
โรงเรยีนบา้นนเรศ)
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รายงาน "วิธีปฏิบัติงานที�ดี 
(BEST PRACTICE)"

เกี�ยวกับผลการดาํนนิงานการจดัการเรยีนรูง้านอาชพีในโรงเรยีน

การผูกผ้า การจีบผ้า
(ส่วนหนึ�งของโครงการจีบเก่ง Everyon Can Do)



แบบการนำเสนอรายงาน  วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 

 

๑. ชื่อผลงาน  : …………….................................................................... .................................................................  
๒. ชื่อผู้เสนอผลงาน  : ……………...............................................เบอร์โทร...................................... ....................... 
    โรงเรียน : ……………............................................................................................................................... .......... 
    สังกัด  : ……………........................................................................................................................................ ... 
 
๓.  ความสำคัญ/หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

โรงเรียนบ้านนเรศเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับวัด และชุมชนที่มี
ประชากรค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งโดยปกติแล้ววัดและชุมชนจะมีงานพิธีที่สำคัญต่าง ๆ เช่น งานศพ งานแต่ง งาน
บวช เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวัดและชุมชนค่อนข้างบ่อย ทางโรงเรียนบ้านนเรศได้ไปร่วมงานพิธีของ
วัดและชุมชนอยู่เสมอ และได้สังเกตเห็นว่าส่วนมากการจัดงานพิธีต่าง ๆ นั้น จะจัดกันแบบเรียบง่าย ไม่มีการ
จับจีบผ้าหรือตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม จึงทำให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนเรศ ร่วมกับ โครงการ
สานอนาคตกการศึกษา CONNEXT ED และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม นำความสุขสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจับจีบผ้าให้กับนักเรียน
และคนชุมชน ในขณะเดียวกันนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพและหารายได้ในอนาคต อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ด้วย 
 ต่อมาในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนเรศได้รับการคัดเลือกโครงการจากโครงการสานอนาคต
การศึกษา CONNEXT ED ให้เป็นโครงการ “BEST PRACTICE” และได้ดำเนินการต่อยอดโครงการ ซึ่งทาง
โรงเรียนบ้านนเรศได้เล็งเห็นว่า การนำโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการมาก่อนนั้น มาดำเนินการพัฒนาและต่อยอด
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้โครงการดีขึ้นกว่าเดิม จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก จึงได้
จัดตั้งโครงการ “การจับจีบผ้าในงานพิธีต่าง ๆ” ขึ้น โดยมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการจับ
จีบผ้า โดยเน้นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืนและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งจะมีการสาธิตและ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มีการจัดทำลายผ้าสำเร็จรูปเพ่ือจัดจำหน่าย มีการต่อยอดชิ้นงาน เช่น การออกแบบ
ลายผ้าใหม่ ๆ  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งผ้าให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อีกท้ังยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สังคมภายนอกรู้จักมากยิ่งข้ึนด้วย 
 
๔. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน  
4.2 เพ่ือจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการจับจีบผ้า 
4.3 เพ่ือสร้างนักเรียนแกนนำเกี่ยวกับการจับจีบผ้า 
4.4 เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจ 
4.5 เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้านจับจีบผ้า 
4.๖ เพ่ือจัดทำลายผ้าสำเร็จรูปจำหน่าย 

 
 
 
 

การผูกผ้า และการจับจีบผ้า  (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจีบเก่ง ตีมันส์ Everyone Can do) 
086-2117427 นายเกียรติศักดิ์  สุพรรณคำ 

บ้านนเรศ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 



๕. การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน   
      
5.1 แผนการดำเนินกิจกรรม 

 
ที ่ รายละเอียด เริ่มต้น สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผน และเตรียมการ 

๑.๑ ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการ หัวหน้า
โครงการ และผู้เกี่ยวข้องแล้วขยายผลสู่คณะครู 
๑.๒ เขียนโครงการ 
๑.๓ เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม 
๑.๕ สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทางใน
การดำเนินการ 
๑.๖ ติดต่อประสานงานและเตรียมความพร้อม  
๑.๗ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและวิธี
ประเมินผล 

พ.ค. 
๒๕๖๓ 

พ.ค. 
๒๕๖๓ 

- คณะครู 
- คณะกรรมการ  
  สถานศึกษา  
- ตัวแทนนักเรียน 

๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้วางแผนไว้ 
๒.๑ จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.๒ พัฒนานักเรียนแกนนำเกี่ยวกับการจับจีบผ้า 
๒.๓ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ 
๒.๔ ออกแบบและจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
๒.๕ สร้างเอกลักษณ์และรายได้ 
๒.๖ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 

พ.ค. 
๒๕๖๓ 

เม.ย. 
๒๕๖๔ 

- คณะครู 
- นักเรียนทุกคน 

๓ ขั้นตรวจสอบและประเมิน 
๓.๑ ดำเนินการประเมินผลการจัดโครงการโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
๓.๒ ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 
ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าร้อยละ ทั้ง
ในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ 
๓.๓ ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบ
บันทึกกิจกรรม ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ( Content  
Analysis ) 
๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนบ้านนเรศ 

มี.ค. 
๒๕๖๔ 

มี.ค. 
๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม
โครงการ 

4 ขั้นสรุปและการพัฒนาต่อยอด 
สรุป ประเมินผลโครงการ  

มี.ค. 
๒๕๖๔ 

มี.ค. 
๒๕๖๔ 

- ครูเกียรติศักดิ์ 

 
 

 



5.2 รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านนเรศได้นำวงจรพัฒนาคุณภาพของเดมิ่ง หรือ PDCA  มา
ใช้ในการดำเนินการ  ๔ ขั้นตอนดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงข้ันตอนการดำเนินโครงการ ผ่านกระบวนการ PDCA 
 

5.3 การดำเนินกิจกรรม 
 

  กิจกรรมที่ 1     การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 
 

โรงเรียนบ้านนเรศได้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นบูรณาการสาระท้องถิ่นเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ เพื่อยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้สาระท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน เพื ่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน เพื ่อสร้าง
เอกลักษณ์ของโรงเรียนด้านการผูกผ้าและการจับจีบผ้าในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านจับจีบผ้า
ให้กับนักเรียน เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านนเรศและชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งเน้นด้านความสัมพันธ์กับ ๓ 
สถาบันหลัก ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
ภาพที่ 2 QR CODE หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจับจีบผ้าในงานพิธีต่าง ๆ โรงเรียนบ้านนเรศ 

 
 



 กิจกรรมที่ 2     สร้างนักเรียนแกนนำด้านการจับจีบผ้า 

  หลังจากมีการประชุมวางแผนและปรึกษาหารือแล้ว ได้มีการขยายผลเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม โดยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำด้านการจับจีบผ้า  โดยมีกิจกรรมเสริมคือ
กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำด้านการแสดงกลองยาวขึ้น ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสหวิทย์ โดยมีการ
ดำเนินกิจกรรมและรายละเอียด ดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 QR CODE โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำด้านการจับจีบผ้า 
 

 
 กิจกรรมที่ 3     จัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านการจับจีบผ้าและการแสดงกลองยาว 

  โรงเรียนบ้านนเรศได้ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ โดยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสานอนาคต
การศึกษา CONNEXT ED โรงเรียนบ้านนเรศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการจับจีบผ้าและการเล่น
กลองยาวแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ เช่น ชนิดของผ้า การจับจีบผ้าลาย
ต่าง ๆ เป็นต้น ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ นอกจากจะได้รับความร่วมมือด้านงบประมาณจากโครงการสาน
อนาคตการศึกษา CONNEXT ED แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากร นักเรียน รวมไปถึงบุคคลภายนอก ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้เกิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นี้ขึ้น 

  โดยลักษณะของศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นี้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณหอประชุมนิรมิตมุกดาโรงเรียนบ้านนเรศ 
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านนเรศมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้มากที่สุด โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ืออำนวยความสะดวกและเป็นการประหยัดทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ ทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นอกจาก
จะเป็นศูนย์กลางด้านการจับจีบผ้าและการแสดงกลองยาวและยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีได้
อีกด้วย  

 

ภาพที่ 4 ภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านการจับจีบผ้า โรงเรียนบ้านนเรศ 



 
 กิจกรรมที่ 4     ออกแบบและจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 

โรงเรียนบ้านนเรศได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นขึ้น เพ่ือให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ โดยมีการวางรูปแบบไว้ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 5 QR CODE หลักสูตรอบรมระยะสั้น โรงเรียนบ้านนเรศ 

 
 

 กิจกรรมที่ 5     สร้างรายได้ 
 

ตารางแสดงรายได้จากโครงการ “จีบเก่ง ตีมันส์ Everyone can do”  
ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของโรงเรียนบ้านนเรศ 

ที ่ กิจกรรมที่สร้างรายได้ 
รายได้ 

กลองยาว จับจีบผ้า 
๑ งานเกษียณข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านนเรศ ๑,๐๐๐ 2,000 
๒ พิธีเปิดงานกีฬาดอนเจดีย์จูเนียร์ลีก ครั้งท่ี ๘ - ๑,๐๐๐ 
๓ จับจีบผ้างานบวช ณ วัดฆะมัง - ๑,๐๐๐ 
๔ งานกฐินวัดนเรศสุวรรณาราม ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๕ พิธีปิดงานกีฬาดอนเจดีย์จูเนียร์ลีก ครั้งท่ี ๘ ๒,๔๐๐ 3,๐๐๐ 
๖ โรงเรียนในกลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถีเช่าผ้าจำนวน ๕ ม้วน - ๕๐๐ 
๗ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพระลอย ๓,๐๐๐ 1,000 
๘ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพระลอย ๓,๐๐๐ - 
๙ งานถ่ายทำ VTR อำเภอดอนเจดีย์ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ๒,๐๐๐ - 

๑๐ แห่ขันหมาก งานแต่ง ณ วัดพระนอน ๕,๐๐๐ - 
๑๑ งานแก้บน อำเภอดอนเจดีย์ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ๑,๕๐๐ - 
๑๒ จับจีบผ้างานแต่ง - ๑,๐๐๐ 
๑๓ แก้บนไอ้ไข่ ณ วัดนเรศสุวรรณาราม ๒,๕๐๐ - 
๑๔ งานศพ ณ วัดนเรศสุวรรณาราม ๑,๕๐๐ 3,000 

รวม ๒๔,๙๐๐ 13,๕๐๐ 
 



 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงการมีรายได้จากการดำเนินโครงการของนักเรียน 

 
๗. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 
 7.1 ความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเรศ 
 7.2 ความร่วมมือ และสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้นำชุมชน 
 7.3 ความร่วมมือของนักเรียน 
 7.4 ความร่วมมือ และสนับสนุนจากองค์กรเอกชน  
 7.5 ความร่วมมือ และสนับสนุนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
๘. ประโยชน์ที่ได้รับ   

8.1 นักเรียนมีทักษะอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน  
8.2 โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการจับจีบผ้า 
8.3 โรงเรียนมนีักเรียนแกนนำเกี่ยวกับการจับจีบผ้า 
8.4 โรงเรียนมศีูนย์การเรียนรู้และเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจ 
8.5 โรงเรียนมเีอกลักษณ์ด้านจับจีบผ้า 

 
๙. ข้อเสนอแนะ       
 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  เป็นกิจกรรมที ่ด ี สามารถส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีทักษะอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน 
นอกจากนี้ยังมีการขยายผลสู่ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ควรดำเนินกิจกรรม และพัฒนากิจกรรมนี้
ให้ดียิ่งขึ้นไป  
 
 9.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  เห็นควรให้ดำเนินกจิกรรม และพัฒนากิจกรรมนี้ต่อไป 
 
 
 
 
 



 
๑๐. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

10.1 การเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ช่อง Bannarase Chanel 
 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ช่อง Bannarase Chanel 

 
10.2 รางวัลที่ได้รับ 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงเกียรติบัตรการดำเนินโครงการ และได้รับรางวัล Best Practice 

 
 
 



๑๑. ภาพกิจกรรม 

 
 
 

   
ภาพการฝึกทักษะด้านการจับจีบผ้าของนักเรียน 

 

   
ภาพการฝึกทักษะด้านการจับจีบผ้าของนักเรียน 

 

   
ภาพการฝึกทักษะด้านการจับจีบผ้าของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 



 
 

   
ผลงานด้านการจับจีบผ้าของนักเรียน 

 

   
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียนอื่น 

 

   
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากร PIM 

 
 



   
การเรียนรู้ในค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ 

 

 

   

การจับจีบผ้างานแต่ง โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนเรศ 

 
 

   

การจับจีบผ้างานแต่ง โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนเรศ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 




