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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
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สภาพทั่วไปของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน
ที่ตั้งของชุม ชนในเขตบริก าร โรงเรียนโนนแดงวิท ยาคม มี ชุม ชนในเขตบริก าร ๒ ตาบล คือ
ตาบลโนนแดง และตาบลหนองคูขาด มีโรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๑๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
บ้านโนนแดงมะขามหวาน โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โรงเรียนบ้านดอนพะยอม โรงเรียนบ้านหัวหนอง โรงเรียน
บ้านหนองคูขาด โรงเรียนบ้ านโสกภารา โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว โรงเรียนบ้านโคกกุ ง
โรงเรียนบ้านป่ากุ งหนานาเจริญ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ศรีโพธิ์ท อง โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย และ
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง
จานวนประชากร ประมาณ ๘,๐๐๐ คน
อาชีพที่สาคัญ ได้แก่ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทัว่ ไป และรับราชการ
ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ความร่วมมื อระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชน ผู้ป กครองนัก เรียน และชุม ชนให้ความร่วมมื อกั บ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี ถึ งแม้ในบางครั้งจะมีอุปสรรคบ้างในฤดูทานาหรือช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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ข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ :
ตาบล :
อาเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับทีเ่ ปิดสอน :
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อาเภอ:

โนนแดงวิทยาคม
Nondaengwittayakhom
๘ หมู่ที่ 19 บ้านโนนแดง
โนนแดง
บรบือ
มหาสารคาม
44130
043-750415
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
2536
nondangwit@thaimail.com
http://gg.gg/nondaengwit
เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
สห3 บรบือ
โนนแดง
40 กม.
14 กม.

ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจาตาบลโนนแดง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔
โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร โดยมีนายสนิท แนบกลาง เป็นผู้ประสานงาน และเป็นผู้บริหารคน
แรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม
ประจาตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เปิดทาการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบัน
โรงเรียนทาการสอนมาแล้วเป็นเวลา ๒๕ ปี มีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว จานวน ๖ คน ได้แก่ นายสนิท แนบ
กลาง, นายวิฑูรย์ สิทธิหาโคตร, นายมงคล ไวว่อง, นายจงกล เวียงสมุทร, นายศักดา สวัสดิ์สละ และนายสมัย
ศาลาจันทร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน มีบุคลากรสายบริหาร จานวน
1 คน ครูผู้สอน จานวน 19 คน พนักงานราชการ จานวน 2 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน จานวน 1 คน
บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จานวน ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑
คน นักการภารโรง จานวน 1 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น จานวน ๒47 คน จัดการศึกษาเป็น ๒ ช่วงชั้น คือ ช่วง
ชั้นที่ ๓(ม.๑-๓) และช่วงชั้นที่ ๔(ม.๔-๖)
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ที่ตั้งและอาณาเขต
สถานที่ตั้งของโรงเรียน
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ตราประจาโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน

น.ว.
สีประจาโรงเรียน
เขียว – เหลือง
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วิสัยทัศน์
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีความเป็นเลิศด้านศิล ปะ ดนตรี กีฬา และสามารถดารงชีวิตตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนวัยเรียนให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค
๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร นักเรียน ให้สามารถนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างหลากหลาย
๔. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปะดนตรีและกีฬา
๕. จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
๑. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ครูทุกคนใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง
๓. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐
๔. มีแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ทเี่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนร่วมกับ ชุมชนและให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
จัดการศึกษาร้อยละ ๘๐
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๖. มีการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร้อยละ ๘๐
๗. มีระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาและการประเมินภายในสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐
๘. จัดกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ร้อยละ ๘๐
๙. จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๐

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ มีความรู้ สุขภาพดี มีวินัย ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“ ส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู้ สู่วิถีความพอเพียง ”

ปรัชญาโรงเรียน
นัตถิ ปัญญาสมา อาภา หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

จุดเน้นในการพัฒนา
“ ส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา ”
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นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา
๑ สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรโดยยึดคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีของสังคมโลก ด้วยกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย
๒ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนและยกระดั บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู สู่ ร ะดั บ
มาตรฐานสากล
๓ ส่งเสริม และประสานความร่วมมื อกั บ ทุ กภาคส่วนให้เข้ามามี ส่วนร่วมในการส่งเสริม และ
สนับสนุ นการศึก ษาในทุ ก ด้านสร้างสัม พันธ์ที่ ดีกับ ชุมชน ร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒ นา ร่วมสืบ สาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น และให้บริการชุมชนรอบด้าน
๔ นิเทศ ติดตาม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม
๕ เร่งรัดพั ฒ นาครูให้จัดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างและพัฒ นา
นวัตกรรม นาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูเทียบเคียงมาตรฐานสากล
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ทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
นามผู้บริหาร

ระยะเวลาดารงตาแหน่งผู้บริหาร

1. นายสนิท แนบกลาง

2534 – 2542

2. นายวิฑูรย์ สิทธิหาโคตร

2542 – 2544

3. นายมงคล ไวว่อง

2544 – 2551

4. นายจงกล

2551 – 2555

เวียงสมุทร

5. นายศักดา สวัสดิ์สละ

2555 – 2559

6. นายสมัย ศาลาจันทร์

2559 – ปัจจุบัน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
1. นายบัญญัติ สวาทนา
2. นายบุญศรี จันทร์สด
3. นายพัฒนศักดิ์ บุตรโชติ
4. นายบุญเลิศ เทียบหมั่ง
5. นางสุพลศรี บุญอบ
6. นางเพชรา รัตนเมือง
7. นายธีรพงษ์พิเมย
8. นายคาดี พิเมย
9. นายสมพงษ์ อบมาสุ่ย
10. นายศราวุธ ศรีแก้ว
11. นายโอภาส มนตรี
12. นายกันตภณ พรดอนก่อ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
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๑๑

โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

คณะกรรมกำร

( นายสมัย ศาลาจันทร์ )

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

ฝ่ำยวิชำกำร

ฝ่ำยบุคลำกร

ฝ่ำยงบประมำณ

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

(นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล)

(นายดอน สัจจา)

(นายวิทยา สีพลลา)

(นายธีระภาพ ตะโคตร)

-งานบริหารหลักสูตร
-งานทะเบียน
-งานวัดผล
-งานวิจัย
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
-งานจัดการเรียน
การสอน
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-งานแนะแนว

-งานวางแผนอัตรากาลัง
-งานงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
-งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
-งานวินัยและ
รักษาวินัย
-งานออกจากราชการ

-งานจัดทาแผน
งบประมาณ
-งานจัดสรรงบประมาณ
-งานตรวจสอบ กากับ
ติดตาม
-งานระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา
-งานบริหารการเงิน
-งานบริหารบัญชี
-งานบริหารพัสดุฯ

-งานธุรการ
-งานเลขานุการกรรมการ
สถานศึกษา
-งานสารสนเทศ
-งานจัดระบบบริหารฯ
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-งานอาคารสถานที่
-งานประชาสัมพันธ์
-งานห้องสมุด
-งานอนามัย
-งานโภชนาการ
-งานสหกรณ์
-งานชุมชน

สารสนเทศ ๒๕๖๑

โครงการเด่นของโรงเรียน
รางวัลเกียรติยศ
ด้านวิชาการ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนในการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนัก เรียน ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๑
ครั้ง ๖8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.26 กลุ่มที่ 1)
1.สรุปเหรียญรางวัล
1.1 รางวัลเหรียญทอง
จานวน 23 รายการ
1.2 รางวัลเหรียญเงิน
จานวน 9 รายการ
1.3 รางวัลเหรียญทองแดง
จานวน 1 รายการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
๒๐
๒๑

รายการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - 3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 - 6
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องเรียนรู้ ม.1 - 3
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องการเรียนรู้ ม.4 - 6
การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1 - 3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1 - 3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.1 - 3
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 - 3
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1 - 3
การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.4 - 6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี บกพร่องการเรียนรู้ ม.1 - 3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ม.1 – 3
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย ม.1 - 3
การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - 3
การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 - 6
การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง ม.1 - 3
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1 - 3
การแข่งขันวงดนตรีวงเครื่องลม ม.1 - 3
การแข่งขันการสร้างค่ายพักแรม ม.1 - 3

เหรียญ
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

๑๒

สารสนเทศ ๒๕๖๑

ที่
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

รายการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - 6
การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - 6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1 - 3
การแข่งขันการเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1 - 3
การแข่งขันการเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4 - 6
การแข่งขันการวาดภาพลายเส้น ม.1 - 3
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1 - 3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1 - 3
การแข่งขันเวทคณิต ม.1 - 3
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - 3
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 - 6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1 - 3

เหรียญ
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง

ผลการแข่งขันระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันงานมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้ง ๖8 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่
1
2

รายการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - 3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4 - 6

เหรียญ
เงิน
เงิน

ด้านบุคลากร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 256๑
จานวน ๔ คนคือ
1.
๒.
๓.
๔.

นายสมัย ศาลาจันทร์
นางสาวโนรี ในจิตร์
นางบุบผา เสนาคา
นางสาวระพีพรรณ เทียกสม

๑๓

สารสนเทศ ๒๕๖๑

ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
๑. โรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐ ประเภท
โรงเรียนขนาดเล็ก
๒. รางวัลดีเด่น โครงการการสร้างเครือข่ายจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียน

๑๔

