
สารสนเทศ
ประจำป�การศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนขอนแก�นวิทยายน 



 

 

 

สารสนเทศโรงเร ียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี ้ ได ้รวบรวมข้อม ูลพื ้นฐาน  

ปีการศึกษา 2563  และผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  

โครงสร ้างการบริหารงาน  แนวทางจัดการศึกษาของโรงเร ียน วิสัยท ัศน์ พ ันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์  

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   ข้อมูลอาคารและสถานที่  ข้อมูลด้านงบประมาณและ

ทรัพยากร  โครงสร้างการบริหาร  หลักสูตร  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  ทรัพยากรและสิ ่งอำนวย 

ความสะดวกด้านเทคโนโลยี  ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  การให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   

ผลการทดสอบระดับชาติ จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ  รางวัล  อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการ

นำเสนอข้อมูลเพื่อการรายงานประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน  กลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะครูและนักเรียน  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  รวบรวม  สรุปผล  จนทำให้มีสารสนเทศที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  สามารถ

นำไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

   งานสารสนเทศ 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

PREFACE 



 

 

 
 

                 หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป...………………………………………………………………………………………………  1 

     1.1 ประวัติโรงเรียน         1 

     1.2 สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน        6 

     1.3 ที่ตั้งโรงเรียน           7 

     1.4 ท ำเนียบผู้บริหำร         8 

ส่วนที่ 2 สภาพการบริหารและการจัดโครงสร้างการบริหารงาน…………….………………………..  9 

     2.1 คณะผู้บริหำร และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร      10 

     2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน        11 

     2.3 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      12 

     2.4 คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง       13 

ส่วนที่ 3 แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน…………..……….…………………..  14 

     3.1 วสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์          14 

     3.2 กลยุทธ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร         15 

     3.3 จุดเน้น และสมรรถนะหลักของโรงเรียน         16 

     3.4 ข้อมูลนักเรียน         17 

     3.5 ข้อมูลกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ          19 

     3.6 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          21 

     3.7 ข้อมูลอำคำรและสถำนที่ อำคำรเรียน และอำคำรประกอบ       22 

     3.8 ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร      30 

     3.9 หลักสูตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน      32 

TABLE OF  

CONTENT 
 



 

 

      

 

           หน้า 

ส่วนที่ 4 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้.................................................................................  39 

     4.1 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน        39 

     4.2 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562       44 

     4.3 ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมปิัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้ 

ปีกำรศึกษำ 2562           45 

     4.4 ทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยี        45 

ส่วนที่ 5 ผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ในปีการศึกษา 2562......................................................  46 

     5.1 กำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน          46 

     5.2 ผู้รับบริกำรด้ำนสุขอนำมัย           47 

     5.3 ข้อมูลกำรขอดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ         49 

     5.4 ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ         49 

     5.5 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก          58 

     5.6 ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน         61 

     5.7 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวเิครำะห์ และเขยีน    62 

     5.8 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O–NET)          63 

     5.9 จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น ม.3 และจ ำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่ำนกำรตัดเลือก 

เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562        65 

     5.10 รำงวัลนักเรียนและครูที่ได้รับ ปีกำรศึกษำ 2562        69 

คณะกรรมการผู้จัดท า...............................................................................................................  112 

TABLE OF  

CONTENT 
 



 

โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 1 
 

ส่วนที่ 1  

 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติโรงเรียน  

     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ณ ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ “โรงเรียน

ขอนแก่น (ชาย)” หลังจากนั้นโรงเรียนได้ย้ายไปหลายแห่ง พอสรุปได้ดังนี้ 

  พ.ศ. 2434 พระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดีศรีสุนทร เจ้าเมืองได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้าน

ดอนบมไปอยู่บ้านทุ่ม ด้วยเหตุผลทางการเมืองเป็นการป้องกันความแตกแยกความสามัคคีของกรมการเมือง 

  พ.ศ. 2435 ทางราชการตั้งกรมธรรมการขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ เพ่ือดูแลด้านการศึกษาของ

ชาติให้เป็นไปในแนวเดียวกัน  ขยายการเรียนหนังสือเมืองไทยให้แพร่หลายออกไปทั่วทุกภาคและประกาศ

จัดตั้งโรงเรียนชั้นมูลศึกษาขึ้นทั่วไปท้ังในพระนคร และหัวเมือง 

  พ.ศ. 2440 นายกิจจการี (จีน ปิยรัตน์) ข้าหลวงก ากับราชการเมืองขอนแก่น ได้ช่วยพระนครศรี

บริรักษ์ฯ จัดตั้งโรงเรียนชั้นมูลศึกษาขึ้นเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจ าเมืองขอนแก่น  ชื่อว่า “โรงเรียนขอนแก่น 

(ชาย)” มีนายทับ ฉิมมา เป็นครูใหญ่ 

  พ.ศ. 2442 เมืองขอนแก่นย้ายจากบ้านทุ่มมาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า 

  พ.ศ. 2443 โรงเรียนขอนแก่น (ชาย) ย้ายมาเรียนที่วัดธาตุ เมืองเก่า 

  พ.ศ. 2454 ราชบุรุษนารถ อินทุสมิต เป็นครูใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดธาตุ

วิทยาคาร” 

  พ.ศ. 2458 พระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพะสุต) ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น ย้ายโรงเรียนวัด

ธาตุวิทยาคาร มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคาร” 

  พ.ศ. 2469 รองอ ามาตย์ตรีเปลื้อง อินทุสมิต เป็นครูใหญ่ ได้มีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น

ด้วยเงินศึกษาพลี ตามแบบโรงเรียนประจ าจังหวัดแบบที่ 1 เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนในคราวนี้ใช้เงิน

งบประมาณของทางราชการเป็นจ านวนมาก ทางจังหวัดขอนแก่นและมณฑลอุดร จึงส่งเรื่องขอพระราชทาน

นามโรงเรียนเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนามโรงเรียนลงมา เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 ว่า “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน” 
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  พ.ศ. 2500 นายเงิน รัตนจันท เป็นครูใหญ่ ได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์

เป็นครั้งแรก และถือเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมาจนถึงปัจจุบัน 

  พ.ศ. 2517 นายสนิทพงษ์ นวลมณี เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รับ

อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ ระดับ 5 (ม.ศ.4 – ม.ศ.5) ชื่อ “โรงเรียนผู้ใหญ่ขอนแก่นวิทยายน”  

  พ.ศ. 2519 เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบสหศึกษาเป็นครั้งแรก ถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนแบบสหศึกษาอย่างเต็มระบบ สถานะของโรงเรียนชายประจ าจังหวัดจึงเปลี่ยนแปลงไป

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

  พ.ศ. 2526 นายดิลก วัจนสุนทร เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนได้จัดการศึกษานอกโรงเรียน 

ประเภทบุคคลภายนอกเพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรของไทย จนถึงปี  พ.ศ. 2530 

ในช่วงนายล้วน  วรนุช เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนจึงได้ยุบเลิกไป 

  พ.ศ. 2538 นายสวาท ภูค าแสน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีการขยายการรับนักเรียนมีการจัด

แผนชั้นเรียนเป็น 18/18/18/18/18/18 จ านวนห้องเรียน 108 ห้อง จ านวนนักเรียน 4,570 คน  ถือเป็นช่วงที่

มีการขยายห้องเรียนมากท่ีสุด 

  พ.ศ. 2540 นายชุมพล เวียงเพ่ิม เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียน

พระราชทานดีเด่น” และได้ฉลองโรงเรียนที่ก่อตั้งมาครบ 100 ปี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการของโรงเรียน ในงาน 

“ศตวรรษมหามงคล ขอนแก่นวิทยายน 100 ปี” 

  พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการที่ส าคัญหลายโครงการ เช่น โครงการจิตพิสัยในโรงเรียน 

โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร โครงการโรงเรียนสีขาว ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการอาคารของ

รัฐเพ่ือประหยัดพลังงานโดยกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 4,700,000 บาท ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  พ.ศ. 2543–2551 นายประดิษฐ์ ส าราญพัฒน์ เป็นผู้อ านวยการ ได้เน้นการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในปี 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรม

สามัญศึกษา โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โครงการพัฒนา

อาคารเรียนสมบูรณ์แบบ โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2546 ได้รับคัดเลือกให้เป็น

โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2547 ได้รับเกียรติ
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บัตรการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาล

อาหาร เป็นต้น 

  พ.ศ. 2551-2558 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเน้นนโยบายพัฒนาครูและ

พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพ สร้างขวัญก าลังใจครูและนักเรียน ริเริ่มโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนใน

รูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือดึงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมน่าอยู่น่าเรียน และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดบริการ

ห้องสมุดแบบใหม่ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ (Premium 

School) 

  พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน นายยุทธศาสตร์ กงเพชร เป็นผู้อ านวยการ  บริหารจัดการโรงเรียนโดย

ระบบคุณภาพ OBECQA เร่งรัดพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  โดยการท า MOU กับสถาบันการศึกษา

ชั้นน าทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และ

กระบวนการจัดการเรียนรู้  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมท้องถิ่นไทย และสังคมโลก ส่งผล

ให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับนานาชาติและในการศึกษาต่อเป็น

จ านวนมาก   

  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขอนแก่น (ชาย) ได้ด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 ซึ่งก าหนดให้มีการเรียนวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย คัดไทย เขียนไทย จรรยาและวิชาเลขคณิต แบ่งการ
เรียนออกเป็น 3 ชั้น คือ  

 พวก ก ข 
 พวกแจก ผัน สะกด 
 พวกอ่านออกเขียนได ้

  จนกระทั่งทางราชการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระดับ 
คือสามัญและวิสามัญ โรงเรียนขอนแก่น (ชาย)  จัดการศึกษาในสายสามัญ โดยเปิดสอน 2 ระดับ คือ 
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งหนึ่ง ในปีพุทธศักราช 2449 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้เสด็จมาตรวจราชการยังมณฑลอุดรอีสาน  และเสด็จมายังเมืองขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2449 ได้ทรงบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขอนแก่น (ชาย) ตอนหนึ่ง ความ
ว่า เวลาบ่าย 4 โมง ไปดูที่ต่าง ๆ จนถึงตลาดและวัดธาตุ มีโรงเรียนซึ่งข้าหลวงบริเวณจัดตั้งขึ้น มีพระสอน มี
จ านวนนักเรียน 109 คน แต่สวมเสื้อและหมวกเหมือนกันหัดเข้าแถว ค านับอย่างเรียบร้อยแล้วกลับที่พักแรม 
  พุทธศักราช 2453 ได้มีการสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ซึ่งพระครูพิศาลอรัญเขตร์ ได้บริจาคเงิน
เป็นจ านวน 60 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนด้วย และในปีนี้เอง โรงเรียนขอนแก่น (ชาย) ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดธาตุวิทยาคาร   4 ปีถัดมา คือในปีพุทธศักราช 2458 พระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิม
พะสูต) ผู้ว่าราชการเมืองในขณะนั้น  ได้พิจารณาให้ย้ายที่ท าการของโรงเรียนวัดธาตุวิทยาคารจากบริเวณวัด
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ธาตุ ให้ไปตั้งอยู่ ณ ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนปัจจุบัน โดยมีการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลังส าหรับท า
การเรียนการสอน เป็นอาคารทรงปั้นหยาชั้นเดียว ยกพ้ืน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”  
  ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2464 โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายนได้จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องมาจวบจนกระทั่งการพระราชทานนามในปีพุทธศักราช  
2470  
  อาคารเรียนของโรงเรียน สร้างในปีพุทธศักราช 2469 ได้มีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ข้ึน ด้วย

เงินศึกษาพลีจ านวน 24,500 บาท ตามแบบของกระทรวงธรรมการ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 

2468 แล้วเสร็จส่งมอบให้กรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2469 ตัวอาคารกว้าง 24 เมตร ยาว 

45 เมตร รวมทั้งในปีพุทธศักราช 2469 ได้มีการสร้างโรงพละขึ้น 1 หลัง ใช้งบประมาณ 10,000 บาท จากการ

ก่อสร้างอาคารทั้งสองหลัง มีการใช้งบประมาณของทางราชการเป็นจ านวนมาก จังหวัดขอนแก่นโดยมณฑล

อุดร จึงได้มีเอกสาร ศธ.51.15/42 เรื่อง มณฑลอุดรขอนามโรงเรียนประจ าจังหวัด “ขอนแก่นวิทยายน” ไปยัง

บางกอกขอพระราชทานนามของโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เพ่ือความ

เป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามโรงเรียนลงมา 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 ว่า “ขอนแก่นวิทยายน” 

  ต่อมา โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนกลางปีที่ 1 (ม.4) ในปี
พุทธศักราช 2474 มีการเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียนโดยอนุมัติเสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนั้น  คือ 
พระองค์เจ้าธานีนิวัติ โดยให้เก็บค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้ ตามประกาศของแผนกธรรมการ มณฑลอุดรอีสาน  
  ปีพุทธศักราช 2476 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ และมีการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ท าการเรียนการสอนตั้งระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา  
  ปีพุทธศักราช 2484 เกิดสงครามอินโดจีนขึ้น คณะครู ยุวชนทหาร (ก่อตั้งในโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 
2480) นักเรียน และลูกเสือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้ร่วมกับทางราชการในการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมแสงไฟและการจราจร ในปีการศึกษานี้ ไม่มีการสอบไล่ 
โดยทางโรงเรียนให้ถือว่านักเรียนสอบไล่ได้ทั้งหมด หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนมากมาย อาทิ     โรงวิทยาศาสตร์ โรงฝึกงานฝีมือ  
  บ้านพักครู ในปีพ.ศ. 2496 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติฉบับใหม่ โรงเรียนได้ปรับ
ระดับชั้นเป็นมัธยมต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี ซึ่งในส่วนหลังนี้ได้มีการ
เปิดเรียนเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2501 ส่วนการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เคยจัดมานั้น ได้โอนไปอยู่
กับงานของเทศบาลเมืองขอนแก่นตั้งแต่ พ.ศ. 2482 แล้ว  

https://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%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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  ยุคปัจจุบัน พ.ศ. 2507 – ปัจจุบัน ป้ายชื่อโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สร้างขึ้นเมื่อครั้งโรงเรียนมี
อายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2540  
  พุทธศักราช 2507 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแบบจัดการศึกษาให้มีระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.ศ.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5) แทนการจัดการเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม.7-8) 
แบบเดิม จึงได้มีการก่อตั้งโรงเรียนโครงการมัธยมศึกษาแบบประสมขึ้นแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น  อาศัย
สถานที่ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นสถานที่ในการจัดการศึกษาชั่วคราว  โดยรับนักเรียน ม.ศ.1 ทั้งหญิง
และชาย กระทั่งปีการศึกษา 2511 จึงได้ย้ายออกไปก่อตั้งเป็นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยในปัจจุบัน  
  ปีพุทธศักราช 2512 ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มากขึ้นตามแผนการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 รวมทั้งได้มีการก าหนดเปลี่ยนแปลงการใช้อักษรย่อปักเสื้อของนักเรียนจากที่ปัก  
ข.ก.1 ให้เป็น ข.ก. ซึ่งใช้ปักบนเสื้อนักเรียนจนประทั่งปัจจุบัน มีการปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน
มากมาย และยังคงอยู่ในสถานศึกษาจนปัจจุบัน เช่น มีการก่อสร้างอาคาร 3 ราวปีพุทธศักราช 2518 อาคาร 1 
ราวปีพุทธศักราช 2521 โดยการแลกเปลี่ยนที่ดินกับสัสดีจังหวัด โดยแลกเปลี่ยนที่ดินบริเวณบ้านพักครู ภาร
โรง ถนนหลังเมือง เยื้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นปัจจุบัน กับพ้ืนที่บริเวณแนวจากอาคาร 3 จดโรงแรม
แก่นอินน์ เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ ระดับ 5 (ม.ศ.4-5) ภายในบริเวณ
โรงเรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนผู้ใหญ่ขอนแก่นวิทยายน” อาคารที่ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 85 ปี (อาคารห้องสมุด) ใน
ปัจจุบัน และยังมีการปรับปรุงชั้นเรียนใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดระบบการจัดชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (ม.1-3) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (ม.4-6)  
  ปีพุทธศักราช 2523 ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ค. เป็นห้องเรียน 20 ห้อง ห้องพักครู 
4 ห้อง ซึ่งก็คือ อาคาร 2 ในปัจจุบัน รวมทั้งในปีพุทธศักราช 2525 ได้มีการก่อสร้างอาคารในวาระครบรอบ  
85 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาคารห้องสมุดและห้องโสตทัศนูปกรณ์  
  ปีพุทธศักราช 2532 โรงเรียนเริ่มรับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา (ชื่อ
ในขณะนั้น) มาใช้ในการบริหาร โรงเรียนจึงได้มีการขยายห้องเรียนเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
2533-2538 ท าให้ในปีการศึกษา 2538 จ านวนนักเรียนได้ขยายเป็นระดับชั้นละ 18 ห้องเรียน รวม 108 
ห้องเรียน ซึ่งถือเป็นการเปิดรับนักเรียนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์  
  ปีพุทธศักราช 2538 เป็นช่วงที่มีการริเริ่มปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียน
ได้น านโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน กระทั่งโรงเรียน ได้รับ
รางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  
  ปีพุทธศักราช 2543 มีการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  เน้นการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการเรียนการ

สอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ได้มีการริเริ่ม

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยจัดชั้นเรียนสองห้องในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลายให้เป็นห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Gifted) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%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%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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และด าเนินนโยบายจัดตั้งโครงการจัดการเรียน   การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(English Program) และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนมากมาย อาทิ การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 

อาคารวิทยบริการ อาคาร 4  อาคาร 5 อาคาร 8 และอาคารโรงฝึกงาน การปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลให้ร่มรื่น

มากขึ้น การปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน สถานที่พักผ่อนรอบสนามกีฬาฟุตบอล เป็นต้น ในปี  2547 โรงเรียน

ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ในการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และในปี 2549 โรงเรียนได้

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 ของ สมศ.   

   ปีพุทธศักราช 2554 โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบที่ 3  

ของ สมศ. 

1.2 สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

 ตรำประจ ำโรงเรียน 

   ประกอบด้วยคบเพลิง เปลวไฟ 3 สี  

   แสดงสีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ฐาน 

   ประกอบด้วยคติพจน์ของโรงเรียน  

   “สุวิชาโน ภว โหติ”และแถบริบบิ้น 

   ปรากฏชื่อโรงเรียน “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน” 

 สีประจ ำโรงเรียน : ชมพู ฟ้า เหลือง 

  พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน : พระพุทธสุวรรณมหามงคล 
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1.3 ที่ตั้งโรงเรียน 

 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตั้งอยู่เลขท่ี 58 ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังวัดขอนแก่น 

40000 สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 

 ทิศเหนือ จรดโรงแรมวีวิช 

  ทิศใต้  จรดพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ และที่ดินเอกชน 

  ทิศตะวันออก จรดถนนกลางเมือง 

  ทิศตะวันตก จรดถนนหน้าเมือง และที่ดินเอกชน 

เนื้อท่ีของโรงเรียน  

  ที่ตั้งโรงเรียน  22 ไร่  2 งาน  33 ตารางวา 

  บ้านพักครูถนนหน้าเมือง 2 ไร่  1 งาน  77 ตารางวา 

  บ้านพักครูซอยวีรวรรณ 2 ไร่  2 งาน  55 ตารางวา 
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1.4 ท ำเนียบผู้บริหำร 

 นับตั้งแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2440 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 123 ปี มีผู้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่, 

อาจารย์ใหญ่ และผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมาแล้วทั้งสิ้น 25 คน ดังนี้ 

ล ำดับ รำยนำม เริ่มวำระ สิ้นสุดวำระ ต ำแหน่ง 
1 นายทับ ฉิมมา พ .ศ.  2440 พ .ศ.  2450 ครูใหญ่ 
2 พระครูพิศาลอรัญเขตร์ พ .ศ.  2451 พ .ศ.  2453 ครูใหญ่ 
3 ราชบุรุศนารถ อินทุสมิต พ .ศ.  2454 พ .ศ.  2457 ครูใหญ่ 
4 นายผล ผลโตษะ พ .ศ.  2458 พ .ศ.  2459 ครูใหญ่ 
5 ราชบุรุษเฉย อินทุมาน พ .ศ.  2459 พ .ศ.  2460 รักษาราชการแทน 
6 นายอั้น ธีระศิริโชติ พ .ศ.  2461 พ.ศ. 2468 ครูใหญ่ 
7 นายถม ขรรค์เพชร์ พ .ศ.  2469 ครูใหญ่ 
8 รองอ ามาตย์ตรีเปลื้อง อินทุสมิต พ .ศ.  2470 พ.ศ.2471 ครูใหญ่ 
9 ขุนสุนทรการัญยศึกษาธิการ พ .ศ.  2472 พ .ศ.  2472 ครูใหญ่ 
- นายสิทธิ์ บัณฑิตวงษ์ พ .ศ.  2473 รักษาราชการแทน 

10 นายสิงห์ วาริชยานนท์ พ .ศ.  2474 พ .ศ.  2475 ครูใหญ่ 
11 นายค าบ่อ เดชกุญชร พ .ศ.  2476 พ .ศ.  2483 ครูใหญ่ 
12 นายสิทธิ์ บัณฑิตวงษ์ พ .ศ.  2484 พ .ศ.  2496 ครูใหญ่ 
13 นายเงิน รัตนจันท พ .ศ.  2496 พ .ศ.  2505 ครูใหญ่ 
14 นายสุชาติ สุขากันยา พ .ศ.  2506 พ .ศ.  2507 อาจารย์ใหญ่ 
15 นายเจือ หมายเจริญ พ .ศ.  2507 พ .ศ.  2512 ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่ 
16 นายทรวง ยุวกาญจน์ พ .ศ.  2512 พ .ศ.  2516 อาจารย์ใหญ่ 
17 นายสนิทพงษ์ นวลมณี พ .ศ.  2516 พ .ศ.  2523 อาจารย์ใหญ่, ผู้อ านวยการ 
18 นายดิลก วัจนสุนทร พ .ศ.  2523 พ .ศ.  2527 ผู้อ านวยการ 
19 นายล้วน วรนุช พ .ศ.  2527 พ .ศ.  2531 ผู้อ านวยการ 
20 นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ .ศ.  2531 พ .ศ.  2532 ผู้อ านวยการ 
21 นายสวาท ภูค าแสน พ .ศ.  2532 พ .ศ.  2538 ผู้อ านวยการ 
22 นายชุมพล เวียงเพ่ิม พ .ศ.  2538 พ .ศ.  2543 ผู้อ านวยการ 
23 นายประดิษฐ์ ส าราญพัฒน์ พ .ศ.  2543 พ .ศ.  2551 ผู้อ านวยการ 
24 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา พ .ศ.  2551 พ .ศ.  2558 ผู้อ านวยการ 
25 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พ .ศ.  2558 ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 2  

สภาพการบริหารและการจัดโครงสร้างการบริหารงาน 

 

ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 

 

 

 

 

ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ         นางชุรีพร  นาเลาห์ 

    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ                    รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

        นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน         นายธนัช  ฐากุลธเนศ 

            รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
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2.1 คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับ วุฒิการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบ 

1 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ปริญญาเอก ปร.ด. ผู้อํานวยการโรงเรียน  
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 

2 ดร.อดุลย์เดช ฐานะ ปริญญาเอก ปร.ด รองผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ 
รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 

3 นางชุรีพร นาเลาห์ ปริญญาโท ศษ .ม.  รองผู้อํานวยการกลุม่แผนงานและ
งบประมาณ   
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

4 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน ปริญญาโท ค .ม.  รองผู้อํานวยการกลุม่อํานวยการ 
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

5 นายธนัช ฐากุลธเนศ ปริญญาโท ศษ.ม. รองผู้อํานวยการกลุม่กิจการนักเรียน 
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

6 นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ ปริญญาโท ศษ.ม. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

7 นายภูพัน รัตนจักร์ ปริญญาโท ค.ม. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปกครอง 

8 นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช ปริญญาตรี ศศ.บ., ค .บ.  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

9 นางอักษรศรี ชาติศรี ปริญญาตรี กศ .บ.  หัวหน้าโครงการ English Program 
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2.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
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2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

น.ส.บุษบากร  บงแก้ว 
ผู้แทนคร ู
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1. นายวีระพงษ์  ธนพงศากร   ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
2. นายธนู  โตสัจจะ    รองประธานคนที่ 1 
3. นายฉัตรชัย  สื่อสันติสุข   รองประธานคนที่ 2 
4. นายวิโรจน์  ค้อไผ่   ที่ปรึกษา 
5. นายฐิตินันท์  แสงนาค   ที่ปรึกษา 
6. นางเพชรัตน์  จารุตัน   ที่ปรึกษา 
7. นางฐานันทร์กนก  วิเชียรชัยชาญ  เหรัญญิก 
8. นายธินโรจน์  สวุรรณไพบูลย์  เหรัญญิก 
9. ร.ต.อ.สุวรรณวัฒน์  ชาญนุวงศ์  ปฏิคม 
10. นางสิริกาญจน์  มหากิจสิริภักดี  ปฏิคม 
11. นายเจริญฤทธิ์  วรวัตร   ทะเบียน 
12. นายประสิทธิ์  พลดงนอก   ทะเบียน 
13. นางสาวบุญญาพร  ดวงสา  ประชาสัมพันธ์ 
14. นายสมบุญ  สวัสดิ์พีระ   ประชาสัมพันธ์ 
15. นายปรเมษฐ์  สังสรรค์อนันต์  ประชาสัมพันธ์ 
16. นางนัฎทกร   ศรีทําบุญ   ประชาสัมพันธ์ 
17. นางสุภาวดี  โตวัฒน์นิมิต   ประชาสัมพันธ์ 
18. นางสาวนราพร  บุญจวง   กรรมการ 
19. นางนัยนา  เหลี่ยมพิทักษ์   กรรมการ 
20. นางระพีภรณ์   คูอุดมเลิศ   กรรมการ 
21. นายธวัธชัย  ตรีเหลา   กรรมการ 
22. นายภานุพงษ์   มูลป้อม   กรรมการ 
23. นายจารุพงษ์  สวัสดิ์ผล   กรรมการ 
24. นายกฤษณะ   ศรีกุลวงศ์   กรรมการ 
25. นางกรองแก้ว  สีซุย   กรรมการ 
26. นายสุทศ  พรมสุบรรณ์   กรรมการ 
27. ภญ.กนกพร  ธัญมณีสิน   หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ 
28. นางพรีพร  ผิวรัตน์   เลขานุการ 
29. พ.ต.ต.พงษ์ระวี  อ่อนเฉวียน  เลขานุการ 
30. นางปรารถนา  ศรีภูวงศ์   เลขานุการ 

2.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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ส่วนที่ 3  

แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

  3.1.1 วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง

บริบทสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลก 

 

 3.1.2 พันธกิจ 

  1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

  2) ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

  4) พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

  5) จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอ้ือต่อการ

พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  6) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร 

OBECQA 

  7) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  8) พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

 3.1.3 เป้าประสงค์ 

1) ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทยสอดรับกับบริบทสังคมโลก 

2) ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

3) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

4) โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5) โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวและพัฒนาการของ
นักเรียนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
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6) โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA 
7) โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
 

3.2 กลยุทธ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร 
  3.2.1 กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมโดยบูรณาการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต 

3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบครูมือ
อาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA 
5) พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย พอเพียง และมีคุณภาพต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6) พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐาน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
7) พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
3.2.2 อัตลักษณ์  

  โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (School of academic excellent)   
 

3.2.3 วัฒนธรรมองค์กร  

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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3.3 จุดเน้น และสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
3.3.1 จุดเน้นโรงเรียน 

  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
2) นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา   

ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ

การคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา 
4) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาการ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
6) หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดการ

วัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
7) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
8) การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร 

OBECQA 
9) มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
10) ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
11) สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
  

 3.3.2 สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCY) 

  1) จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

  2) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและบริบทสังคมโลก 

  3) สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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3.4 ข้อมูลนักเรียน 

 3.4.1 ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 

ช่วงชั้น/ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

ม.1 18 340 408 748 41.55 
ม.2 18 347 409 756 42.00 
ม.3 18 321 393 714 39.67 

รวมช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 54 1,008 1,210 2,218 41.07 
ม.4 20 331 490 821 41.05 
ม.5 20 312 462 774 38.70 
ม.6 20 324 479 803 40.15 

รวมช่วงชั้นที ่4 (ม.4-6) 60 967 1,431 2,398 39.97 
รวมทั้งสิ้น 114 1,975 2,641 4,616 40.49 

          ข้อมูล DMC งานสารสนเทศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 3.4.2 จ านวนนักเรียนทั้งหมด ปี พ.ศ. 2562 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 18 18 16 52 20 20 20 60 112 

ชาย 342 322 314 978 317 335 313 965 1,943 
หญิง 405 394 401 715 469 488 470 1,427 2,142 
รวม 747 716 715 2,178 786 823 783 2,392 4,570 

เฉลี่ยต่อห้อง 41.50 39.78 44.69 41.88 39.30 41.15 39.15 39.86 40.80 
 

  3.4.3 จ านวนนักเรียนทั้งหมด ปี พ.ศ. 2561  

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง 18 16 16 50 20 20 20 60 110 

รวม 705 721 703 2,129 829 797 755 2,381 4,510 

เฉลี่ยต่อห้อง 39.16 45.06 43.93 42.58 41.45 39.85 37.75 39.68 41.00 
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ปีการศึกษา 2563    

 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ   1 : 21 

 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเท่ากับ 1 : 40 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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3.5 ข้อมูลการจัดสรรทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน    

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ศิษย์เก่า   ผู้มีจิตศรัทธรา ที่ได้ให้การอุปการคุณ ได้เห็น

ความส าคัญของการศึกษาโดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน   โดยมีรายนามผู้บริจาคทุนการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุลผู้บรจิาค จ านวนเงิน ที ่ ชื่อ-สกุลผู้บรจิาค จ านวนเงิน 
1 ศิษย์หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ 80,000 29 นางสาวสุพีรดา  ธนสีลังกูร 4,000 
2 มูลนิธิขอนแก่นวิทยายน 40,000 30 คุณครรชิต  ปาณะดิษ 4,000 
3 ร้านขายของที่ระลึก 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
50,000 31 นางสุนทรา  โตบัว 4,000 

4 นายมังกร  ตราชู 25,000 32 นางกชนิภา  มาตะรักษ์ 4,000 
5 นางสิริรัตน์  จัตกุล 20,000 33 นางสาวนงค์นุช  ทองภูบาล 3,000 
6 นายยุทธศาสตร์  กงเพชร 10,800 34 นางกมลเนตร  พลดัง 3,000 
7 นายอดุลย์เดช  ฐานะ 5,000 35 นางจิรภัทร  ทองชุม 2,400  
8 นางชุรีพร  นาเลาห์ 2,000 36 นางกรรณิการ์  นามสีฐาน 2,000 
9 นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช 4,000 37 นายยุทธนา  ตั้งใจ 2,000 
10 นายภูพัน  รัตนจักร 10,000 38 นางสาวสุภควดี  ธนสีลังกูร 2,000 
11 นางมะลิวัลย์  ศรีสง่าชัย 10,000 39 นางศิริพร  กาทอง 2,000 
12 นายณพวรรษ  ชัยสงคราม 10,000 40 นางทิพวรรณ์  บุปผาพรหม 2,000 
13 นางธนิดา  ท้าวนาง 10,000 41 นางสุนทรี  สร้างสมวงษ์ 2,000 
14 นางปิยะธิดา  ดีรักษา 10,000 42 นางเยาวกุล  จุฬานนท์ 2,000 
15 นางสาวสุภาวดี  จุฑากฤษฎา 10,000 43 นายนิวัต  ต่อนี 2,000 
16 นายสันติ  สว่างไตร 10,000 44 นางจิรภาพันธ์  ไชยรา 2,000 
17 คุณนิ่มนวล  เลิศกิจไพศาล 10,000 45 นางศิรินารถ  ชาธรรม 2,000 
18 นางสาวธิดารัตน์  ช่างจัตุรัส 6,000 46 นางสาวสุรีจันทร์  ภูน ี 500 
19 นางนฤมล  สารธิมา 6,000 47 นางปิยนารถ  สุริยหาร 500 
20 นางสาวกนกวรรณ  เบ้าจรรยา 6,000 48 นางกุลภัสสร  ศิริพรรณ 500 
21 คุณณัฏฐ์จิรา  ดีประเสริฐ 6,000 49 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล 500 
22 นายอรรถกร  เกสรแก้ว 5,000 50 นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว 300 
23 พระโสภณ  พัฒนบัณฑิต 5,000 51 นางชนกนาถ  วงศ์สุวรรณ 300 
24 นางภาณี  จรัลพงษ์ 4,000 52 นายชัชวาล  นามปรีดา 300 
25 นายสวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์ 4,000 53 นางนิสานันท์  ชามะรัตน์ 300 
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ที ่ ชื่อ-สกุลผู้บรจิาค จ านวนเงิน ที ่ ชื่อ-สกุลผู้บรจิาค จ านวนเงิน 
26 นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม 4,000 54 นางมณีรัตน์  พันธุตา 300 
27 ศิษย์เก่ารุ่น 92  

(อ.นิศารัตน์  เหล่าค า) 
4,000 55 นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว 300 

28 นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค 4,000 56 นายกิตติศักดิ์  ลีเลิศ 200 
 

ทุนภายใน 

นักเรียนที่ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษา  จ านวน 226 คน  รวมทุนท้ังสิ้น 411,500 บาท  โดยได้

แยกเป็นประเภทดังนี้ 

1. ทุนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จ านวน 81 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็น 

เงินทั้งสิ้น 121,000 บาท 

2. ประเภททุนการศึกษานักเรียน จ านวน 139 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     

278,000 บาท แยกเป็นระดับชั้นดังนี้ 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  21 ทุน 

     ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  20 ทุน 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  20 ทุน 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  20 ทุน 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  22 ทุน 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  36 ทุน 

      3. ทุนบุตรบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

12,000 บาท 

ทุนภายนอก 

1. ทุน คุณสภาวดี จุฑากฤษฎา         จ านวน 1 ทุน  ทุนละ  10,000 บาท 

2. ทุน ปตท. (PTTOR)      จ านวน 3 ทุน  ทุนละ    6,000   บาท 

3. ทุน มูลนิธิเพ่ือการศึกษาขอนแก่นครบรอบ 200 ปี จ านวน 1 ทุน  ทุนละ    5,000  บาท 
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3.6 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.6.1 จ านวนข้าราชการครู   ลูกจ้างประจ า   และลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

                    ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 4 4 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 26 37 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 29 32 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 17 18 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 7 13 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 7 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 44 60 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 4 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 7 11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 8 17 25 
พนักงานราชการ 0 1 1 
ลูกจ้างประจ า 7 0 7 
ลูกจ้างชั่วคราว (ส านักงาน) 6 6 12 
ลูกจ้างชั่วคราว (EP) 8 19 27 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภาคสนาม) 7 12 19 
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน / รายเดือน (EP) 2 3 5 
ข้าราชการผู้เกษียณอายุช่วยราชการโครงการธนาคารสมอง 4 3 7 
ครูไปช่วยราชการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 0 1 1 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 3 9 12 
Native speaker 7 1 8 
English program teacher 27 8 35 

รวม 128 225 353 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 22 
 

 3.6.2 จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ เพศ ปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย./ 
กลุ่มสาระ 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บริหาร           2 2 2  2 2 2 4 
คณิตศาสตร์ 2 1 3     1 1 9 25 34    12 26 38 
ภาษาตา่งประเทศ  3 3  8 8    3 19 22    3 30 33 
ภาษาไทย  2 2  1 1  1 1 1 14 15    1 18 19 
สุขศึกษาและ  
พลศึกษา 

 1 1    1  1 4 5 9    6 7 13 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 1 1    1  1 2 6 8    3 7 10 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 2 3 2 2 4 1 4 5 13 36 49    17 44 61 

การงานอาชพี          1 5 6    1 5 6 
ศิลปะ  1 1       3 7 10    4 7 11 
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 1 3 1  1  1 1 5 15 20    8 17 25 

รวม 5 12 17 3 12 5 3 8 11 41 134 175 2 0 2 57 163 220 
ร้อยละ 2.27 5.45 7.73 1.36 5.45 6.81 1.36 3.63 5 18.63 60.90 79.54 0.90 0 0.90 25.91 70.09 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

3.7 ข้อมูลอาคารและสถานที่ อาคารเรียน และอาคารประกอบ 

อาคารสถานที่ จ านวน 
อาคารเรียน 4 หลัง 
อาคารแบบพิเศษ 6 หลัง 
อาคารหอประชุม 1 หลัง 
อาคารโรงฝึกงานแบบพิเศษ 1 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 

อาคารประกอบ 4 หลัง 

ห้องน้ า 70 หลัง 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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แผนผังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
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ชื่ออาคาร 
ลักษณะ
อาคาร 

ปีงบประมาณ 
จ านวนห้อง 

พักครู ปฏิบัติการพิเศษ ห้องเรยีน 
อาคาร  424 ก (อาคาร 1) ค.ส.ล. 2521 4 10 6 
อาคาร  424 ค (อาคาร 2) ค.ส.ล. 2523 4 - 20 
อาคาร 318 (อาคาร 3) ค.ส.ล. 2516 12 - 6 
อาคารแบบพิเศษ  5 ชั้น ( อาคาร 7) ค.ส.ล. 2536 3 3 31 
อาคารแบบพิเศษ 4 ชั้น ( อาคาร 4 ) ค.ส.ล. 2545 - - 12 
อาคารแบบพิเศษ 4 ชั้น ( อาคาร 5) ค.ส.ล. 2546 - - 12 
อาคารแบบพิเศษ 2 ชั้น 
(อาคารห้องสมุด) 

ค.ส.ล. 2526 - 2 - 

อาคารแบบพิเศษ 2 ชั้น 
(อาคารวิทยบริการ) 

ค.ส.ล. 2542 - 2 - 

อาคารหอประชุมแบบ 005 ค.ส.ล. 2516 - 1 - 
อาคารโรงฝึกงานแบบพิเศษ 2 ชั้น 
(อาคาร 6) 

ค.ส.ล. 2518 - 4 4 

อาคารคหกรรม ค.ส.ล.  - 1 - 
อาคารอุตสาหกรรม ค.ส.ล.  - 1 - 
อาคารแบบพิเศษ 2 ชั้น (อาคาร 8) ค.ส.ล. 2545 2 1 2 
อาคารแบบพิเศษ 2 ชั้น (อาคาร9) ค.ส.ล. 2548 - 4  
อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร10) ค.ส.ล. 2557 1 7 6 
อาคารประชาสัมพันธ์ ค.ส.ล. 2530 1 - - 
อาคารเรียน 324 ล./55ก (อาคาร11) ค.ส.ล. 2560 - - 24 
รวมจ านวนห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการพิเศษและห้องพักครูทั้งหมด 32 36 123 
 

1. อาคารเรียน   

อาคาร  1 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 

111 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 131 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(Easy  Biology  Laboratory) 

112 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 132 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
113 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 133 ห้องพักครูชีววิทยา 
114 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 134 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
115 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 135 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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116 หอ้งพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 136 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

121 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(Easy Chemistry Laboratory) 

141 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(Easy Physics Laboratory) 

122 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 142 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
123 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 143 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
124 ห้องพักครูเคมี 144 ห้องพักครูฟิสิกส์ 
125 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 145 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
126 ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ 146 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 

อาคาร  2 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 
211 ห้องแผนงานและงบประมาณ 231 ห้องเรียน 
212 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 232 ห้องเรียน 
213 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 233 ห้องเรียน 
214 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 234 ห้องเรียน 
215 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 235 ห้องเรียน 
216 ห้องเรียน 236 ห้องเรียน ม.5/6 Platinum  Engineering 
221 ห้องเรียน 241 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
222 ห้องเรียน 242 ห้องเรียน ม.4/5 Platinum  Health  

Science 
223 ห้องเรียน 243 ห้องเรียน ม.5/5 Platinum  Health  

Science 
224 ห้องเรียน 244 ห้องเรียน 
225 ห้องเรียน 245 ห้องเรียน 
226 ห้องเรียน ม.4/6 Platinum  Engineering 246 ห้องเรียน 
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อาคาร 3 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 
311 ห้องแนะแนว 324 ห้องส านักงานฝ่ายอาคารสถานที่ 
312 ห้องงานบุคลากรโรงเรียน 325 ห้องล านักงานฝ่ายอาคารสถานที่ 

313 
ห้องรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
ส านักงานกลุ่มอ านวยการ 

326 ห้องประชุมและงานสัมพันธ์ชุมชน 

314 
ห้องรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
ส านักงานกลุ่มอ านวยการ 

331 
ห้องเรียนแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

315 ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน 332 
ห้องเรียนแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

316 
ห้องรองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ  ห้องงานการเงิน งานบริหาร
บัญชี งานบริหารสินทรัพย์ 

333 
ห้องเรียนแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

321 ห้องส านักงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 334 
ห้องเรียนแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

322 ห้องเรียนไร้พรมแดน 335 
ห้องเรียนแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

323 ห้องเรียนไร้พรมแดน 336 
ห้องเรียนแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

อาคาร 4    

  ชั้น 1 ห้อง Easy  Social  และ ห้อง  Easy  Science 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 

421 ห้องเรียน 433 
ห้องเรียน ม.4/7 Platinum Politics and 
Law 

422 ห้องเรียน 434 ห้องเรียน 
423 ห้องเรียน 441 ห้องเรียน 
424 ห้องเรียน 442 ห้องเรียน 
431 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง 443 ห้องเรียน 

432 
ห้องเรียน ม.5/7 Platinum  Politics and 
Law 

444 ห้องเรียน 
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อาคาร 5    

  ชั้น 1  ห้อง  Easy library  และ  ห้อง  Easy  Math 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 
521 ห้องเรียน 534 ห้องเรียน 

522 ห้องเรียน 535 
หอ้งพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

523 ห้องเรียน 541 ห้องเรียน 
524 ห้องเรียน 542 ห้องเรียน 

525 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

543 ห้องเรียน 

531 ห้องเรียน 544 ห้องเรียน 
532 ห้องเรียน 545 ห้องจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
533 ห้องเรียน   

 

อาคาร 6 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 
611 ห้องปฏิบัติการดนตรี 621 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
612 ห้องงานวัดผล 622 ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ 
613 ห้องงานทะเบียน 623 ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ 

614 
ห้องวิชาการ  ห้องรองผู้อ านวยการ
กลุ่มวิชาการ 

624 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 

615 ห้องประชุมวิชาการ 625 ห้องซ้อมดนตรี 
616 สถานพยาบาลโรงเรียน 626 ห้องปฏิบัติการดนตรี 

 

อาคาร 7 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 

711, 712 
ห้องส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน
ห้องประชุม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 

738 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

713 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 739 ห้องเรียน 
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714 
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  ห้องควบคุม
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายโรงเรียน 

741 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

715 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 742 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

716 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 743 ห้องเรียน 
721 ห้องเรียน 744 ห้องเรียน 
722 ห้องเรียน 745 ห้อง  Teacher’s  Room 
723 ห้องเรียน 746 ห้องเรียน M.5/19 
724 ห้องเรียน 747 ห้องเรียน M.6/18 
725 Chinese  Room 748 ห้องเรียน M.6/19 
726 ห้องเรียน 749 ห้องเรียน M.6/20 
727 ห้องเรียน 751 ห้อง Teacher’s  Room 
728 ห้องเรียน 751b ห้อง Japanese  Room 
729 ห้องเรียน 752 ห้องเรียน M.4/20 
731 ห้องเรียน 753 ห้องเรียน M.4/19 
732 ห้องเรียน 754 Computer Lab   
733 ห้องเรียน 755 ห้อง Stem 
734 ห้องเรียน 756 ห้องสมุด EP Library 

735 
ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

757 ห้องเรียน M.4/18 

736 ห้องเรียน 758 ห้องเรียน M.5/18 
737 ห้องเรียน 759 ห้องเรียน M.5/20 

 

อาคาร 8 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 

811 ห้องนักเรียนเรียนร่วม 814 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

812 ห้องเรียน 821 ห้องเรียน 
813 ห้องเรียน 822 ห้องเรียน 
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อาคาร 9 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 
911 ห้องปฏิบัติการอาหาร 923 ห้องเรียนการงานอาชีพ 
912 ห้องปฏิบัติการอาหาร 931 ห้องเรียนดนตรี 
913 ห้องเรียนการงานอาชีพ 932 ห้องเรียนการงานอาชีพ 
921 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพ 
933 ห้องเรียนการงานอาชีพ 

922 ห้องเรียนการงานอาชีพ งานช่าง 1 ห้องเรียนการงานอาชีพ 
 

อาคาร 10 

  ชั้น 1 โรงอาหาร 

  ชั้น 4 โรงยิมเนเซียม 

  ชั้น 5 ห้องสมุด EP library  

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 
1021 EP office 1031 ห้อง Teacher room 
1022 EP office 1032 ห้อง Teacher room 
1023 ห้องเรียน M 1/16 1033 ห้องเรียน M 2/16 
1024 ห้องเรียน M 3/18 1034 ห้องเรียน M 3/16 
1025 ห้องเรียน M 1/17 1035 ห้องเรียน M 2/17 
1026 ห้องเรียน M 1/18 1036 ห้องเรียน M 3/17 
1027 ห้อง Chemistry Lab 1037 Dance Studio 
1028 ห้อง Biology Lab 1038 ห้องเรียน M.2/18 

  1041 Art Room 
  1042 Music Room 

 

อาคาร 11 

  ชั้น 1  ลานเอนกประสงค์ 

  ทิศตะวันออก   ห้อง  KKW Studio และ  ส านักงานห้องเรียนพิเศษ 

  ทิศตะวันตก     ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ห้อง ลักษณะการใช้งาน ห้อง ลักษณะการใช้งาน 
1121 ห้องเรียน ม.1/2 (Gifted Science) 1135 ห้องเรียน ม.3/3 (Premium Math) 
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1122 ห้องเรียน ม.1/4 (Premium Science) 1136 ห้องเรียน ม.3/1 (Gifted Science) 
1123 ห้องเรียน ม.2/2 (Gifted Science) 1137 ห้องเรียน ม.4/3 (Premium Math) 
1124 ห้องเรียน ม.2/4 (Premium Science) 1138 ห้องเรียน ม.4/1 (Gifted Math) 
1125 ห้องเรียน ม.2/3 (Premium Math) 1141 ห้องเรียน ม.6/15 (Gifted Science) 
1126 ห้องเรียน ม.2/1 (Gifted Math) 1142 ห้องเรียน ม.6/12 (Premium Science ) 
1127 ห้องเรียน ม.1/3 (Premium Math) 1143 ห้องเรียน ม.5/2 (Gifted Science) 
1128 ห้องเรียน ม.1/1 (Gifted Math) 1144 ห้องเรียน ม.5/4  (Premium Science) 
1131 ห้องเรียน ม.4/2 (Gifted Science) 1145 ห้องเรียน ม.5/3 (Premium Math) 
1132 ห้องเรียน ม.4/4 (Premium Science) 1146 ห้องเรียน ม.5/1 (Gifted Math) 
1133 ห้องเรียน ม.3/10 (Gifted Math) 1147 ห้องเรียน ม.6/6 (Premium Math) 
1134 ห้องเรียน ม.3/12 (Premium Science) 1148 ห้องเรียน ม.6/7 (Gifted Math) 

 
2. อาคาร 85 ปี 
   ชั้นล่าง  ห้องโสตทัศนศึกษา 
   ชั้นบน  ห้องสมุดโรงเรียน 
3. อาคารวิทยบริการ 
    เป็นอาคารขาว 2 ชั้นตั้งอยู่ติดกับหอประชุมโรงเรียนด้านล่างใช้เป็นสถานที่เรียนพลศึกษา 
    ด้านบนใช้เป็นศูนย์วิทยบริการให้บริการอินเตอร์เนตและบริการมัลติมิเดียแก่ครูและนักเรียน 
4. อาคารประชาสัมพันธ์ 
5. หอประชุม 
6. หอพระ 
7. ห้องสุขานักเรียน 
    นักเรียนชายตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกอาคาร 2 และด้านล่างอาคารวิทยบริการ 
    นักเรียนหญิงตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกอาคาร 1 และด้านทิศตะวันออกของโรงอาหาร 
 

3.8 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

  3.8.1 ประมาณการรายรับ 

เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 จ านวนเงิน (บาท) 
1. เงินอุดหนุนาภาครัฐ 16,842,200 
2. เงินบ ารุงการศึกษา  
     2.1 งบประมาณห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (ห้องคู่ขนาน (Premium))  11,962,000 
     2.2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ (สอนภาษาอังกฤษ (Premium))  1,080,000 
     2.3  ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ (สอนภาษาอังกฤษ (Platinum))  1,053,000 
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     2.4 ห้องเรียนพิเศษ EP 37,240,000 
     2.5 เงินแรกเข้าห้องเรียนพิเศษ EP 8,100,000 
     2.6 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ) 3,223,500 
     2.7 ค่าคู่มือนักเรียน 460,500 
     2.8 ค่าบัตรนักเรียน (Smart card) ม.1 , ม.4 153,700 
     2.9 ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 921,000 
     2.10 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 4,605,000 
     2.11 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 4,144,500 
     2.12 ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานของรัฐ 3,223,500 
     2.13 ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานของรัฐ 2,628,000 

รวม 95,636,700 
 

3.8.2 งบกลางเพื่อการบริหาร 
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุน (บาท) 

ยอดเงินยกมา 16,842,000 
1. สาธารณูปโภค 1,800,000 
2. ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ 1,000,000 
3. ซ่อมบ ารุง (อาคารสถานที่)  1,500,000 

รวม 4,300,000 
ยอดเงินคงเหลือจากยอดยกมา 12,542,000 

 

3.8.3 การจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน 
งบประมาณ ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบส ารองจ่าย 10 1,254,200 
2. งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 60 7,525,200 
3. งบบริหารทั่วไป (กิจการนักเรียน แผนงานและงบประมาณ 
อ านวยการ) 

30 3,762,600 

รวม 100 12,542,000 
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3.9 หลักสูตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดการเรียนตามหลักสูตรต่อไปนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) (พุทธศักราช 2562) 

โครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

- ห้องเรียน Gifted and Premium Classroom 
           โครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

- ห้องเรียน Platinum and Gold Classroom 
           โครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
           ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

- ห้องเรียน English Program Classroom 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) (พุทธศักราช 2562) 

โครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

- ห้องเรียน Gifted Mathematics Classroom 
- ห้องเรียน Premium Mathematics Classroom 
- ห้องเรียน Gifted Sciences Classroom 
- ห้องเรียน Premium Sciences Classroom 

           โครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
- ห้องเรียน Platinum Health Science Classroom 
- ห้องเรียน Platinum Engineering Classroom 
- ห้องเรียน Platinum Politics and Laws Classroom 
- ห้องเรียน Platinum Linguistic Classroom 
- ห้องเรียน ภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาสเปน) 
- ห้องเรียน Gold Classroom 

           โครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
           ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

- ห้องเรียน English Program Classroom 
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3.9.1) โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนมาตรฐานสากุล ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้อง Gold) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชม.) และ หนว่ยกิต (นก.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. 

รายวิชาพื้นฐาน             
- ภาษาไทย 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- วิทยาศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- เทคโนโลยี - - 40 1.0 40 1.0 - - - - 40 1.0 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- ประวัติศาสตร ์ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- การงานอาชีพ 40 1.0 - - - - 40 1.0 40 1.0 - - 
- ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 
รายวิชาเพิ่มเติม             
- รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 120 3.0 100 2.5 120 3.0 120 3.0 140 3.5 
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - - 40 1.0 40 1.0 - - - - - - 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 160 4.0 140 3.5 120 3.0 120 3.0 140 3.5 
รวมเวลาเรียน (ชม.)/(นก.) 540 13.5 600 15.0 580 14.5 560 14.0 560 14.0 580 14.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
- กิจกรรมแนะแนว  20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
- กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนาร ี
    ชุมนุม 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
15 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
15 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
15 

 
- 
- 

- กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน ์

10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมทั้งหมด 600 13.5 660 15.0 640 14.5 620 14.0 620 14.0 640 14.5 



 

โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 34 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนมาตรฐานสากุล ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชม.) และ หนว่ยกิต (นก.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. 

รายวิชาพื้นฐาน             
- ภาษาไทย 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- วิทยาศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- เทคโนโลยี - - 40 1.0 40 1.0 - - - - 40 1.0 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
- ประวัติศาสตร ์ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- การงานอาชีพ 40 1.0 - - - - 40 1.0 40 1.0 - - 
- ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 
รายวิชาเพิ่มเติม             
- รายวิชาเพิ่มเติม 160 4.0 160 4.0 160 4.0 160 4.0 180 4.5 140 3.5 
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - - 40 1.0 40 1.0 - - - - - - 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 4.0 200 5.0 200 5.0 160 4.0 180 4.5 140 3.5 
รวมเวลาเรียน (ชม.)/(นก.) 600 15.0 640 16.0 640 16.0 600 15.0 620 15.5 580 14.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
- กิจกรรมแนะแนว  20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
- กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนาร ี
    ชุมนุม 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
15 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
15 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
15 

 
- 
- 

- กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน ์

10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมทั้งหมด 660 15.0 720 16.0 720 16.0 660 15.0 680 15.5 640 14.5 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ห้อง Gold กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชม.) และ หนว่ยกิต (นก.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. 

รายวิชาพื้นฐาน             
- ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 - - - - - 
- วิทยาศาสตร ์ 240 6.0 - - - - - - - - - - 
- เทคโนโลยี 20 0.5 - - 20 0.5 - 0.5 20 0.5 - - 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 40 1.0 80 2.0 80 - - - 40 1.0 
- ประวัติศาสตร ์ 40 1.0 - - - - - 1.0 40 1.0 - - 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- การงานอาชีพ 20 0.5 - - - - 20 - - - 20 0.5 
- ภาษาต่างประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 500 12.5 220 5.5 280 7.0 280 4.5 180 4.5 180 4.5 
รายวิชาเพิ่มเติม             
- รายวิชาเพิ่มเติม 120 3.0 320 8.0 300 7.5 320 10.5 420 10.5 420 10.5 
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - - 40 1.0 40 1.0 - - - - - - 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 120 3.0 360 9.0 340 8.5 320 10.5 420 10.5 420 10.5 
รวมเวลาเรียน (ชม.)/(นก.) 620 15.5 580 14.5 620 15.5 600 15.0 600 15.0 600 15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
- กิจกรรมแนะแนว  20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
- กิจกรรมนักเรียน 
    พัฒนาคุณธรรม / วินัย 
    ชุมนุม 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

- กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน ์

10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมทั้งหมด 680 15.5 640 14.5 680 15.5 660 15.0 660 15.0 660 15.0 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ห้อง Gifted และ Premium กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชม.) และ หนว่ยกิต (นก.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. 

รายวิชาพื้นฐาน             
- ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 - - - - - 
- วิทยาศาสตร ์ 240 6.0 - - - - - - - - - - 
- เทคโนโลยี 20 0.5 - - 20 0.5 - 0.5 20 0.5 - - 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 40 1.0 80 2.0 80 - - - 40 1.0 
- ประวัติศาสตร ์ 40 1.0 - - - - - 1.0 40 1.0 - - 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- การงานอาชีพ 20 0.5 - - - - 20 - - - 20 0.5 
- ภาษาต่างประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 500 12.5 220 5.5 280 7.0 280 4.5 180 4.5 180 4.5 
รายวิชาเพิ่มเติม             
- รายวิชาเพิ่มเติม 160 4.0 360 9.0 340 8.5 380 9.5 460 11.5 460 11.5 
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - - 40 1.0 40 1.0 - - - - - - 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 4.0 400 10.0 380 9.5 380 9.5 460 11.5 460 11.5 
รวมเวลาเรียน (ชม.)/(นก.) 660 16.5 620 15.5 660 16.5 6606 16.5 640 16.0 640 16.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
- กิจกรรมแนะแนว  20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
- กิจกรรมนักเรียน 
    พัฒนาคุณธรรม / วินัย 
    ชุมนุม 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

- กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน ์

10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมทั้งหมด 720 16.5 680 15.5 720 16.5 720 16.5 700 16.0 700 16.0 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ห้อง Platinum กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชม.) และ หนว่ยกิต (นก.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. 

รายวิชาพื้นฐาน             
- ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 - - - - - 
- วิทยาศาสตร ์ 240 6.0 - - - - - - - - - - 
- เทคโนโลยี 20 0.5 - - 20 0.5 - 0.5 20 0.5 - - 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 40 1.0 80 2.0 80 - - - 40 1.0 
- ประวัติศาสตร ์ 40 1.0 - - - - - 1.0 40 1.0 - - 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- การงานอาชีพ 20 0.5 - - - - 20 - - - 20 0.5 
- ภาษาต่างประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 500 12.5 220 5.5 280 7.0 280 4.5 180 4.5 180 4.5 
รายวิชาเพิ่มเติม             
- รายวิชาเพิ่มเติม 160 4.0 380 9.5 340 8.5 380 9.5 460 11.5 480 12.0 
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - - 40 1.0 40 1.0 - - - - - - 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 160 4.0 420 10.5 380 9.5 380 9.5 460 11.5 480 12.0 
รวมเวลาเรียน (ชม.)/(นก.) 660 16.5 640 16.0 660 16.5 660 16.5 640 16.0 660 16.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
- กิจกรรมแนะแนว  20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
- กิจกรรมนักเรียน 
    พัฒนาคุณธรรม / วินัย 
    ชุมนุม 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

- กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน ์

10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมทั้งหมด 720 16.5 700 16.0 720 16.5 720 16.5 700 16.0 720 16.5 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(กลุ่มการเรียนภาษาศาสตร์ จีน สเปน ญี่ปุ่น) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชม.) และ หนว่ยกิต (นก.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. เวลา 
(ชม.) 

นก. 

รายวิชาพื้นฐาน             
- ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
- คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 - - - - 
- วิทยาศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 - - - - 
- เทคโนโลยี 20 0.5 - - 20 0.5 - - 20 0.5 - - 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 40 1.0 80 2.0 80 2.0 - - 40 1.0 
- ประวัติศาสตร ์ 40 1.0 - - - - - - 40 1.0 - - 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
- การงานอาชีพ 20 0.5 - - - - 20 0.55 - - 20 0.5 
- ภาษาต่างประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 320 8.0 280 7.0 340 8.5 340 8.5 180 4.5 180 4.5 
รายวิชาเพิ่มเติม             
- รายวิชาเพิ่มเติม 280 7.0 280 7.0 240 6.0 260 6.5 440 11.0 420 10.5 
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - - 40 1.0 40 1.0 - - - - - - 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280 7.0 320 8.0 280 7.0 260 6.5 440 11.0 420 10.5 
รวมเวลาเรียน (ชม.)/(นก.) 600 15.0 600 15.0 620 15.5 600 15.0 620 15.5 600 15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
- กิจกรรมแนะแนว  20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
- กิจกรรมนักเรียน 
    พัฒนาคุณธรรม / วินัย 
    ชุมนุม 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

 
20 
10 

 
- 
- 

- กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน ์

10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมทั้งหมด 660 15.0 660 15.0 680 15.5 660 15.0 680 15.5 660 15.0 
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ส่วนที่ 4 

สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

4.1 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

  1) ห้องสมุดโรงเรียน    

  2) ห้องสมุดกลุ่มสาระ ได้แก่ ห้อง Easy Library  , ห้อง Easy Science  , ห้อง Easy Social   

     ห้อง Easy Math 

  3) ห้องสมุด EP library 

           4) ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  18  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการดนตรี   จ านวน    2  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์   จ านวน    1  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์   จ านวน    2  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการอาหาร   จ านวน    2  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน    2  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Notebook) จ านวน    1  ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ resource จ านวน    2  ห้อง 

Computer Lab (EP)   จ านวน     1  ห้อง 

Biology Lab (EP)   จ านวน     1  ห้อง 

Chemistry Lab (EP)   จ านวน     1  ห้อง 

Physics Lab (EP)   จ านวน     1  ห้อง 

Dance Studio (EP)   จ านวน     1  ห้อง 

Art Room (EP)    จ านวน     1  ห้อง 

Music Room (EP)   จ านวน     1  ห้อง 
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  4.1.1 สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562  

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนหนังสือที่ยืม (เล่ม) 
พฤษภาคม 2562 135 35 
มิถุนายน 2562 186 32 
กรกฎาคม 2562 225 23 
สิงหาคม 2562 235 38 
กันยายน 2562 215 42 
พฤศจิกายน 2562 198 34 
ธันวาคม 2562 203 48 
มกราคม 2563 298 52 
กุมภาพันธ์ 2563 330 44 

 

  4.1.2 สถิติการเข้าใช้บริการ ห้อง Easy Library ปีการศึกษา 2562 

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนหนังสือที่ยืม (เล่ม) 
พฤษภาคม 2562 2,114 663 
มิถุนายน 2562 3,714 1,123 
กรกฎาคม 2562 2,783 914 
สิงหาคม 2562 3,804 1,465 
กันยายน 2562 1,683 698 
พฤศจิกายน 2562 5,932 1,739 
ธันวาคม 2562 6,225 1,662 
มกราคม 2563 6,753 2,280 
กุมภาพันธ์ 2563 6,635 804 

 

4.1.3 สถิติการเข้าใช้บริการ ห้อง Easy Science ปีการศึกษา 2562   

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนหนังสือที่ยืม (เล่ม) 
พฤษภาคม 2562 950 220 
มิถุนายน 2562 1,700 307 
กรกฎาคม 2562 1,508 279 
สิงหาคม 2562 1,120 211 
กันยายน 2562 450 105 
พฤศจิกายน 2562 1,240 208 
ธันวาคม 2562 1,100 196 
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มกราคม 2563 975 132 
กุมภาพันธ์ 2563 903 89 

 

4.1.4 สถิติการเข้าใช้บริการ ห้อง Easy Social ปีการศึกษา 2562   

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนหนังสือที่ยืม (เล่ม) 
พฤษภาคม 2562 739 3 
มิถุนายน 2562 2,589 1 
กรกฎาคม 2562 2,153 5 
สิงหาคม 2562 2,728 3 
กันยายน 2562 3,343 2 
พฤศจิกายน 2562 1,538 5 
ธันวาคม 2562 1,246 2 
มกราคม 2563 1,452 3 
กุมภาพันธ์ 2563 - - 

 

4.1.5 สถิติการเข้าใช้บริการ ห้อง Easy Math ปีการศึกษา 2562   

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนหนังสือที่ยืม (เล่ม) 
พฤษภาคม 2562 800 - 
มิถุนายน 2562 850 - 
กรกฎาคม 2562 920 - 
สิงหาคม 2562 1,020 - 
กันยายน 2562 1,200 - 
พฤศจิกายน 2562 900 - 
ธันวาคม 2562 820 - 
มกราคม 2563 700 - 
กุมภาพันธ์ 2563 735 - 

 

  4.1.6 สถิติการเข้าใช้บริการ  ห้องสมุด EP  library  ปีการศึกษา 2562 

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนหนังสือที่ยืม (เล่ม) 
พฤศจิกายน 2562 69 9 
ธันวาคม 2562 125 15 
มกราคม 2563 140 23 
กุมภาพันธ์ 2563 136 21 
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4.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ห้อง Easy Science 22 792 
ห้อง Easy Chemistry Laboratory 32.5 1,170 
ห้อง Easy Biology Laboratory 30.5 1,098 
ห้อง Easy Physics Laboratory 32.5 1,170 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 111 34.5 1,242 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 112 35 1,260 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 113 35 1,260 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 114 34 1,224 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 122 34 1,224 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 123 37 1,332 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 125 37 1,332 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 132 31.5 1,134 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 134 30 1,080 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 135 32.5 1,170 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 142 31.5 1,134 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 143 30.5 1,098 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 145 32.5 1,170 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 146 32.5 1,170 

 

4.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องปฏิบัติการดนตรี 611 31 1,116 
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ 622 28 1,008 
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 623 30 1,080 
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ 624 32 1,152 
ห้องปฏิบัติการดนตรี 626 32 1,152 
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4.1.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง 20 720 
ห้องจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 720 

 

4.1.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

Easy Library 10 360 
 

4.1.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 716 33.5 1,206 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 715 24.5 882 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 713 (notebook) 22 792 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ resource 1 24.5 882 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ resource 2 27 972 
ห้อง 911 ห้องปฏิบัติการอาหาร  15 600 
ห้อง 912 ห้องปฏิบัติการอาหาร  15 600 

 

4.1.12 โครงการ English program (EP)  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

Computer Lab 19 684 
Biology Lab 25 900 
Chemistry Lab 20 720 
Physics Lab 24 864 
Dance Studio 14 504 
Art Room 9 324 
Music Room 9 324 
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4.1.13 แนะแนว 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวน
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องแนะแนว (311) 10 360 
 

4.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
วัดธาตุ จ.ขอนแก่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จ.นครราชสีมา 
วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  จ.นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น (ค่ายคุณธรรมโครงการบวร) 

ปราสาทหินพนมวัน  จ.นครราชสีมา 

ศาลเยาวชนจังหวัดขอนแก่น วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา 
ตลาดนัดทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สวนสัตว์นครราชสีมา 
อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทางทะเล แสมสาร จ.ชลบุรี 
พระธาตุขามแก่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ space inspirium จ. ชลบุร ี
เขื่อนอุบลรัตน์ หมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี จ.กาฬสินธุ์ 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ 
ค่ายลูกเสือแก่นนคร ศาลาแก้วกู่ จ.หนองคาย 
สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง   พิพิธภัณฑ์สัตว์น  าหนองคาย 
ปราสาทเปือยน้อย วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  จ.อุดรธานี 
โฮมมูนมังเมืองขอนแก่น น  าตกตาดโตน  จ.ชัยภูมิ 
บึงทุ่งสร้าง น  าผุดทัพลาว   จ.ชัยภูม ิ
บึงแก่นนคร ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย 
พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น วัดโพธิสมภรณ์  จ.อุดรธานี 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี 
ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดหนองกลอย  
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด จังหวัดขอนแก่น  
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4.3 ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อที่ให้ความรู้ สถิติการให้ความรู้ครั้ง/ปี 
1 นายภัทรพล  ขาวสะอาด ภาษาไทย : วิชาสามัญ 80 

2 รศ.ดร.สินีนาฏ ศิร ิ
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอนาคต” 

1 

3 นายปิ่นกมล  เรืองเดช 
“อายุน้อยร้อยล้าน จากนวัตกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์” 

1 

4 ดร.รัชพล คชชารุ่งโรจน ์
การสร้างสื่อ E-BOOK และเกมการศึกษา 
STEM EDUCATION ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1 

 

4.4 ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 

ที ่ สื่อ  อุปกรณ์  เครื่องอ านวยความสะดวก จ านวน 
1 คอมพิวเตอร์ PC เพ่ือการเรียนการสอน 350 
2 คอมพิวเตอร์ PC เพ่ือการบริหาร 100 
3 Notebook เพ่ือการบริหาร  20 
4 Server 1 
5 เครื่องโทรสาร 4 
6 เครื่องฉาย Visualizer 100 
7 เครื่องฉาย Projector 100 
8 กระดาน Active Board 4 
9 วิทยุสื่อสาร 4 
10 โทรทัศน์ 50 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 5 

ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 

5.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  5.1.1 การประเมินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่มีผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไมผ่่าน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 747 741 99.19 6 0.81 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 715 715 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 716 701 97.90 15 2.10 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 2,178 2,157 99.03 21 0.97 

 

5.1.2 การประเมินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,178 94.97 99.44 99.19 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,138 96.24 99.44 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,152 95.81 99.83 97.90 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 6,468 95.67 99.57 99.03 

 

 5.1.3 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่มีผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 747 746 99.87 1 0.13 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 715 715 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 713 710 99.58 3 0.42 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 780 766 98.21 14 1.79 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 808 788 97.52 20 2.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 773 765 98.97 8 1.03 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 4,536 4,490 98.99 46 1.01 
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5.1.4 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  ปีการศึกษา 2560 -  2562 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผ่าน 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผ่าน 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผ่าน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 727 100 724 99.31 746 99.87 
มัธยมศึกษาปีที ่2 705 99.86 723 99.72 715 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 729 99.31 709 98.73 710 99.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 808 97.90 840 97.98 766 98.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 767 98.96 792 98.23 788 97.52 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 737 100 778 96.27 765 98.97 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 4,471 99.31 ,5664  98.34 4,490 98.99 

 

5.2 ผู้รับบริการด้านสุขอนามัย 

  5.2.1 จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการจากงานพยาบาล จ าแนกตามอาการและประเภทของโรค 

ของแต่ละเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ล าดับที่ อาการและประเภทของโรค พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
1 ปวดศีรษะ เป็นไข้ 68 154 138 132 67 559 
2 เป็นหวัด มีไข้ 28 123 50 47 73 321 
3 เป็นหวัด ไม่มีไข้ 20 112 43 33 67 275 
4 โรคกระเพาะอาหาร 48 100 73 67 41 329 
5 ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ 25 69 46 57 38 235 
6 ปวดประจ าเดือน 47 114 93 112 41 407 
7 โรคในช่องปาก 6 15 10 4 6 41 
8 โรคเก่ียวกับตา 2 10 12 12 5 41 
9 เลือดก าเดาไหล 1 8 1 4 2 16 
10 เป็นลม วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน 11 33 29 27 11 111 
11 ผื่น คัน แมลงกัดต่อย 7 18 20 14 4 63 
12 ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก / สารเคมี 2 13 5 11 7 38 
13 ท าแผลเก่า 13 49 19 34 10 125 
14 โรคประจ าตวั 0 0 0 0 0 0 
15 อุบัติเหตุ แผลสด / แผลถลอก 36 98 73 72 39 318 
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ล าดับที่ อาการและประเภทของโรค พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
16 แผลต้องเย็บ 1 0 1 1 2 5 
17 เคล็ด ขัด ยอก ฟก ช้ า 0 72 53 94 30 249 
18 กระดูกร้าว , แตก , หัก 0 0 0 0 0 0 

จ านวนครั้งต่อเดือน 315 988 666 721 443 3,133 
นอนพักท่ีห้องพยาบาล 14 43 7 13 3 80 

ส่งต่อการรักษา 0 0 1 3 5 9 
 

  5.2.2 จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการจากงานพยาบาล จ าแนกตามอาการและประเภทของโรค

ของแต่ละเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ล าดับที่ อาการและประเภทของโรค ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม 
1 ปวดศีรษะ เป็นไข้ 27 117 85 114 75 418 
2 เป็นหวัด มีไข้ 19 82 94 91 50 336 
3 เป็นหวัด ไม่มีไข้ 8 53 80 111 65 317 
4 โรคกระเพาะอาหาร 19 39 46 83 39 226 
5 ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ 14 24 23 45 21 127 
6 ปวดประจ าเดือน 21 98 66 115 63 363 
7 โรคในช่องปาก 4 9 6 13 7 39 
8 โรคเก่ียวกับตา 4 12 4 12 3 35 
9 เลือดก าเดาไหล 5 6 1 0 0 12 
10 เป็นลม วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน 4 28 11 24 24 91 
11 ผื่น คัน แมลงกัดต่อย 6 9 9 33 9 66 
12 ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก / สารเคมี 0 8 2 3 6 19 
13 ท าแผลเก่า 8 13 14 32 14 81 
14 โรคประจ าตัว 0 0 0 1 0 1 
15 อุบัติเหตุ แผลสด / แผลถลอก 25 83 39 70 52 269 
16 แผลต้องเย็บ 0 2 1 1 0 4 
17 เคล็ด ขัด ยอก ฟก ช้ า 25 101 25 59 42 252 
18 กระดูกร้าว , แตก , หัก 0 1 2 0 0 3 

จ านวนครั้งต่อเดือน 189 685 508 807 470 2,659 
นอนพักท่ีห้องพยาบาล 2 7 2 18 15 44 

ส่งต่อการรักษา 1 9 3 9 6 28 
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5.3 ข้อมูลการขอดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 

 ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ประเภทการดูงาน หน่วยงาน 

1 
เครือข่ายเพื่อพัฒนาโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น 

2 งานอ านวยการ ส านักงานอ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
3 งานวิชาการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 10 
4 งานวิชาการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 
5 งานวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
6 งานวิชาการ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
7 งานวิชาการ โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
8 งานวิชาการ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร 
9 งานอ านวยการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
10 งานวิชาการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จังหวัดสุโขทัย 

 

5.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ร้อยละที่ได้ ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ 

1. ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์
หลักสูตร 

ระดับดีเลิศ 70.41 บรรลุเป้าหมาย 

2. นักเรียน ม.3 มีการทดสอบ
ความสามารถด้านการเขียน 
การอ่านภาษาไทย จาก
เครื่องมือกลาง (WCSS)  

ระดับดีเลิศ 
 

73.62 บรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์หลักสูตร 

ระดับดีเลิศ 76.20 
บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ร้อยละที่ได้ ผลการประเมิน 
4. ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาจีนได้ตามเกณฑ์
หลักสูตร 

ระดับดี 60.54 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
5. ผู้เรียนมีทักษะการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ระดับปานกลาง 57.91 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6. นักเรียน ม.3 มีการทดสอบ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือ
กลาง (WCSS) 

ระดับก าลังพัฒนา 27.79 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7. นักเรียนที่ได้รับการสุ่มสอบ 
PISA ด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร์ และด้าน
วิทยาศาสตร์ (WCSS) 

ระดับปานกลาง 57.38 บรรลุเป้าหมาย 

8. นักเรียน ม.2 ที่ได้รับการสุ่ม
สอบ โครงการ TIMSS รายวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(WCSS)  

ระดับก าลังพัฒนา 41.69 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

9. ผู้เรียนเข้าร่วมแสดงหรือ
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับกับฟัง/พูด/
อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอก 
(WCSS) 

ระดับยอดเยี่ยม 100 บรรลุเป้าหมาย 

10. ผู้เรียนมีผลงานการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือ
สื่อออนไลน์วิชาการท่ีจัดท าโดย
โรงเรียน หรือหน่วยงาน
ภายนอก (WCSS) 

ระดับยอดเยี่ยม 70 บรรลุเป้าหมาย 

11. นักเรียน ม.1-3 มีการ
ทดสอบความสามารถด้าน

ระดับก าลังพัฒนา 40.84 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ร้อยละที่ได้ ผลการประเมิน 
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR (WCSS)  
12. นักเรียนชั้น ม.6 ผ่านการ
ทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน เช่น TOEFL PB, 
TOEFL CBT, TOEFL IBT, 
IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆ ที่
เทียบกับเคียงกับคะแนน 
TOEFL IBT  (WCSS) 

ระดับก าลังพัฒนา 26.17 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

13. นักเรียน ม.3 และ ม.6  
ที่เรียนภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาท่ี 2 มีทักษะการสื่อสารได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษา
นั้นๆ (WCSS)  

ระดับยอดเยี่ยม 87.53 บรรลุเป้าหมาย 

2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ระดับดีเลิศ 71.13 บรรลุเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดตาม
กระบวนการ IS และ STEM ได้ 

ระดับดี 65.19 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมทางความคิด 
โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต 

ระดับยอดเยี่ยม 92.20 บรรลุเป้าหมาย 

2. ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถสร้างและเผยแพร่
นวัตกรรมได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 91 บรรลุเป้าหมาย 

3. นักเรียนมีผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ด้าน
วิทยาศาสตร์ ICT การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  

ระดับยอดเยี่ยม 86 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ร้อยละที่ได้ ผลการประเมิน 
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคม (WCSS) 
4. นักเรียนมีผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์ ICT การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคม (WCSS) 

ระดับยอดเยี่ยม 90 บรรลุเป้าหมาย 

5. นักเรียนมีผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนหรือประเทศ
อ่ืนๆ (WCSS) 

ระดับยอดเยี่ยม 90 บรรลุเป้าหมาย 

4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้
ได้ 

ระดับดีเลิศ 78 บรรลุเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 100 บรรลุเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกรายวิชาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามเกณฑ์ 

ระดับดี 66 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2. ผลการทดสอบวัดผล
ระดับชาติ (O-NET) มี
พัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับยอดเยี่ยม +7.16 บรรลุเป้าหมาย 

3. ผลการทดสอบวัดผลระดับ
ขาต ิ(O-NET) ม.3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
(WCSS)  

ระดับปานกลาง 53.25 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ร้อยละที่ได้ ผลการประเมิน 
4. ผลการทดสอบวัดผลระดับ
ขาต ิ(O-NET) ม.6 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
(WCSS)  

ระดับยอดเยี่ยม 82.86 บรรลุเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่อการท างาน 

1. จ านวนผู้เรียนที่จบระดับชั้น 
ม .3 และเข้าศึกษาต่อระดับสูง
ขึ้นไป 

ระดับยอดเยี่ยม 100 บรรลุเป้าหมาย 

2. จ านวนผู้เรียนที่จบระดับชั้น 
ม.6 ที่เข้าศึกษาต่อระดับสูงหรือ
ออกไปประกอบอาชีพ 

ระดับยอดเยี่ยม 97.42 บรรลุเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ระดับยอดเยี่ยม 97.60 บรรลุเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
12 ประการตามนโยบายแห่งรัฐ 

ระดับยอดเยี่ยม 97.92 บรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนมีค่านิยมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับดีเลิศ 70.42 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

1. ผู้เรียนมีความชื่นชอบใน
ศิลปะ ดนตรี ประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ระดับดีเลิศ 70.30 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีความชื่นชมใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ
ประวัติศาสตร์ไทย และส านึกใน
ความเป็นไทย 

ระดับดีเลิศ 77.80 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ

1. ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ครู 
และสังคมได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 99 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ร้อยละที่ได้ ผลการประเมิน 
แตกต่างและ
หลากหลาย 

2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับเพื่อนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับยอดเยี่ยม 100 บรรลุเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

1. ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

ระดับยอดเยี่ยม 98.70 บรรลุเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ   
10 ประการ 

ระดับยอดเยี่ยม 98.30 บรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

ระดับยอดเยี่ยม 98.06 บรรลุเป้าหมาย 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยยาเสพติด 
อุบัติภัย ปัญหาทางเพศ และ
สภาวะ ความเสี่ยงจากการใช้ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  

ระดับยอดเยี่ยม 99 บรรลุเป้าหมาย 

5. ผู้เรียนเชื่อมั่นในตนเอง เห็น
คุณค่าของตนเองและแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

ระดับยอดเยี่ยม 100 บรรลุเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับการปฏิบัติที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1. มีกระบวนการขั้นตอนการ
วางแผนกลยุทธ์ชัดเจน 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
2. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์
อย่างมีระบบ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

3. กระบวนการมีส่วนร่วม
เกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับการปฏิบัติที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

4. การมีส่วนร่วมครอบคลุมทุก
ภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โรงเรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. มีระบบวิชาการ 
ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

2. มีระบบบริหารงานทั่วไป 
ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3. มีระบบงานกิจการนักเรียน 
ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

4. มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
5. มีระบบงานการเงิน บัญชี
และการบริหารสินทรัพย์ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. น ากลยุทธ์ของโรงเรียนมา
บูรณาการกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกปี 
 
 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

1. มีแผนพัฒนาและด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรครอบคลุมงาน
ทุกมิติและพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 



 

โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 56 
 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับการปฏิบัติที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

1. ความพร้อมด้าน
สภาพแวดล้อมด้านอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสนามกีฬา 

ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 82 
บรรลุ

เป้าหมาย 

2. ความพร้อมด้านสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนใน 
ชั้นเรียนทุกรายวิชา 

ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 86 
บรรลุ

เป้าหมาย 

3. ความพร้อมด้านแหล่งการ
เรียนรู้และระบบเครือข่ายเพ่ือ
การเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 81 
บรรลุ

เป้าหมาย 

4. ความพร้อมด้านบริการภายใน
โรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้อง
พยาบาล สถานที่พักผ่อน ฯลฯ 

ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 86 
บรรลุ

เป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1. การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านวิชาการ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
2. การจัดระบบสารสนเทศ 
ด้านบริหารทั่วไป 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
3. การจัดระบบสารสนเทศ 
ด้านกิจการนักเรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
4. การจัดระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
5. การจัดสารสนเทศด้าน
การเงิน บัญชี และการบริหาร
สินทรัพย์ 

ระดับดีเลิศ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

สรุปภาพรวมผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับการปฏิบัติที่ได้ ผลการประเมิน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ

1. มีการคัดกรองผู้เรียน 
และประเมินผลก่อนเรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับการปฏิบัติที่ได้ ผลการประเมิน 
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

2. มีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

3. มีการจัดการเรียนโดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

ระดับดีเลิศ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4. มีการประเมินผลระหว่าง
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

5. มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการเรียนให้
เหมาะสมอยู่เสมอ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

6. มีการน าการวิจัยใน 
ชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและ
พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

7. มีกระบวนการวัดผล
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

8. มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
เสมอ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

9. มีการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM 

ระดับดีเลิศ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

10. มีการจัดการเรียนรู้โดย
โครงงาน IS 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

11. มีการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นศึกษาในโรงเรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1. การใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

2. การใช้วิทยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพที่ได้ ระดับการปฏิบัติที่ได้ ผลการประเมิน 
3. การใช้สื่อและเทคโนโลยี
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. การก าหนดเกณฑ์ วิธีการ
และข้ันตอนการวัดผล
ประเมินผลรายวิชาต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

2. การก าหนดเกณฑ์ 
ขั้นตอนวิธีการในการจัดท า
แบบทดสอบรายวิชาต่างๆ 
อย่างมีระบบ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

3. การก าหนดเกณฑ์ 
ขั้นตอน วิธีการในการวัดผล
กลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียนอย่างมีระบบ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

4. การจัดระบบสารสนเทศ
การวัดผลประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับดีเลิศ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ครูและผู้เก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ปฏิบัติได้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 สรุปภาพรวมผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

5.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม ในระหว่าง วันที่ 

27 – 29 กรกฎาคม 2554 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา ซึ่งผล

การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบท่ีสามของสถานศึกษา มีการประเมินทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.53 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.39 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.38 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.21 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.65 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม  100.00 89.16 ดี 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป               .     ใช่        ไม่ใช่ 

 มีตวับ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อง 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้              ใช่        ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่        ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

        1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีที่ต่างกันตามศักยภาพการเรียนรู้

แต่ละกลุ่ม   
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  2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์ควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

    3) สถานศกึษาควรน าผลการทดสอบ O-NET มาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

       2. ด้านการการประกันคุณภาพการศึกษา 

      สถานศึกษาควรก าหนดทิศทางการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรในอนาคต หรือมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  

 2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3. โครงการโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 5. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 

 1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เป็น 

เอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น  มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 2. ครูควรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น โดยมุ่งพัฒนาการเรียน 

การสอนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ น ามาพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 

 3. สถานศึกษาควรผดุงคุณภาพการศึกษาและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถพิเศษ

ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
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5.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 5.6.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาศาสตร์ 6,687 7,238 9,553 
คณิตศาสตร์ 4,424 3,537 4,467 
ภาษาไทย 3,341 2,672 3,141 
ภาษาต่างประเทศ 14,617 15,375 14,193 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4,539 2,104 2,213 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9,677 5,964 6,327 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6,895 6,263 6,275 

ศิลปะ 4,343 5,522 6,046 
รวม 54,523 48,675 52,215 

 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ

รายวิชาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาศาสตร์ 61.91 66.67 69.56 
คณิตศาสตร์ 54.23 51.76 55.72 
ภาษาไทย 68.80 79.38 72.46 
ภาษาต่างประเทศ 74.25 77.47 76.27 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 79.03 78.39 76.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 93.62 95.55 94.10 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

72.58 71.65 72.87 

ศิลปะ 68.29 69.63 72.76 
รวม 81.56 73.19 73.31 



 

โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 62 
 

5.7 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 5.7.1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 747 99.74 0.13 99.86 0.13 99.87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 716 98.46 1.12 99.58 0.41 99.58 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 714 99.16 0.14 99.29 0.70 99.30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 780 96.03 0.38 96.41 3.58 96.41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 807 97.52 0.62 98.14 1.85 98.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 775 99.48 0.13 99.61 0.38 99.61 

เฉลี่ยร้อยละ - 98.37 0.42 98.78 1.21 98.79 
 

  5.7.2 ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2560 – 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับ ดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,179 97.38 99.43 99.87 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,138 98.86 99.72 99.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,152 99.03 99.29 99.30 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,471 89.21 95.89 96.41 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,357 97.13 98.47 98.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,286 99.59 98.84 99.61 

เฉลี่ยร้อยละ - 98.29 98.53 98.79 
 

5.7.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 747 99.73 0.13 99.86 0.13 99.86 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 716 97.77 1.68 99.44 0.55 99.44 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 714 98.32 0.56 98.87 1.12 98.88 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 780 97.69 0.13 97.82 2.17 97.82 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 807 96.28 0.87 97.14 2.85 97.15 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 775 99.48 0.13 99.61 0.38 99.61 

เฉลี่ยร้อยละ - 98.19 0.57 98.76 1.23 98.76 
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5.7.4 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา  2560 – 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับ ดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,179 97.38 99.43 99.86 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,138 98.86 99.72 99.44 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,152 99.03 99.29 98.88 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,471 89.21 95.89 97.82 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,357 97.13 98.47 97.15 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,286 99.59 98.84 99.61 

เฉลี่ยร้อยละ - 98.29 98.53 98.76 
 

5.8 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

  5.8.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน  ปีการศึกษา 2560 - 2562  จ าแนกตามรายวิชา 

รายวิชา 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบระหว่าง 

ปีการศึกษา 2561 และ 2562  
(เพิ่ม / ลด) 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย 60.23 68.46 67.41 -1.05 
ภาษาอังกฤษ 46.19 45.15 52.46 +7.31 
คณิตศาสตร์ 47.87 51.50 45.18 -6.32 
วิทยาศาสตร์ 41.81 47.08 36.23 -10.85 

 

 5.8.2 ผลการสอบ O-NET  คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามรายวิชา 

การจ าแนกระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน 67.41 52.46 45.18 36.23 
ขนาดโรงเรียน 61.04 39.60 33.20 32.31 
ที่ตั้งโรงเรียน:ในเมือง 58.24 37.21 30.38 31.71 
ที่ตั้งโรงเรียน:นอกเมือง 52.65 29.72 23.45 29.23 
จังหวัด 54.36 32.01 25.57 29.98 
เขตพ้ืนที่ 55.24 32.83 26.16 30.03 
สังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 
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การจ าแนกระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ศึกษาธิการ ภาค 54.33 31.29 25.29 29.84 
ภาค (ภูมิศาสตร์) 53.68 30.80 24.71 29.58 
กระทรวง : ศึกษาธิการ 55.63 33.69 27.19 30.25 
ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

 

 5.8.3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน  ปีการศึกษา 2560 - 2562  จ าแนกตามรายวิชา 

รายวิชา 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบระหว่าง 

ปีการศึกษา 2561 และ  2562  
(เพิ่ม / ลด) 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย 60.33 59.27 53.93 -5.34 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41.25 41.05 41.04 -0.01 

ภาษาอังกฤษ 43.01 49.12 44.23 -4.89 
คณิตศาสตร์ 40.22 50.94 40.95 -9.99 
วิทยาศาสตร์ 38.35 38.63 37.46 -1.17 

 

 5.8.4 ผลการสอบ O-NET  คะแนนเฉลี่ย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามรายวิชา 

การจ าแนกระดับ ภาษาไทย 
สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 53.93 41.04 44.23 40.95 37.46 
ขนาดโรงเรียน 46.99 38.25 33.84 30.60 31.73 
ที่ตั้งโรงเรียน:ในเมือง 46.39 37.46 33.80 30.40 32.28 
ที่ตัง้โรงเรียน:นอกเมือง 38.50 33.30 24.06 19.82 26.50 
จังหวัด 41.32 34.79 27.55 23.61 28.57 
เขตพ้ืนที่ 41.32 34.67 27.16 23.09 28.34 
สังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 
ศึกษาธิการ ภาค 40.26 34.35 26.31 22.49 27.93 
ภาค (ภูมิศาสตร์) 40.02 34.33 25.76 21.75 27.66 
กระทรวง : ศึกษาธิการ 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 
ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
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5.9 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และจ านวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือก 

     เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 5.9.1 สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 

2563 จ าแนกตามโรงเรียน ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา 2562 

รายการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
โรงเรียนเดิม 660 92.31  
โรงเรียนรัฐบาลอื่น 29 4.05  
โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐบาล 11 1.54  
ท างาน 1 0.14  
เรียนต่อ กศน. - -  
โรงเรียนเอกชน 1 0.14  
อ่ืนๆ (ไม่จบการศึกษา / ไปต่างประเทศ) 13 1.82  

รวม 715 100  
  

 5.9.2 สรุปผลการติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 จ าแนก

ตามมหาวิทยาลัย  

ล าดับที่ มหาวิทยาลัย จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1 ขอนแก่น 406 52.72  
2 มหาสารคาม 58 7.53  
3 จุฬาลงกรณ์ 20 2.59  
4 ธรรมศาสตร์ 30 3.90  
5 เกษตรศาสตร์ 15 1.95  
6 ศรีนครินทรวิโรฒ 14 1.82  
7 ศิลปากร 7 0.91  
8 มหิดล 14 1.82  
9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
11 1.43  

10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 0.91  
11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 0.26  
12 บูรพา 7 0.91  
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ล าดับที่ มหาวิทยาลัย จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
13 นเรศวร 4 0.52  
14 สงขลานครินทร์ 1 0.13  
15 อุบลราชธานี 2 0.26  
16 เชียงใหม่ 10 1.30  
17 เทคโนโลยีสุรนารี 10 1.30  
18 เทคโนโลยีราชมงคล (ขอนแก่น) 32 4.15  
19 พะเยา 2 0.26  
20 แม่ฟ้าหลวง 8 1.04  
21 แม่โจ้ 2 0.26  
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 2.34  
23 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 0.13  
24 รามค าแหง 1 0.13  
25 กาฬสินธุ์ 1 0.13  
26 นครพนม 1 0.13  
27 วิทยาลัยพยาบาล 5 0.65  
28 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 1 0.13  
29 รังสิต 9 1.17  
30 หอการค้าไทย 1 0.13  
31 กรุงเทพ 6 0.78  
32 สยาม 3 0.39  
33 ศรีปทุม 5 0.65  
34 แสตมป์ฟอร์ด 1 0.13  
35 อัสสัมชัญ 2 0.26  
36 เวสเทิร์น 2 0.26  
37 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0.13  
38 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2 0.26  
39 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 0.13  
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีทะเลแห่งเอเชีย 1 0.13  
41 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 2 0.26  
42 สถาบันการบินพลเรือน 1 .130   
43 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 0.13  
44 โรงเรียนจ่าอากาศ 1 0.13  
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ล าดับที่ มหาวิทยาลัย จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
45 ศึกษาต่อต่างประเทศ 8 1.04  
46 อยู่ระหว่างการติดตามผล 13 1.69  
47 รอสอบใหม่ในปีการศึกษา 63 20 2.59  

รวม 770 100  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 5.9.3 สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ/สาขาวิชา 

ล าดับที่ คณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1 แพทยศาสตร์ – หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  38 4.93  
2 แพทยศาสตร์ – หลักสูตรแพทย์แผนไทย  4 0.52  
3 แพทยศาสตร์ – หลักสูตรแพทย์แผนจีน  2 0.26  
4 แพทยศาสตร์ – สาขาเวชนิทัศน์  3 0.39  
5 แพทยศาสตร์ – สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  2 0.26  
6 แพทยศาสตร์ – สาขารังสีเทคนิค  1 0.13  
7 ทันตแพทยศาสตร์ 3 0.39  
8 สัตวแพทยศาสตร์ 2 0.26  
9 เทคนิคการสัตวแพทย์ 2 0.26  
10 เภสัชศาสตร์ 28 3.64  
11 เทคนิคการแพทย์ / กายภาพบ าบัด / สหเวชศาสตร์ 12 1.56  
12 พยาบาลศาสตร์ 28 3.64  
13 สาธารณสุขศาสตร์ 5 0.65  
14 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 0.26  
15 วิศวกรรมศาสตร์ 116 15.06  
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 11.82  
17 วิทยาการสารสนเทศ 2 0.26  
18 เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ 1 0.13  
19 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 0.13  
20 เกษตรศาสตร์ 24 3.12  
21 สถาปัตยกรรมศาสตร์ / ผังเมือง / นฤมิตศิลป์ 10 1.30  
22 ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ 54 7.01  
23 พลศึกษา 2 0.26  
24 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ศิลปะศาสตร์ 62 8.05  
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ล าดับที่ มหาวิทยาลัย จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
25 วารสารศาสตร์ / สื่อสารมวลชน 4 0.52  
26 บริหารธุรกิจ 80 10.39  
27 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5 0.65  
28 เศรษฐศาสตร์ 9 1.17  
29 อักษรศาสตร์ 1 0.13  
30 การบัญชีและการจัดการ 5 0.65  
31 การจัดการธุรกิจอาหาร 1 0.13  
32 วิทยาการจัดการ 3 0.39  
33 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 0.39  
34 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 0.13  
35 โลจิสติก 1 0.13  
36 นิเทศศาสตร์ 4 0.52  
37 รัฐศาสตร์ 2 0.26  
38 นิติศาสตร์ 34 4.41  
39 ศิลปกรรมศาสตร์ 21 2.72  
40 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1 0.13  
41 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 15 1.95  
42 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 7 0.91  
43 วิทยาลัยนานาชาติ 26 3.38  
44 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 3 0.39  
45 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน 1 .130   
46 เทคโนโลยีการบิน 1 0.13  
47 ธุรกิจการบิน 3 0.39  
48 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1 0.13  
49 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 0.13  
50 โรงเรียนจ่าอากาศ 1 0.13  
51 ศึกษาต่อต่างประเทศ 8 1.04  
52 อยู่ระหว่างการติดตามผล 13 1.69  
53 รอสมัครสอบใหม่ปีการศึกษา 3256  20 2.59  

รวม 770 100  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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5.10 รางวัลนักเรียนและครูที่ได้รับ ปีการศึกษา 2562 
 5.10.1 ผลงานนักเรียน (ระดับนานาชาติ) 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาธรรม 
 

ตัวแทนประเทศไทย ไปศึกษาดูงาน
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ ประเทศญี่ปุ่น  

โครงการ Sakura Science 
High School Program 

นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ 
 

ตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมงาน 
International Research School 
(IRS2019) ณ ประเทศรัสเซีย 

สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทยใน 
พระบรมราชูถัมภ์ 

 
5.10.2 ผลงานนักเรียน (ระดับประเทศ) 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายไตรรัตน์ บ ารุงจิต  
นางสาวรินรดา อังวราวงศ์  
นางสาว จุฬารัตน์ บุญมาธรรม    
นายกันตินันท์ ปินใจยศ  
นางสาวรุ้งตะวัน สุทโธ  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

นางสาวปพิชญา ศรีวัฒน์  
นางสาวพชรวรรณ โพธิ์ศรี  
นางสาวศุภดา แก้วกรม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภท
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การประกวด
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ
ครั้งที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

นางสาวกฤชวรรณ อินทศิริ  
นายพงศ์ธเนศ ศรีหล่มศักดิ์  
นางสาวพิชญา ทองกอง  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท
นวัตกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดนวัตกรรม
นาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 9 
ระดับมัธยมศึกษา  

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

นายภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล  
นางสาวปวีณ์พร บัวอร่ามวิไล 
นางสาวพราวรวี อาจบรรจง 
นางสาวภัทรปภา ทัพซ้าย 
นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพัฒนาทักษะ
การวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์  
ค่าย 1 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
ระดับนานาชาติ (IYPT) รอบท่ี 1  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

นางสาวรินรดา อังวราวงศ์  
นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาธรรม  

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย          
Thai Science Camp ณ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 
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นางสาวรินรดา อังวราวงศ์   
 

ผ่านการคัดเลือกรอบ  10 คน สุดท้าย 
กิจกรรม School Lab Thailand 2019 
รอบชิงชนะเลิศ 

องค์การพิพิธพัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 

นายยชุรเวช ถูสมบัติ   
นายภูริช บ ารุงเกียรติ  

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด OBEC 
young inventor  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายภูริช กัญจนานภานิช  รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันชีววิทยา
โอลิมปิกระดับประเทศ 

มูลนิธิ สอวน. 

นายปรเมศ พลดงนอก   
นางสาวชนิสรา ชนาเทพาพร  
นายภูริช กัญจนานภานิช  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1  
เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายมงคล สิริพงศ์พันธ์  
นางสาวชาญิณี ค ามี  
นางสาวสุพิชญา รองค า  

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวชนิสรา ชนาเทพาพร รางวัลเหรียญเงิน การสอบวัดความรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

นายกนก พิทักษ์ 
นายสันติภาพ แสนวิเศษ 

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่  
(OBEC Young Inventor) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายชัยภัทร นาสมบัตร ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science 
Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ครั้งที่ 12 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

เด็กชายกฤษฎ์  สุวรรณไพบูลย์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายปณต  วงศ์วัฒนาเสถียร รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ 
เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงอภิสรา  ค าเชียง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 
การแข่งขันเวทคณิต  ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายกันตินันท์ ปินใจยศ 
นายจิรภัทร มนัสมาสเจริญ 
นายชยานนท์ นนทมาตย์ 
นายนัทฐพงษ์  กลมศิริกุลนันท์ 
นายวรชาติ สารแสน 
นายพศวัต ไสยกานนท์ 
นางสาวธีริศรา คุ้มเมือง 
นางสาวศศิวิมล กองพันธ์ 
นางสาวรัตนาภรณ์ เลิศวิบูลย์กิจ 
นางสาวอรปรียา ศรีสองเมือง 

รางวัลน าเสนอยอดเยี่ยม  การแข่งขัน 
Thailand cansat Rocket 
Competition 2019 

องค์การพิพิธพัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(สทป.) 

นายกันตินันท์ ปินใจยศ 
นายจิรภัทร มนัสมาสเจริญ 
นายชยานนท์ นนทมาตย์ 
นายนัทฐพงษ์ กลมศิริกุลนันท์ 
นายวารชาติ สารแสน 
นายพศวัต ไสยกานนท์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ Krukid 
bright  

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

นายศุภพล วัฒนศิริเวช รางวัลคะแนนสูงสุดในเขตการสอบ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขัน
โครงการ BOT Challenge & 
Experience 2019 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายรุจนพ พิทักษ์ ได้ล าดับที่ 56 จาก 105 รางวัล
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
รอบเจียระไนเพชร  

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ
ร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิต
ไทย คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และพันธมิตร 

นางสาววันสุข กนกคุณ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายพงศธรณ กุศลาไสยานนท์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที ่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เด็กชายโชคติกาล แซ่ฟอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงณัฐธิดา ประทุมดี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวพนิดา อุปถัมภ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงศรัณย์พร บุญชาญ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงกรรณิกา สอนถม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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นายกฤตธนกร หัสพิมพ์ 
นายจารุวัตร ไชยพิเดช 
นางสาวณัฐพัจ สารแสง 
นางสาวดาวดารา เหลาพันนา 
นางสาวนนทิยา พรมอ่อน 
นายนภัส คุณอุดม 
นางสาวพุทธิตา ลาภบุญ 
เด็กหญิงภาวินี พันภักดี 
นายภาษกร ด าเนินผล 
นายภูดิท ถิ่นวงษ์เกอร์ 
นายสุริเยชินท์ สุริยะโชติกุล 
นายอศิวรา นามวงศ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม  
(Wind Ensemble) ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ
ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภูผาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
การเขียนเรียงความ รอบแข่งขัน
ระดับประเทศ วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

ด.ญ.ตฏิตา  แนบสนิท รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Comic 
strip ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

ด.ญ.พิชญ์สินี  คนซื่อ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Comic 
strip ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

นายพีรพล  สุดภู่ทอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

นายธนวรัตน์ จงเชี่ยวชาญวิทย์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

นายพีรพล  สุดภู่ทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) 
 
 

สวทช. 
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นายธนวรัตน์  จงเชี่ยวชาญวทิย์ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) 

สวทช. 

นายพศวัต  ไสยกายนนท์ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การแข่งขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) 

สวทช. 

เด็กหญิงอภิสรา ค าเชียง 
เด็กหญิงขวัญชนก อารามพงษ์ 
นายปรเมศ พลดงนอก 
นายเจษฎาพร พลค้อ  

รางวัลชมเชย แข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสนัติราษฎร์
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กหญิงพรรวินท์ แก่นศักดิ์ศิริ  
 

รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาในการแข่งขันวิชาการ
นานาชาติรอบระดับประเทศประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด   
 

ผ่านการแข่งขันได้ส ารองอันดับที่ 2 ค่าย
ที ่3 ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายของการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เพ่ือคัดเลือกนักเรียน
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 33 (International Young 
Physicists’ Tournament: IYPT 2020) 
ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

เด็กชายณชนก พูลมาสิน รางวัลพันท้ายนรสิงห์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
2563 

ชมรมปันน้ าใจอุ่นไอรัก 

เด็กชายกรกฎ สุภัคชูกุล รางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทยครั้งที่ 8  

8th Thailand 
Mathematics Contest 

นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด ผ่านการสอบคัดเลือกและได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิก
ปรัชญานานาชาติ ที่กรุงลิสบอน ประเทศ
โปรตุเกส ในระหว่างวันที่ 21 - 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
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นายอติวิชญ์ สุภัคชูกุล รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศ
ไทยครั้งที่ 8  รางวัลระดับเหรียญเงิน 

8th Thailand 
Mathematics Contest 

นางสาวรัญชิดา รจนากิจ ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูต
สหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย  
เข้าร่วมโครงการผู้น าเยาวชนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia 
Youth Leadership Program) ซึ่งจะ 
จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Illinois, Chicago, 
Washington D.C.) 

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา 

นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด ผ่านเข้ารอบค่าย 3 ของการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
33 (International Young Physicists’ 
Tournament: IYPT 2020) ณ 
สาธารณรัฐโรมาเนีย 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

เด็กชายอติวิชญ์ สุภัคชูกุล  ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับม.ต้น ครั้งที่ 17 (IJSO) 
รอบ 1 

มูลนิธิ สอวน. และ  
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

นายทินกร หวานแท้ รางวัลรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ ส านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 

เด็กหญิงขวัญชนก อารามพงษ์   รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เด็กชายพัทธดนย์ ดงเจริญ    รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ 
ท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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เด็กชายเควิส ยุทธวิชัยอุ่นประชา  
เด็กชายพิชญพล ภูศรีฤทธิ์   
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวอาภาพรรณ เคมาไชย 
นางสาวปัณนิศา ประกอบนันท์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   
ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป 

มูลนิธิญี่ปุ่น 

นายประณิธาน กรีฑา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    
การแข่งขันร้องเพลงภาษาสเปน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นางสาวณัชชาพัณณ์ ทวีพัฒน์
ผาติ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
การแข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาสเปน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นางสาวรุ่ง  ศิรินันทวิทยา เหรียญทอง  การแข่งขันเทนนิส  
ประเภททีมหญิง 
เหรียญเงิน  การแข่งขันเทนนิส  
ประเภทหญิงคู่ 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35 

นางสาวอภิสรา ค าเชียง ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายกฤษฏ์ สุวรรณไพบูลย์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายสุรวัฒน์ บุญลือ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายคุณภัทร ไชยชุน ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้พื้นฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
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นายพัสกร ลิขิตวงศ์ขจร ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวณัฏฐภัสสร สุดเพาะ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายสรุจ ชุตาพรพงศ์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวแพรวา พลเขตต์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายเจตน์บดินทร์ เพียทา ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวสัจพร  จันทะคาม ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวนัชชา รุ่งเพ็ชรวงศ์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
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นายกฤษฎี พาระพัฒน ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวพิมพ์มาดา พิศิลป์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวรัญชิดา รจนากิจ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายปรเมศ พลดงนอก ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายธีรวีร์ เพรงมา ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายพลพล ซื่อตระกูลพานิชย์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวณัฐธยาน์  เหล่าวิทยวงศ์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวณชยาภรณ์  สุศีลสัมพันธ์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
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นางสาวรุจิภาส ชื่นชมกิจ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นายศุภพล วัฒนศิริเวช ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

นางสาวพาณิภัค สิริเพาประดิษฐ์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 
 

 
5.10.3 ผลงานนักเรียน (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายปรเมศ พลดงนอก  
นางสาวชนิสรา ชนาเทพาพร 
 

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหา 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายชัยภัทร นาสมบัติ  รางวัลชมเชย การแข่งขัน Pre School 
Lab ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายกนก พิทักษ์  
นายสันติภาพ เเสนวิเศษ  
นายอุกฤษฏ์ บุตรทุมพันธ์   

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เด็กชายณัฐชนน ทองไพร 
เด็กหญิงญาธิดา ลพพันธ์ทอง 
เด็กหญิงธัญจิรา ปัญญาสาร 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.ต้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นางสาวรินรดา อังวราวงศ์  
นายธนัทร ดวงสุฤทธิ์  
นายจิรภัทร ต่างประโคน  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นายภูริช กัญจนานภานิช  
นางสาวภัณฑิรา ชมภูนุช  
นางสาวอมรชนก ลีทองดี  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการ
แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 
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นายพลพล ซื่อตระกูลพาณิชย์ 
นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาธรรม  
นายคุณัญญา ว่องไว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นายมงคล สิริพงศ์พันธ์  
นางชาญิณ ีค ามี  
นางสาวสุพิชญา รองค า  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นายเจตนิพิฐ จันทร์งาม  
นางสาวอรเทพิน โง้วศิริ  
นางสาวชฎาทิพย์ วัฒนกิติกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 เหรียญ
ทอง การน าเสนอโครงงานแบบบรรยาย 
สาขาฟิสิกส์ การประชุมวิชาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายนิพิฐพนธ์ ภูมิลา  
นายปณต วงศ์วัฒนาเสถียร 
นางสาวภัทรนันท์ ภัทรบัญชา  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1  
เหรียญทอง การน าเสนอโครงงานแบบ
โปสเตอร์ สาขาโลกและสิ่งแวดล้อม การ
ประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายธัชพล วรุณศิริ  
นางสาวญาณิศา อินทร์หอม  
นางสาวนันทกานต์ วอน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2  
เหรียญทอง การน าเสนอโครงงานเป็น
ภาษาอังกฤษ การประชุมวิชาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายภูริช กัญจนานภานิช  รางวัลคะแนนสูงสุด ในสาขาชีววิทยา 
การตอบปัญหาทางวิชาการระดับ
ปริญญาตรี (สาขาชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี  

นายไตรรัตน์ บ ารุงจิต  
นางสาวรินรดา อังวราวงศ์  
นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาธรรม    
นายกันตินันท์ ปินใจยศ  
นางสาวรุ่งตะวัน สุทโธ  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8 กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จังหวัด
นครพนม 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายภูริช กาญจนาภานิช 
นายหรรษวัต โชติช่วงนิรันดร์ 
นายธีรนันท์ เจริญจรรยากุล 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 
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เด็กชายนิปุณ สิงธพ 
เด็กชายวรินธร อรรคฮาด 
เด็กชายพงศกร ตั้งคณาทรัพย์ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

นายชัยภัทร นาสมบัติ 
นางสาวณัฏฐณิชา ชิณวงษ์ 
นางสาววรรณพร บุญประภากร 

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

เด็กหญิงสุพรรณิชา รักษ์มณี 
เด็กหญิงนันทิยา ปังประเสริฐ 
เด็กหญิงปัณฑิกา โยธาภักดี 

ผ่านรอบข้อเสนอโครงงาน การประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(YSC2020) ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC)  

นางสาวมัลลิกา น้ าแก้ว 
นางสาวภัทรภรณ์  พุ่มสวัสดิ์ 

ผ่านรอบข้อเสนอโครงงาน การประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(YSC2020) ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

เด็กหญิงอรวรา รัตนพล  
เด็กหญิงแพรวา พลเขตต์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวอนัชชา มีถม 
นางสาวเจษฎาภา โฮมค าจันทร์ 
นายหัสพงศ์ เดชอินทรนารักษ์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย 

เด็กหญิงอารียาโรส วิลเลี่ยม  
เด็กหญิงบุญรักษา พรศิลปกุล  
นางสาวปิ่นฤทัย ปกิรนะ 
 

รางวัลชนะเลิศ การโต้วาทีภาษาอังกฤษ
รอบท่ี 1 

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
 

นายปริญวัตติ์ ค าภาษี 
นายซือหมิง  อ้ึง 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขัน 
ทักษะภาษาอังกฤษ (Thailand  
English  Online  Contest 5) 

บริษัทอิงลิชออนไลน์ จ ากัด 

นายหัสพงศ์ เดชอินทรนารักษ์ 
นางสาวเจษฎาภา โฮมค าจันทร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
(Thailand  English  Online  
Contest 5) 

บริษัทอิงลิชออนไลน์ จ ากัด 

นายประณิธาน กรีฑา รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันร้องเพลง
ภาษาสเปน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 
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นางสาวกัฐฐาณัฐ ทองอ้อม รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาสเปน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 

นางสาวณัชชาพัณณ์ ทวีพัฒน์ผาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
การแข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาสเปน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 

เด็กหญิงอารียาโรส วิลเลี่ยมส ์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.ต้น 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นายอเล็กซานเดอร์ ไวเนอร์   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นางสาวปฐพร สังสรรค์อนันต์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นายชยกร พลโพธิ์   
นางสาวฐานิสา โลร็องต์  
นางสาวพิมดาว ศรีศักดิ์   
นางสาวรักต์กันท์ อนุรักษ์ชนะชัย 
นายภูริทัต ชาครียรัตน์  

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
ละครสั้น ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นายภูริ พิรุณสุนทร   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทอง
การประกวดร้องเพลง ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นางสาวญาดา นิลจันทร์  
นางสาวศุภรดา สงวนศรี   

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทอง 
การตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
ระดบั ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นางสาวรัตติยาพร คงตระกูล   
นายกุลเศขร ์พัฒน์ด ารงจิตร  
นายตนุภัทร กล้าผจญ   

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 เหรียญทอง 
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 
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เด็กชายวีรภัทร ลีพิบูลย์สวัสดิ์
เด็กหญิงเจรดา วรรณสินธุ์ 
เด็กหญิงรัญชิดา รจนากิจ 
เด็กชายก้องภพ ทองบุ    
เด็กหญิงนาตาลี มอร์ลีน วิกก์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 เหรียญทอง 
ละครสั้น ระดับ ม.ต้น 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นางสาวศีลรศา เทเรซ่า พรศิลปกุล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 13 เหรียญทอง 
เล่าเรื่องภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นางสาวคลาวเดีย คะโนล์   
นางสาวกนกกร กิจเลิศพรไพโรจน์  
นางสาวสินทรา พรหมโคตร์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 เหรียญทอง 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

เด็กชายนิพพิชฌน์ ชนิตรวงศ ์  
 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 เหรียญทอง 
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.ต้น 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

เด็กหญิงอรรศวรรณ หีบทอง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 14 เหรียญทอง
ประกวดร้องเพลง ระดับ ม.ปลาย 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญสร้าง 
เด็กหญิงติณณาฏ์ ตงศิริ 
เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ ตันติสุวิชวงษ์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่  31 เหรียญทอง 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

เด็กชายอติวิชญ์ สุภัคชูกุล 
เด็กหญิงวรนิษฐา สิริเพาประดิษฐ์ 
เด็กหญิงภัสชญา โอสถาเลิศ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 47 เหรียญเงิน 
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

เด็กหญิงบุญรักษา พรศิลปะกุล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 13 เหรียญเงิน 
เล่าเรื่องภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 
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เด็กชายชโนตม์ อภิชนตระกูล 
เด็กหญิงคริษฐา วิชญชีวินทร์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 10 เหรียญทอง 
การตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.ต้น 

The 12th Northeastern 
EP/MEP Open House 
Nakhonphanomwittaya
khom School. 

นายภูริ พิรุณสุนทร รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง 
การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  
ระดับม.ปลาย 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 

นายชยากร พลโพธิ์   
นางสาวพิมดาว ศรีศักดิ์  
นางสาวฐานิสา โลร็องต์ 
นางสาวรักต์กันท์ อนุรักษ์ชนะชัย 
นายภูริทัต ชาครียรัตน์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
ระดับ ม.ปลาย 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 

นายอเล็กซานเดอร์ ไวเนอร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขนัสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.ปลาย 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 

เด็กหญิงอารียาโรส วิลเลี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ระดับ ม.ต้น 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 

นางสาวญาดา นิลจันทร์  
นางสาวศุภรดา สงวนศรี  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  
ระดับ ม.ปลาย 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 

นายชยากร พลโพธิ์ 
นางสาวพิมดาว ศรีศักดิ์ 
นางสาวฐานิสา โลร็องต์ 
นางสาวรักต์กันท์ อนุรักษ์ชนะชัย 
นายภูริทัต ชาครียรัตน์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
ระดับ ม.ปลาย 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 

นางสาวปฐพร สังสรรค์อนันต์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
ระดับ ม.ปลาย 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 

นายอเล็กซานเดอร์ ไวเนอร์  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ    
ระดับ ม.ปลาย 

The 1st National 
EP/MEP Open House 
2019 at Satriwitthaya 
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เด็กหญิงอารียาโรส วิลเลี่ยม  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น 

The 1st National EP/MEP 
Open House 2019 at 
Satriwitthaya 

 
5.10.4 ผลงานนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / จังหวัด)  

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายณัฐชนน ทองไพร 
เด็กหญิงญาธิดา ลพพันธ์ทอง 
เด็กหญิงธัญจิรา ปัญญาสาร 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายปรเมศ พลดงนอก 
นางสาวชนิสรา ชนาเทพาพร 
นายภูริช กัญจนานภานิช 

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69   

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กชายตติพล พลพานิชย์ 
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จันทร 
เด็กหญิงศิรดา วรศักดิ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1– ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายมงคล สิริพงศ์พันธ์ 
นางสาวชาญิณี ค ามี 
นางสาวสุพิชญา รองค า 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงสุพรรณิชา รักษ์มณี 
เด็กหญิงปัณฑิกา โยธาภักดี 
เด็กหญิงนันทิยา ปังประเสริฐ 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายรติพล โทหล้า 
นายพลพล ซื่อตระกูลพาณิชย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2  
เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงนาขวัญ แดงพิบูลย์สกุล 
เด็กหญิงพิชญ์ปิยา บุษราคัม  
เด็กหญิงเพลงดาว ชมภูพาน 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 



 

โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 86 
 

นางสาวชัชฎาภรณ์ พลภักดี 
นางสาวณัฐฐาพร ศรีกุลวงศ์ 
นางสาวสุธาสินี แพนไธสง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวกุลธิดา แก้วโนนตุ่น 
นายพิจักษณ์ อารยาวิชานนท์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 
เหรียญทอง  การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กชายณัฐสิทธิ์ แก้วดี 
เด็กชายธรานนท์ ลักษณ์ชยปกรณ์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)  
ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กชายกฤตวิทย์ ลมมูลตรี 
เด็กชายนิติพล นิติพจน์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  
ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงพักตร์พิมล เทพศรี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวธนภรณ์  แทนหา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงปรียาภา มารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1  
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายกฤษฏ์ สุวรรณไพบูลย์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายปณต วงศ์วัฒนาเสถียร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กชายปัญญากร แก้วอนันต์ 
เด็กชายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับ ม. 1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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เด็กหญิงอภิสรา ค าเชียง รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันเวทคณิต 
ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69   

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กชายธกร นามวงศ์ 
เด็กชายอติวิชญ์ สุภัคชูกุล 
เด็กหญิงจริญญา สีละพัฒน์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภททฤษฎี ระดับ ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวชนัญญา ปานนี้ 
นางสาวทิพย์ลดา โพธิจักร 
นางสาวธนธร ภูพานทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภททฤษฎี ระดับ ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายพศวัต ไสยกานนท์ 
นายเกษมสันต์ เรื่องศิริปิยกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงวรันธร หินเธาว์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงปารรัศม์ วรรณพราหมณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงธิติมาพร ไมตรีแพน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1  
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ระดับ ม.1 - ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวกษมา นามมาลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1  
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงคร์ะดับ ม.4 – ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายพิทยุตม์ ตาลสุก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1  
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 



 

โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 88 
 

เด็กชายกิตติกวิน จันทบุตราช รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ระดับ ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ เคนชมพู      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับ ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวณัชชา จันทพล   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดบั ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงขวัญชนก อารามพงษ์   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวจรรย์อมล ค าสา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงฐปนรรต อินทสุราช   รางวัลล าดับที่ 4 การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวรัตนาฒย์ จันทร์ลา    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภูผาลัย   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวกชมาศ กองเพชร  รางวัลล าดับที่ 4 การแข่งขันเรียงร้อย 
ถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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เด็กชายพัทธดนย์ ดงเจริญ    รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวสิรินันท์ กันจินะ   
นางสาววชิราภรณ ์ไชยอ านาจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ  ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กชายเควิส ยุทธวิชัย อุ่นประชา 
เด็กชายพิชญพล ภูศรีฤทธิ์   
 

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1– ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวธีร์สุดา สวัสดิ์ผล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงทัสวรรณ ภูตะโชติ  
เด็กหญงิณัชชา จันสุข  
เด็กหญิงสุภัทริญาดา กองกุล  

รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 5  การแข่งขัน
ตอบค าถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 
ระดับจังหวัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิง ณัฐพร จิรกุลสมโชค รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
การแข่งขันเล่านิทาน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวซาอิยูมิ โมทจิตร์ 
นางสาวอัจฉริยา ศรีจ าปา 
นางสาวพัดชา ไชยค า 
นายณัฐ สังกา 
นายทิษณุ สีหะวงษ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
เหรียญทอง  การแข่งขันละครสั้น
ภาษาญี่ปุ่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวอารีวรรณ ทักษิณสิทธิ์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวอาภาพรรณ เคมาไชย 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวปัณนิศา  ประกอบนันท์ 
นายวรภพ เผือดจันทึก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
เหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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นางสาววรวรรณ ศรีนครดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
เหรียญทอง  การแข่งขันเรียงความ
ภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายวิทวัส ทิพย์สุทธิ์ 
นายนิติรัฐ ลืนภูเขียว 
นางสาวฟ้าประทาน บัวทอง 
นางสาวปรัชญาวรรณ มูลสาร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เหรียญทอง  ละครสั้นภาษาจีน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวปานสิริน สามไพบูลย์ 
นางสาวกวีพร ท้าวสัจธรรม 

รางวัลล าดับที่ 4 เหรียญทอง   
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายเล่าปี่ ก้อนศรีษะ 
นางสาวณัชชาภัทร ด่านทองหลาง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

เด็กหญิงขวัญชนก อารามพงษ์ 
เด็กหญิงปุณณิชา เขษมภูริชกานต์ 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สาริภา 
เด็กชายพัสกร สิทธิกระโทก 
เด็กหญิงพิชญาภา ดาผา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor :YC )  
ม.1  - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาววชิรนันท์ ทานะอินทร์ 
นางสาวพราวรวี อาจบรรจง 
นางสาวอิงฟ้า ศรีมงคล 
นางสาวโชษิตา ปลาปูทอง 
นางสาวภัทราพร ทองวงษ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor :YC )  
ม.4  - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวอริยาภรณ์  นิมิตนเรศกิตติ์ ชนะเลิศ ขว้างจักร และทุ่มน้ าหนัก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายธนพงษ์  ธนพงศากร ชนะเลิศ กระโดดไกล เขย่าก้าวกระโดด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

ทีมบาสเกตบอลหญิงรุ่นอายุ 15 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง
รุ่นอายุ 15 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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ทีมฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 15 ปี 
 

ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลชาย   
รุ่นอายุ 15 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

ทีมวิ่งผลัดชาย รุ่นอายุ18 ปี รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

ทีมวิ่งผลัดหญิง รุ่นอายุ 18 ปี รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร  รุ่นอายุ 18 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายเล่าปี่ ก้อนศรีษะ 
นางสาวกวีพร ท้าวสัจธรรม 
นางสาวภัสราภรณ์ เสียงไพรพันธ์ 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
กิจกรรมจัดป้ายนิเทศวัฒนธรรมจีน 
การแข่งขันทักษะภาษาจีน 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 

นางสาวพิชชาภา พลเรือง รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการ      
เล่านิทานภาษาจีน   การแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 

นางสาววรวรรณ ศรีนครดี รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  กิจกรรม
การคัดลายมือภาษาจีน  การแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 

เด็กหญิงภัททิยา ภูห้องเพชร รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง 
กิจกรรมการอ่าน pinyin   
การแข่งขันทักษะภาษาจีน 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 

เด็กหญิงธนภรณ์ ช่างเหล็ก รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
กิจกรรมการคัดลายมือ 
การแข่งขันทักษะภาษาจีน 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 

นายพัสกร  สิทธิกระโทก  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 การตอบ
ปัญหาธรรมะ โครงการประเพณีวัน
ส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

นางสาวสุคนธา  ผาพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 การตอบ
ปัญหาธรรมะโครงการประเพณีวัน
ส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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นางสาวกัญญากร  อนุชน  รางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรมะ 
โครงการประเพณีวันส าคัญของชาติ 
และศาสนา วันมาฆบูชา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

นางสาวณชิากร  แสงเพ็ชร รางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรมะ 
โครงการประเพณีวันส าคัญของชาติ 
และศาสนา วันมาฆบูชา   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 5.10.5 ผลงานครู (ระดับประเทศ / ระดับภาค / ระดับจังหวัด)  

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ 
 

รางวัลดีเด่น เพื่อส่งเสริมยกย่อง 
เชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาครู 
“ประเภทครูผู้สอน” 

คุรุสภา 

นายยศวัฒน์ พาผล  รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 และคุรุสภาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ 
นายศิวะ ปินะสา 
นางสาวภัทรวดี นามวงษ์ 
คุณครูฟิสิกส์ทุกท่าน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายยศวัฒน์ พาผล                          
นางสาวกานตวดี กมล 
นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์ 
 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การประกวด
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ
ครั้งที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

นายยศวัฒน์ พาผล                          
นางสาวกานตวดี กมล 
นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์ 
 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท
นวัตกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวด
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ
ครัง้ที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา  

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
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นางศิริเพ็ญ ศรีตระกูล 
นางสาวภัทรวดี นามวงษ์ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 การแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT) 
รอบที่ 1  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายยศวัฒน์ พาผล                          ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การประกวด OBEC young 
inventor  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายณัชทัต ลิมป์เศวต 
นางสาวศิวพร เทพจั้ง 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่1 เหรียญทอง  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นายนรินทร รัตนทา 

ครูทีป่รึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายยศวัฒน์ พาผล                          ครูที่ปรึกษานักเรียนได้ผ่านเข้ารอบ 
ชิงชนะเลิศ การแข่งขันผลงาน
สิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ (OBEC young 
inventor) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นายณัชทัต ลิมป์เศวต 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวอาริศรา อรรคษร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขัน Pre School Lab ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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นายยศวัฒน์ พาผล                         
นางสาวกานตวดี กมล 
 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นางจุฑามาศ จันประเทือง 
นายพงศธร ทิพรักษ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นายณัชทัต ลิมป์เศวต 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นายณัชทัต ลิมป์เศวต 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันการแก้ปัญหาโดย
ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นายณัชทัต ลิมป์เศวต 
นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการ
แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นายนรินทร รัตนทา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นางสาวภัทรวดี นามวงษ์  

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่1 เหรียญทอง  
การน าเสนอโครงงานแบบบรรยาย 
สาขาฟิสิกส์ การประชุมวิชาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นางสาวอาริศรา อรรคษร 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่1 เหรียญทอง  
การน าเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ 
สาขาโลกและสิ่งแวดล้อม การประชุม
วิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 
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นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นางสาวณัชทัต ลิมป์เศวต  

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่2 เหรียญทอง  
การน าเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ 
การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ 
นายศิวะ ปินะสา 
นางสาวภัทรวดี นามวงษ์ 
คุณครูฟิสิกส์ทุกท่าน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 
8 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ที่จังหวัดนครพนม 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นายนรินทร รัตนทา 
นางพัชรินทร์ แสนพลเมือง 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

นายนรินทร รัตนทา 
 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

นายนรินทร รัตนทา 
 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้ผ่านรอบข้อเสนอ
โครงงาน การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(YSC2020) ได้รับทุนสนับสนุนการ 
ท าวิจัย 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

นางจุฑามาศ จันประเทือง 
นายพงศธร ทิพรักษ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25  )สพม .25 ) 
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นายณัชทัต ลิมป์เศวต 
นางสาวศิวพร เทพจั้ง 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 
ครั้งที่  69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางบุษกล แก้วบัวดี 
นายศิวะ ปินะสา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่1 เหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 
นายนรินทร รัตนทา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายนรินทร รัตนทา 
นางพัชรินทร์ แสนพลเมือง 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาวศิวพร เทพจั้ง 
นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่2 เหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางกัญญา เกื้อกูล 
นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69   

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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นางกัญญา เกื้อกูล 
นางอุทัยวรรณ สอนเจริญ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  69   

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นายศิวะ ปินะสา 
นางบุษกล แก้วบัวดี 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่2 เหรียญทอง  
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 

นางกัญญา เกื้อกูล 
นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบิน 
พลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางกัญญา เกื้อกูล 
นางพัชรินทร์ แสนพลเมือง 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบิน 
พลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางสิริพร  ระวีกุล -รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง  การแข่งขัน Comic strip  
ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 และคุรุสภาจังหวัด
ขอนแก่น            
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

)สพฐ(.  

นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง 
 
 
 
 
 

-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง   การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง -ครูที่ปรึกษาโครงการ การแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) 

สวทช. 

นายนาคิน สัจจะเขตต์ -ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
น าเสนอยอดเยี่ยมการแข่งขัน 
Thailand cansat Rocket 
Competition 2019 
 
-ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
สร้างสื่อการเรียนรู้ Krukid bright 

องค์การพิพิธพัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(สทป.) 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ -ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
น าเสนอยอดเยี่ยมการแข่งขัน 
Thailand cansat Rocket 
Competition 2019 
-ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
สร้างสื่อการเรียนรู้ Krukid bright 

องค์การพิพิธพัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางอัศวีนา ม่วงภูเขียว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง  
การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง  
การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสุภัทรา โพธิ์หล้า ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางนิสานันท์ ชามะรัตน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   โครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ม.4 - ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางสาวรสิกกานต์ รัตตศิริ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   โครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ม.4 - ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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นางปณิชา พัฒนานนท์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   โครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ม.1 - ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 
 

นางสาวกฤติมา กึกก้อง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   โครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ม.1 - ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางปารญ์ิญา กุลหนองแดง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันซูโดกุ 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางพวงผกา ศรีโบราณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางขนิษฐา หอมสิน -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี  ม.1 - ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม 
 
 
 
 
 

-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางนดาวรรณ ชัยสงคราม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทชาย ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวณัฏฐิญา คุ้มตะบุตร -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางเพชรัตน์ จารุตัน -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางนดาวรรณ ชัยสงคราม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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นายสมชาย ค าหล้า 
นายมวลชน เทศแก้ว 
นายจิตริน เทศแก้ว 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่2  
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางดวงรัตน์ ดียา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางวาณี หลวงแก้ว -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นายสุจินต์ หอมสิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางจรี  วรชิณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางพิชญ์สมร    อินทรจักรพงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
นางนงนุช  จันทรโสภณ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวอนงค์  บุญเลิศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางจุไรรัตน์   แอมนนท์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ล าดับที่ 4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1 –ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม    
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4 –ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแฟน
พันธุ์แท้วรรณคดีไทย ในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางฉัตรทอง ดวงลีดี   -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่2 การแข่งขนัการ
เขียนเรียงความ รอบแข่งขัน
ระดับประเทศ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่1  การแข่งขัน 
เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
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นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ ์     -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที ่2 การแข่งขันการ
เขียนเรียงความ รอบแข่งขัน
ระดับประเทศ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลที่ 4 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.4 – ม. 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางรัชนีวัลย์ พรหมแสง   
 

-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ   
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที ่69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์     ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ   
ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางกุลวดี บงแก้ว -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตร   - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
แฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวสิรินาถ จันทวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศล าดับที่ 5 การแข่งขันตอบ
ค าถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 

นางทีนดา หอมเนตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor :YC )  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25 (สพม.25) 

นางสาววรรณภา อริยา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor :YC )  
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25 (สพม.25) 

นางภัสราภรณ์ พินิจ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor :YC )  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25 (สพม.25) 
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นางวาสนา ภัทรธรรม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor :YC )  
ม.4  - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25 (สพม.25) 

อาจารย์อักษรศรี ชาติศรี ครูดีปลอดอบายมุข ปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

อาจารย์ขวัญพิศ  ค าวงศ์ ครูดีปลอดอบายมุข ปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นายสุจิน นามสทอน  -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฏ 
 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย และ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสมพิศ ทวีสอน -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ 
 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) 
บริษัทอิงลิชออนไลน์ จ ากัด 
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นางสาวกุนตี ภูพานเพชร -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฏ 
 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาววษิรฏา ไชยภ ู -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันร้องเพลงภาษา
สเปน  
 -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษา
สเปน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน
เขียนตามค าบอกภาษาสเปน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
ร้องเพลงภาษาสเปน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน
เขียนตามค าบอกภาษาสเปน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)  
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นางสาวนันทภัค แซ่โค้ว -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันร้องเพลงภาษา
สเปน  
 -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษา
สเปน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน
เขียนตามค าบอกภาษาสเปน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 
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ร้องเพลงภาษาสเปน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน
เขียนตามค าบอกภาษาสเปน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาสเปน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นางสาวอภินุช นาเลาห์ -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง  
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
เล่าเรื่องจากภาพ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
การพูดเพ่ืออาชีพ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 69 

มูลนิธิญี่ปุ่น   
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
 

นางสาวพิชยา พิทยาวัฒนชัย -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน 
ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง  

 มูลนิธิญี่ปุ่น   
 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
เล่าเรื่องจากภาพ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
การพูดเพ่ืออาชีพ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 69 

นางประภารัตน์ เนื่องแก้ว อารีล้น ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริษัทอิงลิชออนไลน์ จ ากัด 

นางนิตยา ขันทะวงศ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทาน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
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นางสาวอาทิตยา มวลเมืองสอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทาน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

นางสาวสถาพร แซ่จ๋าว -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การเล่าเรื่องจากภาพ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การเรียงความภาษาจีน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
ละครสั้นภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ล าดับที่ 4  เหรียญทอง  การพูดเพ่ือ
อาชีพภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ครั้งที่ 69 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง  การจัดป้ายนิเทศ
วัฒนธรรมจีน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง  การเล่านิทานภาษาจีน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การคัดลายมือภาษาจีน 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 (สพม.25) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 
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Mr. Bi guo xian -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การอ่าน pinyin 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  กิจกรรมการ 
คัดลายมือ 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 

 



 

คณะกรรมการผู้จดัท า 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร   ผู้อ านวยการโรงเรียน  

2. นายอดุลย์เดช  ฐานะ    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  

3. นางชุรีพร   นาเลาห์   รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

4. นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน   รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

5. นายธนัช     ฐากุลธเนศ  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นางวิภาดา   จอมทอง   ประธานกรรมการ 

2. นายณัชทัต   ลิมป์เศวต   รองประธานกรรมการ 

3. นายสวัสดิ์   จันทร์ไตรรัตน์   กรรมการ  

4. นางสาววิรยา   ค าหนูไทย   กรรมการ 

5. นายวีระชน  แสงศรีเรือง   กรรมการ  

6. นางสาวสุบรรณ์  ชัยค าดี    กรรมการ  

7. นางทิพวรรณ์   บุปผาพรหม   กรรมการ  

8. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสดิ์   กรรมการ  

9. นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย    กรรมการ  

10. นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม   กรรมการ  

11. นายพีรรัตน์   พรสุรัตน์   กรรมการ  

12. นางสาวสิรินาถ  จันทะวงษ์   กรรมการ  

13. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม   กรรมการ  

14. นางอัจฉริยา   พหลทัพ   กรรมการ  

15. นางสาวกฤติมา  กึกก้อง    กรรมการ  

16. นายอรรถกร  เกษรแก้ว   กรรมการ 

17. นางอุมาพร   สุขสอาด   กรรมการ  

18. นางสาวเสาวนิตย์  ศรีงามเมือง   กรรมการ  

19. นางปิยะธิดา  ดีรักษา    กรรมการ  

20. นางภัสราภรณ์  พินิจ    กรรมการ  

 

 



 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ต่อ) 

21. นายนิพนธ์   เพียรทอง   กรรมการ  

22. นายจักรกริช  อ่อนสา    กรรมการ  

23. นางสาวพัชราภรณ์    ผาหัวดง   กรรมการ  

24. นางสาวนราภรณ์      หนองหลวง   กรรมการและเลขานุการ  

25. นางสาวอาทิตยา       มวลเมืองสอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

26. นางสาวณัฏฐ์ณิชา     วรรณทิพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 




