
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั 
โรงเรียนวดันาหมอศรี อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ....................................................................................................................................................... 
ช่ือโครงการ                                 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล 
ลกัษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ – กนัยายน๒๕๖๒ 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
๑. หลกัการและเหตุผล 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนของประชาชน ใน
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจให้ทนัต่อยุคโลกาภิวฒัน์ ท่ีมีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม  และวฒันธรรม โดยยึดหลกัการ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตวัท่ีดี ภายใต้เง่ือนไข ความรู้คู่
คุณธรรม ท่ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดบัชั้น ให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
  โรงเรียนวดันาหมอศรี  มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ เห็นความส าคญั
ของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  จึงไดน้้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั มาบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยืน จึงไดจ้ดัท าโครงการ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ข้ึน  
 
๒.  วตัถุประสงค์    
  ๒.๑   เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลาย สอดคลอ้ง กบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 ๒.๒   เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ชีวติประจ าวนัได ้
               ๒.๓    เพื่อใหน้กัเรียนเกิดองคค์วามรู้ดา้นคุณธรรมน าความรู้ 



  ๒.๔   เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน รู้ เขา้ใจ หลกัการ แนวคิดและด ารงชีวติ ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  นกัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลาย สอดคลอ้ง กบัหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                 
  ๒.  นกัเรียนร้อยละ  ๘o  มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไป  
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
  ๓.  คณะครู บุคลากรทุกคนในโรงเรียนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
  ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1.   นกัเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ เขา้ใจ หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง น าไป 
                                  ประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนัไดใ้นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 
๔.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔.๑  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  วธีิการด าเนินการ 
   ๑. ประชุมช้ีแจงโครงการ เสนอเพื่อขออนุมติั 
   ๒.. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๓. ศึกษา วเิคราะห์ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษา วเิคราะห์ หลกัการ   
                                            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตามโครงการพระราชด าริ          
   ๔. จดัท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ 
   ๕.  จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕..กจิกรรม/ขั้นตอน 
ที่ ขั้นตอน /วธีิการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
๑. 
๒ 
๓. 
๔. 
๕. 

 

เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมติั 
ประชุมครูและบุคลากรเพื่อแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
การด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 
ประเมินผล/สรุปผลแต่ละกิจกรรม 
รายงานผลโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล 
คณะครู ร.ร วดันาหมอศรี 
คณะครู ร.ร วดันาหมอศรี 
คณะครู ร.ร วดันาหมอศรี 
นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล 
 

 
 
 

๖. กจิกรรมทีด่ าเนินการ     

ที่ กจิกรรมทีด่ าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
๑ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั 

- กิจกรรมการเล้ียงปลา 
- กิจกรรมการเพาะเห็ด 

ตลอดปีการศึกษา นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล 
 

 
วธีิด าเนินการกจิกรรม 

ที่ ขั้นตอน/วธีิการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
๑. 
๒. 
 
 
 
 

ประชุมช้ีแจงคณะครูถึงรายละเอียดกิจกรรม 
สอดแทรกความรู้ เ ร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใน   
แผนการจดัการเรียนรู้ 

- กิจกรรมการเล้ียงปลา 
- กิจกรรมการเพาะเห็ด 

จดักิจกรรมผลงานนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่
ชุมชน 
ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล 

 
คณะครูทุกคน/นกัเรียน 

 
 
 
 
 

 
 



๗.  งบประมาณ 
        - เงินอุดหนุนการศึกษา  จ  านวน ๒o,ooo  บาท  

          รายละเอียดการใชง้บประมาณ 
หมายเหตุ     ทุกกจิกรรมสามารถถั่วเฉลีย่จ่ายได้ทุกรายการ 

๘. การติดตามประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือท่ีใช ้
โครงการเกษตรอาหารกลางวนั  -การสังเกตผูเ้รียนในการท า

กิจกรรม 
-การสัมภาษณ์ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร 
-รายงานสรุปผลโครงการ 

-แบบประเมินคุณภาพ ตวับ่งช้ีตาม
เกณฑก์ารประเมิน คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ  (บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

โครงการเกษตรสู่การเรียนรู้ 
- กิจกรรมการเล้ียงปลา 
- กิจกรรมการเพาะเห็ด 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กจิกรรมที ่ ๑  กิจกรรมการเล้ียงปลา   
    - ค่าพนัธ์ุปลา 
    - ค่าอาหารส าหรับเล้ียงปลา 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

๔,๕oo 
 
- 
 

 
 
- 
 

๘,๙๕๐ 

 
๑๓,๔๕๐ 

 
 
 

กจิกรรมที ่2  กิจกรรมการาะเห็ด 
    - ค่าปรับปรุงโรงเรือน 
     - ค่ากอ้นเห็ด จ านวน 300 กอ้น กอ้นละ 10 บาท 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 

๓,๐๐๐  

 
 
 

๓,๕๕o  
- 

 
๖,๕๕o  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
- ๗,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๒o,ooo 

 



 
๙.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑. ครูนกัเรียนและชุมชนไดรั้บการปลูกฝังความรู้ตามแนวทางการปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

        ๒.ครูนกัเรียนไดรั้บการปรับเปล่ียนการเรียนรู้การสอนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวทางตามพระราชด ารัส 
             ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วา่ดว้ยเร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
         ๓.ครูนกัเรียนชุมชนสามารถน าความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นสถานศึกษาและ 
             สามารถน าไปปฏิบติัใชไ้ดก้บัชุมชน 
 
                           ลงช่ือ.................................................  ผูเ้สนอโครงการ                                            
                                       (นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล)                                               
                             วนัท่ี..............เดือน.....................พ.ศ.............. 

 
 

                           ลงช่ือ.................................................  ผูอ้นุมติัโครงการ                                            
                                        (  นางสาวชาลิสา  เพง็หนู)                     )                                               
                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดันาหมอศรี  
                             วนัท่ี..............เดือน.....................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 
 


