
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

1. นายฐิติพงษ์  ตรีศร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
2. นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
3. นางอุบล  ชูชีพ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
4. นายสมพร  ทวนไกรพล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
5. นางจีรพร  เกษาอาจ                หัวหน้างานวิชาการ 
6. นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา        หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
7. นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร    หัวหน้างานบุคคล 

คณะผู้จัดท ำ 

 1.    นางธีราพร  ลูกจันทร์ ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  

 2.    นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์ ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   

 3.    นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   

 4.    นางสาวแววตรา  ศักดิ์ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม. 

          5.    คณะครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   

     

 

  

 7.    นางสาวแววตรา  ศักดิ์ศรี   กรรมการ 

 8.    นางสาวอารยา  สาระวัน   เลขานุการ 
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       แหล่งเรียนรู้ไม้วิเศษ 

ควำมรู้ คุณธรรม 
1. รู้ชนิดของขวดพลาสติก 
2. รู้วัสดุอุปกรณ์ การท าไม้กวาดจากขวด
พลาสติก 
4. รู้ขั้นตอนการท าไม้กวาดจากขวดพลาสติก 

1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าท่ี   
การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทนไม่ท้อถอย
เมื่อพบอุปสรรค 
2. สามัคค ีคือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลม
เกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลผุลตามทีต่้อง การ เกิดงานการอย่าง
สร้างสรรค ์

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
1. การใช้วัสดุอุปกรณ์     มีความ
เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น  
2. วัสดุอุปกรณ์ในการท าต้นทุนต่ า 
ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านสอดคล้องกัน
ท้องถิ่น 
 

1. เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ
ท าความสะอาดของ
โรงเรียน 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อไม้กวาด 

1. มีการวางแผนการด าเนินงาน
เป็นขั้นตอน 
2. เตรียมอุปกรณ์และตรวจเชด็
อุปกรณ์ให้มีความพร้อมก่อน 
การท างาน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
1. ได้ไม้กวาดที่มีคุณภาพ
ส าหรับกวาดเศษใบไม้
หรือเศษขยะภายใน
โรงเรียน 
 

1. รู้จักการท างานรว่มกัน  
ในการท าไม้กวาดของ
นักเรียน 

1. การกวาดเศษใบไม้/เศษ
ขยะภายในโรงเรียนสะอาด 
ร่มร่ืน 

1. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ส่งเสริมเพื่อให้มีอาชีพใน
อนาคตต่อไป 

    ศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์สำกล ศำสตร์ภูมิปัญญำ 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
   -ข้อ 4 ท าตามล าดับขั้น เร่ิมต้นจาก
การลงมือท าในส่ิงที่จ าเป็นก่อน เมื่อ
ส าเร็จแล้วก็เร่ิมลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับ
ต่อไป ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง 

1. คณิตศาสตร์ จ านวนนับ การวัด การ
ค านวณ 
2. การงานอาชพีการประกอบอาชีพ 

1. ครูที่มีความรู้จากการท า
ไม้กวาดจากขวดพลาสติก 

 

 
   
              ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

7 



 เศรษฐกิจพอเพียงกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

โรงเรียน 

 
 
 

    
 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  ที่ได้ พระราชทานเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิต คือ การยึดหลักทางสายกลาง
และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรา้งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนการใช้ความรูด้้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมคีุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจและ
การกระท า  ซึ่งทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองท าอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างได้
อย่างสมบูรณ ์อีกทั้งได้พระราชทานพระราชด าริให้แก่คนไทยน าไปปฏิบัติ   ทรงใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้คนไทย
ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความขยันหมั่นเพยีรในการประกอบสัมมาชีพ รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รู้จักประมาณตน  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ไดส้ านึก  ในพระมหา
กรุณาธิคณุ เพื่อสนองเบื้องพระยคุลบาท และเพื่อสนองนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ได้ให้ความส าคัญกบัการจดัองค์ความรู้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้สัมพันธ์กับศักยภาพของแต่ละ
พื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเปา้หมายของ สพฐ. 

 ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงมหีลักในการบรหิาร  จัดการศึกษาให้สอดคล้อง  กับบริบท
ของโรงเรียน  และนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดองค์
ความรู้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้สัมพันธ์กับศักยภาพของแต่ละพืน้ท่ี  ปลูกฝังคุณธรรม   มีทักษะ
การประกอบอาชีพ  และทักษะการด ารงชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งมั่นพัฒนา
และสร้างนักเรยีน  ให้มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ  ตระหนักและเห็นคุณค่า  ในการสร้าง
ภูมิสังคม น้อมน าแนวพระราชด ารเิป็นบันไดสู่ความส าเร็จ  การเข้าใจ การเข้าถึง และพัฒนาจะท าให้
นักเรียนมภีูมิคุม้กันชีวิตที่ดี    โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้   เพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืนของการพัฒนาเยาวชนต่อไป ซึ่งโรงเรียนนาเฉลยีงพิทยาคมได้
จัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางให้ ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในชุมชน และน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน อยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข   เป็นคนดี มีคณุภาพ พึ่งตนเองได้ เป็นพลเมืองดีของ
ชุมชน  สังคม  ประเทศชาต ิ

 
 

                                                                                (นายฐิติพงษ์  ตรีศร) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ปลูก 3 ได้ 4  
ควำมรู้ คุณธรรม 

1.รู้เกี่ยวกับพระราชด ารัสท่ีเกี่ยวกับการปลูก 3 ได้ 4 
2.รู้เกี่ยวกับชนิดของพืช 
   - ไม้ใช้สอย รู้วิธกีารปลูกไผ่รวก ไผ่เลี้ยง 
   - ไม้กินได้รู้วิธีการปลูกผกัสลัด ผักคะน้า ผักกาด
กวางตุ้ง 
   - ไม้เศรษฐกิจรู้วิธีการปลูกสกั 

1.ขยันคือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงาน
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบ
อุปสรรค 
2.มีน้ าใจ มีความเอื้ออาทร ชว่ยเหลือเกือ้กูลกันและกัน 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
1.ปลูกพืช/ต้นไม้ ให้เหมาะสมกบั
พื้นที่และสอดคล้องกับ
งบประมาณที่มีอยู ่
 

1.เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
2.เพื่อมีไม้ใช้สอย ส าหรับใช้ในครัวเรือน 
3.เพื่อใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนให้
เกิดประโยชน ์

1.วางแผนการปลูกต้นพืช/ต้นไม้
ให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความ
ต้องการ 
2.เตรียมอุปกรณ์ในการปลูกพืช/
ต้นไม้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยั 
3.วางแผนป้องกันเมลงศัตรูพืช 
โดยใช้ใบสะเดา/ตะไคร้หอม 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
1.ได้พืชผักผลไม้ 
2.ได้ทักษะในการใช้
อุปกรณ์การเกษตร 
3.ได้รายได้จากการ
จ าหน่ายพืชผักตา่ง ๆ 

1.น าผลผลิตที่ได้ไป
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 
2.การท างานร่วมกันของ
นักเรียน 

1.ได้บรรยากาศร่มร่ืนจาก
การปลูกต้นไม้ต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน 
2.มีพืชผักปลอดสารพิษ
ส าหรับใช้บริโภคภายใน
โรงเรียน 

1.ได้น าเอาภูมิปัญญาใน
การจัดท าปุย๋/ท าสารไล่
แมลงจากธรรมชาต ิ             
มาประยกุต์ใช้ 

     ศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์สำกล ศำสตร์ภูมิปัญญำ 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
    - ข้อ 6. ท างานแบบองค์รวม  ใช้วธิคิีดเพื่อ
การท างาน โดยวิธีคิดอยา่งองค์รวม คือการมอง
สิ่งต่างๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
   - ข้อ 13 ใช้ธรรมชาติชว่ยธรรมชาติหากเรา
ต้องการแก้ไขธรรมชาตจิะต้องใช้ธรรมชาติเข้า
ช่วย 

1.คณิตศาสตร์ การค านวณ
พื้นที่การปลูกต้นไม้  การวัด
ขนาดของหลุม 
2.วิทยาศาสตร์ การจ าแนก
ชนิดของพืช 

1.ได้รับความรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน คือ 
นายบวัแล้ว จ าค า หมู ่3  
ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่              
จ.เพชรบูรณ์ 
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                                               แหล่งเรียนรู้งำนช่ำงอำชีพ 
ควำมรู้ คุณธรรม 

1. รู้เรื่องการใช้เครื่องมือช่าง 
2. รู้เรื่องอุปกรณเ์กี่ยวกับงานช่าง 
3. รู้เรื่องทักษะการเช่ือมและวิธีการเช่ือม 

1. ขยัน มีความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อให้ส าเรจ็
บรรลเุป้าหมาย 
2. ซื่อสัตย์ ไม่ใช้คดโกง มีความสุจริตในการท างาน 
3. อดทน ต้องมีความอดทนต่อการปฏิบัติงาน 
 

 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

1. น าเหล็กท่ีเหลือใช้มาใช้
ให้เหมาะสมกับงาน และ
เกิดประโยชน์ 
 
 

1. เพื่อโรงเรียนได้โต๊ะให้กับ
นักเรียน เป็นการลดค่าใช้จ่าย 

1. วางแผนการท างาน 
2. เตรียมและดูแลอุปกรณ์    
การท างานให้พร้อมอยู่เสมอ 
3. ท างานด้วยความระมัดระวัง 

 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

1. โต๊ะนักเรียนที่มีความ
แข็งแรงทนทาน 
2. โต๊ะนักเรียนที่ซ่อมแล้ว
สามารถน าไปใช ้

1. การท างานร่วมกัน
ในการจัดท า/
ซ่อมแซมโต๊ะนักเรียน
ภายในโรงเรียน 

1. ท าให้สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนดีขึ้น และลดเหล็ก
เหลือใช้ในโรงเรียน 
2. น าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้
มาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

1. ส่งเสริมงานช่างอาชีพให้
มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ต่อไป 

      
ศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์สำกล ศำสตร์ภูมิปัญญำ 

1. หลักการทรงงาน 
  - ข้อ 4. ท าตามล าดบัขั้น  เร่ิม
ลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป 
ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง 

1. คณิตศาสตร์ การวัด                 
การค านวณ 
2. ศิลปะ การออกแบบชิ้นงาน 
 
 
 

1. สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน
ช่างฝีมือ โดย  
นายจีระวัฒน์ โชตธินบูรณ์  

   
 

 

                                     
                                      ค ำน ำ 
                         โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม    ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งเป็นหน่ึงในแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทาน         
เป็นปรัชญา  ในการด ารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอด ีมีเหตมุผีลและความไม่ประมาท                
สู่สถานศึกษา  เพื่อขับเคลื่อน ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           
บนพ้ืนฐานหลัก 2-3-4  คือ 2 เงื่อนไข 3 ห่วง 4 มิติ และเป็นหลักคดิและแนวทางการด าเนินชีวิต        
แก่นักเรียนด้อยโอกาสใหส้ามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอืน่ได้อย่างมีความสุข และเป็น
ทรัพยากร ที่มีคณุค่าในการพัฒนาประเทศชาตสิืบไป โดยได้จดัการศกึษาที่มุ่งเน้นการปฏิบตัิ           
เพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน บูรณาการสู่การปฏิบตัิเป็นจติพิสยั  โดยใช้หลักปรัชญาของ    
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผูเ้รียน คือ พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน  พอประมาณกับ         
ภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชน  ฝึกให้ผู้เรียนคดิเป็นท าเป็นอย่างมเีหตุผลและมีภมูิคุ้มกันใน           
ด้านต่าง ๆ  โดยการด าเนินกิจกรรมต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล ส่งเสริมใหผู้้เรียน  ใช้ความรู้       
อย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง  ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบซื่อสตัยส์ุจรติ      
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มคีวามพากเพียร มีวินัย  มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม   
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  

                  ทั้งนี้ การด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสูส่ถานศกึษา    
      ประสบความส าเร็จในเชิงประจักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน และสถานศึกษาตลอดจน 
      ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมสี่วนร่วม ของทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นร่วมกันส่งเสริม  
      พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา นักเรียน ผูด้้อยโอกาสใหเ้ป็นทรัพยากรที่มีคณุค่า     
      ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สืบไป  
         

                                                           โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
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       สำรบัญ 
  เรื่อง              หน้ำ 
  ค าน า         ก 
  สารบัญ           ข 
  บริบทของสถานศึกษา         ค 

วิสัยทัศน์          จ 
พันธกิจ       ฉ 
แผนผังแหล่งเรียนรู้             ช 
แผนผังแสดงกระบวนการท างาน    ซ 
รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ   ฌ 

                    ตารางการอบรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้   1 

ฐานการเรียนรู้บ้านของพ่อ                 2 
                     ฐานการเรียนรู้ธนาคารพอเพียง       3 

ฐานการเรียนรู้เครื่องดื่มสมุนไพรใบเตย                4 
ฐานการเรียนรู้งานช่างอาชีพ                5 
ฐานเรียนรู้ปลูก 3 ได้ 4        6 
ฐานการเรียนรู้ไม้วิเศษ     7  

  

 
 

 

 
              แหล่งเรียนรู้เครื่องดื่มสมุนไพร 

ควำมรู้ คุณธรรม 
1. มีความรู้ประเภทของใบเตย 
2. ความรู้อุปกรณ์การท าน้ าสมุนไพรใบเตย 
อัญชัน 
3. มีความรู้เรื่องทักษะการท าน้ าสมุนไพรใบเตย 

1. สะอาด ข้ันตอนการท า เน้นความสะอาดของ
อุปกรณ ์
2. สามัคคี มีการร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 
3. ประหยัด ลดรายจ่าย โดยน าใบเตยที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาท าเป็นน้ าสมุนไพรใบเตย 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
1. น าใบเตยที่มีอยู่ในชุมชน
มาท าเป็นน้ าสมุนไพรใบเตย 

1. เพราะเกิดสนใจในคุณประโยชน์
ของน้ าใบเตย 
2. เพราะในชุมชนมีต้นใบเตยเป็น
จ านวนมากจึงน ามาท าเป็นน้ า
สมุนไพรใบเตยเพื่อใช้ในการตอน
รับแขก 

1. มีการวางแผนในการ
ท างาน 
2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ส าหรับท าน้ าสมุนไพรใบเตย 
3. เก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังจาก 
การใช้งานเสร็จแล้ว 
4. รักษาโรค และบ ารุง
ร่างกาย 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
1. ได้น้ าสมุนไพร
ใบเตยที่สะอาด 
ปลอดภัยดีต่อ
สุขภาพ 

1.มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ให้กับเพื่อนบ้าน 
2. ได้น าน้ าสมุนไพร
ใบเตยมาเลี้ยงต้อนรับ
แขกผู้มาเยือน 

1. ช่วยสร้างบรรยากาศ
ให้สดช่ืนมีกลิ่นหอม 

1. สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจาก  
คุณยายปั้น สีงาม 

    ศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์สำกล ศำสตร์ภูมิปัญญำ 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
    - ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น เร่ิมต้นจาก
การลงมือท าในส่ิงที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จ
แล้วก็เร่ิมลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป 
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

1. คณิตศาสตร์ ใช้ในการชั่ง ตวง 
ส่วนผสมของการท าน้ าสมุนไพร
ใบเตย 
2. สุขศึกษา คุณประโยชน์ของน้ า
สมุนไพรใบเตย 
 

1. ความรู้จาก         คุณยาย
ปั้น สีงาม 
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 แหล่งเรียนรู้ธนำคำรพอเพียง 

ควำมรู้ คุณธรรม 
1. รู้เรื่องการท างานของธนาคาร 
2. รู้เรื่องกิจกรรมการการออม 
3. รู้เรื่องการบริการงานธนาคาร 
4. รู้เรื่องเทคนิควิธีการออมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ซื่อสัตย์สจุริต  มีความซื่อสตัย์ตอ่หน้าท่ีการงาน
ท างานด้วยความจริงใจมคีวามประพฤติตรงต่อ
หน้าท่ี  
2. สุภาพ  ปฏิบัติงานด้วยความสภุาพ อ่อนโยน  
3. มีน้ าใจ เป็นผู้ให้และผู้อาสา รู้จกัแบ่งปัน เสียสละ
ความสุขส่วนตน เพื่อท าประโยชนแ์ก่ผู้อื่น  

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

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานของระบบธนาคาร 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
กิจกรรมการออม 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้เกดิทักษะใน
การท างานบริการ 
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลักการ
ออมเงิน 
 

1. เตรียมความพร้อม ตรวจเช็ค
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการวางแผนการท างาน  
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
3. มีการจัดเวรในการท างาน เพื่อ
รักษาความปลอดภัย 
4.ปลูกจิตส านึกในการประหยดั
และอดออม 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
1. มีเงินเก็บออมกับ
ธนาคารพอเพยีง 
2. ได้ทักษะในการ
เรียนรู้การท างานใน
รูปแบบของธนาคาร 
 

1. เกิดการท างานเป็นหมู่
คณะ 
2. เกิดความสามัคคีรู้และ
เข้าใจผู้อื่น 

1. การจัดบรรยากาศให้ร่มรื่น 
ประดับต้นไม้ในห้องธนาคาร 
2. การใช้วัสดุให้คุ่มค่า  

1. มารยาทในการต้อนรับ
ในการท างานธนาคาร 
2. เป็นวิถีการออมเพื่อเกิด
ประโยชน์ในอนาคต 

     ศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์สำกล 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
    - ข้อ 6. ท างานตามล าดับขั้น มีการท างานเป็นขั้นตอน เป็นล าดับดว้ย
ความรอบคอบระมัดระวัง 
   - ข้อ 12. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน คือมีความสุจริตและบริสุทธิ์
ใจ  ท าประโยชน์ใหแ้ก่สว่นรวม 

1. คอมพิวเตอร์  ในการท างานธนาคาร 
2. ด้านคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ  
3. ด้านศิลปะ การจัดแต่งห้องให้
สวยงาม 
 

 
 

 
 

              
             
          โรงเรียนนาเฉลยีงพิทยาคม ท่ีตั้งเลขท่ี  214  หมู่ 8 ถนนสระบุร-ีหล่มสัก  ต าบลนาเฉลียง    
  อ าเภอหนองไผ่     จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์      
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ 056-789-222           
  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ปัจจุบันปีการศึกษา 2564              
  มีจ านวนห้องเรียน  17  ห้องเรียน โรงเรียนตั้งอยู่บน เนื้อท่ี 36  ไร่เขตพื้นท่ีบริการโรงเรียน                 
  มีนักเรียน ในเขตพื้นท่ีบริการจ านวน  3  ต าบล ได้แก่   1. ต าบล นาเฉลียง   2. ต าบลยางงาม              
  3. ต าบลห้วยโป่ง  สภาพชุมชน โดยรอบบริเวณโรงเรียน มลีักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ขนาดของ 
  ครอบครัวไม่ใหญ่   อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม มีอาชีพรับจ้าง ครอบครัวยากจน บิดา        
  มารดา เข้าไปท างานในเมือง อยู่กับปู่   ย่า ตา ยาย และญาติ   
       โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ                
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการโรงเรยีน ไดร้ับความร่วมมอืจากชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน 
 ราชการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ในการพัฒนาสถานศึกษา  ปี 2552  
 โรงเรียนไดผ้่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และในปี พ.ศ. 2560   ได้ผ่านการประเมิน           
 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้และ 
 บริหารจดัการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง      
 และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ โรงเรียนนาเฉลียง          
 พิทยาคม   

ปัจจุบันโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ มผีู้อ านวยการโรงเรียน  คือ                     
  นายฐิติพงษ์  ตรีศร  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  31  คน และมีนักเรียน         
  ทั้งสิ้น   จ านวน  548  คน 

 
 
 
 
 

บริบทของสถำนศึกษำ 
3 ค 

 



 
 

สัญลักษณข์องโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  แหล่งเรียนรู้บ้ำนของพ่อ 

ควำมรู้ คุณธรรม 
1. รู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. รู้พระราชด ารัส พระราชด าริ ค าสอน และหลักการ
ทรงงาน 
3. รูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ขยัน ความตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ที่การงานอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
2. สามัคคี ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้อง  
3. มีน้ าใจ เป็นผู้ให้และผู้อาสา รู้จักแบ่งปัน เสียสละ
ความสุขส่วนตน เพือ่ท าประโยชน์แก่ผู้อืน่ 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
1. มีการรวบรวบเนื้อหาที่
เหมาะสม เข้าใจได้ง่าย 
2. ห้องบ้านของพ่อ มีความ
พอเหมาะกับสภาพของโรงเรียน
และงบประมาณที่ได้รับ 

1. เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกจิ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
2. เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาพระราชด ารัส พระราชด าริ      
ค าสอน และหลกัการทรงงาน 
3. เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 

1. มีการวางแผนการใช้ห้องบ้าน
ของพ่อ 
2. มีการวางแผนการท างาน        
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. มีการจัดเวรในการท างานเพื่อ
รักษาความปลอดภยั 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
1. มีแหล่งเรียนรู้บ้าน
ของพ่อ 
2. มีสื่อเทคโนโลยีใน
การค้นหาความรู้
เพิ่มเติม 

1. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกัน และเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สื่อต่าง ๆ ภายในบา้น
ของพ่อ กอ่ให้เกิดแรง
บันดาลใจ และแรงศรัทธา  

1. การสืบสานพระราช
ปณิธาน หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไป
ปรับใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

     ศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์สำกล 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
    - ข้อ 6. ท างานแบบองคร์วม  ใช้วิธีคิดเพื่อการท างาน โดยวธิีคิดอย่าง
องค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทกุสิ่งทกุ
อย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
   - ข้อ 12. บริการที่จดุเดียว  “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop 
Service” โดยทรงเน้นเรือ่งรูร้ักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกนั
ด้วยการปรับลดช่องวา่งระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1. ด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกจิ 
หลักทรงงาน และค าสอนของพ่อ 
2. ด้านภาษาไทย การใช้ค า 
3. ด้านศิลปะ การจัดแต่งห้องให้สวยงาม 
4. ด้านการงานและเทคโนโลยี การใช้สื่อ
เทคโนโลยี  

 

อักษรย่อ                           น.ฉ. 
สีประจ ำโรงเรียน              ม่วง-ชมพู 
              สีม่วง หมายถึง ความมั่นคง 
              สชีมพู หมายถึง ความอ่อนโยน 
ค ำขวัญ                      วชิาดี  มีจรรยา  พลานามัยสมบูรณ์ 
ปรัชญำ                       ปญญา นราน  รตน  
             ปัญญาเป็นรัตนของคนดี 
อัตลักษณ์โรงเรียน             เด็กด ี มีคุณภาพ 
เอกลักษณ์โรงเรียน            สวนสวยโรงเรียนงาม 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน              หลวงพ่อโสธร 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน          ต้นนนทรีย์ 

2 ง 
 



 

 

               ตำรำงกำรอบรมศึกษำดูงำนศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

        โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  ( 1 วัน ) 
   เวลำ กิจกรรม/หัวข้อกำรอบรม หมำยเหตุ 

08.00- 08.30 น. ลงทะเบียน การเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน  
08.30-09.30 น. บรรยายพิเศษ/ดูวีดิทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน      

แนะน าศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

09.30-09.40 น. พัก 10 นาที (รับประทานอาหารว่าง)  

09.40-12.00 น. การถอดบทเรียน 2 : 3 : 4 : 3 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม  
  1.คณะครูที่ศึกษาดูงานแผนจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้าง
คุณลักษณะอยู่อยา่งพอเพียง  
   2.คณะนักเรียนเรียนรู้เรื่อง การถอดบทเรียน 2: 3 : 4 : 3 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.บุคคลทั่วไปเรยีนรู้เรื่อง การถอดบทเรียน 2: 3 : 4 : 3 ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00-14.30 น. ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ 

- ฐานบ้านของพ่อ 
- ฐานธนาคารพอเพียง 
- ฐานเครื่องดื่มสมุนไพร 
- ฐานงานช่างอาชีพ 

 

14.30-14.40 น. พัก 10 นาที (รับประทานอาหารว่าง)  
14.40-15.00 น. - ฐาน ปลูก 3 ได้ 4 

- ฐาน ไม้วิเศษ 
 

15.00-15.30 น.  สรุปเนื้อหาการอบรมศึกษาดูงาน  

ในการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ด้านการศึกษา ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 6 แหล่งเรยีนรู้  ได้มีค่าใช้จ่ายดังนี้  
1.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ   2.  ค่าอาหารกลางวัน  3. เอกสารประกอบการอบรม ศึกษาดูงาน โดยคดิ    
ราคา  70/คน  สนใจศึกษาดูงานโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม และตดิต่อประสานงานได้ที่              
คุณครูฤกษ์ชัย  ลิม้รังสฤษดิ์    เบอร์โทร  056-789222 หรือ 080-1188661  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
          โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคมมุ่งพัฒนำเด็กดี มคีุณภำพ ตำมหลักปรัชญำของ        
       เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล 

 

 

 

  
   
 เด็กดี  มีคุณภำพ 

 
 
 

 

 
                                  สวนสวย โรงเรียนงำม 
 
 
 

เอกลักษณ์ 

วิสัยทัศน์ของโรงเรยีน 

อัตลักษณ ์

1 
 จ 

 



 
 
 
 
 
    
 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของ สพฐ.และเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสู่มาตรฐานสากล  

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในได้เพียงพอสนองต่อความต้องการของนักเรียน ครู และ
ชุมชน 

3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  สื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและปรับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
6. ร่วมมือทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพ 
7. ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     รำงวัลเกียรติยศและควำมภำคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ   
  ผลงำนนักเรียน 

1. ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๓  
              ประจ าปี 2560  รุ่นอายุ 16  ปี และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือตอนล่าง 

2 นายรัตนชัย  ชาวนา  ได้รบัรางวัล สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ  ที่เป็นเลิศ          
            ปี 2560 ระดับภูมภิาค 

          3.  รางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   
              ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
              2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ  

         4. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  
            ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
         5. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย  
            ระดับชั้น ม.1 - ม.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
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 รำงวัลเกียรติยศและควำมภำคภูมิใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

แผนผงัฐานการเรียนรู ้

1. ฐานบ้านของพ่อ  อาคารพิญช์ชมพ ู
2. ฐานธนาคารพอเพียง  อาคารมรกต 
3. ฐานเครื่องดื่มสมุนไพร  อาคารคหกรรม 
4. ฐานงานช่างอาชีพ  อาคารอุตสาหกรรม 
5. ฐานปลูก 3 ได้ 4  อาคารเกษตรกรรม 
6. ฐานไม้วิเศษ ศาลาพอเพียง 
 

ฏ 
 

ช 
 

ชื่อฐำนกำรเรียนรู้ 

รำงวัลของผู้บริหำร 

1. นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ไดร้ับรางวัลผลการ
ปฏิบัติงาน”พสน.ดีเด่น”จังหวัดเพชรบูรณ ์ปีการศึกษา 2564 

2. นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ไดร้ับรางวัล “คุรุชน        
คนคณุธรรม” ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ีj 

3. นายฐิติพงศ์  ตรีศร ไดร้ับรางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน ในวันที่  16 มกราคม 2562
นายฐิติพงษ์  ตรีศร ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส.  ดีเด่น ระดับทอง ปี 2563 

ผลงำนครู 

1. นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์  ได้รับรางวัล รางวัล MOE  AWARDS ปีการศึกษา  
              2558 ผลงานดเีด่นประเภทบุคคล สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
              ปีการศึกษา 2560 

2. นางจันทร์แรม  พานา ไดร้ับรางวัลโลป่ระกาศเกียรติคณุ เนื่องในวันงดดื่มสรุา 
               แห่งชาติ ประเภทบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
              ปีการศึกษา 2560  

3.  นายพรมงคล  กงยนต์ ไดร้ับรางวัล ครูผู้พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2562      
      4.  นายสมคิด ขุนสรุินทร์ ครโูรงเรียนนาเฉลยีงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ดีเยี่ยม  

           นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

       5.  นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ ได้รับรางวัล เพชรมัธยม  ปี 2563 
      6.  นางสาวอารยา  สาระวนัรางวัลครตู้นแบบการจัดการเรียนการสอนผา่นระบบการศึกษา 
           ทางไกล ปี 2564 
      7.  นางสาวอารยา  สาระวัน ได้รับรางวัล   รางวัลสุวรรณหงสท์องค าประจ าปี 2564 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

  
   
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                
             รำงวัลเกียรติยศและควำมภำคภูมิใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำงวลั/ผลงำนโรงเรียน 

1.   โรงเรียนนำเฉลยีงพิทยำคมไดร้ับรำงวัลชนะเลิศระดับ ดเียีย่ม 

กิจกรรมโรงเรยีนดีตอ้งมีท่ียืน ระดับ 3 ดำว โครงกำรโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

2.   โรงเรียนนำเฉลยีงพิทยำคมเป็นศูนย์กำรจัดกำรเรียนรู้ตำม   

      หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้ำนกำรศกึษำ  

3.   โรงเรียนนำเฉลยีงพิทยำคมไดร้ับกำรคดัเลือก เปน็สถำนศึกษำ     

สีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  ระดับเหรียญทอง 

4.  โรงเรียนนำเฉลยีงพิทยำคมไดร้ับรำงวัลโรงเรียนพัฒนำนวัตกรรม

เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่  

   

กระบวนกำรมีส่วนร่วม 5  ร. ผู้มีส่วนร่วมนอก

สถานศึกษา 

ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 

คณะศิษยเ์ก่า 

องค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

- หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 
-  บ้าน  วัด  โรงเรียน 
-  แหล่งเรียนรู/้ ภูมิ

ปัญญา ทอ้งถิน่ 
-  สถานีต ารวจ 
-  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ 

   ฯลฯ 

 
 

ผูม้ีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน 

คณะครูในโรงเรียน 

 

 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

ร่วมคิด 
(Thinking Participation) 

ร่วมวางแผน 
 (Planning  

Participation) 

ร่วมปฏิบัต ิ
(Implementing  
  Participation ) 

 

ร่วมประเมินผล 
 (Evaluation 
Participation) 

ร่วมชื่นชม 
(Coagulatio

n 
Participation

) 

คุณภำพของกำรพัฒนำกำรบริกำร 

-  คุณภาพนักเรียน 
-  คุณภาพครูและบุคลากร 
-  คุณภาพสิ่งแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ 
-  คุณภาพประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

โรงเรียน 

ศำสตร์พระรำชำ “เข้ำใจ  เข้ำถึง  พัฒนำ”/ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนผังแสดง 
รูปแบบกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 5 ร. 

ซ 
 

ฌ 
 


