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รายงานผลการด าเนินผลการด าเนินการโครงการจิตอาด้วยตนเอง (PBL) 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 610102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโครงการ 
ลูกช้างมช.ใส่ใจการสื่อสาร 
 
ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล รหัสประจ าตัว

นักศึกษา 
บทบาทหน้าที่ 

1 นายกิตติพงศ์  ศรมีณี 621310424 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน จัดท าวิดีโอ 

2 นายเกรียงไกร  มีศักดิ์ 621310425 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน จัดท าวิดีโอ 

3 นางสาวฉันทนา  นิลนิยม 621310427 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

4 นายชัชนันท์  นิรุกติศานติ์ 621310429 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งานจัดท าวิดีโอ 

5 นางสาวชิดชนันต์  รุณวรรณ 621310430 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

6 นางสาวณัฏธิดา  แซ่โฮ่ 621310431 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

7 นางสาวณัฐณิชา  นาใจ 621310433 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

8 นางสาวดวงกมล  คนอ้วน 621310434 ประสานงาน ออกความ
คิดเห็น ช่วยกันสรุปงาน  

9 นายธีรวัฒน์  ประดิษฐกุล 621310435 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

10 นายนภัทร  ปงจันตา 621310436 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล รหัสประจ าตัว
นักศึกษา 

บทบาทหน้าที่ 

11 นางสาวปุณวิภาภัชร์  ทองมาก 621310439 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน จัดท าวิดีโอ 

12 นายพรเทพ  โพธิ์อาศัย 621310440 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 
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13 นางสาวพรรณนิดา  ค ายอย 621310441 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน จัดท าวิดีโอ ส่งงาน 

14 นางสาวพิณัฐศญา  ทัศลอง 621310442 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน จัดท าวิดีโอ ส่งงาน 

15 นางสาวพิมพ์ปภัส  จัดคร่อง 621310443 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน จัดท าวิดีโอ ส่งงาน 

16 นางสาวรัชนก  กระจ่างวรรณ์ 621310444 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

17 นางสาวรัตนาพร  ไม้สนธิ 621310445 ออกความคิดเห็น ช่วยกันสรุป
งาน 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
 ในยุคปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการติดต่องานหรือพูดคุยกับ
คนที่เรารู้จัก การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook , Line , 
Twitter , Instagram , Phone , Email ฯลฯ แต่ในการติดต่อสื่อสารในแต่ละครั้งนั้น ผู้คนส่วนใหญ่
มักจะเน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบายเพ่ือประหยัดเวลา จนหลงลืมรูปแบบการติดต่อที่
ถูกต้องไป คณะผู้จัดท าได้มองเห็นถึงปัญหาข้อนี้ จึงได้เลือกหัวข้อเกี่ยวกับการสื่อสารขึ้นมาท า
โครงการจิตอาสา  
 เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของสื่อดิจิตอล การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันในสื่อ
โซเชียลมีการรู้จักการอย่างแพร่หลาย คณะผู้จัดท าได้จึงจัดตั้งเพจชื่อ CMU Communication เพ่ือ
ส ารวจและให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อที่ถูกต้อง โดยการน าความรู้เรื่อง Smart IT มาใช้ในการท าสื่อให้
ความรู้และส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณลักษณะในเรื่อง Smart 
Heart ที่เกี่ยวกับจิตอาสาในส่วนของการที่มีจิตใจต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
และคุณลักษณะในเรื่อง Smart Brain ที่เกี่ยวกับการมความรู้หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาจัดท าเพจ
ขึ้นมาและส่งต่อความรู้ไปให้ผู้อื่น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จงึเป็นที่มาของการจัดท า โครงการลูกช้างมช. ใส่ใจการสื่อสาร ขึ้นมา 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาปัญหาการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิตอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารรูปแบบต่างๆที่ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือต้องการทราบผลลัพธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้น าข้อมูลจากเพจ "ลูกช้าง มช.ใส่
ใจการศึกษา" ว่าสามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ หากน าไปใช้แล้วเป็นอย่างไร 
 
วิธีการด าเนินงาน 
ล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี ลายละเอียดท่ีด าเนินการ หมายเหตุ 
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1 18/09/2562 เลือกหัวข้อโครงการที่ต้องการจะท า - 
2 19/09/2562 พูดคุยสิ่งที่ต้องท าเกี่ยวกับโครงการเรื่อง 

“การท าป้ายสัญลักษณ์ทางม้าลาย” แล้วนัด
หมายให้มาช่วยกันออก 
ความคิดเห็นและเขียนแผนงานในวันที่ 
20/09/2562 

สมาชิกในกลุ่มไม่ค่อย
ออกความคิดเห็น 

3 20/09/2562 เริ่มเขียนแบบรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1  สมาชิกในกลุ่มมากันไม่
ครบ เวลาว่างไม่ตรงกัน 

4 30/09/2562 ส่งหัวข้อโครงการ - 
5 10/10/2562 ส่งอีเมล์สอบถามไลน์ของอาจารย์ที่ปรึกษา

และให้อาจารย์เข้ากลุ่ม เพ่ือช่วยชี้แนะ
แนวทางหรือให้ค าแนะน าสส าหรับการท า
กิจกรรมของกลุ่ม 

ประสานงานกับอาจารย์
ล่าช้า 

6 15/10/2562 นัดหมายกับอาจารย์เพ่ือพูดคุยรายละเอียด
ของโครงการที่จะท า โดยส่งตัวแทนไป
ทั้งหมด 4 คน 

- 

7 16/10/2562 พูดคุยรายละเอียดของโครงการเรื่อง "การ
ท าป้ายสัญลักษณ์ทางม้าลาย" กับอาจารย์ 

หัวข้อที่จะท าไม่ผ่านจึง
ต้องเลือกหัวข้อใหม่ 

ล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี ลายละเอียดท่ีด าเนินการ หมายเหตุ 
8 7/11/2562 สร้างเพจ cmu communication  
9 7/11/2562 ถ่ายวิดีโอน าเสนอผลงาน เริ่มจากตอนแรก

ถึงได้ เสนอโครงการ ท ารายงานความ
คืบหน้าครั้งที2่ 

 

10 8/11/2562 ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่2ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบ และส่งรายงายความ
คืบหน้าให้ครั้งที2่ 

 

11 9/1/2563 ท ารายงานความคืบหน้าครั้งที่ 3  
12 10/1/2563 ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 3ให้อาจารย์

ที่ปรึกษาตรวจสอบ และส่งรายงายความ
คืบหน้าให้ครั้งที2่ 

 

13 4/2/2563 ท าแบบสอบถามครั้งที1่ เกิดข้อผิ ดพลาดจึ ง ได้
ลบทิ้งไป 

14 11/3/2563 ท าแบบสอบถามใหม่ และนัดคุยเรื่องเล่ม
รายงาย 

 

15 18/3/2563 ท าเล่มรายงาน  
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินการได้ผลดังนี้ 
 1.เชิงปริมาณ  
 มีคนมากดไลค์เพจจ านวน 104 คน  

 
 ท าแบบสอบถามจ านวน 96 คน 

 
 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 จากแบบสอบถามได้เปอร์เซ็นผลมาดังนนี้ 
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สรุปผลของโครงการ 
 การท าโครงการ ลูกช้างมช. ใส่ใจการสื่อสาร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิตอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารรูปแบบต่างๆที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 3. เพ่ือต้องการทราบผลลัพธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้น าข้อมูลจากเพจ 
"ลูกช้าง มช.ใส่ใจการศึกษา" ว่าสามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ หากน าไปใช้แล้วเป็นอย่างไร 
ในการท าโครงการ ลูกช้างมช. ใส่ใจการสื่อสาร ได้ผลไม่เป็นไปตามการคาดหวังไว้ในเบื้องต้นมีผู้ให้
ความสนใจประมาณ50% จากที่คาดหวังไว้ สาเหตุอาจเป็นเพราะการประชาสัมพันที่ไม่ทั่วถึง ถึงแม้
จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็ท าให้รู้ถึงการติดต่อสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
น าไปต่อยอดเพจเพ่ือให้ความรู้ต่อไป 
 
 
 
ปัญหาที่พบ 
1. นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถามเท่าที่ควร 
2. นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเขียน e-mail เป็นเรื่องไกลตัว 
3. นกัศึกษามีความคิดเห็นว่าการเขียน e-mail มีความล าบากมากกว่าการใช้application สื่อสารกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน  
2. บอกประโยชน์และความส าคัญของวิธีการเขียนe-mailให้นักศึกษาได้ทราบมากข้ึน เพ่ือจะได้น าไป
ปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์แต่ละท่านได้อย่างถูกต้อง 
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ภาคผนวก 
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เพจ cmu communication 

 
แบบสอบถาม 
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