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ก 
 

คำนำ 

ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และได้ดำเนินโครงการ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน โดยเริ่มจาก “ปัญหา พัฒนาให้เกิดปัญญา 
แล ้วนำปัญญา ไปแก้ไขปัญหา” มุ ่งม ั ่นพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนโดยเน้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ  
ให้ผู ้เรียนรู้จักคิดและเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เล็งเห็น
แนวทางที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร  จึงจัดตั้งกลุ่ม 
นักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงและอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้การเกษตรที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ที่ผ่านฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงจะได้รับการฝึกหัดงาน
อาชีพด้านการเกษตรและภาวะการเป็นผู้นำที่ดี ให้มีทัศนคติที่ดี มีใจรักอาชีพการเกษตร ตลอดจนการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นหมู่คณะและทักษะอาชีพการเกษตร เพ่ือให้มีความพร้อมที่เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต  

นอกจากทักษะอาชีพที่จะได้รับการพัฒนาจากการปฏิบัติแล้ว ยังมีทักษะชีวิตที่จะต้องพัฒนาให้เกิดกับ
ผู้เรียนควบคู่กันไป การเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อให้  
อยู่ร่วมกับความเสี่ยงและความท้าทายในยุคปัจจุบันได้  รวมถึงยังทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวกและ 
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ  
เป็นการเรียนรู ้ที ่เน้นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็ น มีเนื ้อหาความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน และมีการใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน
และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต องค์ประกอบทักษะชีวิตที ่สำคัญที ่จะสร้างและพัฒนา  
เป็นภูมิคุ ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตไว้  
๔ องค์ประกอบ ๑) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น ๒) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๓) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ๔) การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง โดยใช้โดยใช้ 
PHADUNG MODEL ข้าพเจ้าได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาล ที่ ๑๐ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี และและคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเข้ารับการประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ  
(Best Practice) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพต่อไป 
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สารบัญ 

เรื่อง                           หน้า 
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
 
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)       ๑ 
การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 
“ โดยใช้ PD FOR TRUST”         ๑ 

๑. ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   ๑ 
    - กรอบแนวคิดดำเนินงาน         ๓ 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ๔ 
๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดำเนินงาน      ๔

 ๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ       6 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโครงการโรงเรียนสุจริต         6 

  กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต          8 
๕. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ         8 
๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)       9 
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ      ๑0 
๘. ข้อเสนอแนะ          ๑1 

 
ภาคผนวก            

ภาคผนวก รางวัลที่สะท้อนผลงานนวัตกรรม      ๑3 

ภาคผนวก รางวัลสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  ๑5 

ภาคผนวก ภาพการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต    17 

ภาคผนวก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต    19 
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ชื่อผลงาน  การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง  
 โดยใช้ PD FOR TRUST 

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวเนตรนภา สายเสือ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนผดุงปัญญา  
 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓ ๕๗๘๖๗๙๒ email : nsaisua@gmail.com 

ประเภทผลงาน   ผู้บริหารสถานศึกษา 
  คร ู

สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
    มีทักษะกระบวนการคิด 
    มีวินัย 

  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  อยู่อย่างพอเพียง 
  มีจิตสาธารณะ 

รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

๑. ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ๑) มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานทำ มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี  
  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมทั้งก ารส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู ้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
และพหุป ัญญาของมนุษย ์ท ี ่หลากหลาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยคาดหวังว่า 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และ 
มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 

แบบ ๒ 
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๒ 
 

  จากจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์  
ข้อที่ ๓) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา ๓ ทักษะ ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมสร้าง
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มุ ่งเน้นการศึกษาเพื ่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๒ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
เพื ่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาวโดยมีว ิส ัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมั ่นคง   
ภาคการเกษตรมั ่งคั ่งทรัพยากรเกษตรยั ่งยืน” แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ : การสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ๕ แนวทาง ดังนี้  
๑) ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เสริมสร้างความภาคภูมิใจ  และ 
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ทดแทนแรงงานเกษตร  
สร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตร ๓) ส่งเสริมการเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริม
การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านการเกษตรตั้งแต่
ประถมศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ๔) พัฒนาองค์ความรู้สู่เกษตรกรมืออาชีพ ๕) สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาสถาบันเกษตรกร  
ให้ต ่อยอดไปสู ่ผ ู ้ประกอบการธุรกิจเกษตรและเชื ่อมโยงทุกภาคส่วนเพื ่อแก้ไข ปัญหาของเกษตรกร  
อย่างเป็นระบบ เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ส่งเสริม 
พัฒนา และสนับสนุนในทุกมิติให้สามารถรับมือและเท่าทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ซับซ้อนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณา
คุณภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชนพบว่ายังมีประเด็นท้าทายของการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อเนื ่อง  
กับภาคการเกษตรกรของไทย ทั้งการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม การพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน การเสริมสร้างความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี และพัฒนา
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์เตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรหรือการประกอบอาชีพที่สนับสนุนและพัฒนา
ด้านการเกษตรในอนาคต ซึ่งจะเป็นต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตร
ของประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 
  ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และได้ดำเนินโครงการ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน โดยเริ่มจาก “ปัญหา พัฒนาให้เกิดปัญญา แล้วนำปัญญา ไปแก้ไข
ปัญหา” มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนรู้จักคิดและเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เล็งเห็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ และ
เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงจัดตั้งกลุ่ม อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนขึ้น 
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็ก และเยาวชน ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกษตรประณีตในโรงเรียน 
จะได้รับการฝึกประสบการณ์ด้านการทำเกษตรและมีภาวะการเป็นผู้นำ ให้มีทัศนคติที่ดี มีใจรักอาชีพการเกษตร 
ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ เพ่ือให้มีความพร้อมที่เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต  
 



๓ 
 

 นวัตกรรม การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงโดยใช้ PD 
FOR TRUST ข้าพเจ้าได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีส ินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ในหลวงรัชกาลที ่ ๑๐ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี และคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบแนวคิดดำเนินงาน “การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต โดยใช้ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง
โดยใช้ PD FOR TRUST 

 
 

นโยบายและจดุเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ทักษะอาชีพ 

มีงานทำ มอีาชีพ 

ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์  
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 

การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เกษตรพอเพียง 
โดยใช้ PD FOR TRUST 

 
 

ทักษะชีวิต PD FOR TRUST    
 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ 
ทักษะกระบวนการคดิ    มีวินัย    ซื่อสัตยส์ุจรติ    อยู่อย่างพอเพียง    จิตสาธารณะ 



๔ 
 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒.๓ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรมีคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริต  

๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
  การพัฒนาทักษะอาชีพ บูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงโดยใช้ PD FOR 
TRUST โดยเริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มี
ท ัศนคต ิท ี ่ ด ีต ่ อการประกอบอาช ีพทางการเกษตร  และการเร ียนร ู ้ ท ั กษะช ีว ิต เป ็นส ิ ่ งส ำคัญ 
ในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อให้อยู่ร่วมกับความเสี่ยงและความท้าทายในยุคปัจจุบันได้ 
รวมถึงยังทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวกและอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การเรียนรู ้ทักษะชีวิต 
เป็นสิ ่งสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพการศึกษากล่าวคือ เป็นการเรียนรู ้ที ่เน้นกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถที่จำเป็น มีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และมีการใช้เทคนิคและกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน 
การปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน โดยยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางและความสามารถ 
ของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว  
ในอนาคต องค์ประกอบทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน  
ในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตไว้ ๔ องค์ประกอบ ๑) การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ๒) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๓)  การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด ๔) การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  นักเรียนสามารถมีความรู้ทางด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการ
เรียนรู้ที ่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื ่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ทักษะเพื่อการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียนจะต้องมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุค
ปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ และทักษะอาชีพยังเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้
รวมกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาสำหรับ
ผู้เรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผน 
(Planning) 

- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม
อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน วิธีการ
ดำเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

- การสร้างความร่วมมือ 
- การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 

- สำนักงาน แปลง
เกษตร โรงเรียนผดุง
ปัญญา 

- กลุ่มอัจฉริยะ
เกษตรประณีตใน
โรงเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 

๒. ดำเนินการ (Do) 
 

- ประชุมจัดตั้งกลุ่มชี้แจงวิธีการดำเนินงาน
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนแกนนำกลุ่ม
อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน ถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติ/ทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมฯลฯ 
ความสนใจของสมาชิกกลุ่มอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน 

- การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- สำนักงาน แปลง
เกษตร โรงเรียนผดุง
ปัญญา 
- พ้ืนที่ดำเนินการ
โครงการอัจฉริยะ
เกษตรพอเพียง 
- พ้ืนที่ดำเนินการ 
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนผดุงปัญญา 

- กลุ่มอัจฉริยะ
เกษตรประณีตใน
โรงเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 

3. ตรวจสอบ (Check) - ตรวจสอบผลลัพธ์เป็นไปตามตัวชี้วัดที่
ต้องการ 

- การประเมินความสำเร็จ            

- สำนักงาน แปลง
เกษตร โรงเรียนผดุง
ปัญญา 
- พ้ืนที่ดำเนินการ
โครงการอัจฉริยะ
เกษตรพอเพียง 
- พ้ืนที่ดำเนินการ 
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนผดุงปัญญา 

- กลุ่มอัจฉริยะ
เกษตรประณีตใน
โรงเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 

4. ประเมินผลและ
รายงาน (Act) 

- สรุป/ประเมิน ผลการดำเนินงาน  
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล 

- สำนักงาน แปลง
เกษตร โรงเรียนผดุง
ปัญญา 
- พ้ืนที่ดำเนินการ
โครงการอัจฉริยะ
เกษตรพอเพียง 
- พ้ืนที่ดำเนินการ 
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนผดุงปัญญา 

- กลุ่มอัจฉริยะ
เกษตรประณีตใน
โรงเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 
 

 

การดำเนินงานการพัฒนาทักษะอาชีพ บูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงโดยใช้  
PD FOR TRUST 



๖ 
 

 การขับเคลื่อนและการพัฒนางานอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน การพัฒนานักเรียนแกนนำ  
มียุทธศาสตร์กำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนแกน
นำอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ปรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นทิศทางการพัฒนาด้านกิจกรรมของกลุ่มอัจฉริยะเกษตรประณีต 
ในโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มนักเรียนแกนนำเข้มแข็งตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนานักเรียนแกนนำไปสู่การเป็น
มืออาชีพทางด้านการเกษตร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแกนนำบรรลุตาม
เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนานักเรียนแกนนำอัจฉริยะ
เกษตรประณีตในโรงเรียนไว้ ๖ แนวทางดังนี้ ๑) การสร้างความร่วมมือ ๒) การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน  
๓) การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๔) ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง ๕) การประเมินความสำเร็จ  ๖) เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และขยายผล 

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
  การดำเนินงานการพัฒนาทักษะอาชีพ บูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง โดย
ใช้ PD FOR TRUST ทำให้นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
การเกษตรส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้นำ ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” และโครงการ
อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน จากนวัตกรรมดังกล่าว ทำให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเป็น
สถานทีท่ีศ่ึกษาดูงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้  

- กิจกรรมเห็ดนางฟ้าพาเพลิน   
- กิจกรรมมะนาวชาวผดุง  
- กิจกรรมเลี้ยงปลาหมอพอเพียง   
- กิจกรรมชวนชิมชมจันทร์   
- กิจกรรมผักสวนครัวรั้วทองกวาว   
- กิจกรรมปุ๋ยหมักจากใบไม ้ 
- กิจกรรมปลูกผักสามฤดู 

  
สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

คณุลักษณะ กิจกรรม/วิธีการ ที่สอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น 
มีทักษะกระบวน 
การคิด 

๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งฐานการ
เรียนรู้เกษตรพอเพียง วิธีการดำเนินงาน และ
ประโยชน์ที่ได้รับ 
๒. การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
๓. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
๔. จัดกระบวนการกลุ่มนักเรียนแกนนำ 
๕. สรุป/ประเมิน ผลการดำเนินงาน  
     - การประเมินความสำเร็จ            

- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
     - รว่มกันหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด 
ตรวจสอบผลลัพธ์เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ต้องการ 

ผู ้บริหาร ครู นักเรียน มี
ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจ
ฐานการเร ียนร ู ้ เ กษตร
พอเพียง และจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๗ 
 

คณุลักษณะ กิจกรรม/วิธีการ ที่สอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น 
มีวินัย ๑. ประชุมจัดตั้งกลุ่มชี้แจงวิธีการดำเนินงานบทบาท

และหน้าที่ของนักเรียนแกนนำ สมาชิกโครงการ
อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน และท่ีปรึกษา
โครงการฯ 
๒. ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
๓. ตั้งใจเรียนและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จ 
๔. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๕. เคารพสิทธิของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ครู และสังคม 
๖. รับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทำของตนเอง 
๗. นำความรู้ ตัวอย่าง และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
๘. การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตรง
ต่อเวลา แต่งกายตาม
ระเบียบ/ข้อตกลงของ
หน่วยงาน 

มีความซื่อสัตย์สุจริต ๑. ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักความจริง 
๒. พูดความจริง และให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเพ่ือน ครู 
ผู้ปกครอง และสังคม 
๓. ไม่หยิบสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
๔. ยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยใจ
บริสุทธิ์ 
๕.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ถูกต้อง เที่ยงธรรม 
และเป็นปัจจุบัน 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน  พูด
ความจริง ไม่นำสิ่งของของ
ทา งร าชการ ไป ใช้ เ พ่ื อ
ประโยชน์ส่วนตน ไม่ให้ ไม่
รับสินบน 

อยู่อย่างพอเพียง ๑. ดำเนินชีวิตโดยมีหลักคิดและแนวปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง มีความพอเพียง มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ ้มกันที ่ด ี อยู่
ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน ถ่ายทอดความรู้
ด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติ/ทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมฯลฯ ความสนใจของ
สมาชิกฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงและอัจฉริยะ
เกษตรประณีตในโรงเรียน 

-ร ับประทานอาหารไม่
เหลือ 
- ใช้สิ่งของหรือทรัพยากร
ต่างๆอย่างคุ้มค่า  
- ใช ้น ้ำ ใช้ ไฟฟ ้า อย ่ าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

มีจิตสาธารณะ ๑. มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม รู้สิทธิและหน้าที่
ของตนเอง 
๒. การสร้างความร่วมมือ 
๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล 

ช่วยเหลืองานโรงเรียนและ
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 

 
 



๘ 
 

กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  
 

ปฏิญญา กิจกรรม/วิธีการที่สอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น 
การปลูกฝัง ๑. จำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมของกลุ่ม

อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนและฐาน
การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 
 ๒. จัดแสดงนิทรรศการของอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน 

นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

การป้องกัน ๑. จ ัดการประช ุม อบรม ให ้ความร ู ้  การ
ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

นักเรียนมีความรู้ และกล้าปฏิเสธ
การทุจริตทุกรูปแบบ 

การสร้างเครือข่าย ๑. สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ในการ
เสนอผลงาน รณรงค์ ให้เป็นรูปธรรม และ
ยั่งยืน ด้วยพลังบวร.ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อน
ด้วยพลังบวร 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังบวร : ชุมชน
คุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 

 
๕. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

  ๕.๑ การวางแผนการทำงาน การประชุมวางแผน สร้างความเข้าใจ และตระหนักในหลัก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่คณะครูและนักเรียนแกนนำ การสร้างความร่วมมือในการพัฒนางาน
อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนและฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง โดยนำหลัก PD FOR TRUST  ร่วมกับ 
Phenomenon Based Learning ในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ เป็นการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนที ่เน้น
กระบวนการวางแผน การพัฒนาผู้เรียน การลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีมตามหลักธรรมมาภิบาล 
เผชิญประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง และค้นพบศักยภาพของตน โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็น
สากลสู่ความเป็นเลิศ และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน   

 ๕.๒ การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานการเรียนรู้เกษตร
พอเพียง คือ การส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนแกนนำและสมาชิกอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จากการส่งเสริมการจัดตั้งนักเรียนแกนนำโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อค้นหา
ปัญหาหรือความต้องการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขปัญหา กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
จัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม ดำเนินงานตามแผน ติดตามและประเมินผล และสรุปบทเรียนเพื่อนำกลับไป
เป็นข้อมูลวางแผนงานในขั้นต่อไป เพื่อให้กลุ่มนักเรียนแกนนำเริ่มต้นพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตรได้ในอนาคต 

 ๕.๓ การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดกิจกรรม การประเมินความสำเร็จถือเป็นหัวใจ
หลักในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้การดำเนินงานของนักเรียนแกนนำมีการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนด 
รวมทั้งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของ
นักเรียนแกนนำต่อไป   

 ๕.๔ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตระหนักและยึดมั่นในหลัก PD FOR TRUST  คณะผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 
เช่น ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบ อาทิ ส่งเสริมการขาย สนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้า 
เป็นต้น 



๙ 
 

 ๕.๕ นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และยังมีคุณลักษณะอ่ืนที่
สอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีการวางแผนการทำงานและ
การแก้ปัญหา มีวินัยในการทำงาน สามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เต็มศักยภาพ มีภาวการณ์เป็นผู้นำ 
และมีจิตสาธารณะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อ่ืน  

 
๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
   การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง โดยใช้ 
PD FOR TRUST ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และดำเนินโครงการ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน โดยเริ่มจาก “ปัญหา พัฒนาให้เกิดปัญญา 
แล ้วนำปัญญา ไปแก้ไขปัญหา” มุ ่งม ั ่นพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนโดยเน้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ  
ให้ผู ้เรียนรู้จักคิดและเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เล็งเห็น
แนวทางท่ีจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้การเกษตร ที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ที่ผ่านกระบวนการกลุ่มนักเรียนแกนนำจะได้รับการฝึกหัด
การเกษตรและภาวะการเป็นผู้นำที่ดี ให้มีทัศนคติที่ดี มีใจรักอาชีพการเกษตร ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
เป็นหมู่คณะและทักษะอาชีพการเกษตร เพ่ือให้มีความพร้อมที่เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต  
   นอกจากทักษะอาชีพที่จะได้รับการพัฒนาจากการปฏิบัติแล้ว ยังมีทักษะชีวิตที่จะต้องพัฒนา
ให้เกิดกับผู้เรียนควบคู่กันไป การเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและผู้ใหญ่
เพ่ือให้อยู่ร่วมกับความเสี่ยงและความท้าทายในยุคปัจจุบันได้ รวมถึงยังทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวกและ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ เป็น
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็น มีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
และมีการใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบันและ
เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต  
  ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และทักษะชีว ิตรหัสครูศตวรรษที ่ ๒๑   
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซ่ึงองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะสร้าง
และพัฒนาเป็นภูมิคุ ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับ
อนาคตไว้ ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น ๒) การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๓) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ๔) การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น  

  ๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
นวัตกรรม การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง โดยใช้ PD 

FOR TRUST กลุ่มนักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงและโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตใน
โรงเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา  ได้จัดทำโครงงานเรื่อง ๑ ห้อง ๑ นวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
ทำงานเป็นทีม และมีการวัดและประเมินผลความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางและมีประสบการณ์ในการประกอบ



๑๐ 
 

อาชีพ มีทักษะในการจัดการทั้งระบบงานและระบบคน สามารถจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเพื่อเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน ได ้

การพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการทักษะชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง โดยใช้ PD FOR 
TRUST ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน จากนวัตกรรม
ดังกล่าวทำให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังต่อไปนี้  

๑) กิจกรรมเห็ดนางฟ้าพาเพลิน   
๒) กิจกรรมมะนาวชาวผดุง  
๓) กิจกรรมเลี้ยงปลาหมอพอเพียง   
๔) กิจกรรมชวนชิมชมจันทร์   
๕) กิจกรรมผักสวนครัวรั้วทองกวาว   
๖) กิจกรรมปุ๋ยหมักจากใบไม้  
๗) กิจกรรมปลูกผักสามฤดู 

 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ 

 ๑. รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ระดับเหรียญทอง ประเภท นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา
เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 

 
 รางวัลระดับจังหวัด  
     1. โรงเรียนผดุงปัญญาได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม 

 นำการศึกษา จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 รางวัลระดับชาติ 
๑. โรงเรียนผดุงปัญญาได้รับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๒. โรงเรียนผดุงปัญญา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2565 

ไดร้ะดับดี  
๓. ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์  

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ 

๘. ข้อเสนอแนะ 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือต่อยอดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หมายเหตุ เอกสารแบบที่ ๒ ให้จัดทำเป็นรูปเล่ม รวมภาคผนวก ไม่เกิน ๓๐ หน้า 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รางวัลที่สะท้อนผลงานนวัตกรรม 

รางวัลสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

     ภาพการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๑๒ 
 

รางวัลสะท้อนผลงานนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ระดับเหรียญทอง ประเภท นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 
 

 
ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ 

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ 
 
 
 

 

 



๑๓ 
 

รางวัลสะท้อนผลงานนวัตกรรม 

 

 

 

 

 
โรงเรียนผดุงปัญญา ผ่านการประเมินเป็น  

“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563” 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

โรงเรียนผดุงปัญญา ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดตาก  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

รางวัลสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

 



๑๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

ประกาศผลโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

 



๑๖ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

 



๑๗ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

 



๑๘ 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



๑๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

 



๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
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โรงเรียนสุจริต โรงเรียนผดุงปัญญา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


