ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเนินพิทยาคม
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนเนินพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
การติดต่อ
โทรศัพท์
056-752290
โทรสาร
056-752289
Website : www.npks.ac.th
1.2 คติพจน์ : นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา

– แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี –

1.3 คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา รักษาคุณธรรม
1.4 สีประจำโรงเรียน : เหลือง – น้ำเงิน
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง
1.5 ตราประจำโรงเรียน
เสมา สัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง การศึกษา
เพชร นักเรียนที่ได้รับการฝึกฝน เพาะบ่มอบรมแล้ว ย่อมมีค่าดังเพชร
รัศมีรอบวงกลม หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้

เพชรล้อมรอบเสมา
1.6 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่

1.7 ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเนินพิทยาคม หมู่ที่ 2ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2519 บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 79 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา โดยมีคณะกรรมสภา
ตำบลบ้านโคกในขณะนั้น ประกอบด้วย
นายวิรัตน์ ทองคำสุก กำนันตำบลบ้านโคก
ประธานสภา
นายเลื่อน บุ้งจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
นายลิขิต บุญมี
เลขานุการ
เป็นผู้ริเริ่มและติดต่อประสานงานขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกรมสามัญศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาตำบล อนุมัติเงินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจำนวน 150,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราวจำนวน 2 หลัง 6 ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2519 โดยมี
นายณรงค์ ทองจันทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนบุคลากรมาช่วย
ราชการทำการสอนจำนวน 2 คน คือ
นายหิรัญ บุญมา
นายอุปถัมถ์ ขวัญลอย

ครูโรงเรียนบ้านโคกประชานุกูล
ครูโรงเรียนบ้านกงกะยาง

1.8 เกียรติคุณโรงเรียน
- ปี 2543 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- ปี 2545 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
- ปี 2552 ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน มาฆะพุทธบูชา 2552
- ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากกองบัญชาการกองทัพไทย
ปี 2555 ได้รับรางวัลหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
- ปี 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ปี 2559 ได้รับรางวัล MOE Awards ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ปี 2559 เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างวิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบูรณ์กับโรงเรียนเนินพิทยาคม

- ปี 2559 ได้รับเกียรติบัตรโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์
- ปี 2559 ได้ให้การสนับสนุนการอบรมโครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
- ปี 2559 ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
- ปี 2559 ได้รับโล่รางวัลเสมา ปปส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ปี 2559 ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ขบวนแห่ทางบก
โครงการจัดงานประเพณีสารทไทย
- ปี 2560 โรงเรียนเนินพิทยาคมเข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือเพื่อผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
กับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
- ปี 2560 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของจังหวัด
จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
- ปี 2560 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงาน/องค์กร ชุมชนรูปธรรม สู้เหล้าและบุหรี่
อย่างยั่งยืน ทำดีตามรอยพ่อหลวง จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัด
เพชรบูรณ์
- ปี 2560 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เป็นโรงเรียนปลอดเหล้า-บุหรี่ ต้นแบบ สู้เหล้าและบุหรี่
อย่างยั่งยืน จากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์

1.9 วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างสรรค์ผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล รักความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.10 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.11 เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.12 อัตลักษณ์
น้ำใจดี มีสุนทรียภาพ
1.13 เอกลักษณ์
โปงลางสร้างสรรค์
1.14 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการทำงาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ

1.15 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.16 พื้นที่บริการ
ตำบลบ้านโคก
ตำบลดงมูลเหล็ก
ตำบลห้วยใหญ่

16
15
11

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

