


นายเสริมวิทย์  สังวร 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 

ประสบการณ ์ กรรมการคุรุสภาอ าเภอบ้านหมี่ 
  กรรมการคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด 
  ปี 2541- 2542  และ 2553 – 2554 
ปัจจุบัน  ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร 
  คณะกรรมการเครือข่ายธรรมมาภิบาลจังหวัดลพบุรี  (เขตอ าเภอบ้านหมี่) 
  ประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอ าเภอบ้านหมี่ 
  ผู้แทนผู้บริหารใน อ.ก.ค.ศ.ลพบุรี เขต 1 

แนะน าผู้บริหาร 



แนะน าโรงเรียน 
สถานที่ต้ัง  :    หมู่ 9 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุร ี
ระดับชั้นที่เปิดท าการสอน : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เขตพื้นที่บริการ :    หมู่ 3, 4 , 6 , 9 ต.หนองกระเบียน 
ค าขวัญโรงเรียน :  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
เอกลักษณ ์:  ความพอเพียง 
อัตลักษณ์ :  เคารพ นบน้อม 
 



บุคลากรของโรงเรียน 



จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2558 
ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 5 2 7 

อนุบาล 2 4 2 6 

ประถมศึกษาปีที ่1 6 3 9 

ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 

ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 

ประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 12 

ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 

ประถมศึกษาปีที่ 6 2 7 9 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 11 23 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 4 21 

มัธยมศึกษาปีที ่3 14 12 26 

รวม 81 54 138 



ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

    ปี พ.ศ. 2556  ได้รับการคัดเลือก  “สถานศึกษาพอเพียง  ๒๕๕๖” กระทรวงศึกษาธิการ 

     ปี พ.ศ. 2557   ได้รับโล่รางวัล  “โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์” 

                                 ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

     ปี พ.ศ. 2557   ได้รับการประเมิน “โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  ของ                        
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        ปี พ.ศ.  2558    ได้รับการคัดเลือก “โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส” ของกรมโภชนาการ 

                                 กระทรวงสาธารณสุข 

        ปี พ.ศ. 2558     ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์”  ของ 

                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด 

www.themegallery.com 



การสนับสนุน / ส่งเสริม 

หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม/ช่วยเหลือ 

 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 2  จังหวัดปทุมธานี 

 3. ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

 4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 6. ส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมคุณภาพ  (สสส.) 

 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด 



                                   นางสุดใจ   สังวร                                    
     ต าแหน่ง  ครู ร.ร.วัดหนองกระเบียน 

                         วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 

แนะน าวิทยากร 

การศึกษา 
       ป.7  ร.ร.วัดหนองกระเบียน            ป.กศ.ต้น    วิทยาลัยครูเทพสตรี 
       ม.3  ร.ร.บ้านหมี่วิทยา                    ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
           ปริญญาโท ( ศษ.ม)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบการณ์และผลงาน 
       23  พฤษภาคม  2523   รับราชการ ครู 1    ร.ร.บ้านน้ าบ่า   อ.บ้านหมี่   จ.ลพบุรี 
       1  พฤศจิกายน  2549   รับราชการ ครู       ร.ร.วัดหนองกระเบียน อ.บ้านหมี่   จ.ลพบุรี 



แนะน าวิทยากร 
ประสบการณ์และผลงาน 
       2547      ครูต้นแบบปฐมวัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
       2555     หนึ่งแสนครูดี 
       2556     ครูผู้สอนดนตรีไทย (ขิม) ได้รับรางวัลเหรียญเงินงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
   ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
       2558     โครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       2559     ครูดีไม่มีอบายมุข  





           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราช
ด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ตอนหนึ่งว่า 
          “... พอเพียง มีความหมายกว้างขวางกว่านี้อีก  คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้
ก็พอแค่นั้นเอง  คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความ
โลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่า
ท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่า
ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น...” 
                            พระราชด ารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา  
ณ ศาลาดุสิตาลัย  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 





      1.  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
      2.  ความมีเหตุผล  หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณามาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
      3.  ภูมิคุ้มกัน  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับเพียงพอ ๒ ประการ ดังนี้ 
     1.  เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องรอบๆ ด้าน ความรอบคอบท่ี
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
     2.  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจรติและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แค่ค าว่า 
“พอ” 

ก็พอแล้ว 

มีไม่พอ 

ท าให้พอ 

มีเกินพอ 

รู้จักพอ 

“ความขาดแคลนไม่เป็นปัญหา 
ถ้ามีปัญญาและความอดทน” 

“เงินและทองเป็นของมายา 
ข้าวปลาสิของจริง” 



 ถึงบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอย่างน้ีจะท าความเจริญ 
แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก  
ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าท าโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ 
          (พระราชด ารัสฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 
      ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541 









ก่อตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 
 
ประชุมคณะครู นักเรียน และร่างระเบียบ
ข้อตกลงว่าด้วยเรื่องสหกรณ์โรงเรียน 
วัดหนองกระเบียน 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 



ให้ความรู้ในเรื่องสหกรณ์กับนักเรียน โดยมี 
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
 
  

 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 



การสมัครเป็นสมาชิก 
- ใบสมัครสมาชิก 
 
  

 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 

จ านวนหุ้น  หุ้นละ 10 บาท  
คนละไม่เกิน 50 หุ้น หรือ 500 บาท 



การคัดเลือกคณะกรรมการ ให้สมาชิกทั้งหมดมีส่วนร่วมในการคัดเลือก ประธาน กรรมการ 
เลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 



กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน แบ่งออกเป็น 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 



กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน แบ่งออกเป็น 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 



กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน แบ่งออกเป็น 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 

กิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตร / งานอาชีพ 



การแบ่งฝ่ายต่างๆ ของกิจกรรมสหกรณ์ 

การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์ 

กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ 



กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า จัดแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

ฝ่ายจัดหา จัดซื้อสิ่งของ  
-  ครูสุริยาพร  รัชนิพนธ์ 
 
ฝ่ายจัดเรียงสินค้า – เช็ครายการสินค้า 
 
 
 



กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า จัดแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

 
ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวัน 
ผู้รับผิดชอบ ครูสุดใจ สังวร และ 
คณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  
จะช่วยกันบันทึกลงในโปรแกรมในแต่ละวัน 
 
 



กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

น าเลขทะเบียนหุ้นของแต่ละคนติดไว้หน้าสหกรณ์ 



กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

ใบลงรายการซื้อสินค้าในแต่ละวัน 



กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

น าใบลงรายการสินค้าในแต่ละวัน/เดือน เข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 



กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา ประมาณวันที่ 25 มีนาคม จะท าการปิดงบ ส ารวจรายการสิ่งของ 
ที่ยังขายไม่หมด ท างบดุล ประชุมชี้แจงสมาชิกทั้งหมด ว่าด้วยเรื่อง ก าไรสุทธิ การปันผล 
เฉลี่ยคืน  เมื่อได้ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว จะท าการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคนื ในวันรุ่งขึ้น 



กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

      โรงเรียนวัดหนองกระเบียนจะคืน
ก าไรให้สมาชิกภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
โดยทางร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน จัดหา
สิ่งของที่มีความจ าเป็นในครัวเรือน
หรืออุปกรณ์ในการเรียน น ามาจับ
ฉลาก ให้กับสมาชิกทุกคน ในปีนี้เรา
ได้คืนก าไรให้กับสมาชิกในวันที่  7 
มีนาคม 2559 



กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์

เมื่อก่อนการออมทรัพย์จะให้เด็กนักเรียน ออมไว้กับครูประจ าชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ก็เบิกคืนกลับบ้าน  แต่มีเด็กบางส่วนไม่อยากเบิกไปใช้  หรือเบิกไปใช้ก็หมด จึงได้ 
ปรึกษาผู้บริหารกับคณะครูว่าจะท าอย่างไร ถ้าจะน าไปฝากธนาคารออมสิน เด็กต้องไป 
เปิดบัญชี เป็นภาระของครูที่จะต้องดูแล จึงได้ข้อสรุปดังนี้ 

มีสมุดฝากเงินทุกคน (จัดท าขึ้นเอง) 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
คิดอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 5 บาท ต่อ ปี 



คัดเลือกคณะกรรมการจัดท าบัญชีฝากเงิน จะมีสมุดรับฝากเงินแต่ละชั้น จัดท าขึ้นเอง 
ท าการบันทึก โดยมีคณะกรรมการ 4 ชุด รับฝาก  
- ชุดที่ 1  อนุบาล 1 - 2 
- ชุดที่ 2  ชั้น ป.1-3  
- ชุดที่  3 ชั้น ป.4-6  
- ชุดที่ 4  ชั้น ม.1-3  
       โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าจะเบิกเงินเป็นจ านวนมากต้องเป็นผู้ปกครองเบิกเท่านั้น  

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์



เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทางโรงเรียนท าหนังสือ 
ชี้แจงรายละเอียดถึงผู้ปกครอง ว่าขณะนี้ 
บุตรหลานของท่าน มีเงินฝากทั้งหมดเท่าไร  
ดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีมีเท่าไร เราจะรวมเงินต้น 
และดอกเบี้ยเป็นเงินต้น 

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์



ข้อเสียในการฝากเงิน คือเด็กรับฝากเงินแล้วเวลาบวกเงนิมักจะผิดพลาดบ่อย  ครูต้อง
ตรวจสอบการเงินทุกวันที่เด็กน าเงินมาส่งของแต่ละชั้น  ส่วนมากที่เจอจะบวกเลขผิด 
ในเรื่องการทุจริตไม่ม ี  เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนวัดหนองกระเบียนมียอดเงิน
ฝากทั้งหมด  5 แสนกว่าบาท  ค าถามต่อมาคือ โรงเรียนจะน าเงินส่วนไหนมาจ่าย
ดอกเบี้ย และโรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร 

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์



ประโยชน์ของเงินออมทรัพย์โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 

นักเรียน 

ฝึกให้นักเรียนรู้จัก
ออมเงิน 
มีความตะหนักในการ
ใช้เงิน 
จัดท าบัญชีรับ-จ่าย ได้ 

โรงเรียน 

บริหารงานจัดเป็น
ระบบสวัสดิการ 
มีงบพัฒนาโรงเรียน 
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน 

ครูและบุคลากรอื่น 

มีการออมอย่าง
สม่ าเสมอ 
สร้างความมั่นคง 
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
เพื่อนสมาชิก 
มีเงินสวัสดิการแก่
สมาชิก 

ชุมชนและผู้ปกครอง 

ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน 
ช่วยพัฒนาอาชีพของ
ชุมชน 
ยึดหลักพึ่งพาตนเอง 

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์



ส่วนเด็กที่มีหน้าที่รับฝากเงิน ก็จะได้ค่าตอบแทน (คนละ ๑๐๐๐  บาท) ส่วนเงินที่เหลือ
จากดอกเบี้ยจะมีรางวัลผู้ที่ฝากเงินมากที่สุด ทั้งครูและนักเรียนพร้อมได้รับใบประกาศ  
ส่วนดอกเบี้ยที่ยังเหลือเราประชุมคณะครูให้ไว้พัฒนาโรงเรียนปีนี้เราเอามาใช้ปรับปรุง
รอบสนามเด็กเล่น  

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์



ในปีการศึกษา 2558 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี  
ให้ลงโปรแกรมการฝากเงิน – ถอนเงิน ใช้ระบบอย่างกับธนาคาร  วิธีนี้รวดเร็วไม่ต้อง
กังวลในการบวกเลขผิดอีกต่อไป 

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์



บัตรคิว และแบบใบถอนเงิน 

        ในตอนเช้าเด็กมาถึงจะรับบัตรคิวตามล าดับ  
จนกว่าเจ้าหน้าที่จะท าการส ารองข้อมูล  
ปิดข้อมูลแล้วจึงจะเปิดท าการใหม่ 

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์



กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนท าการเกษตรหรืองานฝีมือเพื่อเป็นการฝึกทักษะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างาน 
- เพื่อเป็นการฝึกนิสัยขยันหม่ันเพียร 
- ฝึกให้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันแบบสหกรณ์ 
- รู้จักวางแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
- ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ 
- ฝึกให้เด็กรู้จักต้นทุน - ก าไร 



การเลี้ยงหมูป่า 

การประดิษฐ์กรอบรูป การแปรรูปอาหาร การท าขนมต่างๆ 

การท าหมอนฟักทอง การปลูกผัก 

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ 



การพับเหรียญโปรยทาน 

 ตะเพียนสานรัก 
พวงหรีดระลึกถึง 

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ 



กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ 

        เป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้บริการในสิ่งที่เป็นความรู้หรือสิ่งที่จะใช้ 
ประโยชน์ร่วมกันแก่นักเรียนหรือส่วนรวม เป็นการสร้างนิสัยการค้นคว้า การให้บริการ 
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ตลอดจนมีความรับผิดชอบช่วยเหลืองาน 



กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ 




