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รายงานผลการด าเนินการ 

 

โครงการ ชุมชนแห่งการสืบเสาะและชุมชนการเรียนแนวดิจิทัลสู่
การพัฒนาคลังภมูิปัญญาดิจิทลั: ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน การ

จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ศักยภาพเทคโนโลยีสร้างรอยต่อจากห้องเรียนสู่การ
เรียนรู้ที่กว้างขวางภายใต้บริบทจริงผ่านช่องทางการสื่อสารเครือข่ายสังคม แนวคิดชุมชนแห่งการสืบเสาะและ
ชุมชนการเรียนแนวดิจิทัล เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ทั้งในสภาพแวดล้อมเสมือนและผสมผสาน ครอบคลุมวิถีการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนได้ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดการเรียนการสอนรายวิชา บูรณาการสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองรายวิชาสามารถบูรณาการศาสตร์โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบชุมชนแห่งการสืบเสาะกับชุมชนการเรียนแนวดิจิทัล ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการได้ลงมือ
ปฏิบัติด าเนินโครงการเพื่อบริการชุมชนและสังคม ส่งเสริมการใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนับว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการจัดการเรียนสอนเชื่อมโยงศาสตร์เพ่ือ
ประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยอาศัยการ
จัดเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเรียกว่าคลังภูมิปัญญาดิจิทัล โดยน าเสนอในรูปของเทคโนโลยีน าเสนอต่างๆ เช่น อิน
โฟกราฟิค คลิปวิดีโอ ภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และไมโครเลิร์นนิ่ง เป็นต้น ในการสร้างสรรค์เรื่องราว
ชุมชน (Story Telling) ซ่ึงมีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาความ
เชื่อของชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของคนในชุมชนต้นแบบได้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน
ชุมชนและสังคม ใช้ชีวิตในชุมชนและสังคมท่ีมีความหลากหลายได้อย่างมีความสุข  

การจัดการความรู้โดยอาศัยการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการสืบเสาะกับชุมชนการเรียนแนวดิจิทัล เพ่ือ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียนให้มีความรู้แบบบูรณาการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ มี
คุณธรรม จริยธรรยธรรม และจรรยาบรรณ รู้จักคิด วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีภาวะผู้ และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จึงเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกท าโครงการที่บูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
น าไปใช้ได้จริง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการสู่ภายนอกเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะในการบริการ โดยการน าความรู้ทางวิชาชีพสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ 
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เพ่ือให้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม จึงกล่าวได้ว่าหากมีการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตร มหาวิทยาลัย
และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มาร่วมจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียน 
เสริมสร้างการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างเหมาะสม เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนหรือบุคคลที่สนใจที่สามารถเข้าถึงได้
โดยง่ายทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสร้างชุมชนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นส าหรับผู้เรียน เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

2.1 เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนแห่งการสืบเสาะและชุมชนการเรียนแนวดิจิทัลด าเนินการจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2  เพ่ือพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล 
 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

4.1 เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม 
1) ร้อยละ 80 % ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม  
2) ร้อยละ 80 % ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องการพัฒนา

คลังภูมิปัญญาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ e-Book อินโฟกราฟิค เรื่องราวภูมิปัญญาชุมชน (Story Telling) 
และไมโครเลิร์นนิ่ง  

3) จ านวนคลังภูมิปัญญาดิจิทัลในรูปแบบ คลิปวิดีโอ e-Book อินโฟกราฟิค เรื่องราวภูมิปัญญา
ชุมชน (Story Telling) และไมโครเลิร์นนิ่ง จ านวนอย่างน้อย 11 ผลงาน 
 4.2 เชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและบุคคลในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่อง ชุมชนแห่งการสืบเสาะ และ
ชุมชนการเรียนแนวดิจิทัลในการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  2) คลังภูมิปัญญาดิจิทัลในรูปแบบ คลิปวิดีโอ e-Book อินโฟกราฟิค เรื่องราวภูมิปัญญาชุมชน          
(Story Telling) และไมโครเลิร์นนิ่ง ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และ
สื่อการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน 74 คน 
2) อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน 8 คน 
3) อาจารย์หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จ านวน 4 คน 
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4) นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จ านวน 35 คน 
5) ชุมชนเพ่ือด าเนินโครงการจัดท าคลังภูมิปัญญาดิจิทัล  จ านวน 11 ชุมชน 

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ได้คลังภูมิปัญญาดิจิทัลในรูปแบบ คลิปวิดีโอ e-Book อินโฟกราฟิค เรื่องราวภูมิปัญญาชุมชน          

(Story Telling) และไมโครเลิร์นนิ่ง ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และ

สื่อการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 

6. ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต (Output) 
1.  การด า เนินโครงการร่ วมกันระหว่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิ ต  ส าขาบรรณารั กษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ 
2. ผลงานคลังภูมิปัญญาดิจิทัล ประกอบด้วย 
คลิปวิดีโอ e-Book อินโฟกราฟิค เรื่องราวภูมิ
ปัญญาชุมชน (Story Telling) และไมโค
รเลิร์นนิ่ง 
3. ความรู้ ความเข้าใจ การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความตระหนักอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. การเผยแพร่ผลงานคลังภูมิปัญญาดิจิทัลใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ e-Book อินโฟกราฟิค 
เรื่องราวภูมิปัญญาชุมชน (Story Telling) 
และไมโครเลิร์นนิ่ง 
2. สมรรถนะด้านการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาอัน
เนื่องจากการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน 



 
 

 
 

4 

ส่วนที่ 2 

วิธีด าเนินการ 

 
ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญ 
 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
สร้างชุมชนแห่งการสืบเสาะ
และชุมชนการเรียนแนว
ดิจิทัล เสวนาแนวทางการ
พัฒนาแพลตฟอร์มชุมชน
ดิจิทัล แนวทางการพัฒนา
คลังภูมิปัญญาดิจิทัล 
 

 8 พฤศจิกายน 
2561 

ห้อง 11303 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 

กิจกรรมที่ 2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ e-Book 
อินโฟกราฟิค เรื่องราว 
ภูมิปัญญาชุมชน (Story 
Telling) และไมโครเลิร์นนิ่ง 

 22 พฤศจิกายน 
2561 

ห้อง 11303 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร

ก าเนิด 

 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

1) นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน 74 คน 
2) อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน 8 คน 
3) อาจารย์หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จ านวน 4 คน 
4) นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จ านวน 35 คน 
5) ชุมชนเพ่ือด าเนินโครงการจัดท าคลังภูมิปัญญาดิจิทัล  จ านวน 11 ชุมชน 

 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบสอบถามการจัดโครงการส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  

 2.4.2 อภิปราย สะท้อนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างอาจารย์นักศึกษา และ บุคคลในชุมชนที่ร่วม

โครงการ และการน าเสนอโครงการด้วยมัลติมีเดียผลงานของนักศึกษา 

 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน มีรายละเอียดการแปลผลดังนี้ 

 5   หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

 4  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

 3  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  

 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 

  1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด  

  0 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 

 ส าหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.37-4.20 หมายความว่า เห็นด้วยมาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.36 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.69-2.50 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 0.85-1.68  หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด  

  ค่าเฉลี่ย 0.00-0.84  หมายความว่า ไม่เห็นด้วย  

 2.5.2 การอภิปราย สะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการอภิปรายสะท้อนความคิดเห็น โครงการ ชุมชนแห่ง

การสืบเสาะและชุมชนการเรียนแนวดิจิทัลสู่การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล : ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน การ

จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็น 

X  S.D. การแปลผล 

1.นักศึกษาสามารถค้นหาสารสนเทศดิจิทัลทางออนไลน์ได้

ตามความต้องการของนักศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.17 0.57 มาก 

2.นักศึกษาสามารถแยกแยะความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ

ดิจิทัลจากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ ว่าจะใช้แหล่งใด

เพ่ืองานวิชาการหรือสารสนเทศท่ัวไปได้ 

4.26 0.66 มากที่สุด 

3.นักศึกษาสามารถเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลได้ตามความ

ต้องการเพื่อน ามาใช้ในการเรียนและกิจกรรมในการเรียน 

4.31 0.76 มากที่สุด 

4.นักศึกษาตัดสินใจเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลโดยค านึงถึง

ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับเสมอ 

4.40 0.60 มากที่สุด 

5.นักศึกษาใช้สารสนเทศดิจิทัลได้ถูกต้อง เหมาะสม ตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์การใช้สารสนเทศ 

4.37 0.73 มากที่สุด 

6.นักศึกษามีการวิเคราะห์สารสนเทศ ความน่าเชื่อถือของ

สารสนเทศก่อนน าไปใช้ 

4.20 0.76 มาก 

7.นักศึกษามีการปรับปรุงกลยุทธ์การสืบค้นเพ่ือเลือกระบบ

การสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลที่เหมาะสม 

4.09 0.70 มาก 

 



 
 

 
 

7 

รายการประเมิน ความคิดเห็น 

X  S.D. การแปลผล 

8.นักศึกษาสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบ สารสนเทศ

ดิจิทัลจากหลายๆ แหล่งเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือ ความ

ถูกต้อง และความทันสมัยของสารสนเทศดิจิทัล 

4.20 0.87 มาก 

9.นักศึกษาสามารถระบุได้ว่าสารสนเทศดิจิทัลที่รวบรวมมา

นั้นเป็นความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง 

4.20 0.63 มาก 

10.นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสารสนเทศดิจิทัลเป็นรูปแบบ

ต่างๆ เพ่ือการน าเสนอสารสนเทศใหม่เช่น ไฟล์ word เป็น 

pdf ไฟล์วิดีโอ เป็น ไฟล์ภาพ เป็นต้น 

4.54 0.74 มากที่สุด 

11.นักศึกษาสามารถถ่ายทอดสารสนเทศดิจิทัลและความรู้

ใหม่ๆ โดยการน าเสนอสารสนเทศในรูปของมัลติมีเดียให้กับ

ผู้อื่นได ้

4.37 0.65 มากที่สุด 

12.นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบที่ เหมาะสมในการ

เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับสารสนเทศดิจิทัล 

4.40 0.65 มากที่สุด 

13.นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

3.91 0.78 มาก 

14.นักศึกษาจ าแนกได้ว่าสารสนเทศดิจิทัลชนิดใดสามารถ

เข้าถึงได้โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

4.17 0.92 มาก 

15.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศดิจิทัลเพ่ือการ

เรียน การท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

4.43 0.70 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น 

X  S.D. การแปลผล 

16.นักศึกษาตระหนักได้ว่าสารสนเทศดิจิทัลมีทั้งทางบวก

และทางลบ เ พ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ให้ เหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 

4.51 0.61 มากที่สุด 

17.นักศึกษาสามารถเลือกข้อมูล คัดกรองข้อมูล ในส่วนที่

ต้องการให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการฯหรือการเรียน

ได ้

4.03 0.79 มาก 

 

18.นักศึกษามีความสามารถในการป้องกันตนเองจากการ

ถูกจูงใจจากเนื้อหาของสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะสื่อสั งคม

ออนไลน์ 

4.20 0.87 มาก 

19.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อดิจิทัล ตีความ

เนื้อหาดิจิทัลจากสื่อนั้นได้อย่างมีวิจารณญาณ 

4.23 0.73 มากที่สุด 

20.นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์หาเหตุผล 

ล าดับความส าคัญ และตีความคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจาก

การรับรู้สื่อดิจิทัล 

4.09 0.82 มาก 

21.นักศึกษาสามารถประเมินคุณภาพของเนื้อหาสื่อดิจทัล 

ว่ามีคุณค่าต่อกับรับรู้  ความรู้สึก คุณค่าทางศีลธรรม 

จรรยาบรรณ สังคม และวัฒนธรรม 

4.29 0.71 มากที่สุด 

22.นักศึกษาสามารถน าเนื้อหาจากสื่อดิจิทัลที่ได้รับไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ 

4.26 0.82 มากที่สุด 

23.นักศึกษาสามารถเรียนรู้สื่อดิจิทัล วางแผน เขียนบท 

ค้นคว้าข้อมูลประกอบเพื่อการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้ 

4.14 0.69 มาก 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น 

X  S.D. การแปลผล 

24.นักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในการ

พัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลได้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายรับสาร 

4.20 0.80 มาก 

25.นักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.14 0.94 มาก 

26 . นั กศึ กษ า ใ ช้ ภ าษา เขี ย นและภาษา พูดอย่ า งมี

ประสิทธิภาพตามหลักภาษาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสื่อดิจิทัล 

4.14 0.69 มาก 

27 .นั กศึ กษา ได้ ส ร้ า งส ร รค์ และ เลื อกภาพอย่ า งมี

ประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การน าเสนอสื่อดิจิทัล

ตามท่ีก าหนดไว้ 

4.17 0.75 มาก 

28.นักศึกษาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้าง

ของเนื้อหาการน าเสนอสื่อดิจิทัล 

4.11 0.68 มาก 

29.นักศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

บันทึก แก้ไขสารสนเทศเพ่ือจัดท าโครงการฯและท ารายงาน

โครงการฯ 

4.20 0.80 มาก 

30.นักศึกษาสามารถใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศก่อนน าไปใช้ประโยชน์

เสมอ 

3.94 0.80 มาก 

31.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้และเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์เพ่ือการน าเสนอโครงการฯ 

4.11 0.68 มาก 

32.นักศึกษามีการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เพื่อการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ 

4.37 0.81 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น 

X  S.D. การแปลผล 

33.นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการฯ ภายในกลุ่ม 

4.23 0.77 มากที่สุด 

34.นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างเครือข่าย

เพ่ือการติดต่อประสานงานและด าเนินงานโครงการฯ หรือ

กิจกรรมการเรียน 

4.29 0.71 มากที่สุด 

35.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอย่าง

คุ้มค่าเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด าเนินโครงการฯ และ

กิจกรรมการเรียน 

4.11 0.83 มาก 

36.นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ระบบเครือข่าย

มาใช้เชื่อมโยงการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลได้ทุกอุปกรณ์ 

4.03 0.75 มาก 

37.นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสร้างสรรค์

เนื้อหารูปแบบใหม่และอาศัยศิลปะเพ่ือน าเสนอภาพและ

เสียงที่ปรับแต่งใหม ่

4.23 0.81 มากที่สุด 

38.นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเชื่อมโยง

ไฮเปอร์มีเดียที่สามารถท่องเว็บไซต์เชื่อมโยงหลายทิศทาง

ภายใต้หลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณญาณ. 

4.00 0.73 มาก 

39.นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

เหมาะสม ปลอดภัย และแบ่งปันในการสื่อสารดิจิทัลอย่างมี

จริยธรรม 

4.43 0.81 มากที่สุด 

40.นักศึกษาสามารถหลีกเลี่ยงการถูกล่อลวง การถูกโจมตี

ทางไซเบอร์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

4.46 0.66 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.50 มากที่สุด 



 
 

 
 

11 

 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.22, S.D. = 0.50) เมื่อแยกเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดสามารถ

เรียงล าดับระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อยคือ นักศึกษาตระหนักได้ว่าสารสนเทศดิจิทัลมีทั้งทางบวกและ

ทางลบ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ( X  = 4.51, S.D. = 0.61) นักศึกษาสามารถ

หลีกเลี่ยงการถูกล่อลวง การถูกโจมตีทางไซเบอร์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ( X  = 4.46, S.D. = 0.66) 

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศดิจิทัลเพ่ือการเรียน การท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม ( X  = 4.43, S.D. = 0.70) นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

ปลอดภัย และแบ่งปันในการสื่อสารดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม  ( X  = 4.43, S.D. = 0.81) นักศึกษาตัดสินใจ

เลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลโดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับเสมอ ( X  =4.40, S.D. = 0.60) นักศึกษา

สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารสนเทศ

ดิจิทัล ( X  =4.40, S.D. = 0.65) นักศึกษาสามารถถ่ายทอดสารสนเทศดิจิทัลและความรู้ใหม่ๆ โดยการ

น าเสนอสารสนเทศในรูปของมัลติมีเดียให้กับผู้อ่ืนได้ ( X  =4.37, S.D. = 0.65) นักศึกษามีการปรับปรุงกลยุทธ์

การสืบค้นเพ่ือเลือกระบบการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลที่เหมาะสม ( X  =4.37, S.D. = 0.73) นักศึกษามีการใช้

อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  ( X  = 4.37, S.D. = 0.81) 

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสารสนเทศดิจิทัลเป็นรูปแบบต่างๆ เพ่ือการน าเสนอสารสนเทศใหม่เช่น ไฟล์ word 

เป็น pdf ไฟล์วิดีโอ เป็น ไฟล์ภาพ เป็นต้น ( X  = 4.35, S.D. = 0.62) นักศึกษาสามารถเลือกใช้สารสนเทศ

ดิจิทัลได้ตามความต้องการเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนและกิจกรรมในการเรียน  ( X  =4.31, S.D. = 0.76) 

นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างเครือข่ายเพ่ือการติดต่อประสานงานและด าเนินงานโครงการฯ หรือ

กิจกรรมการเรียน ( X  = 4.29, S.D. = 0.71) นักศึกษาสามารถประเมินคุณภาพของเนื้อหาสื่อดิจทัล ว่ามี

คุณค่าต่อกับรับรู้ ความรู้สึก คุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม และวัฒนธรรม ( X  = 4.29, S.D. = 0.71) 

นักศึกษาสามารถแยกแยะความน่าเชื่อถือของสารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ ว่าจะใช้

แหล่งใดเพื่องานวิชาการหรือสารสนเทศท่ัวไปได้ ( X  =4.26, S.D. = 0.66) นักศึกษาสามารถน าเนื้อหาจากสื่อ

ดิจิทัลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้  ( X  = 4.26, S.D. = 0.82) นักศึกษา

สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อดิจิทัล ตีความเนื้อหาดิจิทัลจากสื่อนั้นได้อย่างมีวิจารณญาณ ( X  = 4.23, S.D. 

= 0.73) นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการโครงการฯ ภายในกลุ่ม  ( X  = 4.23, S.D. = 

0.77) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสร้างสรรค์เนื้อหารูปแบบใหม่และอาศัยศิลปะเพ่ือน าเสนอ

ภาพและเสียงที่ปรับแต่งใหม่ ( X  = 4.23, S.D. = 0.81)  
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3.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 4.1 ควรออกแบบกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากชุมชน 

คือ บุคลากร ผู้ปกครอง ครูผู้ช่วย เป็นต้น 

 4.2 ออกแบบเครื่องมือเพ่ือประเมินผลโครงการให้ครอบคลุมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
3.2 รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย)  
          1)  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

กิจกรรมที่ 1 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 
 - ค่าตอบแทน 3,600 บาท 

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  3,600  บาท 
(600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน x 1 วัน)   

 - ค่าใช้สอย 7,700 บาท 
 ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง      7,7000 บาท 
         (35 บาท x 110 คน x 2 มื้อ x 1 วัน) 

- ค่าวัสดุ 4,350 บาท 
ประกอบด้วย 
ก. ค่าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  3,300  บาท 
(30 บาท x 110 คน) 
ข. ค่าเอกสารสรุปโครงการ     1,050  บาท 

   รวมเป็นเงิน 15,650  บาท 

          2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind)  
   ไม่ใช้งบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 

 

สรุปผลการด าเนินการ 

 

4.1 สรุปผลการด าเนินการ  

 4.1  คลังภูมิปัญญาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ e-Book อินโฟกราฟิค เรื่องราวภูมิปัญญาชุมชน 
(Story Telling) และไมโครเลิร์นนิ่ง มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
 4.1.1 ชุมชนตลาดน้อย 
 4.1.2 ชุมชนเกาะเกร็ด 
 4.1.3 ชุมชนบ้านบุ 
 4.1.4 ชุมชนบ้านข้าวเม่า 
 4.1.5 ชุมชนบ้านเขาทุเรียน จังหวัดนครนายก 
 4.1.6 ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดนครปฐม 
 4.1.7 ชุมชนบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.1.8 ชุมชนนาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร 
 4.1.9 ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 
 4.1.10 ครกหินอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 
 4.1.11 โอ่งมังกร จังหวัดราชบุรี 
 4.2 มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตระหนักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน สมรรถนะด้านการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาอันเนื่องจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 

 
4.2 ความสอดคล้อง 

โครงการนี้มีความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, 
IQA) 

• แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3 :  ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
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แนวทางการพัฒนา 3.3 : สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) บนพ้ืนฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม 

กลยุทธ์ที่ 4 :  เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 4.4 : ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนรู้และวิถีการด าเนินชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความ

เข้มแข็ง 
แนวทางการพัฒนา 1.4 : ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

อย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางการพัฒนา 1.5 : พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเฉพาะสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ใน

รูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
 

ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต 

(SDU SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
  

ประเด็น :  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต    

          ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

4.3 ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข 
 -  

4.4 วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น Line, face book และ You Tube 
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5. ภาคผนวก  
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6. ประมวลภาพการจัดงาน 

6.1 กิจกรรมการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าเสนอชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
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6.2 อบรมและน าเสนอผลงานคลังภูมิปัญญาดิจิทัล 
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6.3 ส่งมอบผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
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