
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
โครงการ  ส่งเสริมอาชีพเพือ่สุขภาพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

สอดคล้องกบั 
1.  ประเด็นยทุธ์  ท่ี  1  จดัการการศึกษา  ดา้นนาฏศิลป์  ดุริยางศิลป์  คีตศิลป์   ระดบัพื้นฐาน 
     วชิาชีพถึงวชิาชีพชั้นสูงท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับระดบัชาติ 

 2.  เป้าประสงค ์ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมาตรฐานเป็นท่ียอมรับระดบัชาติ  
 3.  ตวัช้ีวดัของเป้าประสงค ์ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผมสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตาม 
      มาตรฐานเป็นท่ียอมรับระดบัชาติ 
 4.  กลยทุธ์  การจดักิจกรรมพฒันานกัเรียนนกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค ์
 5.  ตวัช้ีวดักลยทุธ์  จ  านวนกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หน่วยงานที่รับผดิชอบ   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดบัอุดมศึกษา 
ผลผลิตท่ี 1  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 
กิจกรรม   □  การจดัการศึกษาวชิาชีพเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรม  ระดบัขั้นพื้นฐาน 
    □  การจดัการศึกษาวชิาชีพเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรม  ระดบัอุดมศึกษา 
ผลผลิตท่ี  2  การวจิยัและการบริการสังคม 
กิจกรรม   □  การวจิยัและบริการสังคม 

  □  โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  15  ปี  :  สร้างเสริมรายได ้
แหล่งเงินงบประมาณ   หมวด……………………………….. 
เงินนอกงบประมาณ     หมวด.................................................. 
งบประมาณ  ............4,950.-  ....บาท 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงชีวิต ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นตน้มา และถูกพดูถึงอยา่งชดัเจน
ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหส้ามารถด ารง
อยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในสังคมไทย  การท าใหเ้ด็กรู้จกัความ
พอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะใหเ้ด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม โดย
สอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร สาระเรียนรู้ต่างๆ 
วทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอด็ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในดา้นวชิาชีพและวชิาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงไดน้ าวธีิการปลุกผกัแบบไม่ใชดิ้น ซ่ึงสามารถปลูกท่ีไหนก็ได ้ทั้งยงัใชพ้ื้นท่ีนอ้ยและยงัปลอดสารพิษ  จึง
เหมาะแก่การน ามาเพื่อศึกษาใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้จากการทดลองปลูก 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540


2.  วตัถุประสงค์ 
 
2.1   เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทดลองปลูกผกัโดยไม่ใชดิ้น    
2.2   เพื่อใหว้ทิยาลยันาฏศิลป์เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนกัเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3   เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษา  ไดเ้ห็นความส าคญัของการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
 
3. เป้าหมาย       

ผลผลิต ตวัช้ีวดั แหล่งขอ้มูล เง่ือนไขความส าเร็จ 
- มีแปลงปลูกผกัปลอด
สารพิษ  และผกัปลอด
สารพิษ  1  แปลง 
-นกัเรียนมีความรู้และ
เขา้ใจการปลูกพืชไร้ดิน 

1. เชิงปริมาณ   
  -  จ านวนพืชท่ีปลูก 150 ตน้ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  -  จ านวนท่ีปลูกส าเร็จ  80%
หรือ  120  ข้ึนไป 
3.  เชิงเวลา 
20 ธ.ค. 2555 – 28 ก.พ. 2556                    

-  ส านกังานภาควชิา
สามญั 
-  เวป อินเตอร์เน็ต  
และขอ้มูลออนไลน์ 
GOOGLE 

- ไดจ้  านวนพืชท่ีปลูก
จ านวนมากกวา่ 120 ตน้
ข้ึนไป 
-  นกัเรียนมีความรู้และ
เขา้ใจในการปลูกพืชไร้
ดิน 
 

 
4 .  วธีิด าเนินการ  

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1.  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหารโรงเรียน 20  ธ.ค.  55 ครูกลุ่มสาระวทิย ์
2.  จดัหาอุปกรณ์การปลูกผกั 5  ม.ค.  56 ครูกลุ่มสาระวทิย ์
3.  สร้างแปลงปลูกผกัจากอุปกรณ์ท่ีจดัหา 10  ม.ค.  56 ครูกลุ่มสาระวทิย ์
4.  ด าเนินการเพาะตน้กลา้และน าตน้กลา้ลงแปลงปลูก 15  ม.ค.  56 ครูและนกัเรียน  
5.  ด าเนินการเพาะตน้กลา้และน าตน้กลา้ลงแปลงปลูก 10  ม.ค.  56 ครูและนกัเรียน 
6.  ดูแลแปลงปลูกและบนัทึกผลการปลูก 25  ม.ค.  56 ครูและนกัเรียน 

7.  เก็บเก่ียวและทดลองจดัจ าหน่าย 28  ก.พ.  56 ครูและนกัเรียน 

8.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 10  มี.ค.  56 ครูกลุ่มสาระวทิย ์

         
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
     5.1  งบประมาณรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติั  จ านวน  4,950 บาท   
     5.2  งบประมาณท่ีใชจ่้ายจริง  จ านวน 4,950  บาท  
         จ่ายพอดีงบฯ       จ่ายมากกวา่งบฯ    จ่ายนอ้ยกวา่งบฯ    

จ านวน  4,950  บาท 
ล าดับ
ที่ 

 
รายละเอยีด 

จ านวน
หน่วย 

ราคาท้องตลาด
ปัจจุบันหน่วย 

จ านวน
เงิน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

แปลงปลูกผกัแบบไม่ใชดิ้น  1m x 2m 
เคร่ืองป้ัมน ้าขนาด เล็ก 
น ้ายาสารอาหาร  a,b 
ฟองน ้าปลูก 
ถงัน ้าขนาดกลาง 
ถว้ยเพาะเมล็ด 
เมล็ดพนัธ์ุผกั 
แผน่โฟมอยา่งหนา  ขนาด 1m x 1.5m 
ถาดเพาะเมล็ด 
ถงัน ้าขนาดเล็ก 

1 แปลง 
1  ตวั 
3 ลิตร 
15 แผน่ 
1 ถงั 

4 แผง 
4 ซอง 
2 แผน่ 
2 ถาด 
3 ถงั 

2,900.-  
450.- 
200.- 
10.- 
250.- 
25.- 
25.- 

100.- 
25.- 
50.- 

2,900- 
450.- 
600.- 
150.- 
250.- 
100.- 
100.- 
200.- 
50.- 
150 

  รวมทั้งหมด 4,950.- 
 
6.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ / วธีิการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 

1.  ร้อยละของนกัเรียนสามารถสรุป
ขั้นตอนการปลูกพืชไร้ดินตั้งแต่
เร่ิมตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ใหน้กัเรียนเขียนสรุปขั้นตอนการ
ปลูกเป็นขั้นตอนและตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

แบบทดสอบขั้นตอนการปลูก 

2.  ร้อยละของนกัเรียนสามารถ
ปฏิบติัขั้นตอนการเพาะเมล็ดได้
ถูกตอ้ง 

ใหน้กัเรียนจบักลุ่มทดลองเพาะ
เมล็ดตั้งแต่ขั้นตอนแรก 
ตรวจสอบจาการงอกของเมล็ด 

ตรวจสอบเมล็ดพนัธ์ุท่ีเพาะเอาไว ้

3.  ร้อยละของพืชไร้ดินท่ีปลูกใน
แปลงปลูกมีการเจริญเติมโตเตม็ท่ี 

นบัจ านวนผกัท่ีโตเตม็ท่ีกบัผกัท่ี
ตายคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์

การนบัจ านวนท่ีปลูกและท่ีตาย 

4.  ร้อยละของผูส้นใจในการปลูกพืช
ไร้ดิน 

สอบถามความพึงพอใจของ 
ผูส้นใจการปลูกพืชไร้ดิน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผูส้นใจการปลูกพืชไร้ดิน 



 
7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ 

ที่ วตัถุประสงค์ของ  โครงการ / กจิกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  
และคิดสร้างสรรค ์ ถูกตอ้งตาม หลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ 

  ผูเ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์  คิด
สังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค ์ 
อยา่งอิสระและถูกตอ้งตาม
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ได ้

2 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นทาง
วทิยาศาสตร์  สามารถแสดงออกในเชิงประจกัษ์ 

  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ 
ท่ีจ  าเป็นทางวทิยาศาสตร์  
สามารถแสดงออกในเชิง
ประจกัษไ์ด ้

 

8.  สรุปผลการด าเนินงามตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวดั 

ที่ 
เป้าหมาย / ตัวช้ีวดัของ  โครงการ / 

กจิกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ความสามารถ
ปลูกพืชไร้ดินได ้

  ร้อยละ  85  ของนกัเรียนมีความรู้
ความสามารถปลูกพืชไร้ดินได ้

2 ร้อยละของพืชไร้ดินในแปลงปลูกท่ีปลูก
ส าเร็จ  ทั้งหมด  150  ตน้ 

  ร้อยละ 85 ร้อยละของพืชไร้ดินในแปลง
ปลูกท่ีปลูกส าเร็จ 120 ตน้ข้ึนไป   

3 ร้อยละของผูใ้หค้วามสนใจมีความรู้ในการ
ปลูกพืชไร้ดิน 

  ร้อยละ  85  ของผูใ้หค้วามสนใจมี
ความรู้ในการปลูกพืชไร้ดิน 

4 ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงานของโครงการ 

  ร้อยละ  90  ของผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโครงการ 

  
 
 
 
 
 



 9. สรุปผลในภาพรวม 
          
     9.1  จุดเด่นของโครงการ/กจิกรรม 

ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยา่งเตม็ท่ี  จึงท าใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจในเร่ือง การปลูกพืชไร้ดิน  และยงัรู้สึกสนุกสนานในการไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัในชั้นเรียนอีก
ดว้ย 

 
     9.2  จุดทีค่วรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

ส่ิงท่ีควรพฒันาในโครงการน้ี คือ ปริมาณการปลูก  ซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชย้งัมีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ  ของนกัเรียนท่ีสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
      
     9.3  ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาโครงการ/กจิกรรมคร้ังต่อไป 

ขอ้ท่ีอยากจะเสนอในการพฒันาโครงการน้ีคือ อยากจะให้มีการจดังบประมาณใหเ้พียงพอต่อ ปริมาณ
นกัเรียนท่ีสนใจ  และการกระจายความรู้สู่ คณะครูอาจารยห์รือบุคคลท่ีสนใจการปลูกพืชไร้ดินในคร้ังน้ีอีก
ดว้ย 
        
 
   
 

          

       ลงช่ือ................................................ผูด้  ำเนินโครงกำร 
                           (นำยเอกพงษ ์ เหมโส) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เตรียมอปุกรณ์ 

 

       

  
 

  



                           

   
 

  

 



           

 



เตรียมน า้ยาและเพาะเมลด็ 

 

                 

 
 

 



            

 
 

 

 

      
 

น าลงแปลงปลูก 



 

 

 

       

 
 

 

 

 



         

 



การเติบโต 
 

         

 
 

 



           

 



ขั้นตอนการเกบ็เกีย่ว 

                
 

     
 

 


