
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแนวปฏิบัติที่ดี/การพัฒนางาน           
ที่เข้าร่วมน าเสนอในโครงการ 



1 
 

“โครงการ UBU- KM Fair มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วันที่ 17 กันยายน 2563  

เนื้อหา 
1. การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอ สายสนับสนุนวิชาการ ....................................... 3 

1. การท างานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการท างาน Team Working for Increasing Work 
Effectiveness .................................................................................................................................... 3 

2. การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันส าปะหลังและมันเทศเพื่อชักน าการสร้างเส้นใยของ 
Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 4 

3. กุญแจสู่ความเป็นเลิศ ในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านเทคนิควิเคราะห์ ทางกายภาพและ
เคมี:หน่วยทดลองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ .................................................................. 9 

4. ระบบการแจ้งซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ................................................................ 11 

5. ระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร .................................................................................... 12 

6. การพัฒนาระบบจอประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงข้อมูลการให้บริการห้องเรียนในอาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (OCN Digital Signage) .......................................................................... 15 

7. การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวที่ยั่งยืน ................................................................. 19 

8. คู่มือแห่งความร่วมมือ ................................................................................................................. 23 

9. ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ................................................................................................. 25 

10. การประยุกต์ใช้ Excel กับการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Application of microsoft 
Excel in Bank Reconciliation Statemnt) ................................................................................... 26 

11. โปรแกรมบันทึกข้อมูลกิจกรรม/โครงการ (Data Project) ......................................................... 27 

12. การศึกษาปัจจัยท่ีท าให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสภาพรอพินิจ (The 
Factors affecting to academic probation of Ubonratchathani University's 
undergraduate students) ............................................................................................................ 32 

13. โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ........................................................................................ 47 

14. การสร้างกลไกสนับสนุนท างานวิจัยด้วยทุนส่วนตัว .................................................................... 51 

15. การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย UBU-loT เชื่อมต่อสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ........... 54 

16. การพัฒนาระบบท างานจากบ้านผ่านระบบ VPN (VPN for working from home) ................ 57 

17. การพัฒนาระบบเครือข่ายโรมม่ิง  eduroam เพื่อการศึกษาและวิจัย ใช้งานได้กับทุกมหาวิทยาลัย
ทั่วโลก ................................................................................................................................................ 62 

18. การแปลงข้อมูลสู่สื่อในรูปแบบ Infographic ............................................................................. 66 

2. การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ส่งเข้าร่วมโครงการสายวิชาการ ..................................................... 72 

1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลกราฟฟิติที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ...................... 72 



2 
 

“โครงการ UBU- KM Fair มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วันที่ 17 กันยายน 2563  

2. การตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงแบบออนไลน์ ..................................................................................... 74 

3. การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์บน Microsoft Teams ....................................... 77 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ สื่อวีดีทัศน์ และบทบาทสมมุติ ........................................... 81 

5. การปรับปรุงสื่อการสอนรายวิชาวิศวกรรมอาหาร ส าหรับการสอนออนไลน์  ด้วยวิธี Story 
Telling .............................................................................................................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

“โครงการ UBU- KM Fair มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วันที่ 17 กันยายน 2563  

1. การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอ สายสนับสนุนวิชาการ 
1. การท างานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการท างาน Team Working for Increasing Work 

Effectiveness 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

1. นายพรนเรศ มูลเมืองแสน  หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2. การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันส าปะหลังและมันเทศเพื่อชักน าการสร้างเส้นใยของ  

Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

1. นางกรชนก แก่นค า   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีภักดี   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เขาแก้ว  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
4. นางสาวลัดดาวัลย์  จันใด     ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
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บทน า  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเภสัช                 
จุลชีววิทยา เพ่ือให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้และมีทักษะในการแยกเชื้อราจากจุลินทรีย์อ่ืน 
สามารถแยกได้ว่าเป็นเชื้อราที่ปนเปื้อนทั่วไป (common contaminants fungi) หรือเป็นเชื้อราก่อโรค 
(pathogenic fungi) รวมทั้งสามารถวินิจฉัยโรคที่ติดเชื้อจากเชื้อราโดยการท า skin scraping  และ 
Potassium hydroxide preparation  

ในปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ต้องเตรียมเชื้อราบริสุทธิ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทดสอบ โดยเชื้อราที่
จัดเตรียมประกอบไปด้วย Aspergillus sp.  Rhizopus sp. และ Penicillium sp.นักวิทยาศาสตร์ได้น าเชื้อรา
ทั้งสาม สายพันธุ์มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ รากึ่งแข็ง Potato Dextrose Agar  (PDA) โดยควบคุม
อุณหภูมิและระยะเวลา ในสภาวะเดียวกัน พบว่า  ลักษณะของโคโลนีและเส้นใย (Macroscopic 
morphology) ของเชื้อราทั้งสามสายพันธุ์มีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันโดยเชื้อราสายพันธุ์  Penicillium 
sp. มีการเจริญเติบโตและมีการสร้างเส้นใยในอัตราที่ช้าที่สุด จึงเป็นปัญหาในการเตรียมปฏิบัติการเนื่องจากใน
ปฏิบัติการนี้ต้องใช้เส้นใยของเชื้อราในการศึกษารูปร่างและโครงสร้างโดยกล้องจุลทรรศน์ 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือน าไปสู่การชักน าให้เกิดการสร้างเส้นใยของเชื้อรา 
Penicillium sp. ที่มีคุณสมบัติเจริญเติบโตได้ดีในอาหารที่มีองค์ประกอบของคาร์ โบไฮเดรตสูง เช่น มัน
ส าปะหลังและมันเทศซึ่งเป็นพืชที่มีในท้องถิ่น ราคาถูก น ามาใช้ในการทดลองนี้เป็นการพัฒนาสูตรอาหารที่มี
ความเหมาะสมในการจัดเตรียมเชื้อรา Peniciillium sp. เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ราส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา  โดยเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของเชื้อ
ราที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อราส าเร็จรูปทั่วไปที่มีองค์ประกอบของมันฝรั่งเป็น
องค์ประกอบหลัก เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงเชื้อราได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้
เชื้อรา Peniciillium sp. มีการเจริญเติบโตและมีการสร้างเส้นใยที่มากในระยะเวลาน้อยที่สุด 

วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือศึกษาการชักน าการเกิดเส้นใยของเชื้อรา Penicillium sp. บนอาหารกึ่งแข็ง Potato 
Dextrose Agar (PDA) เปรียบเทียบกับสูตรอาหารกึ่งแข็งส าหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ที่มีส่วนผสมของมัน
ส าปะหลังและมันเทศ 

2. ลดงบประมาณการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อราส าเร็จรูปของคณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 

สามารถน าผลการทดลองที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมเชื้อรา Penicillium sp. ในวิชาปฏิบัติการ
เภสัชจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิธีด าเนินการ 

1. การเตรียมวัตถุดิบ 
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1.1  น ามันส าปะหลัง (Cassava) และมันเทศทั้งสีม่วงและสีเหลือง (Violet sweet potato และ Yellow 
sweet potato) ล้างท าความสะอาดและหั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก น าเข้าอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 12 
ชั่วโมง 

1.2 บดตัวอย่างให้เล็กลงด้วยเครื่องบดและกรองผงมันตัวอย่างที่ได้ด้วยแร่งเบอร์ 40 
1.3 เก็บผงมันตัวอย่างแต่ละประเภทใส่ในภาชนะท่ีแห้ง และปิดฝาให้สนิท 

2. การเตรียมเชื้อรา 
2.1  เพาะเลี้ยงเชื้อราบนจานอาหารกึ่งแข็ง Potato Dextrose Agar (PDA) 
2.2  บ่มเชื้อราที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เวลา 3-5 วัน 

3. การเตรียมสูตรอาหาร (แสดงตารางการเตรียม 
3.1  ชั่งผงมันตัวอย่างที่บดแล้วปริมาณ 10 20  และ 30 กรัม 
3.2  ชั่งน้ าตาลซูโครส 20 กรัม   
3.3  เติมอาหารวุ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์   
3.4 ผสมส่วนประกอบในข้อ 4.3.1-4.3.3 เข้าด้วยกันและปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น ปริมาตร 1 ลิตร 
3.5 น าส่วนผสมทั้งหมดไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันสูง 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที 
3.6 เทอาหารที่ปราศจากเชื้อแล้วในจานเพาะเชื้อปริมาตร 20 มิลลิลิตร น าไปใช้ในการทดลองต่อไป 

4. การเพาะเลี้ยง เชื้อรา Peniciilium sp. เพื่อเตรียมเชื้อราในการทดลอง 
4.1 น าเชื้อรา Peniciilium sp. จากข้อ  
4.2 มาท าการเพาะเลี้ยง โดยใช้ cock borer เจาะวุ้นที่มีราวางบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อ PDA บริเวณ

กึ่งกลางจานเพาะเชื้อเป็นเวลา 3 วัน 
5. การเพาะเลี้ยงเชื้อรา Penicillium sp. เพื่อท าชุดควบคุม 

5.1 น าเชื้อรา  Peniciilium sp. ที่เพาะเลี้ยงในข้อ 4.4  มาตัดด้วย cock borer แล้วน าไปวางบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA และ SDA จ านวนอย่างละ 3  จาน 
6. การเลี้ยงเชื้อรา Penicillium sp บนอาหารที่มีส่วนประกอบของมันส าปะหลังและมันเทศ 

6.1  น าเชื้อราจากข้อ 4.4  มาเจาะด้วย cock borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 มิลลิเมตรและน ามาวาง
บริเวณกลางของจานเพาะเชื้อที่มีส่วนประกอบตามชุดการทดลอง โดยวางให้เชื้อราสัมผัสกับผิวหน้าอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเปรียบเทียบการเจริญในแต่ละสูตร
อาหาร ระยะเวลา 2-4 วัน  

ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองเพาะเลื้ยงเชื้อรา Penicillium sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีองค์ประกอบของผงมัน
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน 10 20 และ 30 กรัม ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Yellow Sweet Potato Sucrose Agar (YSA)  
Violet Sweet Potato Sucrose Agar  (VSA) และ Cassava Sucrose Agar (CSA) โดยมี Potato Dextrose 
Agar (PDA) และ Sabouraud Dextrose Agar (SDA) เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อรามาตรฐานเพ่ือเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต พบว่า การเพาะเลี้ยงเชื้อรา Penicillium sp. ทุกสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อมีการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
Penicillium ที่แตกต่างกัน แสดงผลการทดลองในตารางที่ 1 และกราฟท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของ Penicillium sp. ในสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกัน 

 

ค าอธิบายตัวย่อ   Potato Dextrose Agar (PDA)  Yellow Sweet Potato Sucrose Agar (YSA) 

        Sabouraud Dextrose Agar (SDA)      Violet Sweet Potato Sucrose Agar  (VSA)      Cassava Sucrose Agar (CSA)

  
กราฟที่ 1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ Penicillium sp. ในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน 

 

รูปที่ 1 ลักษณะโคโลนีของ Penicillium sp บนสูตรอาหารที่แตกต่างกัน ที่ 48 ชั่วโมง 

 

  

24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 96 ชม.
PDA 8.37 13.01 16.50 21.74
SDA 8.19 11.34 14.71 29.78
YSA (Y5) 6.28 10.76 13.80 25.80
YSA (Y10) 6.33 12.42 13.85 26.81
YSA (Y15) 6.45 11.75 13.80 21.47
VSA (V5) 8.14 11.83 13.28 26.19
VSA (V10) 8.85 12.06 15.29 22.89
VSA (V15) 7.62 9.24 15.11 17.69
CSA (C5) 7.46 10.41 15.75 25.88
CSA (C10) 8.72 10.86 14.45 29.97
CSA (C15) 9.18 11.65 17.60 26.25

อาหารเล้ียงเช้ือ
การเจรญิของ Penicillium spp. วดัจากเสน้ผา่นศนูยก์ลางขนาดโซนใส 

(มลิลเิมตร)  ในเวลาทีต่า่งกัน

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

PDA SDA Y5 Y10 Y15 V5 V10 V15 C5 C10 C15

Penicillium spp. growth  

24 hr. 48 hr. 72 hr. 96 hr.

Media

Diameter (mm.)



8 
 

“โครงการ UBU- KM Fair มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วันที่ 17 กันยายน 2563  

สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองพบว่าสูตรอาหาร Cassava Sucrose Agar (CSA10) ที่มีส่วนผสมของมันส าปะหลัง 
20 กรัม น้ าตาลซูโครส 20 กรัม และวุ้น 20 กรัม สามารถชักน าให้เชื้อรา Penicillium sp  สร้างเส้นใยใน 96 
ชั่วโมงได้มากกว่าการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Penicillium sp. บนอาหารส าเร็จรูป Potato dextrose agar (PDA)  
8.23 มิลลิเมตร และพบว่า Penicillium sp. มีการสร้างเส้นใยใกล้เคียงการเพาะเลี้ยงบนอาหารส าเร็จรูป 
Sabouraud Dextrose Agar (SDA)  จึงเป็นแนวทางที่จะสามารถน าสูตรอาหารที่พัฒนาจากมันส าปะหลัง 
CSA10)  มาใช้ทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อราส าเร็จรูปได้ในห้องปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้  

ปัจจัยความส าเร็จ 

สามารถพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากวัตถุดิบราคาถูกในท้องถิ่นเพ่ือชักน าให้เชื้อรา Penicillium 
sp เติบโตได้ดีในระยะเวลาที่สั้นและเป็นการประหยัดงบประมาณการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นแนวทางต่อยอดผลการทดลองสู่การท าอาหารเลี้ยงเชื้อราแบบ
อัดเม็ด เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนการเพาะเลี้ยงเห็ดได้ในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง 

กาญจนา บุญเสริม และประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์. (2558). การศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจากถ่ัวเหลืองส าหรับ
เลี้ยงเชื้อ  
Penicillium sp. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 
กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ อรัญญา คงถาวร กฤษณา ตระการไทย และกัญญลักษณ์ ชัยค้าภา. (2550). การพัฒนา
สูตรอาหาร 
เลี้ยงเชื้อราส าหรับใช้ในการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ. ศรีนครินทร์เวชศาสตร์, 22(4), 394-400. 
Mekala uthayasooriyan,Sevvel Pathmanathan, Nirmala Ravimannan and Sutharshiny 
Sathyaruban. (2016). Formulation of alternative culture media for bacterial and fungal growth. 
Scholars  Research Library Der Pharmacia Lettre. 8 (1): 431-436 
Amadi OC.  and Moneke AN.  ( 2 0 12 ) .  Use of starch containing tubers for the formulation of 
culture media for fungal cultivation.  African Journal of Microbiology Research.  6 (21) :  4527-
4532. 
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3. กุญแจสู่ความเป็นเลิศ ในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านเทคนิควิเคราะห์ ทางกายภาพ
และเคมี:หน่วยทดลองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ชื่อเจ้าของผลงาน: นางแวว  ถนอมวงค์  นักวิทยาศาสตร์ 
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4. ระบบการแจ้งซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายสมัย  กิ่งค า พนักงานขับรถยนต์ 
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5. ระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร 

ชื่อเจ้าของผลงาน  สิทธิพงศ์ ยิ่งยง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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6. การพัฒนาระบบจอประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงข้อมูลการให้บริการห้องเรียนในอาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (OCN Digital Signage) 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 

ความเป็นมาและความส าคัญของแนวทางการพัฒนางาน 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ โดยใน

ปัจจุบันแบ่งเป็นการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ห้อง ห้องบรรยาย/ประชุมสัมมนา 
จ านวน 4 ห้อง รวมทั้งหมด 12 ห้อง โดยเปิดบริการส าหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย สามารถใช้เพ่ือการเรียนการสอน จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาต่างๆ ซึ่งมีการให้บริการทั้งในและ
นอกเวลาราชการ  

ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยายภายในอาคาร
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นประจ า โดยมีทั้งนักศึกษา บุคลากร ประชาชนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการ เพ่ือเป็นการจัดสรรตารางการใช้งานห้องไม่ให้มีการงานซ้ าซ้อนกันและเกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานห้องสูงสุด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาระบบเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้งาน 
สามารถเข้าจองห้องต่างๆได้โดยผ่านระบบจองทรัพยากรออนไลน์ (www.booking.ubu.ac.th)  ทั้งนี้ผู้ที่
สามารถเข้าถึงและดูข้อมูลตารางการใช้งานห้องทั้งหมดได้จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการใช้งานห้องเท่านั้นไม่
มีระบบเผยแพร่ข้อมูลการใช้งานห้อง ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละ
วัน เนื่องจากไม่สามารถทราบถึงตารางการใช้งานห้องและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งด้วย
ลักษณะที่ตั้งของห้องที่อยู่คนละชั้น ท าให้ผู้รับบริการต้องใช้เวลาเพ่ือสอบถามการเข้าใช้งานห้องต่างๆ 
ตลอดจนขาดจุดเพื่อให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในอาคาร 

ด้วยเหตุนี้  “ ระบบจอประชาสัมพันธ์เพ่ือแสดงข้อมูลการให้บริการห้องเรียนในอาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (OCN Digital Signage) ” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจอง
ทรัพยากรออนไลน์ และน าเอาจอคอมพิวเตอร์ จอทีวีต่างๆที่มีอยู่ เดิมภายในหน่วยงานมาประยุกต์เข้ากับ
เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือท าจอประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล โดยมีการติดตั้งเพ่ือแสดงตารางการให้บริการห้องต่างๆ
ของแต่ละชั้นภายในอาคาร ลดปัญหาการสอบถามข้อมูลการใช้งานห้องจากผู้เข้าใช้บริการ ลดต้นทุนในการ
จัดหาระบบประชาสัมพันธ์เนื่องจากพัฒนาและประยุกต์จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนใช้เป็นจุด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอาคารให้ผู้เข้าใช้บริการ บุคลากรได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้อีก
ด้วย 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นจุดให้บริการข้อมูลการใช้งานห้องภายในอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. เพ่ือพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. เพ่ือน าทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีใหม่และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ การเข้าใช้
บริการของหน่วยงาน 
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เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ :  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการห้องเรียนของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้

อย่างถูกต้องครบถ้วน 

ขั้นตอนการพัฒนางาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหา  
ผู้พัฒนาได้มีการศึกษารูปแบบการให้บริการห้องของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และหารือ

วิธีการให้บริการข้อมูลการใช้งานห้องของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานพบว่า 
การใช้งานห้องมีการจองล่วงหน้าผ่านระบบจองทรัพยากรออนไลน์ (www.booking.ubu.ac.th) และมีเพียง
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่จะสามารถดูตารางการใช้งานต่างๆได้ไม่มีระบบการแสดงตารางการใช้งาน ท าให้พบ
ปัญหาการเข้าใช้งานและการสอบถามข้อมูลการใช้งานห้องเมื่อมีผู้ใช้บริการมาใช้งานและบุคลากรภายใน
หน่วยงานเองก็ไม่ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการในฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนั้นพบว่าอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีทางเข้า-ออกหลักของอาคารเพียงทางเดียว ผู้เข้าใช้
บริการจะเดินเข้าไปสอบถามการใช้งานห้องกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ขาดจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้งาน
ห้องและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆในแต่ละวัน 

วางแผนและเตรียมการพัฒนาระบบ 
จากปัญหาและสภาพการปฏิบัติงานข้างต้น ท าให้มีการวางแผนเพ่ือเตรียมการพัฒนาระบบจอ

ประชาสัมพันธ์ดังนี้ 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลการจองทรัพยากรออนไลน์เพ่ือน ามาแสดงผล

ผ่านจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ 
2. ส ารวจจุดติดตั้งและรูปแบบ วิธีการติดตั้งจอแสดงผลโดยใช้ Raspberry Pi (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาด

เล็กที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ) เพ่ือลดการใช้คอมพิวเตอร์และลดพื้นที่ในการติดตั้ง 

ศึกษาสภาพการปฏิบตัิงานและวิเคราะห์ปญัหา 

วางแผนและเตรยีมการพัฒนาระบบ 

พัฒนาและตดิตั้งระบบ 

รายงานผลการพัฒนาระบบ 

เผยแพรร่ะบบ 

ประเมินผลและปรับปรุงระบบ 
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3. จัดหาอุปกรณ์เพ่ือควบคุมการท างานของจอแบบอัตโนมัติโดยมีการตั้งเวลาเปิดปิดจอเพ่ือลดการดูแลของ
เจ้าหน้าที่และลดการใช้ไฟในหน่วยงาน 

4. ออกแบบหน้าจอการแสดงผลการใช้งานห้องและกิจกรรมในแต่ละวันเพ่ือพัฒนาระบบ 

พัฒนาและติดตั้งระบบ 
ได้มีการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการแสดงผลจากระบบจองทรัพยากร

ออนไลน์ที่มีอยู่เดิม โดยเมื่อมีการจองข้อมูลการจองห้องจะปราฏในจอประชาสัมพันธ์ด้วย มีการแสดงผลแบบ
รายวันและแบ่งตามเวลาและแยกตามชั้นที่มีการใช้งาน พร้อมส่วนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดท าระบบ
การแสดงผลในรูปแบบออนไลน์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการแสดงผลแบบออนไลน์โดยใช้การควบคุมของ Raspberry Pi ในการแสดงผลผ่านจอทีวี
หรือจอคอมพิวเตอร์และใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 

2. ติดตั้งเครื่องควบคุมการเปิดปิดจอโดยใช้เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer) และตั้งเวลาเปิด-ปิดเพ่ือลดการ
ดูแลของเจ้าหน้าที่  

3. มีการติดตั้งจอประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น 1 ทางเข้า-ออก อาคาร ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เข้าใช้งานมองเห็นได้ชัดเจน 

รายงานผลการพัฒนาระบบ 
หลังจากพัฒนาและติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วได้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการ

บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 ถึงผลการพัฒนาระบบและคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ด้าน
ต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและส ารวจติดตั้งในจุดต่างๆเพ่ิมเติม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการ
เผยแพร่แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความประสงค์ใช้ระบบนี้ด้วย ทั้งนี้ผลจากการพัฒนาระบบดังกล่าวช่วยลด
จ านวนการสอบถามข้อมูลการใช้งานห้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอีกท้ังสามารถช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่
เกิดข้ึนภายในอาคารให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ 

เผยแพร่ระบบ 
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักและบุคลากรในส่วนต่างๆของหน่วยงาน ได้มีการ

เผยแพร่การใช้งานระบบจอประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้ดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและแจ้งเวียน
ระบบสารสนเทศต่างๆของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ได้มีการพัฒนาขึ้นให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบ
และสามารถน าไปใช้งานได้ โดยระบบจอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้มีหน่วยงานน าไปใช้งาน คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประเมินผลและปรับปรุงระบบ 
หลังจากการติดตั้งระบบจอประชาสัมพันธ์ในบริเวณชั้น 1 ทางเข้า-ออก อาคารแล้วพบว่าเป็นจุดที่ผู้

เข้ามาใช้บริการภายในอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะชั้น 1 แต่เนื่ องจาก
ลักษณะอาคารที่เป็นมุมและต าแหน่งของห้องต่างๆที่ให้บริการอยู่คนละชั้น ท าให้มีการประเมินหลังการใช้งาน
เกี่ยวกับจ านวนจุดติดตั้งว่าไม่เพียงพอในการให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการในแต่ละชั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้ท าการ
ปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมดังนี้  

1. ติดตั้งจอประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมอีก 3 จุด รวมเป็น 4 จุด คือ หน้าลิฟต์ ชั้น 1 , บริเวณโถงลิฟต์  
ชั้น 2 และชั้น 3 โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานในการจัดหาจอทีวีและอุปกรณ์ต่างๆ 
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2. ปรับปรุงรูปแบบข้อมูลการแสดงผล โดยจอที่ติดตั้งชั้น 1 , หน้าลิฟต์ ชั้น 1  แสดงข้อมูลการให้บริการ
ทุกชั้น และจอบริเวณโถงลิฟต์ ชั้น 2 และชั้น 3 แสดงข้อมูลเฉพาะการให้บริการในแต่ละชั้นแยกกัน 

 
รูปภาพ 

  
รูปที่ 1 จอประชาสัมพันธ์ที่มีการติดตั้งในอาคาร และ Timer ควบคุมเวลาเปิด-ปิดจอ และ Raspberry Pi ที่
ควบคุมการแสดงผล 

 
รูปที่ 3 ต าแหน่งจุดติดตั้งจอประชาสัมพันธ์ในอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สรุป 
 จากการพัฒนาระบบ “ ระบบจอประชาสัมพันธ์เพ่ือแสดงข้อมูลการให้บริการห้องเรียนในอาคาร
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (OCN Digital Signage) ” นั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการให้บริการข้อมูล
การใช้งานห้องเรียนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. มีจุดให้บริการข้อมูลการใช้งานห้องและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในอาคารที่ชัดเจนและ
ผู้ใช้บริการมองเห็นได้ทั่วถึง 

2. สามารถต่อยอดและพัฒนาระบบจองทรัพยากรออนไลน์ได้เพ่ิมเติมโดยใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่มีอยู่
เดิมร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ คือ Raspberry Pi และช่วยลดต้นทุนและเวลาในการจัดหาระบบใหม่ ลดการดูแล
รักษาระบบเนื่องจากพัฒนาให้สามารถเปิด-ปิดอัตโนมัติได้เอง 

3. ผู้มาใช้บริการในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีจอแสดง
ข้อมูลการให้บริการห้องเรียน กิจกรรมต่างๆ ลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานห้องได้เป็นอย่าง
ดี และสามารถแสดงข้อมูลการใช้งานห้องในแต่ละวันได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบที่มีอยู่เดิมและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือต่อยอดระบบงานที่

เหมาะสม 
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ผู้พัฒนาระบบมีความพร้อมและความตั้งใจที่น าประสบการณ์การท างานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

2. ปัจจัยด้านสถานที่ เนื่องจากอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทุกชั้นจะมีทางเข้า -ออก ทาง
เดยีว ท าให้การติดตั้งจอประชาสัมพันธ์ท าได้ง่าย และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วถึง 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ 

 
ค าแนะน าในการส่งแบบสรุปผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

1. การเตรียมต้นฉบับให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ านวน 4 หน้า โดยพิมพ์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Word ชนิดและขนาดตัวอักษรตามที่ก าหนดข้างต้น 

2. รูปภาพและตาราง หัวตารางให้ชิดซ้ายขอคอลัมน์ ค าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพและจัดกึ่งกลาง
คอลัมน์ 

3. การเว้นระยะขอบกระดาษ 
- ขอบบนและล่าง 1 นิ้ว 
- ขอบซ้าย 1.2 นิ้ว 
- ขอบขวา  1 นิ้ว 
- ระยะห่างระหว่าง 2 คอลัมน์ 0.25 นิ้ว 

 

7. การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวที่ย่ังยืน 

ชื่อเจ้าของผลงาน  
1. นางสาวขนิษฐา จูมลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
2. นายอนวัช กาทอง   นักเอกสารสนเทศ ช านาญการ 

บทน า 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Office of Academic Resources, Ubon 

Ratchathani University) เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ 
จัดหา จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ แก่ผู้ใช้บริการ ในการสนับสนุนภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เน้นการพัฒนาการเรียน 
การสอนและการเรียนรู้แบบ Active Learning  และการจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) เพ่ือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้บริการ มีสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและการเรียนรู้  

ห้องสมุด ส านักวิทยบริการ เป็นห้องสมุดที่ให้ความส าคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับตัวอาคาร พ้ืนที่
โดยรอบอาคาร ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
นโยบายที่ครอบคลุมการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยการลดมลพิษ ลดการใช้พลังงานและ
การใช้ทรัพยากรในห้องสมุดเพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่า การใช้ห้องสมุดจะมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด และ
ปรับปรุงพื้นท่ีส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ น่าท างาน มีความสะอาด สะดวกสบาย 
ปลอดภัยและมีความสุขในการท างาน  
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ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่การให้บริการ และจัดระบบการบริการของส านักวิทยบริการ จึงด าเนินการ
ปรับปรุงการบริการ ประกอบด้วย 1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Green Library 
Green Office นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว
ของส านักวิทยบริการ 2) การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และ 3) การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. เพ่ือเข้าสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                     

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. จัดสภาพแวดล้อมการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
1.1 ก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ

บริหารงาน โดยก าหนดในแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 จัดท าแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เกณฑ์มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office)   

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีพ้ืนที่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์
พลังงาน ภายใต้แนวคิด ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานจ้างเหมา ทุกคนมีส่วนร่วม และได้รับความร่วมมือจาก
คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน    

1.3 ปรับปรุงพ้ืนที่การให้บริการ โดยค านึงข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน   

  
ภาพที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่ท้ังภายในและภายนอก 
1.4 สร้างบรรยากาศให้เป็น Green Library เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และจัดท าห้องสมุดในสวน สร้างความผ่อนคลาย
ในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ   
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ภาพที่ 2 พื้นที่นั่งอ่าน ภายนอกอาคาร 

   
ภาพที่ 3 พื้นที่ห้องสมุดในสวน 
 
 ทั้งนี้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลประเมินระดับ 4.49 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลประเมินระดับ 4.63 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลประเมินระดับ 4.52 
2. การเปน็ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
     ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการปรับรูปแบบการบริการเพ่ือเป็นห้องสมุดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามองค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล ที่ส าคัญดังนี้  

1. คอลเลคชันดิจิทัล ส านักวิทยบริการ จัดท าแผนการด าเนินงานไว้ที่ประเภทฉบับพิมพ์ต่อดิจิทัล คือ 
ร้อยละ 30.00 ต่อ 70.00 ทั้งนี้ส านักวิทยบริการได้มีการจัดท า Weeding และ Inventory ตามอายุหนังสือ
และวารสารเพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่มีความพร้อมใช้งาน และเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด 

   2. กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ มีการจัดเก็บสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
Autolib 2.0 และระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่าน Web OPAC และ Ebsco Discovery Service (EDS) 

    3. บริการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ งานหลัก คือ งานบริการเทคนิค หรืองานวิเคราะห์
สารสนเทศ และงานบริการผู้ใช้บริการซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการด้านทรัพยากรและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉลี่ยระดับ 4.61 

    4. ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการในปัจจุบันส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ใน Gen Z ส านักวิทยบริการ จึงได้
พัฒนารูปแบบการบริการให้เป็นแบบดิจิทัลให้ได้มากที่สุดเพ่ือรองรับการใช้บริการของคนกลุ่มนี้  

    5. เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ ได้มีการโอนถ่ายข้อมูลต่างๆของเครื่องแม่ข่ายที่เคย
ประจ าอยู่ที่ส านักวิทยบริการ ไปไว้ที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายที่พร้อมใช้
งานตลอด 24 ชั่วโมง  
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ส านักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานแรกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมโครงการ Green Library 
โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2561 คะแนน 89 จาก 100 คะแนน และเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2562 ระดับ
ดีเยี่ยม (G ทอง) จึงค านึงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน กล่าวคือ 

3.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการวางนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว ก าหนดในค่านิ ยมองค์กร 
OAR SMILE (S =Service mind การบริการที่ดี M = magnificent Organization องค์กรชั้นเลิศ I = 
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Integrity  สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม L= learning Technology and innovation มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเรียนรู้ E =Environmental Focus ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)   

ในแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ได้ ก าหนดเป้าประสงค์ในการมีทรัพยากร
ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้  สัดส่วนของงบประมาณท่ีจัดหาทรัพยากรรูปแบบดิจิทัลต่อรูปเล่ม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 คือ 80:20 ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าหมายสิ่งแวดล้อม  

3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการขยายผลไปสู่ชุมชน ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ” จัด
โครงการ Green Library for life ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  
  

 
ภาพที่ 4 การเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน Green Office และการให้บริการของส านักวิทยบริการ 

    
ภาพที่ 5 การอบรมการรู้สารสนเทศ และโครงการ Green Library for life 

สรุป  
ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนการบริการ ในการจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning 

Environment) ภายใต้แนวคิด ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และ ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
รวมทั้งนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่นั่งอ่าน
หนังสือ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สร้างบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และก้าว
สู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยเน้นการบริการอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาสื่อ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตส านึกไปยังบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งโรงเรียนในเครือข่ายผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และ Green Library for life” สอดคล้อง
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กับนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ของส านักวิทยบริการซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรสี
เขียวที่ยั่งยืนต่อไป   

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
2. ผู้บริหาร บุคลากร แสดงจุดมุ่งมั่นและมองเป้าหมายเดียวกัน 
3. บุคลากรทุกคนมีความร่วมมือ มีความรับผิดชอบร่วม 
4. มีความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมพูน ความรู้ 
8. มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างบุคลากร 

 

8. คู่มือแห่งความร่วมมือ 

ชื่อเจ้าของผลงาน  นายพนม จรูญแสง    บรรณารักษ์ 
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9. ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อเจ้าของผลงาน  นางอมร  วิชัยวงศ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ
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10. การประยุกต์ใช้  Excel กับการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Application of 
microsoft Excel in Bank Reconciliation Statemnt) 

ชื่อเจ้าของผลงาน    นายประกิจ  เชื้อนิล  นักวิชาการเงินและบัญชี   
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11. โปรแกรมบันทึกข้อมูลกิจกรรม/โครงการ (Data Project)  

ชื่อเจ้าของผลงาน 
1. นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2. นางสาวนันทวรรณ มาติยะภักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

บทน า 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Project) ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล

รายการโครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
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ในทุกมิติ มีความสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และระบบ UBUFMis ของมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ไข
ปัญหาจากการกรอกข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกันในมิติของแผนยุทธศาสตร์และการจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายการจัดสรรของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีการบันทึกรายการข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เกิดความเชื่อมโยงกันตั้งแต่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดหลักโครงการขับเคลื่อน โครงการย่อย และงบประมาณต่าง ๆ ให้
มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบ สามารถน าไปใช้ในการวางแผน/การจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและบรรลุผลสูงสุดตามที่ได้ก าหนดไว้  

การพัฒนาระบบ 
1. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกองแผนงาน
ได้มีการก าหนดแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลรวมทั้งอธิบายข้อจ ากัด ขอบเขตในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้และอธิบายความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกันของข้อมูลผ่านทาง
แบบฟอร์มใน Microsoft Excel เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 : แบบฟอร์มการบันทึกโครงการ/กิจกรรม (เดิม) 

ซึ่งการบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เช่น กรอกข้อมูลผิดหมวด เลือก
โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องกันกับเป้าประสงค์ หรือมีการกรอกข้อมูลผิดท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการรายงานผลเกิดความล้าช้า ดังนั้นกองแผนงานจึงมีการก าหนด
รูปแบบการบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมใหม่เพ่ือให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันมีความสอดคล้องกันในทุกมิติ 
และเพ่ือลดความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน 

2. การพัฒนาและการออกแบบ 
เนื่องจากปัญหาที่กล่าวมาในเบื้องต้นกองแผนงานได้จัดความเชื่องโยงของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

เชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2567 เป้าประสงค์หลัก
ของยุทธศาสตร์ เพ่ือสามารถวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ได้ เชื่อมโยงในมิติของตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดรองที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกร รมของทุก
หน่วยงานที่จะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องทั้งกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจ าปี รวมทั้งโครงการย่อยภายใต้โครงการหลักที่รองรับ
กับระบบบันทึกข้อมูล UBUFMis ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดัง
รูปที่ 2 
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รูปที่ 2 : ความเชื่อมโยงในทุกมิติในระบบฐานข้อมูล 
 ในการออกแบบระบบกองแผนงานใช้ Microsoft Office Excel เป็นชุดโปรแกรมส านักงาน พัฒนา
โดยไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ที่ใช้งานในทุกหน่วยงาน โดยได้
ออกแบบและพัฒนาให้มีระบบ User Interface (UI) ที่เป็นชุดของหน้าจอ และองค์ประกอบแบบรูปภาพต่าง 
ๆ เช่น ปุ่มและไอคอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบระบบได้ ดังรูปที่ 3  

 

รูปที่ 3 : ระบบ User Interface (UI) ส าหรับบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
ระบบถูกพัฒนาภายใต้ชุดค าสั่งของ Visual Basic for Application (VBA) ของ Microsoft Office 

Excel ซึ่งอยู่ในโหมดนักพัฒนาของโปรแกรม (Developer) ท างานควบคู่กับ Microsoft Excel Macro ซึ่งเป็น
กลุ่มค าสั่งที่ใช้ท างานอัตโนมัติใน โปรแกรม Microsoft Excel ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 : โหมดนักพัฒนาของโปรแกรม (Developer) ของ Microsoft Office Excel 
 ท าให้ระบบสามารถท างานได้โดยมีการกรองข้อมูลในมิติต่าง ๆ ตามความเชื่อมโยงที่ก าหนดไว้ และ
ง่ายต่อการบันทึกรายการข้อมูล อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในเบื้องต้นก่อน
การบันทึกข้อมูลรายการได้ ดังรูปที่ 5 

    
รูปที่ 5 : การกรองข้อมูลในการบันทึกรายการและการตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการข้อมูล 
 นอกจากนี้ระบบยังช่วยในการเรียกข้อมูลขึ้นมาตรวจสอบ แก้ไข ลบรายการข้อมูล แสดงผลด้วยกราฟ
เปรียบเทียบข้อมูล สั่งปริ้นโครงการกิจกรรม รายงานผลด้วย Pivot Table และส่งออกฐานข้อมูลในรูปแบบ
ของ Excel ได้จากปุ่มไอคอนที่แสดงอยู่ด้านขวามือ ดังรูปที่ 6 - 8  

 
รูปที่ 6 : ปุ่มไอคอนสนับสนุนการท างาน 
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รูปที่ 7 : กราฟแสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณต่อยุทธศาสตร์/งบประมาณตามนโยบายการจัดสรร 

 
รูปที่ 8 : สั่งปริ้นรายการโครงการ/กิจกรรมรายโครงการในรูปแบบ PDF ไฟล์ 

สรุป 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Project) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยให้การ

ท างานด้านงานแผนยุทธศาสตร์และงานงบประมาณมีความกระชับขึ้น ชัดเจนขึ้น ข้อมูลเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน ลดความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของผู้ใช้งาน (Human Error) และลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน/การจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา 
1) การก าหนดขอบเขต ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน 
2) ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เช่น ข้อมูลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ข้อมูลโครงการ/

กิจกรรมทุกระดับ ข้อมูลพื้นฐานของทุกหน่วยงาน เป็นต้น 
3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้พัฒนาระบบ 
4) การเลือกใช้เทคโนโลยี และซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับการท างาน 
5) การบริหารเวลาในการพัฒนางานที่เหมาะสม 
 



32 
 

“โครงการ UBU- KM Fair มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วันที่ 17 กันยายน 2563  

12. การศึกษาปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสภาพรอพินิจ 
( The Factors affecting to academic probation of Ubonratchathani University's 
undergraduate students) 

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

บทน า   
ภารกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ แต่จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าในแต่
ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยมีทั้งนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากมีผลการเรียน
หรือเกรดไม่ถึงระดับเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้มีสถานภาพถูกถอนชื่อจากการเป็นนักศึกษา 
ดังรายงานจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกถอนชื่อ เนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ในปีการศึกษา 
2558 มีจ านวนนักศึกษาจากทุกคณะที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 ถูกถอนชื่อเพราะมีเกรดเฉลี่ย (GPAX.) 
น้อยกว่า 2.00 จ านวนประมาณ 214 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559) 
ซึ่งการตกออกของนักศึกษาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย สร้างความสูญเปล่าทางการศึกษา
ของรัฐผู้รับผิดชอบในการน างบประมาณของประเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการที่ผู้เรียนมีผลการ
เรียนที่ต่ าเกินไป นอกจากจะท าให้มีโอกาสส าเร็จการศึกษาน้อยแล้ว ยังเป็นการสูญเสียเงินค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน 
เวลา รวมทั้งยังท าให้ขาดสิทธิและโอกาสในชีวิตอีกหลายประการ เช่น การขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง การไม่มีโอกาสได้เข้าท างานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและมั่นคงที่ใช้ผลการเรียนประกอบการ
พิจารณารับเข้าท างาน หรือการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นที่ส่วนใหญ่ได้ใช้ผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ประกอบการรับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับอุทุมพร  จามรมาน (2538)  ที่ให้ความส าคัญของเกรด
เฉลี่ยว่า   การที่นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ มาตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 เป็นการประสบความส าเร็จใน
การเรียนมหาวิทยาลัย และผลการเรียนในระดับปริญญาตรีจะเป็นเครื่องพิจารณาการสมัครเข้าเรียนในระดับ
ปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศ  และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาบางสาขาต้องการผู้ที่ได้เกรด
คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย  2.75  จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้แล้ว การที่จะได้รับ
พิจารณาให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย
สะสม เช่น ทุนส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ยากจน  ฉะนั้นผู้ที่ได้เกรดต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดก็อาจจะไม่มีโอกาส
ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาเลย  

ในการศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการเรียนจึงมีความส าคัญและมีความหมายต่อผู้เรียนทุก
คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคณะ/สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพที่สูง นักศึกษาต้องมีความตั้งใจและมีความพยายามในการเรียนเพ่ือให้ได้เกรดที่ดีที่สุดในแต่
ละรายวิชา เพ่ือรวมเป็นเกรดเฉลี่ยสะสมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่หลักสูตร
และมหาวิทยาลัยก าหนด เนื่องผลการเรียนหรือเกรดของนักศึกษาเป็นตัวก าหนดโอกาสของการส าเร็จ
การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถทางการเรียนของนักศึกษา ตลอดทั้งใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาโอกาสการเข้าท างานและศึกษาต่อของนักศึกษา ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การเรียนให้ส าเร็จ
การศึกษาและให้มีเกรดเฉลี่ยที่สูง นับได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักของนักศึกษาทุกคน แต่การที่จะเรียนให้ประสบ
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ความส าเร็จนั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการที่ส่งผลต่อผลการเรียน เช่น ปัจจัยด้านพ้ืนฐานและ
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของนักศึกษาเอง เช่น ประวัติและภูมิหลัง เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ตัวแปรด้านการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ หลักสูตร คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการซ่อมเสริมในชั้นเรียน และ
ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และบริการด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนของมหาวิทยาลัย 
ตลอดทั้งปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ท างานด้านวิชาการและบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนไม่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาท า
ให้มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มีสภาพรอพินิจ และถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา บางส่วนต้องเรียนซ้ า
ชั้น ไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนดได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายด้านต่อมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าลังเผชิญกับสภาวการณ์วิกฤติอุดมศึกษาที่อัตราการเกิด
ของประชากรของประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยโครงสร้างอายุประชากรที่จ านวนนักเรียนจะลดลง
อย่างรวดเร็ว จากจ านวนเด็ก 16 ล้านคนในปี 2548 ลดเหลือจ านวน 11 ล้านคนในปี 2578 ส่วนจ านวน
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นจาก 6 ล้านคนในปี 2548 เพ่ิมเป็น 16 ล้านคนในปี 2578 (กนก วงษ์ตระหง่าน : 2562)  
ดังนั้น จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมีแนวโน้มจะลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยต้อง
แข่งขันกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีจ านวนมาก ส่งผลกระทบท าให้จ านวนการรับนักศึกษาบางคณะบาง
หลักสูตรลดลงไม่เป็นไปตามแผนการรับที่วางไว้ รวมทั้งปัญหานักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนที่ก าลังศึกษา
อยู่ก็มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ จนถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาทุกปีการศึกษาท าให้จ านวนนักศึกษา
ลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยต้องลดลงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการตามภารกิจต่างๆ และ
อาจน าไปสู่การปิดหรือยุบบางหลักสูตร กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของสถาบันในอนาคต  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยการให้ความส าคัญต่อปัญหาจ านวนนักศึกษาที่จะลดลง เนื่องจากนักศึกษามีผลการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มีสภาพรอพินิจ รวมทั้งนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนักศึกษาเป็นนโยบายส าคัญที่
ต้องแก้ไข การพัฒนาการศึกษาที่เน้นระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพทางวิชาการให้เ ข้มแข็ง 
โดยการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เน้นความส าคัญของการให้บริการการศึกษา จัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สามารถเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้    

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาปั จจัยที่ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสภาพรอพินิจ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการเรียนของนักศึกษา  โดย
ศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะตนของนักศึกษา ปัจจัยด้านการจัด
การศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์และมีสภาพรอพินิจ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จทางการเรียน ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อความส าเร็จ
ทางการเรียน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
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ลดจ านวนของนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อ เนื่องจากมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 
1. ศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์และมีสภาพรอพินิจ  
2. ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะเฉพาะบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการศึกษาและปัจจัย

ด้านครอบครวัและเพ่ือนที่ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษามีสภาพรอพินิจ  
3. เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนที่สูงขึ้น 

ความส าคัญของงานวิจัย/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจัยด้านที่ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
สภาพรอพินิจ  

2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์จนถูกถอนชื่อ และพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
บริการการศึกษาให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสามารถน าผลการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3. คณะ/สาขาวิชาสามารถน ารายงาน ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือท าวิจัยชั้น
เรียนเพ่ือวางแผนแก้ไขปรับปรุงปัญหานักศึกษามีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ให้เหมาะสมตามธรรมชาติและ
บริบทของคณะ/สาขาวิชา  

ขอบเขตของการศึกษา 

  กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 - 6 (หลักสูตร 6 ปี)  ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
และนักศึกษามีสภาพรอพินิจ โดยท าการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยร่วมที่ท าให้นักศึกษามีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์และมีสภาพรอพินิจ ได้แก่ 1. ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลและลักษณะเฉพาะบุคคลของนักศึกษา 2. 
ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา 3. ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 

  ระยะเวลาในการท าวิจัย : ด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2562 
และขยายเวลาด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 (เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 
มิถุนายน 2562 ในช่วงการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจึงไม่มีข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562) 

สรุป 
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  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมพื้นฐาน นักศึกษาที่มีสภาพรอพินิจ ประจ าปีการศึกษา 2561 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1198 คน คิดเป็นร้อยละ 54.21 นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2140 คน คิดเป็นร้อยละ 96.83 โดยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาก
ที่สุด จ านวน 749 คน คิดเป็นร้อยละ 33.89 นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเมือง จ านวน 1252 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.65 นักศึกษาส่วนใหญ่รับเข้าด้วยวิธีโควต้ารับตรงตามพ้ืนที่อีสาน จ านวน 518 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.66 นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่/เคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.99 นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่/เคยศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08 
นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่/เคยศึกษาในชั้นปีที่ 2 จ านวน 1236 คน คิดเป็นร้อยละ 55.93  นักศึกษาส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่/เคยศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 1122 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 2175 คน คิดเป็นร้อยละ 98.42 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีสถานภาพการ
เตือนในระดับ D จ านวน 753 คน คิดเป็นร้อยละ 34.07 นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยในเทอมต่ าสุด 0.00 
โดยจ านวนที่มีเกรดเฉลี่ยในเทอม 0.00 จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

1) การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจจ าแนก
ตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มีเพศแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยในเทอมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ และนักศึกษาท่ีมีสถานภาพรอพินิจที่มีเพศแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ                                                                                 

2) การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก
ตามที่อยู่อาศัยจ าแนกตามที่อยู่อาศัย (ในเขตเมือง/นอกเขตเมือง) พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มีที่
อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยในเทอมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่
มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   

3) การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก
ตามภูมิล าเนา (จังหวัด) พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มาจากภูมิล าเนา (จังหวัด) แตกต่างกัน มีเกรด
เฉลี่ยในเทอมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  และนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มาจากภูมิล าเนา (จังหวัด) 
แตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   

4) การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก
ตามภูมิล าเนา (ภาค) พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มาจากภูมิล าเนา (ภาค) แตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ย
ในเทอมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

5)  การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก
ตามคณะวิชา พบว่า นักศึกษาท่ีมีสถานภาพรอพินิจที่มาจากคณะวิชาแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยในเทอมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ                         

6)  การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจจ าแนก
ตามคณะวิชา พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มาจากสาขาวิชาแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยในเทอม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   
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7)  การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก
ตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอการพินิจที่มาจากชั้นปีแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยในเทอมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ   

 
8) การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก

ตามภาคการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มาจากภาคการศึกษาแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยใน
เทอมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ        

9)  การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก
ตามวิธีรับเข้า พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอการพินิจที่มาจากวิธีรับเข้าแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยในเทอม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

10) การเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยในเทอมและเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ จ าแนก
ตามสถานภาพการเตือน พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพรอการพินิจที่มาจากสถานภาพการเตือนแตกต่างกัน มี
เกรดเฉลี่ยในเทอมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
นักศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักศึกษาสภาพรอ
พินิจ เพ่ือประกอบการศึกษาร่วมกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลนักศึกษา ได้ผลการศึกษา ดังนี้                                                    

1)  ด้านเฉพาะบุคคลของนักศึกษา พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่มีควาสัมพันธ์กับ
ผลการเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความกระตือรือร้นในการเรียน ความตั้งใจและความพยายามในการ
เรียน ความถนัดทางการเรียนและพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล จ ารูญ (2548 : 
34) ที่พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน ความพร้อมในการเรียนรู้ ปัญหายาเสพติด สภาพแวดล้อม เนื้อหาวิชายาก
เกินไป การปรับตัวเข้ากับสภาพการเรียนใหม่ไม่ได้ แบ่งเวลาเรียนไม่เหมาะสม ขาดความพยายาม ขาดความ
ตั้งใจในการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ ไม่ได้ ข้อมูลเฉพาะบุคคลของนักศึกษาที่มี
สภาพรอพินิจ ที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเพ่ิม คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าจ านวนมากก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ที่
ต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับของคณะตามหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเรียนยากเป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านและมีผลการเรียนต่ า รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นักศึกษา พบว่า นักศึกษาไม่ถนัดและไม่ชอบเรียนในคณะ/สาขาวิชาที่ก าลังเรียนอยู่ ส่วนใหญ่จึงเรียนเพ่ือรอ
สอบเปลี่ยนไปเรียนคณะ/สถาบันการศึกษาใหม่ที่ต้องการเรียนมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุทัย  ลือ
สกุล (2553 : 90-95) และคณะ ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาพบว่า สาเหตุของ
การเสี่ยงออกลางคัน ด้านพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ สาเหตุการไม่ได้เรียนในสาขาที่ต้องการ
หรือไม่สอดคล้องกับระดับสติปัญญาและความพร้อมของตน ท าให้ไม่ตั้งใจเรียนหรือเรียนไม่ทันเพ่ือน  

ปัจจัยเฉพาะตนของนักศึกษาด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีพรรณ  พลช านิ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า 
แรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาเรียน และการปรับตัวมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
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3)  ด้านครอบครัวและเพ่ือน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองมีความคาดหวัง
กับการเรียนของนักศึกษา การเข้ากลุ่มติวและความช่วยเหลือด้านการเรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ความสัมพันธ์
ที่ดีและก าลังใจจากครอบครัว และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนของผู้ปกครอง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของโกมล ไพศาล (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
โปรแกรมคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า มีตัวแปรที่มีอิทธิพลที่
สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม บรรยากาศในชั้นเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย คุณภาพการสอน และความสัมพันธ์กับกลุ่ม
เพ่ือน  

  4) ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาและความสามารถในการเรียนของนักศึกษา การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือจากอาจารย์ประจ าวิชาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา การสอนซ่อมเสริม ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  การใช้สื่อ/
เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ
และกิจการนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยอ านาจ  วังจีน (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท า
ให้นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครมีสภาพรอพินิจ พบว่า ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้นักศึกษามีสภาพรอ
พินิจทั้ง 8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานทางวิชาการก่อน
เข้าศึกษา สภาพแวดล้อมทางสังคมภายในมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมทางสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจของครอบครัว สภาพสังคมของครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

 จากการศึกษาพบว่า คณะ/สาขาวิชาที่ไม่มีนักศึกษารอพินิจ ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นคณะ/
สาขาวิชาที่สอนวิชาชีพที่มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ มีการก าหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ื อ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในสายรหัสที่รับผิดชอบชัดเจน มีการด าเนินงานให้ค าปรึกษาแนะแนวนักศึกษาอย่าง
จริงจัง เช่น อาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบพบว่ามีนักศึกษาที่สอบได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ให้แจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาทันที อาจารย์ที่ปรึกษารายงานประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา รายงานรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ หรือผู้บริหารฝ่ายวิชาการ/กิจการนักศึกษาผ่านงานวิชาการของคณะ เพ่ือเสนอคณบดีทราบตามล าดับ 
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาปัญหาเพ่ือหาสาเหตุต่างๆ ที่อาจส่งผลท าให้นักศึกษามีปัญหาการเรียน และให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวนี้ มีการปรึกษาหารือ ประสานงานร่วมกันหาแนวทางแก้ไขทั้งอาจารย์ประจ าวิชา 
ผู้ปกครอง รุ่นพี่ เพ่ือน นักจิตวิทยา เป็นต้น   

ข้อวิจารณ์ 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ท าให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านข้อมูลพ้ืนฐานส่วน
บุคคลของนักศึกษา ดังนี้  

1)  ปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติและภูมิหลังของนักศึกษา ผู้วิจัยมีข้อสังเกต
และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ เพศ ที่ตั้ง โรงเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา และภูมิล าเนา อาจเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักศึกษาค่อนข้างน้อยหรือไม่มี
เลย เพราะถึงแม้ว่าผลการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มนักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจที่มีเพศ ที่ตั้งโรงเรียนที่ส าเร็จ
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การศึกษา ภูมิล าเนาของนักศึกษาที่แตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่
การศึกษาปัจจัยด้านพ้ืนฐานและภูมิหลังนักศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจภาพรวมหลายคณะ ปัจจัย
เกี่ยวกับเพศของนักศึกษาอาจไม่เป็นสาเหตุที่ท าให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ  

เนื่องจากปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
เน้นผู้เรียนทุกคนเป็นส าคัญ นักศึกษาทุกเพศทุกคนมีสิทธิในการเรียนเท่าเทียมกันตามศักยภาพของตน 
กระบวนการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งเพศหญิงและชายทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ในชั้นเรียน มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีอิสระทางวิชาการ นักศึกษามีช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการที่
ทันสมัย รวมทั้งคณะ/มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ให้ผลการเรียนของนักศึกษาเพศหญิง
และชายไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของโพยม เพียรล้ าเลิศ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยตัว
แปรที่ท าการศึกษา คือ เพศ พบว่า เพศของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ปัจจัยพ้ืนฐานนักศึกษาด้านที่ตั้งโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ภูมิล าเนาและประเภทของนักศึกษาก็อาจไม่มีผลที่
เป็นสาเหตุที่ท าให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจเช่นกัน   

ทั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผลการศึกษาปัจจัยด้านพ้ืนฐานและภูมิหลังของนักศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง เป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม
ของนักศึกษาไม่ได้วิเคราะห์แยกคณะ รวมทั้งบริบทของนโยบายการจัดการศึกษา หรือการก าหนดคุณสมบัติ
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการปรับเปลี่ยนไปทุกปีการศึกษา ภายใต้การแข่งขันในการรับ
นักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง อาจท าให้เกณฑ์และเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาของบางคณะ/หลักสูตร
มีการเปิดกว้าง เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาได้หลากหลายรูปแบบวิธีมากขึ้น ท าให้
ปัจจัยด้านพื้นฐานและภูมิหลังของนักศึกษาไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นกรณีใช้ข้อมูลนักศึกษาเปรียบเทียบ
แยกคณะ  

ดังนั้น ปัจจัยพ้ืนฐานบางอย่างอาจไม่ได้เป็นสาเหตุและปัจจัยส าคัญที่มีผลท าให้ผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ เช่นเดียวกับปัจจัยเกี่ยวกับเพศ ได้แก่ ที่ตั้งโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา (ใน/นอกเขตอ าเภอเมือง) 
ภูมิล าเนาของนักศึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของปราการ ภิรมย์กิจ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2544 พบว่า ที่ตั้งโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ภูมิล าเนาของนักศึกษาไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งอาจมีเหตุผลจากการแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบัน การ
เรียนการสอนทุกระดับในโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และความเจริญก้าวหน้าทางการเทคโนโลยีทาง
การศึกษาในยุคดิจิทัล ตลอดจนนโยบายเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลท าให้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนทั้ง
ในและนอกเขตอ าเภอเมืองส่วนใหญ่มีพัฒนาการและมีผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรียนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  
นอกจากนั้นธรรมชาติของแต่ละคณะมีรายละเอียดและบริบทที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงน าผลการศึกษาด้านข้อมูล
พ้ืนฐานและภูมิหลังมาใช้ประกอบการศึกษาร่วมกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา
เพ่ิมเติม   
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ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัย/คณะควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหานักศึกษามีสภาพรอ
พินิจและนักศึกษาตกออกเป็นนโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วน เนื่องจากจ านวนนักศึกษาดังกล่าวนี้มีจ านวนมาก 
กระจายไปเกือบทุกคณะ/สาขาวิชา และมีแนวโน้มจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีการศึกษา หากนักศึกษากลุ่มนี้ ตก
ออกและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะท าให้จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลดลง และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่เป็นคณะในก ากับที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐ และส่งผลให้มหาวิทยาลัยอาจสูญเสียเงินรายได้จ ากค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่อปีจ านวนมาก ดังข้อมูลที่แสดงในตาราง ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ตาราง : แสดงประมาณการจ านวนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะ/มหาวิทยาลัยที่อาจจะสูญเสีย
ไปกรณีนักศึกษาสภาพรอพินิจถูกถอนชื่อและพ้นสภาพนักศึกษา  

คณะ 
จ า น ว น
นั กศึ กษา 
(คน) 

*ค่าธรรมเนียม
การศึกษา/เทอม 
(บาท) 

* จ า น ว น เ งิ น / ปี
การศึกษา 

(บาท) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 486 15,000 14,580,000 

คณะรัฐศาสตร์ 271 17,500 9,485,000  

คณะวิทยาศาสตร์ 326 13,000 8,476,000   

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32,000 2,048,000    

คณะเกษตรศาสตร์ 252 15,000 7,560,000     

คณะบริหารศาสตร์ 430 17,500 15,050,000  

คณะศิลปศาสตร์ 98 12,000 2,352,000     

คณะนิติศาสตร์ 289 17,500 10,115,000   

*วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  22 18,000 792,000      

รวมจ านวนทั้งสิ้น 2210  *70,458,000  

2. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา
และแนะแนวด้านวิชาการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน  เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ส าคัญ
ที่สุดในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านการเรียนกรณีนักศึกษามีปัญหา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาควรก าหนด 
Office Hours เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนัดหมายเวลาขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ หรือเพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทั้งโทรศัพท์ อีเมล์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ขอค าปรึกษา
แนะน า อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ก็ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาเรียนด้วยที่คณะจึง
เป็นผู้ที่ทราบปัญหาและสามารถรายงาน ส่งต่อผู้ที่เก่ียวข้องได้เร็ว เพ่ือจะได้ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุ หาทาง
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ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างทันการ หรือกรณีนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ที่อาจารย์ที่
ปรึกษาอยู่ในวิสัยที่สามารถช่วยเหลือได้ก็ควรดูแล หากปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการเรียนจนเกิน
แก้ การช่วยจัดการความเสี่ยงของนักศึกษากลุ่มนี้ทัน ก็อาจจะท าให้จ านวนนักศึกษาท่ีมีสภาพรอพินิจ ก าลังพ้น
สภาพจากการเป็นนักศึกษา จบช้ามีจ านวนลดลงได้ โดยอาจด าเนินการร่วมกับผู้ปกครองของนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ นักจิตวิทยา กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการ
ช่วยเหลือได้ หรือเกินก าลังให้รายงานผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอน  

ปัจจุบันถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินงานระบบอาจารย์อยู่แล้ว การให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษาในระดับหนึ่ง ทั้งด้านการเรียนโดยตรง หรือ
ปัญหาทางอ้อม แต่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี อาจ
เป็นสาเหตุท าให้นักศึกษาที่เป็นวัยรุ่นเกิดปัญหาการอ่ืนๆ นอกจากปัญหาการเรียน เช่น ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหา
เรื่องเพ่ือนหรือความรัก ปัญหายาเสพติด ปัญหาการติดเกมส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ตลอดจนปัญหาส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอาจยังไม่มีวุฒิภาวะพอ ไม่สามารถแก้ไข
เองได้ การแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาดังกล่าวจึงควรเน้นการท างานแบบบูรณาการ โดยบุคลากรของทั้งคณะและ
ส่วนกลางทุกฝ่ายได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหรือกิจการนักศึกษาของคณะ/ส่วนกลาง อาจารย์ประจ าวิชา/
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องควรท างานประสานและร่วมมือกัน โดยผู้บริหารมีหน้าที่
ก ากับดูแลและสนับสนุนเชิงนโยบายอ านวยการให้การท างานทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดังกล่าวนี้ สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ทั้งจากกรณีงาน
วิชาการคณะ/กองบริการการศึกษาตรวจสอบพบว่ามีนักศึกษากลุ่มเสี่ยง เช่น เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดขอบระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (REG) ประมวลผลพบว่ามีนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า (GPAX. 
ต่ ากว่า 2.00) ให้กองบริการการศึกษาสรุปและส่งรายชื่อ รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ทุกภาคการศึกษาให้คณะทราบเพ่ือหาทางแก้ปัญหาได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษามี
ผลการเรียนต่ าจนถูกตักเตือนครั้งที่ 1 และ 2 (W1 และ W2) ก่อนจึงท าประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งคณะ เพราะ
อาจท าให้แก้ไขปัญหานักศึกษาช้าเกินไป หากอาจารย์ที่ปรึกษาทราบปัญหาและให้การช่วยเหลือนักศึกษาวาง
แผนการเรียน แนะน าเทคนิคการเรียนได้เร็ว ย่อมช่วยให้นักศึกษาปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้นได้ 

หรือกรณีนักศึกษามาขอค าแนะน าที่งานวิชาการคณะหรือกองบริการการศึกษา หรือขอ
ค าปรึกษากับอาจารย์โดยตรง ผู้ที่มีหน้าที่ควรให้ความปรึกษาอย่างมีเมตตาเหมือนดูแลลูกหลาน หรือคน
ครอบครัวเดียวกัน โดยเน้นการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีผลการเรียนต่ า กลุ่มที่มีสภาพถูกตักเตือนและ
รอพินิจเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนกลุ่มที่มีพฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการเรียนในอนาคตที่
อาจารย์สามารถสังเกตพบในชั้นเรียน เช่น การมาเรียนสาย ขาดเรียน ไม่เข้าสอบ ไม่ส่งการบ้านหรืองานที่
ได้รับมอบหมาย คะแนนสอบย่อย สอบประจ าภาคไม่ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขรายวิชา หรือมีปัญหาสุขภาพจิต 
เป็นต้น กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หากอาจารย์ประจ าวิชาพบในชั้นเรียน สามารถตักเตือนให้ค าแนะน าเพ่ือให้นักศึกษา
ปรับปรุงตัวได้ทันที โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาใหม่ที่ยังปรับตัวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้ หรือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับตามวิชาชีพของคณะที่ ยากขึ้นกว่าการเรียนวิชาศึกษา
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ทั่วไป  ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาควรสังเกตพฤติกรรม ช่วยสอนเพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่
ดี และสร้างวินัยในการเรียนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนจนส าเร็จการศึกษาได้  

มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง นอกจากการก าหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบในภาระงานของอาจารย์ควบคู่กับภาระงานอ่ืน 
เช่น การสอนให้ชัดเจนแล้ว มหาวิทยาลัยควรมีระบบกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการท างาน 
เช่น ให้คะแนนภาระงานเพ่ือประกอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนประจ าปี การขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง 
มอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นประจ าปีการศึกษา เพ่ือเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่
ท างานจริงจังและมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างก าลังใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่มีปัญหา
ด้านการเรียนต่อไป 

3. มหาวิทยาลัย/คณะควรพิจารณาให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและพัฒนาระบบให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน  

โดยเน้นให้งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาส่วนกลาง (REG) ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
ลงทะเบียนเรียนและประเมินผลนักศึกษาโดยตรงท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประสานงานให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษาด้านการเรียน  (UBU Student 
Care Center) เพ่ือส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า และส่งข้อมูลรายชื่อ จ านวน คณะ/สาขาวิชา ชั้น
ปี สถานภาพทางการเรียนหรือข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
จากระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg.) หรือจากค าร้องของนักศึกษา เพ่ือให้คณะที่นักศึกษาสังกัดได้ทราบ งาน
วิชาการคณะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบปัญหา 
ติดตามและดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงมากข้ึน โดยเน้นการท างานประสานงานกันแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่ทราบและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาได้ดีที่สุด การเชิญผู้ปกครองมา
ประชุม ร่วมกิจกรรมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย/คณะ กองบริการการศึกษา/งานวิชาการ
คณะมีการรายงานผลการเรียนประจ าภาค หรือรายงานปัญหาของนักศึกษาที่พบขณะเรียน ก็จะช่วยให้
ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้ทราบแนวทาง
ดูแลนักศึกษาและประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ก็จะช่วยซ่อมเสริมด้านการเรียน ส่งเสริมให้
นักศึกษามีพัฒนาการด้านวิชาการและอาจจะท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จนผ่านเกณฑ์และเงื่อนไข
ของรายวิชาที่ก าหนด หรือเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนจน
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดได้ต่อไป 

 4. มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อเน้นการ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ หรือเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา เช่น 

 4.1 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ 

 จากการศึกษาผลการทดสอบทางวิชาการของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการทดสอบทางวิชาการ คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ า 
นักศึกษาบางคณะ/สาขาวิชามีผลการเรียนแรกเข้าต่ ากว่าเกณฑ์หลายวิชา แต่เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนบางคณะ/หลักสูตร ต่อเนื่องกันมาหลายปีการศึกษา ท าให้
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บางบางคณะ/หลักสูตรมีความจ าเป็นต้องปรับลดเกณฑ์และเงื่อนไขการรับลง เช่นไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ย 
(GPAX.) ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 ไม่ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของคะแนนผลการทดสอบทางวิชาการ เป็นต้น ล้วน
เป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ที่ท าให้มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาบางคนที่ยังขาดความรู้พื้นฐานทางวิชาการที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเข้ามาเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบท าให้ปัจจุบันเกิดปัญหานักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มีสภาพรอพินิจจ านวนมาก  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และควรเพ่ิมความเข้มข้นของเนื้อหารวมทั้งจ านวนชั่วโมงที่เรียนวิชาดังกล่าวนี้ให้มาก
ขึ้น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศักษาให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอแล้ว ในอนาคต
มหาวิทยาลัยอาจขยายผลเป็นวิชาที่นักศึกษากลุ่มเก่งสามารถเรียนผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขที่รายวิชาก าหนด 
สามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ือเก็บสะสมหน่วยกิต หรือให้เกรดแก่นักศึกษากลุ่มนี้ได้ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา
สนใจและให้ความส าคัญในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้มากขึ้น นอกเหนือจากการช่วยปรับพ้ืน
ฐานความรู้ในวิชาที่นักศึกษาใหม่ได้คะแนนต่ าวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแล้ว มหาวิทยาลัยอาจส ารวจ
ข้อมูลจ านวนวิชาที่นักศึกษาใหม่ได้คะแนนน้อยหรือสอบตกเป็นจ านวนมากเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมจ านวนวิชา
พ้ืนฐาน และเนื้อหาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนให้เหมาะสมมากขึ้น โดยเน้นความรู้ เนื้อหาและทักษะทาง
วิชาการให้นักศึกษาสามารถน าความรู้พ้ืนฐานเดิม จากการเรียนตามโครงการเตรียมความพร้อมนี้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่ยากและสูงขึ้น นอกจากจะช่วยพัฒนาด้านวิชาการให้นักศึกษาแล้ว โครงการควรจัด
กิจกรรมที่ช่วยสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน การเตรียมตัวสอบ การปรับตัวในการเรียนและใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดทั้งควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถประสบความส าเร็จได้ในอนาคต 

4.2  โครงการเพิ่มโอกาสทางการเรียนที่หลากหลายรูปแบบ 

      มหาวิทยาลัยอาจจัดท าหลักสูตรรูปแบบใหม่ให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือสร้างทางเลือกที่
หลากหลายส าหรับนักศึกษา เช่น "UBU Frontier School" ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีแบบใหม่ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเรียนปริญญาตรีแบบไม่มีสังกัดคณะ ในภาคเรียนที่ 1-3 ตามความสนใจเพ่ือค้นหาความถนัดและ
ทักษะทางการเรียนก่อนจึงจะเลือกคณะ/หลักสูตรที่ชอบในภาคเรียนที่ 4 เป็นต้น โดยการเรียนแบบไม่สังกัด
หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในช่วงแรกก่อนเลือกคณะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนและออกแบบหลักสูตรตามเป้าหมายตัวเอง และค้นหาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความถนัดและ
ความสามารถทางการเรียน โดยไม่ติดกรอบของหลักสูตรใดเป็นการเฉพาะ เน้นการลงทะเบียนเรียนอิสระเพ่ือ
ค้นหาตัวตนในภาคการเรียนที่ 1–3 และ ในภาคเรียนที่ 4 เป็นต้นไปจะให้นักศึกษาเลือกคณะที่เหมาะสมกับ
ตนเองที่สุดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยจะมีเกณฑ์และเงื่อนไขรับเข้าศึกษาในหลักสูตรตอนภาคการเรียน
ที่ 4 อีกครั้ง เช่น ก าหนดเกรดหรือคะแนนสอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เป็นต้น 

  มหาวิทยาลัยควรเตรียมเปิดหรือพัฒนาหลักสูตรในอนาคตที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาอย่างรวดเร็วและรุนแรงในอนาคตในระยะเวลา 5 – 10 ปีข้างหน้า เช่น 
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1. หลักสตูรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 
รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เปิดกว้างทางการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ในอนาคตอาจมีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มคนท างาน กลุ่มผู้สูงอายุมาเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจไม่สามารถ
เรียนตามหลักสูตรที่มีเนื้อหาแบบหลักสูตรปกติได้ หลักสูตรควรปรับหัวข้อ เนื้อหาวิชา รวมทั้งการปรับการวัด
และประเมินผลให้เหมาะสม สอดคล้องกับอายุ ความรู้พื้นฐานเดิมความถนัดและความสามารถในการเรียนของ
ผู้เรียนมากขึ้น  โดยควรเพ่ิมการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจของผู้เรียน หลักสูตรทุกสาขาที่เปิด
สอนควรเน้นพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศที่ใช้ในสากลโลก 
เป็นต้น เพ่ือรองรับตลาดแรงงานข้ามประเทศหรือการท างานในรูปแบบออนไลน์ที่ก าลังแพร่หลายในปัจจุบัน 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเปิด
หลักสูตรทางเลือกระยะสั้น  

เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและทางเลือกให้แก่นักศึกษาจากหลักสูตรเดิมที่เน้นการเรียนการสอนสาขา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาบางส่วนเข้ามาเรียนแล้วอาจไม่ถนัด ขาดความ
ความสามารถในการเรียนหลักสูตรที่เลือกครั้งแรก หรือมีผลการเรียนต่ าจนอาจไม่มีโอกาสจบการศึกษาระดับ
ปริญญา บางคนสอบหรือเรียนต่อหลักสูตรในประเทศไม่ได้ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น  

มาเลือกเรียนหลักสูตรทางเลือกที่มหาวิทยาลัยเปิดเพ่ิมเติมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือให้เรียน
ตามความสนใจและรับประกาศนียบัตร เช่น หลักสูตรระยะสั้นที่เน้นพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ หลักสูตร
ระยะสั้นที่เน้นทักษะการท างาน หลักสูตรสายอาชีพ เป็นต้น การที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมมือกันปรับหลักสูตร แบ่งปันข้อมูล ร่วมกันพัฒนาการศึกษาระหว่างสถาบันที่มีธรรมชาติและ
บริบทที่คล้ายคลึงกัน เป็นการยกระดับการศึกษาปรับทัศนคติจากการเรียนให้ได้ปริญญา เป็นการเรียนและฝึก
ปฏิบัติงาน โดยปรับหลักสูตรให้เป็นสากลเน้นทักษะการท างานในตลาดงานต่างประเทศ เช่น โครงการ
แลกเปลี่ยน (Exchage) นักศึกษา ปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเดียวในห้องเรียนแบบเดิมที่น่าเบื่อ เป็น
การเรียนรูปแบบ Blended Learning ที่จัดการศึกษาออนไลน์ในห้องเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผู้สอน
เป็นอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศสาขาวิชาต่างๆ ผู้เรียนเป็นนักศึกษาจากต่างประเทศที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือกัน เพ่ือเตรียมคนที่มีทักษะการท างานแบบสากลไว้รองรับการท างานข้ามชาติในอนาคต 

3. มหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรใหม่ หรือพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบหลักสูตร 2 ปริญญา/สาขา 
การเรียนข้ามศาสตร์ หรือหลักสูตรสายอาชีพ ตามความต้องการของตลาดงาน  

สืบเนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่ช่วยท าให้คนทั่วโลกได้เชื่อมต่อกัน การเข้าถึงความรู้และข้อมูล
ทุกสาขาท าได้ง่าย สะดวกและเครื่องมือเช่น Smartphone ระบบเครือข่าย Internet ราคาถูกลง การเปิด
หลักสูตรย่อยที่เป็น Micro – learning ได้แก่ หัวข้อ หรือ วิชาที่สามารถน าไปใช้ในการท างาน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือหัวข้อตามความสนใจ ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ  เพ่ือ
ท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียนใช้เวลา 4 – 6 ปีตามที่
หลักสูตรก าหนดแบบเดิม มาเป็นนักศึกษาที่สามารถเรียนระดับปริญญาได้ทุ กที่ ทุกเวลา สะสมหน่วยกิต 
รายวิชา หรือเรียนควบคู่ 2 ปริญญาหรือย้ายโอนจากการเรียนสาขาวิชาเดิมที่ไม่ถนัดไปเรียนสาขาใหม่ตาม
ความสามารถและทักษะของผู้เรียน หรืออาจพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผล
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การเรียนต่ าในบางรายวิชา เช่น วิชาบรรยายบางหัวข้อ เนื้อหาที่นักศึกษาพยายามเรียนแล้วหรือเรียนซ้ าวิชา
เดิมหลายครั้งแต่สอบไม่ผ่านเพราะไม่ถนัด สามารถใช้ทักษะหรือความสามารถทางวิชาชีพที่ถนัดและสอดคล้อง
กับหลักสูตรได้ท ารายงาน โครงงาน หรือเพ่ิมชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษาเรียนทดแทน โดยนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรไม่แตกต่างจากการทดสอบแบบการวัดประเมินผลแบบ
ปกติ เป็นต้น 

4.3  โครงการเรียนล่วงหน้า หรือการเรียนการสอนออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาปรับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม เป็นการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learnning) รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์เปิดสอนออนไลน์ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (UBU LMS) ให้มากขึ้น เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือและเป็น
สื่อการสอน เพ่ือรองรับระบบ ICT และ AI ที่ก าลังเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่
เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการทุกศาสตร์ สาขาสามารถ
ค้นหาจากระบบ Internet ผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลายได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายถูก 
เพ่ือเปรียบเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยระบบเดิม ปัจจุบันนักศึกษาสามารถเรียนผ่านระบบ Online ได้
จากทั่วโลกได้ทุกเวลาและทุกสถานที่เมื่อต้องการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก าลังเปลี่ยนความคิดและ
ทัศนคติของนักเรียนนักศึกษาต่อการเรียนมหาวิทยาลัยไปจากเดิม จากค่านิยมต้องส าเร็จปริญญาใน
มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถหางานท าหรือประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นท าไมต้องได้รับปริญญาสาขานี้ เรียน
วิชาหรือหลักสูตรนี้แล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จะต้องปรับเปลี่ยนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตในทุกเวลาและสถานที่ เนื้อหาวิชาที่สอนควร
ปรับเปลี่ยนให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะที่จะช่วยให้ท างานและใช้ชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น แทนการสอนที่เน้นทฤษฎีและหลักการมากเกินไป มหาวิทยาลัยจึงควร
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมที่มี
ความรู้พ้ืนฐานเพียงพอได้มีโอกาสเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า สะสมหน่วยกิตและกรณี
ต้องการเรียนต่อสามารถเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาได้ การเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติ นอกจากจะเป็นการช่วยพัฒนาความรู้ให้นักเรียนได้เร็วขึ้นแล้ว ยังอาจช่วยลดปัญหานักศึกษามี
ปัญหาด้านการเรียนได้ในอนาคต เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอก่อนเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถด าเนินงานโดยความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกันให้
นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจ หรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียนตามวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านเพ่ือสะสมหน่วยกิตและรายวิชาไว้เทียบโอนเมื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 นอกจากนั้นแล้ว การเรียนการสอนออนไลน์ยังอาจช่วยแก้ไขปัญหานักศึกษาด้านการเรียนได้อีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) และต้องเรียนซ้ าชั้น 
มหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ได้โดยการส ารวจวิชาที่มีนักศึกษาที่สอบตกจ านวนมากแล้ว ควร
พิจารณาเปิดสอนทางระบบออนไลน์ (UBU LMS) หรือจัดท าบทเรียนออนไลน์เพ่ือซ่อมเสริมในเนื้อหาที่
นักศึกษาเรียนไม่ทันในห้องเรียน โดยการจัดท าสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น บันทึกเทปการสอนของ
อาจารย์ในชั้นเรียน จัดท าสื่อรายวิชาวีดิโอ Power Point เอกสารประกอบการสอนรายวิชา รวมทั้งสื่อการ
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สอนอ่ืนๆ ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตลอดเวลา การ
เรียนการสอนออนไลน์อาจช่วยแก้ไขปัญหานักศึกษาเรียนซ้ าซ้อนได้ หากนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ า
วิชาที่มี Pre-requisite ควบคู่กับการเรียนวิชาที่ต้องเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นแต่ต้องผ่านกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์และเงื่อนไขรายวิชาจึงจะได้หน่วยกิตและผลการเรียนเหมือนการเรียนการ
สอนปกติ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาเป็นการจัดการศึกษาระบบเปิด (UBU MOOC) เพ่ือรองรับ
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ได้ในอนาคต 

4.4 โครงการ/กิจกรรมซ่อมเสริมในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง   

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งส่วนมากเป็นหลักสูตรที่สอนวิชาชีพที่เน้นคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชาที่มีปัญหาด้านการเรียนส่วนใหญ่มักต้องพบ
กับปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น  ความเบื่อหน่ายท้อแท้ ความกดดันจากการเรียน ความ
รับผิดชอบที่มากขึ้นต้องเรียนให้ผ่านและจบตามเวลา การที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการ
สอนของอาจารย์แต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไป เป็นต้น ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ เกิดความเครียด เกิด
ค าถามข้อสงสัย หรือ เกิดความคับข้องใจอันเกิดจากการที่ต้องมุ่งเอาตัวรอดในระบบการศึกษาอาจน าไปสู่โรค
ซึมเศร้า โรคเครียดหรือการฆ่าตัวตาย ตามข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและก าลังแพร่หลายในปัจจุบัน 
ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้รุ่นพ่ีนักศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนมาก่อน รวมถึงเพ่ือนๆ
ในชั้นปีเดียวกันที่เคยมีประสบการณ์ผ่านความซับซ้อนยุ่งยากในการบริหารความรู้ เวลา มาช่วยเหลือคอยให้
ค าปรึกษาค าแนะน า รวมไปถึงการตอบค าถามหรือข้อสงสัยใดที่เกิดจากการเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ที่ตนเองเคยผ่านมา ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความกังวลใจหรือคลายความอึดอัดคับข้องใจ รุ่นพ่ีหรือเพ่ือนที่
เคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือในด้านการให้ก าลังใจและการสร้างความมั่นใจให้กับ
นักศึกษาที่ก าลังเรียนในรุ่นต่อๆไปด้วย  นอกจากนี้การที่นักศึกษารุ่นพ่ี  รุ่นน้องและเพ่ือนๆได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกัน ยังสามารถช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา แต่ละชั้นปีได้อีกด้วย 

4.5  มหาวิทยาลัยปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาระบบปรับปรุงการจัดการศึกษา การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาด้านต่างๆ เป็นนโยบายส าคัญและต้องด าเนินการให้ต่อเนื่อง เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา หรือผู้มา
ขอรับบริการทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ต้องบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการและช่วยเหลือนักศึกษาเสมือน
ลูกหลานหรือคนในครอบครัวของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการให้บริการการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
และกิจการนักศึกษาทั้งระดับคณะและส่วนกลาง การท างานควรเป็นแบบ One Stop Service ที่ลดขั้นตอน
การท างานที่มากเกินไป จนแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาไม่ทันการ หรือไม่สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา
ได้จนต้องลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและส่งผลให้นักศึกษา ผู้ปกครอง เกิดทัศนติที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัย
ที่อาจท าให้เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ต่อไป บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรท างานในหลักการ 
“ม.อุบลห่วงใย ใส่ใจนักศึกษา” เป็นต้น 

4.6  คณะ/สาขาวิชาควรศึกษาหรือท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับนักศึกษาเป็นเรื่องละเอียด และต้องศึกษาวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
ประกอบหลักการ ทฤษฎีและอ้างอิงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบายและรายงานข้อค้นพบดังกล่าว
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ประกอบกันหลายด้าน ข้อค้นพบจากการศึกษาเรื่องนี้ ทั้งปัจจัยด้านพ้ืนฐานและภูมิหลังของนักศึกษาที่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งผลการศึกษาปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจและเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 ไม่ได้ วิเคราะห์แยก
คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีรายละเอียดและบริบทของสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการศึกษาจึงเป็นผลการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเท่านั้น คณะ/สาขาวิชาควรน าข้อมูลที่ค้นพบนี้ไปศึกษาวิจัยต่อ เช่น ส ารวจรายวิชาที่มี
นักศึกษาสอบตก หรือซ้ าชั้นจ านวนมากส่งผลท าให้นักศึกษามีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาวิเคราะห์ หรือท า
วิจัยชั้นเรียน เพ่ือหาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยการศึกษาด้านใดบ้าง เช่น กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม 
การใช้สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น 

ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ควรเน้นศึกษาหาสาเหตุเพ่ิมเติม คือปัญหาด้านลักษะเฉพาะของนักศึกษาเองที่
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม วินัยในการเรียน หรือลักษณะนิสัยที่บกพร่อง รวมกับปัญหาส่วนตัวด้านอ่ืนๆ ของ
นักศึกษาที่ท าให้มีปัญหาการเรียน เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักศึกษา เช่น อาจารย์ประจ าวิชาที่มี
นักศึกษาสอบตกจ านวนมาก อาจน าปัญหาที่พบจากการสอนในห้องเรียนมาท าวิจัยชั้นเรียนร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาปรับทัศนคติที่ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ใหญ่แล้วควรวางแผนการเรียนและดูแล
ตัวเอง มาให้ความส าคัญใส่ใจกับนักศึกษาในสายรหัสบางคนที่ยังขาดวุฒิภาวะ ไม่สามารถเรียนและปรับตัวให้
เข้ากับสภาพการเรียนในมหาวิทยาลัยเองได้ โดยการสังเกตและดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันด้วยความเมตตาต่อศิษย์ หากพบปัญหาให้รีบแก้ไขอย่างจริงจัง รวบรวมปัญหามาศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดกับนักศึกษารุ่นน้องในอนาคต ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. คณะ/สาขาวิชาควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลท าให้นักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน ผลการ 
เรียนต่ าและออกจากการเรียนกลางคัน โดยเน้นปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะของนักศึกษา เช่น แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทัศนคติและลักษณะนิสัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม วินัยในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการปรับพฤติกรรมและแก้ไขปัญหา
ให้นักศึกษาที่เหมาะสมตามธรรมชาติและบริบทของคณะ/สาขาวิชา 

2. ควรได้มีการศึกษาระบบให้ค าปรึกษาและให้การแนะแนวด้านการเรียน โปรแกรมการช่วยเหลือ 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า หรือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านการเรียน รวมทั้งโปรแกรมช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้น 

หมายเหตุ  เนื่องจากผลงานดังกล่าวเป็นรายงานวิจัยสถาบันที่ได้รับสนับสนุนจากส านักวิจัยฯ ให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และจัดท าแล้วเสร็จ/น าเสนอต่อคณะกรรมการฯวิจัยฯ/KM กับงาน
วิชาการทุกคณะในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งมีบางคณะได้น าไปทดลองปรับใช้ในกิจกรรมแนะแนวของ
คณะ แต่ยังไม่ได้ท าการติดตามและประเมินผล ผู้น าเสนอจึงยังไม่มีรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยความส าเร็จ  เนื่องจากกองบริการการศึกษาอยู่ในระหว่างการประสานงานกับคณะเพ่ือเตรียม
ด าเนินการตามแผนการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปัจจัยความส าเร็จจะเป็นไปตามผลการประเมินตามแผน 
ดังนี้ 
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แผนการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.  เผยแพร่รายงานวิจัยให้คณะ/หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน แก้ไขปัญหานักศึกษามีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์
และส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนที่สูงขึ้น สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

2.  งานวิชาการคณะและส่วนกลาง คือ กองบริการการศึกษาศึกษา วางแผนพัฒนาระบบงานให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน ซึ่งจะด าเนินงานโดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา งานวิชาการ หรืองานกิจการนักศึกษาของคณะต่างๆ เพ่ือเป็นงานแนะแนวการศึกษา เน้นการ
ช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เช่น นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกถอนชื่อเนื่องจาก
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ นักศึกษาที่มีสถานภาพทางการเรียนรอพินิจ นักศึกษาที่มีปัญหาลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมที่บกพร่องด้านการเรียน รวมทั้งนักศึกษาที่ต้องการค าปรึกษาแนะแนวด้านการเรียนเพ่ือพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เป็นต้น  

งานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนจะท าหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานกับงาน
วิชาการคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประสานกับงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาในการ
ส ารวจข้อมูล/จ านวน/รายชื่อ/ผลการเรียนและสถานภาพทางการเรียนในแต่ละภาคการเรียนจากระบบ
ทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาออนไลน์ (UBU REG) หรือจากค าร้องของนักศึกษา เพ่ือติดตามและดูแล
นักศึกษาทุกคณะที่มีปัญหาผลการเรียน ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ/กิจการ
นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพ่ือให้ค าปรึกษาและซ่อมเสริมด้าน
การเรียนจนนักศึกษามีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการเรียน มีพัฒนาจนผลการเรียนสูงขึ้น จนผ่าน
เกณฑ์และเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

13. โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า  

ชื่อเจ้าของผลงาน นายปรีชา สมสอน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

บทน า  

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตสะดวกสบายมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น เสียง หรือเครื่องจักร เครื่องไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่อ านวยความสะดวก
ในการท างาน ล้วนแล้วมาจากพลังงานไฟฟ้า 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอาคารต่างๆ พ้ืนที่มากมายและจ านวนนักศึกษา บุคคลากรที่มาก ความ
จ าเป็นหรือความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ต้องมากขึ้นด้วย การบริหารจัดการพลังไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็น ไม่
ว่าจะเป็นการบันทึกหน่วยไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า การตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบ
คุณภาพไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 
จะช่วยเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ มาจัดการวิเคราะห์ เพ่ือประหยัดและลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า 
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หลักการท างาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งมิเตอร์ IP  

เริ่มจากการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเดิมประจ าอาคารที่มีการใช้งานมานานและมีบางเครื่องช ารุด เป็น IP 
มิเตอร์ หรือที่เรียกว่า Smart Meter ส าหรับวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคาร  โดย IP มิเตอร์จะส่ง
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร เข้าระบบ UBU-Network โดยผ่านระบบ LAN ของอาคารนั้นๆ 
โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สร้างโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลจาก IP มิเตอร์แต่ละอาคาร น ามาจัดการ แสดงผลผ่าน Web และเก็บ
ข้อมูลลงเครื่อง Server ที่ติดตั้งอยู่ส านักคอมพิวเตอร์  โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า จะช่วยเรื่องการ
บันทึกค่าไฟฟ้า สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง และสามารถแสดงเป็นกราฟข้อมูลได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมากกับผู้ที่น าข้อมูลไปใช้งาน  เพ่ือวิเคราะห์หาทางลดการใช้พลังไฟฟ้าและการใช้พลังไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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รูปภาพที่ 1 ตัวอย่างการติดตั้ง IP มิเตอร์และการเชื่อมต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2 หน้าหลักโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 3 หนา้แสดงพลังงานไฟฟ้า แบบรายอาคาร 
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รูปภาพที่ 4 ตัวอย่าง Report การใช้พลังงานไฟฟ้า 

สรุป 
 - ช่วยลดภาระการบันทึกค่าไฟฟ้าประจ าเดือนของอาคารต่างๆ จากเดิมที่ต้องวิ่งจดมิเตอร์ตามอาคาร
ต่างๆ มาตรวจสอบผ่าน Website แทน 
 - สามารถน าข้อมูลจากโปรแกรม มาสรุปวิเคราะห์การใช้พลังงานแต่ละคณะ แต่ละอาคารเพ่ือหา
วิธีการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด    
 - สามารถตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและวางแผนการซ่อมบ ารุงหากพบคุณภาพไฟฟ้าไม่ได้เกิดจาก
ระบบจ าหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า   
 - สามารถตรวจสอบการใช้ได้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร เพ่ือน ามาวางแผนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และการเพ่ิม
โหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารหรือเพ่ิมโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าถ้ามีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความส าเร็จ  
 - มีการน าข้อมูลจากโปรแกรมไปใช้ให้มากที่สุดและหลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 
 - มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจ าเพ่ือสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
 - ความร่วมมือระหว่างส านักงานบริหารกายภาพฯกับส านักคอมพิวเตอร์ฯ ช่วยกันตรวจสอบแก้ไข
ระบบ 
 - มีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น เพ่ือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น มีการแจ้งเตือนหากมีการใช้
ไฟฟ้าเกินก าหนด เป็นต้น 
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14. การสร้างกลไกสนับสนุนท างานวิจัยด้วยทุนส่วนตัว  

ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวปิยะนุช   สิงห์แก้ว  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ  

บทน า 
 กรอบและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก รวมถึงตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งท าให้โจทย์วิจัยถูกตี
กรอบและมีทิศทางการสนับสนุนทุนที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการวิจัยประยุกต์เพ่ือ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ ท าให้งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้รับความส าคัญน้อยลง ส าหรับ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะที่มีบุคลากรหลากหลายสาขาทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา ดนตรีศึกษา ภาษาศาสตร์ เป็นต้น เมื่อทบทวนตนเองในระยะ 5 ปี ที่ผ่าน
มาพบว่า ร้อยละของบุคลากรของคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อยเมื่อเทียบกับคณะในลักษณะเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัยอ่ืน และยังพบว่าบุคลากรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยมีน้อยและจ ากัดเฉพาะบาง
สาขาวิชาเท่านั้น ส่วนหนึ่งคือลักษณะงานที่เป็นงานด้านภาษาศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานซึ่งดึงดูด
แหล่งทุนน้อย และปัจจุบันการแข่งขันขอรับทุนสนับสนุนระหว่างมหาวิทยาลัยที่มากขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรที่
ได้รับทุนส่วนหนึ่งยังยกเลิกการท าวิจัยจากเงินรายได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและการผลิตผลงานวิชาการ  
 อนึ่งในปัจจุบัน การขอต าแหน่งทางวิชาการจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ คณะศิลป
ศาสตร์เห็นว่าข้อเสนองานวิจัยด้วยทุนส่วนตัวที่ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจ าต้องมีระบบและกลไกที่
ช่วยเหลือนักวิจัยในการรับรองเพ่ือให้เห็นว่างานวิจัยจะสามารถด าเนินงานอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามระบบ
ขั้นตอน คณะจึงเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างกลไกการท างานส่งเสริมการท างานวิจัยเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ช่วยแก้ปัญหาการยกเลิกการรับทุนจากแหล่งทุนที่ยังสามารถพัฒนาต่อยอด
งานได้ด้วยตนเองตามความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนที่มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการผลิตผลงาน
วิชาการและการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยที่ไม่ต้องพ่ึงแหล่งทุนเพียงอย่างเดียว  
กลไกสนับสนุนท างานวิจัยด้วยทุนส่วนตัว 
แนวทางและกลไก  

1) การก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการวิจัย และมีระบบสารสนเทศ
งานวิจัยเพ่ือรองรับการบันทึกผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการประจ าคณะให้ความ
เห็นชอบในการบริหารงานที่เก่ียวข้อง 

2) หลักเกณฑ์ การประกาศรับข้อเสนอ ในปีงบประมาณ 2563 มีการประกาศรับข้อเสนอ จ านวน 2 รอบ 
คือ ตุลาคม และมีนาคม ต่อมามีคณาจารย์ที่เห็นความส าคัญของการท างานในระหว่างปี และสอบถามแนว
ทางการยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการวิจัยจึงเห็นควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์การ รับข้อเสนอเป็น 4 รอบต่อปี คือ ทุก 
3 เดือน โดยสามารถเริ่มรอบการท างานวิจัยก าหนดระยะ 1 ปี คือ ตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม 
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นอกจากนี้ จากบทเรียนส่วนหนึ่งที่มีผู้ยกเลิกทุนวิจัย คณะกรรมการวิจัยเห็นว่าเพ่ือให้นักวิจัยท างานวิจัยที่
ยังไม่แล้วเสร็จท างานส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลา จึงได้ก าหนดไม่ให้นักวิจัยขอทุนวิจัยในระดับคณะทั้งทุน
ส่วนตัวและเงินรายได้ไม่เกิน 2 โครงการ และต้องไม่ค้างส่งรายงานวิจัยที่ล่วงก าหนดเวลาเป็นระยะเวลานาน 

3) การส่งเสริมการท างานวิจัยอย่างมีคุณภาพ  
 - ใช้ระบบ Peer review ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - มีการรายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน โดยใช้ระบบเดียวกันกับทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้ คณะ 
 - การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านการพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้

ระบบเดียวกันกับทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้ คณะ 
4) การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน ใช้กลไกสนับสนุนของคณะส่งเสริมการท างานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 

ร อ บ ก า ร
ด าเนินงาน 

จ านวนงานวิจัยที่
เสนอด าเนินงาน 

จ านวนงานวิจัยที่
ได้รับการอนุมัติการ
ด าเนินงาน 

จ านวนงานวิจัย
ที่ ด า เ นิ น ก า ร
เสร็จสิ้น 

ผ ล ผ ลิ ต /
บ ท ค ว า ม
วิชาการ 

หมายเหตุ 

2562 1 โครงการ 1 โครงการ - -  
ตุลาคม 2562 5 โครงการ (1 ชุด

โครงการ) 
5 โครงการ (1 ชุด
โครงการ) 

- - ด าเนินการ
ม ก ร า ค ม 
2563 

เ ม ษ า ย น 
2563 

6 โครงการ 6 โครงการ - -  

ตุลาคม 2563 2 โครงการ 2 โครงการ -   
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รูปที ่1 กลไกการด าเนินงาน 
สรุป 
 แม้ว่าในการพัฒนากลไกสนับสนุนการท าวิจัยดังกล่าวจะยังไม่เห็นผลส าเร็จที่ชัดเจน แต่จากการที่มีผู้
ขอรับการด าเนินงานด้วยทุนส่วนตัว ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรสายวิชาการหลายคนมีความพยายามจากที่ต้องการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่มีเงินสนับสนุนการท าวิจัยแต่มีความต้องการต่อยอดการท างานวิจัยทั้ง
จากการท างานบริการวิชาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายเพ่ือน าไปสู่การท างานวิจัย
เพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชนในรูปแบบต่างๆได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมการด าเนินงานยังมีความเหมาะสม
ส าหรับผู้ที่ด าเนินงานวิจัยที่ไม่ต้องใช้ทุนด าเนินงานโดยเฉพาะงานวิจัยประเภทสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
ภาษาศาสตร์ และงานวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนในการรับรองการด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ให้กับนักวิจัยอีกด้วย 

ปัจจัยความส าเร็จ  
 1. กลไกการก ากับดูแลการท างานที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรผลิตผลงานวิชาการ 
 2. มีสายสนับสนุนการท างานที่สามารถให้ค าแนะน าในการด าเนินงานได้ 

 

การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

• รับข้อเสนอ 4 รอบต่อปี
• ส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

• โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานขอจริยธรรมการ
วิจัย

กลไกการก ากับติดตาม

• คณะกรรมการวิจัยระดับคณะติดตามการด าเนินงานทุก 6 เดือน
• เสนอต่อกรรมการคณะเพ่ือพิจารณา

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

• ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยภายใต้งบประมาณการวิจัยของคณะ
• ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องออนไลน์
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15. การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย UBU-loT เชื่อมต่อสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
บทน า  

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และข้ามขีดจ ากัดความสามารถของมนุษย์ไปแล้ว ท าให้
ปัจจุบันเราใช้ชีวิตกันสะดวกสบายมากข้ึนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IoT ที่สามารถท างานสัมพันธ์กัน ได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ Internet Of Things หรือที่เรามักเรียกกันว่า IoT การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อ
หรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูลเข้าไปซึ่งการเชื่อมต่อนี้ท าให้
เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และยังสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้รวมไปถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้
งานอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆจนเกิดเป็นนวัตกรรมต่างๆ อาทิเช่น Smart Device, Smart 
Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transport เป็นต้น โดยอุปกรณ์ IoT จะแตกต่าง
จากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงแค่สื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น  

อย่างไรก็ดีปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ internet of things หรือ IoT เห็นเป็นรูปธรรมในเร็ว ๆ นี้ได้ก็คือ 
5g ที่จะเข้ามาในเร็ว ๆ นี้ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน Generation ที่ 5 นี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้ IoT ไม่ได้เป็นแค่
เรื่องของหลักการอีกต่อไป และทั้งหมดเราจะเห็นว่า internet of things คือ สิ่งที่เป็นอนาคตของโลกที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เป็นสิ่งที่จะสร้างความสะดวกสบายให้มากขึ้นกับชีวิตมนุ ษย์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งนับว่า 
internet of things คือการสอดรับกับชีวิตในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความท้าทายในการที่จะพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย UBU-IoT เชื่อมต่อสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือรองรับการปรับตัวของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การใช้ประโยชน์จาก 
Internet of Things ท าให้หลายๆ อย่างง่ายยิ่งขึ้น เช่น รับส่งข้อมูลรูปแบบดิจิทัล ปัจจุบัน ข้อมูลดิจิทัลมี
ความจ าเป็นมาก เพราะสามารถน าไปใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ทันที ซึ่ง IoT มีคุณสมบัติด้านการเก็บข้อมูลทาง
ภายภาพให้อยู่ ในรูปดิจิทัลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว จึงนับเป็นประโยชน์อย่างมากในยุค Digital 
Transformation แม่นย า ใช้ได้ตลอดเวลา และส่งข้อมูลแบบ Real-Time ข้อมูลจาก IoT ไม่เพียงแต่เป็น
ดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วระดับ Real-Time มีความแม่นย า และสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา ช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจได้ทันท่วงที ลดภาระงานของบุคลากร  

ในอดีตการเก็บข้อมูลอาจต้องใช้คนเดินทางเข้าไปสอดส่องที่เครื่องมือเพ่ือหาความผิดปกติ แต่ปัจจุบัน 
IoT ไม่เพียงแต่สอดส่องให้เราผ่าน Dashboard เท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนรู้ การหาความผิดปกติด้วย
เทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น Artificial Intelligenceได้ท างานตรวจสอบในจุด ที่คนเข้าไม่ถึงเราสามารถออกแบบ 
Smart Device ให้มีขนาดเล็กและทนทานเพ่ือติดตั้งตามจุดที่คน เข้าถึงยากหรือในจุดที่มีอันตรายระหว่าง
ด าเนินการได้เช่นภายในท่อส่งน้ ามันหรือบ่อบ าบัดน้ าเสีย ช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการต้อง
เข้าพ้ืนที่อันตรายเป็นประจ าได้  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิด ประโยชน์กับ
กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่อาจจะต้องมีการปรับตัวตามยุคสมัยเช่นเดียวกัน 
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1. เชื่อมสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ชื่อว่า UBU-IoT  
2. จะได้ IP ชั่วคราว  
3. ประสานมาท่ีส านักคอมเพ่ือตรวจสอบและลงทะเบียนใช้งาน  
4. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได ้

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส Linux Ubuntu ในการจัดท า Server 
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สรุป  

Internet of Things ( IoT) คือ การที่ อุปกรณ์ต่างๆสิ่ งต่างๆได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่ ง ทุกอย่างสู่ โลก
อินเตอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น 
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การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วย การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น 
มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร 
บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุก
คนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปจ านวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบ UBU-IoT ได้แก่ กล่องสัญญานทีวี 
Infosat, TV, เว็บแคม กล้องวงจรปิด  

ปัจจัยความส าเร็จ  
การท้าทายความสามารถตัวเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพในระบบการท างานให้มีความก้าวหน้าไปพร้อมกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรทุกคนน้อยที่สุด 

16. การพัฒนาระบบท างานจากบ้านผ่านระบบ VPN (VPN for working from home) 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

บทน า  
จากสถานการณ์ไวรัสระบาดทั่วโลก COVID – 19 ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจในไทย หลายมาตรการ

ถูกน ามาใช้เพ่ือลดการระบาดของไวรัส หนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการ “ท างานที่บ้าน” โดยหลาย ๆ องค์กรเริ่ม
มีนโยบายให้พนักงานท างานที่บ้าน (Work from Home) แล้วซึ่งนอกจากไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
ยังช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสได้อีกด้วยแต่อย่าลืม ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน หรือ เน็ตสาธารณะเพ่ือ
มาใช้ในการเข้าระบบขององค์กรอาจไม่ปลอดภัย ฉะนั้น การใช้ VPN (Virtual Private Networks) จึงเป็นตัว
ช่วยที่ดีที่สุดสามารถป้องกันและเพ่ิมความปลอดภัย ในขณะส่งข้อมูลจากที่บ้านไปยังออฟฟิศ และ เพ่ิมความ
มั่นใจในการ Work from Home ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ฉะนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การท างานอยู่บ้าน
หรือ Work from Home (WFH) ก็จะช่วยให้องค์กร หน่วยงานยังสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็น
การช่วยแก้ไขปัญหาการ แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งปัจจุบันการท างานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตเริ่ม เป็นที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจากได้รับความสะดวก สบาย เพราะเราสามารถท างานได้ทุก
ที่ทุกเวลา เพียงแค่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต VPN (Virtual Private Networks) แปลตรงตัวว่า เครือข่ายเสมือน
แบบส่วนตัว สามารถอธิบายแบบง่าย ๆ ว่ามีลักษณะเป็นท่อเสมือนครอบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่มีการ
เข้ารหัสใน รูปแบบต่าง ๆ ช่วยป้องกันไม่ให้ถูกดักจับข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลจากต้นทาง ไป ยังปลายทาง 
ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle หรือ ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ประเภทต่าง ๆ ข้อดีของ VPN คือมี
ความยืดหยุ่นสูง กรณีที่ต้องการใช้เพ่ือ Remote Access พนักงาน หรือ ผู้ติดต่ออ่ืนที่ไม่ได้เข้าส านักงานก็จะ
สามารถเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายภายในองค์กรได้และการรับส่ง ข้อมูลภายใน VPN Network มีความปลอดภัย 
ซึ่งรวมไปถึงพนักงานสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้เหมือน นั่งอยู่ ภายในองค์กรการท างานบนระบบเครือข่าย
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งขององค์กรที่พร้อมจะปรับตัวให้ ทันต่อสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น VPN จึงเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางส าหรับใครที่ก าลังมองหาระบบการท างาน ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการท างานอยู่ที่บ้านแต่
เสมือนว่านั่งท างานอยู่ที่ออฟฟิศ 
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือช่วยให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถท างานที่บ้านได้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ผ่านการใช้งานระบบ VPN ที่สะดวกสบายและปลอดภัย  

2. เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ตามความเหมาะสม
ตามบริบทขององค์กร  

การด าเนินการ  
VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นการสร้างถนนระหว่าง ตัวเรา ไปยัง Network 

ปลายทางโดยใช้เส้นทาง Internet ทั่วไป แต่จะมีการเข้ารหัสเพ่ือความปลอดภัยระหว่างตัวเราถึงปลายทาง 
และ ตัวเราจะเปรียบเสมือนเป็นเครื่องลูกข่ายของ Network ปลายทางด้วย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  

1. ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส Pfsense ในการจัดท า Server 

 

2. ระบบที่พัฒนาในการเก็บ Log จราจร พรบ. คอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาจาก 1 ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส 
Graylog ในการจัดท า Server 
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3. ระบบที่พัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบ OpenVPN โดยพัฒนาจากภาษา PHP สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้
ที่ https://vpn1.ubu.ac.th 
วิธีใช้งาน OpenVPN UBU ส าหรับ Windows 7/8.1/10 ง่ายๆ เพียงไม่ก่ีขั้นตอน 1. สามารถดาว์นโหลด 

โปรแกรมการติดตั้ง ได้ที่เว็บไวต์ https://vpn1.ubu.ac.th 
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สรุป  

ในภาวการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ในปัจจุบัน ข้อมูลหลายอย่างชี้ว่า การรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (social distancing) น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยชะลอ การระบาดของโรคดังกล่าวได้ 
ส่งผลให้หลายหน่วยงานเริ่มพิจารณาให้พนักงานท างานจากบ้าน หรือสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่ส านักงานปกติ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงโอกาสในการสัมผัสกับคนจ านวนมากในส านักงาน และ VPN Network เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
อ านวยความสะดวกสบายในการท างานที่บ้านเสมือน ว่านั่งท างานอยู่ที่ออฟฟิศ และมีความปลอดภัย และเป็น
ส่วนตัวเรียกได้ว่าปลอดภัยทั้ง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และปลอดภัยจากไวรัสที่อาจจะมาพร้อมจากโลกไซ
เบอร ์
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จากรูปที่ 6 แสดงปริมาณการใช้งาน มีผู้ใช้งานที่ใช้งานทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งาน กัน
อย่างมาก โดยแยกรายละเอียดการใช้งานได้ดังนี้  

1. สรุปตามจ านวนผู้ใช้งานสูงสุด 5 บัญชีผู้ใช้งาน  
1.1 คณะวิทยาศาสตร์  
1.2 ส านักงานอธิการบดี  
1.3 คณะวิทยาศาสตร์  
1.4 คณะเภสัชศาสตร์  
1.5 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

2. สรุปจ านวนบัญชีผู้ใช้งานต่อเดือน (6 เดือนย้อนหลัง)  
2.1 เดือนมีนาคม จ านวน 379 บัญชี  
2.2 เดือนเมษายน จ านวน 416 บัญชี  
2.3 เดือนพฤษาคม จ านวน 262 บัญชี  
2.4 เดือนมิถุนายน จ านวน 276 บัญชี  
2.5 เดือนกรกฎาคม จ านวน 337 บัญชี  
2.6 เดอืนกันยายน จ านวน 263 บัญชี  

**หมายเหตุสามารถเข้าดู log การใช้งานได้ท่ี 192.168.90.180 

ปัจจัยความส าเร็จ  
การมุ่งมั่นพัฒนางานเพ่ือการปรับตัวให้เท่าทันในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมกับการน า

เทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์คเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาในการท างานให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร 
เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถด าเนินงานต่อไปในสถานการณ์ที่
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้อย่างมีความสุข 

 

 

 



62 
 

“โครงการ UBU- KM Fair มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วันที่ 17 กันยายน 2563  

17. การพัฒนาระบบเครือข่ายโรมม่ิง   eduroam เพื่อการศึกษาและวิจัย ใช้งานได้กับทุก
มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

บทน า  
เชื่อว่าหลายๆคนที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษา ต้องเคยใช้ Account นักศึกษาในการ Login Wi-Fi 

ของมหาลัยกันอยู่แล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่าถ้าไปมหาลัยอ่ืนก็สามารถใช้ Account เดิม Login ได ้eduroam ย่อ
มาจาก educational roaming เป็นบริการเครือข่าย roaming เพ่ือการศึกษาและ วิจัยส าหรับนักศึกษา และ
บุคลากรในสถาบันที่เป็นสมาชิก  

eduroam เป็นอีกหนึ่งบริการเครือข่ายโรมมิ่ง (Roaming)เพ่ือการศึกษาและวิจัยส าหรับ นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ที่จ าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติ ภารกิจในสถาบันที่
เป็นสมาชิกสถาบันอ่ืน ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที เพียงแค่ เชื่อมต่อเครือข่าย eduroam 
ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัยและรองรับผู้ ใช้งานที่ขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นบนเครือข่ายไวเลสแลน (WirelessLAN) ได้และ สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตข้าม
สถาบันการศึกษาได้  

เครือข่าย eduroam ใช้รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดย สถาบันต้น
สังกัด (Identity Provider) เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) ระบบ
เครือข่าย eduroam นี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการด้านอินเตอร์เพ่ือ การศึกษาและวิจัยในสถานบัน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประโยชน์ของระบบเครือข่ายนี้ คือ ช่วยให้บุคลากรหรือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ของสถาบันอ่ืนที่ เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้ และ สถาบันที่ เป็นสมาชิกไม่ต้องลงทะเบียนหรือ
สร้างบัญชีส าหรับการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่ บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกอ่ืน
ที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อีกท้ัง นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสามารถใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันบัญชีที่ใช้
อยู่ในสถาบันของตนเองเพ่ือยืนยันตัว บุคคลเมื่อเดินทางไปใช้ในสถาบันอ่ืนได้ทันที ตัวอย่างเช่น เวลาที่เรา
เดินทางไปต่างมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีให้ใช้กันมานาน
หลายปีแล้ว การใช้งาน แบบย่อๆ ของบริการนี้คือ เราสมัครใช้บริการที่มหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งสามารถสมัคร
ใช้งานได้ทั้ง นักศึกษาและบุคลากร จากนั้นจะได้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านมา เมื่อเราเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย
อ่ืนทั่ว โลกที่เป็นสมาชิกเครือข่าย เราสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายใต้ชื่อ 
eduroam ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับมา เสมือนเป็นการ roaming เครือข่าย Wi-Fi นั่นเอง ส าหรับการใช้งานเพียง
แค่ เปิดอุปกรณ์ของเราขึ้นมา แล้วค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ชื่อ "eduroam" เมื่อพบสัญญาณ Wi-Fi ชื่อ 
eduroam กดเชื่อมต่อเพ่ือกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เพียงแค่นี้ก็สามารถใช้งาน Wi-Fi ในมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ แล้ว 
และนี่เป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลกรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ใช้
อินเตอร์เน็ต eduroam เพ่ือการศึกษาและวิจัยได้อย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือลดขีดจ ากัดในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในต่างสถาบัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา วิจัยให้กับ นักศึกษา อาจารย์และบุคลกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อย่างเต็มที่ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความซับซ้อนในการท างานด้านการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มี
ความเรียบง่ายสะดวกสบาย และใช้ได้จริงมากยิ่งข้ึน 

การด าเนินงาน  

1. eduroam คืออะไร eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพ่ือการศึกษา
และการวิจัยเปิดโอกาสให้ บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของ
สถาบันอื่นได้  

2. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จากบริการ 
eduroam  

2.1 เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ  eduroam ที่
สถาบันเหล่านั้นเปิดให้บริการได้ 

2.2 สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตเดิมที่เคยใช้กับเครือข่าย UBU-WiFi เพ่ือใช้ ยืนยันตัว
บุคคลกับเครือข่าย eduroam ได้ทันท ี

3. มีบริการ eduroam อยู่ที่ใดบ้าง eduroam เป็นบริการโรมมิ่งเพ่ือการศึกษาและการวิจัยทั่วโลก 
บุคลากรหรือนักศึกษาของ สถาบันที่เป็นสมาชิกทั่วโลก สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด  

4. บัญชีสมาชิกที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลกับ eduroam ได้มาจากไหน และมีรูปแบบอย่างไร ส าหรับ
บุคลากร สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้ส านักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย มหาวิทยา
อุบลราชธานีเพ่ือใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้ ชื่อบัญชี: ocsurasr@ubu.ac.th รหัสผ่านเดียวกันกับ 
ระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานีใชัเลขรหัสนั กศึกษา ตาม
ด้วย @ubu.ac.th ชื่อบัญชี 5909889092@ubu.ac.th รหัสผ่านเดียวกันกับ ระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

5. SSID ชื่ออะไร ที่ให้บริการ eduroam SSID : eduroam 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  

6.1 ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส Linux CentOS ในการจัดท า Server eduroam 

 

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ eduroam 
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สามารถศึกษาข้อมูลการเชื่อมต่อ eduroam เพ่ิมเติมได้ที่ https://eduroam.ubu.ac.th 

สรุป 
 eduroam เป็นบริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างสถาบัน รวมไปถึงสถาบันในต่างประเทศ ส าหรับผู้ใช้
ในการวิจัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาต่อ ซึ่งช่วยให้นักวิจัย นักศึกษา และ อาจารย์เข้าถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่ายและปลอดภัยเมื่อไปเยี่ยมสถาบันอ่ืนที่ไม่ใช่ของตนเอง โดย eduroam เป็นบริการ
เครือข่ายโรมม่ิงเพ่ือการศึกษาและวิจัย โดยมีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมเป็นสมาชิก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรจากสถาบันที่เป็น สมาชิกเครือข่าย eduroam ที่
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันอ่ืนที่เป็นสมาชิกด้วยกัน สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเมื่อ
เชื่อมต่อเข้ากับจุดให้บริการ WiFi ที่ใช้ชื่อ SSID เป็น eduroam โดยการยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกให้
โดยสถาบันต้นสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบนี้ได้ อันดับที่ 20 สถานศึกษาในประเทศไทย 
ซึง ตอนนี้มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam th จ านวน 60 แห่ง 
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ปัจจัยความส าเร็จ  
 การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือการพัฒนางานระบบด้าน อินเตอร์ที่
เป็นที่นิยมในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์กับผู้คนหมู่มาก และให้มีความก้าวหน้าและเทียบเท่า อารยประเทศ 

18. การแปลงข้อมูลสู่สื่อในรูปแบบ Infographic 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายชูไท วอทอง นักวิชาการศึกษา  

บทน า 
ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการ

รับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อ Infographic ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากเป็นการน าข้อมูลจ านวนมากมาท าให้เข้าใจได้ง่าย และสื่ อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่
นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  และเหมาะส าหรับการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนจ านวน
มากในเวลาอันจ ากัด ส าหรับองค์ความรู้ด้านการสร้างสื่อ Infographic เกิดจากการสร้างสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์
แก่นักศึกษา เนื่องจากการประชาสัมพันธ์แบบเดิม ประกอบด้วยตัวอักษรและข้อความเป็นหลัก สื่อบาง
ประเภท มีเนื้อหามาก เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก และไม่ตอบโจทย์ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบัน ดังนั้น หากสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ มาสื่อสารในรูปแบบ 
Infographic ได้ จะช่วยให้คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างง่าย ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Infographic ย่อมาจาก “Information + Graphic” หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็น
สารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลา



67 
 

“โครงการ UBU- KM Fair มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วันที่ 17 กันยายน 2563  

รวดเร็วและชัดเจน เพ่ือน าเสนอข่าวสารข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินงาน (How to) ให้ความรู้ ข้อบังคับ กฎ
ระเบียน ตลอดจนการประกาศแจ้งเตือน สื่อ Infographic จึงมีอิทธิพลมากในการประชาสัมพันธ์และการ
น าเสนอ ประโยชน์ของ Infographic สามารถท าให้ผู้อ่านเข้าถึง เข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้นและ
รวดเร็วขึ้น เนื่องจากข้อมูล Infographic ผ่านการสรุป เรียบเรียงให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย สื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และน าเสนอข้อมูลปริมาณมาก ด้วยแผนภาพภาพเดียว ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี 
ท าให้ผู้อ่าน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์  

กระบวนการแปลงข้อมูลและการสร้างสื่อ Infographic 
ท าความเข้าใจจุดประสงค์ในการท า 

ในการท า Infographic เป็นสิ่งส าคัญมากที่ผู้จัดท าจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการจัดท า ซึ่งควรตอบ
ค าถามนี้ให้ได้ว่า ท าไมต้องท า ท าเพ่ืออะไร และน าเสนอที่ไหน เพ่ือเป็นการวางขอบเขตให้กับรูปแบบหรือ
หน้าตา Infographic ที่น าเสนอออกมา เช่น เพ่ืออธิบายข้อมูลสถิติ เพ่ืออธิบายวิธีการ หรือแนวปฏิบัติ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ส าคัญ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
การรับรู้เนื้อหาแตกต่างกันด้วย ดังนั้น ผู้จัดท าจึงต้องออกแบบหน้าตา Infographic ให้เหมาะสมกับการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา อาจจะต้องออกแบบให้มีสีสันที่ดึงดูดใจ ให้สายตาอยู่กับ
เนื้อหาได้นาน แต่ถ้าหากเป็นอาจารย์ อาจจะต้องออกแบบให้มีความเป็นวิชาการ เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับ 
เป็นต้น 
ก าหนดหัวข้อ รวบรวมข้อมูล และจัดล าดับข้อมูล 

เมื่อทราบจุดประสงค์ในการน าเสนอ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการก าหนดหัวข้อที่
ต้องการจะน าเสนอ โดยควรก าหนดหัวข้อที่จ าเป็นเท่านั้น และตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จ าเป็นออก 
เนื่องจากจะท าให้ผู้อ่านไม่เข้าใจว่าต้องการเน้นในส่วนใด แล้วจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เมื่อรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดได้แล้ว ล าดับต่อมาคือการน าข้อมูลมาจัดล าดับว่าข้อมูลใดควรน าเสนอ ก่อน หลัง ข้อมูลใดส าคัญที่สุด 
และส าคัญรองลงมา หรือข้อมูลใดควรน าเสนอก่อน เพราะมีผลต่อการน าเสนอข้อมูลในส่วนถัดมา เป็นต้น เพ่ือ
จัดล าดับการรับรู้ของผู้อ่านให้เข้าใจง่ายที่สุด 
ออกแบบและจัดท า 

1) การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง  
การท า Infographic ที่ดี จะต้องสร้างเนื้อเรื่อง (Story) หรือค้นหาวิธีการน าเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้

เข้าใจง่าย และน่าสนใจ เช่น ต้องการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการด าเนินการ อาจจะน าเสนอเป็นแบบ 
Timeline เพราะเป็นการแสดงก าหนดการตามล าดับเวลาต่างๆ ในแต่ละข่วงเวลานั้น ซึ่งจะท าให้เห็นภาพได้
อย่างต่อเนื่อง และเข้าใจได้ง่าย หรือต้องการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหรือวแนวปฏิบัติต่างๆ อาจจะ
น าเสนอในรูปแบบ Flowchart แยกให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ได้ชัดเจน และรับรู้ได้อย่างรวดเร็วในภาพเดียว 

2) การออกแบบหน้าตาของ Infographic 
 สิ่งส าคัญของ Infographic คือการแปลงข้อมูลตัวอักษร ออกมาให้เป็นรูปภาพ ดังนั้น ในการ

ออกแบบจึงจ าเป็นจะต้องออกแบบภาพให้เข้าใจง่าย และสื่อความหมาย ไม่ควรใช้ภาพที่มีรายละเอียดมาก
จนเกินไป เนื่องจากจะท าให้ยากต่อการจดจ า ซึ่งรูปแบบภาพที่เป็นที่นิยม คือการใช้ไอคอน หรือภาพกราฟิกที่
ไม่ซับซ้อน ในการสื่อความหมาย และใช้สีในการออกแบบไม่เยอะจนเกินไป ประมาณ 3-4 สี เท่านั้น 
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3) เทคนิคการเลือกใช้สีในการสร้าง Infographic 
การใช้สีในการสร้าง Infographic มีความส าคัญในการออกแบบ Infographic หากใช้สีเยอะเกินไปใน 

จะท าให้ผู้อ่านเกิดการสับสนและอาจไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ต้องการเน้นในสื่อ Infographic ได้ โดยสามารถ
แบ่งสีได้ดังนี้ 

o สีแดง – พลัง, ความมุ่งม่ัน, กระตือรือร้น, แรงปรารถนา, ความรัก 
o สีส้ม – ความตื่นต้น, ความน่าหลงใหล, ความสุข, ความคิดสร้างสรรค์, หน้าร้อน, ความส าเร็จ, การ

ให้ก าลังใจ, การกระตุ้น 
o สีเหลือง – ความสุข, อาการเจ็บป่วย, เป็นธรรมชาติ, ความสุข, ความฉลาด, ความสดใส, พลัง 
o สีเขียว – การเติบโต, ความสามัคคี, การรักษา, ความปลอดภัย, ธรรมชาติ, ความหวัง, สันติ, การ

ปกป้อง 
o สีฟ้า – ความสงบ, ความมั่นคง, ความกดดัน, ธรรมชาติ, ความบอบบาง, ความลึก, ปัญญา, ความ

หลักแหลม 
o สีม่วง – ความจงรักภักดี, ความหรูหรา, ความพิเศษ, ศักดิ์ศร,ี ความมั่งค่ัง, ปริศนา 
o สีชมพู – ความรัก, โรแมนติก, มิตรภาพ, ตั้งรับ, ระลึกถึงอดีต, เกี่ยวกับเพศ 
o สีขาว – ความบริสุทธิ์, ความเชื่อ, ศรัทธา, ความสะอาด, ปลอดภัย, ยา, จุดเริ่มต้น 
o สีเทา – ความซึมเศร้า, มืดมัว, การตัดสินใจ 
o สีด า – ปริศนา, ความงดงาม, ความไม่รู้, เกียรติภูม ิ
o สีน้ าตาล – การเก็บเกี่ยว, ไม,้ เรียบง่าย, ผ่อนคลาย, นอกสถานที่ 

ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 

หลังจากออกแบบ Infographic ฉบับร่างเสร็จแล้ว ให้น าไปให้กลุ่มเป้าหมายพิจารณาเบื้องต้น เพ่ือให้
ข้อคิดเห็นในรายละเอียด และสะท้อนในกรณีหากมีส่วนไหนที่ควรปรับปรุง เพ่ือให้การออกแบบสื่อ 
Infographic ตรงกับความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
เผยแพร่ 

ในการเผยแพร่ Infographic ในปัจจุบันก็มักจะน าเสนอในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
เข้าถึงได้ง่าย สามารถ Like หรือ Share ข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็วผ่านทาง Social Media ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจ ควรมีการตั้งชื่อเรื่อง Caption หรือค าโปรยภาพให้น่าสนใจ เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาดูเนื้อหา  
เครื่องมือในการสร้างสื่อ Infographic  
โปรแกรม Canva 

เป็นเครื่องมือในการออกแบบที่สามารถออกแบบได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ Facebook 
Cover จนถึงการ์ดแต่งงาน และสามารถใช้ Canva เป็นโปรแกรมท า Infographic ได้ ซึ่ง Canva จะ
มีแบบของ Infographic จ านวนมาก และแบบสามารถใช้งานได้ฟรี แต่บางแบบอาจมีค่าใช้จ่าย การใช้
งานโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านเว็บไซด์ www.canva.com 
โปรแกรม Piktochart 

เป็นเครื่องมือในการสร้าง Infographic และ Presentation โดยมีแบบให้เลือกใช้งานจ านวน
มาก และสามารถใช้งานได้ฟรี (แต่จะมีโลโก้ของ Piktochart ติดอยู่) ข้อด้อยของ Piktochart ก็คือไม่
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สามารถอัพโหลดฟอนต์ของตัวเองขึ้นไปได้ การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านเว็บไซด์ 
www.piktochart.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 Model การสร้างสื่อ Infographic 

รูปภาพที่ 2 ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 
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รูปภาพที่ 3 แนวปฏิบัติการคัดกรองผู้เข้าเรียน                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 4 การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม 

รูปภาพที่ 5 การถูกถอนชื่อ 

สรุป 
จะเห็นได้ว่าการใช้ Infographic ในงานประชาสัมพันธ์หรือการน าเสนอเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

เนื่องจากเป็นการสรุปข้อมูลในปริมาณมากให้เข้าใจได้ง่าย ผู้อ่านรับรู้ข้อมูลได้ง่าย มีความสวยงาม น่าสนใจ มี
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การใช้ภาพช่วยให้น่าสนใจและจดจ าได้ดี เหมาะส าหรับการให้ข้อมูลในหลากหลายประเภท และสะดวกในการ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างสื่อ Infographic ให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
1) มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสื่อถึงอะไร สื่อถึงใคร  
2) ท าเป็นกราฟฟิกแล้วเข้าใจง่ายกว่าอ่านตัวหนังสือ 
3) ข้อมูลไม่ซับซ้อนเกินไปจนท าเป็นกราฟฟิกแล้วจะอ่านยาก 
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2. การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ส่งเข้าร่วมโครงการสายวิชาการ 
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลกราฟฟิติที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชื่อเจ้าของผลงาน นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์ 
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2. การตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงแบบออนไลน์   

ชื่อเจ้าของผลงาน สุนทรี  สารางค า  คณะวิทยาศาสตร์  
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3. การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์บน Microsoft Teams 

ชื่อเจ้าของผลงาน  
1. นางอารยา ฟลอเรนซ์ และคณะ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ นครราช  
5. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์  
7. อาจารย์ชาญณรงค์ ภุชงควาริน 

บทน า 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสระบาด ท าให้การรักษาระยะห่าง เป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนการ

สอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่ต้องท าส าหรับอาจารย์และนักการศึกษาในปัจจุบัน ทั้ง
การเตรียมการเตรียมเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอน ล้วนมีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้งาน ซึ่ง
สามารถเลือกใช้ตามบริบทของลักษณะรายวิชา และความถนัดของอาจารย์ผู้สอน 

รายวิชา 1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรา 2560 ในปีการศึกษา 2563 นี้ มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 121 คน มี
ทีมอาจารย์ผู้สอน 6 คน เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะผสมผสาน ที่ใช้การเรียนรู้ในห้องเรียน
ออนไลน์เป็นหลัก จากการจัดเตรียมห้องเรียนออนไลน์ในระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน) และได้
ด าเนินการจัดการสอนมาแล้ว ครึ่งภาคการศึกษา (กรกฏาคม - สิงหาคม) ทีมนักวิจัยพบว่า สิ่งที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับผู้สอน อาจเป็นความยุ่งยากในการเตรียมเนื้อหา ส่วน
ปัญหาที่พบระหว่างจัดการเรียนการสอนนั้น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ ถือเป็นปัญหาหลักของการ
เรียนในรายวิชานี้ ซึ่งทีมนักวิจัยได้ท าการทดลอง ปรับวิธีการสื่อสาร และลักษณะการมอบหมายงานให้
นักศึกษาในห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนออนไลน์ให้เกิดความกระตือรือร้นทั้งผู้เรียน
และผู้สอน 

งานน าเสนอนี้ เสนอเทคนิคการใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยี ได้แก่  Microsoft Teams และ  
Microsoft OneNote รวมถึงการใช้ Google Analytic via Google Site ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนออนไลน์ อีกทั้งเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ทีมผู้สอนในการสังเกตการณ์ และดูแลนักศึกษาในชั้น
เรียน 

เครื่องมือที่ใช้งาน 
ธรรมชาติของรายวิชานี้เป็นวิชาเขียนโปรแกรม ซึ่งใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ท าให้การใช้งาน

เทคโนโลยีเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารอาจเป็นไปด้วยอุปสรรคนานาประการ ได้แก่ ความพร้อมของบัญชีผู้ใช้งาน ความพร้อมของการ
ลงทะเบียน เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ภาพรวมของเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมด  
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ตารางท่ี 1 เครื่องมือที่ใช้งาน 

ชือ่เครื่องมือ รายละเอียดการใช้งาน 
Google Site เวปไซต์หลักก่อนเข้าชั้นเรียน มีแผนการสอน ประกาศทั่วไป ประกาศคะแนน คลิป

แนะน ารายวิชา คลิปแนะน าเครื่องมือที่ใช้ในรายวิชา 
Google Analytic ต่อพ่วงกับ Google Site ใช้ส าหรับดู Engagement ของนักศึกษาที่เข้าใช้งาน 

Google Site 
Google Sheet + 
Awesome Table 

ประกาศคะแนนที่ดูได้เฉพาะตน สร้าง view ส าหรับลงใน Google Site เป็นอีก
ช่องทางส าหรับการเช็คคะแนน ที่มีรายละเอียดและค่าทางสถิติ 

Camtasia บันทึกหน้าจอ เตรียมคลิปการสอน ตัดต่อวีดิโอ 
Loom บันทึกหน้าจอ เตรียมคลิปการสอน 
OBS บันทึกหน้าจอ เตรียมคลิปการสอน 
Keynote บันทึกหน้าจอ เตรียมคลิปการสอน 
iMovie ตัดต่อวีดิโอสั้น 
Davinci Resolve ตัดต่อวีดิโอ ท า Post-processing ก าจัดเสียงรบกวน 
YouTube / Live เก็บคลิปวีดีโอสอน และไลฟ์สอนสดจากห้องเรียน 
zoom ไลฟ์สอนสดในชั่วโมงแรกของการสอนเพ่ือพานักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์ 
Microsoft OneNote เตรียมเนื้อหาเอกสารการสอน การบ้าน ใบงาน โดยแนบคลิปที่อยู่ใน MS-Stream 
Microsoft Teams ห้องเรียนออนไลน์ สั่งงาน การบ้าน จัดสอบย่อย ไลฟ์สอนสด 
Microsoft Stream เก็บคลิปวีดิโอสอน  
Microsoft Forms วัดผลต่อเนื่องจากคลิปสอนบน MS Stream 
UBU LMS วัดผลปลายภาค จัดสอบออนไลน์ 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้งาน นักศึกษาจ าเป็นต้องมี @ubu.ac.th และ @live.ubu.ac.th เพ่ือ
สามารถใช้งานได้ทั้ง Google และ Microsoft Platforms ในการเรียนรายวิชานี้ ซึ่งความซับซ้อนของการ
สื่อสารในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ ท าได้ด้วยการติดต่อผ่านเวปไซต์ reg ของมหาวิทยาลัย และใช้งาน zoom 
ในการเข้าห้องเรียนออนไลน์ 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ 

ปัญหาหลักของการเรียนการสอนออนไลน์คือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ ในรายวิชานี้มีการใช้
งาน Microsoft Teams ที่มีเครื่องมือที่ชื่อ Insights ที่ช่วยให้การติดตาม สังเกต และเฝ้าระวัง พฤติกรรมใน
ชั้นเรียนออนไลน์ของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น มีทั้งการติดตามนักศึกษาที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารใด ๆ ในชั้นเรียน ท า
ให้ผู้สอนสามารถติดตามเป็นการส่วนตัว เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสายเกินแก้ 
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รูปที่ 1 หน้าต่าง Insights แสดงการส่วนต่าง ๆ ที่สามารถติดตามได้ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์นี้ สามารถเลือกดูเฉพาะกลุ่ม 

หรือเฉพาะนักศึกษารายบุคคลได้ ซึ่งท าให้เห็นข้อมูลในมุมลึกว่าอาจารย์ในกลุ่ มและนักศึกษาในกลุ่มมีการ
ติดต่อสื่อสารกันหรือไม่ และความถี่เป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือรายกลุ่ม หรือ
รายบุคคลได้ง่ายยิ่งขึ้น 

รายงานเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาพลาดส่ง หรือส่งไม่ทัน รวมถึงค่าทางสถิติของคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินงานแต่ละชิ้น จะช่วยให้ทีมผู้สอน สามารถน าข้อมูลมาปรับแผนการสอน ให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมของห้องเรียนออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเวลาในการตรวจงาน การส่งงานคืนแก่นักศึกษาก็
จะช่วยให้ทีมผู้สอนกระตือรือร้นในการท างาน เพ่ือให้ respond time ของการตรวจงานมีค่าท่ีดีอยู่เสมอ 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาพูดคุยกันในชั้นเรียนออนไลน์ การสั่งงานจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีไป
เรื่อย ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ที่มีการก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปสอบถามโจทย์กับผู้สอน ต่อมาก็ปรับเปลี่ยน
ให้นักศึกษาตกลงกันเองในกลุ่ม ว่าใครท าโจทย์ข้อใด ท าให้นักศึกษาได้พยายามใช้เครื่องมือออนไลน์อ่ืน เช่น
การท าโพล หรือการใช้ shared spreadsheet ในการจัดการดังกล่าว เข้ามาแก้ปัญหานี้ โดยมีการพูดคุยกันใน
กลุ่มของตนเอง ที่มีอาจารย์คอยสังเกตการณ์อยู่ 

รูปที่ 2 การมอบหมายงานออนไลน์ ที่กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันในห้องเรียนออนไลน์ 
 

รูปที่ 3 การปรับเปลี่ยนวิธีมอบหมายงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้เครื่องมือออนไลน์ 
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สรุป 

จากการปรับเปลี่ยนวิธีการมอบหมายงานโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ ทีมนักวิจัยพบว่า มี
การสื่อสารกันในห้องเรียนออนไลน์มากขึ้นกว่า 50% ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่  4 โดยมีการพูดคุยกันเพ่ือ
สอบถามโจทย์ปัญหา มีการสร้าง new posts มากขึ้นในทุกห้องเรียนย่อย ส่งผลถึงการตั้งค าถามและการ 
react ในห้องเรียนใหญ่ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อีกท้ังพบว่า เมื่อมีการมอบหมายงานกลุ่มที่สามารถจับกลุ่มข้ามห้อง
ย่อยได้ นักศึกษาเหล่านี้ไม่เคยมีการพบกันในชั้นเรียนแบบ physical ในปฏิบัติการเพียง 2 ครั้ง ก็สามารถจับ
กลุ่มเพ่ือท างานกลุ่มได้ในเวลาอันสั้น ส่วนการตอบโต้ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
พบว่านักศึกษาให้ความสนใจมากขึ้นในเวลาที่สั้นขึ้น เมื่อเทียบกับประกาศท่ีเคยสร้างในช่วงเปิดภาคการศึกษา 
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเท่านั้น แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นว่าการ
สร้างความคุ้นเคยในห้องเรียนออนไลน์ อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าการใช้เวลาในชั้นเรียนแบบ  physical 
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 การปรับเปลี่ยนวิธีมอบหมายงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้เครื่องมือออนไลน์ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

ปัจจัยของความส าเร็จในงานนี้ ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้เรียนและผู้สอน โดยสังเกตได้ว่าการสนทนาใน
ห้องย่อย หากอาจารย์ผู้สอนประจ าห้องย่อย มีการสร้างบทสนทนาที่มีการร้องขอให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น มีการตอบโต้กับนักศึกษาอยู่เป็นประจ า จะท าให้มีการสนทนาในห้องมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการ
สนทนาในช่วงเวลากลางคืน อาจเนื่องมาจากนักศึกษาใช้เวลาว่างในช่วงกลางคืน กับการใช้งานห้องเรียน
ออนไลน์ ความใส่ใจของตัวผู้เรียนแต่ละคนก็มีผลกับการสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์เช่นกัน นักศึกษาส่วนมาก
ยังคุ้นเคยกับการเงียบเฉย จนท าให้การสนทนาในห้องเรียนออนไลน์กลายเป็นเรื่องผิดปกติ ปัญหานี้ยังคงต้อง
ใช้เวลาและการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาเทคนิคให้เกิดบรรยากาศในการสนทนาในห้องเรียนออนไลน์ ที่ส่งผลบวก
ให้กับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ สื่อวีดีทัศน์ และบทบาทสมมุติ 

ชื่อเจ้าของผลงาน  อาจารย์รจนา  ค าดีเกิด   คณะรัฐศาสตร์ 
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5. การปรับปรุงสื่อการสอนรายวิชาวิศวกรรมอาหาร ส าหรับการสอนออนไลน์ด้วยวิธี Story 
Telling 

ชื่อเจ้าของผลงาน  ดร.กฤษณา ศิริพล คณะเกษตรศาสตร์ 
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