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โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 

 

ประวัติโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอน  เมื่อ พ.ศ. 2521 ในเนื้อที่ประมาณ  36 

ไร่ ห่างจาก ต าบลนาเฉลียงประมาณ  2  กิโลเมตร อยู่ติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ในระยะแรก

คณะกรรมการ    และชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์สินเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน ใน

ระหว่างการก่อสร้างได้ใช้ศาลาวัดราษฎร์สามัคคีธรรม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน เมื่ออาคารเรียน

ชั่วคราวได้ก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายกลับมาเรียนในสถานที่ ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  9  

มิถุนายน  2521  โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุนทร  พินิจนัย เป็นครูใหญ่  พร้อมผู้ร่วมงานอีก  6 

คน อีก 2  ปีต่อมา กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 

ขนาด 6 ห้องเรียน รวมเป็น 12 ห้องเรียน   ต่อมา ในปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ  216 ค ครึ่งหลัง 8  ห้องเรียน และได้ใช้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีกปีละ 1 หลัง  ปัจจุบันมี

บ้านพักครูทั้งหมด 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2525 กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  นายสมพงษ์  สุชาติพงษ์               

มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมแทน นายสุนทร  พินิจนัย ซึ่งย้ายไปด ารง

ต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ 2526 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1)  โดยจัดสรรให้เป็นงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้า  น้ าประปา  ขุดสระน้ า  และ 
ท าถนนคลุกขนาด  6 เมตร พร้อมทั้งงบประมาณเพ่ิมเติมอาคารแบบ 216  ค อีก 8 ห้องเรียน และอาคาร
เรียนแบบ 213 อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หน่วย  อาคารหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 2527  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา      

และได้สร้างเรือนเพาะช าอีก 1 หลังโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา และได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม 
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ปีการศึกษา 2528  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดความสะอาดของห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับโล่เกียรติยศจากส านักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรม
แห่งชาติ 

ปีการศึกษา  2529 ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษาเขต 7 ให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่น 
ขนาดเล็ก 

ปีการศึกษา  2530  ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการผู้น าการใช้หลักสูตร
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2531  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการนิเทศงานวิชาการ       
ภายในโรงเรียนและได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าสาธารณสุขในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2532  กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายประคอง  สมบุญ มาด ารงต าแหน่ง    
อาจารย์ใหญ่แทนนายสมพงษ์  สุชาติพงษ์ ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพัน
วิทยาคม 

ปีการศึกษา  2533   ได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา  2536   กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอารีย์  เกิดปั้น มาด ารงต าแหน่ง   

อาจารย์ใหญ่แทนนายประคอง  สมบุญ  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

ปีการศึกษา  2537  นางสาวอารีย์  เกิดปั้น ได้รับการปรับต าแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  

ปีการศึกษา  2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพละ  พันธุ์พินิจ  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนางอารีย์  แก้วบังเกิด ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2557  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพัชริน  ภู่ชัย  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนายพละ  พันธุ์พินิจ  ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการ  แทน                
นายพัชริน  ภู่ชัย  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
          ปีการศึกษา  2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายฤกษ์ชัย  
ลิ้มรังสฤษดิ์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  แทน ว่าที่ร้อยตรีสม
จิตร รอดเรือง  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

ปีการศึกษา 2564  ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์    ได้ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งให้                 
นายฐิติพงษ์  ตรีศร ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง พุทธศักราชที่ด ารงต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายสุนทร   พินิจนัย 
นายสมพงษ์   สุชาติพงษ์ 
นายประคอง  สมบุญ 
นางอารีย์   แก้วบังเกิด 
นายพละ   พันธุ์พินิจ 
นายพัชริน  ภู่ชัย 
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง 
นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษฏ์ 
นายฐิติพงษ์  ตรีศร 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 
พ.ศ.2525  ถึง พ.ศ. 2531 
พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2536  ถึง พ.ศ. 2556 
 พ.ศ. 2556  ถึง พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2557  ถึง พ.ศ. 2562 

         พ.ศ. 2562  ถึง พ.ศ. 2563 
         พ.ศ. 2563  ถึง  24 มิ.ย.2564 
         25 มิ.ย.2564 ถึง ปัจจุบัน 

 

 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 - 1 
คร ู 11 19 30 

รวมข้าราชการครู 12 19 31 
พนักงานธุรการ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 2 2 4 

ลูกจ้างประจ า(พนักงานบริการ) - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานท าความสะอาด) - 1 1 
รวมบุคลากรทางการศึกษา 2 4 6 

รวมทั้งสิ้น 13 23 36 
 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตารางข้อมูลบุคลากร ปี 2564  จ าแนกตามสายงาน เพศ การศึกษา ต าแหน่งและข้อมูลการสอน 

บุคลากร เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ระดับต าแหน่ง (คน) การสอน(คน) 

๑.ผู้บริหาร 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ า
กว

า่ป
.ต

รี 

ป.
ตรี

 

สูง
กว

่าป
.ต

รี 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คศ
.1 

คศ
.2 

คศ
.3 

คศ
.4 

ตร
งว

ิชา
เอ

ก 

วิช
าเที่

   
 

ถน
ัด 

  ๑.๑  ผู้อ านวยการ 1 -           

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการ - -           

รวม 1 -           

๒. ครูสนับสนุนการสอน             

    ๒.๑ ครูงานธุรการ  1  1         
    ๒.๒ ครอัูตราจ้าง 2 2  4         
    ๒.๓ ครชูาวต่างชาติ - -           

รวม 2 3  5         

๓.ครูปฏิบัติการสอน 
   ๓.๑ กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
1 

 
2 

 
 
2 

 
1  

 
1  

 
2 

 
 
3 

 

   ๓.๒ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1 3  4   1 1 2  3 1 

   ๓.๓ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2 6  4 4 1 1 1 5  8  

   ๓.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 3  3 1   1 3  4  

   ๓.๕ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 2   2  1  1   2  

   ๓.๖ กลุ่มสาระศิลปะ 1 1  2    1 1  2  

   ๓.๗ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 2   2  1   1  2  

   ๓.๘ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  4  3 1 1  1 2  4  

รวม 11 19  22 7 4 3 6 16  28 1 

4. ลูกจ้างประจ า             

   4.1 พนักงานบริการ - -           

   4.2 พนักงานขับรถ - -           

รวม - -           

5. ลูกจ้างชั่วคราว             

   5.1 ลูกจ้างพนักงานบริการ  1 1          

รวม  1 1          

รวมทั้งสิ้น 14 23 1 27 7 4 3 6 16  28 1 
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                                                   ข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
1 นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อ านวยการ ปริญญาเอก กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
2 นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
3 นางสาวมทันา  ขุนศรี คร ู ปริญญาโท กศ.ม ภาษาไทย 
4 นางสาวพิชชาภา  ชื่นศรี คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
5 นางจีรพร   เกษาอาจ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
6 นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร คร ู ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ 
7 นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
8 นายกษิดิศ   ภาวะโสภณ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
9 นางปราณีต  เสงี่ยมดี คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เคมี 
10 นายสุรินทร์  วงศ์จรัส คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยี ฯ 
11 นางจันทร์แรม พานา คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
12 นางรัชชนันท์  งามข า คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การสอนฟิสิกส์ 
13 นางธีราพร  ลูกจันทร์ คร ู ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา 
14 นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์ คร ู ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 
15 นางสาวอารยา สาระวัน คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
16 นายภพพล  ศรีบุดดา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
17 นางสาวรัตติยา  ค าโฉม คร ู ปริญญาโท ค.ม หลักสูตร ฯ 
18 นางอุบล  กีรติการกุล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา 
19 นายสมคิด  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
20 นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
21 นางสาวสายสุนีย์   ค าอัด คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
22 นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การบริหาร ฯ 
23 นางจิณตนา  บุญแท่ง คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
24 นางสาวกอบกุล  กลิ่นบุปผา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาจีน 
25 นายสมพร  ทวนไกรพล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหารฯ 
26 นายอรรถชัย  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
27 นายประพจน์  พ่อค้า คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหาร ฯ 
28 นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น คร ู ปริญญาตรี ค.บ ศิลปศึกษา 
29 นายพรมงคล  กงยนต์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ดนตรี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
30 นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.อ.บ. เกษตร 
31 นางสาววีรญาดา  รอดทิม เจ้าหน้าที่

ธุรการ 
ปริญญาตรี นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ 

32 นางสาวสุดารัตน์  อภัย ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
33 นายโกมล  กุลวงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ นาฎศิลป์ 
34 นางสาวแววตา  ศักดิ์ศรี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
35 นายเสริมพล  พุทธหะ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ 
36 นายมนูญ  ลิ้มสุข ช่างสี3 มัธยมศึกษา 

ปีที่3 
ม.3  
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วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

 

                                                       พันธกิจ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมมุ่งพัฒนาเด็กดี มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเป้าหมาย

ของ สพฐ. และเพ่ิม

ศักยภาพผู้เรียนให้

ได้มาตรฐานสู่

มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานสากลและ

ปรับกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยควบคู่กับ

การน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. พัฒนาครูและ

บุคลากรให้

ปฏิบัติหน้าที่

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรม สื่อ

และเทคโนโลยีที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้

ภายในได้

เพียงพอสนองต่อ

ความต้องการ

ของนักเรียน ครู 

และชุมชน 

6. ร่วมมือทุก

ภาคส่วนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร่วมมือสนับสนุน

การจัดการศึกษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพ 

7. ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรม สืบ

สานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและ

สิ่งแวดล้อม 
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        เป้าประสงค์หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมัธยม
ตอนต้นและตอนปลาย5 
กลุ่มสาระฯ หลัก อย่าง
น้อยร้อยละ 5 
และอีก 3 กลุ่มสาระฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 10 

2. ผู้เรียนมีจิตส านึกใน

ความเป็นท้องถิ่นไทย

และสามารถเชื่อมโยง

พัฒนาสู่สากลได้อย่าง

มีคุณภาพ ร้อยละ 85 

3. ปรับปรุงพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ สื่อ 

เทคโนโลยี ทั้งภายใน/

ภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือสนองการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพของ

ผู้เรียนทุกคน 

5. อบรมครูพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของครู

ทุกคนทั้งระบบให้มี

มาตรฐานสู่สากล  

6. บริหารจัดการโดย

ใช้ SBM  และน าการ

เรียนใช้ในการพัฒนา

อย่างเต็มรูปแบบ 

7. ประสานชุมชน 

องค์กรในระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและ

สากล เป็นเครือข่าย

อุปถัมภ์ ในการพัฒนา

การศึกษา 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

อย่างน้อยร้อยละ 3 ใน 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก และอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ใน 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้   

8.  สถานศึกษามี

สภาพแวดล้อม 

บรรยากาศ  และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
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                                           ธนาคารพอเพียง 

 

1.  นางธีราพร  ลูกจันทร์  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม    ประธานกรรมการ 
2.  นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ ์  คร ู โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
3.  นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์ ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม              กรรมการ 
4.  นางสาวสายสุนีย์  ค าอัด ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
5.  นางสาวอารยา  สาระวัน ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
 

   ลงชื่อ.........................................................ประธาน  
                 (นางธีราพร  ลูกจันทร์) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่........................................................กรรมการ 
            (นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ)์                                 (นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่........................................................กรรมการ 
            (นางสาวสายสุนีย์  ค าอัด)                                   (นางสาวอารยา  สาระวัน) 

       
  

 
                                ลงชื่อ..........................................................หวัหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
                                            ( นางธีราพร  ลูกจันทร์ ) 

   ลงชื่อ                  

         (นายฐิติพงษ์  ตรีศร) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ชื่อฐานการเรียนรู้   
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“ธนาคารพอเพยีง” 

 
ประกอบด้วย 

1.ครูที่ปรึกษา 
1.  นางธีราพร  ลูกจันทร์  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม    ประธานกรรมการ 
2.  นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์  คร ู โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
3.  นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์ ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม              กรรมการ 
4.  นางสาวสายสุนีย์  ค าอัด ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
5.  นางสาวอารยา  สาระวัน ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
2.นักเรียนเป็นวิทยากรประจ าฐาน 
 1. น.ส.ธัญลักษณ์ นามสง่า    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
 2.น.ส.อุษา อินทร์เจริญ        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
 3. น.ส.พัชาราภา แม่นดาว    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
 4. น.ส.ไพจิตร ทองขาว        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
 5. น.ส.กลวัช อินป่าน          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฐานการเรียนรู้ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ชื่อฐานการเรียนรู้   
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อโลกใน ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่
เห็นคุณค่า ไม่มี เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งท่ียังไม่สามารถหารายได้
ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการ ด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถ
หาเงินได้ ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็น
แนวทาง ในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีโครงการโรงเรียน
ธนาคาร จัดตั้งธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครูผู้รับผิดชอบ 
และ มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน ธนาคารโรงเรียน เป็น
นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงาน
บัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ  ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการ
ใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหาร
งบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดท่ีจะ พิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จัก
กระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การ ด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคน
ที่มีคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ 

 
1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด  อดออม  และสามารถด ารงชีวิตแบบ  
     เศรษฐกิจพอเพียง  
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน  
     ชวีิตประจ าวันได้  
3.   เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม   
     ขยัน  อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
4.   เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
5.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น  
6.   ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ที่มาและความส าคัญของ “ ธนาคารพอเพยีง ” 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

1. ด้านความรู้ (K) 
  -   นักเรียนได้รู้จักบริหารจัดการการใช้เงินจากธนาคารจ าลองของโรงเรียนธนาคาร 
  -   นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่                        
                         เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ส านักงาน แบบพิมพ์แบบต่างๆ โดยจัดท าแบบพิมพ์ 
                         และสมุดเงินฝาก 
  -   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 2.  ด้านทักษะ (P) 
  -   นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานเป็น ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี  

    พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการในโรงเรียนธนาคาร 
  -   นักเรียนมีทักษะการบริหารและการท างานอย่าง มีขั้นตอน  

-   นักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร 
  -   นักเรียนน าเอาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน า 

    ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 
 
 3.  ด้านเจตคติ (A) 
  -   นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการออมเงิน 

-   นักเรียนมีส่วนร่วม รู้จักแบ่งปัน และเข้าใจความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ 

                         ตนเองได้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 1.  ประชุมคณะครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้  
               “ โรงเรียนธนาคาร ” 
 2.  ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวกับฐานการเรียนรู้  
               “ โรงเรียนธนาคาร ” 

3.   จัดท าคู่มือการศึกษาฐานการเรียนรู้  “โรงเรียนธนาคาร” ตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับครูที่จัดกิจกรรม 

 4.   นักเรียนแกนน าที่รับผิดชอบฐาน เผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 5.   ครูผู้รับผิดชอบประจ าฐานและนักเรียนแกนน าประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 

สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 

 1.   ฐานการเรียนรู้ 
 2.   คู่มือการศึกษาฐานการเรียนรู้ 
 3.   สมุดบัญชีธนาคาร      

4.   การฝาก – ถอนเงิน 
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ข้อมูลความรู ้ 
 
 

ความหมายของธนาคารพอเพียง 
 

โรงเรียนธนาคาร เป็นธนาคารจ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียน ในโรงเรียนมีครู-อาจารย์ และมี
พนักงานธนาคาร ธกส. เป็นทีป่รึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียน ที่มีความ
ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน  ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี 
พนักงานติดต่อ และพนักงาน ลงรายการ 

 
 

ความส าคัญของธนาคารพอเพียง 
 

โรงเรียนธนาคาร มีความส าคัญต่อการส่งเสริมการออมของเยาวชนที่จะเติบโต เป็นทรัพยากร
บุคคลของสังคมในอนาคต ส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดี ให้กับเยาวชน ธนาคารโรงเรียนจะส่งผล
ต่อการพัฒนานักเรียนในหลายด้าน เช่น  

 สร้างนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน  

 ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น  

 สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม  

 เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร  การบริการ และการท างานอย่าง มีข้ันตอน 

 ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ  

 ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย 

 
1. ผู้จัดการ 
2. บัญชี 
3. การเงิน 
4. ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ 
5. ลงรายการ 

 
 

หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีใหม่/การฝากเงินออมในแต่ละวัน 
 

1. เปิดบัญชีใหม่คนละ 20  บาท (ไม่เสียค่าสมุดในการเปิดบัญชี) 
2. ฝากออมเงินได้ทุกวันที่เปิดท าการ วันละ 1 บาทข้ึนไป 
3. วันที่เปิดท าการ จะฝากออมเงินได้ในเวลา 

        ช่วง 12.00 น. – 13.00 น. 
4. มีดอกเบี้ยเงินฝากออมเงินตามระเบียบของธนาคารออมสิน 

   หมายเหตุ     1. จะถอนเงิน/ถอดปิดบัญชี เมื่อจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 เท่านั้น 
                 2. ไม่สนับสนุนให้นักเรียนน าเงินจ านวนมากมาฝากกับธนาคารโรงเรียน 
                 เมื่อนักเรียนมาถอนเงินออกจะท าให้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารโรงเรียน 
 

การรณรงค์การออม 
 

1. หัวหน้าห้องทุกห้องรับฝากเงินออมจากเพ่ือนในห้องแล้วน ามาฝากกับธนาคารโรงเรียน 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2.  รณรงค์ให้นักเรียนน าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาฝาก 
3.  กิจกรรมสัปดาห์การออม โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดแต่งค าขวัญรณรงค์การออม ประกวด

เรียงความการออมและประกวดวาดภาพการ์ตูนรณรงค์การออม   เพ่ือชิงรางวัลจากธนาคารภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

4.  พิจารณามอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลของที่ระลึกให้กับสมาชิกท่ีเป็นนักออมดีเด่น 
    โดยพิจารณาจ านวนครั้งในการออมที่มากกว่าสมาชิกอ่ืนๆ จ านวน 50 ราย ต่อภาคเรียน 
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การเปิดบัญชีใหม่ 

 
ตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดข้อมูลผู้ฝาก ลายมือชื่อบัตร / สลิปฝาก จ านวนเงิน และอ่ืนๆ 

 
 

บริการของโรงเรียนธนาคาร 
 

 เนื่องจากโรงเรียนธนาคาร เป็นธนาคารจ าลอง และมีนักเรียนเป็นก าลัง ส าคัญในการ
ขับเคลื่อน การให้บริการของธนาคารโรงเรียน จึงจ ากัดอยู่ เพียงการให้บริการฝาก-ถอน เฉพาะบัญชีออม
ทรัพย์ประเภทเงินฝาก เผื่อเรียกเท่านั้น ซึ่งปกติเจ้าของบัญชีสามารถฝาก-ถอนได้ตั้งแต่ 1 บาท ขึ้นไป จะ
ฝากหรือถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยใช้สมุดคู่ฝากเป็นเอกสาร ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของธนาคาร
โรงเรียน  

 การเปิดบัญชี จ านวนเงินที่ฝาก-ถอนในแต่ละครั้ง และเงื่อนไขอ่ืนๆ  สามารถก าหนดได้ตาม
ความเหมาะสม เช่น ก าหนดให้นักเรียนที่เข้าใหม่ เปิดบัญชีคนละ 100 บาท ให้ฝาก-ถอน ไม่ต่ าากว่าครั้ง
ละ 20 บาท และ ก าหนดให้เหลือเงินติดบัญชีไม่ต่ าากว่า 50 บาท ในภาคการศึกษาแรกที่ เข้าศึกษา ยังไม่
อนุญาตให้ถอนเงิน ฯลฯ  
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ความรู้ที่ได้จากฐานการเรียนรู้ 
 
 1.  ศาสตร์พระราชา 
  -  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 2.  ศาสตร์สากล 
  -  การวางแผนการท ากิจกรรม 

-  ขั้นตอนและทักษะกระบวนการในการท ากิจกรรม 
  -  การใช้ประโยชน์ 
 
 

ความสอดคล้องกับหลักทรงงาน 
 
1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ 

สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้น
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
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2.  การพ่ึงตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

3.   การท างานอย่างมีความสุข 
ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเรา 

จะชนะ สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจาก
การได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุข
ร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
 4.   ท าให้ง่าย 

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไป 
ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม  “ท าให้ง่าย” 
 5.   การมีส่วนร่วม 

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุก 
ระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความ
คิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละ
ประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
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แหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร 
ความรู้ คุณธรรม 

1. รู้เรื่องการท างานของธนาคาร 
2. รู้เรื่องกิจกรรมการการออม 
3. รู้เรื่องการบริการงานธนาคาร 
4. รู้เรื่องเทคนิควิธีการออมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ซื่อสัตย์สุจริต  มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน
ท างานด้วยความจริงใจมีความประพฤติตรงต่อ
หน้าที่  
2. สุภาพ  ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ อ่อนโยน  
3. มีน้ าใจ เป็นผู้ให้และผู้อาสา รู้จักแบ่งปัน 
เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
1. เวลาในการบริการ
เหมาะสมคือวันจันทร์-วันพุธ 
เวลา 12.00-12.50 น. 
2. เอกสารมีความเพียง
พอเหมาะกับจ านวนสมาชิก
ที่เข้ารับบริการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนทักษะในการท างาน
ของระบบธนาคาร 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
กิจกรรมการออม 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้เกิดทักษะในการ
ท างานบริการ 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักหลักการออม
เงิน 
 

1. เตรียมความพร้อม ตรวจเช็ค
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการวางแผนการท างาน แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. มีการจัดเวรในการท างานเพ่ือ
รักษาความปลอดภัย 
4.ปลูกจิตส านึกในการประหยัด
และอดออม 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
1. มีเงินเก็บออมกับ
ธนาคารพอเพียง 
2. ได้ทักษาในการ
เรียนรู้การท างานใน
รูปแบบของธนาคาร 
 

1. เกิดการท างานเป็น
หมู่คณะ 
2. เกิดความสามัคคีรู้
และเข้าใจผู้อื่น 

1. การจัดบรรยากาศให้
ร่มรื่น ประดับต้นไม้ใน
ห้องธนาคาร 
2. การใช้วัสดุให้คุ่มค่า  

1. มารยาทในการ
ต้อนรับในการท างาน
ธนาคาร 
2. เป็นวิถีการออมเพ่ือ
เกิดประโยชน์ในอนาคต 

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
    - ข้อ 6. ท างานตามล าดบัขัน้ มีการท างานเป็น
ขั้นตอน เป็นล าดบัด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
   - ข้อ 12. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน คือมี
ความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ  ท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

1. คอมพิวเตอร์  ในการท างานธนาคาร 
2. ด้านคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ  
3. ด้านศิลปะ การจัดแต่งห้องให้สวยงาม 
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