๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลงาน ดับกระหายสไตล์โยธิน

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลงาน ดับกระหายสไตล์โยธิน
ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรงใต้
อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์โรงเรียน ๐-๒๑๗๓-๗๑๙๔ โทรสำร ๐-๒๓๙๘-๕๐๙๙
E-mail : watyotinpradit@gmail.com
๒. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน
๒.๑ นำงนันทนำ
บัวสุข
โทร ๐๙๐-๘๙๐-๑๗๘๑
๒.๒ นำงสำวลัคนำ
อัคนิฐมนตรี
โทร ๐๘๕-๑๗๕-๕๕๓๙
๒.๓ นำงสำวสุวรรณำ ศรีสวรรค์
โทร ๐๙๖-๒๙๘-๗๕๒๙
๒.๔ นำยนพดล
ศิริจรรยำ
โทร ๐๘๖-๒๐๗-๕๒๐๖
๓. นักเรียนผู้เข้ำร่วมแข่งขัน
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

เด็กหญิงชลธิชำ
เด็กหญิงณัฐวรำ
เด็กหญิงอลิสำ
นำงสำวชลธิชำ
เด็กชำยพีรพล

แสนเมือง
รินทร์อำภำ
คำใบศรี
ทวินันท์
ขุนเจริญศรี

Best Practice
๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลงาน ดับกระหายสไตล์โยธิน
๑. ผลิตภัณฑ์ / อาชีพ
๑.๑ ความสาคัญของผลงาน
ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่หลำกหลำยประเภทได้รับควำมนิยมสูงมำกขึ้น เช่น น้ำผลไม้ น้ำอัดลม
หลำกสี ชำเขียว ซึ่งน้ ำเหล่ำนี้มีกำรแต่งแต้มรสชำติ กลิ่ นและสีให้แปลกใหม่เพื่อให้รับประทำนได้ง่ำย
หำซื้อได้ตำมร้ำนสะดวกซื้อทั่วไป เป็นที่ได้รับควำมนิยมของคนทั่วไป ซึ่งขณะเดียวกันอิทธิพลจำกโฆษณำ
มีผลกระตุ้นให้อยำกรู้ อยำกลองชิมเพิ่มมำกขึ้น อำจติดใจจนกลำยเป็นเครื่องดื่มแทนน้ำเปล่ำ ทำให้คนเริ่ม
ติดรสหวำน และดื่มบ่ อยเป็ น ประจำจนกลำยเป็นโรคอ้ว นได้ง่ำย เรำไม่ส ำมำรถปิดกั้นไม่ให้ เลื อกดื่ม
เครื่องดื่มเหล่ำนี้ได้ แต่ควรแนะนำให้เลื อกสรรสิ่งที่มีประโยชน์ และมีคุณค่ำทำงสำรอำหำรที่เหมำะสม
เช่น นมรสจืด เครื่องดื่มจำกน้ำผลไม้สด หรือเครื่องดื่มจำกพืชผักและสมุนไพรต่ำงๆ เพรำะมีสำรอำหำร
หลำยชนิด ทั้งวิตำมิน เกลือแร่ เป็นต้น จำกสภำพปัญหำข้ำงต้น จึงนำควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำปรับใช้ ในกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยกำรนำพืชสมุนไพรที่
มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน มำทำน้ำสมุนไพรเพื่อเป็นกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับโรงเรียนและชุมชน
ดังนั้น เครื่องดื่มที่ทำจำกผักผลไม้ เครื่องดื่มจำกพืชผักและสมุนไพรต่ำงๆ สำมำรถทำได้ง่ำย
รำคำไม่แพงสำมำรถนำพืช ผักสมุนไพรที่มีอยู่ในโรงเรียน ชุมชน มำทำเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มี
สรรพคุณสำมำรถรักษำโรคได้ และมีผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยเรำเองไม่มีสำรเคมีปนเปื้อน ปลอดภัยและ
สะอำด
๑.๒ การดาเนินงาน
ผู้บริห ำร ครู และนักเรียน ได้เห็ นถึ งควำมสำคัญของพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในโรงเรียนและ
ชุมชนเป็นอย่ำงมำก จึงวิเครำะห์สภำพปัญหำ วำงแผนและร่วมระดมควำมคิด ปรับปรุงหลักสูตร ,
บูรณำกำรในทุกกลุ่มสำระ จัดทำเป็นหลักสูตรเพิ่มเติม/วิชำเพิ่มเติม ผ่ำนกระบวนกำรบูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสำระได้ประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรบูรณำกำร
ในเรื่องเกี่ยวกับกำรทำน้ำดื่มสมุนไพร เข้ำสู่ในรำยวิชำของตนเอง โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

กำรน ำเสนอประโยชน์ และคุณค่ำของน้ำดื่มพืช สมุนไพร กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ใช้ ในเรื่อง
อัตรำส่วนและร้อยละ กำไรขำดทุน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เรียนรู้ชนิดของพืช กลุ่มสำระกำร
เรี ย นรู้ ภ ำษำอัง กฤษเรี ย นรู้ คำศั พท์ของสมุน ไพรนั้น ๆ กลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้สั งคมศึ กษำศำสนำและ
วัฒนธรรมใช้ในกำรบันทึกรำยรับรำยจ่ำย กำรดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะออกแบบสื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สืบค้นข้อมูล
และลงมือปฏิบัติจริง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้พลและสุขศึกษำ ได้รู้ประโยชน์ของน้ำสมุนไพร นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมกำรผลิตน้ำดื่มสมุนไพรตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลโดยกำรวำงแผนและแบ่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมน้ำสมุนไพร และสำมำรถบอกวิธีกำรผลิตในขั้นตอนที่ได้เรียนรู้ได้
ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนแต่ละบุคคลได้แสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ในทุกกลุ่มสำระได้จัดทำ
ผลงำนนักเรียนเป็นโครงงำนในแต่ละกลุ่มสำระ แต่ละหน่วยที่ทำกำรเรียนกำรสอน โดยนำมำแสดงใน
กำรจั ด นิ ท รรศกำร ซึ่ ง เป็ น กำรเผยแพร่ ผ ลงำนให้ กั บ เครื อ ข่ ำ ย ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน กลุ่ ม โรงเรี ย น
หน่วยงำนทำงรำชกำร เอกชนอื่น ในช่องทำงต่ำง ๆ ยังจัดจำหน่ำย เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ดับกระหำย
สไตล์โยธิน นำมำจัดทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยในกำรประกอบอำชีพ นิเทศติดตำม ปรับปรุงแก้ไข อีกด้วย
๒. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / อาชีพ
๒.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนาไปใช้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้และเห็นคุณค่ำของพืชสมุนไพรไทย
๒. เพื่อให้ผู้ศึกษำสำมำรถนำสมุนไพรไปสร้ำงอำชีพและก่อให้เกิดรำยได้
๓. เพื่อผลิตน้ำสมุนไพรที่มีคุณภำพ
เป้ำหมำย
๑. ผู้ศึกษำมีควำมรู้และเห็นคุณค่ำของพืชสมุนไพรไทย
๒. ผู้ศึกษำสำมำรถนำสมุนไพรไปสร้ำงอำชีพและก่อให้เกิดรำยได้
๓. ผู้ศึกษำผลิตน้ำสมุนไพรที่มีคุณภำพ
๒.๒ การออกแบบผลิตภัณฑ์ / อาชีพ
คำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยผลิตน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภำพที่มีคุณประโยชน์และ
มีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงร่ำงกำย โดยจัดทำน้ำดื่มสมุนไพรที่มีคุณภำพ สะอำด ถูกหลักโภชนำกำร น้ำดื่ม

สมุนไพรมีสีสันที่ได้จำกพืชสมุนไพร ซึ่งสร้ำงควำมสวยงำม น่ำสนใจ สำมำรถดึงดูดต่อผู้บริโภคตลอดจน
ซึ่งวัตถุดิบที่นำมำทำน้ำดื่มสมุนไพร เป็นวัสดุหำได้ง่ำยซึ่งได้มำจำกในโรงเรียนและชุมชน
๒.๓ ขั้นตอนการผลิต
มีกำรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพใช้พืชสมุนไพรที่สด สะอำด ปรำศจำกสำรเคมีตกค้ำง ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ์ที่นำมำใช้ในกำรทำน้ำดื่มสมุนไพร โดยมีขั้นตอนกำรทำงำน มีกำรประชุม มีกำรระดมควำม
คิดเห็น วำงแผน ดำเนินงำนตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้พร้อมทั้งมีกำรประเมินผล ปรับปรุงตลอดจนมีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อต่อยอดอำชีพกำรทำน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อเพิ่มรำยได้ในอนำคต
๒.๔ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้บริหำร ครู และนักเรียน ตลอดจนผู้ป กครองและชุมชน ได้ มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำรประเมินและกำรสรุปผลในกำรจัดทำน้ำดื่มสมุนไพร

๓. คุณค่าของผลิตภัณฑ์ / อาชีพ
๓.๑ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ / อาชีพ
น้ ำดื่ มสมุ น ไพร ผลิ ต โดยใช้ก ระบวนกำรที่ มีคุ ณ ภำพตำมจุ ด ประสงค์ คื อ ผู้ ศึ กษำมี ควำมรู้
เกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรไทย สำมำรถนำสมุนไพรไปสร้ำงอำชีพและก่อให้เกิดรำยได้ มีควำมรู้คุณค่ำ
ของสมุนไพรไทย และสำมำรถผลิตน้ำสมุนไพรที่มีคุณภำพ โดยมีเป้ำหมำย มีข้อมูลแสดงให้เห็นกำร
เปลี่ยนแปลงกำรนำสมุนไพรไปสร้ำงอำชีพและก่อให้เกิดรำยได้ น้ำดื่ มสมุนไพรดับกระหำยสไตล์โยธิน
ที่ได้จำกพืชสมุนไพรแต่ละชนิด ซึ่งสร้ำงควำมสนใจ และผู้บริโภคได้รู้เกี่ยวกับคุณค่ำและสรรพคุณของพืช
สมุนไพร สำมำรถสร้ำงอำชีพและก่อให้เกิดรำยได้แก่นักเรียน
๓.๒ การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุในท้องถิ่น
นำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน มำผลิตเป็นน้ำดื่มสมุนไพร โดยเน้นวัตถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ควำมประหยัด สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ในโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ การเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้บริหำร คณะครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนได้ร่วมกัน สร้ำงอำชีพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนและ
ชุมชน โดยกำรผลิตน้ำดื่มสมุนไพรและมีกำรพัฒนำประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยกำรเผยแพร่ควำมรู้ สรรพคุณ และคุณค่ำของพืชสมุนไพรร่วมทั้งมีกำรให้ควำมรู้กำรทำน้ำดื่ม
สมุนไพร เพื่อสร้ำงเป็นอำชีพและรำยได้
๓.๔ การนาไปใช้
มีกระบวนกำร ขั้นตอนกำรผลิตที่ง่ำย สะดวกต่อกำรนำไปบริโภค น้ำดื่มสมุนไพร มีควำม
สะอำด ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภำพ นักเรียนสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำและต่อ
ยอด สร้ำงเป็นอำชีพ โดยกำรนำไปขำยที่ตลำดมหำวงษ์ แฟลตทหำรเรือ และนำไปทำดื่มเองที่บ้ำนได้
๓.๕ การยอมรับ
จำกกำรดำเนิ น งำนของนักเรียน ครู และบุคลำกรในโรงเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชน
มีควำมรู้ในเรื่องน้ำสมุนไพร “ ดับกระหำยสไตล์โยธิน ” นำควำมรู้ไปประกอบอำชีพในอนำคตได้ และ
จำกกำรดำเนินงำน ได้นำผลงำนไปเผยแพร่ ดังนี้
๓.๕.๑. จัดนิทรรศกำร น้ำสมุนไพร “ ดับกระหำยสไตล์โยธิน ”

๓.๕.๒. นำน้ำสมุนไพร“ ดับกระหำยสไตล์โยธิน ”เข้ำร่วมแสดงผลงำนที่เทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิง
พรำย
๓.๕.๓. ได้เผยแพร่ควำมรู้เรื่อง น้ำสมุนไพร “ ดับกระหำยสไตล์โยธิน ” ในช่องทำง
- ระบบเว็บไซต์โรงเรียน www.wyt.ac.th
- facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
- Line Watyotinpradit
๓.๖ การสร้างงาน สร้างอาชีพ
นักเรียนได้มีควำมรู้และเห็นคุณค่ำของพืชสมุนไพรไทย สำมำรถนำสมุนไพรไปสร้ำงอำชีพ
และก่อให้เกิดรำยได้ กระบวนกำรผลิต กำรขำย กำรคิดคำนวณต้นทุน กำไร และกำรบันทึกรำยรับ
รำยจ่ำย ผลิตน้ำสมุนไพรที่มีคุณภำพ พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์เพื่อประชำสัมพันธ์ผลงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
๓.๗ ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ
จำกกำรดำเนินงำน เรื่อง น้ำสมุนไพร “ ดับกระหำยสไตล์โยธิน ” ในครั้งนี้ได้รับควำม
ร่วมมือจำกคณะผู้บริหำร คณะครู ที่ได้ให้ควำมสำคัญในกำรที่จะสร้ำงอำชี พและสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ เรี ยน นักเรี ยนให้ ควำมสนใจและตั้งในกำรดำเนินงำน จนส ำเร็จ ตลอดจนควำมส ำเร็จ ของน้ำ
สมุนไพร “ ดับกระหำยสไตล์โยธิน ” ไปเผยแพร่ทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน

