
 
 

 

 

 

โครงการ สบู่เหลวสมุนไพรส าหรับห้องน า้นักศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

นางสาวรินรดา ชยัวงค ์ รหัสนักศึกษา   621310447 

นางสาววรรณวสิา ผลญัชยั รหัสนักศึกษา   621310448 

นางสาววรัญญา สุภารักษ ์ รหัสนักศึกษา   621310450 

นายวรีชน จินดาศกัด์ิ รหัสนักศึกษา   621310451 

นางสาวศกนุตลา แยม้ช่ืน รหัสนักศึกษา   621310452 

นายศวสักร ปาระบุญวงค ์ รหัสนักศึกษา   621310454 

นายศุภกิตต์ิ ธูปบูชา รหัสนักศึกษา   621310456 

นางสาวศุภมาศ ขตัติยะ รหัสนักศึกษา   621310457 

นายสรุจ พวงศรี รหัสนักศึกษา   621310460 

นางสาวเสาวลกัษณ ใจกนัทะ รหัสนักศึกษา   621310464 

นางสาวอารียา ธรรมชาติอารี รหัสนักศึกษา   621310466 

 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจิตอาสาดว้ยตนเอง(ProjectBase Learning,PBL) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2562
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รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PBL 

1. นางสาวรินรดา  ชยัวงค ์         รหสันกัศึกษา  621310447 

2. นางสาววรรณวิสา  ผลญัชยั    รหสันกัศึกษา  621310448 

3. นางสาว วรัญญา  สุภารักษ ์    รหสันกัศึกษา  621310450 

4. นายวีรชน  จินดาศกัด์ิ             รหสันกัศึกษา  621310451 

5. นางสาวศกนุตลา  แยม้ช่ืน      รหสันกัศึกษา  621310452 

6. นายศวสักร  ปาระบุญวงค ์     รหสันกัศึกษา  621210454 

7. นายศุภกิตต์ิ  ธูปบูชา               รหสันกัศึกษา  621310456 

8. นายศุภมาศ  ขตัติยะ                รหสันกัศึกษา  621310457 
9. นายสรุจ พวงศรี                     รหสันกัศึกษา  621310460 

10. นางสาวเสาวลกัษณ์ ใจกนัทะ รหสันกัศึกษา  621310464 

11. นางสาวอารียา ธรรมชาติอารี  รหสันกัศึกษา  621310466 
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ค าน า 

โครงงานเล่มน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนวิชาการเรียนรู้ผา่น

กิจกรรม 610102 โครงการจิตอาสาดว้ยตนเอง (PBL) ชั้นปีท่ี1 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือ

เสริมสร้างสุขอนามยัของนกัศึกษาและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยการใช้

สบู่เหลวสมุนไพร ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาวิธีการท า การจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 

การลงมือปฏิบติั ตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพของสบู่เหลวสมุนไพร 

 คณะผูจ้ดัท าตอ้งขอขอบคุณ อ.ดร.วรินพร กลัน่กล่ิน  ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท า

โครงงาน คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผูท่ี้อ่านโครงงานจะไดรั้บความรู้จาก

โครงงานเร่ืองน้ีและหวงัวา่จะเป็นประโยชน์กบัท่านผูอ่้านทุกๆท่าน โครงงานเล่มน้ี

อาจมีส่ิงใดผดิพลาดกข็ออภยัมา ณ โอกาสน้ี 

 

คณะผูจ้ดัท า 
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สารบญั 

                                                                                                                                                                                               

หนา้ 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PBL          ก 

ค าน า               ข 

สารบญั                       ค 

ช่ือโครงการ            1 

ช่ือสมาชิกกลุ่ม                         1 

ท่ีมาความส าคญัของโครงการ                     1 

วตัถุประสงค ์                       1 

วธีิด าเนินงาน                                  2 

ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการ         3  

สรุปผลของโครงการ          4 

ปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะ         4 

ภาคผนวก           5 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

1.ช่ือโครงการ สบู่เหลวสมุนไพรส าหรับหอ้งน ้านกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ช่ือสมาชิกกลุ่ม  

1. นางสาวรินรดา  ชยัวงค ์         รหสันกัศึกษา  621310447 ท าแบบสอบถาม 

2. นางสาววรรณวิสา  ผลญัชยั    รหสันกัศึกษา  621310448 ท าโครงงาน 
3. นางสาววรัญญา  สุภารักษ ์     รหสันกัศึกษา  621310450 ท าโครงงาน 

4. นายวีรชน  จินดาศกัด์ิ             รหสันกัศึกษา  621310451 ท าโครงงาน 

5. นางสาวศกุนตลา  แยม้ช่ืน      รหสันกัศึกษา  621310452 ท าโครงงาน 

6. นายศวสักร  ปาระบุญวงค ์     รหสันกัศึกษา  621210454 ท าโครงงาน 

7. นายศุภกิตต์ิ  ธูปบูชา               รหสันกัศึกษา  621310456 ท า Poster 
8. นายศุภมาศ  ขตัติยะ                รหสันกัศึกษา  621310457 ท าสรุปผลและเตรียมความพร้อม 

9. นายสรุจ พวงศรี                      รหสันกัศึกษา  621310460 น าเสนอ 

10. นางสาวเสาวลกัษณ์ ใจกนัทะ รหสันกัศึกษา  621310464 น าเสนอ 
11. นางสาวอารียา ธรรมชาติอารี  รหสันกัศึกษา  621310466 ท าโครงงาน    

3.อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน ดร.วริพร กล่ินกลัน่ 

4.ทีม่าความส าคญัของโครงงาน 

CMU Smart Health 

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลงเห็นวา่สบู่ท่ีมีอยูค่ณะไม่เพียงต่อการใชบ้ริการของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรม

เกษตรซ่ึงการใชส้บู่หลงัจากท าธุระเสร็จในหอ้งน ้าเป็นเร่ืองส าคญัมาก เพราะเป็นการความสะอาด

ท่ีถูกคุณลกัษณะอนามยั ทางผูท้  าโครงการจึงอยากสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเริมสุขภาพท่ีดี สร้าง
สุขลกัษณะท่ีดีโดยการท าสบู่เหลวท าความสะอาดมือของนกัศึกษาหลงัจากท าธุระส่วนตวัเสร็จใน

หอ้งน ้า 

5. วตัถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดสุขภาวะท่ีดีจากการช าระลา้งมือหลงัท าธุระส่วนตวัในหอ้งน ้า

เรียบร้อยแลว้ 
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5.2 ปรับลกัษณะภายนอกของหอ้งน ้านกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหดี้ข้ึน 

6.  วธีิการด าเนินงาน 

 

 

 

กจิกรรม วนัที่เร่ิมต้น-วนัที่ส้ินสุด วธีิการด าเนินงาน 

ท าการปรึกษาอาจารยแ์ละ
สมาชิกในกลุ่ม 

25 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 
2562 
 

พูดคุย เสนอแนะ และ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ส ารวจหอ้งน ้านกัศึกษา 26 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 
2562 

ส ารวจจ านวนหอ้งน ้าภายใน
คณะ 
เพ่ือท่ีจะท าสบู่เหลวมาตาม
จ านวน 

ส ารวจวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท า
สบู่เหลว 

27 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 
2562 

ศึกษาขอ้มูลในการท าสบู่เหลว
สมุนไพรและขั้นตอนการผสม 

ลงมือปฏิบติัท าสบู่เหลว 13 มกราคม 2563 – 15 
มกราคม 2563 

ผสมวตัถุดิบทุกอยา่งและ
ทดลองใช ้

บรรจุสบู่เหลวใส่ขวด
ผลิตภณัฑ ์

16 มกราคม 2563 – 16 
มกราคม 263 

บรรจุใหเ้รียบร้อยเพ่ือเตรียม
ไปวางท่ีหอ้งน ้า 

น าขวดผลิตภณัฑส์บู่เหลวไป
วางบริเวณอ่างล่างมือหอ้งน ้า
นกัศึกษา 

17 มกราคม 2563 – 17 
มกราคม 2563 

ขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษา
เพ่ือน าสบู่เหลวไปวางบริเวณ
อ่างล่างมือในหอ้งน ้ า 

ท าแบบสอบถามหลงัการใช้
สบู่เหลวสมุนไพร 

17 กมุภาพนัธ์2563 – 17 
กมุภาพนัธ ์2563 

สอบถามความพึงพอใจและ
รับฟังขอ้เสนอแนะ 
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เชิงคณุภาพ

ความพงึพอใจ ความร็ที่มากขึน้

7. ผลที่ได้จากการด าเนินการ  

  7.1  เชิงปริมาณ 

        จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงงาน : อาจารย ์      1    คน 

                                                    นกัศึกษา    11   คน  

                                                    รวม            12  คน 

  7.2 เชิงคุณภาพ 

 ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้และทกัษะในการท าสบู่มากข้ึนและผูเ้ขา้ร่วมทุกคนมีความพึงพอใจ

ในการท างานจิตอาสาคร้ังน้ีเพราะเป็นห่วงเร่ืองสุขภาพต่างๆของนกัศึกษาคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  
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8. สรุปผลของโครงการ 

ในช่วงเเรกคือ สมาชิกในกลุ่มไม่เขา้ใจในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างานเเต่ละ

อยา่งซ่ึงท าใหง้านมีความล่าชา้เเละไม่เป็นไปตามเป้าหมายในเวลาท่ีตั้งไว ้เเต่ในช่วง

หลงัไดมี้การพูดคุยกบัสมาชิกเก่ียวกบัหนา้ท่ีของเเต่ละคนเพ่ิมข้ึน จึงท าใหก้ารท างานมี

ความรวดเร็วเเละมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

9. ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ 

อุปสรรคในการท าโครงการคือการผสมสบู่เหลวสมุนไพร เน่ืองจากในการผสมสบู่

เหลวตอ้งใชส่้วนผสมหลายอยา่ง ท าใหก้ารหาส่วนผสมเป็นอุปสรรคในการโครงการ

น้ี และขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการคือการปรับเปล่ียนตวักล่ินและสีของสบู่

เหลวสมุนไพรใหน่้าใชย้ิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการเตรียมอุกรณ์ 

วสัดุอุปกรณ์ วนัที ่
1.ซ้ือกลีซอลรอลและอุปกรณ์อ่ืนๆ 3 มกราคม 2563 

2.ซ้ือ N70 13 มกราคม 2563 

3.ซ้ือขวดบรรจุสบู่เหลว 13 มกราคม 2563 

4.อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใช ้ 13 มกราคม 2563 
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ขั้นตอนการผลติสบู่ 

 ขั้นตอน 
 1.ใส่กลีซอลรอลลงไป 

 2.ผสมเกลือ ขม้ินและN70 
คนใหเ้ขา้กนั 

 3.บรรจุสบู่เหลวสมุนไพรท่ีได ้
บรรจุใส่ลงบรรจุภณัฑ ์
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ขั้นตอนด าเนินงานหลงัผลติสบู่ 

 1.เตรียมสบู่เหลวสมุนไพรเพ่ือน าไปวาง 

 2.ขออนุญาตอาจารยเ์พ่ือน าสบู่เหลว
สมุนไพรไปวางในหอ้งน ้ านกัศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 3.น าสบู่เหลวสมุนไพรไปวางท่ีหอ้งน ้า
นกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 4.น าสบู่เหลวสมุนไพรไปวางท่ีหอ้งน ้า
นกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 


