
                       รายงานผลการด าเนนิงานโครงการจติอาสาด้วยตนเอง (PBL) 
          กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 610102 ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2562 

 
ชื่อโครงการ 
: ลกูช้างปลอดภยั รัว้สีม่วง 
ชื่อสมาชิกกลุ่ม 

: นางสาวชุติมณฑน์ จีนประชา 621310202 หน้าที่ : - 
 นายณพงศ์ อวิโรธนานนท์ 621310203 หน้าที่ : นกัแสดง 
นางสาวณัฐณชิา พิณอดุม 621310204 หน้าที่ : ท ารายงาน 
นางสาวณัฐลิณีย์ สิงห์ทอง 621310205 หน้าที่ : ประสานงาน 
นางสาวดารารัตน์ หมื่นมหายศ 621310206 หน้าที่ : ท ารายงาน 
นายติณห์   สายชล 621310207 หน้าที่ : นกัแสดง 
นายทกัษ์ดนยั แสนดี 621310208 หน้าที่ : นกัแสดง 
นายแทนแผ่นดิน ขอดค า 621310209 หน้าที่ : ตดัต่อวิดีโอ 
นางสาวธนชัพร มโนจิตร 621310210 หน้าที่ : นกัแสดง 
นางสาวธัญญลกัษณ์ ติว้แวด 621310211 หน้าที่ : ท ารายงาน 
นางสาวธัญพิชชา เอ่ียมประดิษฐ์ 621310212 หน้าที่ : นกัแสดง 
นางสาวธิดาเทพ วงศ์ล้อมนิล 621310213 หน้าที่ : - (ลาออก) 
นางสาวธิดารัตน์ เอ้งฉ้วน 621310214 หน้าที่ : ถ่ายวิดีโอ 
นายธีรพร จรัสเรืองนิล 621310215 หน้าที่ : ถ่ายวิดีโอ 
นายธีรพฒัน์ ราชอไุร 621310216 หน้าที่ : ก ากบัการแสดง 
นางสาวนริศรา นนัตา 621310217 หน้าที่ : นกัแสดง 
นางสาวนนัฑิยา ใจตา 621310218 หน้าที่ : นกัแสดง 
นางสาวนารีนาถ นฤนาถการุณย์ 621310219 หน้าที่ : ก ากบัการแสดง 
นางสาวนิชาภทัร บรรณศรี 621310220 หน้าที่ : ท ารายงาน 
นางสาวนชุธิดา มีโพธ์ิ 621310221 หน้าที่ : ตดัต่อวิดีโอ 
นายปณิธาณ พงศ์ปวง 621310222 หน้าที่ : นกัแสดง 

 
 



ที่มาความส าคัญของโครงการ 
: มีความสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่(CMU Smart Student) ในหวัข้อ 

Smart Character เป็นคนที่มีความสง่างาม อ่อนน้อมถ่อมตนต่อทกุคน มีจิตสาธารณะต่อเพ่ือนร่วม

สถาบนั และยงัเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ซื่อสตัย์ รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตวัเองกระท าผิด คือ Smart Heart มุ่งท าแต่
ความดชี่วยเหลือสงัคมและประเทศชาติ และอยากให้ทกุคนได้ทราบถงึการปฏิบตัิตามกฏจราจร ที่คนส่วนใหญ่ท า
กนั 

 
วัตถุประสงค์ 

:  - เพื่อให้นักศึกษา ทราบถึงมารยาทเบ้ืองต้นในการขับขี่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เพื่อให้นักศึกษา ทราบถึงวิธีการจอดรถในที่จอดรถของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
วิธีการดำเนินงาน 
: - เลือกหัวข้อโครงงานจากการประชุมของคณะทำงานและสรุปผล 

- ติดต่อสอบถามกับอาจารย์ท่ีปรึกษาว่า โครงงานท่ีจะเสนอนั้นสามารถผ่านโครงการนี้สามารถทำต่อได้เลยหรือไม่ 
ทำแผนผังในการจัดรูปแบบงาน 1)ทำแบบสอบถามเก่ียวกับการจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าเจอเหตุการณ์ไหนมากท่ีสุด ตามสถานท่ีต่างๆ 
                                      2)ทำโปสเตอร์เอาไปติดตามตึกของคณะอุตสาหกรรมเกษตรอมช. และใต้ตึก RB5,RB3 
                                      3)ทำวิดีโอประกอบให้เข้าใจมากขึ้น เป็นคลิปวดิีโอสั้นๆ 
 

ช่วงดำเนินการ           กิจกรรม            สถานที่จัด เริ่มต้นวันที ่ ส้ินสุดวันที่ 

ช่วงเตรียมการ ออกแบบ 
-พูดคุยแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิก 

หอหญิง 1 21 ต.ค 62 8 พ.ย.62 

-พิมพ์แบบแผนการดำเนินงาน 
 

หอหญิง 7 30 ต.ค 62 2 พ.ย. 62 

-นำเสนอโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

3 พ.ย. 62 
 

5 พ.ย. 62 

-ทำแบบสอบถาม หอหญิง 7 10 พ.ย. 62 17 พ.ย. 62 

-ทำโปสเตอร์ ติดตรงอมชและแต่ละตึกของคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร และ RB3,RB5 
 

1 มี.ค 63 3 มี.ค 63 



-ถ่ายทำ VDO -วงเวียนหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-ที่จอดรถ อมช. 

4 มี.ค 63 14 มี.ค 63 

ช่วงปิดโครงการ -สรุปผลของการทำโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มี.ค 63 19 มี.ค 63 

 
รายงานผลการดำเนินการ 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

20 มี.ค 63 
 
 

20 มี.ค. 63 

 
นำเสนอ 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
10 เม.ย 63 
 
 

 
10 เม.ย 63 

  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 : - นกัเรียนและบุคลากรได้เห็นวิดีโอการแนะน าการขบัขี่รถจกัรยานยนต์ และ รถยนต์ 
     ในมหาวิทยาลยัท่ีถูกวิธีและมีระเบียบในการจอดรถอย่างเหมาะสม 

-คนท่ีได้รับแบบสอบถามจากเราจะได้เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยหาข้อบกพร่อง  
    หรือพบเห็นอบุตัิเหตตุามสถานท่ีต่างๆ และพบเจอปัญหาบ่อยๆ 
-สนบัสนุนการจอดรถท่ีเป็นระเบียบมากขึน้ และยงัสามารถปฏิบตัิกันได้ดีมากขึน้ 

 
สรุปผลโครงการ 
  :โครงการลกูช้างปลอดภยั ในรัว้สีม่วง จะเป็นการโปรโหมดให้เห็นเหตกุารณ์ท่ีมกัจะพบเห็นกันบ่อยๆกันตามสถานท่ีต่างๆ 
ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เช่น วงเวียน(ตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพราะมนัจะเกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่ให้รถในวงเวียนไปก่อน , 
ตามสามแยก สี่แยก ท่ีมกัจะไม่ค่อยเปิดไฟเลีย้ว จนท าให้เกิดอนัตรายต่อผู้ขบัขี่รถยนต์และจกัรยานยนต์ , การข้ามทางม้าลาย 

คนข้ามมกัจะไม่ดถูนนก่อนข้ามถนนเพราะเล่นโทรศพัท์ไปด้วยเวลาข้ามแล้วท าให้เกิดรถเฉี่ยวชนได้ ส่วนคนขบัขี่ตามท้องถนน
ควรท่ีจะระมดัระวงัคนท่ีก าลงัจะข้ามถนนอีกด้วย จะท าให้ปลอดภยักันทุกๆกรณี เป็นต้น  และยงัสามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตา 
ในการระมดัระวงั และยงัเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีเราจะปลอดภยัในการด าเนินชีวิตตามสถานท่ีต่างๆ โดยเราได้จดัท าเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ แล้วน าไปโพสต์ในกลุม่ลกูช้างได้ผลวา่ ปัญหาท่ีกล่าวมาเบือ้งต้นทุกคนเคยพบเจอเราจึงได้จดัท า ท

VDO เพื่อสื่อถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้เพื่อให้ทุกคนระมดัระวงัมากยิ่งขึน้ และจดัท าเป็นโปสเตอร์ติดตามสถานท่ีต่างๆ 

 
 
 
 
 

 



ปัญหาที่พบ 
: 1) ปัญหาเร่ืองเวลาของสมาชิกในกลุ่มว่างไม่ตรงกัน ท าให้เกิดปัญหาเมื่อเวลานดัประชุมมีสมาชิกมาน้อย จึงแก้ไขปัญหาโดย
นดัประชุมหลงัเลิกเรียน หรือ เสาร์ อาทิตย์ 
  2)มีการแก้ไขการวางแผนงานใหม่ ให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมนีม้ากขึน้ โดยการแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ
ตามงานท่ีตนได้รับมอบหมาย 

3) มีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่าเทียม สมาชิกบางคนเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว เมื่อถึงเวลาท่ีต้องลงมือปฏิบตัิจริงเขาปฏิเสธ
งานท าให้ต้องหาสมาชิกคนใหม่มาท าแทนอย่างกะทนัหนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 การนัดประชุมกันในแต่ละครั้ง 

 

 
โปสเตอร์รูปแบบที่นำไปติดตามตึกต่างๆของคณะอุตสาหกรรมเกษตร อมช. RB3, RB5 

ภาพขยาย 



 

เบ้ืองหลังการถ่ายคลิปวิดีโอ.           https://youtu.be/HiTgJjY1kUI 


