๔. บรรยากาศและกิจกรรมโรงเรียน

๖. เกียรติยศและผลงานดีเด่น
 ปี ก ารศึ ก ษา

๕. ผลคะแนนสอบ O-NET
7

6

7

6

๒๕๓๔ @ได้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย นดี เ ด่ น รางวั ล
พระราชทานขนาดเล็ก
 ปีการศึกษา ๒๕๓๕ @เป็นโรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการ
อ่านได้เกณฑ์มาตรฐาน
 ปีการศึกษา ๒๕๓๙ @เป็นโรงเรียนนาร่องปฏิรูปการศึกษา
 ปีการศึกษา ๒๕๔๙ @โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม
@โรงเรียนแกนนาห้องสมุดรักการอ่าน
 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ @โรงเรียนโครงงานคุณธรรมโล่ดีเด่น
@โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน @โรงเรียนสหกรณ์โล่
ดีเด่น @โรงเรียนชนะเลิศโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ @โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองจาก
สานักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน (สมศ.) @รับการรับรอง
เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่ ๒)
 ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ @โรงเรี ย นสิ่ ง แวดล้ อ มดี เ ด่ น ระดั บ
จังหวัด @ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุ ข ระดั บ ดี เ ด่ น @โล่ เ กี ย รติ คุ ณ สถานศึ ก ษาที่
ดาเนิ นการโครงการโรงเรีย นแกนน าจั ดการเรีย นร่ ว มจั งหวั ด
ขอนแก่น ในระดับดีเยี่ยม จากสพฐ.
 ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ @รางวั ล โล่ เ กี ย รติ ย ศ มี ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์ (O–NET) บรรลุตามเกณฑ์ของ สพม.๒๕ @เกียรติ
บัตรเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ด้านการลดอบายมุขสร้าง
สุขให้สังคม จากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกั บจังหวัด ขอนแก่ น
@ได้รับโล่การเข้าร่วมเครือข่ายแกนนาคนดีศรีอีสาน จากสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 ปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๗ @รางวัล สถานศึ กษาป้ องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น @เครือข่ายโครงการ “โรงเรียน
สุ จ ริ ต ” @ผ่ า นการประเมิ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง @ผ่ า นการ
ประเมินห้องสมุด ๓D และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน
โรงเรี ยน ระดับดี เยี่ ยม @เข้ าร่ว มโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

Nongnakhamwittayakom School
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

เลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๑ ตาบลบ้านโคก
อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๗-๑๑๘ โทรสาร ๐๔๓-๒๑๗-๒๑๗
อีเมล : Nongnakham@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nakhamwit.ac.th

๑. ข้อมูลโรงเรียน

โ รงเรียนหนองนาคาวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาด
กลาง สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จั ดตั้งขึ้น เมื่อวัน ที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิ ดสอนระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๑ ถึ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๗๒ ไร่ ๓ งาน ๒๒
ตารางวา เขตพื้นที่บริการ คือ ตาบลบ้านโคก ตาบล
ขนวน ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
ตราสั ญลักษณ์ ประจาโรงเรียน
“คบเพลิงในเสมาวางบนผืนนาและภูเขา”
ความหมาย
“ความรู้คือแสงสว่างให้แนวทางสู่ชุมชน”
ปรัชญาโรงเรียน
“สุวิชาโน ภวํโหติ ผู้รู้ดีเป็นผูเ้ จริญ”
สี และต้ นไม้ ประจาโรงเรียน
สีประจําโรงเรียน คือ “เหลือง – ดํา”
สีเหลื
อง หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งปัญญา
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
สีดำ หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง
ต้นไม้ประจาโรงเรียน คือ “ต้นประดู่”
อัตลักษณ์โรงเรียน
“สามัคคี มีคุณธรรม”
เอกลักษณ์โรงเรียน
“ภูมิทัศน์ร่มเย็น งามเด่นผ้าฝ้ายนาคํา”

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนดีใกล้บ้าน ยึดคุณธรรมนําความรู้
ควบคู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดหลัก “หลักธรรมนาความรู”้
๒. พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานละมาตรฐานการศึกษา
๓. พัฒนาและบูรณาการทุกองค์ประกอบในโรงเรียน ให้ก้าวสู่
มาตรฐานการเป็นโรงเรียนดีใกล้บา้ นอย่างมั่นคงตลอดไป
๔. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียน
การสอนและการใช้ชีวิตของบุคลากร

๒. ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น จานวนห้อง
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

๓
๓
๔
๔
๔
๔
๒๒

เพศ
ชาย

หญิง

๕๙
๖๑
๔๑
๕๐
๕๕
๖๖
๓๒๒

๖๒
๗๓
๖๐
๘๐
๗๐
๘๕
๔๓๐

รวม
๑๒๑
๑๓๔
๑๐๑
๑๓๐
๑๒๕
๑๕๑
๗๖๒

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 ๒๔ เหรียญทอง ๒๐ เหรียญเงิน ๙ เหรียญทองแดง

ระดับ สพม.๒๕ และ ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง
ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาฟุตบอล การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระดับจังหวัด
 เข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้ายการแข่งขันโครงการ “My Little
Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรปี ๖”

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร

โ รงเรียนหนองนาคาวิทยาคม มีผู้อานวยการโรงเรียน
คือ นายศุภกิจ สานุสัตย์ และรองผู้อานวยการโรงเรียน
๒ ท่าน คือ นายคมเดช ราชเหนือ และนางวิไลวรรณ
ห่มขวา รวมบุคลากรสนับสนุนการดาเนินงานทั้งหมด
จานวน ๕๐ คน ซึ่ง สรุปได้ดังตาราง
จานวน

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่า
ประเภทบุคลากร
สูงกว่า
ชาย หญิง กว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
(ครู)
ครูต่างชาติ
ครูธุรการ
ครูพี่เลี้ยง
นักการ แม่บ้าน
รวม

๑
๑
๑๖
๓

๑
๑๙
๑

-

๒๓
๔

๑
๒
๑๒
-

๑
๓
๒๕

- ๑ ๑ ๒ ๕
๒๕ ๕

๑
๑
๑
๓๐

๑๕

ผลงานดีเด่นของครู ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

 ผู้อานวยการศุภกิจ สานุสัตย์ ได้รับเหรียญลูกเสือ

สดุดีชั้น ๑
 นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น
ระดับประเทศ จากคุรุสภา
 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร:
รองฯ วิไลวรรณ ห่มขวา ประเภทครูผู้สอน: นายฟ้าสาง
ทองคาเขียว และนายภูวดล บรรทัดเรียน

