
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 

#เดก็อวด (ท า) ดี 
 

 

๑. ชื่อทีม    หนอง (สู่) นา  

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม       หนอง (สู่) นา 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

✓ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ✓ ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ❑ ด้านสังคม ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ดำเนินโครงการ 
 ด้วยโรงเรียนสองแคววิทยาคม มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในอำเภอดอย โดยส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพในการทำการเกษตร 
ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว ลำไย มะม่วง หรือแม้แต่แคนตาลูป ซึ่งหากดู้ตามลักษณะภูมิศาสตร์แล้วนั้น อำเภอ
ดอยหล่อถือได้ว่าเป็นพื้นที่เขตเงาฝน จากดอยอินทนนท์ ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพ้ืนที่มีปริมาณน้อย โดยส่วน
ใหญ่น้ำทีใ่ช้ในการทำการเกษตรจะมาการแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำปิง แม่น้ำแม่ขาน หรือน้ำที่ได้มาจากการ
ขุดบ่อบาดาล ซึ่งหากประสบกับภัยแล้งน้ำที่ต้องมาใช้ในการเกษตรก็จะไม่เพียงพอ 
 โดยทางโรงเรียนสองแคววิทยาคมมีพ้ืนที่ทั้งหมด 79 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นยัง
มีบ่อน้ำ หรือหนองน้ำอยู่ภายในพ้ืนที่ของโรงเรียนร่วมด้วย แต่กลับไม้ ได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่ปล่อยทิ้งร้างไว้
เท่านั้น ซึ่งการปล่อยทิ้งไว้ก็อาจนำมาสู่การเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ หรือแม้แต่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำ
ยุงลายได้เช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้นโรงเรียนสองแคววิทยาคม ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของทักษะอาชีพในด้ านต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนพักนอนของโรงเรียน ที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของ
ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นร้าน กาแฟหละอ่อน กิจกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมด้านประมง กิจกรรม
ด้านการเกษตร ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่มีการใช้แหล่งน้ำจากบ่อบาดาลของทางโรงเรียน ซึ่งหากมีการนำบ่อที่
ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนก็อาจจะนำไปสู่ผลสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนได้ 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
โรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอดอยหล่อ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ บริการครอบคลุมพ้ืนที่
อำเภอดอยหล่อ อำเภอใกล้เคียง และเขตพ้ืนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารบนภูเขาสูง จากการจัดการศึกษาใน
ระยะแรกพบว่าได้พบว่าการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามีอัตราต่ำ เนื่องจากนักเรียนที่จบการศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตพ้ืนที่มีทั้งกลุ่มประชากรพ้ืนราบ และกลุ่มประชากรจากพ้ืนที่สูงซึ่งเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา เพราะมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน
มากกว่า ๑๐ กิโลเมตร ประกอบกับผู้ปกครองมีฐานะยากจน การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครอง จึงละเลย
ความสำคัญของการศึกษาในบุตรหลานของตน ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา เกิด

เลขท่ี ..................... 



๒ 

 

 

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โรงเรียนสองแคววิทยาคมจึงได้ริเริ่มโครงการจัดที่พักนักเรียน ในโรงเรียนแก่นักเรียน
ชนบทห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เป็นต้นมา นอกจากการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแล้ว 
โรงเรียนสองแคววิทยาคมยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี และมีความรู้คู่คุณธรรม ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อ่ืนอย่างยั่งยืนตลอดไป ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัว
อาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำ
ไป” ส่งผลให้โรงเรียนสองแคววิทยาคมได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพี ยง” ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากการดำเนินการโดยความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
องค์กรให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ชุมชนอย่างสูงสุด เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนที่ว่า “พัฒนาวิชาการ ประสานงานชุมชน สร้างคนให้มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าทัน
เทคโนโลยี” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
เมตตาโปรดเกล้า ฯ รับโรงเรียนสองแคววิทยาคมเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร      
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ทางผู้ดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนสองแคววิทยาคม จึงได้น้อมนำพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นฐานในการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) บูรณาการร่วมกับการน้อมนำ
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการสืบสาน ต่อยอด พระราชปณิธาน
ศาสตร์แห่งพระราชา ผ่านโครงการกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้ DOILO Model (ดอยหล่อโมเดล) ที่ โรงเรียนสองแคววิทยาคมได้พัฒนาและสร้างขึ้นมาเป็นตัว
กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้ดำเนินโครงการ จึงได้จัดทำโครงการ หนอง (สู่) นา โดยใช้
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ DOILO Model (ดอยหล่อโมเดล) เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ิมพูนทักษะอาชีพ 
และการเรียนรู้ในการบริหารจัดการ ส่งผลเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
สมดุลในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประเทศชาติ พร้อมทั้งดำเนินการขยายการพัฒนาจาก
โรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บริการความรู้
ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานศึกษา 
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๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในการใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียน 
 2) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำการเกษตร และการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้กับนักเรียนหอพักนอน 

 3) เพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์
ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนหอพักนอน โรงเรียนสองแคววิทยาคม ร้อยละ 8๐ เข้าร่วมโครงการและมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนโครงการหนอง (สู่) นา 
- สามารถพัฒนาบ่อน้ำเพ่ือใช้ในการกักเก็บน้ำในการดำเนินโครงการภายในโรงเรียนได้ 

จำนวน 1 บ่อ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักเรียนหอพักนอน โรงเรียนสองแคววิทยาคม ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ในการทำการเกษตร 
และการบริหารจัดการเพ่ือการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 

- โรงเรียนมีการขยายผลสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวและ
ชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และโรงเรียนไปพร้อม
กัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือนำไปประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือ และเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
  โครงการหนอง (สู่) นา ได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ DOILO Model (ดอยหล่อ โมเดล) จากการสร้าง
และพัฒนาของโรงเรียนสองแคววิทยาคม มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
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แผนภาพแสดงกระบวนการดำเนินงานของ DOILO Model (ดอยหล่อ โมเดล) 

 
ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน 

D : Design 
(วางแผน) 

 

       ๑. จัดตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่ วนร่วม เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
       ๒. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดปฏิทิน รูปแบบกิจกรรม       
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 

O : Operate 
(ปฏิบัติ) 

       นำแผนงานสู่การปฏิบัติด้วยขั้นตอน ๔ ลำดับ โดยใช้คำว่า “หละอ่อน” (LAON) เป็น
แกนนำหลักในการขับเคลื่อน ดังต่อไปนี้ 
       ๑.  L = Learning คือ การเรียนรู้ตัวตน การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพ้ืนฐาน
ของครอบครัวในเรื่องของการทำการเกษตร 
       ๒.  A = Attitude คือ การส่งเสริมและปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม (จริยศึกษา)         
สร้างความตระหนัก ความรัก และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ผ่านโครงการกิจกรรมดังนี้ 
            - แปลงนาสาธิต  
            - ปลูกผักปลอดสารพิษ  
            - การเลี้ยงปลากดุกแบบครบวงจร 
            - โคก หนอง นา  
       ๓.  O = Organization คือ รู้รักในองค์กร การออกแบบและพัฒนากิจกรรมให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ 
       ๔.  N = Network  คือ การสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ     
และช่วยเหลือในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี       
ที่จะช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุด 



๕ 

 

 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน 
I : Impact 
(ผลสะท้อน) 

       รวบรวมผลสะท้อนจากการประเมินผล และการนิเทศติดตามการดำเนินงาน 3 ระยะ 
คือ ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน โดยให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ด้วยวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การประเมินการจัดการเรียนรู้ 
การประเมิน  ผลงาน หรือการสอบถามความพึงพอใจ  

L : Link 
(การสื่อสาร

ข้อมูล) 

       ประชุมคณะกรรมการเพ่ือนำข้อมูลจากผลสะท้อนมาร่วมกันวิเคราะห์  ข้อดี   
ข้อบกพร่อง และขอคำแนะนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

O : Ongoing 
(สรุปผลและ

พัฒนา) 

          สรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมฝ่ายนิเทศติดตาม และผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปพิจารณาในการต่อยอดการพัฒนากิจกรรมให้มี
ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันกับครทูี่ปรึกษา                                                                                                                                                     

สำรวจพื้นทีบ่่อน้ำทีต่้องการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ      

วางแผนการพัฒนาบ่อน้ำ และการวางระบบในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  

    

ดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำเพ่ือใช้ในการกักเก็บน้ำ       

ดำเนินกิจกรรมในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง ตามหลักของโคกหนองนา   

    

สรุปและติดตามการประเมินผลโครงการ      

การรายงานผลการดำเนินโครงการ      

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน  30,000  บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน  30,000  บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน - บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
  คาดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองในฐานะของผู้ดำเนินโครงการคือการได้มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้จากความคิดริเริ่มการจากมองเห็นปัญหาเพ่ือที่จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น 
ตลอดจนถงึกระบวนการในการวางแผนการดำเนินงาน  
   ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
  โรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้ให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือ 
ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร 
และศูนย์การเรียนรู้ทาง ICT อาคาร USO NET ในการสนับสนุนของ กสทช. 
  ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขยายผล
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การลงพ้ืนที่สำรวจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแจกพันธุ์ต้นกล้าแคนตาลูปหนึ่งในพืช
เศรษฐกิจของอำเภอดอยหล่อ ซึ่งต้นกล้าดังกล่าวได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยนักเรียนกลุ่มแกนนำใน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือการทดลองแก้ไขปัญหาด้านผลผลิต โรคระบาดในต้นกล้า และการลดต้นทุนการ
ใช้สารเคมีในพืชให้กับเกษตรกร ปัญหาด้านคุณภาพน้ำไปทดลองใช้และเผยแพร่ในชุมชน กิจกรรมการมอบลูก
พันธุ์ปลาดุกจากการเพาะเลี้ยงแบบครบวงจรให้แก่สถานศึกษาในเครือข่าย ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน กิจกรรม
นิทรรศการมีชีวิตการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Workshop ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการผ่านวารสาร จดหมายข่าว เว็บเพจโรงเรียน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นออนไลน์ 
และสถานีวิทยุชุมชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา Fm ๙๑.๐ MZ นอกจากสถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนแล้วนั้น สถานศึกษายังมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นเดียวกัน อาทิ ศูนย์ การ
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านไร่สว่างอารมณ์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นฟาร์มชุมชนของ  นายอร่าม หล้าทิพย์ ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีการดำเนินโครงการปรับปรุง
แปลงนาเพ่ือได้มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ และเป็นแปลงต้นแบบเครือข่าย ศพก.ดอยหล่อ ภายใต้โครงการ 
๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน มีฐานการเรียนรู้การปลูกข้าว การ
แปรรูปข้าว การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง การปลูกพืชเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลาบึก 
และฐานบัญชีแสดงต้นทุนอาชีพการปลูกข้าว และการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของพัฒนาชุมชนอำเภอ
ดอยหล่อในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่หนองหอย อำเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม 
ยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพให้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้กระจายใน
ชุมชน  

๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 

 ๑. ปัจจัยด้านผู้เรียน นักเรียนในโครงการพักนอน ร้อยละ ๗๐ เป็นกำลังหลักสำคัญในการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ เนื่องจากมีการจัดสรรเวลาในการให้นักเรียนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานหลังเลิกเรียน และ
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีพ้ืนฐานทางด้านความรู้ ทักษะอาชีพ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์วิถีชีวิตเป็นทุนเดิม 
เช่น โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะจาก
ผู้ปกครอง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ 



๒ 

 

 

 ๒. ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษา มีความตระหนักถึงความสำคัญ ให้
ความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพเฉพาะทางทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีความพร้อมในการเป็นวิทยากรถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน
และผู้ที่สนใจ สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองให้กับนักเรียนได้ 

 ๓. ปัจจัยด้านสถานศึกษา โรงเรียงเรียนสองแคววิทยามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
มีการบริหารจัดการใช้พ้ืนที่และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่าย
ทางการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา การประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพ่ือชี้แจงการดำเนินงาน การขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน รับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ พร้อมการนิเทศติดตาม ส่งผลให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๔. ปัจจัยด้านชุมชน ชุมชนให้ความสำคัญ สนับสนุน และความร่วมมือในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาด้วยดีตลอดมา เนื่องจากมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สามารถติดตามเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนได้ง่ายหลายช่องทาง และเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดผลประโยชน์ต่อนักเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 

 1. สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการสนับสนุน
ในเรื่องของเครื่องจักรในการพัฒนาพัฒนาบ่อน้ำเพ่ือใช้ในการกักเก็บน้ำ เช่น การขุดลอก ขุดร่องน้ำเพ่ือสร้างทาง
น้ำไหลให้มีความสะดวก หรือการปรับพ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ บ่อน้ำเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได ้

 2. พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับพ้ืนที่ตาม
โครงการ โคก หนอง นา ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ 

 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตร ภายใต้การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมา ตลอดจนการทำการเกษตรแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษ 

 4. คุณพ่ออร่าม หล้าทิพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ศพก.ดอยหล่อ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาเกษตร
อย่างยั่งยืน เพ่ือเขา้มาให้ความรู้ในการทำการเกษตรแบบปลอดภัย 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อม และ สามารถไห้
คำแนะนำความรู้และแนวทางในการแก้ไขสภาพแว้ดล้อมที่เป็นอยู่และเราสามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้ใน
พ้ืนที่ของเราเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสมของโครงการหนอง(สู่)นาและพัฒนาต่อไปสู่ชุมชนรอบข้าง 
 ซาดีโย มาเน เพราะว่า ซาดีโย มาเน ตอนเด็กเป็นเด็กยากจนไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อรองเท้าสตั้ดเพ่ือที่จะ
ไปคัดตัวนักฟุตบอลในทีมอคาเดมี่  แต่เด็กคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลด้วยความสามารถนี้จึง
ทำให้คนในหมู่บ้านของเขารวบรวมเงินคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะสนับสนุนให้ ซาดีโย มาเน ไปซื้อรองเท้าและ
พาตัวเองไปคัดที่อคาเดมี่ฟุตบอล เวลาผ่านไป ซาดีโย มาเน ก็ไม่ทำให้คนในหมู่บ้านผิดหวัง ปัจจุบัน ซาดีโย 
มาเน เป็นนักฟุตบอลในทีมดังในประเทศอังกฤษ ตอนนี้เขามีรายได้มหาศาลแต่ ซาดีโย มาเน ก็ไม่ลืมคนใน



๓ 

 

 

หมู่บ้านของเขา เขากลับไปสร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลให้กับคนในหมู่บ้านและเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาชุมชน
ของเขาอีกมากมาย จึงเป็นแรงบัลดาลใจให้กับทีมหนอง(สู่)นาดำเนินโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาในชุมชน
หอพักของเราและเพท่อชุมชนหอพักนักเรียนโรงเรียนสองแควมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนกับที่ ซาดิโย มาเน ได้
กลับมาพัฒนาชุมชนของเขา         

✓ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน ที่แนบ
ทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

   ลงชื่อ       ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
        (นายพงค์สิทธิ์  เจตต์พานิช) 

29 กรกฎาคม 2564 
 

   ลงชื่อ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
           (นายไตรภพ  เริงไม) 

29 กรกฎาคม 2564 
 
   ลงชื่อ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

            (นายศราวุฒิ  แซ่เจา๊) 
 29 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยงคน

โตรก

พลาง



๔ 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ หนอง (สู่) นา  

การดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" 

ยงค์สิน คำ ไตรภพ



๕ 

 

  
ยงก็สิnร์ ศ สๆมภพ



๖ 

 

 

 

ยงก็สิnร์ ศตา โตรกพ


