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สโลแกน กิจกรรมทักษะงานทักษะชวีติ

ผลผลติประเภทพชื

บริบทโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถมัภ์

แหล่งจ าหน่ายผลผลติ

ผลผลติประเภทผัก

ผลผลติประเภทสัตว์

สถานศึกษาทีส่ าคัญในอ าเภอจอมบงึ

Unseen ด่านทับตะโก

สถานทีท่่องเทีย่ว

ศิลปวฒันธรรมประเพณปีระจ าถิ่น

อาหารโบราณพื้นบา้น พหุปัญญา

กระบวนการจัดการแบบ PDCA การบรูณาการ

เวลาเรียน วธีิการจัดกิจกรรม

ประเภทของกลุ่มกิจกรรม

แต่งตัง้นักเรียนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นต่างๆเป็นวทิยากรนอ้ย

ผลติภณัฑ ์OTOP โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ผลงานประจ าปีการศึกษา 2557



สโลแกน กิจกรรมทกัษะงานทกัษะชีวิต

- ตั้งเป้าหมายชีวิต แปรรูปผลผลิต สรา้งสรรคธุ์รกิจเพือ่อนาคต



บริบทโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎรอ์ุปถมัภ์

ชุมชนเกษตรกรรม ปลูกพืช ผกั เลี้ ยงสตัว์



- กลว้ย ออ้ย เผือก มนัเทศ มนัแกว มนัส าปะหลงั เห็ดฟาง ขา้วโพด 

เห็ดนางฟ้า สม้โอ มะยงชิด มะนาว ฝรัง่ มะพรา้วน ้าหอม ไผ่ หน่อไมฝ้รัง่

ผลผลิตประเภทพืช



ผลผลิตประเภทผกั

- ตน้หอม ผกัชี ผกักาด คะนา้ คึ่นฉ่าย ข่า ตะไคร ้มะกรูด 



ผลผลิตประเภทสตัว์

- กวาง ววั แพะ เป็ด ไก่ ปลานลิ ปลาดุก ปลาทบัทิม



แหล่งจ าหน่ายผลผลิต

- ตลาดศรีเมือง ศูนยก์ลางขนส่งสินคา้เกษตรกรรมภาคตะวนัตก 

อ.เมือง จ.ราชบุรี



สถานศึกษาที่ส าคญัใน

อ าเภอจอมบึง
- มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจองบงึ

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี



สถานที่ท่องเที่ยว

- ถ ้าจอมพล 

- เขาบนิ 

- เขาประทบัชา้ง

- สถานเีพาะพนัธุส์ตัวป่์าเขาสน



Unseen ด่านทบัตะโก

- คา้งคาวกินกลว้ย หมู่ 6 ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี



ศิลปวฒันธรรมประเพณี

ประจ าถิน่
- กลองยาวสายใยชมุชน 

- การเย็บบายศรี 

- ไทยทรงด าวงัปลา 

- ศูนยว์ฒันธรรม 8 ชาติพนัธุ ์

- วดัตลาดควาย 

- นวดแผนโบราณ 

- ศิลปะจากลูกมะพรา้ว



อาหารโบราณพื้ นบา้น

- หมีก่รอบ 

- ขนมหวานหมอ้อวย 

- กว๋ยเต๋ียวหมูตม้ย า 

- น ้าพริกคัว่พริกกะเหรีย่ง 

- ขนมจีนน ้ายาป่า 

- ตม้ขาหมูสูตรโบราณ 

- น ้าดืม่สมุนไพร



พหปัุญญา

1.ปัญญาทางดา้นภาษา

2.ปัญญาทางดา้นตรรกศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

3.ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ์

4.ปัญญาดา้นร่างกายและการเคลือ่นไหว

5.ปัญญาทางดา้นดนตรี

6.ปัญญาดา้นมนุษยส์มัพนัธ์

7.ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง

8.ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา



กระบวนการจดัการแบบ 

PDCA
1.Plan การวางแผน การด าเนนิงานอย่างรอบคอบ

2.Do การปฏิบติัตามแผน

3.Check การตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน

4.Act การปรบัปรุงแกไ้ข



การบูรณาการ

1.กิจกรรมชมุนุม

2.กิจกรรมทกัษะงานทกัษะชีวิต

3.โครงการเครือข่ายนกัธุรกิจนอ้ย



เวลาเรียน

- วนัพฤหสับดี ชัว่โมงท่ี 5-8

- วนัศุกร ์ชัว่โมงที่ 6-7

รวมเวลาเรียน 6 ชัว่โมง/สปัดาห์



วิธีการจดักิจกรรม
นกัเรียนจบักลุ่มเลือกท ากิจกรรมตามความถนดัและความสนใจโดย มีครูที่

ปรึกษากลุ่มคอยดูแล



ประเภทของกลุ่มกิจกรรม

1.กลุ่มวิชาการ

2.กลุ่มบริษทัจ าลอง

3.กลุ่มกีฬา

4.กลุ่มนนัทนาการ



กลุ่มวิชาการมี 8 กลุ่ม

1.กลุ่มวิทยาศาสตร์

2.กลุ่มสงัคมASEAN

3.กลุ่มภาษาองักฤษ

4.กลุ่มเล่านทิาน

5.กลุ่มคณิตพาเพลิน

6.กลุ่มคอมพวิเตอร์

7.กลุ่มภาษาจีน

8.กลุ่มเขียนดีมีความรู ้



กลุ่มบริษทัจ าลองมี 15 บริษทั

1.น ้าสม้ควนัไม ้

2.ฉาบสารพนั 

3.ไข่เค็มสายรุง้ 

4.น ้ าดืม่ก าลงัดี 

5.ลูกประคบสยบโรค 

6.Pudding Milk Fresh 

7.ถ่านผลไม ้

8.บดัดี้ ถ ัว่

9.ผ.เผือกพาเพลิน 

10.แซนวิชพรีะมิด 

11.Super graphic

12.ก.กลว้ยเฟ๊ียวฟ้าว

13.Car Wash 

14.ผลิตภณัฑจ์ากไม้

15.อาหารไทยอะไรเอ่ย



กลุ่มกีฬามี 5 กลุ่ม

1.ฟุตบอล

2.เปตอง

3.ตะกรอ้

4.วอลเลยบ์อล

5.พลศึกษา



กลุ่มนนัทนาการมี 8 กลุ่ม

1.กลองยาว

2.ทิพยดุ์ริยางค์

3.แดนเซอร์

4.สมุดเล่มเล็ก

5.ดนตรีไทย

6.ศิลปะ

7.โอริงามิ

8.Green World





แต่งตั้งนกัเรียน

ทีม่ีความสามารถพเิศษดา้นต่างๆเป็นวิทยากรนอ้ย

- สาวนอ้ยรอ้ยเวทีนกัรอ้งงานเล้ียง

- หางเคร่ืองชัว่คราว

- ไอศกรีมทรมัเปต

- เจา้ชายหอยทอด

- สาวนอ้ยไข่เต่า

- เถา้แก่เนี้ ยนอ้ย

- เทพีผกัสด

- หตัถข์ยี้ บาทา

- ไอห้นุ่มหวัเห็ด

- นางเซียน น ้ าสม้ควนัไม้



สาวน้อยร้อยเวทนีักร้องงานเล้ียง

นางสาวกชกร เทพทติย์



หางเครื่องชัว่คราว

นายคาเชน วิเศษโยธา



ไอศกรีมทรมัเปต

นายสุรชยั พวงทอง



เจา้ชายหอยทอด

นายรฐัธรรมนูญ สุขประเสริฐ



สาวนอ้ยไข่เต่า

เด็กหญิงวนัวิสาข์ แกว้ไทรฮุน



เถา้แก่เนี้ ยนอ้ย

นางสาวธนพิร สมบติั



เทพีผกัสด

นางสาวปิยะนุช บุญศรี



หตัถข์ยี้ บาทา

นางสาวกุสุมา แฝดสูงเนิน



ไอห้นุ่มหวัเห็ด

นายพิพฒัน ์ค าคลี



นางเซียน น ้ าสม้ควนัไม้

นางสาวเจนจิรา ยางทตั



ผลิตภณัฑ ์OTOP 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎรอ์ุปถมัภ์
- น ้าสม้ควนัไม ้

- มะกรูดลอยแกว้ 

- เตา้หูน้มสด 

- กลว้ยฉาบ 

- ไข่เค็มสายรุง้ 

- น ้าสมุนไพร



ผลงานประจ าปีการศึกษา 2557

- กลุ่มทิพยดุ์ริยางคแ์ละกลุ่มแดนเซอร์

- กลุ่มกลองยาว



กลุ่มทิพยดุ์ริยางค์

และกลุ่มแดนเซอร์

- รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก งานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนภาคกลางและภาคตะวนัออก ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557



กลุ่มกลองยาว

 ร่วมกจิกรรมแหเ่ทียนพรรษา ประจ าปี 2557 ร่วมกบัเทศบาลด่านทบั

ตะโก

กจิกรรมลอยกระทง ประจ าปี 2557 ร่วมกบัองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิ่น

ต าบลด่านทบัตะโก



บริษทัน ้ าสม้ควนัไม้

ผลติภณัฑ ์น ้าสม้ควนัไมแ้ละถา่นปลอดมะเรง็



บริษทัถ่านผลไม้



การสรา้งหลกัสูตร

เช่ือมโยง

ความรู ้

นวตักรรม/
ผลติภณัฑ ์

คน้ควา้

สบืคน้

แหล่งเรยีนรู ้

บรรณานุกรม

แบ่งกลุม่ตาม

ความสนใจ

สรุปองค์

ความรู ้

แลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้

ตวัช้ีวดัแต่ละกลุม่

สาระ

หลกัสูตร


