
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 

“ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 

 

๑. ชื่อผลงาน   พอเพียงกูรู   เคียงคู่อาชีพ 
๒. ชื่อผู้เสนอผลงาน   นางสาวชลธิชา  สันตกิจ 

    โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งคอก   อำเภอสองพ่ีน้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
    สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒  
    โทรศัพท์มือถือ  ๐๙๑-๖๑๓๖๖๗๖ 

    อีเมลล์ :  kruchonticha๒๕๒๕@gmail.com  
 
๓.ความสำคัญ/หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้สำหรับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ  ทำให้โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) มีการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาสำหรับให้
นักเรียนได้ออกไปดำรงชีวิตและมีความรู้ความชำนาญ มีทักษะเฉพาะด้านเท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางทางสังคม 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนที่มีสภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควร โรงเรียนจึงมีนโยบายในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การ
ทำงานจริง เรียนรู้การใช้หลักการสหกรณ์เข้ามาในการประกอบอาชีพ เรียนรู้ที ่จะปรับตัวในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดพร้อมกับมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
ประกอบกับโรงเรียนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้จำนวนมากกว่า ๒๐ ฐานการ
เรียนรู้และมีผลผลิตจากฐานการเรียนรู้จำนวนมาก จึงได้มีแนวคิดในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ โดยอยู่บน
พื้นฐานความพอเพียง  จึงได้มองสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนมาทำให้เกิดประโยชน์ นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติได้จริง และสามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพในอนาคตได้ จึงได้มีแนวคิดที่จะนำ
เห็ดนางฟ้าและมะเขือเทศมาแปรรูปเป็นอาหารหรือของที่ท่านเล่นได้ สามารถเก็บไว้ทานได้นาน และยังเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทำการแปรรูปขึ้น 

๔.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนิน 

๑.นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๒.นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่นนำไปแปรรูปอาหารให้มีความแปลกใหม่ 

๓.นักเรียนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติไปสร้างเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัว 



๔.นักเรียนมีความรู้และนำไปประกอบอาชีพในอนาคต 

๕.การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ตอนที่ ๑ การเตรียมการ 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม ปัญหาและความต้องการ 

๒. วิเคราะห์ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 

๓. วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคและความสามารถของผู้เรียน 

๔. คัดเลือกนักเรียน 

ตอนที่ ๒ กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมที่เป็น Best Practice 

 
 
ขั้นตอนการดำเนินการตาม TKS  4 STEPS ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 S-SURWAY  ขั้นสำรวจทรัพยากร วัตถุดิบหรือผลผลิตที่ได้จากฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีอยู่ภายในโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เพ่ือที่จะนำผลผลิตนั้นมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
ผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการของตลาดจนทำให้มีราคาถูก ในการแปรรูปจึงเป็นการสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น 

การดำเนินการ คือ นักเรียนและครูช่วยกันสำรวจผลผลิตที่ได้จากฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในโรงเรียน ซึ่งได้นำเห็ดนางฟ้าและมะเขือเทศราชินีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 T-TRAINNING ขั้นการฝึกฝนและฝึกอาชีพ ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในการแปรรูป
สินค้านั้นไปใช้ และทำได้อย่างชำนาญ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

การดำเนินการ คือ คณะครูถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและมะเขือเทศราชินีให้กับ
นักเรียน โดยจัดอบรมและฝึกอาชีพให้กับนักเรียน พร้อมกับฝึกฝนให้นักเรี ยนเกิดความชำนาญ จนสามารถ
รวมกลุ่มกันผลิต และนำออกไปจำหน่ายได้ 



     
ขั้นการฝึกฝนและฝึกอาชีพ 

ขั ้นตอนที ่ 3 E-ECONOMIC  PARTICIPATION  ขั ้นการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ นักเรียนใช้
หลักการสหกรณ์เข้ามาเป็นหลักการทำงานร่วมกันโดยมีการยืมทุนจากสหกรณ์สวัสดิการ เพื่อนำมาเป็นทุนใน
การประกอบอาชีพ ในการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดพอเพียงในทุกวันที่ 1  และวันที่16 ของทุกเดือน  ในกลุ่ม
ของนักเรียนจะมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย หักจากต้นทุนเมื่อจบปีการศึกษานักเรียนจะนำผลกำไรมา
แบ่งให้กับสมาชิกและคืนต้นทุนให้กับสหกรณ์สวัสดิการต่อไป 

การดำเนินการ คือ นักเรียนรวมกลุ่มกัน แล้วจึงไปยืมต้นทุนสำหรับจัดทำสินค้าและจำหน่ายจาก
สหกรณ์สวัสดิการโดยมีครูที่ปรึกษากลุ่มเป็นผู้ค้ำประกัน แล้วนำเงินนั้นมาเป็นต้นทุน ในการจำหน่ายสินค้าใน
ตลาดนัดพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ในวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของทุกเดือน และนำออกไป
จำหน่ายในการจัดนิทรรศการภายนอกด้วย 

      
 

      
ขั้นการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 



ขั้นตอนที่ 4 P-PRODUCT AND PUBLIC SERVICE ขั้นการบริการสังคมและจิตสาธารณะ ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการข้างต้น ได้แก่ 

- ด้านสินค้า โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจได้ฝึกอาชีพนักเรียนในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรจากฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนคือเห็ดนางฟ้าได้แก่ เห็ดแดดเดียว ทอดมันเห็ด เห็ดสวรรค์  
น้ำพริกหนุ่มเห็ดนางฟ้า น้ำพริกเผาเห็ดสามรส  เห็ดฟูผัดพริกขิง  เค้กเห็ดหน้าส้ม คุกกี้เห็ด ข้ าวเกรียบเห็ด 
และมะเขือเทศราชินี ได้แก่ มะเขือเทศกวน มะเขือเทศหยี  มะเขือเทศคลุกบ๊วย  วาฟเฟิลมะเขือเทศ  น้ำปรุง
รสผัดไทยมะเขือเทศ  ข้าวเกรียบมะเขือเทศเค้กมะเขือเทศ  คุกก้ีมะเขือเทศ  มะเขือเทศเชื่อม  แยมมะเขือเทศ  
ซอสมะเขือเทศ  นำพริกเผามะเขือเทศ  น้ำจิ้มสลัดโรล 

 
 

 
 

- ด้านนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ 
ถ่ายทอดให้กับบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน นำไปประกอบอาชีพหารายได้แบ่งเบาภาระของครอบครัว 
และนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

- ด้านโรงเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกการฝึกปฏิบัติจริงของ
นักเรียน  

- ด้านชุมชน ชุมชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย โรงเรียนมีบริการสินค้าให้กับชุมชน รวมถึง
การขยายผลสู่ชุมชน 
๖.ผลการดำเนินงาน 

๑. นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 

 ๒. นักเรียนนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือ 

จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ผลิตภัณฑ์แปรรูปการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์เค้ก
เห็ดหน้าส้ม   คุกกี้เห็ด   ข้าวเกรียบเห็ดและมะเขือเทศหยี   
 ๓. นักเรียนนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปพัฒนาจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน 

และภายนอกโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ที่จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ -๖ มกราคม 



๒๕๖๑  และได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๙ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๔. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงาน ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

การใช้หลักการสหกรณ์เข้ามาในการดำเนินงานของกิจกรรม   นักเรียนจัดทำและจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด
พอเพียงโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ในวันที่๑ และ วันที่ ๑๖ ของทุกเดือน 
 ๕. นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในโอกาสต่างๆ คือ ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน
นักเรียน ตั้งซุ้มเพ่ือเผยแพร่ผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง 

๗.ปัจจัยท่ีทำให้ประสบความสำเร็จ 

 ๑. โรงเรียนส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการทุกด้าน กำหนดนโยบายให้มีการ 

จัดการเรียนรู้บูรณาการไว้ชัดเจนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงานอาชีพระดับเขต 

พ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 ๓. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารฯ คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษา แนะนำ 

การดำเนินงาน และเป็นการบูรณาการความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
๘. บทเรียนที่ได้รับ 

 ๑.  นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  

มีพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 ๒.  ผู้ปกครอง ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๙. ข้อเสอแนะ 

 - ควรมีการฝึกอาชีพที่หลากหลาย และแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดตรงตามความต้องการของ
ตลาดให้มากขึ้นเพ่ือเป็นทางเลืกให้กับผู้บริโภคต่อไป 
๑๐. การเผยแพร่  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางดังนี้ 
 ๑. แผ่นพับการแปรรูป 

       
  
 
 
 
 



๒. www.thungkhokschool.ac.th 

 
 

๓. Facebook : โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 

 
  

 

๔. Facebook : สหกรณ์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thungkhokschool.ac.th/


๕. TWITTER : สหกรณ์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ 

 
 

 ๖. Instagram : thungkhokschool 

 
-รางวัลที่ได้รับ 

 ๑. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.๑- ม.๓  ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ที่จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ -๖ มกราคม 
๒๕๖๑ 

 ๒. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั ้นม.๑- ม.๓  
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๙ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๑. คิวอาร์โค้ดแผ่นพับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและแปรรูปมะเขือเทศราชินี 

      



 
 

 

 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
  “ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 
 

   
นักเรียนสำรวจผลผลิตจากฐานการเรียนรู้ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

   

 



 

 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
 “ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 
 

   
นักเรียนได้รับการฝึกอาชีพในการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปดังนี้ เห็ดแดดเดียว ทอดมันเห็ด 
เห็ดสวรรค์  น้ำพริกหนุ่มเห็ดนางฟ้า น้ำพริกเผาเห็ดสามรส  เห็ดฟูผัดพริกขิง  เค้กเห็ดหน้าส้ม คุกกี้เห็ด 

ข้าวเกรียบเห็ด 
 

   
นักเรียนได้รับการฝึกอาชีพในการแปรรูปมะเขือเทศราชินี เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปดังนี้ มะเขือเทศกวน  

มะเขือเทศหยี  มะเขือเทศคลุกบ๊วย  วาฟเฟิลมะเขือเทศ  น้ำปรุงรสผัดไทยมะเขือเทศ  ข้าวเกรียบมะเขือเทศ 
เค้กมะเขือเทศ  คุกกี้มะเขือเทศ  มะเขือเทศเชื่อม  แยมมะเขือเทศ  ซอสมะเขือเทศ  น้ำพริกเผามะเขือเทศ  

น้ำจิ้มสลัดโรล 
 



 
 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
  “ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 
 

  
 

นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงาน ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื ่น โดยการใช้
หลักการสหกรณ์เข้ามาในการดำเนินงานของกิจกรรม  นักเรียนจัดทำและจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดพอเพียง
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ในวันที่๑ และ วันที่ ๑๖ ของทุกเดือน 

 

   
 
 
 
 
 

 



 
รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 

  “ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 

 

 

       

 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้รับการข้ึนทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์เค้กเห็ดหน้าส้ม 

และคุกก้ีเห็ด   
 

 

  

 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้รับการข้ึนทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ 

ข้าวเกรียบเห็ด และมะเขือเทศหยี   
 
 
 

 



 
 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
  “ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 
 

 
 

เกียรติบัตรการแข่งขันการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.๑- ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค

กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ที่จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
“ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 
 

 
 

เกียรติบัตรการแข่งขันการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.๑- ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๙ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
  “ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 
 

  
เกียรติบัตรการแข่งขันการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.๑- ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค

กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ที่จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

  
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นม.๑- ม.๓ ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๙ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 



 

 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
  “ TKS 4 STEPS  พอเพียงกูรู  เคียงคู่อาชีพ” 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ 
 

  

 

นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในโอกาสต่างๆ คือ ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียนนักเรียน ตั้ง

ซุ้มเพ่ือเผยแพร่ผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง 

 

  

 

 

 

 



 

 


