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คํานิยาม 
 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช  2542  เป็นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา

ของชาติไทยที�เนน้การพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื�อความเจริญงอกงามของบุคคลในสังคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลง

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคมการ

เรียนรู้และปัจจยัเกื�อหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต (มาตรา 4)  

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  ไดเ้ลง็เห็นวา่  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   

เรื�อง  “ต่อเงินต่อทอง”  โดยมี  นางสาวพชัรินทร์  ศรีแกว้ และนางรัฎใจ  ฉิมนิล  เป็นที�ปรึกษา

โครงงาน  นบัวา่เป็นโครงงานที�น่าชื�นชมในความสาํเร็จของนกัเรียน  ที�รู้จกันาํ 

วสัดุธรรมชาติ  (มะพร้าวหลอด)  มาประดิษฐ์เป็นต่อเงินต่อทอง สาํหรับใชต้กแต่ง ประดบั

และมีความหมาย ซึ�งต่อเงินต่อทองที�ประดิษฐจ์ากมะพร้าวหลอดมีความสวยงาม มีความหมาย 

และเป็นสิริมงคล  อีกทั�งยงัทาํใหน้กัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน เป็นการฝึกฝนใหน้กัเรียนรู้จกั

วางแผนในการทาํงาน  แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามและตั�งใจจริง มีความอดทนจนชิ�นงาน

สาํเร็จ  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปปรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั   

 คณะผูจ้ดัทาํโครงงานอาชีพ  หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่  โครงงานอาชีพต่อเงินต่อทอง  จะเป็น

แนวทางหนึ�งที�ท่านผูที้�สนใจสามารถต่อยอดผลงานโครงงานนี�ใหป้ระสบผลสาํเร็จตรงตาม

เจตนาทุกประการ  และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

  

     

คณะผูจ้ดัทาํ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงงานอาชีพ  เรื�อง  “ต่อเงินต่อทอง”  เป็นส่วนหนึ�งของการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  สาํเร็จไดด้ว้ยความ

อนุเคราะห์จาก  นายสุวฒัน ์ พงศสุ์วรรณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  นายธีรยทุธ  สีเสน 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน      นายเอกชน  อุดมวงศ ์        รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน                 

และคุณพ่อทนงฤทธิ�   สุวรรณศรี  (ปราชญช์าวบา้น)    ผูฝึ้กสอน   นางสาวพชัรินทร์  ศรีแกว้ 

นางรัฎใจ  ฉิมนิล  เป็นทีปรึกษาโครงงาน รวมทั�งคณะครูทุกท่านภายในโรงเรียนที�กรุณาให้

คาํแนะนาํในการทาํโครงงาน จึงทาํใหโ้ครงงานสาํเร็จไปดว้ยดี ขอขอบพระคุรอยา่งสูง ณ 

โอกาสนี�  

 ประโยชน์จากการจดัทาํโครงงานในครั� งนี�อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยูบ่า้ง   

จากการนาํความรู้ทกัษะ  กระบวนการในการจดัทาํโครงงานไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

และการนาํวสัดุที�มีในทอ้งถิ�นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากขึ�น  เพื�อใหเ้กิดผลดี  ต่อทอ้งถิ�น  

 และเกิดผลดีต่อสังคมในโอกาสต่อไป 

 

    

     คณะผูจ้ดัทาํ 
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ระดับชั�น                           มธัยมศึกษาตอนตน้ 

อาจารย์ที�ปรึกษา                    นางสาวพชัรินทร์      ศรีแกว้ 

           นางรัฎใจ   ฉิมนิล 

โรงเรียน       เทพสถิตวทิยา   

ปีการศึกษา                     ๒๕๕๖ 

 

 

บทคดัย่อ 
 

 โครงงานเรื�อง “ต่อเงินต่อทอง”  เป็นโครงงานสิ�งประดิษฐร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ที�

จดัทาํขึ�นเพื�อเป็นของใชแ้ละหารายไดร้ะหวา่งเรียน  โดยอาศยัมะพร้าวหลอดที�ไม่สามารถให้

นํ�าและเนื�อหรือลูกมะพร้าวที�ไม่สมบูรณ์ไม่ตอ้งทิ�งใหเ้ปล่าประโยชน์     สมาชิกในกลุ่มมี

ความสามารถดา้นการออกแบกและงานช่างจึงรวมกลุ่มประดิษฐ ์ ซึ�งสามารถทาํในเวลาวา่ง

จากการเรียนหรือที�บา้น ทาํใหส้ร้างสรรคผ์ลงานออกมาไดจ้าํนวนมาก  เมื�อจาํหน่ายไดไ้ม่เน่า

เสีย เมื�อผลิตไดจ้าํนวนมากสามารถฝากขายที�ร้าน OSOP  ของโรงเรียน ร้านอาหารครัวต้นคูณ 

ร้านศึกษานานาภัณฑ์   รีสอร์ทภูสา และที�อทุยานแห่งชาติป่าหินงาม  เป็นตน้ 
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