
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UBU – KM Fair 2021 

สรุปแนวปฏิบัติที่ด/ีการพัฒนางาน  

ที่เข้าร่วมน าเสนอในโครงการ 



 
 

ค ำน ำ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และได้ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้ด าเนินการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน   

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาคน  พัฒนางาน จากการปฏิบัติงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี และมีฐานองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีเวที
การน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างคณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UBU-KM Fair 2021  ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นรูปแบบกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี โดยเชิญผู้บริหาร บุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
จ านวน 135 คน จากคณะ ส านัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 9 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อโครงการ จ านวน 28 คน การประเมินผลโครงการมีค่าคะแนน 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จึงใคร่ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คุณประโยชน์ที่ได้รับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ใน
ครั้งนี้ จักสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กันยายน 2564 
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สรุปกำรน ำเสนอ Share & Learn ผลกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ/หน่วยงำน 
ในโครงกำร UBU-KM Fair 2021 

1. กำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ส่งเข้ำร่วมน ำเสนอ สำยสนับสนุนวิชำกำร 
1. กำรพัฒนำทั กษะควำม เ ข้ ำ ใ จและกำร ใช้ เ ทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  Developing skills for 

understanding and using digital technology 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นางสาววาสนา สะอาด 
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2. กำรสื่อสำรเพื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ภำยใต้ภำวะวิกฤต 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นางสาวชนิตา สุวรรณกูฎ 
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8. ระบบนับจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหอสมุดกลำงตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 
1 9  Central Library Customer Counting System According to Vigilant Measures Against the 
Spread of COVID-19  
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายภีรติ กระแจะจันทร์ 
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9. ระบบจดักำรทุนกำรศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์ 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายทยากร วริทธานนท์ และนางสาวปฐมพร ยังมงคล 
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10. ระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรกิจกรรม คณะพยำบำลศำสตร์ 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล และนางสาวนฤมล ทองงาม 
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11. ระบบกรอกประเมินภำระงำน คณะวิทยำศำสตร์ 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายนัฐพงษ์  สืบสุข 
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12. ระบบจัดกำรทุนกำรศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นางศันสนีย์  สืบสุข   

1. บทคัดย่อ 
  การพัฒนางานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทดสอบประสิทธิภาพของระบบ พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา HTML5, CSS, 
JavaScript, PHP และ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 3 ประภาท ได้แก่ 1) 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา 2) นักศึกษาผู้ใช้ระบบจัดการทุนการศึกษา และ 3) คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา ระบบมีการตั้งโปรแกรมการค านวณค่าคะแนนในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่คณะ และมหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ เมื่อผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าในระบบ โปรแกรมจะท าการประมวลผลและจัดเรียงค่าคะแนน
ของผู้สมัครแต่ละคนเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาตัดสิน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษาสามารถ
ปรับค่าน้ าหนักคะแนนของเกณฑ์คณะ และมหาวิทยาลัยให้ต่างกันได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา จ านวน 1 คน นักศึกษาผู้ใช้ระบบจัดการทุนการศึกษา จ านวน 
84 คน และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จ านวน 9 คน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี (x̅ = 4.41  SD = 0.68) ดังนั้น ระบบจัดการทุนการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงสามารถจัดการข้อมูลทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
2. บทน ำ 

ทุนการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลายประเภท ได้แก่ 1) ทุนจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ทุนประเภทต่อเนื่อง คือ ทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรตาม
เงื่อนไขที่เจ้าของทุนก าหนด และ 3) ทุนประเภทรายปี คือ ทุนที่ให้ครั้งเดียวในปีการศึกษานั้น ๆ  ซึ่งในปัจจุบันยัง
มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อย ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและการด ารงชีวิต การ
ด าเนินงานด้านทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ระบบเดิมนั้น พบปัญหาในทุกขั้นตอน อาทิ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทุนการศึกษาผ่านการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ท าให้สิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
อีกทั้งยังไม่เป็นที่น่าสนใจในยุคสมัยที่ผู้คนคุ้นชินกับการติดตามข่าวสารที่รวดเร็ว ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
อย่าง Facebook ที่มีความสะดวก รวดเร็ว นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แต่ด้วยความรวดเร็วดังกล่าวก็ยัง
ท าให้เกิดปัญหา ท าให้ข่าวสารนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ท าให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูล การรับสมัคร
ทุนการศึกษาโดยการให้นักศึกษากรอกใบสมัครมายื่นด้วยตัวเอง เป็นการสิ้นเปลืองกระดาษ สิ้นเปลืองรูปถ่าย 
ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ท าให้มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีกด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนต้องบริหารการจัดเก็บใบสมัครทุนของนักศึกษาใน
พ้ืนที่ที่มีอย่างจ ากัด การสรุปข้อมูลผู้สมัครทุน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุน กรณีที่เปิดรับสมัครพร้อม
กันหลายทุนและมีผู้สมัครจ านวนมาก ต้องใช้เวลาในการสรุปข้อมูลหลายชั่วโมง การพิจารณาทุนการศึกษา 
บ่อยครั้งที่พบว่ามีนักศึกษาที่มีประวัติใกล้เคียงกันทุกด้าน แต่เมื่อต้องพิจารณาคัดเลือกให้ได้เพียงหนึ่งคน ท าให้
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เกิดความล าบากในการตัดสิน การเก็บข้อมูลประวัติผู้สมัครทุน ผลการคัดเลือก ประวัตินักศึกษาได้รับทุน มีการ
จัดเก็บข้อมูลแบบกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ สืบค้นค่อนข้างล าบาก ส่งผลให้บางครั้งเกิดความซ้ าซ้อนในการให้
ทุน การสรุปข้อมูลประจ าปีเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าได้ล่ าช้า ใช้เวลาค่อนข้างมาก 
อย่างไรก็ดี ด้วยยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจ าวัน และ 
การท างาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้สามารถจัดกระบวนการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา
เป็นไปอย่างมีระบบ มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการนักศึกษา อาทิ การสมัครทุนผ่านระบบออนไลน์ 
สามารถประมวลผลคะแนนจากข้อมูลที่นักศึกษากรอกในระบบรับสมัครและเรียงล าดับตามความยากจนโดยใช้
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือเจ้าของทุนก าหนด สามารถจัดระเบียบการให้ข้อมูลทุนการศึกษา ข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา ง่ายต่อการสืบค้น ผู้ใช้งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ดูแลระบบ กรรมการ
พิจารณาทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกท่ี ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้การบริหารงานทุนการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ผู้พัฒนาระบบได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาระบบจัดการ
ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลทุนการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลรายละเอียดทุนการศึกษา การเปิดรับสมัคร นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครทุนของตนเองได้ การแจ้งผลการคัดเลือก และจัดการระบบประมวลผลคะแนนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาทุนการศึกษาในเบื้องต้น การบันทึกคะแนนการสัมภาษณ์ การค้นหาข้อมูลนักศึกษาทุน การจัดท ารายงาน
ข้อมูลนักศึกษาทุนเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
4. วิธีกำร 

 การพัฒนางานในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดระบบการด าเนินงานด้าน
ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา นักศึกษาผู้ใช้ระบบจัดการ

ทุนการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา จ านวน 1 คน นักศึกษาผู้ใช้ระบบจัดการ

ทุนการศึกษา จ านวน 84 คน และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จ านวน 9 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ 
  4.2.1 ระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา 
HTML5, CSS, JavaScript, PHP และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL  
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  4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ ระบบ
จัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
  4.3 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้พัฒนาระบบ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย Google Form โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถาม 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  วิธีด าเนินการพฒันา 
  (1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี งานวิจัย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ระบบเดิม วิเคราะห์ปัญหา และ  
หาวิธีการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ 
  (2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานของระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทย าศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบกระบวนการท างาน ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนการท างานของระบบ 
 

  (3) พัฒนาระบบ 
   ระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา 
HTML5, CSS, JavaScript, PHP และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 
  (4) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
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5. ผลกำรด ำเนินงำน  

การพัฒนาระบบจัดการทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
5.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาระบบจัดการทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเปิดใช้
ง า น ร ะ บ บ ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  1 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563  เ ข้ า ถึ ง ร ะ บ บ ไ ด้ จ า ก
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php โดยมีตัวอย่างหน้าจอของระบบดังรูปที่ 2 – 4 

 
 

 
 

รูปที่ 2 หน้าจอแบบฟอร์มรับสมัครทุนการศึกษา 
 

http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php
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รูปที่ 3 หน้าจอส าหรับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา 
5.2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบประสิทธิภาพ 

ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้พัฒนาระบบได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การทดสอบประสิทธิภาพ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา จ านวน 1 คน นักศึกษาผู้ใช้ระบบจัดการทุนการศึกษา 
จ านวน 84 คน และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จ านวน 9 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บ
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ข้อมูลได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ใช้
ประเมิน 5 ระดับ 

4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
3.51-4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดี 
2.51-3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51-2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
5.2.1 การประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา 
 
ตำรำงที่  1  การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านการตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

ล ำดั
บ 

รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 
x̅ SD กำรแปล

ควำม 
1 ความสามารถของระบบในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนการศึกษา 5 0 ดีมาก 
2 ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลทุนการศึกษา 5 0 ดีมาก 
3 ความสามารถของระบบในการรับสมัครทุน 5 0 ดีมาก 
4 ความสามารถของระบบในการพิจารณาทุนการศึกษา 5 0 ดีมาก 
5 ความสามารถของระบบในการแสดงรายงานข้อมูลทุนการศึกษาใน

รูปแบบต่าง ๆ  
5 0 ดีมาก 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 5 0 ดีมำก 
 
ตำรำงท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปล
ควำม 

1 ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 5 0 ดีมาก 
2 ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลทุนการศึกษา 5 0 ดีมาก 
3 ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลของผู้สมัครทุน 5 0 ดีมาก 
4 ความถูกต้องในการประมวลผลคะแนนพิจารณาทุน  5 0 ดีมาก 
5 ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานจริง 5 0 ดีมาก 
 ค่ำเฉลี่ยรวม 5 0 ดีมำก 
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ตำรำงท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพในด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปล
ควำม 

1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน  4 0 ดี 
2 การใช้ภาษาสื่อความหมายให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4 0 ดี 
3 การแสดงผลข้อมูลในหน้าจอรูปแบบต่าง ๆ 4 0 ดี 
 ค่ำเฉลี่ยรวม 4 0 ด ี

 
ตำรำงท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปล
ควำม 

1 ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 5 0 ดีมาก 
2 การก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 5 0 ดีมาก 
 ค่ำเฉลี่ยรวม 5 0 ดีมำก 

 
5.2.2 การประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยนักศึกษาผู้ใช้ระบบจัดการทุนการศึกษา 
 
ตำรำงที่  5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านการตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 ความสามารถของระบบในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา 
4.24 0.83 ดี 

2 ความสามารถของระบบในการรับสมัครทุน 4.36 0.75 ดี 
3 ความสามารถของระบบในการตรวจสอบสถานะการสมัคร

ทุน 
4.30 0.76 ดี 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.30 0.78 ดี 
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ตำรำงท่ี 6 การประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 ความถูกต้องในการบันทึก จัดเก็บ และแก้ไขข้อมูลการสมัคร

ทุน 
4.38 0.71 ดี 

2 ความน่าเชื่อถือของระบบ  4.36 0.72 ดี 
3 การป้องกันข้อผิดพลาดในการกรอกและบันทึกข้อมูลการ

สมัครทุน 
4.11 0.85 ดี 

4 การใช้ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นดีกว่าการใช้ระบบงานรูป
แบบเดิม 

4.33 0.75 ดี 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.29 0.76 ดี 
 
ตำรำงท่ี 7 การประเมินประสิทธิภาพในด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน  4.30 0.77 ดี 
2 การใช้ภาษาสื่อความหมายให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.32 0.66 ดี 
3 การแสดงผลข้อมูลในหน้าจอรูปแบบต่าง ๆ 4.33 0.70 ดี 
 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.32 0.71 ดี 

 
ตำรำงท่ี 8 การประเมินประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 4.37 0.64 ดี 

 
5.2.3 การประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  
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ตำรำงที่  9 การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านการตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครทุน 4.22 0.44 ดี 
2 ความสามารถในการบันทึกค าแนะน าการกรอกข้อมูลการ

สมัครทุน 
4.11 0.60 ดี 

3 ความสามารถในการพิจารณาทุนการศึกษา 4.22 0.44 ดี 
 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.19 0.49 ดี 

 
ตำรำงท่ี 10 การประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลของผู้สมัครทุน 4.22 0.83 ดี 
2 ความถูกต้องในการประมวลผลคะแนนพิจารณาทุน 4.00 0.71 ดี 
3 ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานจริง 4.22 0.83 ดี 
4 การใช้ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นดีกว่าการใช้ระบบงานรูป

แบบเดิม 
4.22 0.83 ดี 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.17 0.80 ดี 
 
ตำรำงท่ี 11 การประเมินประสิทธิภาพในด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน  4.11 0.60 ดี 
2 การใช้ภาษาสื่อความหมายให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 4.22 0.44 ดี 
3 การแสดงผลข้อมูลในหน้าจอรูปแบบต่าง ๆ 4.22 0.44 ดี 
 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.19 0.49 ดี 
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ตำรำงท่ี 12 การประเมินประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 
ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน ระดับประสิทธิภำพ 

x̅ SD กำรแปลควำม 
1 ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 4.11 0.78 ดี 
 

6. สรุป 
  จากการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า
สามารถน าระบบมาใช้จัดการงานทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลทุนการศึกษา การ
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ทุน การรับสมัครทุน การพิจารณาทุนโดยการค านวณคะแนนผ่านระบบ นักศึกษา
สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครทุนของตัวเองได้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทุนการศึกษาสามารถค้นหาข้อมูล จัดท า
รายงานข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และจากการประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
จัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า 1) ผลการประเมินของนักศึกษาผู้ใช้ระบบ
ในด้านการป้องกันข้อผิดพลาดในการกรอกและบันทึกข้อมูลการสมัครทุน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน คือ (x̅ = 4.11  
SD = 0.85) ซึ่งผลประเมินสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจในบางค าถามตามแบบฟอร์มรับสมัคร ท า
ให้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
ดังนั้น ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการรับสมัคร เพ่ิมค าอธิบายในข้อที่สื่อความหมายได้ไม่ชัดเจน หรือข้อที่นักศึกษา
ส่วนมากกรอกข้อมูลผิด  2) ผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ในด้านความถูกต้องในการ
ประมวลผลคะแนนพิจารณาทุน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน คือ (x̅ = 4.00  SD = 0.71) ดังนั้น ควรน าเสนอ
ประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือหารือแนวทางในการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6.1 ข้อเสนอแนะ 
6.1.1 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาผู้ใช้ระบบจัดการทุนการศึกษา 
  1)  ต้องการให้มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล 
  2)  ต้องการให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น การออกแบบที่ให้ผู้ใช้งานไม่สับสน  
  3)  ต้องการให้แก้ไขการแนบไฟล์เอกสาร ให้สามารถแก้ไขชื่อไฟล์ได้ 

   4) เมื่อแก้ไขข้อมูลการสมัครทุนตาม Comment ของคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียบร้อยแล้ว 
ต้องการให้ Comment หายไป  
   5) ต้องการให้ระบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายเเละมีระบบเเจ้งเตือนหากมีทุนใหม่ ๆ เข้ามา 

6.1.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
  1) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลให้นักศึกษาเข้าใจตรงกัน 
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7. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน ไปใช้ประโยชน์
ได้ในวงกว้ำง (Impact) 
 ระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากระบบที่ออกแบบไว้มีความยืดหยุ่นในการบันทึกคะแนนพิจารณาทุน โดยเกณฑ์ท่ีใช้
ในการพิจารณาประกอบด้วย 1) เกณฑ์มหาวิทยาลัย 2) เกณฑ์เพ่ิมเติมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาทุน
ของคณะ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวสามารถก าหนดอัตราส่วนคะแนนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละทุน ซึ่งหากน าไปใช้
งานในระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นการท างานแบบรวมศูนย์ จะช่วยลดขั้นตอนการท างานของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยได้ อาทิ การด าเนินการบางทุนสามารถประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือกในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยได้เลย โดยไม่ต้องผ่านคณะ ทั้งนี้ หากเป็นทุนที่ด าเนินการภายในคณะ และสิ้นสุดกระบวนการที่คณะ 
มหาวิทยาลัยก็สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลที่ต้องการได้ นอกจากเป็นประโยชน์ด้านเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานแล้ว ยังสามารถน าเสนอข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์รับเข้าในระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 
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13. เว็บไซต์ระบบจัดเก็บข้อมูลงำนวิจัย ของคณะวิทยำศำสตร์ 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายกรวิช แก้วดี 
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14. ระบบลงทะเบียนกำรเข้ำเรียนรำยวิชำปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสแกน QR-CODE 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ 
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15. ระบบตรวจสอบและแจ้งผลกำรท ำงำนของอุปกรณ์เครือข่ำย Network monitoring System 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ 
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16. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ด้วย Proxmox VE Proxmox Open 
Source Virtulization Management 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ 
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17. ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ และนายสุภวัฒน์ โสวรรณี 

๑. บทคัดย่อ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ๓ ประเด็น คือ ๑) เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องความ
ล่าช้าของการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานให้ส านักงบประมาณ ๒)ต้องการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยและ ๓) ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารและประหยัดงบประมาณการถ่ายเอกสาร   ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้พัฒนาระบบและปรับปรุงจนกระทั่งมีความสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๐ ระบบดังกล่าวรองรับ
การใช้งานส าหรับโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  โดยผู้มีสิทธิ์ใช้งานแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ ๑) 
บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ หน่วยงาน ๓) ผู้บริหารที่
ก ากับดูแลงานบริการวิชาการระดับคณะ หน่วยงาน ๔) ผู้บริหารที่ก ากับดูแลงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
และ ๕) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งท าหน้าที่แอดมินดูแลระบบ ส่วนประกอบ
ที่ส าคัญของระบบแบ่งเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ ๑) การเสนอโครงการ ประกอบด้วยการจัดท าข้อเสนอโครงการ การ
อนุมัติโครงการ   ๒) การบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วยการขออนุมัติจัดโครงการ การรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานรายไตรมาส การส่งรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ คลังเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ ๓) การสรุปประมวลผลข้อมูลโครงการ 

 จากการใช้ระบบดังกล่าว มีข้อมูลสิถิตท่ีส าคัญในระยะ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)  พบว่า ทุกหน่วยงานเข้าใช้
งานเฉลี่ยต่อปี ๘๑๔.๓๓ ครั้ง/ปี  มีข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าการงานที่เป็นปัจจุบันทันต่อระยะเวลาในการ
ใช้งาน โดยเฉลี่ยมีการรายงานความก้าวหน้า ๑๖๔.๔ ครั้ง/ไตรมาส/ปี   มีจ านวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การ
ขออนุมัติ จัดโครงการ การแจ้งผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ๓๓๔  โครงการ รายงานผลการด าเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์รวม ๓๐๔ โครงการ มีข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการในระบบจ านวน  
๓๔๓  โครงการ งบประมาณ ๗๔,๕๗๒,๑๐๐ บาท  (ไม่นับรวมโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ) 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ เป็นระบบ ที่มีประสิทธิภาพ ใน
การใช้งานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือรองรับการบริหารจัดการโครงการที่มีลักษะเดียวกัน ของหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐ จากคะแนนเต็ม ๕    

 ๒. บทน ำ 
งานบริการวิชาการ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเริ่มมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ จ านวนเพียง ๖ โครงการ งบ
ด าเนินงาน ๑๕๐,๙๐๐ บาทและมีสถานะคงที่มาจนกระทั่งช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
ได้รับงบประมาณเพ่ือให้บริการวิชาการ มากกว่า ๑๐ ล้านบาทและมีการด าเนินโครงการ ๑๐๐ โครงการ/ปี ดัง
รายละเอียดตามตางท่ี ๑ 
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ตำรำงท่ี ๑ สรุปงบประมาณและจ านวนโครงการบริการวิชาการระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓   
 

รำยกำร ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
งบประมา
ณ  ( ล้ า น
บาท)  

๑๘.๓๐๗
๘ 

๑๘.๒๖๗
๘ 

๒๔.๐๖๒
๑ 

๑๗.๐๑๔
๒ 

๑๖.๖๑๙
๑ 

๑๖.๖๑๙
๑ 

๑๖.๖๑๙
๑ 

๕๑.๖๑๙
๑ 

๓๑.๗๙๕
๖ 

๒๖.๖๙๔
๒ 

๑๘.๙๑๕
๗ 

จ า น ว น
โครงการ 

๑๐๗ ๑๑๓ ๑๘๒ ๑๐๔ ๙๑ ๙๒ ๑๐๖ ๑๕๖ ๑๑๐ ๑๓๔ ๙๙ 

 
จากสถิติจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในแต่ละปี ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เริ่ม

เห็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการกล่าวคือ ในระหว่างปีงบประมาณ ส านักงานฯ ต้องติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ทุก ๆ ๓ เดือน เพ่ือรวบรวม สรุปรายงานให้กับกองแผนงานและส านักงบประมาณ 
ต้องส าเนาเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องจัดเก็บรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งท าให้มี
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการรายงานความก้าวหน้า ที่มีเวลาค่อนข้างจ ากัดและต้องรายงานให้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ ตลอดจนยังขาดระบบ
ฐานข้อมูลโครงการที่ด าเนินการของมหาวิทยาลัย ที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน   

 
จากปัญหาอุปสรรคข้อจ ากัดและความต้องการดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงมีแนวคิดที่

จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ออกแบบความต้องการและร่วมปรึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขึ้นในปี ๒๕๕๘ เพ่ือให้คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ได้น าไปใช้ และ
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังมีความสมบูรณ์รองรับการบริหารจัดการโครงการได้ครบทุกมิติในปี ๒๕๖๐ 
เป็นต้นมา 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.   เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
๒. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
๔. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ออกแบบแนวคิดความต้องการของระบบและพัฒนาร่วมกับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการควบคุมของ ผศ.ชยาพร แก่นเสาร์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส าเร็จการศึกษา   ของนักศึกษา จากนั้นให้บริษัทเอกชนรับช่วงปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งระบบมีความ
สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดของระบบดังนี้ 
 ๔.๑ ส่วนประกอบของระบบ 
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ตำรำงท่ี ๒ ประเภทและสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ 
ประเภทผู้ใช้งำน สิทธิกำรใช้งำน 

 อาจารย์ / บุคลากร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  

 

 บันทึกข้อมูลโครงการและแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
 บริหารจัดการโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
 มองเห็นข้อมูลเฉพาะโครงการที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น 

 ผู้ประสานระดับคณะ หน่วยงาน  ปฏิบัติงานได้ตามสิทธิ์ของ อาจารย์หรือบุคลากรผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรภายในคณะ หน่วยงานที่
ตนเองสังกัด 

 มองเห็นข้อมูลทั้งหมดของคณะ หน่วยงานที่ตนเองสังกัด 
 ผู้บริหารระดับคณะ หน่วยงาน  ลงลายมื่อชื่อในเอกสารขออนุมัติจัดโครงการ 

 ก ากับติดตามการด าเนินงานของบุคลากรภายในคณะ 
หน่วยงานตนเอง 

 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  ลงลายมื่อชื่อในเอกสารขออนุมัติจัดโครงการ 
 ก ากับติดตามการด าเนินงานทุกโครงการของมหาวิทยาลัย 

 ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย  ปฏิบัติงานได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานทุกระดับ 
 บริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดในระบบ  

 
ตำรำงท่ี ๓ ส่วนประกอบและรำยละเอียดกำรท ำงำนของระบบส ำหรับผู้ใช้งำน 

ส่วนประกอบ หน้ำที่กำรท ำงำน ผู้ใช้งำน 
กำรเสนอ
โครงกำร 

 บันทึกรายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณประจ าปี 

 แจ้งการอนุมัติงบประมาณ/โครงการ 
 ตอบรับยืนยันการด าเนินโครงการและปรับ

รายละเอียดโครงการ 
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้ประสานงานระดับคณะ 

หน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 

กำรบริหำร
จัดกำร
โครงกำร 

 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรายไตร

มาส 
 ส่งรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้ประสานงานระดับคณะ 

หน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 
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ส่วนประกอบ หน้ำที่กำรท ำงำน ผู้ใช้งำน 
 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 

เช่น ข้อเสนอโครงการ การอนุมัติเปลี่ยนแปลง
การด าเนินงาน 

 อนุมัติการจัดกิจกรรมโครงการ 

 ผู้บริหารระดับคณะ 
หน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 

กำรสรุปและ
ประมวลผล
โครงกำร 

 ประมวลผลและแสดงรายงานข้อมูลภาพรวมใน
การด าเนินงานระดับบุคคล 

 ประมวลผลและแสดงรายงานข้อมูลภาพรวมใน
การด าเนินงาน 
ระดับคณะ หน่วยงาน 

 ประมวลผลและแสดงรายงานข้อมูลภาพรวมใน
การด าเนินงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้ประสานงานระดับคณะ 

หน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 

 ผู้บริหารระดับคณะ 
หน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 

 
ตำรำงท่ี ๔   กำรจัดกำรส ำหรับผู้ดูแลระบบ 

ส่วนประกอบ หน้ำที่กำรท ำงำน 
การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน 

ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
 ชื่อคณะ หน่วยงานที่ใช้งาน 
 ชื่อผู้ประสานงาน ผู้บริหารคณะหน่วยงาน 
 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 

การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของ
โครงการ 

ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ 
 ปีงบประมาณ 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน เช่น การเสนอโครงการ การรายงาน

ความก้าวหน้า 
 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับต่าง ๆ 

ได้แก่ ระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัย มาตรการและนโยบายใน
การด าเนินงาน 

 ข้อมูลลักษณะของโครงการ 
 ข้อมูลตัวชี้วัดเฉพาะที่มหาวิทยาลัยต้องการ 
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  ๔.๒ ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรท ำงำนส่วนต่ำง ๆ  

 
 

รูปที่ ๑ หน้าจอหลักของระบบ ที่ 
www.ubuniserv.ubu.ac.th 

 
 

รูปที่ ๒ หน้าจอการบันทึกรายละเอียดข้อเสนอ
โครงการ 

  

 
 

รูปที่ ๓ หน้าจอขออนุมัติจัดกิจกรรม 
 

รูปที่ ๔ หน้าจอแสดงข้อมูลการรายงาน
ความก้าวหน้า 
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รูปที่ ๕ หน้าจอแสดงคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

รูปที่ ๖ หน้าจอแสดงสถิติจ านวนโครงการราย
คณะ 

๕. ผลกำรด ำเนินงำน 
  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ก าหนดให้คณะ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ด าเนินการบริหารจัดการผ่านระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น
ระยะแรกของการพัฒนาระบบจนกระทั่งปัจจุบัน พบว่า มีข้อมูลต่าง ๆ ในระบบในระยะ ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
ดังนี้ 

ตำรำงที่ ๕   สรุปจ านวนข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารโครงการบริการ
วิชาการ ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

รำยกำร ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ รวม 
จ ำนวนโครงกำร ๑๑๐ ๑๓๔ ๙๙ ๓๔๓ 
งบประมำณ ๓๑,๕๗๓,๔๐๐ ๒๕,๗๗๗,๙๐๐ ๑๗,๒๒๐,๘๐๐ ๗๔,๕๗๒,๑๐๐ 
จ ำ น ว น ข้ อ มู ล ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น
ควำมก้ำวหน้ำเฉลี่ย 

๖๘.๕ ๑๐๐.๗๕ ๓๒๔ ๔๙๓.๒๕ 

จ ำนวนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๘ ๑๒๙ ๙๗ ๓๓๔ 
จ ำนวนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ๙๙ ๑๒๐ ๘๕ ๓๐๔ 

  

๖. สรุป 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา
ความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและต้องการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ
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บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย การเสนอโครงการ  การบริหารจัดการโครงการ
และส่วนการสรุปและประมวลผลโครงการ ผู้มีสิทธิ์ใช้งานได้แก่บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการ ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการและผู้บริหารในระดับคณะ หน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารวิชาการและผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ร่วมใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่า วใน
ขั้นตอนที่แตกต่างกันตามสิทธิ์ในการใช้งาน จากการติดตามการใช้ระบบดังกล่าวระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ พบว่า 
มีข้อมูลโครงการ ๓๔๓ โครงการ งบประมาณในการด าเนินงาน ๗๔,๕๗๒,๑๐๐ บาท การรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานในระบบเฉลี่ย ๔๙๓.๒๕ ครั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ๓๓๔ รายการ และรายงานฉบบสมบูรณ์ ๓๐๔ โครงการ  
๗. ควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานที่ได้น าเสนอไปแล้ว จะเห็นว่าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและทุกหน่วยงานที่ต้องการ
ก ากับติดตามการด าเนินโครงการสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส านัก
งบประมาณได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ eMENSCR ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ส านักงบประมาณทราบทุกไตรมาส ดังเช่นตัวอย่างที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ใช้
ข้อมูลจากระบบที่พัฒนาขึ้นรายงานให้ส านักงบประมาณผ่านระบบ eMENSCR ในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาดังรูปที่ ๗  
 

 
รูปที่ ๗ การน าข้อมูลจากระบบฯ รายงานต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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18. ระบบบริกำรนักศึกษำฝึกงำนออนไลน์ 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นายสันติ เจริญบุญญา และนายอนุชิต สิงห์ค า 
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2. กำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ส่งเข้ำร่วมน ำเสนอ สำยวิชำกำร 
1. INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG 

MARKETING) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : ภญ.ดร. จินตนา นภาพร 

1.บทน ำ  
รายวิชา 1507 521 การตลาดยา เป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักการทางการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นหลักการตลาดด้านเภสัชภัณฑ์ใน
ประเทศไทย โดยกิจกรรมหลักของรายวิชา คือ การจัดท าแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ เภสัชภัณฑ์ โดย
นักศึกษาจะต้องสามารถ วิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) ในด้าน
การวางแผนผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ราคา การกระจายสินค้า การส่งเสริมการขาย รวมทั้งการบริการลูกค้า 
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ทั้งนี้นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะในการน าเสนอ ข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ เชิงวิชาการ (Evidence-based medicine) ให้แพทย์ เภสัชกร ตลอดจน บุคลลากรทางการแพทย์อย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักถึงบทบาท ความส าคัญ ของคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการด าเนินกิจกรรมด้านการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ เภสัชภัณฑ์ในประเทศ
ไทย 
2.รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม  
 2.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 1507 521 การตลาดยา จ านวน 3 (3-0-6) หน่วยกิต มีหลาย

ลักษณะดังนี้ 
1. การบรรยาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ชั่วโมง 
2. การอภิปราย 
3. การท างานที่ได้รับมอบหมาย    
4. การน าเสนอและรายงาน 
5. การเก็บข้อมูลจริงเพ่ือประกอบการอภิปราย  
6. กิจกรรมและอภิปรายร่วม 24 ชั่วโมง  

2.2 รูปแบบกิจกรรมในรำยวิชำ 
 กิจกรรมในรายวิชา แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. Assignment 1: Pharmacists’ role in Drug Marketing 

- คิดเป็น 5 % ศึกษาบทบาทของเภสัชกรในธุรกิจและการตลาดยา ผ่านมุมมองของผู้ที่อยู่ในวงการ 
และ แสดงทัศนะตามมุมมองของนักศึกษา (เภสัชกรการตลาดเลือดใหม่) 

- ประเด็นที่ต้องการสื่อสาร: เปิดวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจและการตลาดยา การสร้างมุมมองเชิงวิชาชีพ
ต่อการตลาดยา บนพื้นฐานของระบบยาที่มีธรรมภิบาล และค านึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก 
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- รูปแบบกิจกรรม: ก่อนเข้าชั้นเรียนจะมีเอกสารหรือสิ่งที่ให้ไปค้นคว้ามาก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
อภิปราย โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้แทนยา และวิเคราะห์บทบาทในมุมมองของเภสัช
กรเลือดใหม่ 

- การประเมิน – อาจารย์ประเมินเจตคติ ส่วนความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การตอบ
ค าถาม และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินโดยเพ่ือนร่วม
ชั้น (แบบสุ่ม) 

2. Assignment 2: การประยุกต์การตลาดเพื่อส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในสังคม 
- คิดเป็น 15 % จากผลงานสมบูรณ์ 
- กิจกรรม จะต้องประกอบด้วย ท าความเข้าใจในประเด็น ความส าคัญของปัญหาภาพลักษณ์และ

ผลกระทบต่อวิชาชีพในสังคม ต้องมี situation analysis, SWOT, impact ประยุกต์ Marketing 
strategy เพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมได้  

- การน าเสนอแบบมืออาชีพ และต้องมี Promotional material ส่งเสริมกิจกรรม หรือชักชวนให้
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

- รูปแบบการน าเสนอ: เน้น Professional presentation  
- การประเมิน จะพิจารณาจาก - ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การประมวลผล การแสดง

ความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการน าเสนอ เทคนิคในการน าเสนอ การ
ตอบค าถาม และ การประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. Assignment 3: Marketing Plan for New Health-related Product  
- คิดเป็น 30 % แบ่งเป็นการติดตาม 15 % การน าเสนอผลงานและผลงานสมบูรณ์ 15 % 
- การเข้ากิจกรรม แบ่งเป็น  

 ครั้งที่ 1 น าเสนอ Product Concept, Market Survey, Target market / แนวทางใน
การจัดท าแผนการตลาด (5%)  

 ครั้งที่ 2 น าเสนอ และอภิปราย Product Concept, Market Research, Marketing 
Strategy, Estimate P&L (10%) (จะต้องมี  PowerPoint หรือสื่อ อ่ืนที่ เหมาะสม 
ประกอบการน าเสนอทุกครั้ง และลักษณะการน าเสนอต้องเป็นแบบมืออาชีพ) โดย
นักศึกษาน าเสนอ ระดมความคิด ร่วมอภิปราย และต้องน าข้อสังเกต ประเด็นต่าง ๆ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปแก้ไข ปรับปรุงงาน 

 ครั้งที่ 3 น าเสนอผลงานสมบูรณ์ พร้อมส่งชิ้นงานสมบูรณ์ (15%) 
 หัวข้อส าคัญในการน าเสนอ ได้แก่  

1. Executive Summary 
2. Situation Analysis 
3. SWOT Analysis 
4. Competitions 
5. Marketing Strategy 
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6. Social Marketing and Corporate Social Responsibility 
7. Marketing Research 
8. Financials and Forecasts 
9. Performance and Control 

- ประเด็นที่ต้องการ: แผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ผสมผสานและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความเป็นไปได้จริง  

- รูปแบบการน าเสนอ: Professional presentation รวมทั้ง ads. Material ไม่เกิน 30 นาที  
- การประเมิน การติดตาม จะพิจารณาจาก - ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การประมวลผล 

การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- การน าเสนอและผลงานสมบูรณ์ จะพิจารณาจาก - พัฒนาการของชิ้นงาน  ความสามารถในการ

น าเสนอ เทคนิคในการน าเสนอ การตอบค าถาม การประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การน าเสนอข้อมูลต้องมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง เหมาะสม เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มี

น้ าหนัก และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based information)  
3. ตัวอย่ำงแบบประเมินกิจกรรม 
 3.1 เกณฑ์กำรประเมินกิจกรรมที่ 2 และ 3 ของรำยวิชำ 1507 521 กำรตลำดยำ 

ตารางที ่1 เกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่ 2 และ 3 ของรายวิชา 1507 521 การตลาดยา 
 

เกณฑ์พิจำรณำ 4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ควรปรับปรุง 

ควำมสำมำรถใน
กำรค้นคว้ำ 
วิเครำะห์และ
ประมวลข้อมูล 

มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์และ 

จัดการข้อมลูดีมาก เป็น
ปัจจุบัน มีการอ้างอิง

อย่างเป็นวิชาการ ท าให้
เนื้อหาผลงานเป็นท่ี

น่าสนใจอย่างมาก แสดง
แหล่งสืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
จัดการข้อมลูดี มีการ
อ้างอิงเชิงวิชาการใน
ระดับดี ท าให้เนื้อหา
ผลงานเป็นท่ีน่าสนใจ 
แสดงแหล่งสืบค้นได ้

ความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์และ

จัดการข้อมลูอยู่ในระดับ
พอใช้ ท าให้เนื้อหา

ผลงานเป็นท่ีน่าสนใจ
น้อย มีการแสดงแหล่ง

สืบค้นบ้าง   

ขาดทักษะในการค้นคว้า 
วิเคราะห์และจัดการ
ข้อมูล ท าให้เนื้อหา

ผลงานไม่น่าสนใจ ขาด
การแสดงแหล่งสืบค้น 

ไม่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์สนับสนุนข้อมลู 

ควำมสำมำรถใน
กำรน ำเสนอ
ผลงำน  

มีความมั่นใจ 
ความสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมูลได้ดเีป็นที่
น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

บุคลิกภาพและภาษาท่ีใช้
ในการน าเสนอเหมาะสม  

มีความมั่นใจ 
ความสามารถในการ 

ถ่ายทอดไดเ้ป็นที่เข้าใจ
ง่าย น่าสนใจ 

บุคลิกภาพและภาษาท่ี
ใช้ในการน าเสนออยู่ใน

เกณฑด์ ี

ไม่ค่อยมั่นใจในบาง
ประเด็น มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดข้อมูล

บุคลิกภาพ และภาษาท่ี
ใช้ในการน าเสนอพอใช้  

ไม่สามารถถ่ายทอดให้
เข้าใจได้ บุคลิกภาพใน
การน าเสนอไมด่ี ไม่

น่าสนใจและไม่
น่าเชื่อถือ 
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เกณฑ์พิจำรณำ 4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ควรปรับปรุง 

ควำมสำมำรถใน
กำรอภิปรำยและ
ตอบค ำถำม 

มีความสามารถในการ
อภปิรายและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
ตรงประเด็น ครบถ้วน 
ถูกต้องและสร้างสรรค์
อย่างสม่ าเสมอ โดยไม่

ต้องกระตุ้นเตือน  
 

ส่วนมากร่วมอภิปราย
และแสดงความคดิเห็น
ในกิจกรรมตา่งๆ ดี ตรง
ประเด็น ถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยไม่ต้อง

กระตุ้นเตือน  

ไม่ค่อยกล้าอภิปรายและ
แสดงความคดิเห็น ต้อง
กระตุ้นจึงจะแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งอาจจะไมต่รง
ประเด็นนัก แต่แสดงให้
เห็นถึงความพยายาม 

ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่รับ
ฟังความคิดเห็นท่ีต่าง 
หรือมีส่วนร่วมน้อยใน
การน าเสนอผลงาน 

รวมทั้งตอบค าถามไมไ่ด้ 
ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 

ขาดกาลเทศะ 

เทคนิคในกำร
น ำเสนอ 

เทคนิคน่าสนใจ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้งาน
น่าสนใจ และน าเสนอได้

อย่างราบรื่น 

เทคนิคน่าสนใจ แต่
อาจจะขัดข้องเล็กน้อย  

พยายามจะใช้เทคนิคท่ี
น่าสนใจ แต่น าเสนอไม่
ราบรื่น ไม่ตรวจสอบ

ก่อนใช้งาน 

เทคนิคไม่น่าสนใจ และ
ยังน าเสนอไม่ราบรื่น 

ควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์และ
กำรประยุกต์
จรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มี
เอกลักษณ์อย่างมาก มี
การผนวกจรรยาบรรณ

วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในเชิงพัฒนา

วิชาชีพอย่างเป็น
รูปธรรม  

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในเชิงพัฒนา
วิชาชีพ แต่ยังไม่เป็น

รูปธรรม  

ขาดแนวคิดในการริเริม่
สร้างสรรค์ในเชิงพัฒนา

วิชาชีพ 

ผลงำนสมบูรณ์ เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
สร้างสรรค์ ใช้ภาษาได้

อย่างเหมาะสม จัดรูปเล่ม 
/ รูปแบบได้สวยงาม 

เหมาะสม เทคนิคพิเศษที่
ใช้มีประสิทธิภาพท าให้

น่าสนใจ 

เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
ใช้ภาษาได้อย่าง

เหมาะสม จดัรูปเล่ม / 
รูปแบบได้สวยงาม 

เทคนิคพิเศษ ใช้ได้ใน
ระดับด ี

เนื้อหาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ใช้

ภาษาเหมาะสม มีบ้างท่ี
ใช้ภาษาพูดแทนท่ีภาษา
ในการเขียนรายงาน / 
น าเสนอ เทคนิคพิเศษ 

ยังไม่ราบรื่น 

เนื้อหามีข้อผิดพลาด 
การใช้ภาษาไมเ่หมาะสม 
การจัดรูปเลม่/ รูปแบบ
ไม่เหมาะสม เทคนิคท่ีใช้

มีปัญหา ท าให้ไม่
น่าสนใจ 

พัฒนำกำรของ
ชิ้นงำน 

มีความรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลงาน
ของกลุ่ม และมีการ

ค้นคว้าจากแหล่งข้อมลู
ต่างๆ เพิ่มเติม  เพื่อให้ได้

งานท่ีสมบูรณ์สูงสดุ 

มีความรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลงาน

ของกลุ่มตาม
ข้อเสนอแนะอาจารย์

เท่านั้น 

มีความรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลงาน

ของกลุ่มตาม
ข้อเสนอแนะอาจารย์  

แต่ไม่ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

ไม่มีความรับผิดชอบใน
การปรับปรุงพัฒนา
ผลงานของกลุ่มเลย 
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3.2 รูปภำพกิจกรรมในรำยวิชำ 

 
รูปที่ 1 คณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชา 1507 521 การตลาดยา 

 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมการระดมสมองและการน าเสนอในชั้นเรียน 
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รูปที่ 3 ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายวิชา 

4.สรุป 
การจัดกิจกรรมที่สร้างให้นักศึกษามีความเป็นเจ้าของผลงาน เสมือนเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งเปิดโอกาส

ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ แต่คงอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยน าเสนอในเชิงวิชาการอย่างมือ
อาชีพ นอกจากจะท าให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังสร้างความม่ันใจต่อตนเอง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
สร้างความเป็นมืออาชีพ และภาคภูมิใจในงานที่ท าอีกด้วย  
5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

การวางแผนและความร่วมมือ ประสานและส่งต่องานภายในทีมคณาจารย์  
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2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิถีปกติใหม่โดยใช้โมเดลกรำฟฟิติแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษำครุศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 
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86 
 

“โครงกำร UBU- KM Fair มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี” วันที่ 9 กันยำยน 2564 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำเภสัชศำสตร์ที่ใช้ โครงกำรเป็นฐำนกำรเรียนในรำยวิชำกำรใช้
ยำอย่ำงสมเหตุผลและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
ชื่อเจ้ำของผลงำน :  

นายประสิทธิชัย พูลผล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีริสุดา ค าสีเขียว 
รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์ 
1. บทน ำ 

บทน ำ: ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  สถาบันการศึกษา
จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การใช้โครงการเป็นฐานการเรียน 

(project-based learning) อาจช่วยให้การเรียนรู้เรื่องนี้ดีขึ้นและจ าเป็นต้องประเมินผลเพ่ือยืนยันข้อเท็จจริงนี้  
วัตถุประสงค์: เพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ใช้โครงการเป็นฐานโดยเน้นทักษะ
ทางปัญญาและสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  วิธีด ำเนินกำรวิจัย: งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จ านวน 22 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และความปลอดภัยของผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินทักษะทางปัญญาและ
ประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและแบบประเมินความพึงพอใจ นักศึกษาได้รับการแบ่งออกเป็น 
11 กลุ่มๆ ละ 2 คน เพ่ือจัดท าโครงการ โดยนักศึกษาเป็นผู้ออกแบบโครงการและน าเสนอโครงการดังกล่าว ข้อมูล
ทั้งหมดถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลกำรวิจัย: 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้โครงการเป็นฐานมีค่าคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคิดเป็นร้อยละ  82.23 (ช่วง 

76.23 – 85.58) นักศึกษาประเมินตนเอง 1 ครั้งหลังด าเนินโครงการ นักศึกษาสะท้อนว่ามีด้านทักษะทางปัญญาใน
ระดับดีหลังได้เรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอในการจัดการเรียนแบบโครงการในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (4.50±0.51) และให้ข้อคิดเห็นว่าการใช้โครงการเป็นฐานนี้ท าให้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชา ได้ฝึก
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและได้สร้างองค์ความรู้ซึ่งน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ตัวอย่าง
โครงการที่นักศึกษาออกแบบ เช่น โปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  

1) ข้อมูลทั่วไป 
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จ านวน 22 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.6 อายุระหว่าง 22 -25 

ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51-3.50 
 

2) กำรประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยตนเอง การแปลผลระดับสมรรถนะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนน   4.51-5.00   หมายถึง  ระดับดีท่ีสุด 
 คะแนน   3.51-4.50   หมายถึง  ระดับด ี   
 คะแนน   2.50-3.50   หมายถึง  ระดับปานกลาง   
 คะแนน   1.51-2.50   หมายถึง  ระดับน้อย 
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 คะแนน   1.00-1.50   หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด   
พบว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนทักษะทางปัญญาของตนเองก่อนเรียนรายวิชานี้อยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน 

ส่วนคะแนนประเมินหลังเรียนอยู่ในระดับดีในทุกด้าน เช่น ด้านความสามารถน าข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการ
อ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและด้านการตระหนักรู้ในศักยภาพ และสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนเองโดย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามด้านที่อาจต้องการให้มีการพัฒนามากขึ้นคือ ด้าน
ความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

3) กำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลด้วยตนเอง  ประกอบด้วย knowledge, skills, 
attitude 

การแปลผลระดับสมรรถนะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 

 คะแนน   4.51-5.00   หมายถึง  ระดับดีท่ีสุด 
 คะแนน   3.51-4.50   หมายถึง  ระดับด ี   
 คะแนน   2.50-3.50   หมายถึง  ระดับปานกลาง   
 คะแนน   1.51-2.50   หมายถึง  ระดับน้อย 
 คะแนน   1.00-1.50   หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด   

ในด้านความรู้ (knowledge) เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษา
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี เช่น principles of rational use of medicine, irrational/inappropriate use of 
medicine, national list of essential medicines โดยมีสมรรถนะในด้าน  RDU in common illness ที่ ได้
ระดับดีที่สุด อย่างไรก็ตามด้านที่นักศึกษามีความมั่นใจในระดับดีแต่ยังอาจต้องการพัฒนาได้แก่ clinical 
pharmacokinetics, clinical toxicology  

ในด้านทักษะ (skills) เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาประเมิน
ตนเองอยู่ ในระดับดี  เช่น  taking a drug history, evaluation of drug administer, provide patients and 
cares with appropriated information about their medicine  

ในด้านทัศนคติ (attitudes) เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษา
ประเมินตนเองอยู่ ในระดับดี  เช่น  Awareness of rational approach to prescribing and therapeutics , 
Responding to the future, Ethics of prescribing and drug promotion  โดยมีสมรรถนะในด้าน การใช้ยา
โดยค านึงถึงประสิทธิผลและความเสี่ยงและการใช้ยาโดยค านึงความสะดวกของผู้ป่วย ที่ได้ระดับดีท่ีสุด 

4) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (ระดับ 1-5) 
พบว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

ในทุกด้าน โดยด้านที่ดีมากที่สุดในด้านการพัฒนาตัวนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาเพ่ิม
มากขึ้น นักศึกษาได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในโครงการ/ผลงานของตนเอง 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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4.สรุป  
การเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานท าให้นักศึกษามีทักษะทางปัญญาและสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสม

เหตุผลเพิ่มข้ึน รวมทั้งนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในนักศึกษากลุ่มใหญ่หรือสห
สาขาวิชาชีพเพ่ือยืนยันถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต่อไป 
 
5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเอง
ทุกขั้นตอน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ จัดรูปแบบการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมถึงการเป็นที่
ปรึกษาท่ีเหมาะสม 
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4. เทคนิคสร้ำงเสริมกระบวนกำรกำรเรียนรู้เชิงค ำนวนแบบซับซ้อนด้วยระบบวัดผลออนไลน์ผ่ำน 
UBU LMS 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : นางสาวอ้อฤทัย ใจบุญ 

1. บทคัดย่อ (ขนำด 16 ตัวหนำ) 
รายวิชา 1103123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ได้มีจัดท าแบบฝึกหัดออนไลน์เพ่ือสร้างเสริมกระบวนการการเรียนรู้เชิง

ค านวนแบบซับซ้อนให้กับนักศึกษา ผ่าน UBU LMS โดยแบบฝึกหัดที่จัดท าขึ้นมีความซับซ้อนโดยการผสมผสาน
ระหว่างการสุ่มเลือกค าถามจากธนาคารค าถามรวมกับการใช้ค าถามที่ให้ระบบสุ่มเลือกชุดตัวเลข (wildcards) ที่ใช้
ในการค านวนมาให้ และการสุ่มเลือกค่าตัวแปรส าหรับค าถามค านวนแบบต่อเนื่องหลายข้อ และใช้ค่าของตัวแปร
ร่วมกัน ซึ่งจากการปรับปรุงและพัฒนามาแบบฝึกหัดออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องท าให้ได้แบบฝึกหัดออนไลน์ที่มีความ
หลากหลาย และกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัดออนไลน์ด้วยตัวเอง เนื่องจากไม่สามารถใช้ค าตอบร่วมกับ
นักศึกษาคนอ่ืนได้  

2. บทน ำ  
           รายวิชา 1103123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดการสอนโดย
อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทั่วไปแล้วรายวิชานี้จะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนประมาณ 800-
1,000 คน เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมาก และรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เน้นทฤษฎีและการค านวนเป็นหลัก ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ในห้องเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จึงอาจไม่เพียงพอในการพัฒนาทักษะการค านวนให้นักศึกษา จึง
ได้มีการจัดท าการบ้านและแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ฝึกท าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมทักษะการค านวนนอกห้องเรียน แต่
เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมาก การให้การบ้านหรือแบบฝึกหัดโดยการให้เขียนในกระดาษแบบเก่า ๆ ท าให้
สิ้นเปลืองเวลาในการตรวจประเมินค่อนข้างมาก จึงได้มีไอเดียในการใช้แบบฝึกหัดออนไลน์บน UBU LMS เข้ามา
ช่วย โดยได้เริ่มใช้แบบฝึกหัดออนไลน์ครั้งแรกในภาคการศึกษา 1/2562 ซึ่งขณะนั้นแบบฝึกหัดระหว่างภาค
การศึกษาจะมีแค่ 1 ชุด ท าให้นักศึกษาทุกคนได้แบบฝึกหัดเหมือนกัน ซึ่งคะแนนที่นักศึกษาได้จากแบบฝึกหัด
ออนไลน์ทั้งหมดของรายวิชานี้จะเกือบเต็มแทบทุกคน ยกเว้นนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมท าแบบฝึกหัดออนไลน์เ ลย แต่
อย่างไรก็ตามถึงคะแนนจากแบบฝึกหัดออนไลน์จะสูงมาก แต่คะแนนจากการสอบได้น้อยมาก ท าให้เห็นว่าระบบ
การเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์แบบนี้ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากแบบฝึกหัดออนไลน์นี้เปิดให้นักศึกษาเข้า
ท าแบบฝึกหัดได้ 1 สัปดาห์ จะมีนักศึกษาเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง และนักศึกษาส่วนใหญ่
จะขอเฉลยจากเพ่ือน ซึ่งสามารถดูได้จากการที่นักศึกษาหลายคนใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาทีในการท าแบบฝึกหัด
ออนไลน์แต่ได้คะแนนเต็ม ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีเฉลยมาแล้วเช่นกัน ดังนั้นในภาคการศึกษา 1/2563 จึงได้มีการ
ปรับปรุงแบบฝึกหัดออนไลน์ให้มีหลายชุดส าหรับในแต่ละค าถาม โดยจัดท าค าถามที่คล้ายกันแต่ท าการเปลี่ยนตัว
เลข หรือเปลี่ยนประโยคในค าถาม แล้วให้ระบบ UBU LMS สุ่มเลือกชุดค าถามมาให้นักศึกษาแต่ละคนได้ท า แต่
อย่างไรก็ตามการท าแบบนี้จะต้องจัดท าข้อสอบหลายข้อใส่ใว้ในธนาคารค าถาม เพ่ือให้ระบบสุ่มเลือกค าถามมาให้
จากธนาคารค าถาม ถึงแม้จะเป็นการสุ่มเลือกค าถาม ท าให้นักศึกษาแต่ละคนได้ค าถามที่ไม่เหมือนกันทุกข้อ แต่
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โอกาศที่นักศึกษาจะได้ค าถามชุดเดียวกันยังมีสูงมาก ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อสอบที่จัดท าไว้ในธนาคารค าถาม ดังนั้น
ภาคการศึกษา 1/2564 จึงได้มีการปรับปรุงแบบฝึกหัดออนไลน์ให้มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นโดยการผสมผสาน
ระหว่างการสุ่มเลือกค าถามจากธนาคารค าถามรวมกับการใช้ค าถามที่ให้ระบบสุ่มเลือกชุดตัวเลข (wildcards) ทีใ่ช้
ในการค านวนมาให้ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในชุดค าถามและกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัดออนไลน์ด้วย
ตัวเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างค าถามเชิงค านวนแบบซับซ้อนที่มีมีความหลากหลายเพ่ือกระตุ้นทักษะการค านวนของนักศึกษา

ผ่านระบบวัดผลบน UBU LMS 
4. วิธีกำร/เครื่องมือ 

สร้างแบบฝึกหัดออนไลน์ของแต่ละบทเรียนด้วยการใช้ Quiz Activity ที่มีอยู่ใน UBU LMS  
4.1 กำรสุ่มเลือกค ำถำมจำกธนำคำรค ำถำมรวมกับกำรสุ่มเลือกค่ำตัวแปรส ำหรับค ำถำมค ำนวนแบบ

ไม่ต่อเนื่อง  
เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในค าถามค านวน จึงเลือกใช้การสุ่มเลือกค าถามจากธนาคารค าถาม และค าถาม

แต่ละค าถามในธนาคารค าถามจะมีการสุ่มเลือกค่าของตัวแปรในค าถาม ท าให้มีแบบฝึกหัดออนไลน์ที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน จึงเหมาะกับรายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาเยอะ ๆ  

4.2 กำรสุ่มเลือกค่ำตัวแปรส ำหรับค ำถำมค ำนวนแบบต่อเนื่องหลำยข้อ และใช้ค่ำของตัวแปรร่วมกัน 

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อน การถามค าถามค านวนเพียงข้อเดียวแล้วตอบเลย อาจท าให้นักศึกษาที่มี
ทักษะการค านวนไม่เก่งพอไม่ได้คะแนนเลย จะต้องออกแบบค าถามโดยค่อย ๆ เริ่มจากให้ค านวนหาปริมาณฟิสิกส์
ที่หาได้ง่าย ๆ ก่อน แล้วจึงน าปริมาณฟิสิกส์ที่ได้ไปใช้ต่อเพ่ือหาค่าของปริมาณฟิสิกส์อ่ืน ๆ ต่อไป จึงจะสามารถ
แบ่งนักศึกษาตามความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการค านวนของนักศึกษาตามปริมาณฟิสิกส์ที่ค านวนได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

5. ผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
แบบฝึกหัดออนไลน์จะเปิดให้ทยอยท าที่ละบท รวมทั้งหมด 17 แบบฝึกหัด โดยให้เวลาในการท า 1 

สัปดาห์ต่อแบบฝึกหัด และให้โอกาสท าได้ 2 ครั้งต่อบท เพ่ือที่จะให้นักศึกษามีโอกาสแก้ตัวอีกครั้ง ในข้อที่เข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือค านวนผิดพลาด ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ตัวอย่างแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ท าขึ้นบน UBU LMS 

 
5.1 กำรสุ่มเลือกค ำถำมจำกธนำคำรค ำถำมรวมกับกำรสุ่มเลือกค่ำตัวแปรส ำหรับค ำถำมค ำนวนแบบ

ไม่ต่อเนื่อง 
ค าถามข้อที่ 1 ของแบบฝึกหัดออนไลน์บทที่ 1 ต้องการให้นักศึกษาแปลงหน่วยของข้อมูล จึงได้ท าค าถาม 

3 ค าถามที่แตกต่างกัน ระบบจะสุ่มเลือกค าถามมา 1 ค าถามให้นักศึกษาแค่ละคน และนอกจากนี้ในแต่ละค าถาม
จะให้ระบบสุ่มเลือกค่าตัวแปร (calculated simple) มาให้ โดยมีตัวแปรให้สุ่มทั้งหมด 50 ตัวเลขต่อ 1 ค าถาม ท า
ให้ได้ค าถามท่ีแตกต่างกันทั้งหมด 150 ข้อ ซึ่งเหมาะกับรายวิชาที่มจ านวนนักศึกษาเยอะ ๆ ดังรูปที่ 2 

 

ค่าตัวแปรที่ระบบสุ่มเลือกตัวเลขมาให้ 
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รูปที่ 2 ค าถามจากเทคนิคการสุ่มเลือกค าถามจากธนาคารค าถามรวมกับการสุ่มเลือกค่าตัวแปรส าหรับ

ค าถามค านวนแบบไม่ต่อเนื่อง 
 
 
5.2 กำรสุ่มเลือกค่ำตัวแปรส ำหรับค ำถำมค ำนวนแบบต่อเนื่องหลำยข้อ และใช้ค่ำของตัวแปรร่วมกัน 
ค าถามข้อที่ 6-11 ของแบบฝึกหัดออนไลน์บทที่ 8 แก้อาศัยความรู้ของกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมในการ

แก้ปัญหาการชนระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น เพ่ือหาความเร็วหลังจากการชน และ พลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการชน แต่
การแก้ปัญหาข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องถามค าถามย่อย ๆ หลายข้อเพ่ือแนะแนวทางในหาค าตอบสุดท้าย
ที่ต้องการ ดังนั้นเพ่ือให้สามารถสร้างค าถามที่ต่อเนื่องกันหลายข้อโดยใช้ข้อมูลตัวเลขชุดเดียวกัน และต้องการ
ความหลายหลายของชุดตัวเลข จึงต้องจัดท าค าถามที่ต้องให้ระบบสุ่มชุดตัวเลขมาให้นักศึกษาแต่ละคน และชุด
ตัวเลขนี้จะต้องถูกใช้ในข้อต่อ ๆ ไปดังรูปที่ 3 และ 4 

 
 
 

ค่าตัวแปรที่ระบบสุ่มเลือกตัวเลขมาให้ 

ค่าตัวแปรที่ระบบสุ่มเลือกตวัเลขมาให้ 
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ชุดของค่าตัวแปรที่ระบบสุ่มเลือกตวัเลขมาให้ 
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รูปที่ 3 ค าถามจากเทคนิคการสุ่มเลือกค่าตัวแปรส าหรับค าถามค านวนแบบต่อเนื่องหลายข้อ และใช้ค่า

ของตัวแปรร่วมกัน

 
รูปที่ 4 ค าถามจากเทคนิคการสุ่มเลือกค่าตัวแปรส าหรับค าถามค านวนแบบต่อเนื่องหลายข้อ และใช้ค่า

ของตัวแปรร่วมกัน (ต่อ) 
 

6. สรุป 
จากการปรับปรุงและพัฒนามาแบบฝึกหัดออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เทคนิคการผสมผสาน

ระหว่างการสุ่มเลือกค าถามจากธนาคารค าถามรวมกับการใช้ค าถามที่ให้ระบบสุ่มเลือกชุดตัวเลข (wildcards) ที่ใช้
ในการค านวนมาให้ และการสุ่มเลือกค่าตัวแปรส าหรับค าถามค านวนแบบต่อเนื่องหลายข้อ และใช้ค่าของตัวแปร
ร่วมกัน ท าให้ได้แบบฝึกหัดออนไลน์ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย เหมาะกับรายวิชาที่มีนักศึกษาจ านวนมาก ๆ 
ได ้

7. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์  หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact) 

สามารถน าเทคนิคนี้ไปใช้ในการจัดท าข้อสอบกลางภาคและปลายภาคแบบออนไลน์ส าหรับรายวิชาที่เน้น
การค านวนได ้  
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5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์โควิด-19 (Teaching during COVID-19) 
ชื่อเจ้ำของผลงำน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ 

1. บทคัดย่อ  

การค้นหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นสิ่งที่ผู้สอนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์การจัดการเรียนสอนอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากใน
ห้องเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ด้วยการเปลี่ยนความคิด (Mindset) การสร้างความม่ันใจ (Confident) การสื่อสาร 
(Communication) การใช้เทคโนโลยี (Technology) การใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) การเชิญวิทยากร 
(Guest Speaker) หน่วยงานสนับสนุน (Support) การบูรณาการ (Integration) การประเมินผล (Evaluation) 
และการให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) ซึ่งผลการด าเนินงาน พบว่ามีผลกระทบในเชิงบวก (Positive) และ
ผลกระทบในเชิงลบ (Positive) แตใ่นฐานะผู้สอนได้พยายามสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการผ่อน
คลาย โดยค านึงถึงห้องเรียนออนไลน์ที่มีความเป็นมนุษย์ (Humanized online classroom) มากขึ้น ซึ่งช่วยให้ทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) นอกจากนั้น ยังพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 เกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาแบบน าตนเอง 
(Self-Directed Learning) เพ่ือก้าวไปสู่ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)  

2. บทน ำ 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2564 ยังใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ (Online) เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นได้มี
การปรับเป็นการสอนออนไลน์ ผสมผสานกับการสอน ณ ที่ตั้ง (On-site) แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็กลับมา
เป็นการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 100% ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนได้สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ว่ามี
ความเครียด ทั้งยังเกิดความวิตกกังวลและเบื่อหน่ายเพ่ิมขึ้นจากโควิด โดยส่วนหนึ่งของความเครียดมาจากทั้งการ
ขาดโอกาสในการเข้าสังคม ความเหนื่อยล้าจากการนั่งเรียนหน้าจอท้ังวัน และการบ้านที่มีปริมาณเยอะขึ้น 

การจัดการเรียนออนไลน์เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและลดทอนความเครียดของผู้เรียนนั้นมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าบางทักษะมีความเฉพาะเจาะจง จึงมีความยากล าบากที่จะสอนผ่านออนไลน์ เช่น การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสอนทางพลศึกษา ดนตรี เป็นต้น แต่หากมีการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนปรับตัวปรับใจ
กับการเรียนออนไลน์ การประเมินผลการเรียนออนไลน์ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ด้วยการใช้
เทคนิคการจูงใจผู้เรียนเรียนรู้ รวมถึงให้การสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหา หากผู้เรียนประสบปัญหากับการเรียน 
และการประเมินผลออนไลน์ด้วย 

ภาวะวิกฤตโควิด-19 จึงนับเป็นความท้าทายใหม่ของทั้งผู้สอนและผู้เรียนที่ต้องเรียนรู้การปรับตัว ดังที่ 
ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) กล่าวไว้ว่า  “ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดหรือคนที่ฉลาดที่อยู่ที่จะอยู่รอด แต่



97 
 

“โครงกำร UBU- KM Fair มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี” วันที่ 9 กันยำยน 2564 
 
 
 

 
 

เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุดต่างหาก ( It is not the strongest of the species that survives, nor the 
most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.)” ซึ่งจากวิกฤตดังกล่าว
จึงท าให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือค้นหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

4. วิธีกำร 

 การค้นหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นสิ่งที่ผู้สอนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์การจัดการเรียนสอนอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากใน
ห้องเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ มีสิ่งที่ค้นพบระหว่างทางมากมาย จึงขอสรุปรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การเปลี่ยนความคิด (Mindset) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่ใช่การยกการเรียนการสอนแบบ
ปกติในชั้นเรียนมาไว้ในระบบออนไลน์โดยไม่ปรับรูปแบบเนื้อหาหรือวิธีการน าเสนอ การปรับสื่อการสอนใหม่ การ
จัดกิจกรรมใหม่ การพยายามหาวิธีการกระตุ้นผู้เรียนให้ได้ดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ข้อจ ากัดที่มีอยู่ หากมองว่า
การสอนออนไลน์นั้นมีข้อดี ด้วยการหาวิธีการสอนของผู้สอนเองให้เจอในรายวิชาเฉพาะที่ตนเองเชี่ยวชาญ  

 4.2 การสร้างความมั่นใจ (Confident) หน้าต้องใส ไมค์ต้องดัง ถ้าอยู่หน้ากล้อง ต้องปัง เพราะการสอน
ออนไลน์ ต้องการภาพและเสียงที่ชัดเจน วัจนภาษาและอวัจนภาษาต้องดึงดูด การสอนออนไลน์เป็นการสอนที่เห็น
หน้าตัวเองอยู่เสมอ การท าให้ตัวเองดูดีในในสายตาตัวเองก็เพ่ิมความมั่นใจในการสอนเช่นกัน ผู้สอนในขณะที่สอน
อาจจะจินตนาการว่าเหมือนก าลังถ่ายท าภาพยนตร์อยู่ ดังนั้น อย่าปล่อยให้ภาพที่ออกไปไม่ดึงดูด เพราะผู้เรียน
ต้องการเรียนกับผู้สอนไม่ได้ต้องการเรียนกับข้อมูล โดยเฉพาะในวิชานิเทศศาสตร์ ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงกับการ
สอนด้วยการสื่อสารกับผู้เรียนว่านักศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องฝึกฝนการสื่อสารผ่านกล้อง เพราะเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่
ส าคัญของการเรียนนิเทศศาสตร์ ผู้สอนจึงต้องเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้เรียนในเรื่องดังกล่าว  

 4.3 การสื่อสาร (Communication) การใช้เทคนิคการสื่อสารอย่างหลากหลาย เพ่ือเป็นการจูงใจผู้เรียน
ให้เรียนรู้ผ่านการสอนที่กระตุ้นผู้เรียนด้วยการใช้น้ าเสียงที่หลากหลายของผู้สอน เทคนิคการสอนที่ผู้สอนต้องเริ่ม 
Active ก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ Active (Active Teacher > Active Teaching > Active Learning) 
การใช้เสียง Sound Effect ประกอบการสอน การใช้กระดิ่งแบบกดเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้ตื่นตัว  

4.4 การใช้เทคโนโลยี (Technology) เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ควiระวังเรื่องการใช้
โปรแกรม (Program) หรือแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เยอะมากเกินไป เพราะผู้เรียนทุกคนอาจจะไม่ได้สะดวกใน
การใช้ทุกโปรแกรมที่ถูกน ามาใช้ ผู้สอนจึงมีการใช้ Google Meet, Facebook Group ร่วมกับ Facebook Live 
เพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนให้มากที่สุด 
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4.5 การใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ระบบ UBU 
LMS, Google Form, Google Drive เพ่ือเก็บข้อมูลผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังการเรียน และสอบวัดผล, 
Kahoot เพ่ือทดสอบ Quiz ด้วยการเก็บคะแนน รูปแบบคะแนนย่อยบางส่วนของการสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

 4.6 การเชิญวิทยากร (Guest Speaker) โอกาสส าคัญที่ผู้ เรียนจะได้เปิดประสบการณ์  ได้พบกับ
ผู้เชี่ยวชาญ (Meet the master) ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากลดขั้นตอน
การเดินทาง ผู้สอนสามารถเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสารและเป็นตัวจริงในวงการ เช่น คุณปูน -ช่อฟ้า 
เหล่าอารยะ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD หัวข้อเทคนิคการใช้น้ าเสียงเพ่ือการสื่อสาร, คุณปิ๊ง-ภูวศิษฐ์ ธีระชวาลสิทธิ์ 
ผู้บริหาร GMOS Production หัวข้อ Creativity for Content Creator และคุณพาย-ภาริอร วัชรศิริ นักเขียนชื่อ
ดัง หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 

 4.7 หน่วยงานสนับสนุน (Support) ส านักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนห้องสอน
ออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด บันทึกการสอนเพ่ือน าไปตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอสื่อการสอน
ผ่าน YouTube เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับชมย้อนหลัง ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ฝ่ายดูแลระบบและ Server ของ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ [LMS] มีการจัดอบรมและดูแลการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ งานวิชาการ, 
ทีม Edufe’ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วยในเรื่องการออกแบบ การจัดท าสไลด์ การผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ
และดึงดูดผู้เรียน 

 4.8 การบูรณาการ (Integration) ด้วยการประสานกลมกลืนกันของกระบวนการจัดกิจกรรม งานบริการ
วิชาการของคณะศิลปศาสตร์ การจัดโครงการเส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ : MC of LA เป็นการบูรณาการที่มี
ประสิทธิผล เพราะจากเนื้อหาในรายวิชาวาทนิเทศ และการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น ทั้ง 2 วิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสาร ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน มีผู้เรียนหลากหลาย ซึ่งพบว่าผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกมีโอกาสได้ฝึกฝนการเป็นพิธีกรในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง (On-
site) และน าเสนอตัวตนของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่างสร้างสรรค์ 

 4.9 การประเมินผล (Evaluation) ต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะกับการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบ
การสอบ/การประเมินผล ปรับรูปแบบข้อสอบให้มีเวลาจ ากัดในการท าและส่งเข้าระบบ Google Form, Google 
Drive แทน ซึ่งจะมีการเพ่ิมความยืดหยุ่น ลดความกดดัน ด้วยการสอบถามถึงการส่งไฟล์ข้อสอบในระบบ ซ่ึง
ข้อสอบและการวัดผลกไ็ดม้ีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เช่นกัน  

 4.10 การให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) ผู้สอนต้องให้ข้อติ-ชมจากงานที่ Challenge  ผู้เรียน โดยจะต้อง
เป็นงานที่เสริมและต่อยอดจากสิ่งที่สอน เช่น การสอน 1, 2, 3 แล้วให้การบ้าน 1, 2, 3, 4, 5 การให้ข้อเสนอแนะ
ที่ดีจะช่วยจัดระบบความคิดของผู้เรียนใหม่ เกิดการจัดระเบียบความคิดของตนเอง ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะแก่
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ผู้เรียนก่อนส่งงานเหมือนโลกของการท างานจริงที่เจ้านายตรวจงานลูกน้องก่อนส่งออกให้ลูกค้า โดยอ่านท าผ่าน
ระบบออนไลน์หรือ ณ ที่ตั้ง (On-site) ตามความเหมาะสม 

5. ผลกำรด ำเนินงำน  

5.1 ผลกระทบในเชิงบวก (Positive) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการสอนและการประเมินผลในเชิง
บวก คือ มีโลกทัศน์ใหม่ในการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่แม้ในสถานการณ์วิกฤตที่มีข้อจ ากัดสูง ซึ่งผู้สอนได้ท า
แบบประเมินผ่าน Google Form เพ่ือให้ผู้เรียนได้สะท้อนกลับในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  

นอกจากนั้นยังพบว่ามีข้อเสนอแนะจากผู้สอนในเชิงบวกที่เป็นการเสริมสร้างก าลังใจซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะเมื่อมีวิทยากรมาเปิดประสบการณ์การเรียนการสอน “ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยค่ะที่ปรับการสอนให้
เข้ากับสถานการณ์เป็นอย่างดีและเชิญวิทยากรหลาย ๆ ท่านมาให้ความรู้ใหม่ๆกับนักศึกษา”  

“การเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีการบรรยายสุดพิเศษจากบุคคลส าคัญต่าง ๆ ช่วยให้เราได้มีสาระและ
ความรู้และเปิดกว้างดีมาก ช่วยท าให้เราได้มีแรงผลักดันและเห็นถึงตัวอย่างการท างานที่เราชอบเป็นทางเลือกได้
มาก ๆ” 

“อยากให้จัดการเรียนการสอนแบบนี้ไปตลอดเพราะการมีแขกรับเชิญในแต่ละสัปดาห์ท าให้การเรียนการ
สอนมีความน่าสนใจและท าให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพ่ิมมากข้ึนเช่นการแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ” 

  

5.2 ผลกระทบในเชิงลบ (Positive) พบว่าผู้เรียนบางส่วนได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรียนออนไลน์ ซ่ึงไม่ได้
เป็นเครื่องมือในการเรียนที่ดีเท่า Computer Notebook จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ที่เ พ่ิมขึ้น ซึ่งมี
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หน่วยงานที่สนับสนุนให้ยืมอุปกรณ์ทั้งส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แต่อาจไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน 

ระยะเวลา พบว่าระยะเวลาเรียน 3 ชั่วโมงเป็นเวลาที่นานเกินไป บางทีอาจจะล้าหรือเสียสมาธิ สายตาที่
จ้องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ผู้เรียนบางส่วนไม่อยากเปิดกล้องในการเรียน หรือกรณีสัญญาณขาดหาย หรือพูดแล้ว
ไม่ได้ยิน ผู้สอนจึงเสนอแนะว่าควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมองว่าปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา และเตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ซึ่งทุกอย่างต้องมีการสื่อสารและพูดคุยให้เกิดความเข้าใจและหาทาง
ออกร่วมกัน 

6. สรุป 
ในฐานะผู้สอนได้พยายามสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการผ่อนคลาย โดยค านึงถึง

ห้องเรียนออนไลน์ที่มีความเป็นมนุษย์ (Humanized online classroom) มากขึ้น ซึ่งช่วยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
เกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) นอกจากนั้น ยังพบว่าการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 เกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาแบบน าตนเอง (Self-Directed 
Learning) เพ่ือก้าวไปสู่ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)  
 

 


