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สารสนเทศปการศึกษา  2561 

 
 

 

โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต  28  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ  ปการศึกษา  2561  ฉบับนี้  ไดรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและผลการ

ดําเนินงานในรอบปการศึกษา  2560  ของโรงเรียนกันทรารมณ  ซ่ึงประกอบดวย  ขอมูลท่ัวไป  เกียรติประวัติ

โรงเรียน  โครงสรางการบริหาร  แนวทางการจัดการศึกษา  วสิัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค กลยุทธ  ขอมูล

นักเรียน  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขอมูลอาคารสถานท่ี  ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร  

สภาพและบรรยากาศการเรียนรู  แหลงเรียนรูตาง  ๆ   ผลการดําเนินงานตาง  ๆ  ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม  ผลการทดสอบระดบัชาติ  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  ผลการประเมินการอาน  คิด วิเคราะหและเขียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผลการ

ประเมินสมรรถนะ  ผลงานและความภาคภูมิใจ จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด  จํานวน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3(เดิม)  ท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษาตอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  อันเปน

พ้ืนฐานท่ีสําคัญของการนําเสนอขอมูลเพ่ือรายงาน  ประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  และ

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ  ผูบริหารโรงเรียน  กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ  คณะครู  และนักเรียน  รวมท้ัง

ผูเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูล  รวบรวม  สรุปผลใหมีขอมูลท่ีสมบูรณและเปนปจจุบัน 

 

        โรงเรียนกันทรารมณ 
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สารบัญ 

 หนา 

สวนที่  1 ขอมูลทั่วไป 1 
 ประวัติโรงเรียน 1 
 สัญลักษณประจําโรงเรียน 3 
 ท่ีตั้งของโรงเรียน 5 
 แผนผังโรงเรียน 6 
 คณะผูบริหารโรงเรียน 7 
 การติดตอส่ือสาร 8 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 9 

สวนที ่ 2 การบริหารและจัดโครงสรางการบริหาร 11 

 โครงสรางการบริหารงาน 11 
 ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 12 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 

สวนที่  3  แนวการจัดการศึกษา 13 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ 13 
 ขอมูลจํานวนนักเรียน 15 
 ขอมูลน้ําหนักสวนสูงนักเรียน 20 
 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 
 ขอมูลพนักงานราชการและฝายสนับสนุน 36 
 ขอมูลขาราชการครูรายบุคคล 37 
 ขอมูลพนักงานราชการและฝายสนับสนุนรายบุคคล 44 
 ขอมูลอาคารสถานท่ี 48 
 ขอมูลงบประมาณ 50 

สวนที่  4  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 52 
 ขอมูลแหลงเรียนรู 52 
 สถิติการใชหองสมุด 53 
 บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 54 
 ภาพอาคารสถานท่ี 57 
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สารบัญ 

 หนา 

สวนที่  5 ผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ในปการศึกษา  2560 73 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา  2560 73 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 79 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET ) 80 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา  2560 86 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 97 
 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนส่ือความ 98 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 99 
 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ  5  ดาน 100 
 สถิติการใชหองพยาบาล  ปการศึกษา 2560 103 
 ผลงานความภาคภูมิใจโรงเรียนกันทรารมณ  ปการศึกษา  2560 105 
 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 122 
 จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3(เดิม) ท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษาตอ 122 
 สถิติการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 122 
 ผลการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปการศึกษา  2560 123 
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สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติโรงเรียน 

  

  โรงเรียนกันทรารมณ   เริ่มเปดทําการสอนเม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2499  เดิมสังกัดกองการ

มัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ไดรับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ  เปน

โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอกันทรารมย  เม่ือ พ.ศ  2499  โดยมี  นายสูรย  สุภาพ  เปนผูดูแล  ตอมา

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแตงตั้ง นายสิงคํา  สมหอม  ใหดํารงตําแหนง ครูใหญคนแรก   

 

 

พ.ศ.2546  เม่ือวันท่ี  7  กรกฎาคม 2546 โรงเรียนไดเปลี่ยนมาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต  1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
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พ.ศ.2553    โรงเรยีน

กันทรารมณไดเปลี่ยนมาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28  (ศรีสะเกษ

และยโสธร)  สังกัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

       

 

 

พ.ศ.2561  ปจจุบัน นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ   ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการ

โรงเรียนกันทรารมณ 
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สัญลักษณประจําโรงเรียน 

ตราโรงเรียน 

 

 

 

                                 
                         

  

 

                                      

 

 

                                     

 

สีเขียว  หมายถึง  ความสุข  ความรมเย็น เปนสงา 

     สีเหลือง  หมายถึง  ความเปนผูมีปญญา ความกาวหนา  ความรุงโรจนแหงชีวิต 

 

 

ปรัชญา 

วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ 

“คนจักลวงทุกขได   เพราะความเพียร” 

 

“ดนตรี    กีฬา   วิชาการ” 
ศิษย ก.ร. ตองเกงเรียน   ไมเกเรและรักการกีฬา คําขวัญ 

อักษรยอช่ือ

 

“ก.ร.” 

สีประจําโรงเรียน เขียว  -  เหลือง 
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 ดอกไมประจํา

 

ดอกทองอุไร 

เอกลักษณโรงเรียน เรียนรู คู ICT 

 

อัตลักษณโรงเรียน กีฬาเดน  เนนจิตอาสา 

วัฒนธรรมองคกร 

 KTRR  -  Model 

K  = Knowledge    

ความรูเปนฐานในการวางแผนการทํางาน 

T  = Technology  

สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย 

R  = Re – Check  

มีการกํากับ  ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

R  = Responsibility & Result  

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

แลกเปล่ียนเรียนรู  มุงสูการทํางานเปนทีม 

วงจรระบบ  
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ท่ีตั้งของโรงเรียน 

โรงเรียนกันทรารมณตั้งอยูท่ีละติจูด  15.1036 0N  ลองจิจูด  104.57538 0E   มีพ้ืนท่ี 35 ไร 1 งาน 83  

ตารางวา  ตั้งอยูเลขท่ี 1 ถนนประชารังสฤษดิ์ หมู  12 ตําบลดูน   อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ   ใน

เขตเทศบาลตําบลกันทรารมย  รหัสไปรษณีย  33130   โทรศัพท  0-4565-1143   โทรสาร  0-4565-1532   

เว็บไซต  www.kr.ac.th    ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  krschool@thaimail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr.ac.th/
mailto:krschool@thaimail.com
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แผนผังโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

หอ
งก

าร
เง

นิพั
สดุ

 

หองน้ํา 
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คณะผูบริหารโรงเรียน 

 

 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท  081-9767134   
 

 

 

          นายทรงพล นนทา ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน   
 รับผิดชอบกลุมบริหารงานท่ัวไป    
          วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาการจัดการ 
          โทรศัพท 082-8684988  e-mail: songphon1959@hotmail.co.th  
 
  

 

นายประดิษฐ  ทองเกลี้ยง ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน                    

รับผิดชอบกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา   

โทรศัพท 085-4939195  e-mail: pradit_thong@hotmail.co.th   

 

      

         นายประจักษ  นาจําปา ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน   

      รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 

       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  

        โทรศัพท 063-0210831  e-mail : billy99999@windowslive.com 
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การติดตอสื่อสาร 

โรงเรียนกันทรารมณ   (KANTHARAROM  SCHOOL) 

โทร  0-4565-1143    โทรสาร  0-4565-1532   เว็ปไซต www.kr.ac.th                

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  krschool@hotmail.com 

รหัสโรงเรียน  10  หลัก  :  1033530897 

รหัส  Smis  8  หลัก   :   33012013 

รหัส Obec  6  หลัก   :   530897 
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เกียรติประวัติโรงเรียน 

1.รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ประจําปการศึกษา  2547 

2.โลเกียรติยศ  โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน  โรงเรียนแรกของประเทศไทย  ในป  พ.ศ.  2547 

3.โรงเรียนท่ีผานการประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จาก  สมศ. รอบท่ี  2  ในระดับ

คุณภาพดีมาก  ทุกมาตรฐาน 

4.ชนะเลิศประกวดผลงานดาน  ICT  ประจําป  2551  ภายใตหัวขอการพัฒนาส่ือ  ICT  อยางสรางสรรค  

และมีจริยธรรม  ไดรับทุนการศึกษา  20,000  บาท  พรอมโลประกาศเกียรติคุณ  ไดเขาอบรมหลักสูตร

คอมพิวเตอรและศึกษาดูงานดาน  ICT  ท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

5.ไดรับรางวัลดนตรีไทย  และวงโปงลางยอดเย่ียมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.มีความโดดเดนในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนดานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7.ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงการนักเรียนหางไกลสารเสพติด  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.รางวัลชนะเลิศประกวดยุวชนประกันภัย  ประเภทหนังส้ัน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่องฝน 

9.รางวัลตัวแทนนักกีฑา  ด.ญ.ยศวดี  รจนัย  เปนตัวแทนเขาแขงขันกีฑาเยาวชนโลก  ท่ีประเทศสิงคโปร   

10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  จักรยานเสือภูเขา  ในการแขงขันจักรยานเสือภูเขา  ระดับนักเรียนแหง

ประเทศไทย 

11.ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุง ประเภท ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 61   วันท่ี

26 เดือนมกราคม   พ.ศ.2555    

12.ปการศึกษา  2556  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class  

Standard  School)   

57-58 

13.รางวัลชมเชย สถานศึกษาดีเดน  ระดับประเทศ  จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย   ปการศึกษา  2557 

14.รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดีเดน ปการศึกษา  2557  จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

15.รองชนะเลิศ  อันดับ  2  สงเสริมการอานและการเขียนคุณคาวรรณกรรมแวนแกว  จากสํานักพิมพ

นานมีบุคส  ปการศึกษา  2558 
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16.รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE  AWARDS  ปการศึกษา  2557  จาก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  วันท่ี  29  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2559 

17.ชนะเลิศโครงการกรุงไทยตนกลาสีขาว ปท่ี 10 "โครงการจิกกะลาไมมีหนี้ชีวีพอเพียง"  ปการศึกษา  

2559 

17.รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   โครงการกรุงไทยตนกลา

สีขาว ปท่ี 10 "โครงการจิกกะลาไมมีหนี้ชีวีพอเพียง"  ปการศึกษา  2560 
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สวนท่ี  2  การบริหารและจัดโครงสราง 

การบริหาร 

โครงสรางการบริหารงาน 
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ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 

ช่ือ –  สกุล ตําแหนง ดํารงตําแหนง 
1.  นายสิงคํา  สมหอม ครูใหญ พ.ศ.  2499 - 2510 
2.  นายชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์    อาจารยใหญ พ.ศ.  2510 – 2520 
3.  นายณรงค  ไชยกาล ผูอํานวยการ พ.ศ.  2520 – 2521 
4.  นายกฤษณะ  ไกแกว ผูอํานวยการ พ.ศ.  2521 - 2523 
5.  นายเกษม  คําทวี   ผูอํานวยการ พ.ศ.  2523 – 2524 
6.  นายวิรัตน  ศิริบูรณ    ผูอํานวยการ พ.ศ.  2524 - 2527 
7.  นายชาญณรงค  อินทรีย ผูอํานวยการ พ.ศ   2527 - 2529 
8.  นายเพ็ง  แสนโสม   ผูอํานวยการ พ.ศ.  2529 - 2535 
9.  นายวิชัย  ศิริบูรณ    ผูอํานวยการ พ.ศ.  2535 -  2542 
10. นายพิชัย  พิทยาธรพิทักษ   ผูอํานวยการ พ.ศ.  2542 -  2542 
11. นายเพ็ง  แสนโสม ผูอํานวยการ พ.ศ.  2542 -  2545 
12. นายฤทธา  นันทพันธ ผูอํานวยการ พ.ศ.  2545 -  2554 
13. นายเดชชัย  ดวงแสง ผูอํานวยการ พ.ศ.  2554 -  2560 
14. นายเย่ียม  ธรรมบุตร ผูอํานวยการ พ.ศ.  2561 –  ปจจุบัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.นายทวี  บุญพอ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ 
2.นายประสิทธิ์  บัวแยม ผูทรงคุณวุฒิ 

3.นางยุพดี  พลศักดิ์   ผูทรงคุณวุฒิ 

4.นางเริงจิต  จึงวิมุติพันธ  ผูทรงคุณวุฒิ          
5.นางวิไล  เดชบุรัมย  ผูทรงคุณวุฒิ 
6.พ.ต.อ.อุดร  มณีสาย  ผูทรงคุณวุฒิ 
7.นายพูนศักดิ์  บุญพอ ผูทรงคุณวุฒิ 
8.พระครูวินิฐปฺุญกิจ ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
9.พระครูโสภิตสารธรรม ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
10.นางนารี  อินทะสมบัติ ผูแทนผูปกครอง 
11.นายภัทรพงษ  ณ อุบล  ผูแทนศิษยเกา 
12.นางสราญ  แสงพันธ  ผูแทนองคกรชุมชน 
13.นายวันชัย  ย่ิงยงชัย ผูแทนองคกรปกครองสวนถิ่น 
14.นางธนพร  อาทิเวช ผูแทนครูโรงเรียนกันทรารมณ 
15.นายเย่ียม  ธรรมบุตร กรรมการและเลขานุการ  
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สวนท่ี  3  แนวการจัดการศกึษา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ  

 วิสัยทัศน (Vision) 

โรงเรียนกันทรารมณเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21  มุงสูมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ (Mission) 

1.สงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี  21  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 

3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุมศักยภาพผูเรียนศตวรรษท่ี  21 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5.สรางเครือขายความรวมมือภาคประชาชน  สนับสนุน  สงเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 เปาประสงค (Goals) 

1.ผูเรียนมีทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  มีทักษะสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต

และอาชีพ  สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  แหงศตวรรษท่ี  21 

2.ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  มีทักษะในการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ Active  

Leaning  และวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

3.โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพผูเรียน  มีระบบเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบ

อาชีพของผูเรียน  และแหลงเรียนรู  สถานท่ีฝกประสบการณ  มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเขาถึงองคความรู

รองรับการพัฒนากลุมศักยภาพของผูเรียน 

4.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  ตามแนวทางของ  TQA 

5.โรงเรียนมีภาคีเครือขายความรวมมือของสถาบันการศึกษา  องคกร  ชุมชน  สถานประกอบการ 
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กลยุทธระดับองคกร (Strategy) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธระดับแผนงาน(10 โครงการ) 

1.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี  21 

2.โครงการพัฒนาระเบียบวินัย  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.โครงการพัฒนาครูสูความเปนครูในศตวรรษท่ี  21 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู 
6.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
7.โครงการพัฒนาส่ือและแหลงเรียนรู 
8.โครงการพัฒนาระบบงานดวยระบบคุณภาพ(มาตรฐานสากล) 
9.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.โครงการสรางเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 

 

กลยุทธท่ี  1 สงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี  21 

พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุมศักยภาพนักเรียน 

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล 

สงเสริมความรวมมือภาคีเครอืขายในการจัดการศึกษา      

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี  2 

กลยุทธท่ี  3 

กลยุทธท่ี  4 

กลยุทธท่ี  5 
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ขอมลูจํานวนนักเรียน  

ตารางที่ 1  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียน 7  ปยอนหลัง 

ปการศึกษา ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

รวม 
ม.ตน
(คน) 

ม.4 
(คน) 

ม.5 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

รวม 
ม.ปลาย
(คน) 

รวม
ท้ังส้ิน 
(คน) 

2555 561 592 597 1,750 648 607 637 1,892 3,642 
2556 496 547 556 1,599 552 597 561 1,710 3,309 
2557 463 478 505 1,446 511 522 562 1,595 3,041 
2558 408 462 528 1,398 429 511 560 1,500 2,898 
2559 435 420 423 1,278 394 423 450 1,267 2,545 
2560 446 417 431 1,294 400 357 425 1,182 2,476 

   ขอมูลนักเรียน  (ขอมูล ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561) 
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แผนภูมิ ท่ี 1 แสดงจํานวนนักเรียนยอนหลัง 7 ป
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  2  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนตามระดับช้ัน 

 ระดับช้ัน จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 188 249 437 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 177 254 431 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 173 256 429 

รวม ม. ตน 538 759 1,297 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 116 237 353 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 136 256 392 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 133 232 365 

รวม ม. ปลาย 385 725 1,110 

รวมท้ังหมด 923 1,484 2,407 
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คน

แผนภูมิท่ี  2 แสดงจํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนรายหอง 

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 1 16 20 36 
 2 17 21 38 

3 17 21 38 
4 17 20 37 
5 16 21 37 
6 17 23 40 
7 18 21 39 
8 17 20 37 
9 18 20 38 
10 16 22 38 
11 9 31 40 
12 10 9 19 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 1 15 20 35 
 2 17 23 40 

3 15 22 37 
4 16 22 38 
5 15 21 36 
6 15 22 37 
7 16 22 38 
8 14 24 38 
9 20 20 40 
10 11 24 35 
11 15 26 41 
12 8 8 16 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 1 17 20 37 
 2 14 21 35 

3 16 22 38 
4 17 19 36 
5 14 21 35 
6 17 21 38 
7 16 22 38 
8 13 21 34 
9 18 24 42 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 10 11 31 42 
 11 12 25 37 

12 8 9 17 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 1 9 19 28 

 2 10 22 32 
3 14 12 26 
4 13 14 27 
5 11 22 33 
6 12 21 33 
7 11 23 34 
8 11 23 34 
9 11 21 32 
10 7 29 36 
11 6 24 30 
12 1 7 8 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 1 11 29 40 
 2 15 19 34 

3 14 17 31 
4 15 22 37 
5 13 24 37 
6 12 23 35 
7 11 24 35 
8 9 25 34 
9 14 24 38 
10 7 27 34 
11 8 19 27 
12 7 3 10 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 1 12 18 30 
 2 12 19 31 

3 18 9 27 
4 17 22 39 
5 10 27 37 
6 8 25 33 
7 12 25 37 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

 

 

 

 

ระดับช้ัน หอง จํานวนนักเรียนชาย
(คน) 

จํานวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 8 12 25 37 
 9 8 26 34 

10 17 20 37 

11 7 16 23 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ขอมลูนํ้าหนักสวนสูงนักเรียน  

ตารางที่  4  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงเทียบเกณฑ 

ประเภท ชาย
(คน) 

หญิง
(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

นักเรียนท้ังหมด 923 1,484 2,407 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 76 66 142 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 71 44 115 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 34 14 48 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 186 253 439 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 145 292 437 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 63 106 169 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 661 1,165 1,826 
สวนสูงอยูในเกณฑ 707 1,148 1,855 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 544 950 1,494 
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คน

แผนภูมิที่ 3 แสดงน้ําหนักสวนสูงนักเรียน

รวม หญิง
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  5  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  1 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 188 249 437 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 17 8 25 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 14 13 27 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 6 5 11 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 37 50 87 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 33 52 85 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 14 27 41 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 134 191 325 
สวนสูงอยูในเกณฑ 141 184 325 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 108 158 266 
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คน

แผนภูมิที่ 4 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    1

รวม หญิง ชาย



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2561                  22            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

 

ตารางที่  6 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  2 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 177 254 431 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 19 15 34 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 23 11 34 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 16 5 21 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 31 40 71 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 20 61 81 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 11 18 29 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 127 199 326 
สวนสูงอยูในเกณฑ 134 182 316 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 111 150 261 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  7 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  3 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 173 256 429 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 7 5 12 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 10 7 17 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 2 0 2 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 42 55 97 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 20 51 71 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 11 24 35 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 124 196 320 
สวนสูงอยูในเกณฑ 143 198 341 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 107 162 269 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ

น้ําหนักสูงกวาเกณฑ

สวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ

น้ําหนักอยูในเกณฑ

สวนสูงอยูในเกณฑ

น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ

คน

แผนภูมิที่ 6 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  8 แสดงขอมูลน้าํหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  4 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 116 237 353 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 8 4 12 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 10 5 15 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 3 2 5 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 25 31 56 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 20 35 55 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 9 12 21 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 83 202 285 
สวนสูงอยูในเกณฑ 86 197 283 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 65 176 241 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  9  แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  5 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 

นักเรียนท้ังหมด 136 256 392 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 11 16 27 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 10 6 16 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 5 1 6 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 35 42 77 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 27 42 69 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 11 10 21 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 90 198 288 
สวนสูงอยูในเกณฑ 99 208 307 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 70 162 232 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5

รวม หญิง ชาย
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  10 แสดงขอมูลน้ําหนักสวนสูงระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่  6 

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวมท้ังหมด(คน) 
นักเรียนท้ังหมด 133 232 365 
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 14 18 32 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 4 2 6 
น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 2 1 3 
น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 16 35 51 
สวนสูงสูงกวาเกณฑ 25 51 76 
น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 7 15 22 
น้ําหนักอยูในเกณฑ 103 179 282 
สวนสูงอยูในเกณฑ 104 179 283 
น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 83 142 225 
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คน

แผนภูมิที่ 9 แสดงน้ําหนักสวนสูง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6

รวม หญิง
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ขอมลูครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ตารางที่  11  แสดงจํานวนขาราชการครู                                                            

ประเภท เพศ รวม(คน) 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

ผูบริหาร 4 0 4 
ผูสอน 42 83 125 
รวมท้ังหมด 46 83 129 

(ขอมูล ณ วันท่ี  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561) 

 

ตารางที่  12  แสดงขอมลูวิทยฐานะขาราชการครู 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยฐานะ เพศ รวม 
(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

ผูอํานวยการเช่ียวชาญ 1 0 1 
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 0 3 
ครูชํานาญการพิเศษ 32 61 93 

ครูชํานาญการ 4 8 12 

คร ู 4 9 13 

ครูผูชวย 2 5 7 

รวม 46 83 129 
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ผูอํานวยการเช่ียวชาญ

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการ
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ครูผูชวย

คน

แผนภูมิที่ 10 แสดงวิทยฐานะขาราชการครู

รวม หญิง ชาย
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ตารางที่  13  แสดงขอมลูวุฒกิารศึกษา  วิทยฐานะขาราชการครู 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

คศ.4 รวม คศ.3 รวม คศ.2 รวม ไมมี 
วิทยฐานะ 

รวม รวม
ท้ังหมด 

ป.
เอก 

 ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

 ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ฝายบริหาร 1 1  2 1 3 
       

4 

ภาษาไทย   3 9 2 14 
 

1 
 

1 1 
 

1 16 

คณิตศาสตร   3 9  12 
 

2 
 

2 2 
 

2 16 

วิทยาศาสตร   3 18 1 22 1 1 
 

2 1 2 3 27 

สังคมศึกษา   2 3 1 6 1 2 1 4 6 1 7 17 

สุขศึกษาฯ   2 3  5 
    

1 
 

1 6 

ศิลปะ   4 2  6 
    

2 
 

2 8 

การงาน
อาชีพ 

  6 8 1 15 
 

1 
 

1 
   

16 

ภาษา 
ตางประเทศ 

  2 6 2 10 1 1 
 

2 4 
 

4 16 

แนะแนว   1 2  3 
       

3 

ผลรวม
ท้ังหมด 

1 1 26 62 8 96 3 8 1 12 17 3 20 129 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงขอมูลวิทยฐานะครู
ตามกลุมสาระการเรียนรู

ฝายบริหาร ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ

ภาษา ตางประเทศ แนะแนว
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ขอมลูพนักงานราชการและฝายสนับสนุน 

   ตารางที่  14  แสดงจํานวนพนักงานราชการและฝายสนับสนุน                                                         

ประเภท เพศ รวม(คน) 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

พนักงานราชการ 5 10 15 
ครูอัตราจาง 0 7 7 
ลูกจางประจํา 7 1 8 
ลูกจางช่ัวคราว 7 1 8 
ครูตางชาติ 5 3 8 
พนักงานทําความ
สะอาด 

0 8 8 

รวมท้ังหมด 24 30 54 
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ขอมลูขาราชการครูรายบุคคล 

ตารางท่ี  15  แสดงขอมูลขาราชการครูรายบุคคล 

1.ฝายบริหาร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผูอํานวยการ เชี่ยวชาญ เอก ค.ด. บริหารการศึกษา - 
2 นายทรงพล  นนทา รอง

ผูอํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ - 

3 นายประดิษฐ   ทองเกลี้ยง รอง
ผูอํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

4 นายประจักษ  นาจําปา รอง
ผูอํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

2.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางเมตตา       พูลสวัสดิ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
2 นางจันทรทิวา   อบทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
3 นายวิชา        ก่ิงทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา บรรณารักษ 
4 นายเทอด       เลิศล้ํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ ภาษาไทย 
5 นายณฤภง     ศรีละพล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
6 นางนิลบล     เงินด ี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
7 นางลัดดาวัลย    อัมภรัตน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
8 นางวรกมล    เรืองฝาง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
9 นางกุลณพฤกษ กีรติชัยเศรษฐ คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ  ภาษาไทย 
10 นางยุพวรรณ  แหลงหลาธนาศิริ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
11 นางสกุลรัตน    ทองแสน คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. บรรณารักษ ภาษาไทย 
12 นางจรูญศรี     ศรีสุธรรม คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศศ.ม. พัฒนาสังคม ภาษาไทย 
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2.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย(ตอ) 

 

3.กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

13 นายกฤษฎา  พิมพันธ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
14 นางสาวสุภาพร  พวงพ่ัว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
15 นางสาวอุทัย   สิงหาภ ู คร ู ชํานาญการ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
16 นายสุพัฒน  บุญนํา ครูผูชวย ไมมี ตร ี ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางณัฐกฤตา  แกวโบราณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
2 นายพลวัตน  ประเสริฐศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
3 นางธัญรัศม   ประเสริฐศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
4 นางปรียานุช    สงสาร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
5 นางสุรจรรยา    ละชั่ว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
6 นางพิมพพักตร  ไชยเนตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
7 นายสมพงษ     ละชั่ว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร 
8 นางวรรณภา    ศรีไสย คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี วท.บ. สถิติประยุกต คณิตศาสตร 
9 นางสาวจารุพร   แกวลา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
10 นางสาวทิพยชริน โพธิ์ทิพย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
11 นายทรงเกียรติ  คําลาน คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
12 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
13 นางศิวัชญา  ม่ันธรรม คร ู ชํานาญการ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
14 นางสาวอัจฉริยา   อุทธิโท คร ู ชํานาญการ โท ก.ศม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร 
15 นายวัลลภ   สุรวิทย คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
16 นายกอโชค  ตอนคําสนธิ ์ คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
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4.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายศักดนัย       สืบเสน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร 
2 นางสุพัตรา     ดาวหน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟสิกส 
3 นางสมรักษ     เพชรผา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี 
4 นางยุภาภรณ  เสาโกมุท คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
5 นางจงกล      บัวสิงห คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน ฟสิกส 
6 นางนฤมล     สินธุรัตน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา เคมี 
7 นางสาวรัตนธร   ชุปวา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
8 นางจตุพร    พรเกียรติคุณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
9 นางชิดชนก    สายบุปผา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมีกายภาพ 
10 นายนุชิต        ศุภพินิจ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ร.ม. รัฐศาสตร เคมี 
11 นางนุชญนันท ศรเจรญิฐิติกุล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟสิกส 
12 นางธันยาภัทร  เธียรทองอินทร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา(เคมี) เคมี 
13 นายเฉลิม         บัวสิงห คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ค.ม. บริหารการศึกษา ฟสิกส 
14 นางธนาภา       คําผุย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
15 นางปวีณา       สุรําไพ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท วท.ม. เคมีวิเคราะห เคมี 
16 นางศิริวรรณ    สาธุพันธ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. วิทยาศาสตรทัว่ไป วิทยาศาสตร 
17 นายวีรวัฒน        สัตยซ่ือ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส 
18 นางนิออนด   รอบคอบ คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ เคมี 
19 นายอาวิรุทธ      สีดา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
20 นายสุรพัศ    สาธุพันธ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 
21 นางบังออน  จุลพล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. ฟสิกส ดาราศาสตร 
22 นายชยพล      คําสิงห คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ชีววิทยา 
23 นางวิรยา  แกนคํา คร ู ชํานาญการ โท วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา 
24 นางสาววรรณสา แกวพวง คร ู ชํานาญการ ตร ี วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส 
25 นางสาวสุธาทิพย บุญสง คร ู ไมมี โท วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา 
26 นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ คร ู ไมมี โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
27 นายทิว  พจนา ครูผูชวย ไมมี ตร ี วท.บ. จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร 
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5.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางนิตยาภรณ   ใจเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภูมิศาสตร 
2 นายสุรเกียรต ิ    บัวแกว คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
3 นางสวลี         บุญมูล คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 
4 นายบุญมา    เวียงคํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. ยุทธศาสตร สังคมศึกษา 
5 นางวรรธนา      บัวแกว คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
6 นายภูมิลักษณ   ใจเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
7 นางสาวทศพร    คูณทว ี คร ู ชํานาญการ โท ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
8 นางณภัค         สิมณี คร ู ชํานาญการ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา 
9 นายอัครพงศ    ณรงคชัย คร ู ชํานาญการ ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
10 นายวิโรจน  ม่ันธรรม คร ู ชํานาญการ เอก ด.ด. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
11 นางสาวญาณา วาจนสุนทร คร ู ไมมี ตร ี ศศ.บ. ประวัติศาสตร สังคมศึกษา 
12 นายพรชัย  สุปงคลัด คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
13 นายทศพล  ศรีนวล คร ู ไมมี โท ค.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
14 นางสาวขวัญจิต  ตรงเท่ียง คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
15 นางสาวอําภา   จันทรผาย คร ู ไมมี ตร ี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
16 นางสาวรัชชาภรณ คําเนตร คร ู ไมมี ตร ี กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
17 นางสาวอําไพวรรณ  บุญยิ่ง คร ู ไมมี ตร ี ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
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6.กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา 

 

7.กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

  

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา พลศึกษา 
2 นายสมศักดิ์    นาเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
3 นายสําราญ      เจริญชัย คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา 
4 นางสาวพนิตนันท   กุลบุตร คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
5 นายอุดมศักดิ์     สีแสด คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา พลศึกษา 
6 นางเอมอร  คําสะอาด ครูผูชวย ไมมี ตร ี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางสาวประดิษฐ พละศักดิ ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ดนตรี 
2 นายกงจกัร    บัวลา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 
3 นางเดนดวง      ยศวิจิตร คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ดนตรี 
4 นายกําพล        บัวแกว คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 
5 นายแสงทอง     บริสาร คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 
6 นางสาวพิสมัย  พันดา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 
7 นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม คร ู ไมมี ตร ี กศ.บ. ดนตรีศึกษา:ดนตรีไทย ดนตรี 
8 นางสาวธัญญาลักณ  วิทา ครูผูชวย ไมมี ตร ี ค.บ. นาฏศิลป ศิลปะ 
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8.กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายพัฒนา   พานจํานงค คร ู ชํานาญการ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
2 นางสาววิไล     อุกาพรหม คร ู ชํานาญการพิเศษ โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ การงาน(ธุรกิจ) 

3 นางพรเพ็ญ     ทัดเทียม คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. สุขศึกษา การงานอาชีพ 
4 นางวริฐา        มานะศรีสุริยัน คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชีพ 
5 นางสุดใจ       วงศคูณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
6 นายสนั่น          ศิริกุล คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี วท.บ. สัตวบาล การงานอาชีพ 
7 นายไตรรัตน  เชื้อทองพิทักษ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คอมพิวเตอร 
8 นางอรพิน       วงศปดสา คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. เกษตรศาสตร การงานอาชีพ 
9 นางสมใจ         คําศรี คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. คหกรรมศาสตร การงานอาชีพ 
10 นางจรรยา     เลิศล้ํา คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ การงานอาชีพ 
11 วาที่ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ กอนคํา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร 
12 นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. การวิจัยการศึกษา การงานอาชีพ 
13 นางพัชรสุดา     อางมณี คร ู ชํานาญการพิเศษ โท วท.ม. คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร 

14 นางสาวรัตตินันท  ศรีทอง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศศ.ม. การจัดการท่ัวไป การงานอาชีพ 
15 วาที ่ร.ต.วชิรวิชญ โกศลศิรศักด์ิ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท มท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร 
16 นายวีระชัย     พละศักดิ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. เกษตรศาสตร การงานอาชีพ 
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9.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

10.งานแนะแนว 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายภรภัทร     เจริญธง คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
2 นายผดุงศักดิ์     อาทิเวช คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ 
3 นางเรณู           คําวงศ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. ภาษาศาสตรอาเชีย

อาคเนย 
ภาษาอังกฤษ 

4 นางสมสุข        ลาสุนนท คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
5 นางศศิรอร  โกศลศิรศักดิ์ คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. การจัดการ ภาษาอังกฤษ 
6 นางนุชรี   เชื้อทองพิทักษ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
7 นางพิลาสลักษณ     คงสิม คร ู ชํานาญการพิเศษ เอก ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
8 นางอุดมพร    ศรีสําอางค คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
9 นางสาวสมหมาย   พูนทา คร ู ชํานาญการพิเศษ โท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
10 นางธนพร     อาทิเวช คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
11 นางสุกัญญา     แกวเกาะ คร ู ชํานาญการ โท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
12 นายสุดเขตต      สินธุรัตน คร ู ชํานาญการ ตร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
13 นางสาวฐิติมาตย พรหมทา คร ู ไมมี ตร ี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
14 นางสาวววิรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ ครูผูชวย ไมมี ตร ี ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
15 นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร ครูผูชวย ไมมี ตร ี ค.บ. การสอนภาษาเขมร ภาษาเขมร 
16 นางสาวเกวลี  ปาสนธ ครูผูชวย ไมมี ตร ี ค.บ. การสอนภาษาสเปน ภาษาสเปน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด
ระดับ

ปริญญา 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายรัตนดิลก     คําเพราะ คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว 
2 นางพรทิพย      นาเรือง คร ู ชํานาญการพิเศษ ตร ี ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว 
3 นางภัณฑิลา     สะอาด คร ู ชํานาญการพิเศษ โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
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ขอมลูพนักงานราชการและฝายสนับสนุนรายบุคคล 

ตารางที่ 16 แสดงขอมูลพนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นายวุฒิพงษ  พิมพร วท.บ. อิเล็กทรอนิคส ประจําหองพิมพงาน 
2 นางสุภาวด ี สมบูรณ ค.บ. คณิตศาสตร สอน/คณิตศาสตร 
3 นางสาววิมลมาศ  มุงสิน ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป สอน/วิทยาศาสตรท่ัวไป 
4 นายไมตรี  ศรีแกว ศน.ม. พุทธศาสตร สอน/สังคมศึกษา 
5 นางดารุณี  อัมภรัตน ค.บ. ภาษาไทย สอน/เสริมสวย 
6 นายดุริยางค  กอนคํา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 
สอน/เจาหนาท่ีหอง ICT 

7 นางสาวจิตตวด ีจิตรประเสริฐ บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ สอน/คอมพิวเตอร 
8 นางวรรณภา  แสนทวีสุข บธ.บ. การเงินและการธนาคาร เจาหนาท่ีการเงิน 
9 นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย บธ.บ. การจัดการการโรงแรม

และการทองเท่ียว 
สอน/การงานอาชีพฯ 

10 วาท่ีรอยตรีชยพล  สุริยะโชติ วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา สอน ,เจาหนาท่ีหอง /พล
ศึกษา 

11 นายชัยชนะ  โสภา วท.บ. อิเล็กทรอนิคส เจาหนาท่ีงานคอมฯ 
12 นางกนกวรรณ  กอนคํา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 
สอน/คอมพิวเตอร 

13 นางสาวไอยเรศ  โดดชัย วท.บ. เคมี สอน/เคมี วิทยาศาสตร 
14 นางวาสนา  บวกไธสง วท.บ. พลศึกษา สอน/วายน้ํา พลศึกษา 
15 นางสาวกิตติยาภรณ  แนนด ี ค.บ. คณิตศาสตร สอน/คณิตศาสตร 
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ตารางที่  17 แสดงขอมูลขอมูลครูอัตราจาง    

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ วิชาเอก หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นางนุสรา  เงานอ วท.บ. สาธารณสุขชุมชน จนท.ธุรการฝายวิชาการ 

2 นางสาวสิริญาพร  โยธ ี วท.บ. ชีววิทยา เจาหนาที่ธุรการ 

3 นางสาวสิวิพรรณ  บุญอินทร ค.บ. คณิตศาสตร สอน/คณติศาสตร 

4 นางสาวกุสุมา  คชแพทย ค.บ. ภาษาอังกฤษ สอน/ภาษาอังกฤษ 

5 นางสาวชัชชญา  เวียงคํา ศศ.บ. ญี่ปุน สอน/ภาษาญี่ปุน 

6 นางสาวจุรีรัตน  วงษแสวง ศษ.บ. นาฏศิลป เจาหนาที่พสัด ุ

7 นางสาวศุภัสสร  รายระยับ ศษ.บ. ภาษาจีน สอน/ภาษาจีน 
 

ตารางที่  18  แสดงขอมลูลูกจางประจํา   

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นางสาวเรืองรัตน  เผาภูรี ค.บ. สอน/สังคมศึกษา 

2 นายบันเทิง  ศิริโท ม.ศ.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

3 นายสรศักดิ์  สทุธิกรม ปวส. พนักงานรักษาความปลอดภัย 

4 นายสวุิชาญ  กรไกร ค.บ. พนักงานรักษาความปลอดภัย 

5 นายภักดี  แววด ี ม. 6 พนักงานบริการ 
6 นายประมูล  อัมภรัตน ม. 6 พนักงานบริการ 
7 นายอดุลย  สมศิล ค.บ. พนักงานขับรถ 

8 นายไชยยนต  คูหา ค.บ. พนักงานขับรถ 
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ตารางที่  19  แสดงขอมลูลูกจางช่ัวคราว  

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นายสมศักดิ์  แดงเกลี้ยง ม.3 ชางไฟฟา 

2 นายเอกพล  สุวรรณหงษ ม.6 ชางไฟฟา 
3 นายชาญเจริญ  ศิลาเณร ศษ.บ. พนักงานขับรถ 

4 นายบัวรินทร  สรอยสนธิ ์ ป.6 พนักงานผลิตน้ําดื่ม 

5 นายวชัรา  สารสุช ม.6 พนักงานผลิตน้ําดื่ม 

6 นายไพโรจน  โรจนธนากร ม.3 คนสวน 

7 นางผอง  โรจนธนากร ม.3 คนสวน 

8 นายธวชั  แกนคํา ม.6 คนสวน 

 

ตารางที่  20  แสดงขอมลูพนักงานทําความสะอาด  

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ หนาท่ีรับผิดชอบ 
/สอนวิชา 

 
1 นางบุปผา  พนัธวิไล ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

2 นางสายคํา  เงาศรี ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

3 นางพทุธา  โสภา  ม.3 พนักงานทําความสะอาด 

4 นางสาวสมสวัสดิ์  บุดาหน ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

5 นางบังอร  สาล ี ม.6 พนักงานทําความสะอาด 

6 นางสุวคนธ  สุวรรณดี ม.3 พนักงานทําความสะอาด 

7 นางสําลี  โนนสังข ป.6 พนักงานทําความสะอาด 

8 นาง จันทรคํา  ขันธบุญ ม.3 พนักงานทําความสะอาด 
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ตารางที่  21 แสดงขอมูลครูชางตางชาต ิ

No Sex Name - Lastname Country Degree Major Teach M 
1 F Pan  pan Xie Chaina Bachelor English Chinese M.3,4 

2 F Xiuo yu  Lin Chaina Bachelor Chinese 
International  
Education 

Chinese M.6 

3 F Xiao  yu Cao Chaina Bachelor Chinese 
International  
Education 

Chinese M.5 

4 F Ruelyn  Fernandez Philippines Bachelor Science in Nursing  
with  Education  

English  
Health   

M.1-
5 

5 M Nathan  Hudson British Bachelor Physical 
Education and 
sports science 
with geography  

Science 
English  
Debate  

M.1-
5 

6 M Rixson  P Ontanillas Philippines Bachelor Science in Nursing   English   M.1-
2 

7 M Cyrel  Nino  Villordon Philippines Bachelor Information 
Technology   

English  Arts 
computer   

M.1-
5 

8 M Jose Jerel S Sonsona Philippines Bachelor Business 
Adminitration   

English     M.2,5 

9 M K Arun  Balasi Indian Bachelor Mechanical 
Engineering   

Math  
Science   

M.1-
5 

10 F Reaw B San  nicolas Philippines Bachelor Business 
managment  

English     M.3,4 
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ขอมลูอาคารสถานท่ี 

     ขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัตกิาร 
 จํานวนอาคารเรียน   5 หลัง 
 จํานวนอาคารประกอบ  3 หลัง 
 จํานวนหองเรียน   71 หอง 
 จํานวนหองปฏิบัติการ  20 หอง 
 จํานวนอาคารหองพัสดุการเงิน          2         หอง 

ตารางที่  22 แสดงขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัตกิารจําแนกตามอาคารเรียน 

อาคาร ประเภทของหอง จํานวน (หอง) 
อาคาร 1 หองเรียน 14 

 หองกลุมบริหารงานบุคคล 1 1 
 หองกลุมบริหารงานบุคคล2 1 
 หองสมัชชานักเรียน 1 
 

หองสมุด 
1 

 
หองกลุมสาระฯ ภาษาไทย 

1 

 หองกลุมสาระฯ คณิตศาสตร 1 
อาคาร 2 หองเรียน 24 

 หองผูอํานวยการ 1 
 หองกลุมบริหารงานท่ัวไป 1 
 หองกลุมบริหารงานวิชาการ 1 
 หองโสตทัศนูปกรณ 1 
 หองกลุมสาระฯ การงานอาชีพ 1 
 หองปฏิบัติการดนตรีไทย 1 
 หองกลุมสาระฯ คณิตศาสตร 2 
 หองกลุมสาระฯ สังคมศึกษา 2 

อาคาร 3 หองเรียน 15 
 หองจรยิธรรม 1 
 หองปฏิบัติการทางภาษา 1 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 
 หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 
 หองเสริมความงามสตรี 1 
 หองเสริมความงามบุรุษ 1 
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อาคาร ประเภทของหอง จํานวน (หอง) 
อาคาร  3 หองคอมพิวเตอร  KR ICT 1 

 ธนาคารโรงเรียน 1 
 หองซอมคอมพิวเตอร 1 
 ธนาคารโรงเรียน 1 
 หองปฏิบัติการชุดคลังทฤษฎีความรูและ

อางอิงเพ่ือการสนับสนุนการสราง
กระบวนการเรียนรู 

1 

อาคาร 4 หองเรียน 6 
 หองกลุมสาระฯวิทยาศาสตร 1 
 หองสมุดหองเรียนพิเศษ 1 
 หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 6 
 หองฝกพิมพงาน 1 
 หองเรียนศิลปะ 1 
 หองพักนักกีฬา 1 
 หองประชาสัมพันธ 1 
 หองจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน 1 

อาคาร 5 หองเรียน 23 
 หองกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
1 

 หองแนะแนว 1 
 หองประชุมเล็ก “ชาญประดิษฐ” 1 

อาคารประกอบ 1 หองปฏิบัติการงานไม 1 
 หองปฏิบัติการงานโลหะ 1 

อาคารประกอบ 2 หองเรียนเกษตร 1 
 หองปฏิบัติการดนตรี 1 

อาคารประกอบ 3 หองปฏิบัติการขนมอบ 1 
 หองปฏิบัติการคหกรรม 1 
 หองปฏิบัติการตัดเย็บ 1 
 หองปฏิบัติการดนตรีพ้ืนเมือง 1 

หอประชุม หองประชุม 1 
 หองฟตเนส 1 

อาคาร KR STARS KR STARS 1 
อาคารโรงอาหาร โรงอาหาร 1 

 หองเรียน EP 3 
 หองเรียนภาษาจีน  1 
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ขอมลูงบประมาณ         
 การจดัสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
งบประมาณ เพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนการสอน  แบงปนสวนงานออกเปน 3 ดาน  คือ งานกลยุทธ  งาน
ประจํา  สํารองจาย 
 

 
 
 
 
 

 ตารางที่ 23 แสดงเงินตามกรอบ 
รายการ จํานวนเงิน 

งบงานตามกลยุทธ 2,408,760.00 
งบงานประจํา 1,204,380.00 
งบสํารองจาย 401,460.00 
รวมท้ังส้ิน 4,014,600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกลยุทธ
60%

งบงานประจํา
30%

งบสํารองจาย
10%

แผนภูมิที่ 23 แสดงการบริหารงบประมาณ
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ตารางที่  24  แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกรอบ 

ลําดับท่ี ฝาย/กลุมสาระ/งาน จัดสรรงบประมาณ 
เงินอุดหนุน เงิน บกศ. คาใชจายสนับสนุน 

1 กลุมบริหารงานวิชาการ 2,130,601.00 225,400.00 100,000.00 
2 บริหารงานท่ัวไป    
 กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 1,811,968.00 - - 
 กลุมบริหารงานบุคคล 442,448.00 200,000.00 100,000.00 
 กลุมบริหารงานท่ัวไป 620,000.00 - - 
 รวมกลุมบริหารงานท่ัวไป 2,874,416.00 432,000.00  
3 งบสํารอง 401,460.00 - - 
4 กันเงินรายจายประจํา 4,687,000.00 4,881,256 144,880 

รวมยอดท้ังสิ้น 10,093,477.00 5,738,656 214,480 
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สวนท่ี  4  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 

ขอมลูแหลงเรียนรู   

ตารางที่  25  แสดงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

สถานท่ี ระดับช้ัน 

 ม. 1 ม. 2  ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

หองสมุด 391 411 401 397 357 413 

หองวิทยาศาสตร 428 395 414 289 357 381 

หองคอมพิวเตอร 428 411 401 381 357 413 

หองภาษา 353 286 341 287 357 367 

หองอาเซียน 385 256 384 277 320 385 

หองดนตรี 428 407 414 381 357 392 

หองสหกรณ 443 411 401 397 357 413 

สวนเศรษฐกิจพอเพียง 352 389 350 265 290 375 

 

ตารางที่  26 แสดงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

สถานท่ี ระดับช้ัน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

โรงพยาบาลสงเสริมฯ 86 56 136 241 95 72 

สถานีตํารวจ 105 395 65 395 160 56 

วัด 412 407 414 381 484 445 

วัดภูพราว  จ.อุบลราชธานี 165 89 74 62 210 60 

เขาพนมรุง จ.บุรีรัมย 196 42 43 95 41 41 

ผามอดินแดง  จ.ศรีสะเกษ 87 104 75 124 62 76 

ภูจองนายอย  จ.อุบลราชธานี 124 74 60 42 86 43 

แกงสะพือ  จ.อุบลราชธานี 81 160 120 135 185 150 

เขาพระวิหาร  จ.ศรีสะเกษ 156 85 105 84 63 84 

อ่ืนๆ 69 95 73 60 20 30 
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สถิติการใชหองสมุด  ปการศึกษา  2560 

ตารางที่  27 แสดงสถติิการใชหองสมุด 

เดือน จํานวนผูใชบริการ(คน) หมายเหตุ 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 6,975  
มิถุนายน  พ.ศ. 2560 14,971  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 15,021  
สิงหาคม  พ.ศ. 2560 15,197  
กันยายน  พ.ศ. 2560 14,783  
ตุลาคม  พ.ศ. 2560 6,894  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 12,061  
ธันวาคม  พ.ศ. 2560 13,225  
มกราคม  พ.ศ. 2561 14,936  
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 13,953  
มีนาคม  พ.ศ. 2561  ปดภาคเรียน 

เมษายน  พ.ศ. 2561  ปดภาคเรียน 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
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บรรยากาศการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

 

 

บรรยากาศดานหนาโรงเรียนกันทรารมณ 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

หนาเสาธง 

 

 

สนามฟุตซอล 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคาร  K.R.ICT. 

 

 

สวนสุขภาพ 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

 

สระวายน้ํา 

 

 

สนามเซปกตะกรอ 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

สนามวอลเลยบอล 

 

 

สนามฟุตบอล 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

ศาลาไทย 

 

 

ธนาคารโรงเรียน 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

โรงอาหาร 

 

 

 

อาคาร  K.R. STAR 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

แปลงเกษตรและแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

แปลงเกษตรและแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคารเรียน  1 

216 ค.216 ล.ป,29 ,216 ก216 ปรับปรุง 46,216 

ปท่ีสราง 2526 

 

 

อาคารเรียน 2 

324 ล.324ล./41 ทรงไทย หรือ 324 อ่ืนๆ 

ปท่ีสราง 2544 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

 
อาคารเรียน  3 

216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216 
ปท่ีสราง 2520 

 

 

อาคารเรียน  4 

216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216 

ปท่ีสราง 2523 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคารเรียน  5 

324 ล/55-ก 

ปท่ีสราง 2554 

 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27 

ปท่ีสราง 2538 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม 100/27 

ปท่ีสราง 2527 

 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม 100/27 

ปท่ีสราง 2530 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

 

อาคารอเนกประสงค 

อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27 

ปท่ีสราง 2539 

 

 

บานพักครู 
กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2516 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2516 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2516 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2518 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2518 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2520 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2520 
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ภาพอาคารสถานท่ี 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2523 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2525 

 

 

บานพักคร ู

กรมสามัญ 

ปท่ีสราง 2527 
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สวนท่ี  5  ผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  

ในปการศึกษา  2560 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา  2560 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

 ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 

1.กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนกันทรารมณมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม 

ศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS)  

ลงมือปฏิบัติจริงใชกระบวนการคิดพัฒนาผูเรียนทุกคนอานคลองเขียนคลองในผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

1 โดยการจัดทําโครงการสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการอาน   เสริมทักษะภาษาไทยดานการฟง 

พูด อาน เขียน  พัฒนาครูใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอนมาใชใหตรงกับศักยภาพของผูเรียน   

ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและพัฒนาตนเอง  

ครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  กําหนดการสอนและมีการวัดการประเมินผลแบบบูรณาการ 

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนเพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยผานกระบวนการ

คายคุณธรรม  คายพุทธบุตร   ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4  และจัดให

ผูเรียนไดเขาวัดฟงธรรมในทุกวันศุกรของสัปดาห  เพ่ือหลอหลอมและเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหกับผูเรียน   จัดคายพ่ี

พบนองในทุกปการศึกษาเพ่ือเปนการแนะแนวการศึกษาจากรุนพ่ีสูรุนนอง  การทํา MOU กับหนวยงานเอกชน

หลายหนวยงานในการสงนักเรียนท่ีตองการศึกษาตอและประกอบอาชีพไดทันทีเม่ือจบการศึกษา   สงเสริมให

นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีสรางพฤติกรรมดานสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมคุมครอง

ผูบริโภคเพ่ือนําไปปฏิบัติและใชทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบขาง    สงเสริม

สุนทรียภาพทางดานศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป  ปองกันความเสี่ยงจากปญหาทางเพศ   อันตรายจากสื่อ

ออนไลน  สิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ สงเสริมการเลนดนตรีพ้ืนเมืองโปงลาง  ดนตรีคอมโบ  วงดนตรีไทย  

วงดุริยางค  การเขาคายศิลปะ  การเขารวมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนา  วันสําคัญท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริย  วันสําคัญของรัฐ  งานบุญประเพณีของทองถ่ิน 

นักเรียนมีสวนรวมในการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค   โดยความรวมมือระหวางครู  นักเรียน  ผูปกครอง ชุมชนและองคกร

หนวยงานตาง ๆ  

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง โดยการจัด โครงการสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการอาน  กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต  
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กิจกรรมรักการอานสงเสริมทักษะใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา   รักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

อยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติสมเหตุสมผล  โดยผานการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานยกผลสัมฤทธิ์ท้ัง 8 กลุมสาระ  จัดการเรียนรูและจัดทําแบบทดสอบอิงมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

  2. ผลการดําเนินการ 

 ในดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผูเรียนสามารถอาน  สื่อสาร คิดคํานวณและคิดวิเคราะห

ไดตามมาตรฐานของผูเรียนแตละระดับชั้น  รูจักการวางแผนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลัก

ประชาธิปไตย  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   สามารถสืบคนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวย

ตนเอง  รูเทาทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูเรียนกลาแสดงออกสามารถปรับตัวเขากับสังคมได

อยางมีคุณภาพ   ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค   มีทักษะในการทํางาน มีความเอ้ือ

อาทรตอผูอ่ืน  มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการ

สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีรวมอนุรักษความเปนไทย    ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายมี

น้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงตอความรุนแรงของโรคภัย  อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ  มีสุนทรียภาพมีผล

การดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินดานตาง ๆ  

3. จุดเดน 

1.ผู เรียนมีความสามารถในการอาน  เขียน  การสื่อสาร  และการคิดคํานวณตามเกณฑ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล

การสอบวัดระดับชาติ   มีความพรอมในการศึกษาตอ  การฝกงาน  หรือการทํางาน  รูจักการวางแผน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได นักเรียนมีความกลาแสดงออก  สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

2.ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีความ

ภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย   และมีจิตสาธารณะ 

4. จุดควรพัฒนา 

1.พัฒนาใหผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET  ใหสูงข้ึนในกลุมสาระ
การเรียนรูท่ียังต่ํา 
2.ควรจัดกิจกรรมท่ีสรางสถานการณใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการนําไปใช
ในชีวิตจริง 
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มาตรฐานท่ี  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 

1.วิธีดําเนินการและผลการพัฒนา 
โรงเรียนกันทรารมณไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา  โดยการศึกษา

ขอมูลสารสนเทศ ผลจากการนิเทศติดตามประเมินการจัดการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ป และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน 

เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมาย  ปรับวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา  ความตองการในการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

 พัฒนาวิชาการเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสนับสนุนการ

อบรม เพ่ิมความรูและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   สงเสริม  

และสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล/จัดกลุม และนําไปใชประโยชนในการจัดทํา

แผนการเรียนรูทุกกลุมสาระและจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมกับกลุมสาระ   จัดหาสื่อ/

อุปกรณเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  มีการดําเนินการนิเทศกํากับ

ติดตามประเมินการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกฝายอยางเหมาะสมและชัดเจน 

2.ผลการพัฒนา 
2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความ 

ตองการในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และ

สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก 

กลุมเปาหมาย  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษา 

สารสนเทศมีความถูกตองครบถวน ทันสมัยนําไปประยุกตใชอยางเปนระบบและเกิดประโยชนสูงสุด  จัดแหลง

เรียนรูภายในและภายนอกรวมท้ังสภาพแวดลอมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนใฝรูใฝเรียน  หลักการบริหารแบบมีสวน

รวมและใชขอมูลผลการประเมิน  หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ,ใหบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนระยะยาว 4 ป) แผนปฏิบัติการ 

ประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดสวน

เสีย ผูเก่ียวของทุกฝาย เครือขายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผน   

2.4 มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจสงผลให  

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจตอผลการบริหารจัดการศึกษา และผูบริหารไดใหคําแนะนํา  

คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงานสูงสุด 
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  2.5 เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา นิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล

การบริหารการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและเปดเผยผลสูสาธารชนไดรับทราบ 

3.จุดเดน 
โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีการกระจายอํานาจเพ่ือการบริหารจัดการงานท่ีคลองตัวและรวดเร็วลดข้ันตอนในการปฏิบัติเกิด

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด จัดการประชุมแบบมีสวนรวมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระยะ 4 ป (2561 – 2564) โดยการศึกษาสภาพขององคกรทํา SWOT  เพ่ือปรับเปลี่ยนและกําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการในการพัฒนาโรงเรียน 

 
4.จุดควรพัฒนา 
1.สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวม 

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

2.ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารโดยใชขอมูลสารสนเทศเปนขอมูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

บริหารองคกรโดยควรใหครใูชระบบออนไลนมากกวานี้ 

 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 

1.กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดกิจกรรม 

สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู พัฒนาแหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกสถานท่ี มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานของกลุมสาระการเรียนรู   สนับสนุนใหครูจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนทักษะการคิด  เชน การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน  โดยการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

อยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  พัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   

สนับสนุนสงเสริมครูใชสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  จัดสื่อโสตทัศนูปกรณใหครบทุกหองเรียน 

สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  ครูผูสอนทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผาน

งานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 2 เรื่อง ตอปการศึกษา 

2.ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงาน/โครงการ /กิจกรรม อยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนท่ี 

เนนผูเรียนเปนสําคัญสงผลใหการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับดีเยี่ยม 

3.จุดเดน 
ครูมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ   

สมรรถนะ คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร   มีการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน   ครูมีความ

ตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริง  ใชแหลงเรียนรูท่ี
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หลากหลายใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ใหนักเรียนมีสวนรวมตอการ

จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ครูจัดทําวิจัยเพ่ือหานวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหาการ

จัดการเรียนการสอน   มีการออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสติปญญาการจัดกระบวนการเรียนการสอนใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม    มีการนําบริบทและ

ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลายมีการใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดาน

การเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

4.จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆมาชวยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  สงเสริมใหครู 

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยแีละสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

 

มาตรฐานท่ี  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 

1.กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

 -  โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8  ประการ  1.กําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   2.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตาม

มาตรฐาน  3.จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ  4.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา              

5.ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   6.ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

7.จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนการประเมินคุณภาพภายใน   8.ดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องโดยการ

จัดการประชุมคณะครู  ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  นําเสนอผลการดําเนินงานประจําปท่ีผาน

วิเคราะหจุดเดน จุดดอยท่ีควรพัฒนาและนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดท่ีควรพัฒนา  ดวย

โครงการ / กิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําโครงการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนเพ่ือใหความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

โรงเรียนใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสถานศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวมรับผิดชอบของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีแนวทางปฏิบัติรวมกันคือ    1.กําหนดเปนนโยบายการ
ประกันคุณภาพภายใน  และมีโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  2.จัดโครงสราง
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน   3.แตงตั้งคณะทํางานฯ 4.จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  5.ประชุม
คณะทํางาน ฯ  6.กําหนดมาตรฐานและคาเปาหมาย ท้ัง 4 มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2559  โดยการมีสวนรวมทุกคน 7.ประกาศใชมาตรฐานและคาเปาหมาย เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
และเขตพ้ืนท่ี 8.จัดทําคูมือ/แนวทาง  แบบประเมิน  แบบเก็บขอมูลเพ่ิมเติม สําหรับใชดําเนินการ 
9. ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  8 องคประกอบ  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน  การ
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จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดใหมี
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 ในกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม จากการ

ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ชวยพัฒนาและสงเสริมใหครูกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ัง

ดานทักษะกระบวนการ  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคลและนําขอมูลมาใชวางแผนการจัดการเรียนรู   เพ่ือตอบสนองความตองการและความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียนอยางเหมาะสม  ครูมีการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน  

สามารถนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีการวัดผลประเมินผลท่ี

หลากหลาย  สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและ

การดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา  สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาโดยสถานศึกษาให

ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุก 

ฝาย  สงผลใหการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับดีเยี่ยม 

3.จุดเดน 
 โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เนนการสราง

ความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเนนการมีสวน

รวมในการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ  ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัด

การศึกษาสูคุณภาพและมาตรฐานอยางจริงจัง  ซ่ึงสงผลใหการศึกษามีพลังท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยาง

เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

           4.จุดท่ีควรพัฒนา 

 1.โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาของตนเอง แตยังขาดการใหขอมูล

ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียน  และ

ควรเพ่ิมการพัฒนาระบบการบริหารโดยใชขอมูลสารสนเทศเปนขอมูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

องคกร 

 2.สงเสริมใหครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในยิ่งข้ึน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุมตัวบงช้ี   

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา  ประเมินวันท่ี  9-11  เดอืนสิงหาคม   

พ.ศ.2554 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) 

ตารางที่  28  แสดงผลการทดสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2560 

รายวิชา ระดับ คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด 
ภาษาไทย 

 
โรงเรียน 50.22 11.77 84 20 
จังหวัด 46.57 12.57 97 10 
สังกัด 48.77 13.56 97 0 

ประเทศ 48.29 13.73 98 0 
คณิตศาสตร โรงเรียน 24.63 12.45  80 4 

จังหวัด 22.81 12.53 100 0 
สังกัด 26.55 16.36 100 0 

ประเทศ 26.30 16.40 100 0 
วิทยาศาสตร โรงเรียน 31.50 7.74 58 12 

จังหวัด 30.85 8.46 90 8 
สังกัด 32.47 9.80 98 2 

ประเทศ 32.28 9.81 100 2 
ภาษาอังกฤษ 

 
โรงเรียน 27.36 7.97 64 10 
จังหวัด 28.06 8.17 94 4 
สังกัด 30.14 10.98 100 0 

ประเทศ 30.45 11.60 100 0 
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แผนภูมิที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ  
O - NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา  2560

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ
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ตารางที่  29  แสดงผลการทดสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2560 

รายวิชา ระดับ คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด 

ภาษาไทย โรงเรียน 48.47 13.33 80.50 19.50 
จังหวัด 46.56 13.88 88.00 7.50 
สังกัด 50.07 15.37 98.00 0 

ประเทศ 49.25 15.77 98.00 0 
คณิตศาสตร โรงเรียน 19.33 9.13 75.00 2.50 

จังหวัด 19.14 10.39 100.00 0 
สังกัด 24.26 17.30 100.00 0 

ประเทศ 24.53 17.59 100.00 0 
วิทยาศาสตร โรงเรียน 27.84 8.90 66.90 7.30 

จังหวัด 26.52 8.58 85.05 1.60 
สังกัด 29.84 11.91 96.80 1.60 

ประเทศ 29.37 12.03 96.80 1.60 
สังคมศึกษา โรงเรียน 32.95 7.21 59.00 15.00 

จังหวัด 32.90 7.57 68.00 4.00 
สังกัด 34.96 8.97 84.00 0 

ประเทศ 34.70 9.10 84.00 0 
ภาษาอังกฤษ 

 
โรงเรียน 23.95 8.04 76.25 22.50 
จังหวัด 23.17 8.48 93.75 21.25 
สังกัด 27.91 13.95 100.00 23.75 

ประเทศ 28.31 28.31 100.00 23.75 
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แผนภูมิที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ

O - NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2560

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา  2559 - 2560 

 

 

หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  เม่ือเทียบ

กับปการศึกษาท่ีผานมาพบวามีคะแนนเฉลี่ยลดลงในรายวิชาดังนี้  1.คณิตศาสตร 2.วิทยาศาสตร                  

3.ภาษาอังกฤษ รายวิชาท่ีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนดังนี้  1.ภาษาไทย  สวนวชิาสังคมศึกษาในปการศึกษา 2560  

ไมมีการทดสอบ 
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แผนภูมิที่ 26 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O -
NET ปการศึกษา  2559 - 2560

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

ป 2559 ป2560
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หมายเหตุ  หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

เม่ือเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมาพบวามีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกรายวิชา 
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แผนภูมิที่ 27 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
O - NET ปการศึกษา  2559 - 2560

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6

ป 2559 ป  2560
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนปการศึกษา  2560 

ตารางที่  30  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
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แผนภูมิที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของผลการเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1
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ตารางที่  31  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
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แผนภูมิที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของผลการเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2
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ตารางที่  32  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
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แผนภูมิที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของผลการเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3
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ตารางที่  33  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 
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ตารางที่  34  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
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ตารางที่  35  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 
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แผนภูมิที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของผลการเรียน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  
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แผนภูมิที่ 33 แสดงการเปรียบเทยีบร้อยละของผลการเรียน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  36  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 
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แผนภูมิที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของผลการเรียน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  37  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

 

ตารางที่  38  แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-6 
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แผนภูมิที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของผลการเรียน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 -6
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  
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แผนภูมิที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของผลการเรียน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-6
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แผนภูมิที่ 37 แสดงรอยละของระดับผลการเรียน     
ปการศึกษา  2560
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค  

ตารางที่  39  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 376 85.01 64 14.41 3 0.58 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 338 82.23 70 17.04 3 0.73 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 338 84.28 61 15.22 2 0.50 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 343 86.39 52 13.10 2 0.51 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 313 87.67 41 11.48 3 0.85 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 352 85.23 59 14.28 2 0.49 0 0 

รวม 2,422 2060 85.13 347 14.26 15 0.61 0 0 
เฉล่ียรอยละ 100 85.47  13.93  0.60    
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แผนภูมิที่ 38 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ปการศึกษา  2560

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ 

ตารางที่  40  แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ 

ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(การอาน คิดวิเคราะหและเขียน) 
 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 370 83.52 60 13.55 13 2.93 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 330 80.30 65 15.81 16 3.89 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 329 82.04 56 13.97 16 3.99 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 337 84.89 46 11.58 14 3.53 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 310 86.83 39 10.92 8 2.25 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 348 84.27 50 12.10 15 3.63 0 0 

รวม 2,422 2,024 83.64 316 12.99 82 3.37 0 0 
เฉล่ียรอยละ 100 83.57  13.05  3.38    
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตารางที่  41  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับช้ัน จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

 
ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 416 93.91 27 6.49 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 372 90.51 39 9.49 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 379 94.51 22 5.49 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 326 82.12 71 17.88 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 306 85.71 51 14.29 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 370 89.59 43 10.41 

รวม 2,422 2,169 89.55 253 10.45 
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แผนภูมิที่ 39 แสดงผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ

ปการศึกษา  2560

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 5 ดาน 

ตารางที่  42  แสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 

1.ดานความสามารถในการส่ือสาร 
ระดับช้ัน จํานวน

นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(ดานความสามารถในการอาน) 
 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 376 84.88 14 14.45 3 0.67 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 350 85.16 59 14.36 2 0.48 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 340 84.79 58 14.46 3 0.75 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 337 84.89 57 14.36 3 0.75 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 303 84.87 51 14.29 3 0.84 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 351 84.99 60 14.53 2 0.48 0 0 

รวม 2,422 2,057 84.93 349 14.41 16 0.66 0 0 
 

2.ดานความสามารถในการคิด 
ระดับช้ัน จํานวน

นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(ดานความสามารถในการคิด) 
 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 364 82.17 77 17.38 2 0.45 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 338 82.24 69 16.79 4 0.97 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 330 82.29 68 16.96 3 0.74 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 327 82.37 67 16.88 3 0.75 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 294 82.35 60 16.81 3 0.84 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 340 82.32 70 16.95 3 0.73 0 0 

รวม 2,422 1,993 82.29 411 16.97 18 0.74 0 0 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

3.ดานความสามารถในการแกปญหา 
ระดับช้ัน จํานวน

นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(ดานความสามารถในการแกปญหา) 
 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 374 84.42 66 14.89 3 0.69 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 347 84.42 62 15.10 2 0.48 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 338 84.28 60 14.96 3 0.76 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 335 84.38 60 15.12 2 0.5 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 301 84.31 54 15.13 2 0.56 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 349 84.50 62 15.02 2 0.48 0 0 

รวม 2,422 2,044 84.39 364 15.04 14 0.57 0 0 
 

4.ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ระดับช้ัน จํานวน

นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต) 
 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 382 86.23 58 13.09 3 0.68 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 355 86.37 54 13.15 2 0.48 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 346 86.28 52 12.96 3 0.76 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 343 86.39 52 13.09 2 0.52 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 308 86.27 47 13.16 2 0.57 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 356 86.19 54 13.07 3 0.74 0 0 

รวม 2,422 2090 86.29 317 13.08 15 0.63 0 0 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

5.ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ระดับช้ัน จํานวน

นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี) 
 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 443 388 87.58 51 11.51 4 0.91 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 411 359 87.35 47 11.44 5 1.21 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 401 351 87.53 45 11.22 5 1.51 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 397 348 87.66 43 10.83 6 1.12 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 357 313 87.68 40 11.20 4 0.97 0 0 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 413 362 87.65 47 11.38 4 1.16 0 0 

รวม 2,422 2121 87.57 273 11.27 28 1.16 0 0 

ตารางที่  43 แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีสวนรวมอนุรักษ

ธรรมชาติ 

ระดับช้ัน 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม ดี พอใช ตองปรับปรุง 

ม.1 61.00 21.15 11.35 6.50 
ม.2 45.80 35.46 13.54 5.20 
ม.3 56.20 24.05 13.55 6.20 
ม.4 51.20 22.75 18.10 7.95 
ม.5 45.10 32.20 16.20 6.50 
ม.6 60.45 14.60 21.20 3.75 

 

 

ตารางที่  44 แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดานความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย 

ระดับช้ัน 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม ดี พอใช ตองปรับปรุง 

ม.1 62.45 31.10 6.45 0.00 
ม.2 68.25 23.25 8.50 0.00 
ม.3 73.16 18.56 8.28 0.00 
ม.4 65.45 32.00 2.55 0.00 
ม.5 79.05 12.10 8.85 0.00 
ม.6 72.14 26.02 1.84 0.00 
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ตารางที่  45 แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับช้ัน 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม ดี พอใช ตองปรับปรุง 

ม.1 51.28 31.72 12.56 4.44 
ม.2 37.16 40.84 18.21 3.79 
ม.3 44.71 30.29 15.84 9.16 
ม.4 43.67 39.33 9.87 7.13 
ม.5 49.27 38.73 5.88 6.12 
ม.6 43.46 37.54 10.25 8.75 

 

 

สถิติการใชหองพยาบาล ปการศึกษา  2560 
ตารางที่  46 แสดงสถติิการใชหองพยาบาล 

เดือน เพศ รวม(คน) 
ชาย หญิง 

มกราคม 120 328 448 
กุมภาพันธ 101 299 400 
มีนาคม 3 4 7 
เมษายน 0 0 0 

พฤษภาคม 60 203 263 
มิถุนายน 211 518 729 
กรกฎาคม 159 208 367 
สิงหาคม 126 279 405 
กันยายน 149 348 497 
ตุลาคม 27 147 174 

พฤศจิกายน 114 417 531 
ธันวาคม 203 520 723 

รวม 1,273 3,271 4544 
คิดเปนรอยละ 28.01 71.98  
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ผลงานความภาคภูมิใจโรงเรียนกันทรารมณ  ปการศึกษา 2560 

1.ผลงานครูและบุคลากร  

ตารางที่  47 แสดงขอมูลรางวัลที่ครูและบุคลากรไดรับ 
ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

เพชร สพม.28   
เนื่องในงานวันครู ประจําป 2561     
วันท่ี  16  เดือนมกราคม  พ.ศ.256 

1.นายประจักษ  นาจําปา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  28 2.นางสมรักษ  เพชรผา 

3.นางสาวกุสุมา  คชแพทย 
4.นางสาวฐิติมาตย  พรหมทา 
5.นางสาวธัญญาลักณ  วิทา 
6.นางสาวเรืองรัตน  เผาภูร ี
7.นางสาววิมลมาศ  มุงสิน 
8.นางสาววิลัยภรณ  เวียงคํา 
9.นางสาวอุทัย  สิงหาภ ู
10.นางสุภาวด ี สมบูรณ 
11.นายเฉลิม  บัวสิงห 
12.นายชยพล  คําสิงห 
13.นายชัยชนะ  โสภา 
14.นายณฤภง  ศรีละพล 
15.นายทรงเกียรติ  คําลาน 
16.นายทศพล  ศรีนวล 
17.นายภรภัทร  เจริญธง 
18.นายไมตรี  ศรีแกว 
19.นายวัลลภ  สุรวิทย 
20.นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน 
21.นายสุพัฒน  บุญนํา 
22.นายสุรพัศ  สาธุพันธ 
23.นายอัครพงศ  ณรงคชัย 
24.นายอาวิรุทธ  สีดา 
25.วาท่ี รอยตรี วชิระวิชญ โกศลศิรศักดิ์ 
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ตารางที่  47 แสดงขอมูลรางวัลที่ครูและบุคลากรไดรับ(ตอ) 
ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

เพชร สพม.28   
เนื่องในงานวันครู ประจําป 2561     
วันท่ี  16  เดือนมกราคม  พ.ศ.256 

26.นายวีระชัย  พละศักดิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  28 27.นางจงกล  บัวสิงห 

28.นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 
29.นางพรทิพย  นาเรือง 
30.นางยุพวรรณ  แหลงหลาธนาศิร ิ
31.นางยุภาภรณ  เสาโกมุท 
32.นางศิวัชญา  ม่ันธรรม 
33.นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ 
34.นายสมศักดิ์  แดงเกลี้ยง 
35.นายวิโรจน  ม่ันธรรม 
36.นายภักดี  แววดี 
37.Mr.Nathan  Hudson 

ผูฝกสอน รางวัลลําดับท่ี 10 ประเภท
แมนยํา ระดับมัธยมศึกษา การแขงขัน
จรวดขวดน้ําระดับประเทศครั้งท่ี 16 
รอบคัดเลือก 

1.นางนฤมล  สินธุรัตน 2.นายสุดเขตต 
สินธุรัตน 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาต ิ
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ตารางที่  48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                    

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  

ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1 ผูฝกสอน  การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือน

ท่ีปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  
ระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1. นายปญญา  พิมพหม่ืน 
2. นายดิลก  คําเพราะ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 ผูฝกสอน  การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-
ม.3  ระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน 
2. นางสุดใจ  วงศคูณ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 ผูฝกสอน  การแขงขันการแกะสลักผักผลไม 
ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทอง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นางสมใจ  คําศรี 
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 ผูฝกสอน  การแขงขันการแกะสลักผักผลไม 
ม.4-ม.6  ระดับเหรียญทอง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นางสมใจ  คําศรี 
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5 ผูฝกสอน  การแขงขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทอง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นางอรพิน  วงศปดสา 
2. นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางที ่ 48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                    

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 (ตอ) 

ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
6 ผูฝกสอน  การแขงขันจักสานไมไผ ม.4-ม.6  

ระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1. นายเทอด  เลิศล้ํา 
2. นางจรรยา  เลิศล้ํา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 ผูฝกสอน  การแขงขันประดิษฐของใชจาก
วัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ม.1-ม.3 ระดับ
เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560 ณ จังหวัด
ขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560  

1. นายพัฒนา  พานจํานงค 
2. นายสนั่น  ศิริกุล 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8 ผูฝกสอน  การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงิน  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นางสุกัญญา  แกวเกาะ 
2. นางสาวสมหมาย  พูนทา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9 ผูฝกสอน  การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3  เหรียญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจําป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

นางยุพวรรณ  แหลงหลาธนาศิร ิ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10 ผูฝกสอน   การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 
(คําคมเดิม) ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองแดง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

นางสาวอุทัย  สิงหาภู สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางที่  48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 (ตอ) 

ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
11 ผูฝกสอน  การแขงขันการเลานิทาน 

ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3 
ระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นางสาวอุทัย  สิงหาภ ู สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12 ผูฝกสอน  ชนะเลิศการแขงขันการทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือนธันวาคมพ.ศ. 
2560 

นายณฤภง  ศรีละพล สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

13 ผูฝกสอนการแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6  เหรียญเงิน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวางวันท่ี 20-22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2560 

นายเทอด  เลิศล้ํา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14 ผูฝกสอน  การแขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน 
ม.4-ม.6  ระดับเหรียญทองแดง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจําป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวางวันท่ี 20-22เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นางจงกล  บัวสิงห 
2. นางนุชญนันท ศรเจริญฐิติกุล  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 (ตอ) 
ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
15 ผูฝกสอน  การประกวดโครงงานระบบสมอง

กลฝงตัว ม.1-ม.3  ชนะเลิศ  เหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นางสุธาทิพย  แสงงาม 
2. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16 ผูฝกสอน  การแขงขันหุนยนตระดับสูง ม.1-
ม.3 ระดับเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นางยุภาภรณ  เสาโกมุท 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

17 ผูฝกสอน  การแขงขันหุนยนตระดับพ้ืนฐาน 
ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทองแดง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นายทิว พจนา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 ผูฝกสอน  การแขงขันหุนยนตระดับสูง ม.4-
ม.6  ระดับเหรียญทองแดง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจําป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห 
2. นายศักดนัย  สืบเสน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 (ตอ) 
ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
19 ผูฝกสอน  การแขงขันเครื่องบินพลังยาง 

ประเภทสามมิติ (3D) ปลอยอิสระ ม.1-ม.3  
ระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1. นายศักดนัย สืบเสน 
2.นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ 
3. นางสาววิรยา  แกนคํา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20  ผูฝกสอน  การประกวดโครงงานระบบสมอง
กลฝงตัว ม.4-ม.6  ระดับเหรียญทอง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจําป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ 
2. นางนิออนด  รอบคอบ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

21 ผูฝกสอน  การแขงขันขับรองเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  ระดับเหรียญ
ทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

 นางพิมพักตร  ไชยเนตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

22 ผูฝกสอน  การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจําป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

นางเดนดวง  ยศวิจิตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 (ตอ) 
ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
23 ผูฝกสอน  การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ม.1-

ม.3  ระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นางเดนดวง  ยศวิจิตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

24 ผูฝกสอน  การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.1-
ม.3  ระดับเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นางเดนดวง  ยศวิจิตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

25 ผูฝกสอน  การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.4-
ม.6  ระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นางเดนดวง  ยศวิจิตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

26 ผูฝกสอน  การแขงขันเดี่ยวซออู ม.1-ม.3  
ระดับ  เหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นางเดนดวง  ยศวิจิตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

27 ผูฝกสอน  การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.
3  ระดับเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560 ณ 
จังหวัดขอนแกน ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นางเดนดวง  ยศวิจิตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 (ตอ) 
ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
28 ผูฝกสอน    การแขงขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง 

เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทอง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

นางสาวธัญญาลักณ   วิทา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

29 ผูฝกสอน  การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3  ระดับเหรียญ
ทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

30 ผูฝกสอน  การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6  ระดับ เหรียญเงิน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

นายแสงทอง  บริสาร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

31 ผูฝกสอน  การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ม.4-ม.6  ระดับเหรียญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจําป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

นายแสงทอง  บริสาร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

32 ผูฝกสอน การประกวดละครประวัติศาสตร 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

1. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร 
2. นายบุญมา  เวียงคํา 
3. นางสาวสุภาพร  โสดาล ี
4. นางสาวพอรดี  มลทินอาด 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางที่  48 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 (ตอ) 
ท่ี ช่ือรางวัล ช่ือ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
33 เหรียญเงิน  ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา ดานบริหารจัดการ 
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดขอนแกน 
วันท่ี 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

 

นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ตารางที่  49 แสดงผลงานครูรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ          

คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 
ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

1 ผูฝกสอนนักเรียน  รางวัลเหรียญเงิน  รอง
ชนะเลิศอันดับ  2  โครงงานระบบสมองกล
ฝงตัว  การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ   
ครั้งท่ี  67  ปการศึกษา 2560   ระหวาง 
วันท่ี 10-13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

1.นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 
2.นายสมลักษณ  พรเกียรติคุณ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 ผูฝกสอน  รางวัลเหรียญเงิน แขงขันการทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 67 
ปการศึกษา 2560   ระหวาง วันท่ี 10-13 
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

1.นายณฤภง  ศรีละพล สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2561                  115            
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2.ผลงานนักเรียน 

ตารางที่  50 แสดงผลงานรางวัลที่นักเรียนไดรับ 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันจรวดขวดน้ํา 

ประเภทแมนยํา ในงานแขงขันทักษะวิชาการ
เปดประตูการเรียนรูสูอีสาน สืบสานงาน 46 
ICT ท่ีเมืองเลย   

1. นายสิทธิภาคย  อารีย  
2. นายณัฐพล  นารี  
3. นายวราวุฒ ิ สายบุบผา  

กลุมโรงเรียนผูนํา 46 ict  
โรงเรียนในฝนและเครือขาย 
สํานักงานคณะกรรมการข้ัน
พ้ืนฐาน 

 

ตารางที่  51 แสดงผลงานนักเรียนรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที่ 20-22 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1 เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมนักเรียน

เพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth Counselor: YC) 
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                      
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นางสาวญาศิริ  บุญจันทร 
2. นางสาวธัญญารัตน  ศรีหมอก 
3. นางสาวบุษกร   สุวรรณพงษ 
4. นางสาวสุภัสรา  หวังสุข 
5. นางสาวสุภานันท  ทันที 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 เหรียญทอง  การแขงขันประดิษฐของใช
จากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

1. เด็กชายคณิติน  ไชยมา 
2. เด็กชายอนุภัทร  เหล็กเพชร 
3. เด็กชายอนุวัฒน  ชาลี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 เหรียญทอง  การประกวดแปรรูปอาหาร 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                       
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. เด็กหญิงชลัลธร  เชื้อทุม 
2. เด็กหญิงนราทิพย  สิงหงาม 
3. เด็กหญิงภัทรลดา  คําเพราะ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 เหรียญทอง  การแขงขันการแกะสลักผัก
ผลไม ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560       
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. เด็กหญิงนภัสร  อุยเจริญ 
2. เด็กหญิงสิดาพร  ชาภักดี 
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีแกวกุล 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางที่  51 แสดงผลงานนักเรียนรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที่ 20-22 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ) 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
    
5 เหรียญทอง  การแขงขันการจัดสวนถาด

แบบชื้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560       
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. เด็กหญิงวราภรณ  แยมพุฒ 
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สนคุม 
3. เด็กหญิงอารียา  สําราญ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 เหรียญทอง  การแขงขันจักสานไมไผ ม.4-
ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                   
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นางสาวกุลิสลา  บุญเอนก 
2. นางสาวชลธชิา  พรอมพรม 
3. นายชินวัตร  เจริญนาม 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 เหรียญทอง  การแขงขันการแกะสลกัผัก
ผลไม ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560      
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นายธนธร  ศรไีชยา 
2. นางสาววัชราภรณ  พืชศร ี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8 เหรียญเงิน  การแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

1. เด็กชายประกาศิต  ทาลา 
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองทว ี

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9  เหรียญทอง   การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560      
ณ จังหวัดขอนแกน   

เด็กหญิงสรัญญา  ดาประสงค สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10 เหรียญทอง  การแขงขันการเลานิทาน 
ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

เด็กหญิงสุทธิกานต  สายตา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางที่  51 แสดงผลงานนักเรียนรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที่ 20-22 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ) 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
11 เหรียญทองแดง การแขงขันตอคําศัพท

ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

นางสาวปรรัชช   จันทรหอม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12 เหรียญเงิน การแขงขันอานเอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560      
ณ จังหวัดขอนแกน  

นางสาวรัตติยากร   ไกรษี สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

13 เหรียญทอง ชนะเลิศ  การแขงขันการทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14 เหรียญทองแดง  การแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลอย
อิสระ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560      
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. เด็กชายพิพรรธณ   เอ่ียม
ปราณีต 
2. เด็กชายเจตคติ  สายสิม 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15 เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
โครงงานระบบสมองกลฝงตวั ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์ 
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย 
3. เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16 เหรียญทองแดง  การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นางสาวจันจิรา  ชื่นอารมณ 
2. นางสาวธิดามาศ  ชาภักดี 
3. นายบัญญัติ  ม่ันปรีออน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  51 แสดงผลงานนักเรียนรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที่ 20-22 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ) 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
17 เหรียญทอง  การประกวดโครงงานระบบ

สมองกลฝงตัว ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นางสาวจันทรศิร ิ คําผุย 
2. นายชนะพันธุ  ใสเนตร 
3. นางสาวเฟองลดา  ศรีชัย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 เหรียญทองแดง  การแขงขันหุนยนต
ระดับสูง ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560  

1. นายนันทวัฒน  วงศพุฒ 
2. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร 
3. นายสมภพ  จุลแดง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

19 เหรียญเงิน  การแขงขันหุนยนตระดับสูง 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                  
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นายมฆวรรณ  วรรณทอง 
2. นายอนุวัฒน  เสียงหวาน 
3. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20 เหรียญทองแดง  การแขงขันหุนยนต
ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นายยุทธิวงศ  เลื่อนฤทธิ์ 
2. เด็กชายอดุลวิทย  ไชยสิทธิ์ 
3. นายเรืองชัย  บุญบําเรอ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

21 เหรียญทอง  การแขงขันเดี่ยวดนตรี
พ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

เด็กชายวราวุฒ ิ บัวแยม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

22 เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงพระ
ราชนิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  51 แสดงผลงานนักเรียนรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที่ 20-22 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ) 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
23 เหรียญทอง  การแขงขันขับรองเพลงไทย

ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

เด็กหญิงปุญญาภา  ศรีละพล สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

24 เหรียญเงิน  การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก  
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                  
ณ จังหวัดขอนแกน  

เด็กหญิงเปนหนึ่ง  สายวงศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

25 เหรียญทอง  การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560 ณ จังหวัด
ขอนแกน  

เด็กหญิงเปนหนึ่ง  สายวงศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

26 เหรียญเงิน  การแขงขันเดี่ยวซออู ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

เด็กหญิงแพรวไหม  สาโสธร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

27 เหรียญทอง  การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                  
ณ จังหวัดขอนแกน  

เด็กหญิงสุวิชาดา  ศาลา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

28 เหรียญเงิน  การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560       
ณ จังหวัดขอนแกน  

นางสาวดารารัตน  บัวหอม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  51 แสดงผลงานนักเรียนรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที่ 20-22 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ) 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
29 เหรียญทอง  การแขงขันขับรองเพลง

สากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจาํป
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแกน  

นางสาวนัทธชนัน  พลศักดิ์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

30 เหรียญทอง  การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                  
ณ จังหวัดขอนแกน  

นางสาวสุธาธิน ี สรอยศรี สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

31 เหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 67 ประจําปการศึกษา 2560       
ณ จังหวัดขอนแกน  

นายไชยพัฒน  สิงหซอม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

32 เขารวม การประกวดละครประวัติศาสตร 
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560                  
ณ จังหวัดขอนแกน  

1. นางสาวกุลวรรณ  สะอาด 
2. นายชนาธิป  โควไพโรจน 
3. นายทวีวัฒน  ฤกษใหญ 
4. นายธนภัทร  ทชรักษา 
5. นายธีรยุทธ  พิมพร 
6. นางสาวพรวิไล  พิลาลี 
7. นายยิ่งพันธ  เงาศรี 
8. นางสาวรุจิภา  มีศรี 
9. นางสาววรญาดา  กะมุทา 
10. นางสาววิลาวัลย  สุรวิทย 
11. นายสหรัฐ  พงษอุดม 
12. นายอดิเทพ  ทองแสน 
13. นางสาวอารยา  ศรีหาบุตร 
14. นางสาวเบญจวรรณ  
สายเนตร 
15. นางสาวเสาวลักษณ  วิยะทา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  52 แสดงผลงานนักเรียนรางวัลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  

คร้ังที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที ่10-13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ท่ี ชื่อรางวัล ชื่อ –สกุล  ผูรับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1 รางวัลเขารวม แขงขันการทองอาขยาน

ทํานองเสนาะ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 
67 ปการศึกษา 2560   ระหวาง วันท่ี 
10-13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 รางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ  2  
โครงงานระบบสมองกลฝงตวั  การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งท่ี  
67 

1.เด็กชายณัฐวุฒ ิ ศรีไชย   
2.เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์   
3.เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ตารางที่  53 แสดงสรุปผลการแขงขันศิลปหัตถกรรม  คร้ังที่  67  ปการศึกษา  2560 

 จํานวนรายการท่ี
เขารวมแขงขัน 

เหรียญ 
ทอง เงิน ทองแดง เขารวม 

แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหวาง วันท่ี 20-22 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ณ  จังหวัดขอนแกน 
 

32 20 6 5 1 

แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ระหวาง วันท่ี 10-13 
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

2 - 1 - 1 

รางวัลทรงคุณคา สพฐ.          
OBEC AWARDS                     
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ดานบริหารจัดการ) 
 

1 - 1 - - 
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งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

ตารางที่  54 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  

ระดับช้ัน ปการศึกษา  2558 ปการศึกษา  2559 ปการศึกษา  2560 
 ท้ังหมด 

(คน) 
จบ

หลักสูตร 
รอยละ ท้ังหมด 

(คน) 
จบ

หลักสูตร 
รอยละ ท้ังหมด 

(คน) 
จบ

หลักสูตร 
รอยละ 

ม.3 418 394 94.26 414 397 95.89 401 381 95.01 
ม.6 479 467 97.49 445 430 96.63 513 497 96.88 
รวม 897 861 95.99 859 827 96.27 914 878 96.06 

 

จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 (เดมิ) ท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษาตอ   

 
ตารางที่  55 แสดงขอมูลนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3  มีความประสงคจะเขาศึกษาตอ  

 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 
นักเรียนท้ังหมด 440 381 401 
เรียนตอ 303 286 293 
รอยละ 68.86 75.07 73.07 

 

สถิติการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  

ตารางที่  56 แสดงขอมูลการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

 จํานวน รอยละ 
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 395 92.94 
อ่ืนๆ 30 7.06 
นักเรียนท้ังหมด 425 100 
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ผลการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปการศึกษา  2560 

ตารางที่  57 แสดงผลสรุปขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

จํานวนครูท้ังหมด 
(คน) 

ผลการเขารับการอบรมคูปองครู หมายเหตุ 
เขารับการอบรม

(คน) 
ไมไดเขารับการอบรม 

(คน) 
124 118 6 มีครูท่ีลาคลอด  1 คน และครูท่ีจะ

เกษียณอายุราชการในป 2561   
 

ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

1 นางเมตตา   พูลสวัสดิ ์ การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

2 นางจันทรทิวา อบทอง การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

3 นายวิชา   ก่ิงทอง สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียนการ
สอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

4 นายเทอด    เลิศล้ํา ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย. 2560 จ.กรุงเทพ 18 

5 นายณฤภง   ศรีละพล การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

6 นางนิลบล     เงินดี การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

7 นางลัดดาวัลย อัมภรัตน การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

8 นางวรกมล    เรืองฝาง การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน 
จ.ขอนแกน 

18 

9 นางกุลณพฤกษ  
กีรติชัยเศรษฐ 

การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

10 นางยุพวรรณ 
 แหลงหลาธนาศิร ิ

การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

11 นางสกุลรัตน   ทองแสน 5 อาชีพเสริมเริ่มทําตั้งแต
ตอนนี้เลย 

16-17 ก.ย.2560 กรุงเทพ 14 

12 นางจรูญศรี    ศรีสุธรรม การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

13 นายกฤษฎา  พิมพันธ การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

14 นางสาวสุภาพร  พวงพ่ัว การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

15 นางสาวอุทัย   สิงหาภ ู การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

16 นายสุพัฒน  บุญนํา การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห 

22-24 ส.ค.2560 ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช   
จ.นนทบุรี 

18 

17 นางณัฐกฤตา  
แกวโบราณ 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียนการ
สอน 

16-17 ก.ย.2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

18 นายพลวัตน   
ประเสริฐศรี 

เอแม็ท และซูโดกุ           
เพ่ือการสอนสําหรับคร ู

19-20 ส.ค.2560 เซนทรัลพลาซา  
จ.อุบลราชธานี 

18 

19 นางธัญรัศม    
ประเสริฐศรี 

เอแม็ท และซูโดกุ           
เพ่ือการสอนสําหรับคร ู

19-20 ส.ค.2560 เซนทรัลพลาซา  
จ.อุบลราชธานี 

18 

20 นางปรียานุช    สงสาร สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน     
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

21 นางสุรจรรยา    ละชั่ว สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน    
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

22 นางพิมพพักตร   
ไชยเนตร 

5 อาชีพเสริมเริ่มทําตั้งแต
ตอนนี้เลย 

29-2  ต.ค.2560 จ.เชียงใหม 18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

23 นายสมพงษ     ละชั่ว สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน     
การสอน 

16-17 ก.ย.2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

24 นางวรรณภา    ศรีไสย สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน    
การสอน 

16-17 ก.ย.2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

25 นางสาวจารุพร   แกวลา ฝกอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
ดวยตนเอง 

13 ส.ค.2560 ม.นครพนม  
จ.นครพนม 

18 

26 นางสาวทิพยชริน โพธิ์
ทิพย 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน   
การสอน 

16-17 ก.ย.2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

27 นายทรงเกียรติ  คําลาน สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน   
การสอน 

19-20 ส.ค.2560 มรภ.
นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

18 

28 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย. 2560 กรุงเทพ 18 

29 นางศิวัชญา  ม่ันธรรม สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน   
การสอน 

16-17 ก.ย.2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

30 นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท การใชชุมชนเปนฐานในการ
เรียนรูดวยจิตศึกษา 

17-18 ส.ค. 
2560 

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี 

18 

31 นายวัลลภ   สุรวิทย การพัฒนาครูแนวใหมดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

1-4 ก.ย. 2560 ม.ขอนแกน  
จ.ขอนแกน 

18 

32 นายกอโชค   
ตอนคําสนธิ์ 

การใชชุมชนเปนฐานในการ
เรียนรูดวยจิตศึกษา 

17-18 ส.ค.2560 ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

33 นายศักดนัย      สืบเสน เซนเซอรบนสมารทโฟนกับ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร 

19-20 ส.ค.2560 ม.สวนดุสิต  
กรุงเทพ 

18 

34 นางสุพัตรา     ดาวหน การออกแบบสรางสื่อการ
เรียนการสอนและทักษะ
สําหรับปฏิบัติการ 

26-27 ส.ค.2560 ม.อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

18 

35 นางสมรักษ     เพชรผา สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

36 นางยุภาภรณ  เสาโกมุท 1.การบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกดวยรูปแบบสะ
เต็มศึกษา 
2.สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

3 ก.ย. 2560 
 
 
29-30 ก.ค.2560 

โรงแรมศรี
ลําดวน  
จ.ศรีสะเกษ 
จ.อุบลราชธานี 

8 
 
 

18 

37 นางจงกล      บัวสิงห การออกแบบสรางสื่อการ
เรียนการสอนและทักษะ
สําหรับปฏิบัติการ 

26-27 ส.ค.2560 ม.อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

18 

38 นางนฤมล     สินธุรัตน การจัดการเรียนการสอน
อัจฉริยะ4.0 

16-17 23  
ก.ย.2560 

โรงแรมพรหม
พิมาน  
จ.ศรีสะเกษ 

18 

39 นางสาวรัตนธร   ชุปวา 1.การบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกดวยรูปแบบสะ
เต็มศึกษา 
2.สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

3 ก.ย. 2560 
 
 
29-30 ก.ค.2560 
 
 
 

โรงแรมศรี
ลําดวน   
จ.ศรีสะเกษ 
จ.อุบลราชธานี 

8 
 
 

18 

40 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

41 นางชิดชนก   สายบุปผา สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

42 นายนุชิต        ศุภพินิจ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

43 นางนุชญนันท  
ศรเจริญฐิติกุล 

การออกแบบสรางสื่อการ
เรียนการสอนและทักษะ
สําหรับปฏิบัติการ 

26-27ส.ค. 2560 ม.อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

18 

44 นางธันยาภัทร   
เธียรทองอินทร 

1.สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 
2.สะเต็มเพ่ือการเรียนรูและ
พัฒนานวัตกรรม  หรือ
แกปญหา 

16-17ก.ย. 2560 
 
 
 
19 ส.ค. 2560 
 
 

โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 
 
 
โรงแรมรเีจนท
พาเลช   
จ.อุบลราชธานี 

18 
 
 
 
8 

45 นายเฉลิม       บัวสิงห เซนเซอรบนสมารทโฟนกับ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร 

19-20 ส.ค.2560 ม.สวนดุสิต  
กรุงเทพ 

18 

46 นางธนาภา     คําผุย สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

47 นางปวีณา      สุรําไพ  BBL  ออกแบบการสอน : 
Thai,English,Math,Science 
& STEM  

16-17ก.ย. 2560  โรงแรม
อมรินทรลากูน 
จ.พิษณุโลก 

12 

48 นางศิริวรรณ   สาธุพันธ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

26-27ส.ค. 2560 ม.นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

49 นายวีรวัฒน    สัตยซ่ือ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

50 นางนิออนด   รอบคอบ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

51 นายอาวิรุทธ      สีดา สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

52 นายสุรพัศ    สาธุพันธ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

26-27ส.ค. 2560 ม.นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

18 

53 นางบังออน  จุลพล สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

54 นายชยพล      คําสิงห 1.สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 
2.การบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกดวยรูปแบบสะ
เต็มศึกษา 

16-17ก.ย. 2560 
 
 
 
3  ก.ย.2560 

โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 
 
 
โรงแรมศรี
ลําดวน   
จ.ศรีสะเกษ 

18 
 
 
 

18 

55 นางวิรยา  แกนคํา การผลิตวิดีโอบทเรียน
ออนไลน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.บูรพา  
จ.ชลบุร ี

12 

56 นางสาววรรณสา  
แกวพวง 

การออกแบบสรางสื่อการ
เรียนการสอนและทักษะ
สําหรับปฏิบัติการ 

26-27 ส.ค. 
2560 

ม.อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

57 นางสาวกรณัฐ  
สถานพงษ 

การผลิตวิดีโอบทเรียน
ออนไลน 

2-3 ก.ย. 2560 ม.บูรพา  
จ.ชลบุร ี

12 

58 นายทิว  พจนา การอบรมปฏิบัติการการ
พัฒนาสมรรถนะของครูไทย  
หลักสูตร  DEIS การพัฒนาครู
ดวยศิลปะการสอน  EIS 

 5-6 ส.ค. 2560  โรงแรมสุนีย 
แกรนด   
จ.อุบลราชธานี 

18 

59 นางนิตยาภรณ   ใจเรือง สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

60 นายสุรเกียรต ิ   บัวแกว สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17 ก.ย. 
2560 

โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

61 นางสวลี         บุญมูล สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17 ก.ย. 
2560 

โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

62 นายบุญมา    เวียงคํา ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย. 2560 กรุงเทพ 18 

63 นายภูมิลักษณ   ใจเรือง สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17 ก.ย. 
2560 

โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

64 นางสาวทศพร    คูณทว ี สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

65 นางณภัค         สิมณี สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

66 นายอัครพงศ    ณรงค
ชัย 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

67 นายวิโรจน  ม่ันธรรม สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

68 นางสาวญาณา  
วาจนสุนทร 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

69 นายพรชัย  สุปงคลัด สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

70 นายทศพล  ศรีนวล สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

71 นางสาวขวัญจิต   
ตรงเท่ียง 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

72 นางสาวอําภา  
จันทรผาย 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

73 นางสาวรัชชาภรณ  
คําเนตร 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

74 นางสาวอําไพวรรณ  
บุญยิ่ง 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

75 นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

76 นายสมศักดิ์    นาเรือง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
จากสื่อธรรมชาติ 

26-27ส.ค. 2560 จ.เพชรบุรี 16 

77 นายสําราญ     เจริญชัย สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

78 นางสาวพนิตนันท   
กุลบุตร 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

79 นางเอมอร  คําสะอาด สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

80 นางสาวประดิษฐ  
พละศักดิ์ 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

81 นายกงจกัร    บัวลา สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

82 นางเดนดวง     ยศวิจิตร ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย.2560 กรุงเทพ 18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

83 นายกําพล        บัวแกว สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

84 นายแสงทอง     บริสาร สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

85 นางสาวพิสมัย  พันดา ศาสตรพระราชา  เพ่ือการเปน
ครูของแผนดิน 

9-10  23-24 
ก.ย.  2560 

กรุงเทพ 18 

86 นางนพวรรณ จํานงคศรี ฝกอบรมครูเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู
ดนตรีสําหรับปฐมวัย 

29-30 ก.ค.2560 โรงแรมบางกอก
พาเลส  
กรุงเทพ 

18 

87 นางสาวธัญญาลักณ   
วิทา 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

88 นายพัฒนา พานจํานงค สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17 ก.ย. 
2560 

โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

89 นางพรเพ็ญ     ทัดเทียม ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย. 2560 กรุงเทพ 18 

90 นางวริฐา        มานะศรี
สุริยัน 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

91 นางสุดใจ       วงศคูณ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

92 นายสนั่น          ศิริกุล สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

93 นายไตรรัตน  เชื้อทอง
พิทักษ 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

94 นางอรพิน   วงศปดสา สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

95 นางสมใจ         คําศรี ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย.2560 กรุงเทพ 18 

96 นางจรรยา     เลิศล้ํา ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย.2560 กรุงเทพ 18 

97 วาท่ีร.ต.หญิงภรพรรณ
กรณ กอนคํา 

โครงการมหกรรมการประชุม
วิชาการ 

16-18 ต.ค.2560 อาคารอิมแพค
ฟอรัม กรุงเทพ 

18 

98 นายสมลักษณ   
พรเกียรติคุณ 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

99 นางพัชรสุดา     อางมณี โครงการมหกรรมการประชุม
วิชาการ 

16-18 ต.ค.2560 อาคารอิมแพค
ฟอรัม กรุงเทพ 

18 

100 นางสาวรัตตินันท   
ศรีทอง 

การสรางบทเรียนออนไลน 
เพ่ือสงเสริมการสอน 

9-11 ส.ค.2560 มรภ.
นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

18 

101 วาท่ี ร.ต.วชริวิชญ 
โกศลศิรศักดิ์ 

การพัฒนาเว็ปไซตสื่อ
ประกอบการสอนครู 

19-20ส.ค. 2560 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 
กรุงเทพ 

12 

102 นายวีระชัย     พละศักดิ์ ใครวาครูอวน 1-3 ก.ย.2560 กรุงเทพ 18 

103 นายภรภัทร     เจริญธง กระเปาตังหายไปไหน 
 
 

30ก.ย.-1ต.ค.
2560 
 
 

โรงแรมคุมภูคํา 
จ.เชียงใหม 

18 



 

 

 

         สารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ   ปการศึกษา   2561                  134            

งานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ  

  

ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

104 นางเรณู           คําวงศ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

105 นางสมสุข     ลาสุนนท สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

106 นางศศิรอร  
โกศลศิรศักดิ์ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

8-10 ก.ย. 2560 โรงแรมบูทรีค  
จ.กาฬสินธุ 

18 

107 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

108 นางพิลาสลักษณ  คงสิม สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

109 นางอุดมพร  ศรีสําอางค สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

110 นางสาวสมหมาย พูนทา สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

111 นางสุกัญญา  แกวเกาะ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

112 นายสุดเขตต   สินธุรัตน การจัดการเรียนการสอน
อัจฉริยะ4.0 

16-17 23  
ก.ย.2560 

โรงแรมพรหม
พิมาน  
จ.ศรีสะเกษ 

18 
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ตารางที่  58 แสดงขอมูลการเขาอบรมหลักสูตร(ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล หลักสูตร วัน เดือน ป สถานท่ี จํานวน
ช่ัวโมง 

113 นางสาวฐิติมาตย 
 พรหมทา 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

8-10 ก.ย. 2560 โรงแรมบูทรีค  
จ.กาฬสินธุ 

18 

114 นางสาววิวรรธณี  
สหธรรมมิกะชาติ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

8-10 ก.ย. 2560 โรงแรมบูทรีค  
จ.กาฬสินธุ 

18 

115 นางสาวมุกชมพู   
เพชรไกร 

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

116 นายรัตนดิลก  คําเพราะ สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับทักษะพัฒนาการจัด
การศึกษาในสื่อการเรียน 
การสอน 

16-17ก.ย. 2560 โรงแรมเนวาดา 
จ.อุบลราชธานี 

18 

117 นางพรทิพย      นาเรือง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
จากสื่อธรรมชาติ 

26-27ส.ค. 2560 จ.เพชรบุรี 16 

118 นางภัณฑิลา     สะอาด 5 อาชีพเสริมเริ่มทําตั้งแต
ตอนนี้เลย 

29-2  ต.ค.2560 จ.เชียงใหม 18 
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