
สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร 

เด็กหญิงประภัสสร   สายสุวรรณ 
ประวัติสวนตัว 

ชื่อ   เด็กหญิงประภัสสร   นามสกุล  สายสุวรรณ   อายุ  ๑๓  ป  เกิดเมื่อ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๑  

ที่อยู  บานเลขที่ ๓๒๒  หมูที่ ๑๐  ตําบลปลายพระยา  อําเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 

ปจจุบันกําลังศึกษาอยู มัธยมศึกษาปที่ ๒  โรงเรียน  บานทะเลหอยราษฎรอุทิศ  หมูที่ ๑๐ ตําบลปลายพระยา  

อําเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่   ดิฉันเปนบุตรของคุณพอ เสรี  สายสุวรรณ  ประกอบอาชีพทําสวน และ

คุณแม วิลาวัลย  สายสุวรรณ  ประกอบอาชีพทําสวน  ดิฉันเปนบุตรคนที่ ๓ มีพี่ชาย  ๒ คน   

 ดิฉันตั้งใจและใสใจในการเรียน เพราะคิดวาการศึกษาที่ดีจะเปนรากฐานและอนาคตที่สดใส  ในการ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายดิฉันจะมีการจดบันทึก เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด  ทางบานและผูปกครองก็ชวย

สนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมและการเรียนเพื่อเปนพื้นฐานที่ดีตอไป ทําใหดิฉันรักในการเรียนและสนุกกับการทํา

กิจกรรม  ประกอบกับการคบเพื่อนที่ดีและจริงใจ เพื่อจะนําพาใหกิจกรรมทุกอยางเกิดความสามัคคีและ

ปรองดอง  ดิฉันมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตโดยศึกษาแบบอยางจากบุคคลที่มีความเกง และความถนัดกวาใน

ทุกๆ ดาน ทั้งดานการเรียน กีฬา คุณธรรม จิตอาสา ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตนเอง  และสิ่งสําคัญคือ

การมีความมานะ  อดทน  ขยัน มุงมั่น และพากเพียร จึงจะทําให ทุกสิ่ง ทุกอยางประสบความสําเร็จไปได

ดวยดี 

 กิจกรรมยามวางของดิฉันคือ การอานหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียน และเมื่อมีกิจกรรมที่เขามาพรอม

กับการเรียน  ดิฉันก็ตองคอยติดตามงานจากเพื่อนๆ  เพราะดิฉันคิดวาเด็กในสังคมปจจุบัน ก็เปรียบเหมือนตน

กลาที่จะเจริญเติบโตไปเปนตนไมใหญในวันขางหนา ถาเด็กไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดี  จากสถาบันครอบครัว  

โรงเรียน  และสังคมก็ลวนมีผลในการประพฤติ ปฏิบัติตนของนักเรียน  สําหรับตัวดิฉันเองแลวคิดวา  ในการที่

ดิฉันจะทําสิ่งใดแลวประสบความสําเร็จนั้นตองอาศัยความพยายาม  การฝกฝนและการฝกซอมจากคุณครู การ

ใหคําชี้แนะจากผูปกครอง  จึงทําใหดิฉันมีสิ่งที่ดีๆ ในปจจุบันนี้ได  

  นอกจากนี้ดิฉันยังไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแบบอยางเพื่อเปนหนทางนําไปสู

ความสําเร็จ  และความเจริญกาวหนาของชีวิต  เพราะเด็กหรือผูเยาว ยังมีอนาคตที่ยาวไกลควรจะมีหลักธรรม

เปนเครื่องชี้นําทาง  ซึ่งหลักธรรมที่ดิฉันยึดถือปฏิบัติคือ หลักธรรม  ดรุณธรรม ๖  ไดแก 

๑. รักษาสุขภาพดี ไรโรคทั้งทางกายและทางใจ  โดยใชเวลาวางสวนหนึ่งในการเลนกีฬา และรวมกัน

บําเพ็ญประโยชนภายในวัดกับเพื่อนๆ ก็ทําใหไดรับความสุขทางจิตใจ 

๒. มีระเบียบวินัย ไมเกะกะ ระราน กอความเดือดรอนใหใคร มีระเบียบวินัยในตนเอง  เคารพใน

กติกา  กฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม  ถาเราไมสรางความเดือดรอน  ความเดือดรอนก็จะไม

ยอนกลับมาหาตัวเรา 

 

 



๓. ไดรับแบบอยางจากคนดี  และปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการเขารวมกิจกรรมประกวดบรรยาย

ธรรม  ดิฉันไดมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรม สิ่งหนึ่งที่ดิฉันจําไดจากทานพระอาจารยผูฝกสอน

คือ “ คนเราเกิดมามีพรสวรรค แตตองมีพรแสวงดวย เพราะเราตองใชทั้งพรสวรรคและพรแสวง 

จึงจะทําสิ่งใดใหประสบความสําเร็จได  ” ดิฉันจึงนํามาปรับใช โดยเพิ่มพรแสวงใหมากขึ้น  

พยายามหาความรูจากสิ่งตางๆ รอบตัว 

๔. ตั้งใจเรียน ศึกษาคนควาใหรูจริง ตั้งใจเรียนทั้งในและนอกหองเรียน  เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณ สรางอนาคต  เปนรากฐานที่ดีตอชีวิต  มีวิชาติดตัวดีกวาทุกสิ่ง  ดังสุภาษิตที่วา   

“ มีวิชา เหมือนมีทรัพย อยูนับแสน ” 

๕. ทําสิ่งถูกตองดีงาม รักษาวัฒนธรรม  จารีต ประเพณี อนุรักษความเปนไทย  ประพฤติชอบอยูใน

กรอบระเบียบที่ดีงาม เคารพสิทธิของตนเองเทาเทียมกับสิทธิของผูอื่น 

๖. มีความขยัน หมั่นเพียร มีกําลังใจไมทอถอย ในการทํางานทุกสิ่งทุกอยางตองอาศัยความเพียร 

การมีพรสวรรคทางดานการพูดและในการพูดแตละครั้งที่ดิฉันไดรับการคัดเลือกจากคุณครูและ

เพื่อนๆ ใหพูดในโอกาสตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในฐานะพิธีกรตองอาศัยการเตรียมขอมูลที่ดี 

เพื่อประกอบการพูด บางครั้งตองทองจําและทําความเขาใจ  ดิฉันเองก็ตองใชความพยายาม 

เพราะคิดเสมอวาไมมีสิ่งใดที่ไดมาอยางงายดาย จากที่ดิฉันไดยึดหลักธรรม “ ดรุณธรรม ๖” ทํา

ใหดิฉันประสบความสําเร็จในชีวิตหลายๆดาน 

ความคิดริเริ่ม 

ตองการเขามามีสวนรวมในการทํางานพัฒนากลุมและตัวเอง  ซึ่งในการเขามารวมงานกับ  

กลุมยุวเกษตรกรทําใหเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น  เรียนรูการวางแผนงานกอนการปฏิบัติ  การ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และภาวะการณเปนผูนําที่จะตองมีความรับผิดชอบ  และการนําความรูที่

ไดรับในแตละกิจกรรมไปปฏิบัติจริงที่บานในชีวิตประจําวัน  ทําใหสามารถชวยลดรายจายของ

ครอบครัวไปได  เชน  การนําความรูเรื่องการปลูกผัก  ความรูเรื่องการทําปุย เปนตน   แตสิ่งที่คิดวา

คุมคามากก็คือ การไดเรียนรูจากการที่ไดปฏิบัติจริง  การทํางานเปนกลุม  และการสรางความเปน

ผูนํา  นั่นเอง    

๑. ผลงานดีเดนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร 

 ไดรับรางวัลสมาชิกยุวเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ชนะเลิศอันดับที่๑  ป ๒๕๕๖ 

 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการเลานิทานคุณธรรม  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใตครั้งที่ ๖๒ 

 ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดบรรยายธรรมระดับภาค ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ประจําป ๒๕๕๕ 

 ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รายการเลานิทานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับจังหวัด 



 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดทักษะดานการพูด ประเภทหญิง ระดับชวงชั้นที ่๓ 

งานมาฆบูชารําลึก จังหวัดกระบี่ ประจําป ๒๕๕๕ 

 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromtu Speech 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

และยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งดิฉันจะรักษาใหคงอยูกับตัวเอง เพื่อใหเกิดผลดี และ

สามารถพัฒนาชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ และเปนบุคคลที่ดีของพลโลกตอไป 

  ความเปนผูนํา และการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมในดานตางๆ 

 ดิฉันไดรับการคัดเลือกใหเปนรองนายกองคการบริหารสวนโรงเรียน และ ประธาน

ของกลุมยุวเกษตรกรของโรงเรียน  

 เปนตัวแทนเขารับการฝกอบรมจากสมาคมศูนยพัฒนาเยาวชน  ในหลักสูตร “ 

เยาวชนจิตอาสา ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ณ คายหาดทรายทอง จังหวัดชลบุรี  และ

เขารับการอบรมตอเนื่องในหลักสูตร  “การเรียนรูศาสตรของพระราชาเพื่อตามรอย

เบื้องพระยุคลบาท” ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก 

 การเขารวมการแขงขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ     

 การเปนพิธีกรในงานกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียน 

 การเขารวมการบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญตางๆ  และกิจกรรมพัฒนาของทาง

โรงเรียนอยูเสมอ 

๒. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การดําเนินกิจกรรมของกลุม ยึดหลักการนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 รวมกิจกรรมการเรียนรูการทําปุยหมักและน้ําหมักจากเศษอาหารและผลไมที่เหลือ

ในโรงอาหาร 

 เขารวมกิจกรรมการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตางๆในวันสําคัญ 

 รวมปลูกหญาแฝกและศึกษาจากการทําแปลงเรียนรู 

 รวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน การแหเทียนพรรษา  

 รวมทํากิจกรรมเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

 การทําโครงงานคุณธรรมอาชีพ เรื่องขาวยําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 



คุณลักษณะดานการมีทักษะในการบริหารจัดการและการทํางาน 

โครงการประชาธิปไตยและระเบียบวินัยนักเรียน 

กิจกรรมหนาเสาธง 

 

 
 

กิจกรรมหนาเสาธง เปนกิจกรรมที่ทําเปนประจําทุกเชากอนเขาเรียน นักเรียนไดแสดงความสามารถในดาน

การเปนผูนํา 

คุณลักษณะดานการมีทักษะในการบริหารจัดการและการทํางาน 

โครงการประชาธิปไตยและระเบียบวินัยนักเรียน 

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2555 

 
ไดรับเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหนงเปนรองนายกองคการบริหารสวนโรงเรียน  

เปนประธานฝายสภานักเรียน และเปนประธานฝายประชาสัมพันธ 



คุณลักษณะดานการมีทักษะในการบริหารจัดการและการทํางาน 

โครงการประชาธิปไตยและระเบียบวินัยนักเรียน 

กิจกรรมเสียงตามสาย 

 

 
 

กิจกรรมนี้เปนการประชาสัมพันธขาวสารความรูในทุกๆดาน ซึ่งกิจกรรมนี้สงเสริมใหดิฉันกลาพูดกลาทํา และมี

ความคิดสรางสรรค 

 

คุณลักษณะดานการมีทักษะในการบริหารจัดการและการทํางาน 

กิจกรรมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปลายพระยา  

อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 
 

 

 



คุณลักษณะดานการศึกษาเลาเรียน 

ชนะเลิศการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ระดับจังหวัดกระบี่ 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555       ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

 

 
 

คุณลักษณะดานการมีทักษะในการบริหารจัดการและการทํางาน 

พิธีกรกิจกรรมวันคริสตมาส ประจําปการศึกษา 2554-2555 

 

 
 

 

 

 

 



คุณลักษณะดานการมีทักษะในการบริหารจัดการและการทํางาน 

พิธีกรงานวันเด็กแหงชาติ  2555 

 

 
 

 

 

คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 

รวมทําบุญกับเพื่อนๆและครูในโรงเรียนวันเขาพรรษา 

   



กิจกรรมวันเขาพรรษา                                                   

               
กิจกรรมแหเทียนพรรษาตอนบายไปวัดถ้ําทะเลหอย 

                                          
                                                      
                                                            

ขาพเจารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาทํา 

พิธีกรวดน้ําแผเมตตาใหกับผูที่ลวงลับไปแลวที่วัดถ้ําทะเลหอย 

 

 



 

ภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   ณ  วัดถ้ําทะเลหอย 

 

                 
 

              
 

กิจกรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะทางดานการพูดระดับชวงชั้นที่๓ ประเภทหญิง 

งานมาฆบูชารําลึก  จังหวัดกระบี่ ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

ไดเขารวมโครงการประกวดบรรยายธรรม  จังหวัดกระบี่  ประจําป ๒๕๕๕ 

ณ  ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัดแกวโกรวารามพระอารามหลวง         อําเภอเมือง   จังหวัดกระบี่ 



 

 

 

ประธานทํากิจกรรมกลุมยุวเกษตรกร 

โรงเรียนบานทะเลหอยราษฎรอุทิศ 

กิจกรรมเลี้ยงสุกร 

      
 

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกและปลาตะเพียน 

     



     
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัว 

        

       

    
 

 

กิจกรรมปลูกไมดอกไมประดับ และไมยืนตน 

 

     

   
 

 



กิจกรรมปลูกมะนาว  และสมจี้ดในทอซีเมนต 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในกระสอบปุย 

 



     
 

     

กิจกรรมการเขารับการอบรมกลุมยุวเกษตรกร 

 

    

    
 

     



 

 

กิจกรรมการเขารับการอบรมกลุมยุวเกษตรกร 

 

      
     

    
 

 

 

 

 

 

 

 



รวมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา หลักสูตร: การเสริมสรางและพัฒนาทักษะเยาวชนจิตอาสาผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   วันที่ 22-25 ต.ค. 2555 ณ คาย YPDC  จ.ชลบุร ี

 

 
 

 

    
 

รวมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา หลักสูตร: การเสริมสรางและพัฒนาทักษะเยาวชนจิตอาสาผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 วันที่ 22-25 ต.ค. 2555 ณ คาย YPDC  จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

 

การดูแลคนในครอบครัว 

 

  

 
 

ฉันใหความสําคัญกับทุกคนในครอบครัวของฉันมาก ฉันรูวาทุกคนตองการความรัก การดูแลเอา

ใจใส และการใหความเคารพกับทาน ถึงแมวาฉันจะมีกิจกรรมที่ตองทํามากมายในชวงเปดภาคเรียนและ

ชวงปดภาคเรียน แตเมื่อฉันมีเวลาวางฉันก็ชวยเหลือและทํากิจกรรมภายในครอบครัวรวมกันเสมอ  เชน 

ในวันหยุดฉันก็จะชวนคุณพอและคุณแมไปเที่ยวเปนประจํา ถามีโอกาสฉันก็จะไปเยี่ยมคุณยาย ในวัน



สําคัญตางๆ ฉันก็ไมลืมที่จะชวนคนในครอบครัวไปทําบุญตักบาตรรวมกัน ทุกคนตางก็มีความสุขที่ไดทํา

กิจกรรมรวมกันอยูเสมอ 

 

การชวยเหลือบุคคลในครอบครัว 

 

 
 

 
 



ฉันชวยทํางานบาน เชน ทําความสะอาดบาน ลางจาน รดน้ําตนไม และชวยทํากิจกรรมตางๆที่

ครอบครัวของฉันทํารวมกัน 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง “ ปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานในครอบครัว ”  

 

    

 
 

 

       
 

          ครอบครัวของฉันจะปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานเอง ฉันจะชวยครอบครัวรดน้ํา พรวนดิน 

ใสปุย และเก็บพืชผักสวนครัว ผลประโยชนที่ได คือ ชวยประหยัดคาใชจาย ไดรับประทานผักสดที่ปลอด

สารพิษ และสามารถเก็บมารับประทานไดตลอด 

 

 

 

 



 

 

 

การประหยัดอดออม 

   

ไดรับทุนบุตรสมาชิกชุมชนตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 



 

 

จิตอาสา (เปนพิธีกรในกิจกรรมตางๆ) 

  

กิจกรรมวันสุนทรภู 

เปนพิธีกรดําเนินรายการและเลาประวัติเกี่ยวของสุนทรภูพูดและแนะนําบรรยายบทกลอนของทาน 

 

คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนไดรวมประกวดบรรยายธรรมนักเรียนรอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงค 

ที่วัดกะพังสุรินทร  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง    ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ 



 

แขงขันพูดบรรยายธรรมกับโรงเรียนแตละโรงทีสงเขาแขงบรรยายธรรม 

 

 

 

   

 

 



                                                   

 

 

เกียรติบัตรการแขงขันวิชาการระดับเครือขาย 

เลานิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-๓ 

              

ไดรับรางวัลเหรียญทองเลานิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.๑ 

 เกียรติยศระดับจังหวัด 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด๒๕๕๕ 



                

 

 

 

ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 

 เกียรติบัตรระดับภาค  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใตครั้งที ่๖๒จังหวัดภูเก็ต 

             

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที๒่ 

  เกียรติยศระดับภาค  



ภาพการแขงขันกิจกรรมเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใตครั้งที่  ๖๒ จังหวัดภูเก็ต 

                 

 

ศึกษา  เรียนรู  และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

     
 



      
 

โครงงานคุณธรรมอาชีพ 

เรื่อง ขาวยําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

 
 


