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ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
โรงเรียน

1A 3R
Avoid หลีกเล่ียง/งดของท่ีใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง
Reduce ใช้ให้น้อยลง

Reuse ใช้ของท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Recycle นำวัสดุผ่านการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

145  X  210  mm 145  X  210  mm
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พียง” 1

คำนำ
	 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ	 (สำนักงาน	 กปร.)	 และหน่วยงานร่วมได้เล็งเห็นความสำคัญของหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงจัดให้มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 ครั้งที่	 2	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จ 
ของบุคคล	 ชุมชน	 หน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจที่ได้น้อมนำเอาหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	 การพัฒนาชุมชน	 และ 
การบริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม	

	 จากการประกวดผลงานฯ	 ที่ผ่านมา	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง	 
อำเภอนางรอง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ	 
ในส่วนภูมิภาค	 ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ	 รวมทั้ง 
ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จ	 สำนักงาน	กปร.	 จึงพิจารณาเห็นสมควร 
ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง	 เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยใน 
เบื้องต้น	 สำนักงาน	 กปร.	 ได้จัดพิมพ์หนังสือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ	 ในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	 
เพื่อเป็นคู่มือให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและผู้ที่สนใจได้ศึกษาการนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน/องค์กรให้ประสบ 
ความสำเร็จ

	 สำนักงาน	กปร.	ขอขอบคุณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง	อำเภอนางรอง	 
จังหวัดบุรีรัมย์	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี	้ 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ	ในส่วนภูมิภาค	ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง	 
จะเปน็ประโยชน์ตอ่การบรหิารจดัการหนว่ยงาน/องคก์ร	การจดัการเรยีนการสอนให ้
เด็กและเยาวชน	ให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

                                                             สำนักงาน กปร.
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2 “คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ประวัติความเป็นมา
	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจัดตั้งเมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2512	 
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 	 125	 หมู่ที่ 	 3	 ตำบลนางรอง	 อำเภอนางรอง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 โดยมีเขตพื้นที่รับบริการด้านการศึกษา	 
ได้แก่	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จังหวัดนครราชสีมา	 และจังหวัดชัยภูมิ	 จัดการศึกษาสำหรับ 
เด็กด้อยโอกาส	10	ประเภท	ได้แก่เด็กถูกบังคับขายแรงงาน	เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการ 
ทางเพศ	 เด็กที่ถูกทอดทิ้ง	 เด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 เด็กเร่ร่อน	 
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	เด็กในชนกลุ่มน้อย	เด็กถูกทำร้ายทารุณ	เด็กยากจน 
มากเป็นพิเศษ	และเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ลักษณะของโรงเรียน	 เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าอยู่ประจำ	 และนักเรียน 
ไป	–	กลับ	จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 
โดยรัฐบาลให้การอนุเคราะห์ในเรื่องที่พักอาศัย	 อาหาร	 เสื้อผ้า	 เครื่องเขียน	 
และแบบเรียน	ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนประกอบด้วย	คณะครู	65	คน	ลูกจ้างประจำ	 
จำนวน	3	คน	ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน	136	คน	และนักเรียน	จำนวน	805	คน

	 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

	 บริหารแบบมีส่วนร่วม	 ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ	 เด่นอาชีพการงาน	 
สืบสานความเป็นไทย	 ห่วงใยสิ่งแวดล้อม	 พร้อมใช้เทคโนโลยี	 มีวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 พันธกิจ

	 1.	 สนบัสนนุองคก์ร	ชมุชน	และบคุลากรใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาสถานศกึษา 
	 2.	 พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การบรกิาร	และการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน 
	 	 เป็นสำคัญ	ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	 3.	 สง่เสรมิกจิกรรมดา้นอาชพี	เพือ่ใหม้รีายไดร้ะหวา่งเรยีนตามหลกัปรชัญา 
	 	 ของเศรษฐกิจพอเพียง
	 4.	 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
	 	 ประมุขและอนุรักษ์ความเป็นไทย
	 5.	 บูรณาการจัดการเรียนการสอนและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
	 	 เศรษฐกิจพอเพียง	

	 กลยุทธ์ของโรงเรียน
	 1.	 จัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 

	 	 จัดการศึกษาของโรงเรียน

	 2.	 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ 

	 	 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

	 3.	 ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 

	 	 ผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

	 4.	 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีนุทรยีภาพ	มคีวามเปน็ไทย	มคีวามเปน็ประชาธปิไตย 

	 	 และรักษาสิ่งแวดล้อม

	 5.	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ	เพื่อการมีรายได้ระหว่าง 

	 	 เรียน

	 เป้าประสงค์
	 1.	 นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและสามารถใช้เทคโนโลยี 

	 	 ในการเรียนรู้

	 2.	 นักเรียนมีความสามารถด้านนาฏศิลป์	ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา
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	 3.	 นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 

	 	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 4.	 นกัเรยีนมคีวามเปน็ประชาธปิไตย	อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและความเปน็ไทย 

	 5.	 นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์	ได้แก่

	 	 •	 รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์

	 	 •	 มีคุณธรรม	8	ประการ

	 	 	 -	 ขยนั	มุง่มัน่ในการทำงานและมทีกัษะกระบวนการในการทำงาน 

	 	 	 -	 ประหยัด	ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	และรู้จักความพอเพียง

	 	 	 -	 ซื่อสัตย์สุจริต

	 	 	 -	 มีวินัย

	 	 	 -	 สุภาพ

	 	 	 -	 สะอาด

	 	 	 -	 สามัคคี

	 	 	 -	 มีน้ำใจ	และมีจิตสาธารณะ

	 	 •	 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

	 	 •	 เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและมีความเป็นประชาธิปไตย

	 	 •	 รักษาสิ่งแวดล้อมและปลอดอบายมุข
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แนวคิดและแรงบันดาลใจในการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

	 ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้พสกนิกร 

ไดม้วีถิกีารดำเนนิชวีติอยา่งปกตสิขุ	และตอ้งการเปน็สว่นหนึง่ในการเผยแพรพ่ระอจัฉรยิภาพ 

ของพระองคด์ว้ยการนอ้มนำหลกัคดิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ	จงึสนองนโยบายของ 

รัฐบาลด้วยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	 ทางฝ่ายบริหาร 

โรงเรยีนโดยผูอ้ำนวยการไดป้ระชมุบคุลากรเพือ่สรา้งความเขา้ใจและรว่มกำหนดหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงใหอ้ยูใ่นวสิยัทศันข์องโรงเรยีน	และนอ้มนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงมาใช้ในการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ
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ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

	 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 1.	ด้านนโยบายและการจัดการองค์กร	 การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาบริหารจัดการโรงเรียนนั้น	 สิ่งแรกคือผู้บริหารจะต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตทุกสาขาวิชาชีพ	 

ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 เกิดความสมดุลในสังคมได้	 จากนั้นจึงศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มี 

ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	 และนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างแกนนำครู	 

นักเรียน	โดยปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท	เสียสละ	ซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	ยึดหลักความคุ้มค่า	 

และคำนึงผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

	 เมือ่เหน็วา่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถพึง่พาตนเองได้	 

จงึไดน้ำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรยีน	ใหค้รเูปน็บทบาทสำคญั 

ในการขับเคลื่อนเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก	 และดำเนินงานโครงการในโรงเรียนโดยการ 

ขยายผลให้ครูได้เข้าใจในหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง	 ควบคู่ไปกับ	 3	 หลักการ	 คือ	 

หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เน้นการมีส่วนร่วม	 หลักการบูรณาการทั้งระบบ	 

และหลักการดำเนินงานตามวงจร	PDCA	(Plan	Do	Check	Action)	กำหนดเป็นนโยบาย 

ของโรงเรียนที่ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบทำร่วมกัน
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พียง” โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พียง” 7

 2.	ด้านการพัฒนาบุคลากร	ได้จัดให้มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจใน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และการนำหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน	 จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง	 

ส่งเสริมให้ครูได้ค้นคว้าจากสื่อต่างๆ	และนำเสนอในที่ประชุมกลุ่ม	กระตุ้นเตือนการใช้หลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในที่ประชุมทุกครั้ง	 ส่งเสริมให้ครูนำความรู้มาใช้ใน 

การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน	 และถ่ายทอดสู่นักเรียนให้รู้จักนำไปประยุกต์ใช้เช่นกัน	 

นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	 

เช่น	 โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	 จัดโดย	 บริษัท	 ฮอนด้า	 

ออโตโมบลิ	(ประเทศไทย)	จำกดั	โครงการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ครั้งที่	 2	 จัดโดย	 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำริ	(สำนักงาน	กปร.)	และการคัดเลือกครูต้นแบบพอเพียงภายในโรงเรียน	เป็นต้น

56-07-005_001-020_lem2_X.indd   7 11/9/13   10:20:14 AM



“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

8 “คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

 3.	ดา้นงบประมาณและการบริหารการเงิน	มกีารประชมุครเูพือ่จดัทำแผน 

พฒันาคณุภาพการศกึษาระยะปานกลาง	เพือ่นำสูแ่ผนปฏบิตักิารประจำป	ีโดยมนีโยบายใหใ้ช ้

หลกัความพอเพยีงในการวางแผนใหช้ดัเจน	โดยเฉพาะเรือ่งของการตัง้งบประมาณตอ้งอยูใ่น 

หลกัพอประมาณและมเีหตผุลทีอ่ธบิายได	้และการใชท้รพัยากรในการดำเนนิงานกำหนดเปน็ 

นโยบายใหใ้ชห้ลกั	1A	3R	(	Avoid	–	หลกีเลีย่งหรอืงดใชข้องทีไ่มจ่ำเปน็	หรอืของทีใ่ชค้รัง้เดยีว 

แล้วทิ้ง,	Reduce	–	หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้หรือบริโภคของบางอย่างได้เสียทีเดียว	 

พยายามลดการใชใ้หน้อ้ยลง	Reuse	–	ใชซ้ำ้	พยายามใชข้องทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้กดิประโยชนท์ีส่ดุ	 

รวมถงึการ	Repair	หรอืซอ่มแซมของทีย่งัใชไ้ดอ้ยู	่Recycle	–	แปรรปูนำกลบัมาใชใ้หมน่ำวสัด ุ

ไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่)	 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	 และปลูกฝังนิสัยความ 

ประหยัดให้กับนักเรียน	จัดให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	การเบิกจ่ายงบประมาณให้ 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	มีการนำสภาพการเงินของโรงเรียนมาร่วมวิเคราะห์ทุกสัปดาห์	
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พียง” โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พียง” 9

 4.	ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	 ได้นำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง	 มาใช้ในการบริหารจัดการ	 โดยมอบหมายงานให้มีความใกล้เคียงกัน 

ไมใ่หค้นใดคนหนึง่รบัผดิชอบงานมากเกนิไป	โดยกำหนดชัว่โมงสอนใหค้รทูกุคนตา่งกนัไมเ่กนิ	 

3-5	 ชั่วโมง	 มอบหมายงานพิเศษแบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 งานพิเศษบังคับที่ทุกคนต้อง 

รับผิดชอบ	ได้แก่	ครูที่ปรึกษา	ครูหอพัก	ครูเวรประจำวัน	ครูที่ปรึกษาอาชีพ	เป็นต้น	และ 

งานพเิศษตามนโยบายจะมอบหมายตามความสามารถและความถนดัดา้นการจดัการเรยีนรู	้ 

ประชมุครเูพือ่รว่มกนัปรบัปรงุหลกัสตูร	สถานศกึษา	และแผนการจดัการเรยีนรู	้กำหนดนโยบาย 

ให้ครูนำหลักคิดของความพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้	 จึงได้พัฒนาครูให้มีความรู้ 

ความเขา้ใจในหลกัคดิของความพอเพยีง	โดยการอบรม	ศกึษาดงูาน	คน้ควา้ดว้ยตนเองตามสือ่ 

ตา่งๆ	และลงมอืปฏบิตัจิรงิ	จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู	้18	ฐาน	โดยมคีรหูอพกัและนกัเรยีนในแตล่ะ 

หอพักเป็นผู้รับผิดชอบ	ดังนี้

 1) ฐานการเรียนรู้การลดภาวะโลกร้อน เป็นฐานเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภูมิอากาศของโลก	 เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
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“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

10 “คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

 2) ฐานการเรียนรู้วิถีพุทธ เป็นฐานที่เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีสติ	 ไม่เบียดเบียน	 

ใช้หลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิต

 3) ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ	 เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก 

ในเรื่องความสำนึกรับผิดชอบที่ทุกคนควรมีต่อสังคมและโลก	 ฝึกการลดขยะ	 

การแยกขยะ	 นำขยะมาใช้ใหม่	 เพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 

สูงสุด

Garbage Banks
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พียง” โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พียง” 11

 4) ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้  

โรงสีข้าว	 เป็นฐานเรียนรู้ที่จัดทำ 

ในรูปแบบสหกรณ์สีข้าวขาว	 และ 

ข้าวกลอ้งสง่โรงเรยีน	นำแกลบและ 

รำข้าวไปใช้ในกิจกรรมการเกษตร

 5) ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้  

สวนวรรณคดี เป็นแหล่งรวบรวม 

พันธุ์ ไ ม้ ที่ อยู่ ใ นวรรณคดี ไทย	 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว	 สร้างความร่มรื่น	 

และต้นไม้ในวรรณคดีช่วยดูดซับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 

ช่วยลดอุณหภูมิของโลก

  6) ฐานการเรยีนรูพ้ชืสมนุไพร เปน็กจิกรรมทีอ่นรุกัษพ์ชืในทอ้งถิน่ทีม่ผีลเปน็ยา 

ในการรักษาโรค	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยในการสนับสนุนให้ช่วยตนเองในการใช้ 

ยาสมุนไพรตามแบบแผนโบราณ
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“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

12 “คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

  7) ฐานการเรียนรู้สวนยางพารา	 เป็นฐานเรียนรู้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ 

ต้นยางพารา	เช่น	การทำยางแผ่น	การนำใบยางมาผลิตเป็นของชำร่วย

  8) ฐานการเรียนรู้ธนาคารผัก	 เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายพืชผัก	 

สามารถนำประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

  9) ฐานการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ เป็นการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์พืชดูแล 

รักษาและศึกษาถึงคุณลักษณะพรรณไม้นั้นๆ	เห็นความสำคัญในคุณประโยชน์ของป่าไม้

  10) ฐานการเรยีนรูก้ารเลีย้งหมหูลมุ	เปน็กจิกรรมสง่เสรมิอาชพี	โดยการสาธติ 

การเลีย้งหมปูา่ในหลมุ	การนำมลูหมไูปใชใ้นการทำปุย๋ใหต้น้ไมใ้นโรงเรยีน	และแปลงผกัตา่งๆ	 

ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุด	 และเป็นการแก้ปัญหากลิ่นเหม็น 

จากการเลี้ยงสุกร
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พียง” โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พียง” 13

 12)  ฐานเรียนรู้อาชีพเสริมสวย	 เป็นกิจกรรม 

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน	 ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จัก 

 11)  ฐานการเรียนรู้เรื่องธนาคารโรงเรียน  

เปน็กจิกรรมทีส่รา้งเสรมิคณุลกัษณะนสิยัการประหยดั 

และออม	เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่าย	

เลื อก ใช้ ผลิ ตภัณฑ์ที่ เ ป็ นมิ ตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนการใช้น้ำอย่าง 

รู้คุณค่า	 การทำผลิตภัณฑ์ในการดูแล 

รักษาร่างกายจากสมุนไพร	 การนวด 

แผนไทย	เป็นต้น

 13)  ฐานการเรียนรู้กลุ่มอาชีพคหกรรม เป็นฐานการเรียนรู้ เรื่องอาชีพ 

ในชมุชนทัง้การตดัเยบ็เสือ้ผา้และการประกอบอาหาร	แปรรปูอาหารในรปูแบบตา่งๆ	วตัถดุบิ 

จะนำมาจากท้องถิ่น	สร้างรายได้ให้เกิดกับนักเรียนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ
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14 “คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 14)  ฐานการเรียนไทยนิทัศน์ เป็นฐานการเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวความเป็น 

มาในอดีตของโรงเรียน	ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น	ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 (ปัจจุบันกำลัง 

ปรับปรุงเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง)

  15) ฐานการเรยีนรูก้ารผลตินำ้มนัไบโอดเีซล	เปน็ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่จดัการ

ทรพัยากรทีม่ใีนโรงเรยีนใหคุ้ม้คา่	ไดแ้ก่	การนำนำ้มนัทีเ่หลอืจากการประกอบอาหารในครวั

ของโรงเรียน	และตามบ้านพักผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลกับรถขนส่งในโรงเรียน

  16) ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นการนำมูลสัตว์	 เศษใบไม้	 เศษผัก	 

เศษอาหารมาหมกัเปน็ปุย๋ในรปูแบบตา่งๆ	ไดแ้ก	่ปุย๋หมกั	ปุย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็	และปุย๋นำ้ชวีภาพ	 

เพื่อจำหน่ายและใช้ในการเกษตรของโรงเรียน
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  17) ฐานการเรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย	 ศูนย์จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง 

นำ้ทิง้จากโรงอาหารใชก้ารบำบดัดว้ยวธิธีรรมชาตโิดยใชก้ารกรองกาก	การใชน้ำ้หมกัชวีภาพ	 

การบำบัดด้วยพืช	 ได้แก่	 ผักตบชวา	 ต้นกก	 และจักรยานปั่นเติมอากาศในการช่วยบำบัด 

น้ำเสีย

  18) ฐานการเรียนเซรามิกส์	เปน็ฐานการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์

ของนักเรียนด้านงานปั้นเบื้องต้น	สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน

 5.	ด้านการบริหารระบบภาคีร่วมพัฒนา	 ได้สัมพันธ์กับชุมชน	 2	 รูปแบบ	 

คือ	 เรียนรู้และเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชน	 และ 

จากโรงเรียนสู่ชุมชนและหน่วยงานอื่น	 โดยส่งคณะครู	 นักเรียนไปเรียนรู้วิธีการประยุกต์ 

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการนำ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
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	 ผลสัมฤทธิ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 มาดำเนินการในโรงเรียน

	 1.	ด้านนโยบายและการจัดการองค์กร
  •	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนทำให้มีการขับเคลื่อนทั้งระบบ

  •	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองมีรูปแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
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	 2.	ด้านการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน
  •	 บุคลากร	 ได้พัฒนาตนเองด้วยการนำหลักคิดพอเพียงมาปรับใช้ในการ 

ดำเนินชีวิตของตนและพัฒนาหน้าที่การงาน	 ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

  •	 บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท	สนองพระราชดำริ	 

และสามารถเผยแพร่หลักคิดพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

  •	 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีทักษะการดำรงชีวิตที่ดีสามารถ 

พึ่งตนเอง	 และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้	 เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและเป็นพลโลก 

ที่มีคุณภาพ	บนวิถีความพอเพียง

 3.	ด้านงบประมาณและการบริหารการเงิน
  •	 โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณและการเงินได้อย่างเป็นระบบ	 

โดยใช้หลักความคุ้มค่าประโยชน์สูงประหยัดสุด	 มีเงินเหลือจ่ายไว้สำหรับพัฒนาองค์กร 

ในยามจำเป็น

  •	 การเงินและงบประมาณของโรงเรียนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

	 4.	ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  •	 โรงเรยีนสามารถจดัการเรยีนรูบ้รูณาการ	8	กลุม่สาระการเรยีนรู	้กจิกรรมพฒันา 

ผู้เรียนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

  •	 โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยวิถีพอเพียง	 จำนวน	 18	 ฐานที่เป็น 

กิจกรรมสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียน

  •	 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพิ่มเติม	 (ทักษะการดำรงชีวิต	 8	 กิจกรรม)	 ที่สามารถ 

สร้างคุณลักษณะนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียน
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 5.	ด้านการบริหารระบบภาคีร่วมพัฒนา

  •	 โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถ 

ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว	 สร้างงาน	 สร้างรายได้	 ส่งผลให้ 

ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง	สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

  •	 โรงเรยีนไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากหนว่ยงานตา่งๆ	ในการสนบัสนนุ 

ทรัพยากร	 ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน	 

ทำให้สังคมมีคุณภาพ	 ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือมีความรักความสามัคคีเอื้ออาทร 

ปรองดองกัน

	 รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

	 1.	 ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสนอง 

	 	 พระราชดำริ	เผยแพร่หลักคิดพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

	 2.	 รางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

	 	 สยามบรมราชกุมารี	ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค	 

	 	 โครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

	 	 ครั้งที่	2	ในปี	2552

	 3.	 รางวัลมาตรฐานโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 

	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ครั้งที่	 6	 ปี	 2554	 ถ้วยประทานจาก 

	 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ

	 4.	 โรงเรียนต้นแบบลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงจากสถาบันสิ่งแวดล้อม 

	 	 ไทยปี	2554
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 บทสรุป
	 ด้วยความจงรักภักดี 	 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งเปรียบเสมือนพระบิดาของชาวไทย 

ทั้งปวง	 ทั้งยังเป็นจอมปราชญ์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ	 พระราชทาน 

หลักคิดความพอเพียง	 เพื่อประชาชนของพระองค์ได้นำไปปรับใช้ใน 

การดำเนินชีวิตกับทุกเรื่อง	 บุคลากรของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

นางรองทุกคนจึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง 

และได้นำลงสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่ง 

ถึงปัจจุบัน	 จากการปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายและสม่ำเสมอ	 ในทุก 

กิจกรรมจึงมั่นใจว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ 

ของพระองค์ด้วยการน้อมนำหลักคิดพอเพียงขยายผลสู่เยาวชน	 และ 

ผู้สนใจทั่วไป	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อประโยชน์สุขประชาชน 

บนวิถีของความพอเพียงอย่างแท้จริง
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20

 ลำดับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
  สำนักงาน กปร. 

	 1	 นางคอสหม๊ะ	แลแมแน		 ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	 นราธิวาส	 08	9295	1198

	 2	 นายแสนหมั้น	อินทรไชยา		 ประชาชนทั่วไป	 อุดรธานี	 08	6167	8524

	 3	 นายสมพงษ์	พรผล		 ประชาชนทั่วไป	 พังงา	 08	9593	8193

	 4	 นายสุพจน์	โคมณี		 ประชาชนทั่วไป	 นครสวรรค์	 08	1041	0911

	 5	 ชุมชนบ้านดอกบัว		 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 พะเยา	 08	9430	4286

	 6	 ชุมชนบางรักน้อย		 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 นนทบุรี	 08	1316	0805

	 7	 ชุมชนบ้านท่าเรือ		 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 นครพนม	 08	8335	5819	

	 8	 ชุมชนบ้านบางโรง	 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 ภูเก็ต	 0	7626	0090

	 9	 นางเปรียวจันทร์	ต๊ะต้นยาง		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 เชียงราย	 08	1706	9687

	 10	 นายจันทร์ที	ประทุมภา		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 นครราชสีมา	 08	9948	4737

	 11	 นายสำรอง	แตงพลับ		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 เพชรบุรี	 08	9076	4325

	 12	 นายประพันธ์	ศรีสุวรรณ		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 แพร่	 08	5252	2835

	 13	 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ		 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	 พะเยา	 08	1023	8350

	 14	 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว	 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	 นนทบุรี	 08	0076	8989 
	 	 ชุมชนบ้านไทรใหญ่		

	 15	 กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม	 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	 ยโสธร	 08	8073	4277

	 16	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ	 หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง	กรุงเทพฯ	 0	2280	0180 
	 	 สหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	 	 	 ต่อ	2331-2	

	 17	 สำนักงานเทศบาล		 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 กระบี่	 0	7568	7141	 
	 	 ตำบลปลายพระยา	 	 	 ต่อ	112

	 18	 เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง		 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 เพชรบุรี	 08	9486	1509

	 19	 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่		 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 แพร่	 0	5464	7458-9

	 20	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง	 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 บุรีรัมย์	 0	4463	2101

	 21	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด		 ธุรกิจขนาดใหญ่	 กรุงเทพฯ	 0	2335	4658 
	 	 (มหาชน)	

	 22	 บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จำกัด	(มหาชน)		 ธุรกิจขนาดใหญ่	 กรุงเทพฯ	 0	2739	8000	

	 23	 บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	จำกัด	 ธุรกิจขนาดกลาง	 กรุงเทพฯ	 0	2683	7322-3

	 24	 บริษัท	แปลนครีเอชั่นส์	จำกัด		 ธุรกิจขนาดกลาง	 ตรัง	 0	7528	0200-9	 
	 	 	 	 	 ต่อ	157

	 25	 บริษัท	พรทิพย์	(ภูเก็ต)	จำกัด	 ธุรกิจขนาดย่อม	 ภูเก็ต	 0	7626	1555-6

	 26	 บริษัท	ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด		 ธุรกิจขนาดย่อม	 สุพรรณบุรี	 08	1489	9323 
	 	 จำกัด
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คู่มือตัวอย่างความสำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)

ผู้จัดพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 
 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
 โทร. 0-2447-8500-6  โทรสาร : 0-2447-8562
 www.rdpb.go.th
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2556
จำนวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม
พิมพ์ที่ : สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 
 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385 

ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
โรงเรียน

1A 3R
Avoid หลีกเล่ียง/งดของท่ีใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง
Reduce ใช้ให้น้อยลง

Reuse ใช้ของท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Recycle นำวัสดุผ่านการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

145  X  210  mm 145  X  210  mm
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