
 

 



แบบเสนอรายงาน 

“ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ ” 

 

ช่ือผลงาน ผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน Fashion Local  Natural 

 

ขอมูลท่ัวไป 

๑.  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ตําบล บางกระทึก 

     อําเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม  สพป. นฐ.เขต ๒ 

     รหัสไปรษณีย ๗๓๒๑๐    โทรศัพทโรงเรียน ๐๓๔ – ๓๙๓๖๕๙   โทรสาร ๐๓๔ – ๒๘๘๐๖๘ 

๒.  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

     ๒.๑ ช่ือ นางสาวประไพพรรณ  เฟองรัตน โทรศัพทมือถือ ๐๘๙ – ๐๒๖๑๖๑๓ 
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     ๒.๒ ช่ือ นางสาวศิริพร  บุญเรือง  โทรศัพทมือถือ ๐๘๕ – ๑๕๖๙๗๑๑ 
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ขอมูลการนําเสนอผลงานวิธปีฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 

 “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

ผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน 

Fashion Local  Natural 

 

๑. ความเปนมาและความสําคัญ 

 โรงเรียนวัดดอนหวาย จัดแผนการเรียนท่ัวไป (งานอาชีพ)  ในกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  โดยจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม และไดจัดทําหลักสูตรทองถ่ินในรายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

นักเรียนจะเรียนรายวิชา ง20201 ผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ินและรายวิชา ง20202  ผลิตภัณฑผา

มัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน  และสําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จะเรียนรายวิชา ง20203  ผลิตภัณฑ

หมอนเตย  รายวิชา ง20204  ผลิตภัณฑเส่ือเตย และรายวิชา ง20205  ผลิตภัณฑขนมอบจากพืชใน

ทองถ่ิน  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียน

เปนอยางมาก  นักเรียนชอบท่ีจะฝกปฏิบัติจนสามารถประดิษฐช้ินงานและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ

ทําใหผลงานหรือผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพ มีความสวยงาม  สามารถนําไปจําหนายเปนรายไดเสริม

ระหวางเรียน   

ผลิตภัณฑของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ท่ีไดรับความสนใจผูพบเห็น 

เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน  ซึ่งมีการพัฒนาจากการเรียนรูเรื่องผามัดยอมสี

จากพืชในทองถ่ินท่ีเปนผลิตภัณฑผาเช็ดหนาและกระเปาสะพายมาเปนเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีตัดเย็บดวย

ผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน  ผลิตภัณฑเส้ือสําเร็จรูป ผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ินของนักเรียน

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  ไดรับการพัฒนาตามโครงการของสํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา  ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑและเครื่องหมายการคา  ซึ่ง

ผ ลิต ภัณฑของ โ ร ง เ รี ยนวั ดดอนหวาย  (นครรั ฐประสาท )   ใ ช เ ครื่ อ งหมายการค า ช่ื อ               

NATURAL                ขณะนี้กําลังดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตรอยู  ผลิตภัณฑเส้ือสําเร็จรูปจากผา

มัดยอมของโรงเรียน    วัดดอนหวายจะมีเอกลักษณในเรื่องของสีท่ีเปนสีจากพืชในทองถ่ินของอําเภอ

สามพราน  จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนแหลงท่ีมีความอุดมสมบูรณของดินเปนอยางดี สีของผลิตภัณฑ

จากพืชของโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)  จะมีสีท่ีสดใสกวาผายอมสีธรรมชาติจากแหลง

ผลิตอื่น ระดับของสีท่ียอมมีหลายระดับและยังมีการพัฒนาการควบคุมการตกของสี  เสนใยของผาท่ี

เปนเสนใยธรรมชาติ เชนผาฝาย ฝาลินิน  แบบเส้ือผาท่ีทันสมัย ผานการตัดเย็บโดยชางฝมือดี  

ลวดลายท่ีบรรจงสรางข้ึนโดยท่ีไมซ้ํากัน  ทําใหเปนผลิตภัณฑเส้ือผามัดยอมท่ีมีเอกลักษณลวดลาย  

โดดเดนไมเหมือนใคร จึงเปนท่ีตองการของผูท่ีช่ืนชอบสีสันแหงธรรมชาติ 

 

 



๒. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

๑.  เปนผลิตภัณฑท่ีเช่ือมโยงกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน

เรื่องของงานอาชีพ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม และตรงตามความตองการของสถานศึกษาเพื่อการมี

อาชีพของนักเรียน 

๒.  เปนผลิตภัณฑท่ีสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถและคุณธรรม

จริยธรรมในดานงานธุรกิจตามศักยภาพของตนเอง  

๓.  เปนผลิตภัณฑท่ีสนับสนุนการเช่ือมโยงองคความรูการเปนผูประกอบการดานธุรกิจ  การ

ผลิตและการจัดจําหนาย  เนนผลิตภัณฑท่ีเปนภูมิปญญา  การอนุรักษ การพัฒนาสภาพแวดลอมและ

การใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางคุมคา  

๔.  เปนผลิตภัณฑท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนโดยผานการเรียนรูจากการจัดประสบการณตรง  
ในดานการออกแบบ สรางผลิตภัณฑ และการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

๕.  เปนผลิตภัณฑท่ีผูเรียนสามารถนําความรูไปปฏิบัติและพัฒนาสูการประกอบอาชีพจน
ประสบความสําเร็จและเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 

๖.  เปนผลิตภัณฑท่ีสนับสนุนวิสัยทัศนสถานศึกษา คือ “เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อสราง
คุณภาพและคุณธรรม  รักษวิถีไทย  ใสใจส่ิงแวดลอม  เตรียมพรอมสูสากล” 

๗.  เปนผลิตภัณฑท่ีสนับสนุนอัตลักษณของสถานศึกษา ไดแก “การเรียนรูเพื่อการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน”   
๓. กระบวนการเรียน / ข้ันตอน 

 กระบวนการจัดการเรียนรูในรายวิชา ง๒๒๒๐๒  ผลิตภัณฑผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน   

๑ ภาคเรียน จํานวน ๒๐ ช่ัวโมง มีรายละเอียดเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

ช่ัวโมง  ๑ – ๔  

- เรียนรูเรื่องพืชในทองถ่ินท่ีนํามาทําสียอมผาได 

- เรียนรูเรื่องผาและเสนใยท่ีใชในการยอมสีธรรมชาติ 

- เรียนรูข้ันตอนการสกัดสีจากพืชในทองถ่ิน  

ช่ัวโมงท่ี ๕ – ๘ ข้ันตอนการทําผามัดยอม 

-     การออกแบบ 

-     การมัดลาย 

-     การยอมสีจากพืชในทองถ่ิน 

ช่ัวโมงท่ี ๙ – ๒๐ ผลิตภัณฑจากผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน 

- การออกแบบ 

- การผลิตช้ินงาน 

- การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

- การจัดจําหนาย 



๔. ผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการดําเนินงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ เส้ือผาสําเร็จรูปมัดยอมสีจากพืชใน

ทองถ่ิน Fashion Local Natural นั้น สงผลใหเกิดความสําเร็จท้ังนักเรียน ครูผูสอน และโรงเรียน ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

- นําผลิตภัณฑผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน รวมจัดนิทรรศการงานวิจัยแหงชาติ  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

- จัดแสดงและจําหนายผลงานผลิตภัณฑนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- ครั้งท่ี ๖๐ – ๖๔ ณ อิมแพ็คอารีนา  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
- นําเสนอผลงานผลิตภัณฑนักเรียนในงานหัตถศิลปถ่ินโภชนา ครั้งท่ี 1 ระหวา 

วันท่ี 5 – 7 กันยายน  2555 ณ บริเวณถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงกรุงเกษม นกระทรวงศึกษาธิการ 
- นําเสนอผลงานผลิตภัณฑนักเรียนในงานหัตถศิลปถ่ินโภชนา ครั้งท่ี 2 ระหวาง 

วันท่ี 7 – 9 สิงหาคม  2556 ณ บริเวณถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 
   -   นําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการสอนงานอาชีพ ณ ประเทศ 

ภูฏาน  ระหวางวันท่ี ๑๕ - ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ดานแหลงการเรียนรู  

ศูนยนักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย จากคุรุสภา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

- รวมเผยแพรผลิตภัณฑผลงานนักเรียนในพิธีเปดศูนยแกนนําขยายเครือขายนัก 

ธุรกิจนอยมีคุณธรรม  นําสูเศรษฐกิจในวันจันทรท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗  ณ  ลานขวัญบัว โรงเรียนราช

โบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี 

- เปนวิทยากรอบรมและจัดฐานการเรียนรู ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนงาน 

อาชีพ ในโครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค ณ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  

จังหวัดนครราชสีมา 

- เปนวิทยากรอบรมและจัดฐานการเรียนรู ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนงาน 

อาชีพ ในโครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค ระหวางวันท่ี  ๒๖ – ๒๗  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตําบลวังสรรพรส  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี    

- นําเสนอผลงานผลิตภัณฑนักเรียนในงานหัตถศิลปถ่ินโภชนา ครั้งท่ี 2 ระหวาง 
วันท่ี 7 – 9 สิงหาคม  2556 ณ บริเวณถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ดาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผลงานนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมเยาวชน 
ไทย 2558 วันท่ี 20-28 ตุลาคม 2558 ณ ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา กรุงเทพฯ 

- จัดแสดงและจําหนายผลงานผลิตภัณฑนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งท่ี ๖๕ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุเทพมหานคร ระหวางวันท่ี ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

 

 



- นําเสนอผลงานผลิตภัณฑนักเรียนในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต 
แนวคิด “การศึกษาสรางชาติตลาดคลองผดุงฯ สรางสุข” ขางทําเนียบรัฐบาล ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๙  
  -   จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผลงานนักเรียนในงาน “สวัสดีปใหมลาว 
๒๕๖๐” จัดโดยแขวงบอแกว สปป.ลาว และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหวางวันท่ี 13-16 
เมษายน ๒๕๖๐ 
๕. ประโยชนท่ีไดรับ 

 ๑.  นักเรียนไดฝกประสบการณตรง  ท้ังดานการเปนผูผลิตท่ีผลิตสินคาออกจําหนาย  โดย

เปนผูประกอบการดานธุรกิจการผลิตเส้ือสําเร็จรูปจากผามัดยอม  หมวกผามัดยอม  ผาเช็ดหนา  

กระเปาผามัดยอม  ผาผืนสําหรับตัดเส้ือ ท่ีมีเอกลักษณของสีท่ีไดจากพืชในทองถ่ิน   

 ๒.  นักเรียนเปนผูบริการดานการจําหนาย  จัดตกแตงสินคา  แนะนําสินคา  ตรวจสอบสินคา  

ทําบัญชีการจําหนาย     

 ๓.  นักเรียน มีความรู ความเขาใจในคุณคาของทรัพยากรในทองถ่ิน ตอการดํารงชีวิตมากข้ึน 

 ๔.  นักเรียน เกิดจิตสํานึกท่ีดีตอการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน รัก และช่ืนชมชุมชนท่ี

ตนอาศัยอยู 

๕.  นักเรียน เกิดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนเปนผูนําเยาวชนท่ีดี  ดาน

การอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๖.  โรงเรียน ชุมชน องคกรภาครัฐ และเอกชน ไดรวมการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน  

การปฏิบัติงานรวมกันอยางยั่งยืน 

 ๗.  โรงเรียนไดกระบวนการ การอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา

นักเรียนท่ีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน  

๖. ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

 -  ปจจัยภายใน 

    1.  บุคลากรมีความรู ความสามารถในเรื่องการทําผามัดยอม และสามารถถายทอดความรู

ไปสูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    2.  สถานศึกษาเห็นความสําคัญโดยใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก

เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน  

    3.  ในพื้นท่ีโรงเรียนและชุมชนใกลเคียงมีทรัพยากรพืชท่ีมีความสมบูรณ เมื่อนํามาสกัด

เปนสีจะมีลักษณะสีท่ีเขม ชัดเจน สวยงาม สงผลทําใหผามัดยอมของโรงเรียนวัดดอนหวายมีลักษณะ

สีท่ีสวยงาม มีความโดดเดน 

           -  ปจจัยภายนอก 

     การสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ให

การสนับสนุนดานของงบประมาณ ใหพื้นท่ีในการจัดแสดงและจําหนายและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ผามัดยอมสีจากพืชในทองถ่ิน Fashion Local Natural ทําใหเปนท่ีรูจักแกผูพบเห็นท่ัวไป 



ภาพกิจกรรมและความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


