1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2483 ที่ดินและ
อาคารเรียนหลังเดิมเป็นของวัด ชาวบ้านพร้อมใจกันยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตาบลโนน
ฆ้อง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านคาหัวช้าง บ้านโนนตุ่น และบ้านหินกอง
ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2501 บ้านหินกองได้แยกเป็นเอกเทศ ชาวบ้านและผู้นาหมู่บ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ในที่ดินที่ชาวบ้านได้สงวนไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 11 ตาบลโนนฆ้อง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504งบประมาณในการก่อสร้าง 21,150 บาท
โดยไม่อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด รายชื่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ ดังนี้
1. นายฉะอ้อน จุลคาภา
พ.ศ. 2483-2483
2. นายประสิทธิ์ จันทร์สา
พ.ศ. 2484-2485
3. นายประดิษฐ์ เชษฐบุตร
พ.ศ. 2485-2501
4. นายสถิต
อาวรรณดี
พ.ศ. 2501-2504
5. นายจันทร์
บุญลือ
พ.ศ. 2504-2509
6. นายพรมมา เสนไสย์
พ.ศ. 2509-2513
7. นายชม
โหยงโสภา
พ.ศ. 2513-2515
8. นายสุวรรณ เพียโย
พ.ศ. 2515-2518
9. นายสมจิต
ทนทาน
พ.ศ. 2518-2543
10.นายสาเร็จ ญาณสว่าง
พ.ศ. 2543-2547
11.นายประดิษฐ์ ชาสังข์
พ.ศ. 2547-2551
12.นายประสิทธิ์ รักญาติ
พ.ศ. 2551-2556
13. นายประมูล พรมกรรณ์
พ.ศ. 2557- 2559
14. ดร.กรกช วรรณไชย
พ.ศ. 2559 – 2562
15. นางธราภรณ์ จิตรสม
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามการก่อสร้างและ
ปรับปรุง
- ปีพ.ศ.2504 คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองทั้ง 3 หมู่บ้านได้ตกลงกัน
ล้อมรั้วโรงเรียนด้วยไม้เนื้อแข็งขนาด 5” x 5” x 170” บริจาคหลังคาเรือนละ 5 ต้น แต่ปรากฏว่าดาเนินการ
ได้เพียง 3 ด้านคือด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ยังคงเหลืออยู่ทางด้านทิศตะวันตกจะได้ดาเนินการ
ในปีต่อไป
- ปีพ.ศ.2516 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบ้านคาหัวช้างได้พร้อมใจกันจัดหาอุปกรณ์การศึกษา
กระดาน3 แผ่นโต๊ะ ม้านั่งนักเรียนชนิดคู่จานวน 7 ชุด คิดเป็นเงิน 850 บาท พร้อมกับปรับปรุงฐานเสาธงชาติ
ใหม่
- ปีพ.ศ.2520ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลัง ที่สองให้เป็นแบบป.1ฉ.ขนาด 4
ห้องเรียน เสร็จเรียบร้อยสิ้นค่าก่อสร้าง 195,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520
- ปีพ.ศ.2522 คณะครูและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านร่วมใจกันสร้างชื่อป้ายโรงเรียนใหม่แบบคอนกรีต
พร้อมประตูเหล็ก เสร็จสิ้นเป็นเงิน 5,000 บาท

- ปีพ.ศ.2523 นายจาปี คลยงค์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว บริจาคเงิน
10,000 บาท สมทบทุนสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือเสร็จสิ้นเป็นเงิน 15,000 บาท
- ปีพ.ศ.2525 นายแถม ดีบุญมี มอบเงิน 10,000 บาท สร้างฐานเสาธงชาติและเสาธงชาติเหล็ ก
พร้อมทาสีเสร็จเรียบร้อย
- ปีพ.ศ.2526 โรงเรียนได้ รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(สปช.) สร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 130,000 บาท แบบอาคาร 312 และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้
จัดตั้งวงดนตรีโปงลางขึ้นใช้งบประมาณ 5,000 บาท
- ปีพ.ศ.2527 คณะครู นักเรียนและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านพร้อมทั้งนายเสงี่ยม จันทร์พุฒ ร่วมใจ
กันซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาทเมื่อวันที่12 เดือน มีนาคม 2527
- ปีพ.ศ.2527 วันที่ 2 เดือน ตุลาคม คณะครูและชาวบ้านโนนตุ่น ชาวบ้านคาหัวช้าง ช่วยกันต่อ
กระแสไฟฟ้าเข้าโรงเรียนสิ้นเงิน 3,000 บาท
- ปีพ.ศ.2528 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ บริจาครั้วลวดหนาม มูลค่า 10,000 บาท
- ปีพ.ศ.2529 คณะครูและชาวบ้านโนนตุ่นบริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศตะวันออก
- ปีพ.ศ.2529 ทางราชการสร้างส้วมให้ 1 หลัง แบบ สปช.601/2 เป็นเงิน 20,000 บาท
- ปีพ.ศ.2533 ทางสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดสรรงบประมาณ
สร้างอาคารเรียน 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียนให้ 1 หลัง ราคา 1,035,500
บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2533 และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนยังได้งบประมาณ สระ
น้า จานวน 1 บ่อ ราคา 103,900 บาท
- ปี พ.ศ.2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง ฝ.33 (ถังเก็บน้าฝน)จานวน 1 ชุดราคา 50,000
บาท
- ปีพ.ศ.2535 คณะครูและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเงินสร้างสนามเซปักตระกร้อมูลค่า
7,500 บาท
- ปีพ.ศ. 2537 นายทวีพงษ์ ประสงค์สุข มอบเงิน 25,000 บาท สร้างสนามวอลเล่ย์บอลเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2537
- ปีพ.ศ. 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้าง ฝ. 33(ถังเก็บน้าฝน) จานวน 1
ชุดราคา 80,000 บาท และในปีเดียวกันนี้คณะผ้าป่าสามั คคีจากกรุงเทพฯได้นาเงินมาบริจาคเป็นจานวนเงิน
200,000 บาทเพื่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซุ้มประตูหินอ่อนและยังได้รับงบประมาณจากทางราชการ
ให้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมูลค่า 128,000
- ปีพ.ศ.2542 ทางสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณสร้า ง
ส้วมนอกอาคาร 1 หลัง 2 ที่นั่ง แบบ สปช.601/26 มูลค่า 55,500 บาท
1) ฝ.33 (ถังเก็บน้าฝน) จานวน 1 ชุด ราคา 72,000 บาท
2) อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ จานวน 1 หลังราคา 555,000 บาท
3) ส้วมนอกอาคารแบบ สปช.601/26 จานวน 1 หลังราคา 20,000 บาท
- ปีพ.ศ.2543 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมนอกอาคารแบบ สปช.601/26จานวน 1 หลังราคา
101,000 บาท
- ปีพ.ศ.2553 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมือร่วมใจ
จัดหาทุนเพื่อก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนขึ้น 1 หลังราคา 450,000 บาท

- ปีพ.ศ.2554 ได้รับงบบริจาคจากเอกชนชื่อบริษัทมิตซูมิซิเฮฟวี่อินดัสตรีสมหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์
สมหาชนจากัด ก่อสร้างอาคารเรียนให้จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ราคา 800,000 บาท
1) ได้ปรับปรุง ฝ.33 (ถังเก็บน้าฝน)ที่ชารุดแล้วปรับเป็นห้องส้วมสุขสันต์ใช้งบประมาณ 40,000
บาท
2) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนระดับ ปวช. 2 ห้องเรียน ราคา 55,000 บาท
3) ก่อสร้างห้องสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน จานวน 1 หลังราคา 49,000 บาท
- ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตาบลป่ามะนาวโดยนายธนา แก้วแกมดา นายกเทศบาลตาบลป่า
มะนาวบริจาคเงินเพื่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนเป็นเงิน 95,500 บาท
- ปีพ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล เพื่อมาปรับปรุงอาคารเรียน
แบบกรมสามัญให้เป็นห้องประชุมมัลติมิเดียจานวน 1 หลังราคา 600,000 บาท
- รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 1 สนามราคา
134,100 บาท
- ปี ก ารศึ ก ษา 2557 จั ด ระดมทุ น (ผ่ า ป่ า เพื่ อ การศึ ก ษา) ในการพั ฒ นาโรงเรี ยน เมื่ อ วั น ที่ 1
มกราคม 2558 ได้เงินจานวน 476,000 บาท
- ปีการศึกษา 2559 จัดระดมทุน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ได้เงิน จานวน 195,000 บาท
- ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ย นบ้านคาหั ว ช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีจานวนห้ องเรียนทั้งสิ้น 11
ห้องเรียน โดยมี ดร.กรกช วรรณไชย ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2559
- ปี พ.ศ. 2560 ได้โอนย้ายศูนย์ ICT ชุมชน ของกระทรวง ICT จาก อบต.กุดธาตุ อาเภอหนองนา
คา มาใช้ประจา ที่ศูนย์ ICT โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จานวน 16 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ โดยใช้
ห้องเรียนอาคารชั้น 1 เป็นศูนย์
- ปี พ.ศ. 2560 ได้ทาข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น(บ้านทุ่ม) ในการร่วมมือ
ทางวิชาการด้านทักษาวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา 5 ปี
- ปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ย้ายประตูด้านหน้าบริเวณตรงกลางสนามฟุตบอลมาทางด้านตะวันตก
และตัดถนนเข้าโรงเรียนเส้นใหม่เพื่อให้ตรงและมีระยะทางสั้นกว่าเดิม โดยใช้งบประมาณบริจาคของผู้บริหาร
คณะครู และผู้มีจิตศรัทธา จานวนเงิน 35,000 บาท
- ปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ปรับปรุงฐานเสาธงชาติยกสูงขึ้น และฐานพระพุทธรูปประจาโรงเรียน
ด้วยงบประมาณบริจาคของผู้บริหาร คณะครู และผู้มีจิตศรัทธา จานวนเงิน 40,000 บาท
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