวมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ มีสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนที่
เรียนรู๎ในทุกมิติ มีนวัตกรรมในโรงเรียน 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงาน 
แหํงนวัตกรรมยุคใหมํ มีข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยเพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพ มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอยํางเป็นระบบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีวัฒนธรรมการท างานโดยกระจายอ านาจ 
การบริหารให๎สถานศึกษา มีการบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ 
ติดตามประเมินผลและการรายงานผลอยํางเป็นระบบ มีการวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
                              เหลือ่มล๎าทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
วัฒนธรรมองค์กร 
 “รู๎คน รู๎งาน บริหารบนฟ้า เหนือความคาดหมาย” 
ค่านิยม 
 เครือขํายรํวมพัฒนา น าพาสูํความส าเร็จ ด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้น 
 จุดเน๎นที่ 1 ด๎านการประกันคุณภาพ 
 จุดเน๎นที่ 2 ด๎านการพัฒนาผู๎เรียน 
 จดเน๎นที่ 3 ด๎านโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทางการศึกษา 
 จุดเน๎นที่ 4 ด๎านทักษะภาษา 
 จุดเน๎นที่ 5 ด๎านทักษะเทคโนโลยี ดิจิตอล 
 จุดเน๎นที่ 6 ด๎านทักษะชีวิต 
 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ เพื่อให๎
ผู๎เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีก
ทั้งเป็นไปตามปฏิญญาวําด๎วยการจัดการศึกษาของ UNESCO  คือ Learning to know, Learning to do, 
Learning to live with the others, Learning to be 
1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย  

1. การจัดการเรียนการสอน  
2. บริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 

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

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

4. โรงเรียนมาตรฐานสากลจะพัฒนาใน 5 ด้าน 
    4.1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล น าจุดเดํนจากหลักสูตร
ตํางๆ มาประยุกต์ปรับใช๎  
       - ปรับเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานตํางๆ ให๎มีความเข๎มข๎นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให๎มี
กิจกรรมการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รายวิชาเพ่ิมเติม 3 วิชา ได๎แกํ ทฤษฎีองค์ความรู๎ (Theory of 
Knowledge) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร๎างโครงงาน (Create Project 
Work) 
    4.2. พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
         - พัฒนารูปการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
สอดรับมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
   4.3. พัฒนาครู 
         - พัฒนาครูผู๎สอนให๎มีศักยภาพ การใช๎ ICT ในการจัดการเรียนรู๎ การน านวัตกรรมเข๎ามา
บริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
   4.4. พัฒนาผู๎บริหารโรงเรียน 
         - พัฒนาศักยภาพการใช๎ ICT และภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล 
พร๎อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
    4.5. พัฒนาระบบการบริหาร 
          - พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
5. คุณลักษณะ 
   1. ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้  

1) เป็นเลิศวิชาการ  
2) สื่อสารได๎อยํางน๎อย 2 ภาษา  
3) ล้ าหน๎าทางความคิด  
4) ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์  
5) รํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก 

2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
1) ด๎านคุณภาพวิชาการ  
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2) ด๎านคุณภาพของครู  
3) ด๎านการวิจัยและพัฒนา 

   3. บริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
1) ด๎านคุณภาพผู๎บริหารโรงเรียน  
2) ด๎านระบบการบริหารจัดการ  
3) ด๎านปัจจัยพื้นฐาน  

4. ด๎านเครือขํายรํวมพัฒนา 
        1. ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับด าเนินการสูํมาตรฐานสากล 

1. ศึกษาท าความเข๎าใจโครงการและสร๎างความตระหนักให๎แกํบุคลากรในโรงเรียนและผู๎มีสํวน 
เกี่ยวข๎อง 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ตํอประธาน 
กรรมการบริหารโรงเรียน พร๎อมทั้งจัดท าพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล  

3. จัดท าสาระรายวิชาเพ่ิมเติมสูํความเป็นเลิศ  
4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากลและเสนอ 

หลักสูตรตํอประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  
5. จัดท าห๎องปฏิบัติการ Resource Center ห๎องสมุด พร๎อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ ปรับ 

บรรยากาศสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนเพื่อให๎เอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนการสอนสูํสากล  
6. ส ารวจข๎อมูลครูเพ่ือเตรียมการพัฒนา 
7. ด าเนินการบริหารด๎วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและด าเนินการเครือขํายรํวมพัฒนา  
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีสํวนรํวม  
9. น าเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
10. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  มจี านวน 3 มาตรฐาน  ได๎แกํ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู๎เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู๎เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
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 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน๎ผู๎เรยีนเป็นส าคัญแตํละมาตรฐานมรีายละเอียด  
ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเ้รียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู๎เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรํางกาย และจติสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนนิงานพัฒนาวชิาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุํมเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม๎ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรยีนรู๎ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวติได๎ 
 3.2  ใชส๎ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลํงเรยีนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 3.3  มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รยีนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู๎ 
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ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาโรงเรียนขามแกน่นคร 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนขามแกํนนคร ขอประกาศมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

พ.ศ. 2562 มีจ านวน 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรยีน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ๎รียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ๎ริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน๎ผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธผิล 
มาตรฐานที่ 5 สํงเสริมและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 

1) ความสามารถในการอําน เขยีน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชัน้ 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภปิราย แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ   

    แก๎ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
4) ความสามารถทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับภาค 
6) ความพร๎อมในการศึกษาตํอ การฝึกงาน หรือการท างาน 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวฒันธรรม 

อันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูํรวํมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางราํงกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.1 การวางแผนและด าเนนิงานพัฒนาวชิาการที่เนน๎คุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎าน ทุกกลุํมเปา้หมาย  
และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 
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  2.2 การวางแผนและด าเนนิงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
  2.3 การวางแผนบรหิารและการจัดการจดัการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 

                  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี 
คุณภาพ 

3. การมีสํวนรํวมของผูเ๎กี่ยวข๎องทุกฝ่าย และการรํวมรบัผิดชอบตํอผลการจดัการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรยีนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรยีนทุกคนมีสํวนรวํม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทอ๎งถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนอยาํงเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. การใชร๎ะบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระบบคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมและพฒันางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ครูจดัการเรยีนรู๎บูรณาการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
2. โรงเรียนจัดท าศูนย์การเรยีนรู๎สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
3. นักเรียนได๎รับความรู๎แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
4. ครูที่เข๎ารวํมอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู๎ในการจัดเตรียมงานเพ่ือรับการประเมินสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 
5. นักเรียนเข๎ารวํมการอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู๎ในการจัดเตรยีมงานเพ่ือรับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรขั้นที ่1 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขามแก่นนคร 
ปรัชญาโรงเรียน 

“รักหน๎าที่  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู๎  เชิดชูคุณธรรม” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) (คุณลักษณะผู้เรียนที่เกิดจากวิสัยทัศน์/พันธกิจ) 
      “วิชาการดี  กีฬาเดํน ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (จุดเด่นของโรงเรียน) 

“ เป็นผู๎มีมารยาทดี  มีจิตสาธารณะ” 
ค่านิยมของโรงเรียน      
      “รํวมท า รํวมคิด มีจิตอาสา พัฒนาสูํความส าเร็จ” 
วัฒนธรรมของโรงเรียน   
       “รู๎รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันรํวมกันท างานอยํางมีความสุข” 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
       ภายในปี 2563 โรงเรียนขามแกํนนครมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน ให๎มี
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ หํางไกลยาเสพติด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน ( Core Competencies) 
       

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความแตกตํางระหวําง 

บุคคล 
4. น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและ 

หํางไกลยาเสพติด 
5. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช๎ระบบคุณภาพและสร๎างภาคีเครือขําย 
6. พัฒนาสถานศึกษาให๎มีสภาพแวดล๎อม แหลํงเรียนรู๎ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ให๎คุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
7. สํงเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.)  
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เป้าประสงค์(Goals) 
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

  2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษาใช๎ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ การศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
  4. ครูและบุคลากร ได๎รับการพัฒนาศักยภาพให๎มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและ

สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
  5. โรงเรยีนมีสภาพแวดล๎อม แหลํงเรียนรู๎ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและ 

ประสิทธภิาพ 
  6. ชุมชน ผู๎ปกครองและภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
  7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเน๎นกระบวนการคิด และความ

แตกตํางระหวํางบุคคล 
8. มีกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษามีการสํงเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.) 
 
กลยุทธ์(Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ตารางวิเคราะห์กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโครงการที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
ขามแก่นนคร 

โครงการ 

1. พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของ
ผู๎เรียน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน 

2. พัฒนาการบริหารและการ
จัดการด๎วยระบบคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา 

3. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการด๎วยระบบ 
คุณภาพ 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 

4. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการ  
จัดการเรียนการสอน  

4. สํงเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

5. โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน 

5. สํงเสริมและพัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 5 งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

6. โครงการสํงเสริมและพัฒนางาน  
สวนพฤกษศาสตร์ 

 
 

ตารางวิเคราะห์กลยุทธ์/โครงการ/ตัววัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนขามแก่นนคร 
โครงการ ตัววัด 

1. พัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพ
ของผู๎เรียน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียน 

6 

2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน 

4 

2. พัฒนาการบริหารและ
การจัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา 

3. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการด๎วยระบบ 
คุณภาพ 

8 

3. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

4. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการ  
จัดการเรียนการสอน  

3 
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4. สํงเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

5. โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

5 

5. สํงเสริมและพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 5 งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

6. โครงการสํงเสริมและพัฒนางาน  
สวนพฤกษศาสตร์ 

5 

รวมทั้งสิ้น 31 
 
 

ตารางวิเคราะหโ์ครงการและตวัวัดความส าเรจ็ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
 

โครงการ ตัววัดความส าเรจ็ 
โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 

1. ร๎อยละ 75 ของผู๎เรยีนมีความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 
2. ร๎อยละ75 ของผูเ๎รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 
3. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรยีนมีความสามารถในการใชเ๎ทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร 
4. ร๎อยละ 85 ของผู๎เรยีนมีความสามารถทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ร๎อยละ 85 ของผู๎เรยีนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวดั
ระดับภาค 
6. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรยีนมีความพร๎อมในการศึกษาตํอ หรือการท างาน 

โครงการที่ 2 พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู๎เรียน 

1. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรยีนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไมํขัดกับกฎหมายและวฒันธรรมอันดีของสังคม 
2. ร๎อยละ 75 ของผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
3. ร๎อยละ 75 ของผู๎เรยีนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย 
4. ร๎อยละ 85 ของผู๎เรยีนมีสุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะจิตสังคม 

โครงการที่ 3 สํงเสริมและ
พัฒนาการบริหารและการ
จัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
 

1. ร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการมเีป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
2. ร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. ร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ของผู๎เรียนรอบด๎าน ทุกกลุํมเปา้หมาย และด าเนนิการอยํางเปน็รูปธรรม 
4. ร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครแูละบุคลากรให๎มี
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ความเชีย่วชาญทางวชิาชีพ 
5. ร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการวางแผนบริหารและการจดัการจดัการข๎อมูลสารสนเทศ
อยํางเป็นระบบ 
6. ร๎อยละ 90 โรงเรยีนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมคีุณภาพ 
7. ร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการมสีํวนรวํมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และการรวํม
รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
8. ร๎อยละ 100 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจัด
การศึกษา 

 
ตารางวิเคราะหโ์ครงการและตวัวัดความส าเรจ็ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

โครงการ ตัววัดความส าเรจ็ 
โครงการที่ 4 สํงเสริมและ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ร๎อยละ 75 ของครูการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรยีนทุกคนมี
สํวนรวํม 
2. ร๎อยละ 75 ของครูการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท๎องถิ่น 
3. ร๎อยละ 75 ของโรงเรยีนมีการตรวจสอบและประเมินความรูค๎วามเข๎าใจของผูเ๎รียน
อยํางเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

โครงการที่ 5 สํงเสริมและ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

1. ร๎อยละ 100 ของโรงเรยีนมีการใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระบบ
คุณภาพการจัดการศึกษา 
2. ร๎อยละ 100 โรงเรียนผาํนการประเมินคุณภาพภายใน 
3. ร๎อยละ 100 โรงเรียนผาํนการประเมินโครงการโรงเรยีนสีขาว 
4. ร๎อยละ 100 โรงเรียนผาํนการประเมินโครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
5. ร๎อยละ 100 โรงเรียนด าเนินงาน To B e Number one 
6. ร๎อยละ 100 โรงเรียนผาํนการประเมินโรงเรียนคุณภาพ OBECQA 

โครงการที่ 6 สํงเสริมและ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ร๎อยละ 100 โรงเรียนจัดท าศนูย์การเรียนรู๎สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
2. ร๎อยละ 100 ของครูจัดการเรยีนรู๎บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนได๎รับความรู๎แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
4. ร๎อยละ 100 ของครูเข๎ารวํมอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู๎ในการจัดเตรียมงานเพ่ือรับการ
ประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 
5. ร๎อยละ 85 ของนักเรียนเข๎ารวํมการอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู๎ในการจัดเตรยีมงานเพ่ือ
รับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 

 



  

       แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานวัดผลและประเมินผล 
4  งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
5. งานเรียนรํวม 
6. งานทะเบียนนักเรียน 
7. งานห๎องสมุด 
8. งานแนะแนว 
9. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม ไอซีที และแหลํง
เรียนรู๎ 
10. งานนิเทศการเรียนการสอน 
11. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. โครงการพิเศษ 
     -โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     -โครงการสะเต็ม 
     -โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) 
13. งานธุรการ 

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

1. งานอาคารสถานที่ 
2. งานเครือขํายสามองค์กร   
3. งานอนามัยโรงเรียน 
4.  งานโภชนาการ 
5. งานประชาสัมพันธ์ 
6. งานยานพาหนะ 
7. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
8. งานน้ าดื่มขามแกํนนคร 
9. งานชุมชนสัมพันธ์ 
10. งานธนาคารโรงเรียน 
11. งานพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
12. งานธุรการ 

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

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มกจิการนกัเรียน 

ผู้ปกครอง/นักเรียนและชมุชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร ผู้อ านวยการโรงเรียน 

มูลนธิิขามแก่นนคร สมาคมผู้ปกครอง  ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 



  

ตอนที่ 3 
ข้อมูลทางวิชาการและการบริหารงาน 

นโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มุํงเน๎นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุํมเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุํมผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล๎องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให๎เอ้ือตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 น าไปสูํการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  2) พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด๎าน
วิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 4) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มี
สุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    6) พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ และ 7) น า Digital 
Technology มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต๎องการ และความ
ถนัด สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  
เป้าประสงค์ 

1.  ผู๎เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 

2.  ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3.  ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพในแตํละชํวงวัยอยํางมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตาม
ความต๎องการและความถนัด 
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4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตํละบุคคล ทั้งในด๎านที่มี
พัฒนาการปกติและด๎านที่มีความบกพรํองหรือความแตกตํางทางการเรียนรู๎ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไว๎ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให๎บริการชํวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าข้ึนบน
พ้ืนฐานความต๎องการจ าเป็นเฉพาะของผู๎เรียน 

5. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร๎อมสามารถเข๎าสูํบริการชํวงเชื่อมตํอ
(Transitional Services)  หรือการสํงตํอ (Referral) เข๎าสูํการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล 

6. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข๎มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได๎ในสังคมอนาคตท่ีซับซ๎อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได๎ 
 
ประเด็นกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให๎เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสูํการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 

2.พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ       ด๎าน
วิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 

 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพด๎วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
     1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน า
หลักสูตรไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 
     1.2 สํงเสริมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูํ
ค๎า และภาษาอาเซียนอยํางน๎อย 1 ภาษา 
     1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสูํการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ 
    2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎ 
      2.1 พัฒนาผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา ให๎มีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจสังคม 
และสติปัญญา ให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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      2.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถอํานออกเขียนได๎ตามชํวงวัย 
      2.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน 
      2.4 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน๎นทักษะกระบวนการ ให๎เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์ในทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
 2.5 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
      2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษาตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
      2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู๎
ได๎ทั้งในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
      2.8 สํงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูํไปกับวิชาสามัญ เชํน ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 
      2.9 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ผู๎มีความสามารถพิเศษ) ให๎เต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 
      2.10 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพอยําง
เข๎มแข็งตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม 
    3. สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
        3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
       3.2 สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ 
       3.3 สํงเสริมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา (ScienceTechnology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร๎างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิม สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 
     4. สํงเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       4.1 สํงเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
       4.2 สํงเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล โดยเน๎น
ให๎มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

(ท่ีมา : นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ 2562) 
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1. ข๎อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557-2561 

วิชา/ปีการศึกษา 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

คํา
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2557 
ระดับโรงเรียน 33.55 43.23 25.03 26.25 35.16 56.49 39.94 43.95 37.95 
ระดับจังหวัด 34.58 45.55 26.79 28.49 37.47 58.27 41.65 44.41 39.65 
ระดับสังกัด 35.39 46.94 27.09 29.59 38.77 59.72 43.24 45.87 40.83 
ระดับภาค 34.36 45.40 26.61 28.03 36.98 57.58 41.47 44.42 39.36 
ระดับประเทศ 35.20 46.79 27.46 29.65 38.62 59.32 43.14 45.42 40.70 
ปีการศึกษา 2558 
ระดับโรงเรียน 41.21 44.40 27.86 29.49 36.52  

ปีการศึกษา 2558  
สอบ 5 วิชา 

35.90 
ระดับจังหวัด 42.12 44.89 29.28 31.05 36.44 36.76 
ระดับสังกัด 42.89 46.42 30.16 32.42 37.88 37.95 
ระดับภาค 41.82 44.54 28.37 30.05 36.01 36.16 
ระดับประเทศ 41.64 46.24 30.62 32.40 37.63 37.91 
ปีการศึกษา 2559 
ระดับโรงเรียน 45.12 46.75 27.98 24.99 34.41 

ปีการศึกษา 2559 
สอบ 5 วิชา 

35.85 
ระดับจังหวัด 45.06 47.68 30.27 27.63 34.25 36.98 
ระดับสังกัด 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 38.44 
ระดับภาค 44.69 47.32 29.28 27.03 33.75 36.41 
ระดับประเทศ 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99 38.29 
ปีการศึกษา 2560 
ระดับโรงเรียน 46.54 ไมํมี

การ
สอบ
วิชา

สังคม 

26.45 22.74 30.27 
 

ปีการศึกษา 2560 
สอบ 4 วิชา 

31.50 
ระดับจังหวัด 46.93 29.37 24.65 31.27 33.05 
ระดับสังกัด 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
ระดับประเทศ 

48.28 30.45 26.30 32.28 34.33 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2562 
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ปีการศึกษา 2561 
ระดับโรงเรียน 50.61 ไมํมี

การ
สอบ
วิชา
สังคม 

27.36 26.10 33.17 ปีการศึกษา 2561 
สอบ 4 วิชา 

34.19 
ระดับจังหวัด 53.06 28.73 28.92 35.57 36.57 
ระดับสังกัด 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 
ระดับประเทศ 

54.42 29.45 30.04 36.31 37.55 

 
 
2. ข๎อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2561 
 

วิชา/ปีการศึกษา 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

คํา
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2557 
ระดับโรงเรียน 48.44 35.08 19.09 17.93 30.38 51.35 32.84 46.14 35.16 
ระดับจังหวัด 50.16 35.75 21.75 20.27 31.86 51.48 33.97 47.89 36.64 
ระดับสังกัด 51.41 36.81 23.12 21.72 32.67 52.48 34.90 49.71 37.85 
ระดับภาค 48.35 34.73 20.49 18.86 30.96 50.40 33.33 47.05 35.52 
ระดับประเทศ 50.76 36.53 23.44 21.74 32.54 51.94 34.64 49.01 37.58 
ปีการศึกษา 2558 
ระดับโรงเรียน 47.50 39.12 21.70 23.99 23.99 ปีการศึกษา 2558  

สอบ 5 วิชา 
33.00 

ระดับจังหวัด 47.96 39.12 22.94 24.96 32.92 33.58 
ระดับสังกัด 49.95 40.00 24.68 26.65 33.55 34.97 
ระดับภาค 46.37 38.64 21.94 23.69 32.27 32.58 
ระดับประเทศ 49.36 39.70 24.98 26.59 33.40 34.81 
ปีการศึกษา  2559 
ระดับโรงเรียน 48.27 33.83 23.16 21.91 29.38 

ปีการศึกษา 2559  
สอบ 5 วิชา 

31.31 
ระดับจังหวัด 50.64 34.66 26.12 23.45 30.88 33.15 
ระดับสังกัด 53.09 36.17 27.35 24.90 31.77 34.66 
ระดับภาค 49.46 34.51 24.59 22.05 30.43 32.20 
ระดับประเทศ 52.29 35.89 27.76 24.88 31.62 33.48 
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วิชา/ปีการศึกษา 

ไท
ย 

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

คํา
เฉ

ลี่ย
 

ปีการศึกษา 2560 
ระดับโรงเรียน 48.60 34.47 23.44 20.23 27.05  ปีกาddddd  30.65 
ระดับจังหวัด 47.54 33.69 26.27 22.81 28.46    31.75 
ระดับสังกัด 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48    33.41 
ระดับประเทศ 49.25 34.70 23.31 24.53 29.37    33.23 
ปีการศึกษา 2561 
ระดับโรงเรียน 43.08 33.03 25.33 25.93 28.51 ปีการศึกษา 2561  

สอบ 5 วิชา 
31.17 

ระดับจังหวัด 45.72 34.39 29.14 28.55 29.68 33.49 
ระดับสังกัด 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.31 
ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 
        

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 
  

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขามแกํนนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขามแกํนนคร 

 

ปีการศึกษา 2560 

สอบ 5 วิชา 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขามแกํนนคร 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557-2561 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับโรงเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2561 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 

ระดับผลการเรียน 
คําเฉลี่ย SD 

ได๎ 
0 

2.5 
ขึ้นไป 

3  
ขึ้นไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 1172 668 934 676 592 373 582 221 2.65 1.127 4.24 95.76 77.46   408 319 250 418 49 2.76 
1.07
8 

1.47 
98.8

3 
78.4

8 
คณิตศาสตร ์ 693 405 778 758 931 685 1255 249 2.18 1.093 4.33 95.67 61.96 

วิทยาศาสตร ์ 800 625 1039 981 957 607 826 189 2.42 1.042 3.14 96.86 73.07 

สังคมศึกษา 1511 967 1517 1151 1273 804 1376 650 2.38 1.180 7.03 92.97 69.40 

สุขศึกษาฯ 3009 961 942 565 402 152 172 152 3.28 0.947 2.39 97.61 92.51 

ศิลปะ 1739 762 793 531 398 259 516 252 2.86 1.177 4.80 95.20 80.44 
การงาน
อาชีพฯ 

1489 730 657 360 283 130 138 163 3.11 1.044 4.13 95.87 89.09 

ภาษาตําง 
ประเทศ 

1491 1004 1241 1034 1058 741 1114 343 2.51 1.134 4.27 95.73 72.61 

IS 321 182 113 71 97 55 61 44 2.94 1.147 4.66 95.34 83.05 
รวม 12225 6304 8014 6127 5991 3806 6040 2263 2.64 1.156 4.46 95.54 76.15 
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ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแกํนนคร 
                                                                                      (ข๎อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) 

 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนขามแกํนนคร ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน 
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

ม.1 205 71 2 13 291 276 94.85 
ม.2 206 72 3 9 290 278 95.86 
ม.3 204 43 5 22 274 247 90.15 
ม.4 149 55 2 11 217 204 94.01 
ม.5 156 55 6 9 226 211 93.36 
ม.6 193 34 15 3 245 227 92.65 
รวม 1113 330 33 67 1543 1443 93.52 
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ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแกํนนคร 
                                                                              (ข๎อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม  

2562) 
 

5.  การประเมินผลการอําน คิด วิเคราะห์ โรงเรียนขามแกํนนคร ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน 
ดีขึ้นไป ร๎อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

ม.1 253 38 27 0 318 291 91.51 

ม.2 253 23 11 0 287 276 96.17 

ม.3 234 30 17 0 281 264 93.95 

ม.4 106 105 13 0 224 211 94.20 

ม.5 181 46 17 0 244 227 93.03 

ม.6 207 37 14 0 258 244 94.57 

รวม 1234 279 99 0 1612 1513 93.86 
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ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแกํนนคร 

                                                                                 (ข๎อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) 
 
6.  การประเมินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561) 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ผําน ร๎อยละ ไมํผําน ร๎อยละ 

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

รวม/เฉลี่ยร๎อยละ 6435 6200 96.35 235 3.65 
 
*** หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎แกํ กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม ลูกเสือฯ และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
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                                                                                  ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแกํน
นคร 

                                                                          (ข๎อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) 
      
8. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  5  ด๎าน 
 1. ด๎านความสามารถในการสื่อสาร 
     ผลการประเมิน สมรรถนะด๎านความสามารถในการสื่อสารของผู๎เรียน พบวํา นักเรียนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 79 มีความสามารถในการสื่อสารอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎อยํางน๎อย
สองภาษา  
 2.  ด๎านความสามารถในการคิด 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด๎านความสามารถในการคิดของผู๎เรียน พบวํานักเรียนไมํต่ ากวํา 
ร๎อยละ 78 มีความสามารถในการคิดอยูํในระดับดี  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ และคิดสร๎างสรรค์ได๎ 
 3.  ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา 
                ผลการประเมิน สมรรถนะด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหาของผู๎เรียน  พบวํานักเรียนไมํต่ า
กวําร๎อยละ 80 มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถตัดสินใจ และแก๎ปัญหาได๎เป็น
อยํางดี 
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 4.  ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
      ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการใช๎ทักษะชีวิตของผู๎เรียน  พบวํา นักเรียนไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 
มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
 5.  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
                ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการใช๎เทคโนโลยีของผู๎เรียน  พบวํานักเรียนไมํต่ ากวําร๎อยละ83 มี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีอยูํในระดับดี นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎าและการ
น าเสนอตลอดจนมีจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยี 
 
 
 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
    1.1 ห๎องสมุด ICT โรงเรียนขามแกํนนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
    1.2 หอประชุมมาตรฐาน ทันสมัยด๎วยระบบแสง สี เสียง ที่มีคุณภาพ 
    1.3 ธนาคารโรงเรียน (School Bank) 
    1.4 ห๎องเรียนอัจฉริยะ 
    1.5 ห๎อง Searching Room 
    1.6 ห๎อง Multimedia Room  
    1.7 ห๎องศูนย์อาเซียนศึกษา ASEAN Study Centre 
    1.8 ห๎องนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล จ านวน 3 ห๎อง 
    1.9 ห๎องเรียนคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 ห๎อง 
    1.10 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ห๎อง 
    1.11 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห๎อง 
    1.12 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จ านวน 3 ห๎อง 
    1.13 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ จ านวน 3 ห๎อง 
    1.14 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ จ านวน 1 ห๎อง และบ๎านดิน 
    1.15 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ กอท.(คหกรรม) จ านวน 2 ห๎อง 
    1.16 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎ กอท.(อุตสาหกรรม) จ านวน 2 ห๎อง 
    1.17 ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา จ านวน 1 ห๎อง 
    1.18 ห๎องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน 1 ห๎อง 
    1.19 ห๎องจริยธรรมเสริมสร๎างคุณธรรม 
    1.20 สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬาวอลเลํย์บอล 
    1.21 แปลงเกษตรสาธิต และลานแหลํงเรียนรู๎ (ลานประดูํ / ลานหอพระ) 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน 
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    1.22 สระน้ า / บํอเลี้ยงปลา  จ านวน 1 บํอ 
    1.23 เรือนอาคารพยาบาลโรงเรียนขามแกํนนคร (พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) 
     1.24 ห๎องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขามแกํนนคร 
    1.25 โดมอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 
2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 
    2.1 ที่มาของชื่อขอนแก่น 

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

ดังนั้น บรรดาชาวบ๎านชาวเมืองในแถบถิ่นนั้นจึงได๎พร๎อมใจกันกํอเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นเอาไว๎เสีย 
เพ่ือให๎เป็นที่สักการะของคนทั่วไป พร๎อมกับได๎บรรจุพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ๎า 9 บทเข๎าไว๎ในเจดีย์
ครอบตอมะขามนั้นด๎วย ซึ่งเรียกวํา พระเจ๎า 9 พระองค์ แตํเจดีย์ที่สร๎างในครั้งแรกเป็นรูปปรางค์ หลังจากได๎
ท าการบูรณะใหมํเมื่อราว 50 ปีที่ผํานมานี้ จึงได๎เปลี่ยนเป็นรูปทรงเจดีย์ และมีนามวํา พระธาตุขามแกํน 
ปัจจุบันตั้งอยูํในเขตวัดเจติยภูมิ บ๎านขาม ต าบลบ๎านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแกํน พระเจดีย์ขามแกํน
ถือวําเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดขอนแกํน ซึ่งจะมีงานพิธีบวงสรวง เคารพสักการะกันในวัน
เพ็ญเดือน 6 ทุกปี สํวนทางด๎านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุขามแกํนนั้น มีซากโบราณที่ปรักหักพังปรากฏ
อยูํ โดยอยูํหํางจากเจดีย์ราว 15 เส๎น หรืออยูํคนละฟากทํุงของบ๎านขาม ซึ่งแสดงให๎เห็นวําบริเวณแถบนี้นําจะ
เป็นที่ตั้งของเมืองมากํอน แตํได๎ร๎างไปนาน ดังนั้น จึงได๎ถือเอานิมิตนี้มาตั้งนามเมืองวําขามแกํน แตํตํอมาจึง
เรียกเพ้ียนมาเป็นเมืองขอนแกํน จนกระท่ังทุกวันนี้ 
     2.2 ข้อมูลพื้นฐานต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ตั้งอยูํบนพ้ืนที่ 45,312.50 ไรํ หรือ 72.5 ตาราง
กิโลเมตร มีเขตติดตํอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ทิศใต๎ 
ติดตํอกับ เทศบาลนครขอนแกํน และ ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ทิศตะวันออก 
ติดตํอกับ ต าบลหนองตูม และ ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน และทิศตะวันตก ติดตํอ
กับ ต าบลบ๎านค๎อ ต าบลบ๎านเป็ด และต าบลแดงใหญํ อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน   แบํงการ
ปกครองออกเป็น 28 หมูํบ๎าน มีประชากรทั้งสิ้น 52,272 คน (ข๎อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน กรมการปกครอง)  
 อาชีพประชากรต าบลศิลา  อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 
           เนื่องด๎วยสภาพพ้ืนที่ของต าบลศิลาที่มีชายขอบติดตํอทั้งเขตเทศบาลนคร  และเขตชนบท อีกทั้งอยูํ
ในเขตชลประทานหนองหวาย ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลศิลา จึงประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ดังนี้  

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

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

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

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

จ านวน 462 แหํง  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

แหลํงน้ าธรรมชาติในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลศิลา มีล าห๎วยและหนองน้ ากระจายอยูํตาม
หมูํบ๎านตําง ๆ ดังนี้  

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

  2.3 แหล่งเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสวนสาธารณะ 
พระธาตุขามแก่น : ตั้งอยูํที่วัดเจติยภูมิ บ๎านขาม หมูํที่ 1 ต าบลบ๎านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแกํน เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแกํน บ๎านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแตํสมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 
2000 ปี ตั้งแตํ พ.ศ 500 ตํอมาเจ๎าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพ้ียเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร๎อยเอ็ด) ได๎มาตั้ง
เมืองขามแกํนที่ บ๎านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์เจ๎าเมืองโมรีย์ (เมืองโมรีย์อยูํ
ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร๎างพระธาตุขามแกํน ตั้งอยูํในวัดเจติยภูมิ ต าบลบ๎านขาม 

งานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่น : จัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 การสักการะ ใช๎ธูป เทียน 
ดอกไม ๎ขันแปดเก๎า ในวันขึ้น 15 ค่ า ของทุกเดือน พระธาตุขามแกํน พระธาตุขามแกํนเป็นปูชนียสถานส าคัญ
คูํเมืองขอนแกํนและเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดขอนแกํน พระธาตุขามแกํนมีลักษณะเป็นเจดีย์ฐาน
สามเหลี่ยมทรงอีสาน องค์พระธาตุสูง 19 เมตร ฐานด๎านทิศตะวันออกและตะวันตกกว๎าง 10.90 เมตร 
เทํากัน รอบองค์พระธาตุมีก าแพงแก๎วล๎อมรอบ ทั้ง 4 ด๎าน สูง 1.20 เมตร ก าแพงแก๎วหํางจากองค์พระธาตุ
โดยเฉลี่ย 2.30 เมตร ทุกด๎านมีประตูเข๎าออก ด๎านทิศเหนือ 2 ชํอง และทิศใต๎ 2 ชํอง กว๎างชํองละ 1 เมตร 
ต านานพระธาตุขามแกํน ประมาณ พ.ศ. 3 พระมหากัสสปได๎น าเอาพระอุรังคธาตุของพระ พุทธเจ๎ามา
ประดิษฐานที่ภูก าพร๎าและได๎สร๎างองค์พระธาตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทราบขําวดังนั้น เกิด
ศรัทธาใครํน าพระอังคารมาบรรจุไว๎ด๎วยกัน จึงได๎เดินทางมาพร๎อมกับข๎าราชบริพารและพระอรหันต์ทั้ง 9 
องค์ ในระหวํางเดินทางได๎ผํานดอนมะขามแหํงหนึ่งเป็นเวลาค่ าพอดี จึงได๎พากันพักแรมในสถานที่นี้ใน
บริเวณที่พักมีต๎นมะขามตายต๎นใหญํต๎นหนึ่ง มีแตํแกํนข๎างใน จึงได๎เอาพระ อังคารเก็บไว๎ในต๎นมะขามต๎นนี้ 
ครั้งเมื่อเดินทางตํอไปยังภูก าพร๎า ปรากฏวําองค์พระธาตุพนมสร๎างเสร็จไปเรียบร๎อยแล๎ว จึงต๎องเดินทางกลับ
ถิ่นเดิม เมื่อเดินทางมาถึงดอนมะขามบริเวณที่พักที่เดิมก็พบวําต๎นมะขามที่ตายเหลือแตํแกํนต๎นนั้น กลับยืน
ต๎นแตกกิ่งก๎านสาขา มีใบเขียวชะอํุม และดูงามตาเป็นอัศจรรย์ พระยาหลังเขียวและพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ 
จึงตกลงใจสร๎างพระธาตุครอบต๎นมะขาม โดยบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ๎าพร๎อมด๎วยแก๎วแหวนเงินทอง 
โดยท าเป็นพระพุทธรูปแทนพระองค์เข๎าบรรจุไว๎ในองค์พระธาตุ และกํอสร๎างบ๎านเรือน ณ บริเวณใกล๎ๆพระ
ธาตุ สํวนพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ก็ได๎จัดสร๎างวัดเคียงคูํพระธาตุ เมื่อพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ได๎ดับขัน ธ์
ปรินิพพาน ประชาชนได๎น าพระธาตุของพระอรหันต์บรรจุไว๎ในพระธาตุองค์เล็กซึ่งอยูํใกล๎พระธาตุขามแกํน
เรียกวําครูบาทั้งเก๎า เจ๎ามหาธาตุ มาจนทุกวันนี้ทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานฉลององค์พระธาตุขามแกํนเป็น
งานประจ าป ี

กู่ประภาชัย บ้านนาค าน้อย : ซึ่งเป็นกลุํมโบราณสถานส าคัญ กูํประภาชัย หรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา 
“กูํบ๎านนาค าน๎อย” เป็นโบราณสถานที่มีแผนผังแบบห๎องอโรคยา (สถานพยาบาล) ซึ่งสันนิษฐานวํา สร๎างขึ้น
ในสมัยพระเจ๎าชัยวรมันที่ 7 แหํงอาณาจักรเขมร ราวชํวงพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณโดยรอบประกอบด๎วย

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

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง : เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแกํน ประดิษฐานอยูํที่ศาลาสุขใจ ถนน
เทพารักษ์ หน๎าส านักงานเทศบาลนครขอนแกํน ทํานเจ๎าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ อดีต
ผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน ได๎น าหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท๎องที่อ าเภอชุมแพมาประกอบพิธี
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาท าเป็นหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 

พระมหาธาตุแก่นนคร : ตั้งอยูํภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เป็นศิลปะสมัย
ทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ มีการตกแตํงด๎วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอยํางงดงาม เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาว
ขอนแกํน และเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองขอนแกํน 

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

น้ าส่างสนามบิน : ตั้งอยูํบริเวณถนนหน๎าศูนย์ราชการ ตรงข๎ามโรงเรียนสนามบินด๎านทิศเหนือ เป็น
บํอน้ าประวัติศาสตร์ที่มีมากํอนที่เมืองขอนแกํนจะมีน้ าประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแกํน เป็ น
แหลํงน้ าที่หลํอเลี้ยงชีวิตของชาวขอนแกํนในอดีต และให๎คุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญํแกํประชาชนชาวขอนแกํนมา
เป็นเวลายาวนาน 

ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า) : เป็นศาลหลักเมืองหรือบือบ๎านที่ท๎าวเพ้ียเมืองแพนได๎ตั้งไว๎ ณ บริเวณใจ
กลางหมูํบ๎าน เป็นเสาหลักเมืองขอนแกํนหลักแรกกํอนจะมีการย๎ายเมืองอีก 5 ครั้ง ปัจจุบันตั้งอยูํบริเวณซอย
กลางเมือง 21 ด๎านข๎างศูนย์กัลยาณมิตร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น: ตั้งอยูํถนนหลังศูนย์ราชการ เป็นที่เก็บรวบรวม และจัด
แสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอันมีคํา ตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีการจัด
แสดงโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหมํที่บ๎านเชียง และเครื่องมือเครื่องใช๎ของผู๎คนในยุคนั้น  สิ่งที่ควรชมส าหรับ
พิพิธภัณฑ์แหํงนี้ คือใบเสมาหินทรายขนาดใหญํ เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวารวดี จ าหลักภาพพุทธประวัติที่
งดงามและสมบูรณ์มาก พบที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  นอกจากนั้นยังมีศิลปวัตถุสมัยขอม หรือ
ลพบุรี อันได๎แกํทับหลังจากปราสาทหินในภาคอีสาน  นอกเหนือจากโบราณวัตถุที่พบในท๎องถิ่นแล๎ว ที่นี่ยัง
จัดแสดงศิลปวัตถุสมัยอ่ืนไว๎ด๎วย เชํน สุโขทัย อยุธยา เป็นต๎น   และสํวนหนึ่งก็จัดแสดงข๎าวของเครื่องใช๎
พ้ืนบ๎านไว๎ด๎วยเหมาะส าหรับผู๎ที่สนใจศึกษาด๎านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชีวิตความเป็นอยูํของคนอีสาน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2332
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2340
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร  ประจ าปี  2562 
 

101 

 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหลํงแสดงศิลปะ
พ้ืนบ๎านและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการตํางๆ ตั้งอยูํที่ถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น :  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก 
จัดสร๎างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแกํน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เสด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2537 
เพ่ือเป็นศูนย์ประชุมระดับชาติแหํงใหมํ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จาก
เอกลักษณ์ของรูปทรงแตํดั้งเดิม สามารถรองรับการจัดประชุมได๎ 3,000 ที่นั่ง  พร๎อมอัฒจันทร์ในบริเวณชั้น
ลอยอีก ๑,๐๐๐ ที่นั่ง พร๎อมทั้งระบบแสง สี เสียง  และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวกสบายด๎วยระบบ
สาธารณูปโภคตําง ๆ ระบบท าความเย็นและระบบไฟฟ้าส ารอง พร๎อมระบบความรักษาความปลอดภัยที่
ทันสมัย  ลานจอดรถสามารถจอดได๎ 1,000 คัน รถโดยสาร 20-25 คัน  
 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น : โฮงมูนมังเมืองขอนแกํน ตั้งอยูํ ณ บริเวณชั้นลํางอาคารสวนสาธารณะ 200 
ปี บึงแกํนนคร เทศบาลนครขอนแกํน คือหอเก็บสมบัติ ที่เก็บรวบรวม เรื่องราวอันเป็นที่มาของเมือง
ขอนแกํน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงสภาพชีวิต และความเป็นอยูํของชาวขอนแกํน  ตั้งแตํอดีตถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงให๎ชุมชน เกิดจิตส านึกในความรัก และหวงแหนท๎องถิ่นของตนเอง และ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลประวัติเมืองขอนแกํน โดยอาศัยผู๎เฒําผู๎แกํ  และชาวขอนแกํนเป็นผู๎ให๎
ข๎อมูล  โดยแบํงพ้ืนที่จัดนิทรรศการออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่ 1 แนะน าเมืองขอนแกํน โซนที่ 2 
ประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแกํน และวัฒนธรรมโบราณ  ที่มีอายุยาวนานมากกวํา 3,000 – 5,000  ปี 
นับตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร์ โซนที่ 3 การตั้งเมือง โซนที่ 4 บ๎านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแกํน โซนที่ 
๕ ขอนแกํนวันนี้  น าเสนอภาพสะท๎อนชีวิต และความเป็นอยูํของชาวขอนแกํนในปัจจุบัน ด๎วยการน าเสนอ
วัฒนธรรมประเพณี ที่ยังคงปฏิบัติกันสืบมาจนถึงปัจจุบัน  
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น : ตั้งอยูํที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 
บ๎านสามเหลี่ยม ถนนศรีมารัตน์ เป็นแหลํงศึกษาความรู๎ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่พร๎อมไป
ด๎วยข๎อมูลพ้ืนฐาน ความรู๎ หลักการทฤษฎีทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหลํงรวบรวม
อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงถึงวิวัฒนาการในการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) :  ตั้งอยูํในวัดป่าแสงอรุณ ต าบลพระลับ หํางจากศาลากลางจังหวัด ๓ 
กิโลเมตร ตามเส๎นทางขอนแกํน-กาฬสินธุ์  สิมอีสานมีความวิจิตรงดงามของอาคาร และภาพเขียนฝาผนังลาย
ผ๎าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแกํน เพ่ือให๎อนุชนรุํนหลังได๎ศึกษาเรียนรู๎  และอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท๎องถิ่น 

วัดไชยศรี และฮูปแต้มสินไซ : วัดไชยศรี ตั้งอยูํบ๎านสาวะถี ต าบลสาวะถี  เป็นวัดเกําแกํตั้งมาตั้งแตํ
ปี ๒๕๐๘ มีอาคารที่ส าคัญคือ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ๎าน และสิมหรือโบสถ์ของวัดมี
จิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต๎ม) เรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือชําง
พ้ืนบ๎าน ในทุกมุมทุกด๎านไมํมีที่วํางทั้งด๎านนอกและด๎านใน  
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สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี :  ตั้งอยูํหมูํ 7 บ๎านหนองบัวดีหมี ต าบลทํา
พระ บนพ้ืนที่ประมาณ 10 ไรํ  ภายในมีจุดเดํนซึ่งเป็นสัญลักษณ์และต านานของต าบลทําพระคือ รูปปั้นหมี
ควายที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย 
 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง: ตั้งอยูํในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเกํา เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จัด
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก าเนิดและวิวัฒนาการของโลก ประกอบด๎วยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและ
ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งไดโนเสาร์ที่ขุดค๎นพบในหุบเขาภูเวียง ถือเป็นแหลํง
เรียนรู๎ที่เหมาะกับสถานศึกษาและนักทํองเที่ยว 

บึงแก่นนคร : เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจและสถานที่ทํองเที่ยว เป็นบึงธรรมชาติคูํเมืองขอนแกํน 
ที่มีความกว๎างถึง 600 ไรํในฤดูฝนจะมีระดับน้ าปริ่มฝั่ง มีสถานที่ออกก าลังกาย โซนตกปลา ลานกีฬา แหลํง
อนุรักษ์พันธุ์ปลา ตั้งอยูํติดกับถนนรอบบึง 

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

สวนสาธารณะประตูเมือง : มีพ้ืนที่ 10 ไรํ 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของตระกูล ทวีแสง
สกุลไทย ยกให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นสถานที่ทดลองและพัฒนาพันธุ์ข๎าว ตํ อมาเมื่อถนน
มิตรภาพตัดผํานถูกทิ้ งร๎าง เทศบาลได๎ประสานขอใช๎ที่ดินจากทํานผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน              
(นายบุณยรงค์ นิลวงศ์) และกรมธนารักษ์ปัจจุบันเทศบาลปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม รํมรื่น        
มีระดับพื้นท่ีสูงต่ าเป็นมิติมุมมองที่แตกตํางจากสวนทั่วไป และยังเป็นสวนที่เป็นสัญลักษณ์ของการเข๎าถึงเมือง
ขอนแกํน ตั้งอยูํบริเวณถนนศรีจันทร์ตัดกับถนน มิตรภาพ 

หินช้างส ี: เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่วิจิตรตระการตา ซึ่งธรรมชาติได๎ปรุงแตํงผืนป่าอันเขียว
ขจีแทรกอยูํกับกลุํมหินทรายขนาดใหญํรูปรํางแปลกตา ประวัติความเป็นมาของหินช๎างสี แตํเดิมพ้ืนที่ป่าแหํง
นี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีช๎างป่าและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยูํเป็นจ านวนมาก โดยพบโป่งดินที่มีรอยแทะกิน
ของสัตว์ และที่บริเวณโขดหินที่มีรอยแทะกินของสัตว์มีรํองรอยโคลนดินและขนช๎าง ที่เกิดจากการเสียดสี
ผิวหนังของช๎างป่า เป็นที่มาของชื่อ หินช๎างสี มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจุดทํองเที่ยวที่นําสนใจในบริเวณนี้ ได๎แกํ 
กลุํมหินช๎างสี จุดชมวิวหินหัวกะโหลก โป่งธรรมชาติ น้ าในโพรงหิน และภาพเขียนสีสลักกํอนประวัติศาสตร์  
แหลํงทํองเที่ยวหินช๎างสี เหมาะส าหรับการทํองเที่ยวพักผํอนหยํอนใจและศึกษาธรรมชาติ ตั้งอยูํบริเวณ
เทือกเขาภูพานค า อยูํในความรับผิดชอบของหนํวยพิทักษ์อุทยานฯ(ชั่วคราว) ที่ นพ.2 ท๎องที่ ต.โคกงาม อ.
บ๎านฝาง จ.ขอนแกํน 

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ณ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน ขนาด
พ้ืนที่ประมาณ 35 ไรํ โดยส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช๎งบประมาณในการกํอสร๎าง
รวมทั้งสิ้น 458,888,880.- บาท ( สี่ร๎อยห๎าสิบแปดล๎านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) เริ่ม
กํอสร๎างตั้งแตํ พ.ศ. 2558 แล๎วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ใช๎สอยรวมภายในอาคารประมาณ 
18,000 ตารางเมตร 

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


สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร  ประจ าปี  2562 
 

103 

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

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

ธันวาคมของทุกปี 
 
2.5 ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น ของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความรู๎ความช านาญ 
1 นางวันดี   พลทองสถิต การขับร๎องเพลงพ้ืนเมือง และการกราบบูชาคุณ 5 
2 นายอังคาร   ไชยปัญญา การขับร๎องเพลงพ้ืนเมือง การเชิดหุํนกระบอก 
3 นายบุญ   หัสดี การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4 นางสุบัน   อุปนาศักดิ์ การร๎อยมาลัย 
5 นายไสว   ไชยเวช การท าไรํนาสวนผสม 
6 นายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยอิสาน   และภาษาไทยน๎อย 
7 พระประธาน การท าสมาธิ / ศาสนพิธี 
8 นางยินดี   หมื่นกันยา การท าพานบายศรี 
9 นางนภาพร   พิมพ์วรเมธากุล ภาษาไทยน๎อย 
10 นายสวาท   พุทธรรมา การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
11 นายโกศล    แดนตะโคตร์ พืชสมุนไพร  หมอยาสมุนไพร 
12 นายสังวาลย์  ผํองแผ๎ว หุํนกระบอกอิสาน 
13 นายค า  เมืองเกํา ประวัติเมืองขอนแกํน บ๎านศิลา 
14 นางพุด  สังคะค า ขันหมากเบ็ง 
15 นางอรุณี  โคกสีอ านวย มาลัยดอกพุด/ดอกมะลิ 
16 นางบุญผําน  บุญยืน ธง/ตุง ใยแมงมุม 
17 นางเยาวรักษ์  ส าราญบ ารุง ริบบิ้นร๎อยมาลัย 
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กลุํมงานไอซีที น านักเรียนแกนน าด๎านไอซีทีศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร๎อยเอ็ด 
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กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์น านักเรียนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ๎งบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ 

 



สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร  ประจ าปี  2562 
 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุํมสาระภาษาตํางประเทศน านักเรียนศึกษาแหลํงเรียนรู๎หินช๎างสี 
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กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ น านักเรียนเข๎าคําย STEM ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ 
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สถิติจ านวนผู๎ปกครองนักเรียนเข๎ารํวมประชุม ปีการศึกษา 2561 
          

ระดบัชั้น 
วันที่ 21  พฤษภาคม  2561 

ทั้งหมด มา ร๎อยละ ไมํมา ร๎อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 301 279 92.96 22 7.31 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 309 285 93.23 24 6.77 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 283 257 90.81 26 9.19 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 893 821 91.94 72 8.06 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 226 153 67.69 73 32.31 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 208 178 85.57 30 14.43 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 241 198 82.15 43 17.85 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 675 529 78.37 146 21.63 

รวม 1568 1350 86.09 218 13.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงจ านวนผู๎ปกครองนักเรยีนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2561 
เข๎ารํวมประชุม/ไมํรํวมประชุม วันที่  21  พฤษภาคม  2561 
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กราฟเปรียบเทียบร๎อยละจ านวนผู๎ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 
 
 
 
 

สถิติเยี่ยมบ๎านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 
 
 

กราฟแสดงร๎อยละของจ านวนผู๎ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2561 
เข๎ารํวมประชุม วันที่ 7-8 มกราคม  2561 

 
 

สถิติเยี่ยมบ๎านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ทั้งหมด ออกเยี่ยมบ๎าน ร๎อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 301 301 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 309 309 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 283 283 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 893 893 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 226 226 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 208 208 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 241 241 100.00 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 675 675 100.00 

รวม 1568 1568 100.00 
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สถิติการรับบริการ(เคลม)การประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ เดือน/ปี 
จ านวนผู๎รับบริการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 พฤษภาคม 2561 - - 0   
2 มิถุนายน 2561 10 11 21 13 ,849 
3 กรกฎาคม 2561 - - - - 
4 สิงหาคม 2561 5 3 8 31,692 
5 กันยายน 2561 7 1 8 21,342 
6 ตุลาคม 2561 3 1 4 154,300 
7 พฤศจิกายน 2561 3 - 3 15,200 
8 ธันวาคม 2561 6 4 10 20,285 
9 มกราคม 2562 5 1 6 4,600 
10 กุมภาพันธ์ 2562 1 4 5 8,728 
11 มีนาคม 2562 - - - - 

รวม 40 25 65 269,996 
ที่มา  :  งานระบบดูแลฯ  กลุ่มกิจการนักเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2562 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟแสดงการรับเงิน(เคลม)การประกันเก่ียวกับอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
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ระดับชั้น 
ระยะทางจากบ๎าน-โรงเรียน 

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

ม.1 120 80 81 20 301 

ม.2 130 95 65 19 309 

ม.3 120 140 35 12 283 

ม.4 112 70 31 13 226 

ม.5 108 50 25         25 208 

ม.6 125 54 35 27 241 

รวม 715 489 272 116 1568 

ร๎อยละ 45.59 31.18 17.34 7.39 100 

 
 

สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียน ปีการศึกษา  2561 
 

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤษภาคม  2561 5 12 14 19 12 25 87 
มิถุนายน  2561 12 20 23 14 15 26 110 
กรกฎาคม  2561 16 15 18 21 25 31 126 
สิงหาคม  2561 10 22 13 24 23 45 137 
กันยายน  2561 8 16 19 26 22 34 125 
พฤศจิกายน 2561 10 35 30 24 24 53 176 
ธันวาคม 2561 18 30 24 16 34 54 176 
มกราคม 2562 13 38 45 20 50 112 278 
กุมภาพันธ์ 2562 16 23 68 23 38 84 252 
มีนาคม 2562 - - - - - - - 

รวม 108 211 254 187 243 464  
เฉลี่ยร๎อยละ / เทอม 3.98 7.58 9.97 9.19 12.98 21.39  

ตารางแสดงระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน 
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สถิตินักเรียนแยกตามประเภทขาดแคลน ปีการศึกษา 2561 
 

ประเภท 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

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

1. นักเรียน
ขาดแคลน
ทั้งหมด 

60 49 130 134 118 114 75 112 6 1 4 4 762 48.59 

2. 
เครื่องแบบ
นักเรียน 

55 48 129 132 118 114 70 111 5 1 2 2 787 50.19 

3. เครื่อง
เขียน 

60 48 130 133 117 113 69 111 5 1 1 1 789 50.13 

4. 
แบบเรียน
(หนังสือ) 

55 44 130 134 110 114 71 111 6 0 2 1 778 49.61 

5. อาหาร
กลางวัน 

55 44 37 34 117 114 71 111 4 0 1 2 590 37.62 

6. ขาด
แคลน 3 
รายการ 

56 46 130 131 117 114 68 111 5 0 - - 778 49.61 

 

 

การนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ประเภท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร๎อยละ 
พุทธ 138 318 345 309 281 305 1,568 99.35 
อิสลาม 2 0 0 0 1 0 3 0.17 
คริสต์ 10 15 6 16 11 5 63 4.01 
ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 - 
พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 - 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 - 

รวม 301 309 283 226 208 241 1,568 100.00 
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น้ าหนัก  สํวนสูงของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

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

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.น้ าหนักต่ า
กวําเกณฑ ์

4 7 1 5 3 6 6 3 4 9 1 3 19 33 1.21 2.10 

2. สํวนสูงต่ า
กวําเกณฑ ์

7 10 6 4 7 3 5 0 7 2 9 2 41 21 2.61 1.33 

3.น้ าหนัก 
สํวนสูงต่ า
กวําเกณฑ ์

3 5 0 1 2 3 1 0 1 0 1 0 8 9 0.51 0.57 

4. น้ าหนัก
สูงกวําเกณฑ ์

53 31 42 31 44 43 16 32 21 22 45 46 221 205 14.09 13.07 

5. สํวนสูง 
สูงกวําเกณฑ ์

36 32 24 41 29 35 25 35 15 30 27 42 156 215 9.94 13.71 

6. น้ าหนัก 
สํวนสูง สูง
กวําเกณฑ ์

25 15 16 19 15 17 8 15 6 6 14 18 84 90 5.35 5.73 

7. น้ าหนัก
อยูํในเกณฑ ์

109 110 121 121 116 105 74 103 80 107 98 81 598 627 38.13 39.98 

8. สํวนสูงอยูํ
ในเกณฑ ์

123 106 134 112 127 116 66 103 83 106 108 86 641 629 40.88 40.11 

9. น้ าหนัก
สํวนสูงอยูํใน
เกณฑ ์

94 89 107 97 97 87 53 83 65 81 77 56 493 493 31.44 31.44 

 
 

สถิตินักเรียนด๎อยโอกาส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ชั้น 
นักเรียนด๎อยโอกาส นักเรียนพิการ พิการและด๎อยโอกาส 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 24 18 0 0 0 0 0 
ม.2 143 139 0 0 0 0 0 
ม.3 114 121 0 0 0 0 0 
ม.4 51 71 0 0 0 0 0 
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ม.5 6 2 0 0 0 0 0 
ม.6 2 1 0 0 0 0 0 
รวม 340 352 0 0 0 0 692 

ร๎อยละ 21.68 22.44 0 0 0 0 44.12 
 

สถิติจ านวนนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561 
 

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

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเรํรํอน 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ชนกลุํมน๎อย 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กท่ีถูกท าร๎ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กยากจน 42 282 235 - - - 559 62.59 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ก าพร๎า 1 0 0 0 0 0 0 0.05 
ท างานรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข๎อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 42 282 235 - - - 559 62.59 
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สถิติอายุของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 
อายุ / ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

11 ปี 0 0 0 0 0 0 0 
12 ปี 118 0 0 0 0 0 118 
13 ปี     182 98 1 0 0 0 281 
14 ปี 12 211 109 0 0 0 332 
15 ปี 1 11 182 74 88 97 453 
16 ป ึ 0 0 20 145 142 151 458 
17 ป ี 0 0 5 14 12 23 54 
18 ปีขึ้นไป 0 0  1 1 22 24 
รวม 313 320 317 234 243 293 1720 

 
 

สถิติสัญชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

สัญชาติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร๎อยละ 
ไทย 301 309 283 226 208 241 1,568 100.00 
กัมพูชา 0 0 0 0 0 0 0 0 
จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 
ซาอุดีอาระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 
ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 
เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 
พมํา 0 0 0 0 0 0 0 0 
ฟิลิปปินส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 

ที่มา  :  ข๎อมูล 10 มิถุนายน 2561 
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สถิติการใช๎รถจักรยานยนต์ / การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร๎อยละ 
จ านวน 60 80 102 135 150 160 687 43.81 

 
ที่มา  :  งานจราจร กลุํมกิจการนักเรียน 

สถิติการให๎บริการสมาชิกธนาคารโรงเรียนขามแกํนนคร ปีการศึกษา 2561 

ที ่ เดือน/ปี 
ผู๎ใช๎บริการ 
(รายการ) 

ฝาก (บาท) 
จ านวนรายที่ถอน

เงิน 
จ านวนที่ถอน 

(บาท) 
1 พฤษภาคม 2561 - - - - 
2 มิถุนายน   2561 26 6100 5 1,001.24 
3 กรกฎาคม 2561 173 26203 45 26,045.27 
4 สิงหาคม   2561 108 33773 29 20,017.45 
5 กันยายน   2561 2 2320 7 45,390.09 
6 ตุลาคม     2561 9 1431 5 1,215.05 
7 พฤศจิกายน 2561 43 10216 27 10,711 
8 ธันวาคม    2562 28 4606 4 3,435.58 
9 มกราคม    2562 135 14517 10 11,078.99 
10 กุมภาพันธ์ 2562 78 3055 433 228,904.84 

รวม 602 115123 565 316,714.86 
 

สถิติการการฝาก-ถอนเงินจากธนาคารโรงเรียนขามแกํนนคร ปีการศึกษา 2556-2561 

ปีการศึกษา จ านวนผู๎ใช๎บริการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
ฝากเงิน ถอนเงิน 

2556 10,508 509,357.50 184,997.87 พ.ค.56-มี.ค.57 
2557 5,526 320,252.95 109,010.00 พ.ค.57-ก.พ.58 
2558 22,460 629,769.97 304,982.89 พ.ค.58-ก.พ.59 
2559 24,502 606,331.28 242,611.03 พ.ค.59-ก.พ.60 
2560 2,054 134,866.89 106,443.94 พ.ค.60-ก.พ.61 
2561 1,167 115,123 316,714.86 พ.ค.60-ก.พ.62 
รวม 66,217 2,315,701.59 1,264,760  

 
ที่มา  :  งานธนาคาร กลุํมอ านวยการ 
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สถิติการให๎บริการปฐมพยาบาล แยกตามประเภทการเจ็บป่วย ปีการศึกษา 2561 
ล าดับ อาการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม ร๎อยละ 

1 เป็นไข๎ 38 95 133 15.59 
2 กระเพาะอาหาร 77 80 157 18.40 
3 ปวดประจ าเดือน 38 66 104 12.19 
4 ไอ 28 34 62 7.26 
5 ไข๎หวัด 76 115 191 22.39 
6 ปวดท๎อง จุกเสียด 23 45 68 7.97 
7 ท๎องเสีย 15 17 32 3.75 
8 ฟกช้ าข๎อเคล็ดกล๎ามเนื้อ

อักเสบ 
3 29 32 3.75 

9 ปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อ 3 24 27 3.16 
10 ปากเป็นแผล 3 6 9 1.05 
15 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 14 10 24 2.81 
16 หกล๎ม - - - - 
17 อ่ืนๆ (มีดบาด/ชนประตู 

ฯลฯ) 
8 6 14 - 

รวม 326 527 853 100.00 
 

ที่มา  :  งานอนามัยโรงเรียน  กลุํมอ านวยการ 
         ข๎อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 กราฟแสดงการให๎บริการปฐมพยาบาล ปีการศึกษา 2561 
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การเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด ICT โรงเรียนขามแกํนนคร องนักเรียนและบุคลากร 
ปีการศึกษา 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 

เดือน จ านวนวันที่
เปิดบริการ 

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

พฤษภาคม 2561 12 880 73 220 18 
มิถุนายน 2561 21 1,800 85 324 15 
กรกฎาคม 2561 21 1,890 90 568 27 
สิงหาคม 2561 22 2,150 97 520 23 
กันยายน 2561 20 1,782 89 346 17 
ตุลาคม 2561 14 536 38 108 7 
พฤศจิกายน 2561 22 2,410 109 530 27 
ธันวาคม 2562 20 2,352 117 640 32 
มกราคม 2562 21 2,182 103 425 20 
กุมภาพันธ์ 2562 19 2,342 123 351 18 
มีนาคม 2562 21 485 23 124 5 
รวม 213 16,627 78 4,158 19 

 
ที่มา  :  ห้องสมุด ICT กลุ่มวิชาการ 

             ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการยืมหนังสือห๎องสมุด ปีการศึกษา 2561 
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สรุปจ านวนนักเรียนที่ได๎รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1. ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนเรียนดีของมูลนิธิขามแกํนนคร 10 20,000 
2 ทุนพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 26 52,000 
3 ทุนเจาะจง 44 88,500 
4 ทุนเยี่ยมบ๎าน 119 178,500 
5 ทุนจิตอาสาชํวยงานโรงเรียน 118 236,000 
 รวมทุนภายในโรงเรียน 317 575,000 
7 “ทุนเฉลิมราชกุมารี”ทุนพระราชทานตํอเนื่อง 3 ปี 1 12,500 
8 ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รายการ“สานฝันคนเกํง หัวใจแกรํง” 

ม.ปลาย(สํงเรียนตํอเนื่องจนจบปริญญาตรี) 
1 10,000 

9 ทุนสนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.ขอนแกํน 4 8,000 
10 ทุนมูลนิธิชํวยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 3,000 
11 ทุนมูลนิธิพูนพลัง 1 3,000 
12 ทุน SCG ม.ปลาย 1 5,000 
 รวมทุนภายนอกโรงเรียน 9 41,500 

                         ( หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน ) 326 616,500 
 
2. ทนุการศึกษาภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 ทุนอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 174 261,000 
2 ทุนมูลนิธินวัตกรรมเพ่ือสังคมของ บมจ. KING  POWER 2 224,840 
3 “ทุนเฉลิมราชกุมารี”ทุนพระราชทานตํอเนื่อง 3 ปี( 2560 - 2562) 1 12,500 
4 ทุนปริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ตํอเนื่อง 3 ปี (ปี 2559 -2561) 3 18,000 
5 ทุนบริษัทเวิร์คพอยท์ รายการ“สานฝันคนเกํง หัวใจแกรํง”  1 10,000 
6 ทุน SCG ม.ปลายตํอเนื่อง 3 ปี ( 2560 - 2562) 1 5,000 
7 ทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ตํอเนื่อง 3 ปี( 2560 - 2562) 1 4,000 
8 ทุนมูลนิธิชํวยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 3,000 
9 ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มข. 2 2,400 
10 ทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 18 237,600 

  รวม     เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน  204 778,340 
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3. สรุปจ านวนนักเรียนที่ได๎รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 
1 รวมทุนภาคเรียนที่ 1 326 616,500 
2 รวมทุนภาคเรียนที่ 2 204 778,340 

รวม    (หนึ่งล๎านสามแสนเก๎าหมื่นสี่พันแปดร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน)                                                      530   1,394,840 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขามแกํนนครที่สามารถสอบรับตรงหรือได๎โควตา  
เข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ตามโครงการ “ เพชรน้ างามขามแกํนนคร” 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คณะ 
1 นายโมษิต  บุตะกะ เกษตรศาสตร์ 
2 นายจิรายุ  นวสุขจินดา เกษตรศาสตร์ 
3  นายชลธี  คุณสิงห์ ศึกษาศาสตร์ 
4 นายธราธร  ธีรฐิติธรรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
5 นายศุภพล  วานิชชัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6 นายปริเยศ  ฮุยพรมมา วิศวกรรมศาสตร์ 
7 นางสาวยุพาภรณ์  ศรีจ านงค์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 นางสาวสิรินธาร ไชยชุม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 นางสาววรัญศญา  กิตตวงศสอาด เทคโนโลยี 
10 นางสาวกิตติยา  ลุนส าโรง สาธารณสุขศาสตร์ 
11 นางสาวบุหงา หล๎าทุม บริหารธุรกิจและการบัญชี 
12 นางสาวพัชรพร  ฤทธาพรม  เกษตรศาสตร์ 
13 นายพงษ์ธร  ศิริภูมิ เกษตรศาสตร์ 
14 นายพันธ์รักษ์  กิมสวัสดิ์ เกษตรศาสตร์ 
15 นางสาวสุพิชชา สารแสน เกษตรศาสตร์ 
16 นางสาวพิจิตรา  ไกรษรศรี วิทยาศาสตร์ 
17 นางสาวอ าธิณา  บุตรจันทร์ เกษตรศาสตร์ 
18 นายวีรยุทธ  มณีเนตร วิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น 
19 นายวรภพ  สมสุข ศึกษาศาสตร์ 
20 นางสาวพัชริดา  น๎อยพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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21 นายจักรี  โชต ิ เกษตรศาสตร์ 
22 นายสามารถ  บุบพิ เกษตรศาสตร์ 
23 นายพงศ์พัฒน์  ตามกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24 นายภานุพงศ์  นามวงษา ศึกษาศาสตร์ 
25 นายสมพร  แย๎มกลัด บริหารธุรกิจและการบัญชี 
26 นางสาวเบญจพร  คนสูง พยาบาล(ผู๎ชํวยพยาบาล) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คณะ 

1 นายปรีดี  เสนาไชย คณะการบัญชีและการจัดการ 
2 นายวชิรศักดิ์  อํอนทุม วิทยาศาสตร์ 
3 นางสาวภัทรธีรา  ศรีเสาร์ สาธารณสุข 
4 นางสาวสุทธิดา  ยางสี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
5 นายอภิรักษ์ แพงโสภา  การเมืองการปกครอง 
6 นายภาณุพงศ์ แก๎วแสนค า เทคโนโลยี 
7 นายฤทธิเกีรติ  เบ๎าแบบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
8 นายทรรศธน สุวรรณ  ศิลปกรรมศาสตร์ 
9 นายธนดล  กาบมะณี มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10 นายธีรวัชรหัตถพนม การเมืองการปกครองท๎องถิ่น 
11 นายพีรพัฒน์ประเสริฐสังข์ นิติศาสตร์ 
12 นายศักดิ์ดา  ใจหาญ สิ่งแวดล๎อมและทรัพยาการ 
13 นายเชษฐชนก  สุระทิพย์ วิทยาลัยการเมองการปกครอง 
14 นางสาวรุํงไพลิน อุทธิสินธุ์ วิทยาศาสตร์ 
15 นางสาวสุนิษา  ศักดิ์อุดม บริหารและการจัดการ 
16 นางสาวปิยรัตน์ สิทธิชัย การทํองเที่ยวและการโรงแรม 
17 นางสาวพรประภา โกมารภัฏเวช วิศวกรรมศาสตร์ 
18 นายชัชวาล  สิงห์สุวรรณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
19 นายโชคทวี เชื้อนิล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
20 นางสาวปฏิมาพร มาตรวงค์ บัญชีและการจัดการ 
21 นางสาวรุจินันท์ อันสนธ์ บัญชีและการจัดการ 
22 นางสาวมุจลินทร์ มาทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
23 นางสาวการต์สินี ก๎อนจันทร์ การทํองเที่ยวและการโรงแรม 
24 นางสาวกิรณา ขวาของ การทํองเที่ยวและการโรงแรม 
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25 นางสาวสิรินธร  ดอนหลาบค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
26 นางสาวอรอุมา  อ่ิมนาง บัญชีและการจัดการ 
27 นางสาวธรรม์ธิดา  วิชัย เทคโนโลยี 
28 นายสิรภพบุญยรัชนิกร การเมืองและการปกครอง 
29 นางสาวสุภาพร  กันท า เทคโนโลยี 
30 นางสาวศิริลักษณ์ อ าภะวา เทคโนโลยี 
31 นางสาวชยาดา ไชยชุม ศิลปกรรมศาสตร์ 
32 นายธนภัทร  สีระวัตร ศิลปกรรมศาสตร์ 
33 นายอภิวัตร  ติวเฮือง การทํองเที่ยวและการโรงแรม 
34 นางสาวสุถาวดี  ชาติวงษ์ รัฐศาสตร์ 
35 นางสาวเกศรินทร์  ชัยศรี การบัญชีและการจัดการ 
36 นางสาวสุมลรัตน์  ไสววรรณ รัฐศาสตร์ 
37 นางสาวศศิประภา  ชื่นบุญชู การจัดการและการทํองเที่ยวโรงแรม 

มหาวิทยาลัย เทคโนราชมงคลอีสาน 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คณะ 

1 นางสาวเพ็ญศิริบุตตะกะ การบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 นายสังขกร แสงทอง วิศวกรรมศาสตร์ 
3 นางสาววศิตา สํางเสาร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
4 นางสาววรรณวิสา บุญชิด ครุศาสตร์ 
5 นายปรมินทร์ จันทร์บง ครุศาสตร์ 
6 นายชนะพงศ์พันธ์ ชินค า วิศวกรรมศาสตร์ 
7 นายวัชรพงษ์ บุตรโคตร วิศวกรรมศาสตร์ 
8 นายสุหฤษฎ์ พรหมวงศานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 
9 นายณัฐพงษ์ แวววงศ์ วิศกรรมศาสตร์ 
10 นางสาวชลธิชา จรสัแสงทอง บริหารและการจัดการ 
11 นางสาวธัญญา จันทร์ถอด บริหารธุรกิจ 
12 นางสาวพานพุํม ปิ่นแก๎ว บัญชีและการจัดการ 
13 นางสาวเบญญาภา กัสนุกา วิศวกรรมศาสตร์ 
14 นาย ธนวัฒน์        เสงี่ยมณรงค์กุล วิศวกรรมศาสตร์ 
15 นาย พีระพล        มีจันด ี ครุศาสตร์ 
16 นายชัยวัฒน์ พิมพ์ดี การบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 นางสาววริศรา สกุลศรี การบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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18 นางสาวสุภาวดี สายส ี การบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นางสาวปนัดดา  ทองดี เกษตรศาสตร์ 
2 นายกฤษกร  คนล้ า เภสัชศาสตร์ 

เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นางสาวอาริยา  ดวงดี   บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นายเอกรัตน์  สวํางเพชร นิติศาสตร์ 
2 นายเชาวลิตร  พลหมอ นิติศาสตร์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นางสาวอรนลิน   คนทัศน์ ครุศาสตร์ 
2 นางสาวณัฐณิชา        ค าพระแย ครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นายวัทนพร  พรมเสน เกษตรศาสตร์ 
2 นายธนาธรณ์  สามเทียน วิทยาศาสตร์ 
3 นายภควัต  โพลาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ 
4 นายณัฐดนัย  โพลาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นายกริชทอง  ชํางทอง ศิลปกรรมศาสาตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นายเทวรุธ  ป่าโพธิชัน   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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โรงเรียนจําอากาศ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นายชยพล  ถูสมบัติ - 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (ขอนแกํน)  

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นางสาวทิพย์เกสร  สมบัติพรม พยาบาล 
2 นางสาวพิมพ์อมรา ท าเลดี พยาบาล 
3 นางสาววรรณภา  ธัญญา พยาบาล 

วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ 
1 นายลิขิต  พิศพันธ์ ศิลปะนาฏดุริยางค์ 

 
ที่มา: งานแนวแนว  
กลุํมงานวิชาการโรงเรียนขามแกํนคร 

สถิติการติดตามผลการศึกษาตํอและประกอบการอาชีพของนักเรียนที่จบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันที่ศึกษาและประกอบอาชีพ 
จ านวนนักเรียน รวม ร๎อยละ 

ชาย หญิง 
1..ศึกษาตํอชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม 50 110 160 45.84 
2..ศึกษาตํอชั้น ม.4 โรงเรียนอ่ืน 12 19 31 7.09 
3.ศึกษาตํอสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 42 31 73 20.91 
4.ศึกษาตํอสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3 4 7 2.0 
5.ศึกษาสถาบันอื่นๆ - - - - 
6. ประกอบอาชีพ - - - - 
7.ไมํประกอบอาชีพและไมํศึกษาตํอ 10 1 11 3.15 
8.ลาออกกลางครั้น 11 9 20 5.73 
9. พักการเรียน/แขวนลอย 9 8 17 4.87 
10.ไมํจบการศึกษา 8 7 15 4.29 
11.ติดตามไมํได๎ 8 7 15 3.86 

รวมทั้งหมด 153 322 349 100 
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                                                                           ที่มา: งานแนวแนว กลุํมงานวิชาการ  
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ตอนที่ 4 
ภาพความส าเร็จของโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
1. เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 

พ.ศ.2561 
  1. โรงเรียนขามแกํนนครได๎รับรางวัลชมเชย พร๎อมรางวัล 4,000 บาท ประเภทโรงเรียน ในการ
ประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแกํน  
  2. โรงเรียนขามแกํนนครได๎รับรางวัล สถานศึกษาดีเดํน ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 จาก นายกรัฐมนตรี   
  3. โรงเรียนขามแกํนนครไดร๎ับโลํเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเดํนระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28  ธันวาคม  2560
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเดํน ระดับ
เพชรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และอยูํระหวํางการ
ด าเนินการสํงประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการตํอไป    
  5. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัล MOE AWARDS  สาขา การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด ประเภทสถานศึกษา และบุคคล ประจ าปี 2560 
   6. โรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับโลํเกียรติคุณที่มีผลงานระดับดีเดํน ด๎านการป้องกันยาเสพติด ใน
วันที่ 22  มิถุนายน 2560 จากนายกรัฐมนตรี จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด กระทรวงยุติธรรม 
  7. โรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับโลํโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จากนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย จัดโดยสมาคมวางแผน
ครอบครัวแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
   

พ.ศ.2560 
  1.  เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจ าปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) ที่รักษา
มาตรฐานต๎นแบบ  วันพฤหัสบดีที่ 2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแกํน   
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  2.  เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเดํน 
  3.  รับโลํเกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอยํางด๎านการพัฒนาและสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให๎นักเรียนเป็นผู๎มี
จิตสาธารณะ  รํวมแบํงปันน้ าใจชํวยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร๎  ในวันอังคารที่ 21  กุมภาพันธ์  2560   จาก
มูลนิธิศุภนิมิตแหํงประเทศไทย ณ ห๎องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
  4. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชน
ประกันภัย  ประจ าปี  2560 

5. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครสั้น  เรื่อง  “บังเอ๊ิญ   
บังเอิญ”    โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 

6. โรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพื้นบ๎าน  การแสดงชุด  “ล า 
ประยุกต์  คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี  2560 
  7. ได๎รับโลํเกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานที่จัดการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกํน ปีการศึกษา 2560 ในระหวํางวันที่ 6-8 กันยายน  2560 จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  8.  เป็นสถานศึกษารักษาศีล  5 ต๎นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช๎หลักธรรม           ทาง
พระพุทธศาสนา “หมูํบ๎านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 จังหวัดขอนแกํน  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแกํน รํวมกับจังหวัด
ขอนแกํน 
  9.  ได๎รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชด าริ
โดยโรงเรียนขามแกํนนคร พระราชทานเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2560 
  10. ได๎รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับ  ดีเดํน  สาขาป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภท
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับหนํวยงานต๎นสังกัด 
 

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

 25 ปี ในรายการเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข๎าวเหนียว สงกรานต์ปลอดภัย สนุกได๎ ไร๎แอลกฮอล์ 
วันที่ 24 มีนาคม 2559 จัดโดย สสส. และเทศบาลนครขอนแกํน ประจ าปี 2559 
 2. โลํประกาศเกียรติคุณเพ่ือแสดงวํา โรงเรียนขามแกํนนครเป็นโรงเรียนน ารํองโครงการเผยแพรํ
ความรู๎ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีสูํชุมชน ประจ าปี 2559 
 3. เกียรติบัตรรํวมสํงเสริมกิจกรรมโครงการประกวดสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎ จังหวัด
ขอนแกํน ประจ าปี 2559  
 4. เกียรติบัตรผลงานเครื่องดักยุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช๎ภายในบ๎าน
จากวัสดุเหลือใช๎ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) โครงการประกวดสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช๎ จังหวัดขอนแกํน ประจ าปี 2559 
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          5. โรงเรียนขามแกํนนคร รับโลํพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัล
สถานศึกษาดีเดํน ด๎านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให๎
โลหิต” ปีการศึกษา 2556  พระราชทาน ณ วันที่  1 สิงหาคม  2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  
กรุงเทพมหานคร 
 6. โรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแขํงขันกีฬาแฮนด์บอล 
นักเรียนแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4 จังหวัดอุดรธานี  ในระหวํางวันที่ 2 – 12  พฤศจิกายน  2559   

7. โรงเรียนขามแกํนนครรับเกียรติบัตร  รางวัลดีเดํน สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมสํงเสริมการออม ประจ าปี 2559  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
          8. โรงเรยีนขามแกํนนคร ได๎รับโลํเกียรติคุณ โรงเรียนแบบอยํางด๎านการพัฒนาและสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให๎นักเรียนเป็นผู๎มีจิตสาธารณะรํวมแบํงปันน้ าใจชวํยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร๎ ในวันอังคารที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2560 จากมูลนิธิศุภนิมิตแหํงประเทศไทย  
 

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

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

2. เกียรติประวัติของผู้บรหิารโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ.2561 

  1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงาน  ดีเดํนระดับทอง  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 
2559  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. แสดงความยินดีกับนายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร ได๎รับโลํ 
เกียรติคุณ เป็นผู๎ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู๎อ านวยการสถานศึกษาดีเดํน ประจ าปีพุทธศักราชการ 
2560 จากสภาผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย ณ วันที่ 14  มีนาคม  2561 
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3. นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับโลํ เกียรติคุณ เป็นผู๎
ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู๎อ านวยการสถานศึกษาดีเดํน ประจ าปีพุทธศักราชการ 2560 จากสภา
ผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย ณ วันที่ 14  มีนาคม  2561 

พ.ศ. 2560 
1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับการคัดเลือกจากจังหวัด 

ขอนแกํนเป็นข๎าราชการพลเรอนดีเดํน  ประจ าปี  พ.ศ.2559 เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2560 

2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ผลงาน 
ดีเดํนระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558  ในวันที่  27  
เมษายน  2560  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแกํน  เป็น 
ข๎าราชการพลเรือนดีเดํน  ปะจ าปี พ.ศ. 2559  เพ่ือรับรางวัลระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 
 4. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล รองผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากวําสายสะพาย (ท.ช.) 
 5. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. 
ผลงานดีเดํนระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558  ใน
วันที่  27  เมษายน  2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 6. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัล MOE AWARD 
ระดับดีเดํน ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระดับประเทศ 

7. นายนพดล  สิงหศรี รองผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับรางวัลอันดับที่ 6  ระดับดี  
สาขาป้องกันและแก๎ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ในโครงการดีเดํน MOE AWARD  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2558  
  8.  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ  ได๎รับโลํเกียรติคุณเป็นผู๎ได๎รับยกยํองเชิด
ชูเกียรติในฐานะ  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  ดีเดํน  ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2560   ณ 
โรงแรมสตาร์  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จากสภาผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย 
  9.  นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์  รองผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ  ได๎รับรางวัล MOE AWARDS ประจ าปี
การศึกษา 2558  ระดับดีเดํน  ประเภทบุคคล  สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  ระดับประเทศ   
 
  พ.ศ. 2559 

1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
“คุรสุดุดี” ประจ าปี 2558 

2. นายศุภกิจ  สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ 
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ประธานกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนดีเดํน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  
2559 

3. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได๎รับรางวัล MOE AWARD สาขา เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 

4. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ ได๎รับโลํเกียรติคุณเป็นผู๎ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะรอง
ผู๎อ านวยการโรงเรียนดีเดํน ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสตาร์ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากสภาผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย 

 
 

3. เกียรติประวัติดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2561 

  1.  นางพูลสุข  พรหมโว  ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันอํานฟัง
เสียง ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ในวันที่ 7  กรกฎาคม 2561 จัดโดย ธนาคารธน
ชาต จ ากัด (มหาชน) 

2. นายนิกร  สีกวนชา ครูฝึกสอนนักเรียน ได๎ผํานเข๎ารอบสูํชิงชนะเลิศ ไปน าเสนอไอเดียด๎านอวกาศ (Youth  
Presenter)  วันที ่7  กันยายน  2561  ณ   ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

3. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล และนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลที่ 1  
ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ในงานครบรอบ 2 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ในวันที่ 23  มีนาคม  2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกํน   

4. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล และนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู๎สอนนักเรียน ผํานการทดสอบการ
แสดง (Audition) ด๎านทัศนศิลป์รุํนที่ 4 ผํานเข๎ารอบระดับประเทศ  สูํคํายพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านทัศนศิลป์ 
ในวันที่ 31 มีนาคม – 5  เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 5. นางพรรณี  ชัยทอง ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ 
(การเขียนเรียงความ ม.4-ม.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  
2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

6. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4 - ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 
ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ และ นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์  ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ม.1 - ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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8. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ นายเสกสรร  สีหาโมก นางสาววิไล  ทองแทํงไทย ครูผู๎ฝึกสอน
นักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1 - ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

9. นายเสกสรรค์  สีหาโมก นางสุภาณี  คงกระโทก และนางสุทธิรัตน์  ภูํระหงษ์ ครูผู๎ฝึกสอน
นักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

10. นายนฤดลท์  ศรีแก๎วทุม ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง เดี่ยวโปงลาง  ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  
2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 11. นายนิกร  สีกวนชา และนางสาวสุรภัสรา  โสใหญํ  ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแขํงขันการวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

12. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน “ศิลป์
สร๎างสรรค”์ ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัด
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

13. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ นายเสกสรร  สีหาโมก นางสาววิไล  ทองแทํงไทย ครูผู๎ฝึกสอน
นักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ ม.4 - ม.6  เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 14. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี เวช ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเรียงร๎อย
ถ๎อยความ (การเขียนเรียงความ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-
8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 15. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล นางนภธร  อัครธรสกุล และ นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม ครูผู๎ฝึกสอน
นักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 16. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการขับ
ร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ  ม.4 - ม.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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พ.ศ. 2560 
  1. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเดํนระดับ
ทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559   วันที่ 28  ธันวาคม  
2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา และ นายปราโมทย์ พูนปริญญา ครูฝึกสอนนักเรียน ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  3. นายวีระพล  จันทร์ศิลา และ นางรัตติกาล  ขวาค า ครูฝึกสอนนักเรียน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การจัดสวนแก๎ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  4. นายนิกร  สีกวนชา  และนางสาวสุรภัสสรา  โสใหญํ ครูฝึกสอนนักเรียน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 การวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น ครั้งที่ 67 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  6. นายนฤดลท์  ศรีแก๎วทุม และนางกรุงศรี เหมพลชม ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ได๎รับรางวัลชนะเลิศ         เงิน
รางวัล 5,000 บาทระดับจังหวัด และรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 6,000 บาท ระดับภาค ประเภท ศิลปะการแสดง
พ้ืนบ๎าน ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแกํน  
  7. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ ครูฝึกสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ระดับ
จังหวัด ประเภท เพลง ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2560 จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแกํน 
  8. นางลักษเดือน สนทอง และนายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูฝึกสอนนักเรียน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 2  เงินรางวัล 3,000 บาท ระดับจังหวัด ประเภท ละครสั้น/หนังสั้น ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
จังหวัดขอนแกํน 
 9. นายปราโมทย์  พูนปริญญา และ นายวีระพล  จันทร์ศิลา ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 เนื่อง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในระหวํางวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  10. นายวีระพล  จันทร์ศิลา และนางรัตติกาล  ขวาค า ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ระดับชั้น ม. 4 – ม.6  เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ในระหวํางวันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 
รังสิต จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  11. นายนิกร  สีกวนชา และนางสาวสุรภัสสรา  โสใหญํ ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ระดับประเทศ กิจกรรมการแขํงขันการวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ 
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ระดับชั้นไมํก าหนดชํวงชั้น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในระหวํางวันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 
2561  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  12. นายเสวท  ศรีสารคาม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขามแกํนนคร  ได๎รับโลํ
เกียรติคุณ เป็นผู๎ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะ ประธานกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน ดีเดํน ประจ าปี
พุทธศักราชการ 2560 จากสภาผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย  วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561 
  15. แสดงความยินดีกับนางนภธร  อัครธรสกุล  เนื่องในโอกาสได๎รับรางวัลข๎าราชการพลเรือนดีเดํน  
ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
 
  พ.ศ. 2559 
  1. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได๎รับรางวัลชมเชย ประเภท สตรีเครือขํายด๎านแรงงานดีเดํน สาขา
สตรีครูแนะแนวดีเดํน เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2559  ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 จัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุ๎มครองแรงาน 
   2. นางพูลสุข  พรหมโว  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันทักษะการแตํงค า
ประพันธ์ (ศิลป์วิไลร๎อยประพันธ์ ประเภท โคลงสี่สุภาพ) ได๎เงินรางวัล 600  บาท  พร๎อมเกียรติบัตร  เนื่องใน
งานกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ  ประจ าปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 20  พฤศจิกายน  2559  ณ หอประชุมคณะ
สัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
  3. นางศศิวิมล  แย๎มแสงสังข์  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้ง
ที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  4. นางวนิดา  ปัญญามี  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  
  5. นายอ านาจ  พันธุ์ดิษฐ์  และนางสาววิลาวัณย์  ค ามูล  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวําง
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ   
  6. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  และนางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ  
  7. นายไกรเพชร  เจริญศิริ  และนางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู๎ฝึกสอนการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ    
  8. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์ นางนภธร  อัครธรสกุล  นายนฤดลท์  ศรีแก๎วทุม  ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  
นางสาวชโลทร   โชติกีรติเวช  นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์  นายมนัสชัย  ทองสา  และ  นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม  
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวําง
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  9. นางรพิธร  เสนาไชย  นางสาววิไล  ทองแทํงไทย  และนายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการจัดการคํายพักแรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  10. นางรพิธร  เสนาไชย  นางสุทธิรัตน์  ภูํระหงษ์  และนายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  11. นางญาณิศา  เครือวรรณ  และนายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขัน
การประกวดหนังสือเลํมเล็ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  12. นายปราโมทย์  พูนปริญญา  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  13. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศฐาน  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  ครูผู๎ฝึกสอน
การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  14. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการประกวดขับร๎องเพลง
ไทยลูกทุํง ประเภท บกพรํองทางรํางกาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  15. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญํ  และนางสาวพรพิสุทธิ์  นารอง  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู๎ฝึกสอนการ
แขํงขันการวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพรํองทางสติปัญญา  ไมํก าหนดชํวงชั้น  ในงานศิลปหัตถกรรม
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นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 

16.  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  รับโลํเกียรติคุณ  ผู๎เป็นแบบอยํางด๎านการพัฒนาและสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให๎นักเรียนเป็นผู๎มีจิตสาธารณะ  รํวมแบํงปันน้ าใจชํวยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร๎  ใน
วันอังคารที่  21  กุมภาพันธ์  2560   จากมูลนิธิศุภนิมิตแหํงประเทศไทย  ณ  ห๎องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 
 17.  นางนภธร  อัครธรสกุล  ได๎รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต๎นแบบคุณธรรม 9 ประการ  เรื่อง เรียงร๎อยไมตรี  
ตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2560  จัดโดย
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน  และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน  จังหวัดขอนแกํน 
   18.  นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์  นางนภธร  อัครธรสกุล  และนายนฤดลท์  ศรีแก๎วทุม  ได๎รับ
เลือกเชิดชูเกียรติเป็นครูดีที่มีอุดมการณ์  และมีผลงานดีเดํนเพื่อศิษย์เนื่องในงานวันครูแหํงชาติ  พ.ศ. 2560  
ในวันที่ 15  มกราคม  2560  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
 19. นายวีระพล  จันทร์ศิลา  และนางสุภาพร  พิศฐาน  ครูผู๎สอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว  ระดับชั้น ม. 4-6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29-31  มกราคม  2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
กรุงเทพมหานคร 
 20. นายปราโมทย์  พูนปริญญา  และนายวีระพล  จันทร์ศิลา  ครูผู๎สอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  1  กิจกรรม การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม. 1-3 เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  วันที่ 29-31  มกราคม  2560  ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร 
 21.  นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา  ได๎รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3 เป็นผู๎อุทิศตนด๎วยก าลังกาย
ก าลังปัญญา  และแรงงาน  ชํวยเหลือกิจการตําง ๆ  ของสภากาชาดไทยด๎วยดีตลอดมา  ในวันพุธที่ 22  กุมภาพันธ์  2560  
ณ อาคารใหมํ  สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร 
 22. นายนิกร   สีกวนชา  ครูที่ปรึกษา ได๎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ระดับภูมิภาค  ในระหวํางวันที่  17-18  สิงหาคม  2560  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์ครอบเตาพลังงานหาร 3”   
 23. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู๎ฝึกสอน ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคลชาย  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน 
 24. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู๎ฝึกสอน ได๎เข๎ารอบ 8 ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคลหญิง  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน 
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 25. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู๎ฝึกสอน ได๎รับรางวัล       รอง
ชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คูํชาย การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน จัดโดย จังหวัดขอนแกํน  
 26. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู๎ฝึกสอน ได๎เข๎ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท คูํหญิง  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน 
ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน 
 27. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู๎ฝึกสอน ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเปตอง ประเภท     ทีมชาย การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน จัดโดย จังหวัดขอนแกํน  
 28. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน ครูผู๎ฝึกสอน ได๎เข๎ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง  ประเภท ทีมหญิง  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน 
 29. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  และนายปริวรรต  ประจันตะเสน  ครูผู๎ฝึกสอน ได๎เข๎ารอบ ๘ ทีม 
กีฬาเปตอง ประเภท คูํผสม การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจั งหวัด
ขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน  
  30.  นายนิกร  สีกวนชา  ครูที่ปรึกษาได๎สํงเสริมให๎นักเรียนสํงผลงานเข๎าประกวดได๎รับโลํและเกียรติ
บัตร รางวัลดีเยี่ยมโดดเดํน การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี  ๒๕๖๐ ในหัวข๎อ “ความเป็นอยูํของ
มนุษยชาติ  ในอีก ๓๐ ปีข๎างหน๎า”  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 31. นายนิกร  สีกวนชา  เป็นผู๎สนับสนุนนายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ
นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเกํงจังหวัดขอนแกํน จัด
โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแกํน 
  32.  นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได๎รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงานดีเดํนระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

4. ผลงานดีเด่นของนักเรยีนโรงเรียนขามแก่นนคร 
พ.ศ. 2561   
1. เด็กชายธนดล  อามาตย์มนตรี และเด็กหญิงภัทอาภา ศรีนอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

3/3  ได๎ผํานเข๎ารอบไปชิงชนะเลิศ น าเสนอไอเดียด๎านอวกาศ (Youth Presenter) วันที่ 7 กันยายน 2561 
ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
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2. นางสาวพิมพ์อมรา  ท าเลดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นเยาวชน 

ต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด  ประจ าปี  2561  วันที่ 30  มกราคม 2561   จาก
จังหวัดขอนแกํน เพื่อเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการประกวดเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE รุํนที่ 
8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2561 
  6. นางสาวรัตติกาล  นาหนองค๎า ได๎รับรางวัลที่ 1  ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  
ในงานครบรอบ 2 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแกํน ในวันที่ 23  มีนาคม  2561 
  7.  นางสาวรวินันท์  ลมงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได๎ผํานการทดสอบการแสดง (Audition) ด๎านทัศนศิลป์รุํน
ที่ 4  ผํานเข๎ารอบระดับประเทศ  สูํคํายพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านทัศนศิลป์ ในวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 
2561  ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  8. นางสาวรวินันท์  ลมงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปรับเกียรติบัตรและน าเสนอผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านทัศนศิลป์ ระดับประเทศ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรม          
แหํงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ครูผู๎ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุลและนางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 

9. นายอภินันท์  จุลโนนยาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแขํงขันอํานฟังเสียง ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ในวันที่ 7  กรกฎาคม 2561 
จัดโดย ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 
  10. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง   ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ (การ
เขียนเรียงความ ม.4-ม.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

11. นางสาวรัตติกาล  นาหนองค๎า  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4 - ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัด
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12. เด็กหญิงญาณิศา  คงนะภักดี และเด็กหญิงมาลิสา  ไกรมะณีย์  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การ
แขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ม.1 - ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ใน
ระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

13. นายลิขิตพันธุ์ อมรศิรินันท์ นายเสกสรร  สีหาโมก นางสาววิไล  ทองแทํงไทย ครูผู๎ฝึกสอน
นักเรียน  ไดร๎ับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1 - ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

14. เด็กชายกิตติธัช  ภาษีภักดี เด็กชายจักรพัฒน์  เมืองโคตร เด็กชายมัณฑวุฒิ  มํวงนิล  เด็กชายวร
ฉัตร  เขาภูเขียว  เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์ เด็กชายวีระศักดิ์  ดอนนาม เด็กชายอดิศักดิ์  จันทโยธี และ
เด็กชายอิทธิพล  ทิพอาจ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1-ม.3 เนื่องในงาน
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15. เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวโปงลาง  
ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 16. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน และนางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การ
แขํงขันการวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ ไมํก าหนดชํวงชั้น เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

17. เด็กหญิงคุณัญญา  เพ็ชรศรี ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน “ศิลป์สร๎างสรรค์” ม.1-ม.3 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18. นายคณัสนันท์  เมฆมนต์ นายธนาคม  อภิรัตน์ นายปเสนธิ  โคตา นายมินทร์ธาดา  เหลําภักดี 
นายอภิสิทธิ์  หลักศิลา และนายเจษฎาภรณ์  วรรท ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือ
ให๎บริการ ม.4 - ม.6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัด
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 19. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองบุญมา ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ (การ
เขียนเรียงความ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  
2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 20. เด็กชายรุํงทวี  จอมวุฒิ เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรหมา เด็กหญิงชญานิศ  นุํมสุข เด็กหญิงณภัทร  
เพ็ชรค า เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีดา  เด็กหญิงติณณา  ดวงจ าปา เด็กชายธนภัทร  ปาละจุม เด็กหญิงนพมาศ  
นามพุทธา  เด็กหญิงปนิตา  แสนศิลา  เด็กหญิงพัชรพร  พิมพ์จันทร์  เด็กหญิงภัทราพา  ทายิดา  เด็ก
หญิงวรศรา  หลาบหนองแสง  เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา  เด็กหญิงอทิตญา  โคตรชุม  และเด็กหญิงอุทมพร  
ทองมอญ ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ม.1 - ม.3) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 21. นางสาวภัทลดา  วิเศษศรี ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทบกพรํองทางรํางกายฯ  ม.4 - ม.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหวํางวันที่ 6-
8 ธันวาคม  2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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 พ.ศ. 2560 
  1. เด็กหญิงนัฐลดา สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรหลักค า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ นางสาวเกศฎาภรณ์  แสงวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
  2. นางสาวกันตนา เชี่ยวชาญ นางสาวจีระนาถ  ศรตาแสน และ นางสาวฐิติวรดา  เผื่อนดา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การจัดสวนแก๎ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 67 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
  3. นางสาวณัฐรินีย์ ศิริกาญจน์ และ นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/6 
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพรํองทางรํางกายฯ ไมํ
ก าหนดชํวงชั้น ครั้งที่ 67ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
  4. เด็กชายเวชพิสิฐ รสสระ เด็กชายมนัส  ค าลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวพรรวษา  แสนโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นายลิขิต พิศพันธ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นายวีระชัย  มานะศรี  นายชนเทพ  แพทย์กิจ นายพนมวรรณ  แดงมาก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 บาท ระดับจังหวัด และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 
6,000  บาท ระดับภาค ประเภท ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎าน  ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี  2560  จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแกํน  
  5. นางสาวพรชิตา  โหวํภักดี นางสาววาทินี  ทาภา นางสาวอนุชนาฏ  มะแสน นางสาวเจนจิรา  มาพระลับ 
นางสาวสุภาวดี  สมอุํนจารย์ นายนันทพงศ์  ไชยค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 และนายสามารถ  บุบพิ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  เงินรางวัล  3,000 บาท ระดับจังหวัด ประเภท 
เพลง ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแกํน 
  6 นายภัทรพล  อภิคงแสนค า  นายกิตติโชติ  อาสาท า นายกฤษณะ  ทําปุ๋ย  นายสุเรนทร์  สุเรนทร์  นายธี
รุตม์  สุขเจริญ และนายธนวัฒน์  หาญพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท ระดับจังหวัด ประเภท ละครสั้น/หนังสั้น ในการประกวดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัด
ขอนแกํน 
  7. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเกํง
จังหวัดขอนแกํน จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแกํน 
 8. นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเกํง
จังหวัดขอนแกํน จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแกํน 
   9. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4    ได๎รับโลํและเกียรติบัตร รางวัล ดีเยี่ยม
โดดเดํน การประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคต ปี 2560  ในหัวข๎อ “ความเป็นอยูํของมนุษยชาติในอีก 30 ปี
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ข๎างหน๎า”  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 10. เด็กชายเดชาวิชญ์  สีท ามา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3   เด็กชายพุทธิพงศ์   พ า พ ร ห ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  และเด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได๎รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
ระดับภูมิภาค  ในระหวํางวันที่  17-18  สิงหาคม  2560  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “อุปกรณ์
ครอบเตาพลังงานหาร 3”   
 11. นางสาวบุญสิตา   บุญสุข ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech ระดับชั้น ม. 4-6 วันที่  1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย 
 12. เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม. 1-3  วันที่  1  สิงหาคม 2560  ณ  โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย  
 13. นางสาวอนุสสรา  คงนุํม ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม. 4-6 วันที่  1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย 
 14. นางสาวพรพรหม  กล๎าวิกย์กรรม ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันทักษะ (Multi Skills) 
ระดับชั้น ม. 4-6 วันที่ 1  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย  
 15. นายพรหมรัตน์  ซื่อดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ชนะเลิศจักรยานเสือภูเขารุํนอายุ    ไมํ
เกิน 18 ปี ชาย (ถ๎วย/เกียรติยศ)  และ ชนะเลิศ  จักรยานถนน (Timetial) รุํนอายุไมํเกิน 18  ปี ชาย  (ถ๎วย/
เกียรติบัตร) การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน    ในระหวําง
วันที่ 11 สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน 
 16. เด็กชายอานนท์  ธีระธี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จักรยานเสือภูเขา รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ชาย  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดขอนแกํน  ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย 
จังหวัดขอนแกํน 
  17. นายจักรพงศ์  อินทวงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง  
ประเภท บุคคลชาย  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน      
ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน 
  18. นางสาวเรืองระวิวงษ์  ชินนะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ได๎เข๎ารอบ 8 ทีม กีฬาเปตอง  
ประเภท บุคคลหญิง  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน      
ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดย จังหวัดขอนแกํน 
 19. นายเอกดนัย  ปิ่นทอง  และนายปริญญา  ลารังสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภท คูํชาย การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดขอนแกํน      ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ  จังหวัดขอนแกํน    
จัดโดยจังหวัดขอนแกํน  
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 20. เด็กหญิงชนิพร  มูลอามาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 และเด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เดช  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ได๎เข๎ารอบ 8  ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คูํหญิง  การแขํงขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560 
ณ จังหวัดขอนแกํน  จัดโดยจังหวัดขอนแกํน 
 21. นายธนพล  ไวยโภชน์  นายอภิรักษ์  แพงโสภา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  และ เด็กชาย
เมืองมล  เจริญคุณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท     ทีมชาย 
การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  
สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแกํน จัดโดยจังหวัดขอนแกํน  
 22. นางสาวรัตติกาล  ทองยศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เด็กหญิงประภาภัทร  ใยแสง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  เด็กหญิงรมย์ธีรา  โพธ์เศษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4 และเด็กหญิงพุธิดา  
ธรรมขันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ได๎เข๎ารอบ 8 ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท ทีมหญิง  การแขํงขัน
กีฬานักเรียน  นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  
กันยายน  2560  ณ จังหวัดขอนแกํน จัดโดย จังหวัดขอนแกํน  
 23. นายฐิติพงษ์  ติวสร๎อย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖  และนางสาวกัลยาณี  กลางมั่น  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได๎เข๎ารอบ ๘ ทีม กีฬาเปตอง  ประเภท คูํผสม  การแขํงขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแกํน ในระหวํางวันที่ 11  สิงหาคม – 6  กันยายน  2560  
ณ จังหวัดขอนแกํน จัดโดยจังหวัดขอนแกํน  
   

พ.ศ. 2559 
  1. นางสาวประภาพร  ศรีภาชัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได๎รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ 
อันดับ 1 ของจังหวัดขอนแกํน ในโครงการทดสอบแขํงขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 
ปีการศึกษา 2559 จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฝ่ายเพ็ชร  และนางสาวเปรมฤทัย  โพธิ์ตาทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/6 ได๎รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ อันดับ 1 ของจังหวัดขอนแกํน ในโครงการทดสอบแขํงขันวัด
ความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2559 จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  3. นายอลงกรณ์  ทันทิวา  นางสาวจิติตรา  นวนบุตรดี  และนางสาวชลดา  ติตะพันธ์  ได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันทักษะการแตํงค าประพันธ์ (ศิลป์วิไลร๎อยประพันธ์ ประเภท โคลงสี่สุภาพ) ได๎เงิน
รางวัล 600  บาท  พร๎อมเกียรติบัตร  เนื่องในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ  ประจ าปี 2559 ในวันอาทิตย์
ที่ 20  พฤศจิกายน  2559  ณ หอประชุมคณะสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
  4. เด็กหญิงนิรชา  มะลาศรี  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
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  5. เด็กหญิงชลธิชา  พลภูเมือง  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  6. นางสาวประภาพร  ศรีภาชัย  นางสาววริศรา  แก๎วล๎วน  และนายอัครศิษฐ์  สินธุวงษานนท์  ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  7. เด็กหญิงธิรดา  สิทธิสวนจิก  เด็กชายเกํงกาจ  ศรีสารคาม  และเด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผํานจอหอ  
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  8. นายภัทรณุพงษ์  ยงยุทธ  และนายเจษฎา  สาตุํน  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  9.  เด็กหญิงกรรณิการ์  เรืองแก๎ว  นางสาวกัญญารัตน์  แสงลุน  เด็กหญิงจิตรานุช  คุ๎มจันดี  
นางสาวจิรัชยา  ปันสาย  เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ   เด็กชายจิรโชติ  รัตนพลที  เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ๎าน
ค๎อ  เด็กชายชนเทพ  แพทย์กิจ  นายชาญชล  ลามุล  นายณัฐชนน  โนนโม๎  เด็กชายณัฐพล  โกมุทพงษ์   
นายธันย์ชนก  จักรเสน  นายธีรเทพ  เล็บขาว  เด็กหญิงนุชรี  ถียัง  นางสาวบุญนัดดา  คัลโส  เด็กหญิงปนัสยา   
นุชวงษ์  นายปรัชญา  เทพพันธ์  นายปริญญา   บุตรแดงน๎อย  นางสาวปิยพร  วรานนท์ นายพนมวรรณ   แดง
มาก  เด็กชายพรชนิตว์  สอนฮํุง  นางสาวพรชิตา  ศรีบูโฮม  เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมทอง นายพสิษฐ์  บุญ
กว๎าง  นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบูโฮม  นางสาวมณีรัตน์  พันภูรักษ์  นางสาวมาริสา  อินนาง นางสาววชิรา  สุทธิ
ศารตร์  นายวรพล  อัคคะ  นายวีระชัย  มานะศรี  เด็กชายวุฒิธนา  สีดาชํวย นางสาวศรันณ์พร  จักรนารายณ์  
เด็กหญิงศิรินภา  พรบุบผา  เด็กชายศุภวัฒน์  หวยโนนทัน  เด็กชายสรวิศ  พระลับรักษา เด็กหญิงสราลักษณ์  มั่นใจ  
เด็กหญิงสุทธิดา  ผาไหม  เด็กหญิงหทัยรัตน์  คลังเกตุ  นางสาวอาริยา  สายทองค า  และนายเจษฎาภร  จิต
ติเคนา ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  10. เด็กชายคณัสนันท์  เมฆมนต์  เด็กชายทศพร  ชินแสง  เด็กชายธนาคม  อภิรัตน์  เด็กชายปเสนธิ  โคตา 
เด็กชายมินทร์ธาดา  เหลําภักดี  เด็กชายวรเมธ  ประเทืองผล  เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักศิลา  เด็กหญิงเนตรนภา  สํงแก๎ว 
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 



สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร  ประจ าปี  2562 
 

143 

 11. นายพิชิตชัย  อมรพันธุ์  นายภานุวัฒน์  บัณฑิตกุล  นายสุขนิรันดร์  เพียโคตร  นายองอาจ  จันทะราช 
นายอภิศักดิ ์ มาลาศรี  นายอิสเรศ  เรืองศรี  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ  
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  12. เด็กหญิงณัฐริกา  ค าสวนมอญ  เด็กหญิงนิภาพร  พรมมาวัน  เด็กหญิงปทุมวรรณ  ทวีสุข ได๎รับ
รางวัลเหรียญเงิน  การแขํงขันการประกวดหนังสือเลํมเล็ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  13. นางสาวดวงฤทัย  หลักค า  เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล  เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา 

 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  14. นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก๎ว  นางสาวสุนิสา  ขาวแก๎ว  ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง)  การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ 
จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ 
  15. เด็กหญิงภัทลดา  วิเศษศรี  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันการประกวดขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภท บกพรํองทางรํางกาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
  16 นางสาวน าพร  บุญกล๎า เด็กชายอนุรักษ์  โดดชัย  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการวาดภาพ
ด๎วยโปรแกรม Paint ประเภท บกพรํองทางสติปัญญา  ไมํก าหนดชํวงชั้น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
 17.  นางสาวพักตร์วิภา  กดไธสง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  และนางสาวบุษกร  มนตรีภักดี  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ได๎ผํานการคัดเลือกเข๎ารอบเป็นตัวแทนเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดขอนแกํน  เพ่ือไปแขํงขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในเดือน กุมภาพันธ์  2560  
ที่ห๎างสรรพสินค๎าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา 
  18. นางสาวสุนิสา  แก๎วขาว   นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ  และนางสาวรมย์ธีรา  แสงแก๎ว    ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแขํงขันการจัดสวนแก๎ว  ระดับชั้น  ม. 4 -6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระหวํางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
หนองคาย – บึงกาฬ 
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 19.  เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา  เด็กหญิงดวงฤทัย  หลักค า  และ เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล      
ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่  1  กิจกรรม  การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น  
ม. 1-3  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  วันที่ 29-31  มกราคม 
2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  กรุงเทพมหานคร 
 

พ.ศ. 2559 
 1. นางสาวกัลยรัตน์  มิ่งขวัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  ผํานการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพ่ือ
เป็นคณะผู๎แทนลูกเสือไทย เข๎ารํวมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ  ในระหวํางวันที่  16 – 31  กรกฎาคม  
2559  ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ (๗th International Finnjamboree, 2016 Roihu)  
          2. เด็กหญิงธัญญา  จันทร์ถอด  เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  เครื่องดักยุง  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช๎ภายในบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎  ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา  (ปวช.)  โครงการประกวดสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎ จังหวัดขอนแกํน  ประจ าปี  2559  ใน
วันจันทร์ที่ 28  มีนาคม  2559 
  3.  เด็กชายพีระณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เด็กชายพุทธิพงศ์  พาพรหม   
และ  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแขํงขัน 
STEM contest  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ในระหวํางวันที่  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  คุณครูผู๎ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ 
  4.  นายเจษฎา  สาตุํน  นายศราวุธ  ด ามินเศก  และ  นายอธิการ  นาไชยธง  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแขํงขัน STEM contest  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในระหวํางวันที่  9 – 10  สิงหาคม  2559  ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  
ครูผู๎ควบคุม นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์ 
  5. นางสาวดวงฤทัย  หลักค า  เด็กหญิงศธิตา  ทองยศ  และ เด็กหญิงกัญญภัค  นุํมไทย  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เนื่อง
ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันที่  24  สิงหาคม  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน คุณครูผู๎ควบคุม นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ ์
  6.  เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  ได๎รับรางวัล เด็กและเยาวชน
ดีเดํน  สาขา  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  เนื่องในวันเยาวชนแหํงชาติ  จังหวัดขอนแกํน  ประจ าปี  2559 ใน
วันที่  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดขอนแกํน ครูผู๎ควบคุม นายนิกร   สีกวนชา 
  7.  นายชินาธิป  ชาติพุดซา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  ได๎รับรางวัล  เด็กและเยาวชนดีเดํน  
สาขา  พัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชน
แหํงชาติ  จังหวัดขอนแกํน  ประจ าปี  2559  ในวันที่  15  กันยายน  2559  ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัด
ขอนแกํน 
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  8.  เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  และ
เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ได๎รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3  ในการ
ประกวดโครงงานต๎นกล๎าพลังงานปีที่ 10  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในระหวํางวันที่  16 – 18  
กันยายน  2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  และได๎เป็นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข๎าประกวดชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  ในระหวํางวันที่  20 – 27  
พฤศจิกายน  2559  ณ บ๎านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จังหวัดปทุมธานี ครูผู๎ควบคุม นายนิกร สีกวนชา และ 
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
  9.  นางสาวมาริสา  อินนาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  ได๎รับทุนเรียนดีแตํขาดแคลน  เป็น
เงินจ านวน  2,800  บาท  จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 
  10.  เด็กชายปุณวัต  ปาปัญนะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได๎รับทุนการศึกษาจ านวน  8,000  
บาท  จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด  ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) 
 11. เด็กหญิงนิรชา  มาลาศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  การประกวดแขํงขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559
จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รํวมกับศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ในวันศุกร์ที่ 17  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนขามแกํนนคร ครูผู๎ควบคุม นางศศิวิมล แย๎มแสงสังข ์
 12. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได๎รับรางวัลความประพฤติดี 
ประจ าปี 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยพุทธ
สมาคมแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
พระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   
 13. เด็กชายฉัตรชัย  สาสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได๎รับเหรียญทองแดงการแขํงขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 รํวมกับศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย     
 14. เด็กหญิงศลิษา  พลทองมาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได๎รับเหรียญทอง การแขํง ขัน
กิจกรรม Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
รํวมกับศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC)  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย       
 15. นางสาวเอ้ืออังกูร  ก่ าบุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได๎รับเหรียญทองแดง การแขํงขัน
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 รํวมกับศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศและศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย     
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16. ด.ญ.นิรชา  มะลาศรี  ได๎รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.ต๎น ใน
การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาผู๎
ฝึกสอน นางศศิวิมล   แย๎มแสงสังข์ 

17. น.ส.ณัฐวภิา   ปัญญาวิภาส  ได๎รับรางวัลเหรียญทองอํานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ม.ต๎น
การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาผู๎
ฝึกสอนนางสาววยุรี  วงศ์สมศรี 

18. น.ส.ประภาสิริ   ชาตรี  ได๎รับรางวัลเหรียญทองเรียงร๎อยถ๎อยความ ระดับ ม.ปลายการแขํงขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาผู๎ฝึกสอนนาง
พรรณี ชัยทอง 

19. ด.ญ.ชลธชิา  พลภูเมืองได๎รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง ทํองอาขยาน ท านองเสนาะ ระดับ ม.ต๎น
การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู๎
ฝึกสอนนางวนิดา  ปัญญามี 

20. น.ส.อมรรัตน์  มาตรแก๎ว ได๎รับรางวัลที่ 2 เหรียญทองทํองอาขยาน ท านองเสนาะ ระดับ ม.
ปลายการแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผู๎ฝึกสอนน.ส.นัฏฐ์ธัญญา   สนุทโรจน์ 

21. น.ส.รุจินันท์   อันสนธิ์2.น.ส.วริศรา   สกุลศรี 3.นายเอกรัตน์  สวํางเพชร ได๎รับรางวัลที่ 2 
เหรียญทองปริศนาสร๎างสรรค์วรรณคดีไทยระดับ ม.ปลาย การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู๎ฝึกสอน นางกรุงศรี   เหมพลชม 

22. น.ส.ชลลดา   ติตะพันธุ์  2.นายอลงกรณ์   ทันวิมา  ได๎รับรางวัลที่ 2 เหรียญทอง กวีเยาวชนคน
รุํนใหมํ อินทรวิเชียรฉันท์11 (8บท)การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 
2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู๎ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโวน.ส.วิไล   ทองแทํงไทย 

23. ด.ญ.นิรชา  มะลาศรี   ได๎รับรางวัลเหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับ ม.ต๎นการแขํงขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู๎ฝึกสอน
นางศศิวิมล   แย๎มแสงสังข์ 

24. ด.ญ.ชลธชิา  พลภูเมือง ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การทํองอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.ต๎น 
การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู๎ฝึกสอนนางวนิดา  ปัญญามี 

25. น.ส.รัตนาภรณ์  สีนาง  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดบทกลอนหัวข๎อ “ขอเทิดไท๎ด๎วยหัวใจ
บูชา” จัดโดย โรงเรียนวัฒนธรรมและการศึกษาชีโน-ไท ครูผู๎ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 

26. น.ส.ประภาศรี   ชาตรี  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทกลอนหัวข๎อ “ขอเทิด
ไท๎ด๎วยหัวใจบูชา” จัดโดย รร.วัฒนธรรมและการศึกษาชีโน-ไท ครูผู๎ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 

27. น.ส.ประภาศรี   ชาตรี  ได๎รับรางวัลการประกวดบทร๎อยกรอง หัวข๎อ“การตํอต๎านยาเสพติด”  
จัดโดย หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ครูผู๎ฝึกสอน นางพูลสุข   พรหมโว 
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           28. เด็กหญิงสุจินันต์  อาจวิชัย ได๎รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 การแขํงขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครูผู๎ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชตกิีรติเวช 
           29. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง การประกวดศิลป์สร๎างสรรค์ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5  
ระดับชั้น ม.ปลาย การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครูผู๎ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           30. เด็กหญิงอักษราภัค กลิ่นหอม   เด็กหญิงรัตติกาล นาหนองค๎า   เด็กหญิงศลิษา พลทองมาก  
ได๎เข๎ารํวม การแขํงขันการประกวดวาดภาพ สาราณุกรมไทย การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูผู๎ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล              
นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           31. ด.ญ.ณัชชา ปัตตะนุ ได๎รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น 
ระดับชั้น ม.ต๎น การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครูผู๎ฝึกสอน ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
           32. นางสาววรรณภา  ธัญญาได๎ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ระดับชั้น 
ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 
2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครูผู๎ฝึกสอน ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล  นางสาวชโลทร  โชตกิีรติเวช 
            33. นางสาวพิชญาภรณ์   ศรีบูโฮม นายพสิษฐ์  บุญกว๎าง  นายปริญญา  บุตรแดงน๎อย            
นายชาญชล  ลามุล  นางสาวพรชิตา  ศรีบูโฮม นางสาวจิรัชยา ปันสาย  เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงศิลา              
นายธันย์ชนก จักรเสน   เด็กชายพรชนิตว์ สอนฮุํง   นายวรพล อัคคะ  เด็กชายศุภวัฒน์ หวยโนนทัน             
นายธีรเทพ เล็บขาว  นายเจษฎาพร จิตติเคนา  เด็กชายณัฐพล  โกมุทพงษ์  เด็กชายสรวิศ พระลับรักษา   
เด็กชายเมืองมล เจริญคุณ   นางสาวอาริยา สายทองค า   นางสาววชิรา สุทธิศาสตร์   นางสาวกัญญารัตน์       
แสนลุน เด็กหญิงจิตรนุช คุ๎มจันดี   เด็กหญิงปนัสยา นุชวงษ์  เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ  เด็กหญิงกรรณิการ์        
เรืองแก๎ว  เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ๎านค๎อ  นายณัฐชนนท์ โนนโม๎   นายธันวา กุลศรี   นายธีรรัตน์                
ศรีหนองกุง  เด็กหญิงนุชรี  ถียัง   นางสาวบุญนัดดา  คัลโส   นายปรัชญา  เทพพันธ์  นางสาวปิยพร             
วรนนท์   เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมทอง  นางสาวมณีรัตน์   พันภูรักษ์   เด็กชายวุฒิธนา สีดาชํวย   
เด็กหญิงศศิวรรณ   มูลตรี   เด็กหญิงศิรินภา   พรบุบผา  เด็กหญิงสราลักษณ์   มั่นใจ  เด็กหญิงสุทธิดา              
ผาไหม   เด็กหญิงหทัยรัตน์   คลังเกตุ  นางสาวธัญลักษ์  นาเมืองรักษ์ นางสาวยุพาภรณ์  ศรีจ านง  นางสาว
มาริสา อินนาง   นางสาวสุวิมล  เมธากุล    นายกริชทอง ชํางเหล็ก  นางสาววรณนิศา เติมโภค   เด็กหญิง
มันทนา จ าปาวะตะ   นางสาวศรันณ์พร  จักรนารายณ์   นางสาวชาริณี บุญคุ๎ม   นางสาวเกวลิน  จันทร์โพธิ์    
นางสาวณัฐวดี  สอดหลวง   ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ 5 การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภท ก การ
แขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครู
ผู๎ฝึกสอนนายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์ ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล นางนภธร   อัครธรสกุล นายนฤดลย์   
ศรีแก๎วทุม   นางชโลทร  โชติกีรติเวช นายสุวัฒน์  ดวงรัตน ์นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉึม 
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           34. นางสาวกนกวรรณ   คํอมสิงห์   นางสาวศิริประภา บุญหนา  นางสาวมาริษา หนองเส   
นางสาวยุพสภรณ์  ศรีจ านง นางสาวศรัณณ์พร  จักรนารายณ์  นางสาวสุวิมล เมธาพสุธารกุล นางสาวมาริสา   
อินนาง   นางสาววชิรา  สุทธศิาสตร์    นางสาวอรอนงค์  ต๎นสวรรค์   นายณัฐนน  โนนโม๎ ได๎รับรางวัล  
รางวัล เหรียญทอง การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.ปลายปลาย การแขํงขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู๎ฝึกสอนนางนภธร   อัคร
ธรสกุล  นางสาวรัตน์ชนก  ทยุบึงฉึม 

35. นางสาวพัชรพร ฤทธาพรม  นางสาวเสาวลักษณ์ โยทชัย   นางสาวจุฑามาศ วงศ์อุปปา    ได๎รับ
รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู๎ฝึกสอน 1. นายเวยีงชัย อติรัตนวงษ์  2. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ 

35. เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม    เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  ได๎รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา   ครูผู๎ฝึกสอน   นายนิกร  สีกวนชา นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
           36. นางสาวพานพุํม  ปิ่นแก๎ว  นางสาวพัชริดา  น๎อยพรม   นางสาวพรพรหม กล๎าวิกย์กรรม ได๎รับ

รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรม

นักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู๎ฝึกสอน 1. นายอดิเทพ  พลบ ารุง  2. นางสาวพัชรวีร์            

นามพิกุล 

            37.  นายพิสวัส  พิม์บุสิทธิ์  นายพงศธร  ราชแผน   ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการปลํอยด๎วยมือ) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครูผู๎ฝึกสอนนางสุทิศา  อารามพงษ์ 

38. นายวัชรินทร์  แก๎วพรรณนา  นายพีรณัฐ  ศิริปัญญา   ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแขํงขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปลํอยด๎วยมือ)  ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู๎ฝึกสอน นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร 
           39. นายเจษฎา  สาตุํน   นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา             

ครูผู๎ฝึกสอน นายไกรเพชร  เจริญศิริ นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์ 

           40. เด็กชายเกํงกาจ  ศรีสารคาม  เด็กหญิงธรดา  สิทธิสวนจิก  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผํานจอหอ 
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1- ม.3             
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู๎ฝึกสอนนางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์   
 นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล 
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           41. นายเจษฎา  สาตุํน    นายภัทรณุพงษ์ ยงยุทธ  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวด

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ครูผู๎สอน นายไกรเพชร  เจริญศิริ  นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์   

          42.  เด็กชายเกํงกาจ  ศรีสารคาม   เด็กหญิงธรดา  สิทธิสวนจิก   เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผํานจอหอ 
ม ได๎รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1- ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู๎ควบคุม นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์   
นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล 
          43. เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์  3. เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได๎รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช๎ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดขอนแกํน ครูผู๎ฝึกสอน นายนิกร สีกวนชา  นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
          44.  เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา  เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์ เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงาน โครงการต๎นกล๎าพลังงาน  จัดโดย
กระทรวงพลังงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู๎ฝึกสอนนายนิกร สีกวนชา 
          45. นางสาวอริยาภรณ์ นามดวง ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยมโดดเดํน การประกวดภาพวาดจินตนาการ

อนาคต “ความเป็นอยูํของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข๎างหน๎า” ระดับประเทศ ครูผู๎ควบคุมนายนิกร สีกวนชา 

          46. เด็กชายพีรณัฐ  ศิริปัญญา เด็กชายเอกรัฐ  อนุรักษ์ เด็กชายพุฒิพงศ์  พาพรหม ได๎รับรางวัลเข๎า
รํวม ระดับประเทศ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด๎านพลังงาน โครงการต๎นกล๎าพลังงาน จัดโดยกระทรวงพลังงาน ครู
ผู๎ฝึกสอน  นายนิกร สีกวนชา  นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
           47. ด.ญ.ดวงฤทัย หลักค า  ด.ญ.ลภัสชฎา  พรมโยธา  ด.ญ.ภัทราภรณ์  บัณฑิตกุล ได๎รับรางวัล 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม. 1-3  การแขํงขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ นายวีระพล  จันทร์ศิลา  นายปราโมทย์  
พูนปริญญา 
          48. นางสาวสุนิสา แก๎วขาว นางสาวนุชนาถ ชาเครือ นางสาวรมย์ธีรา  แก๎วใส ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการจัดสวนแก๎ว ม.4-6  การแขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 
2559 ระดับประเทศ ครูผู๎ฝึกสอน นายวีระพล  จันทร์ศิลา  นางสุภาพร  พิศฐาน 
          49. นายปกรณ์กิตต์  จันทร์สุพร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  นายก าลังพล  ขําขันมะลี  นายธนภูมิ  วัง
นาทัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายธนกร แก๎วเจือ นายนครินทร์  สวนนอก นายศตวรรษ  รังมาตร  นายกิตติโชติ  
อาสาท า  นายเกษมสันต์  คนคิด  นายธนสาร  จันทร์อาด  นายธวัชชัย  บุษพันธ์  นายศุภกร  ถนอมพล  นายสุเรนทร์  
สิงห์สุวรรณ  นายสถาพร  ศิลาสูงเนิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8  นายปริญญา เจริญสุข นายพงศภัค 
ต๎นกันยา นายเจษฎาพงษ์  กลิ่นปรี  นายธานี  วงศ์โพธิสาร  และ  นายสิทธิชัย  แก๎วยาศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/8 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  กีฬาแฮนด์บอลนักเรียนแหํงชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4  จังหวัดอุดรธานี  
ในระหวํางวันที่ 2 – 12  พฤศจิกายน  2559 



สารสนเทศโรงเรียนขามแกํนนคร  ประจ าปี  2562 
 

150 

          50. นางสาวประภาพร ศรีพาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  นายอัครศิษฐ์ สินธุวงษานนท์ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  นางสาววริศรา แก๎วล๎วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3   ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร๎างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 และได๎รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร๎างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559    
ครูผู๎ฝึกสอน นางสาววิลาวัลย์  ค ามูล   นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ 

      สรุปผลการแขํงขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา  2561  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 (สพม.25) 

(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 

กลุํมสาระ จ านวน
รายการที่
แขํงขัน 

จ านวนรางวัล ร๎อยละ
เหรียญ
ทอง 

ไประดับ
ภาค 

จ านวน 
ทอง เงิน ทองแดง เข๎ารํวม 

ภาษาไทย 14 8 1 4 1 57.14 3 
คณิตศาสตร์ 9 1 3 1 4 11.11 - 
วิทยาศาสตร์ 6 2 1 2 1 33.33 - 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

3 2 1 0 0 66.67 - 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

2 0 1 1 0 0 - 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 9 8 1 0 0 88.89 2 
ศิลปะ-ดนตรี 9 2 1 0 0 66.67 1 

ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 1 0 0 0 100 1 
ภาษาตํางประเทศ 7 3 2 1 1 42.86 1 
กิจกรรมพัฒนา

ผู๎เรียน 
6 6 0 0 0 100 2 

คอมพิวเตอร์ 12 5 3 3 1 41.67 - 
การงานอาชีพ 1 1 0 0 0 100 1 

เรียนรํวม 1 1 0 0 0 100 1 
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 6 2 1 0 0 100 1 

รวม 86 42 15 12 8  13 
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      สรุปผลการแขํงขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา  2561  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 (สพม.25) 

(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

กลุํมสาระ จ านวนรายการ
ที่แขํงขัน 

จ านวนรางวัล 
ทอง เงิน ทองแดง เข๎ารํวม 

ภาษาไทย 3 1 1 - 1 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 2 1 1 0 0 

ศิลปะ-ดนตรี 1 0 0 0 1 
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 0 1 0 0 

ภาษาตํางประเทศ 1 1 0 0 0 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 2 2 2 0 0 

เรียนรวม-ศิลปะ 1 0 1 0 0 
เรียนรวม-การงานฯ 1 1 0 0 0 
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 1 2 0 0 0 

รวม 13 8 6 0 2 
 

 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 นายศุภกิจ สานุสัตย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมอ านวยการ 
 นายนพดล สิงหศรี  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมวิชาการ 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู๎อ านวยการโรงเรียน    กลุํมกิจการนักเรียน 
 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุมํแผนงานและงบประมาณ 
 นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล   หัวหน๎ากลุํมแผนงานและงบประมาณ 
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คณะกรรมการแหล่งข้อมูล 
 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมอ านวยการ 
 นายนพดล สิงหศรี  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  กลุํมวิชาการ 
 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      รองผู๎อ านวยการโรงเรียน   กลุํมกิจการนักเรียน 
 นายเวียงชัย          อติรัตนวงษ์        หัวหน๎ากลุํมแผนงานและงบประมาณ 
 นางปริยากร ศรีวงษา            หัวหน๎างานแผนงานและโครงการ 
 เจ๎าหน๎าที่สารสนเทศทุกงาน / หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ / หัวหน๎างาน ทุกคน 
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขามแกํนนคร 
 
คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม/พิมพ์ 
 1.  นางวรรณวนัช ก าหนดศรี หัวหน๎าคณะท างาน 
 2.  นางกัญญาพร จันทรโสภณ คณะท างาน 
 3.  นางมยุรา ศรีทานันท์ คณะท างาน 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


