
โครงงานทกัษะอาชีพ  
ช่วงช้ันที่  2 

 
 

 

ผู้รับผดิชอบโครงงาน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ปีการศึกษา  2564   โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
   
  
 

  
ครูที่ปรึกษา 

ครูพรวนัเพญ็  กตเวท ี ครูอนันต์  กตเวท ี
ครูประมาณ แสงเพช็ร        ครูสุนารี  แช่มรัมย์ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน   อ าเภอเมือง   จงัหวดัสระแก้ว 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1 

 
 



ชื่อโครงงาน  โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน      นางพรวันเพ็ญ  กตเวที         นายอนันต์  กตเวที       

 นายประมาณ แสงเพ็ชร        นางสาวสุนารี  แช่มรัมย์  
ที่ปรึกษาโครงงาน          นายชาญชัย  ยืนยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
ปีการศึกษา   2564 
 
ที่มาและความส าคัญ 
       โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ได้เกิดข้ึนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแพร่
ระบาดไปในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไวรัส และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง สถานการณ์การแพร่ระบาดก าลังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง และ
ยังไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นนักเรียนส่วนมากในช่วงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6 จึงตระหนักถึงปัญหาใน
ด้านนี้ จึงจัดท าโครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โดยฝึกนิสัย
ให้นักเรียนหมั่นล้างมือเป็นประจ าเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด
มีราคาแพงนักเรียนจึงคิดโครงงานนี้เพ่ือผลิตเจลล้างมือใช้เองเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และการ
น าเอามะนาว ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างมือสูตรมะนาว ประกอบกับได้ศึกษา
วิธีการท าและสามารถน ากลับไปผลิตใช้เองในครัวเรือน และเพ่ือสนองพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้
จัดท าโครงงานนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
  2.   เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการผลิตเจลล้างมือ 
  3.   เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตเจลล้างมือจากมะนาว ซึ่งเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนมีอยู่ 
  4.   เพ่ือป้องกันและลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งมีผลมาจากการสัมผัส 
 
สมมติฐาน 
       การใช้เจลล้างมือในการล้างมือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี 
 
ปัญหา 

1. เจลล้างมือมีราคาแพง 
2. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) 

 
สาเหตุของปัญหา 

1. นักเรียนยังไม่มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาดของตนเองโดยเฉพาะในเรื่องการล้างมือให้สะอาด 
2. เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) 

 
 

 
 
 



กลุ่มเป้าหมาย 
-  เชิงปริมาณ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  โรงเรยีนบ้านทุ่งหินโคน ปีการศึกษา  2564 จ านวน  

93  คน 
-  เชิงคุณภาพ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  โรงเรยีนบ้านทุ่งหินโคน ปีการศึกษา  2564  คิด

เป็นร้อยละ  80   
 
ความเชื่อโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 มีความรับผิดชอบ  มอบความมีน้ าใจ  อยู่ในความพอเพียง 
 
หลักการและหลักธรรมท่ีน ามาใช้ 
  อิทธิบาท 4   หมายถึง คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย  มี 4 ประการ คือ 
   (1)  ฉันทะ  คือ ความพอใจ เป็นความต้องการที่ท าให้มีใจรักที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอแล้ว
ปรารถนาที่จะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  (2)  วิริยะ  คือ ความเพียร  ความขยันประกอบท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม  
  (3)  จิตตะ  คือ ความคิด  ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด  
  (4)  วิมังสา  คือ ความไตร่ตรอง หรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในการท าสิ่งนั้น  มีการวางแผน  วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง  
  สรุป  ว่าการจะท างานสิ่งใดให้ส าเร็จ ต้องรักงาน สู้งาน ใส่ใจงาน และท างานด้วยปัญญา 
 
สถานที ่  

อาคารเรียนช่วงชั้นที่  2  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   
 เริ่มภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ถึง วันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.

2564 
 

งบประมาณ  4,000  บาท 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้
 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมแกนน าผู้ด าเนินการ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นแบ่งกลุ่ม 
เพ่ือก าหนดกิจกรรม  

1.1  ประชาสัมพันธ์โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ 
1.2  คิดชื่อเรื่องเพ่ือน าเสนอครูที่ปรึกษา 
1.3  ศึกษาวิธีการท าผลิตภัณฑ์ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้และสื่อประเภทต่างๆ Internet 
1.4  นักเรียนออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ 
1.5  นักเรียนน ามะนาวมาจากบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
1.6  ต้ังจุดรับบริจาคมะนาวในอาคารเรียน 
1.7 ท าความสะอาด  และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 



1.8  ลงมือปฏิบัติการท าเจลล้างมือ 
 2.  ประเมิน สรุปผลการท าโครงงาน 
 3.  รายงานโครงงาน 
  

ขั้นด าเนินการ 
                  วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ 
                             - หัวเชื้อสบู่เหลว   1 กิโลกรัม 
                             - หัวเชื้อN8000   1 กิโลกรัม 
                             - ผงฟอง    100 กรัม 
                             - ผงข้น    400 กรัม 

- กันบูด    15 ซีซี 
- สารแต่งกลิ่น   30 ซีซี 
- สารK.D.    100 กรัม 
- น้ า    7 กิโลกรัม 

                             - มะนาว    1 กิโลกรัม 
- สี 
- ชาม 

                             - ตาชั่ง ส าหรับชั่งน้ าหนักวัตถุดิบ  
                    - ภาชนะใส่วัตถุดิบกะละมัง, ถัง 
                             - ไม้พาย 

- กรวย 
 

 ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือ 
1. ให้น าผงฟองแช่น้ า 1 ถ้วยไว้ก่อน จนละลายเป็นน้ าใสๆ 
2. น าผงข้นแช่น้ า หรือใส่ขวดเขย่าจะท าให้ละลายเร็วขึ้น จนเป็นน้ าใสๆ เหมือนกัน 
3. จากนั้นน าหัวเชื้อสบู่เหลวและหัวเชื้อN8000 เทรวมลงไปในถังและใช้ไม้พายกวนให้เข้ากัน

โดยกวนไปทางเดียวกันประมาณ 20 นาที แล้วจึงเทผงฟองที่ละลายไว้แล้วผสมกันและกวน
ให้เข้ากัน 

4. น ามะนาว ไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วหั่นเพื่อบีบและกรองเอาแค่น้ ามะนาว  
5. หลังจากนั้นเราค่อยเติมน้ าที่เราเตรียมไปลงไปในถังส่วนผสมที่เรากวนทิ้งไปและกวนต่อไป

เรื่อยๆจนเติมน้ าจนครบตามจ านวน หลังจากนั้นน าน้ ามะนาวที่เราเตรียมไว้มาเติมลงไปผสม
ให้เข้ากัน 

6. เมื่อท าการผสมจนเข้ากันแล้ว ให้น าสารK.D. และผงข้นที่ละลายน้ าแล้วเทผสมเข้าไปในถัง
และกวนให้เข้ากันอีก 10 นาที คนให้เข้ากันจนเหนียวเป็นเจล 

7. เมื่อได้ที่แล้ว เติมสี แต่งกลิ่น และกันบูด เสร็จแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ฟองยุบ 
8. เมื่อฟองยุบแล้วจะได้เจลล้างมือ หลังจากนั้นน าไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์โดยใช้กรวยในการ

กรองเจลล้างมือใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ เสร็จแล้วติดโลโกผ้ลิตภัณฑ์ 
9. น าเจลล้างมือใช้ล้างมือ   

 
 



 ขั้นตอนการประเมินผล 
- การสังเกตการล้างมือ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
2. เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจท าเจลล้างมือจากสมุนไพร 
3. นักเรียนสามารถรู้วิธีผลิตเจลล้างมือจากสมุนไพรในท้องถิ่น 
4. สามารถลดอัตราการเกิดโรคอันเนื่องมาจากเชื้อโรคที่แพร่ระบาดผ่านการสัมผัสได้ 

          
       

 
 

 
        (ลงชื่อ)                                             ผู้เสนอ 
              ( นางพรวันเพ็ญ  กตเวที  ) 
                 ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน       
      .       ........./........../..........       
   
        

(ลงชื่อ)                ผู้เห็นชอบ 
(นางปรมพร สุวรรณรัมย์) 

หัวหน้างานวิชาการ 
........./........../.......... 

 
 

                                   (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติ 
(  นายชาญชัย     ยืนยง  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
........./........../.......... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพฒันาทกัษะอาชีพ 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
   
 
 
 
 
 

  
  


