โครงงานอาชีพ
เรือง ต่ อเงินต่ อทอง
โดย
๑. เด็กหญิงหัทยา แจ้ งจบ
ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒
๒.เด็กหญิงชนกวนันท์ จันทร์ เพ็ง ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒
๓.เด็กหญิงญาณิสา ทัศน์ ศรี
ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒

ครู ทีปรึกษาโครงงาน
นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ ว
นางรัฎใจ ฉิมนิล

รายงานนีเป็ นส่ วนหนึงของโครงงานอาชีพ
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที ๖๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
สั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

ก

ใบรับรองโครงงาน
ในการประกวดโครงงานอาชีพ
เรือง ต่ อเงินต่ อทอง

จัดทําโดย
๑. เด็กหญิงหัทยา แจ้งจบ
ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒
๒. เด็กหญิงชนกวนันท์ จันทร์เพ็ง ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒
๓. เด็กหญิงญาณิ สา ทัศน์ศรี
ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒

ครูทีปรึกษาโครงงาน
นางสาวพัชริ นทร์ ศรี แก้ว
นางรัฎใจ ฉิมนิล
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดย
ลงชือ.........................................ครู ทีปรึ กษาโครงงาน
(นางรัฎใจ ฉิมนิล )
ลงชือ........................................ครู ทีปรึ กษาโครงงาน
(นางสาวพัชริ นทร์ ศรี แก้ว)
ลงชือ........................................รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
(นายธีรยุทธ สี เสน)
ลงชือ.........................................รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
(นายเอกชน อุดมวงศ์)
ลงชือ............................................ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
(นายสุ วฒั น์ พงศ์สุวรรณ)

ขข

คํานิยาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เป็ นกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
ของชาติไทยทีเน้นการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้เพือความเจริ ญงอกงามของบุคคลในสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ กการอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการ
เรี ยนรู ้และปั จจัยเกือหนุนให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต (มาตรา 4)
โรงเรี ยนเทพสถิตวิทยา ได้เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
เรื อง “ต่อเงินต่อทอง” โดยมี นางสาวพัชริ นทร์ ศรี แก้ว และนางรัฎใจ ฉิมนิล เป็ นทีปรึ กษา
โครงงาน
นับว่าเป็ นโครงงานทีน่าชืนชมในความสําเร็จของนักเรี ยน
ทีรู ้จกั นํา
วัสดุธรรมชาติ (มะพร้าวหลอด) มาประดิษฐ์เป็ นต่อเงินต่อทอง สําหรับใช้ตกแต่ง ประดับ
และมีความหมาย ซึงต่อเงินต่อทองทีประดิษฐ์จากมะพร้าวหลอดมีความสวยงาม มีความหมาย
และเป็ นสิ ริมงคล อีกทังยังทําให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน เป็ นการฝึ กฝนให้นกั เรี ยนรู ้จกั
วางแผนในการทํางาน แสดงให้เห็นถึงความพยายามและตังใจจริ ง มีความอดทนจนชินงาน
สําเร็จ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ทีได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
คณะผูจ้ ดั ทําโครงงานอาชีพ หวังเป็ นอย่างยิงว่า โครงงานอาชีพต่อเงินต่อทอง จะเป็ น
แนวทางหนึงทีท่านผูท้ ีสนใจสามารถต่อยอดผลงานโครงงานนีให้ประสบผลสําเร็จตรงตาม
เจตนาทุกประการ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

คณะผูจ้ ดั ทํา

ง

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานอาชีพ เรื อง “ต่อเงินต่อทอง” เป็ นส่ วนหนึงของการเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนเทพสถิตวิทยา สําเร็จได้ดว้ ยความ
อนุเคราะห์จาก นายสุ วฒั น์ พงศ์สุวรรณ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทพสถิตวิทยา นายธีรยุทธ สี เสน
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน นายเอกชน อุดมวงศ์ รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
และคุณพ่อทนงฤทธิ สุ วรรณศรี (ปราชญ์ชาวบ้าน) ผูฝ้ ึ กสอน นางสาวพัชริ นทร์ ศรี แก้ว
นางรัฎใจ ฉิมนิล เป็ นทีปรึ กษาโครงงาน รวมทังคณะครู ทุกท่านภายในโรงเรี ยนทีกรุ ณาให้
คําแนะนําในการทําโครงงาน จึงทําให้โครงงานสําเร็จไปด้วยดี ขอขอบพระคุรอย่างสู ง ณ
โอกาสนี
ประโยชน์จากการจัดทําโครงงานในครังนีอาจเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอยูบ่ า้ ง
จากการนําความรู ้ทกั ษะ กระบวนการในการจัดทําโครงงานไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และการนําวัสดุทีมีในท้องถินมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึน เพือให้เกิดผลดี ต่อท้องถิน
และเกิดผลดีต่อสังคมในโอกาสต่อไป

คณะผูจ้ ดั ทํา

ค
ต่อเงินต่อทอง
ชือโครงงาน
ชือผู้จัดทําโครงงาน ๑. เด็กหญิงหัทยา แจ้งจบ

ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒
๒. เด็กหญิงชนกวนันท์ จันทร์เพ็ง ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒
๓. เด็กหญิงญาณิ สา ทัศน์ศรี
ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒

ระดับชัน
อาจารย์ ทีปรึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน
ปี การศึกษา

เทพสถิตวิทยา

นางสาวพัชริ นทร์ ศรี แก้ว
นางรัฎใจ ฉิมนิล
๒๕๕๖

บทคัดย่ อ
โครงงานเรื อง “ต่ อเงินต่ อทอง” เป็ นโครงงานสิ งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที
จัดทําขึนเพือเป็ นของใช้และหารายได้ระหว่างเรี ยน โดยอาศัยมะพร้าวหลอดทีไม่สามารถให้
นําและเนือหรื อลูกมะพร้าวทีไม่สมบูรณ์ไม่ตอ้ งทิงให้เปล่าประโยชน์ สมาชิกในกลุ่มมี
ความสามารถด้านการออกแบกและงานช่างจึงรวมกลุ่มประดิษฐ์ ซึงสามารถทําในเวลาว่าง
จากการเรี ยนหรื อทีบ้าน ทําให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้จาํ นวนมาก เมือจําหน่ายได้ไม่เน่า
เสี ย เมือผลิตได้จาํ นวนมากสามารถฝากขายทีร้าน OSOP ของโรงเรียน ร้ านอาหารครัวต้ นคูณ
ร้ านศึกษานานาภัณฑ์ รีสอร์ ทภูสา และทีอุทยานแห่ งชาติป่าหินงาม เป็ นต้น
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สารบัญ
หน้ า
ใบรับรองโครงงาน
คํานิยม
บทคัดย่ อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที 1 บทนํา
ทีมาและความสําคัญของโครงงาน
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
บทที 2 เอกสาร
บทที 3 อุปกรณ์และวิธีการทํา
อุปกรณ์และวัสดุทีใช้ในการทํา
ขันตอนการประดิษฐ์
บทที 4 ผลของการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
บทที 5 สรุ ปผลการศึกษา
ประโยชน์ทีได้รับจากโครงงาน
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- โครงการต่อเงินต่อทอง
- สรุ ปบัญชีรายรับ – รายจ่ายชุมนุมต่อเงินต่อทอง
- รู ปกิจกรรม
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