ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ย นยางตลาดวิ ท ยาคาร เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาประจ าอ าเภอ สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านยางตลาด
(พินิจราษฎร์บารุง) เปิดทาการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 56 คน ครู 3
คน มีนายเธียรชัย ธีรกุล เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีต่อมาทางการได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณะโคกหนองไผ่
ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 150 ไร่ เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน
ปีการศึกษา 2519

โรงเรียนเข้าสู่โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 1 รุ่นที่
3 (คมภ. 1 รุ่นที่ 3) ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตลอดจน
วัสดุครุภัณฑ์เป็นเงิน 11,000,000 บาท และเปิดหลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษา
แบบประสม (หลักสูตร คมส.) เป็นครั้งแรก

ปีการศึกษา 2521

โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา ปีที่ 4 หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518

ปีการศึกษา 2522

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2522 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2526

โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนผู้นาการใช้หลักสูตร

ปีการศึกษา 2531

ได้รับโล่จัดนิเทศภายในดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา 2532

ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2535

ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการแสดงผลผลิต ทางด้านการเกษตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโรงเรียนสาขาแห่งแรกที่บ้าน
เสียว ตาบลหัวงัว อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับการจัดตั้งเป็น
โรงเรียนเอกเทศ คือ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปีการศึกษา 2536

ได้เปิดโรงเรียนสาขาแห่ง ที่ 2 ที่บ้านหนองบัว ตาบลคลองขาม อาเภอยาง
ตลาด และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ คือ โรงเรียนคลองขามวิทยา
คาร เมื่อปีการศึกษา 2540
ได้รับโล่การปฏิบัติง านตามแผนปฏิบัติง าน
ดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา
ได้รับโล่รางวัลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดีเด่นเขตการศึกษา 10
ได้รับโล่รางวัลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดีเด่นของ กรมสามัญศึกษา
เข้าสู่โครงการโรงเรียนนาร่องการปฏิรูปการศึกษา เขตการศึกษา 10 โครงการ
โรงเรียนนาร่องการจัดการเรียน การสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
จัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 10-109/10-7-9 รวม 55 ห้องเรียน และแผนเต็มรูป จะเป็น 10-10-10/10-10-10
รวม 60 ห้องเรียน
จัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา 2537
ปีการศึกษา 2538
ปีการศึกษา 2539
ปีการศึกษา 2541
ปีการศึกษา 2542

ปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2544

ปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2548

ตอนปลายเป็น 8-8-8/9-9-7 รวม 55 ห้องเรียน
จัดแผนการเรียนเต็มรูปแบบเป็น 8-8-8/10-10-10
รวม 56 ห้องเรียน
จัดแผนการเรียนเต็มรูปแบบเป็น 8-8-8/10-10-10
และเป็นที่ตั้งสานักงานการศึกษา ดังนี้
1. เป็นที่ตั้งสานักงานสหวิทยาเขตยางตลาด
2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จังหวัด กาฬสินธุ์
3. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมจังหวั กาฬสินธุ์
4. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเกษตรกรรมจังหวัด กาฬสินธุ์
5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติบัตรการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
ดีเด่นกรมสามัญศึกษา
ได้รั บโล่เ กีย รติ ยศ โรงเรี ยนปฏิ รูป การศึก ษาดีเ ด่น กรมสามั ญ ศึ กษาได้รั บโล่
เกียรติยศ เป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิชาพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ดีเด่น ของเจ้าคณะอาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ รั บ โล่ เชิ ด ชู เ กี ยรติ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุน งานป้ องกั น การทุจ ริ ต ตามโครงการ
สถาบันการศึกษาสัมพันธ์ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ได้ รั บ การประเมิ น ภายนอกจากส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและมาตรฐาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา
เป็นสถานศึกษาต้นแบบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อาเภอ 1
โรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา 2549

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา 2550

ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวง
โยธวาฑิ ต นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย และชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทาน ฯ ครั้งที่ 26 ประจาปี 2550
ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองในการแข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ งเพลง
ประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่องผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอานาจ
ได้รับรางวัล “ห้องสมุดมีชีวิต” ยอดเยี่ยมระดับ มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
ประจาปี 2551 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
การศึกษา 2552 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดมณฑล
ทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผ่านการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี
2552
รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือโรงเรียนระดับจังหวัด พ.ศ.
2552 ในโครงการพัฒนาคุณธรรมนาความรู้ สานักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
นางรุ่งนภา ทะรังศรี ครูชานาญการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณ
ครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี 2552 จากคุรุสภา
ได้รับทุน ESP 2010 โดยรับงบประมาณตามโครงการ Alumni Small Grant
proposal for the Educational and Cultural Affairs (ECA) : สานัก
การศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา จานวน
๔,๙๘๘ USD (๑๔๙,๐๐๐ บาท) เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
งาน ๕ ส ได้ดาเนินการให้นักเรียนเข้าร่วมงานวันกตัญญุตาสถาบัน ในวัน
ครบรอบ ๔๐ ปี ยางตลาดวิทยาคาร ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ปีการศึกษา 2554

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ IPST Robot Content 2010 รอบคัดเลือก
ระดับภูมิภาค
นักเรียนได้รับเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer
Sketchpad ระดับภูมิภาค
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ของมูลนิธิเปรม
ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด และอันดับที่ 7 ในระดับภาค
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ เนื่องในงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การทดสอบทักษะทางดนตรี
โครงการทดสอบทักษะทางดนตรีรุ่นที่ 13 จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประกวดธรรมะเรื่องสั้น ระดับประเทศ จาก

กระทรวงวัฒนธรรม
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล อายุ 14 ปี, เปตอง อายุ
16 ปี รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล อายุ 18 ปี
ของจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่าย EIS (English for Integrated Studies)
แห่งประเทศไทย
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ลากลอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเนื้อร้องหมอลา
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ
75
ผู้อานวยการ สมบัติ คุ้มครอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ลาดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดและนาเสนอผลงานนิเทศการศึกษา และ
การบริหารจัดการการศึกษา สานักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับประเทศ จากสานักงานเลขานุการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ การนาเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม
“ระดับประเทศ” ประจาปี 2555
ผู้อานวยการสมบัติ คุ้มครอง รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” รางวัลปลุกหัวใจสังคม
ด้วย “หัวใจโพธิสัตว์” ปี 2556 วาระที่ 2 ณ เสถียรธรรมสถาน
กรุงเทพมหานคร
ผูอ้ านวยการสมบัติ คุ้มครอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับประเทศ ใน
การประกวดแข่งขันนวัตกรรมผู้บริหาร ประเภทโรงเรียนทั่วไป ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
ระดับประเทศ
นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค
มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2556
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นานักเรียนเข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 9-11
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญ

