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อาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส สรางขึ้นในโอกาส
ครบรอบ 100 ป       ของการพระราชทานนาม
โรงเรียนในป พ.ศ.2549    และเปนอนุสรณแด 
ศาสนาจารย ดร.วิลเลียม แฮรีส   บูรพาจารยผู
บุกเบิกของ  โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลยั 
ดวยความรวมมือจากศิษยเกา     ศิษยปจจุบัน 
คณาจารย  ผู ปกครอง  บริษัทหางรานและ
ผูเกีย่วของกบัทางโรงเรียนชวยกนัระดมทนุและ
ดําเนินการกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ.2550 
จนกระทัง่แลวเสร็จในปจจุบัน ใชเงินคากอสราง 
คาตกแตงภายในและสวนประกอบตาง ๆ ไป
ทั้งสิ้นประมาณ 110 ลานบาท

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดกราบทูลเชิญ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เปนองคประธานในพิธีเปดอาคาร ซ่ึงทรง
ตอบรับและเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธเีปด
อาคาร100 ป  สถาบันแฮรีส  เ มื ่อวันที ่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ.2554

อาคาร 100 ป  สถาบันแฮรีส  เปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั ้น มีพื ้นที ่ใชสอย 
6,000 ตารางเมตร เปนอาคารอเนกประสงค   
สําหรับใชเปนศูนยการเรียนรู ประกอบดวยศูนย
การเรียนรู 9 ศูนย  หองประชุม 2 หอง และ
บริเวณสําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ  เปน
อาคารที่มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่โดดเดน
จนไดรับรางวัล  “อนุรักษสถาปตยกรรมดีเดน” 
ในงาน สถาปนิกลานนา 52 เ มื ่อวันที ่ 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2552

อาคาร 100 ปสถาบันแฮรสี

Kittipun
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วิสัยทัศน
มุ งเนนการบริหารจัดการเพื ่อใหบริการทาง
การศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เอื้อ
ตอ การจัดการเรียนรู ที ่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ภายใตทฤษฎีการเรียนรูแบบพหุปญญา ทฤษฎี
การทํางานของสมองและการเรียนรูดวยตนเอง
จากแหลงเรียนรูและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สนองตอบตอรูปแบบ การจัดการเรียนรู ใน
อนาคตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

เปาหมาย

1.นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น ไ ด รั บ ก า ร จั ด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตทฤษฎี
การเรียนรู แบบพหุปญญา การเรียนรู 
บนพืน้ฐานของทฤษฎีสมอง การเรียนรู
แบบบูรณาการ และการเรียนรู ดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรู และสื ่อการ
เรียนรู ทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
จ ากศู น ย ก า ร เ รี ย น รู  9   ศู นย คื อ
-  ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
-  ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร
-  ศูนยการเรียนรูดาราศาสตร
- ศูนยการเรียนรูดนตรี และนาฏศิลป
-  ศู นย ก า ร เ รี ยนรู ศิ ลปะและการ
ออกแบบ
-  ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง
และตลาดหลักทรัพย
-  ศูนยการเรียนรูภาษา
-  ศูนยการเรียนรูพลังงาน
และศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูสําหรับครู

2. ครู บุคลากรและผูเกี ่ยวของไดรับ
การบริการทางการศึกษา เพือ่สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพดวยกระบวนการ
และวิธีการทีเ่หมาะสม ตลอดจนการ
ส นับส นุนด าน วั สดุ  อุ ปก รณ แล ะ
แหลงขอมูลที ่หลากหลาย เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ

3. เปนศูนยการเรียนรูที่มีระบบบริหาร
จัดการและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนอง
ตอรูปแบบการจัดการศึกษาในปจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนเปนแหล ง
ใ ห บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ก
สถานศกึษาในชมุชนเพือ่เพิม่ศักยภาพ
และขยายโอกาสทางการศึกษาแก
ทองถิ่น

4. มีระบบเครือขายรวมพัฒนา
การศึกษาทั ้งภายในและภายนอก
ประเทศ
 

โรงเรยีนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั
117ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50000

อาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส
Tel.:053-242-038 ตอ 155,555
Fax:244-698
อีเมล : harris_ins@prc.ac.th 
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อาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส 
ใหบริการดานตางๆ ดังน้ี

1. ใหบริการสาํหรับครูผูสอน ใน
การนํานักเรียนเขามาศึกษาและใช
บริการ “ศูนยการเรียนรู” ท้ังน้ีตอง
ข้ึนอยูกับเง่ือนไขในการใชงานท่ีแต
ละศูนย ฯ กําหนด

2. ใหบริการการใชหองประชมุ 2 
หองคือ หองประชมุใหญ หอง
ประชุมเล็ก สถานท่ีและบริเวณ 
ตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณอ่ืนๆ ท่ี
อยูในความดูแลของสถาบนั สาํหรับ
ครู-บุคลากร และนักเรียน ดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตามท่ีกาํหนดไวใน
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนและ
กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการ
อนุมติัจากกรรมการบริหารโรงเรียน

3. ใหบริการสาํหรับบุคคลภายนอก
เขามาใชศูนยการเรียนรู ตาม
เง่ือนไขท่ีแตละศูนยกําหนด รวมถึง
การศึกษาดูงาน หรือใชงานอาคาร
สถานท่ีของสถาบัน โดยไดรับ
อนุมติัจากกรรมการบริหารโรงเรียน

1.หองประชุมใหญ (Cornelia 
McGilvary Harris Auditorium) 
สําหรับการประชุม การอบรมสัมมนา 
การจดัการแสดง และการจดักจิกรรมที่
มีผูเขารวมตั้งแต 100 คนข้ึนไป

 2. หองประชุมเล็ก (Van Alen Harris 
Conference Room) สําหรับการ
ประชุม การอบรมสัมมนา และการจดั
กิจกรรมที่มีผูเขารวมไมเกิน 80 คน 

3. หองศูนยการเรียนรู สําหรับการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูซึ่งไมควร
เกนิจาํนวนนักเรยีนตอ 1 หองเรยีน 
หรือไมเกิน 60 คน

 4. บรเิวณลานโถงชัน้ลาง ชัน้บน และ
โดยรอบ สําหรับจดักจิกรรมนอก
หองเรยีน จดันิทรรศการเผยแพร
ความรู นิทรรศการ แสดงผลงาน
นักเรยีน หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ

รปูแบบการใหบรกิาร



ศูนยการเรียนรู
ในสถาบันแฮรีส

เปาหมาย
 เปนแหลงขอมูลสําหรับศกึษาประวัติความ
เปนมาและกระบวนการพฒันาคณุภาพ
นักเรียนตามปรัชญาการจัดการศกึษาของ
โรงเรยีน โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ

 1. พลังแหงการใหและเสียสละ (The 
Power of Giving and Sacrifice) นําเสนอ
ที่มาของการใหและเสียสละจากพระมหา
กรุณาธิคุณขององคพระผูเปนเจา 
พระมหากษัตริยและพระราชวงศแหงมหา
จักรีบรมราชวงศ เจาหลวงเชียงใหม รวมถึง
การเสียสละ การรับใชและการอุทิศตนของ
ของมิชชันนารีที่ทําใหเกิดโรงเรียนปรินส
รอยแยลสวิทยาลัยมาจนถึงปจจุบัน

 2. กระบวนการกลอมเกลาและ
เสริมสรางชีวิตที่สมบูรณ ซึ่งเปน
กระบวนการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามปรัชญาของโรงเรียนดวย P.R.C. 
Character Development Model 
กระบวนการสรางเสริม P.R.C. Spirit และ
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่สําคัญตั้งแต
อดตีจนถึงปจจุบัน 
3. P.R.C. ดินแดนแหงชีวิตที่สมบูรณ
และพลังที่สานตอสูโลกกวาง นําเสนอ
โครงการและกจิกรรมเดนของโรงเรยีนใน
การชวยเหลอืชมุชนและสงัคม จากความ
รวมมอืของคร ูบคุลากร นักเรยีน นักเรยีน
เกา ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของกับทาง
โรงเรยีน

การใหบริการ
นําเสนอดวยภาพประกอบคาํบรรยายบน

บอรดนิทรรศการในพื้นที่ 75 ตารางเมตร 
พรอมดวย VDO Presentation บนจอ 
LED ซึ่งสามารถเลือกเน้ือหาและขอมูลที่
ตองการชมไดจากดวยระบบ Touch 
screen ที่ติดตั้งไวจํานวน 3 จดุรอบหอง

ห อ ง เ กี ย รติ ป ร ะ วั ติThe Glorious Historical Chamber



เปาหมาย
 เปนศูนยการเรียนรูที่มุงการสงเสริมศักยภาพของ
นักเรยีนในการแกปญหา การสรางสรรคผลงานตาง ๆ 
บนพืน้ฐานของใชทฤษฎีพหปุญญาโดยเนนปญญาใน
ดานตรรกะและคณิตศาสตร ใหนกัเรยีนมี
ความสามารถสูงในการใชตัวเลข การคิดคํานวณ การ
ใชเหตุผลและการแกปญหา มีความไวในการเห็น
ความสัมพันธ แบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิง
นามธรรม การคิดที่เปนเหตุเปนผลและการคดิคาด
การณ จากแหลงเรียนรูที่ใหประสบการณตรง เสริม
ทกัษะการคดิคาํนวณ 
การเรียนรูทางคณิตศาสตรและการแกปญหาดวย
หลกัการทางคณิตศาสตร 

การใหบริการ
 1. ครูผูสอนนํานักเรียนเขามาศึกษาเรียนรูตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

 2. นักเรียนเขามาศึกษาเรียนรูดวยตนเอง นอก
เวลาเรยีน จาก
สื่อการเรยีนรูในหองศนูย ฯ โดยทางศนูย ฯ เตรยีมสือ่ 
อุปกรณและ
ชุดฝกทกัษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรไวในหอง
ศูนยการเรียนรูอยางพอเพียง 

 3. ใชสถานที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู การ อบรมสัมมนา การบรรยาย การสาธิตการ
ใชสือ่อปุกรณ การนําเสนอผลงานของนักเรยีนและคร ู
ตลอดจนใหบรกิารหนวยงานภายนอกเขาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร

เปาหมาย
 หองศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความพรอม
ใชเปนแหลงเรียนรูพหุปญญา เนนทักษะ
กระบวนการคิด เสริมสรางอุปนิสัยพอเพียง
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
และมผีลงานนักเรยีน โครงงานและ
สิ่งประดิษฐที่ไดรับการคัดเลือกพรอมนําเสนอ 
รวมถึงมีการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาและจดักจิกรรมของ
ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง

ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู วิ ท ย า ศ า ส ต ร

ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู ค ณิ ต ศ า ส ต ร

การใหบริการ
 1. ใหบริการครูผูสอนในแตละระดับช้ัน 
นํานักเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันเขาใชหองศูนย ฯ 
ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

 2. เปนแหลงเรียนรูและใหบริการดานขอมูล 
ขาวสาร ความรูและสารสนเทศทางดาน
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนปรินสรอยแยลส
วทิยาลยัและผูสนใจจากภายนอก

Mathematics Learning Center

Science Learning Center



การใหบริการ
ศนูยการเรียนรูดาราศาสตร เปดใหบริการใน 
3 สวน ดงัน้ี
1. หองทองฟาจําลอง ประกอบดวยโดม
ฉายดาวขนาด 7.0 เมตร นําเสนอ
วิวัฒนาการของดาราจักร ระบบสุริยะ และ
โปรแกรมแผนที่ดาว และเปดใหบริการตาม
แผนงานที่กําหนด ครูผูดูแลนํานักเรียนเขา
มาใชบริการจะตองอยูควบคมุดูแลนักเรียน
ตลอดเวลา

2. หองนิทรรศการดาราศาสตร 
จะเปดใหบริการตามแผนงานที่กําหนด ครูที่
จะนํานักเรียนเขามาใชงานจะตองอยู
ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดเวลา หอง
นิทรรศการ ฯ จะเปดใหบริการทั่วไปซ่ึง
นักเรียนสามารถเขาชมตามวันและเวลาที่
กาํหนด

 3. การฉายภาพยนตร 3 มติิ 
ในหองประชุม Harris Auditorium จะเปด
ใหบริการฉายภาพยนตร3 มิตเิกี่ยวกบัดารา
ศาสตร ครูผูดูแลนํานักเรียนเขามาใชบริการ
จะตองอยูควบคุมดูแลนักเรียนตลอดเวลา 
สําหรับการใหบริการทั่วไปนักเรียนสามารถ
เขาชมไดในวันและเวลาที่กําหนดไว

ศูนยการเรียนรูดาราศาสตรไดรบัการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ หอดูดาวสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาคมดาราศาสตรไทยและ Swinburne University of Technology, Australia

เปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
ที่เปนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ 
เห็นคุณคาของการศึกษาดาราศาสตร มี
ทักษะกระบวนการคิดที่เหมาะสม มีทักษะ
ในการสังเกตปรากฏการณบนทองฟา มี
จินตนาการและความคิดสรางสรรค รวมถึง
มีจิตสํานึกตอสวนรวม

การดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูดาราศาสตรจัดเตรียม
เนื้อหา ขอมูล ความรู ส่ือ วัสดุ อุปกรณ 
แผนงานและบุคลากรสําหรับใหบริการใน
รูปแบบตาง ๆ โดยมีการดําเนินการดังนี้
 1. นําเสนอขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับดารา
ศาสตร ดวยภาพประกอบคําบรรยายบน
บอรดนิทรรศการ ในพืน้ที่ 100 ตารางเมตร 
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 13 เร่ือง 

2. จัดฉายดาว กลุมดาว ตําแหนงและการ
เคล่ือนที่ของกลุมดาว และระบบสุริยะใน
หองทองฟาจําลอง 

3. จัดฉายภาพยนตร 3 มติิเก่ียวกับดารา
ศาสตรในหองประชุม Auditorium

4. นําเสนอส่ือการเรียนรูแบบ Multimedia 
ในหองนทิรรศการดาราศาสตร

 5. สาธิตการใชโปรแกรมแผนที่ดาว  การ
ใชแผนที่ดาว  การดูดาวเบ้ืองตน การ
สังเกตการณทองฟาดวยตาเปลา กลอง
สองตา และกลองโทรทรรศน

 6. จัดกิจกรรมชมรมนกัดาราศาสตรนอย 
และคายดาราศาสตร จัดกิจกรรมทศัน
ศึกษา เยี่ยมชมหอดูดาว และแหลงเรียนรู
ที่สําคัญที่เก่ียวกับดาราศาสตรและเชิญนัก
ดาราศาสตรที่มีช่ือเสียงมาบรรยายให
ความรู

ศู น ย ก าร เ รี ย น รู ด าร าศา ส ต ร
Astronomy Learning Center



ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู ภ า ษ า
Language Learning Center
เปาหมาย
เปนศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทกัษะ
ทางดานภาษาทัง้ภาษาไทยแลภาษาตางประเทศ
ของนักเรียน รวมถึงใหบริการและพัฒนาวิชาชพี
ของครูผูสอนของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยลยั 
โดยจัดใหเปนแหลงเรียนรู และใหบริการดาน
ขอมูล สือ่วสัดุ อปุกรณ เปนศูนยเครือขายและ
แนะแนวการศกึษาตอทัง้ในและนอกประเทศ และ
พัฒนาใหเปนศูนยการแปลและการสอนภาษาไทย
ใหชาวตางชาติของโรงเรียนในอนาคต

การใหบริการ
1. ใหบริการสือ่สงเสริมความรูและทักษะทาง

ภาษาทีอ่ยูในศนูย

2. ใหบริการดานการจัดสัมมนากลุมยอย การ
นําเสนอผลงาน การอบรมนักเรียนและบคุลากร 
ไมเกินคร้ังละ 30 คน รวมถงึการจัดการแขงขัน
ทางภาษาของนักเรียนกลุมยอย

3. ใหบริการการจัดนิทรรศการตามเทศกาลและ
วันสําคญัของแตละภาษา การจัด Book Fair และ
Sound Lab & Karaoke แกนักเรียนและบคุลากร

ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู ศิ ล ป ะ
แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ
Art & Design Learning Center
เปาหมาย
  นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัยทีเ่ปน
กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของ
ศลิปะ มีทกัษะพ้ืนฐานในงานทศันศลิป มีสนุทรียภาพ มี
จินตนาการและความคิดสรางสรรค รวมถึงมีจิตสํานึกตอ
สวนรวม

การใหบริการ
1. ใหบริการหองศูนยการเรียนรูในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาทัศนศลิป

2. ใหบริการหองศูนยการเรียนรูในการฝกปฏิบัติงานดาน
ทัศนศิลปและ คอมพิวเตอรกราฟก

3. ใหบริการสือ่ วสัดุ อปุกรณในการศกึษาเรียนรูและการ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะตาง ๆ 

4. เปนสถานที่จัดนิทรรศการทางศลิปะ หรือนําเสนอ
ผลงานของนักเรียน ตลอดจนสาธติการปฏิบตังิานโดย
วทิยากรจากภายนอก



ศู น ย ด น ต รี แ ล ะ น า ฏ ศิ ล ป
Music  & Dramatic Art Center

เปาหมาย
 เปนศูนยการเรียนรูที่มุงพัฒนาและสงเสริมทักษะความสามารถดานดนตรี 
นาฏศิลปและการแสดง เปนแหลงผลติผลงานดานดนตรี 
ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจากสือ่นวตักรรมประจําศูนย 
เสริมสราง จินตนาการและความคดิสรางสรรค มุงสูความเปนเลศิและมี
มาตรฐานระดับสากล

การใหบริการ
 การใหบริการ แบงกลุมผูรับบริการออกเปน 2 กลุมคอื 
 กลุมที่ 1นักเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยทุกคน ซ่ึงจะใหบริการ
เกี่ยวกับ เน้ือหา ขอมูล ความรู สื่อ วสัดุ อปุกรณ ดานดนตรีนาฏศิลปและ
การแสดงในรูปแบบตางๆ การเชญิวทิยากรที่มีชือ่เสียงมาบรรยายให
ความรูแกนักเรียน 

 กลุมที่ 2 นักเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยที่มีความสามารถดาน
ดนตรี เพ่ือตอยอดใหนักเรียนกลุมน้ีมีความสามารถมากย่ิงข้ึนในดานการ
ขับรอง การบรรเลงดนตรีแบบกลุมหรือแบบเดี่ยว การผลิตงานดนตรีของ
นักเรียน งานดานการบนัทกึเสยีง งานดานนาฏศลิปและการแสดง

ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู พ ลั ง ง า น
Energy Learning Room

เปาหมาย
เปนศูนยการเรียนรูที่มีองคความรูเกี่ยวกับพลังงาน
ดานตางๆ อยางครบถวน จุดประกายการเรียนรูดาน
พลงังาน ตอยอดการเรยีนรูจากภายในหองเรยีน 
นักเรียนสามารถหาคําตอบไดจากสือ่และอุปกรณ
การเรยีนรูในหองศนูยฯ ตลอดจนสามารถนําองค
ความรูที่ไดไปใชในการแกปญหาหรือเผยแพรความรู
แกคนในครอบครัว และใหบรกิารสําหรับผูที่สนใจ

การใหบริการ
1. ใหบรกิารสําหรับนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ เขา

ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ในหองศนูยการเรยีนรูในเวลาเรยีน อยางนอย
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง และใหบรกิารนักเรียนทั้ง
ภายในและภายนอก 

2. ใหบริการคร-ู บคุลากร และผูสนใจในการศกึษา
เรียนรูเกี่ยวกับพลงังาน

3. เน้ือหาสาระที่นําเสนอในหองศูนยฯ ประกอบดวย
ความเปนมาของการใชพลงังานของมนุษย 
แนวโนมการใชพลงังาน วิกฤตพิลงังานใน
ปจจบุนัและการใชพลงังานในอนาคต



ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงและตลาด
หลักทรพัย
Sufficiency Economy 
Stock Exchange Center

เปาหมาย
 นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลยัที่
เปนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ เห็น
คุณคาของหลกัสตูรเงินทองของมีคาและการ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน มีทักษะกระบวนการคดิที่
เหมาะสม มีทกัษะในการสงัเกต รวมถงึมี
จิตสํานึกตอสวนรวม โดยจัดใหเปนแหลงศกึษา
เรียนรูของนักเรียน ครู บคุลากรและใหบริการ
แกสถานศกึษาในพ้ืนที่ใกลเคียง 

การใหบริการ
1. นําเสนอเนือ้หาสาระดวยภาพประกอบคํา

บรรยายบนบอรดนิทรรศการ รวมพ้ืนที่
ทั้งหมด 10 ตารางเมตร พรอมจัดฉาย
ตัวอยางกิจกรรม หรือละครสั้นทีส่งเสริมให
นักเรียนและผูเขาชมไดมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสตูรเงินทองของมีคา 
และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

 2. จัดฐานเกมและกิจกรรม ที่เหมาะสมกับวัย
ของผูเขาชมทีส่งเสริมในเร่ืองกระบวนการคิด
เกี่ยวกับการตดัสินใจในการจัดการการเงินสวน
บุคคล การลงทุน ฯลฯ

 ศนูยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงและตลาด
หลกัทรัพย ไดรับการสนับสนุนดานสือ่และ
เอกสารจากมูลนิธสิยามกมัมาจล และตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย

ศูนยวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู
Research & 
Development Center

เปาหมาย
 มีศูนยวิจัยและพัฒนาการเรียนรูที่เปน
แหลงสนับสนุนการคนควาหาความรู
ของครู บุคลากรและนักเรียน รวมถึงจัด
ใหมีกองทุนในการวิจัยและพัฒนาการ
เรียนการสอน สงเสริมใหครูทกุคนมี
ผลงานวจิยัอยางนอยปการศกึษาละ 1 
เร่ือง มีผลงานวจิยัในระดบัชัน้ ระดบั
กลุมสาระฯ หรือระดบัโรงเรียนอยาง
นอยปการศกึษาละ  1 เร่ือง สงเสริมให
นักเรียน ครู และบคุลากรมี
ความสามารถในการวิจัยรวมทั้งการ
นําเสนอและเผยแพรผลงานวจิยั 

การใหบริการ
1. จัดอบรม นักเรียน ครูบุคลากรใน

เร่ืองการวิจัย และสนับสนุนสือ่ 
วารสาร เอกสาร ตํารา เพือ่
การศกึษาคนควาในการทําวจัิย

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัย
ทุกรูปแบบทีเ่กี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของโรงเรียน
รวมถึงพิจารณางานวิจัยที่มี
คุณภาพและใหรางวลังานวจัิย
ดเีดนในแตละปการศกึษา

3. ใหบริการขอมูล สารสนเทศ 
ตลอดจนการจัดเวทใีหผูมี
ผลงานวจิยัไดนาํเสนอ และ
เผยแพรผลงาน ทัง้ในและนอก
โรงเรียน
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