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ค ำน ำ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยมีนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และได้ถ่ายทอดลงไปสู่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายใน
หน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน   

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาคน  พัฒนางาน จากการ
ปฏิบัติงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และมีฐานองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีเวทีการน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนางาน/แนว
ปฏิบัติที่ดี ระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UBU KM 
Fair 2022 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นรูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
น าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี โดยเชิญผู้บริหาร และบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเขร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งแบบ Online และ OnSite 
จ านวน 285 คน จากคณะ ส านัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 11 หน่วยงาน มีผู้ตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ จ านวน 183 คน การประเมินผลโครงการมีค่าคะแนน 4.38 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จึงใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์
ที่ได้รับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ในคร้ัง
นี้ จักสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป  

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กันยายน 2565 
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PHAR MAN แอพพลิเคชัน่เพือ่
งานซ่อมบ ารุง 

นายอิศราวุธ สายมาศ 
ต าแหน่ง ช่างเทคนิค หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
     จากการทีไ่ด้ปฏิบัติงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดท าเว็บแอพพลิเคชัน่ ชือ่ว่า PHARMAN โดยได้
ท าการรวบรวมระบบงานต่างๆทีเ่กีย่วกับงานด้านการให้บริการ และ
งานซ่อมบ ารุงทัว่ไปมาไว้ด้วยกัน เช่น ระบบแจ้งซ่อมผ่าน QR CODE 
หรือ ระบบบันทึกการซ่อมบ า รุง เ ป็นต้น มาจัดท า เ ป็นเ ว็บ
แอพพลิเคชัน่ ชือ่ว่า PHARMAN เพือ่น ามาใช้ควบคู่กับระบบเดิม ที ่
ใช้แจ้งซ่อมผ่าน QR CODE และบันทึกการซ่อมบ ารุงผ่าน Google 
Forms ซึง่การใช้งานระบบเดิมมีความยากต่อการค้นหา เน่ืองจาก
การแจ้งเตือนน้ันได้รวมอยู่กับแชททัว่ไปของไลน์ และอยู่ใน G-mail  
รวมกับงานอื ่นๆมากมายจึงเ กิดแนวความคิดที ่จะพัฒนาเ ว็บ
แอพพลิเคชัน่ส าหรับบริหารจัดการซ่อมบ ารุงและให้บริการ โดย
เพิ่มเติมฟังก์ชัน่การท างานนอกเหนือจากความสามารถในระบบเดิม 
เช่น ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน่สามารถค้นหาการแจ้งปัญหาการใช้งานได้
โดยตรงผ่านแอพ PHARMAN โดยค้นหาทีเ่มนู My Job จะ
สามารถมองเห็นปัญหาทีผู้่ใช้แจ้งเข้ามา และยังสามารถใช้งานแจ้ง
ปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสแกน QR CODE  สามารถบันทึกการ
ซ่อมบ ารุงได้ทันทีโดยไม่ต้องไปค้นหาไฟล์ใน G-mail และยังสามารถ
ดูข้อมูลคู่มือ ค าแนะน าต่างๆ ในการใช้งานอุปกรณ์ภายในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อีกด้วย ซึง่ระบบพัฒนาด้วย 
Thunkable เป็นเว็บไซต์สร้างแอพพลิเคชัน่ และใช้ google 
sheet และ Airtable เป็นฐานข้อมูล 
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1. บทน ำ  
จากการที่ได้ปฏิบัติงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี  ไ ด้ จั ดท า เ ว็ บ
แอพพลิเคชั่น ชื่อว่า PHARMAN โดยได้ท าการ
รวบรวมระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านการ
ให้บริการ และงานซ่อมบ ารุงทั่วไปมาไว้ด้วยกัน 
เช่น ระบบแจ้งซ่อมผ่าน QR CODE หรือ ระบบ
บันทึกการซ่อมบ ารุง เป็นต้น มาจัดท าเป็นเว็บ
แอพพลิเคชั่น ชื่อว่า PHARMAN เพื่อน ามาใช้
ควบคู่ กับระบบเดิม ที่ ใช้แจ้ งซ่อมผ่าน QR 
CODE และบันทึกการซ่อมบ ารุงผ่าน Google 
Forms ซึ่งการใช้งานระบบเดิมมีความยากต่อ
การค้นหา เนื่องจากการแจ้งเตือนนั้นได้รวมอยู่
กับแชททั่วไปของไลน์ และอยู่ใน G-mail  รวม
กับงานอื่นๆ มากมาย 

จึ ง เ กิ ด แ น ว ค ว า ม คิ ด ที่ จ ะ พั ฒ น า เ ว็ บ
แอพพลิเคชั่นส าหรับบริหารจัดการซ่อมบ ารุงและ
ให้บริการ โดยเพิ่ม เติมฟังก์ชั่นการท างาน
นอกเหนือจากความสามารถในระบบเดิม เช่น 
ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นสามารถค้นหาการแจ้ง
ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ โ ด ย ต ร ง ผ่ า น แ อ พ 
PHARMAN โ ด ย ค้ น ห าที่ เ ม นู  My Job จ ะ
สามารถมองเห็นปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามา และยัง
สามารถใช้งานแจ้งปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้อง
สแกน QR CODE  สามารถบันทึกการซ่อม
บ ารุงได้ทันทีโดยไม่ต้องไปค้นหาไฟล์ใน G-mail 
และยังสามารถดูข้อมูลคู่มือ ค าแนะน าต่างๆ ใน
การใช้งานอุปกรณ์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อีกด้วย ซึ่งระบบ
พัฒนาด้ วย Thunkable เป็ น เ ว็ บ ไ ซต์ สร้ า ง
แอพพลิ เ ค ชั่ น  แล ะ ใ ช้  google sheet และ 
Airtable เป็นฐานข้อมูล 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานจัดการ
งานซ่อมบ ารุง 

2.2 เพื่อติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ 
2.3 เพื่อดูรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

3. วิธีด ำเนินกำรสร้ำงแอพพลิเคชั่น PHAR 
MAN 

3.1 เคร่ืองมือ 
3.1.1 google sheet 
3.1.2 google forms 
3.1.3 airtable 
3.1.4 thunkable x 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
4.1 บุคลากรสายสนับสนุน ที่ท าหน้าที่ในการ

ให้บริการ หรือซ่อม โดยเป็นผู้ที่ท างานในด้าน
การให้ความช่วยเหลือ และการซ่อมสามารถ
ติดตามงานได้จากแอพพลิเคชั่น และบันทึกผล
การซ่อม พร้อมน าสรุปผลการซ่อม หรือข้อมูลมา
ใช้ในการตัดสินใจในการท างานได้ 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
5.1 ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการ โดย

ศึกษาจากปัญหาที่พบเจอแล้วน ามาหาทางแก้ไข 
5.2 ระยะที่ 2 พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่องาน

ซ่อมบ ารุง (PHARMAN) 
5.3 ระยะที่ 3 ศึกษาแอพพลิเคชั่นเพื่องาน

ซ่อมบ ารุง (PHARMAN) 
5.3.1 ประสานให้กลุ่มผู้ใช้งาน ทดลองใช้

งาน 
5.3.2 ชี้แจงกลุ่มผู้ใช้ ตามขั้นตอนการใช้

งานแอพพลิเคช่ัน (PHARMAN) 
5.3.3 ท ด ล อ ง ใ ช้ ง า น แ อ พพ ลิ เ ค ชั่ น 

(PHARMAN) 
5.3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ น าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติและสรุปผล 
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6. ตำรำงและรูปภำพ 
 6.1 ตารางที่ 1 ผลการศึกษา 
ผล
กำรศึกษำ 

1. ผลจากการศึกษาความต้องการ พบว่าผู้ใช้งานมีความต้องการให้การแจ้งเตือนงาน
นั้นสามารถติดตามงานได้จากเครื่องมือๆหนึ่ง ซึ่งจะต้องแยกออกจากแชทกลุ่มไลน์
เพราะว่าแชทกลุ่มไลน์นั้นยากต่อการค้นหา และติดตามงาน แสดงภาพตัวอย่างใน
รูปภาพที่ 1 

2. เราได้ท าการพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น (PHARMAN) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้โดยสามารถค้นหาและติดตามงานได้ผ่านแอพพลิเคชั่น (PHARMAN) ได้
ทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าไปค้นหาในแชทไลน์กลุ่ม แสดงภาพตัวอย่างในรูปภาพที่ 2 

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น แสดงภาพตัวอย่างใน
รูปภาพที่ 3 

 
6.2 รูปภาพ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพที่ 2 ระบบงานใหม่ : การแจ้งเตือนงาน 

รูปภาพที่ 1 ระบบงานเดิม : การแจ้งเตือน 

รูปภาพที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอพพลิเคช่ันPHARMAN ข้อมูล ณ วันที่ 3 
พฤษภาคม 2565 



 
 

7. สรุป  
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าระบบงานเดิมก็

สามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นตัวใหม่ได้ 
เช่น สามารถแจ้งปัญหาได้แจ้งเตือนในไลน์ได้
เหมือนกัน มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
เหมือนกัน มีการล็อคอินก่อนเข้าใช้งานตามหลัก
ของมหาวิทยาลัยเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกัน
เพียงข้ันตอนการเข้าดูข้อมูล ซึ่งถ้าเข้าดูข้อมูลโดย
ระบบงานเดิมก็สามารถดูได้ เช่นกัน แต่จะมี
ขั้นตอนการเข้าถึงที่ ซับซ้อนกว่าตามเหตุผล
ข้างต้น ส่วนการเข้าใช้งานผ่านระบบใหม่นั้น 
สามารถเข้าดูได้ตรงตามความต้องการซึ่งเป็นไป
ตามแบบที่วางเอาไว้ 

8. ปัจจัยควำมส ำเร็จ  
1. ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 จ าเป็นต้องท างานแบบออนไลน์ 
2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้องช่วยคณะลดการ

ใช้ทรัพยากรกระดาษ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จึง
อยากพักดันให้มีการท างานผ่านระบบออนไลน์
มากยิ่งข้ึน 

3. ด้านสังคม ได้แก่ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนมี
การใช้โทรศัพท์มือถือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
มากขึ้น เช่น ซื้อของผ่านโทรศัพท์มือถือ ซื้อ
อาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น จึงเกิดแนวคิด
อยากให้บุคลากรหันมาท างานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

4. ด้านเทคโนโลยีฯ  ได้แก่ เนื่ องจาก
โทรศัพท์มือถือนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนมีกันทุก
คนอยู่แล้ว เลยใช้ประโยชน์จากจุดนี้น ามาพัฒนา
งานในแอพพลิเคชั่น และให้ผู้คนสามารถท างาน
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้  

5. ด้านวัฒนธรรมองค์กร  ได้แก่ น าเอา
วัฒนธรรมองค์กรมาเป็นพลังในการท างาน 
หัวข้อท างานเชิงรุก (Proactiveness) มีทักษะใน
การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ล่วงหน้า พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ 
หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน 
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

6. ด้านระบบที่เอื้อต่อการท างาน  ได้แก่ 
ขอบคุณ E-mail@ubu ของมหาลัยที่ให้ล็อคอิน
ใช้ได้ในทุกระบบของ google ท าให้ทุกการ
ท างานนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น 

7. ด้านคน/ทีมงาน ได้แก่ ขอบคุณผู้บริหารที่
วางแนวทาง ท าระบบแจ้งซ่อมไว้ให้ใช้ งาน 
ขอบคุณบุคลากรที่ให้ค าแนะน าปรับปรุงในการท า
แอพพลิเคชั่นในครั้งนี้ และก็ขอบคุณที่เลือกใช้
แอพพลิเคช่ันนี้ในการท างานของท่าน 

8. ด้านรูปแบบการท างาน/รูปแบบการจัดการ 
ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ได้แก่ ด้วยคณะมี
แนวทางที่จะให้การท างานในส่วนต่างๆ ของ
ปัจจุบันนั้น พักดันให้ท างานผ่านระบบให้มากขึ้น 
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันคณะมีระบบใหม่ๆเกิดขึ้น
มากมาย และยังมีการพัฒนาระบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นรูปแบบการท างานในอนาคต
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการ
ผ่านแพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU 

นางสาวดารุณี นามห่อ 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหารปฏิบตัิงาน สังกัด คณะเภสชัศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
จากปัญหาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการ

ของคณะที่อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากผู้รับบริการได้รบั
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจรรมค่อนข้างล่าช้า 
เนื่องจากใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์ประกอบ
กับกิจกรรมโครงการบริการวชาการที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ช้า เนื่องจากมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ส าหรับระบบการจัดประชุมวิชาการ
ผ่านแพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU เป็นระบบที่ช่วยลด
เวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บริการวิชาการได้เป็นอย่างดี และผู้รับบริการสามารถรับ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการได้รวดเร็ว
มากขึ้น โดยผู้ปฏิ บั ติงานได้มีข้อมูลการใช้งานของ
ผู้รับบริการที่ เป็นระบบและสามารถน าข้อมูลดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมล,ไลน์ และเฟสบุ๊ค จากผล
การศึกษาและทดลองการใช้งานของระบบดังกล่าวพบว่า
ผู้ใช้งานในปีงบประมาณ 2564 - 2565 มีความพึงพอใจ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ระดับดีมาก รูปแบบการจัดอบรม
ออนไลน์ ระดับดีมาก และคุณภาพและความสะดวกในการ
ใช้ PHARMOOC@UBU ระดับดีมาก โดยมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.2 และ
ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2564 โดย
เสนอให้มีช่องทางส าหรับการเข้าชมการบรรยายย้อนหลัง 
ซึ่งได้แจ้งสรุปผลการประเมินและทดลองการใช้งานไปยัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ PHARMOOC@UBU และได้
พัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังโดยเริ่มเปิดใช้
งานการรับชมย้อนหลังได้ต้ังแต่ปลายปีงบประมาณ 2564 
ในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นมา และได้มีการปรับ
รูปแบบให้มีการใช้งานที่สะดวกมากข้ึน รวมทั้งเพิ่มช่องทาง
ใ น ก า ร รั บฟั ง ปั ญห า แ ล ะ แน ะน า ก า ร ใ ช้ ง า น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือและผ่านสังคมออนไลน์ เช่นเพจเฟสบุ๊คของ
งานประชุม และเพจเฟสบุ๊คของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น 
หลั ง จ ากกา ร รั บ ข้ อ เ สนอแนะ ผ่ าน ช่ อ งท า ง ต่ า ง ๆ             
จะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และสะดวก
ในการใช้งานแก่ผู้รับบริการ 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันการจัดประชุมวิชาการของคณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับ
รูปแบบการให้บริการวิชาการเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและให้
ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานในยุคNew normal 
เดิมงานบริการวิชาการได้มีด าเนินการจัดประชุม
วิชาการและได้มีประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา โดยใช้รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์โดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไป
ยังหน่วยงานกลุ่มหรือเป้าหมายและส่งข้อมูลทาง
อี เ ม ล เ ป็ น ห ลั ก  โ ด ย ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อน
ปัญหาการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึง
ปรับปรุงมายังงานบริการวิชาการผ่านการ
ประเมินจากแบบประเมินโครงการต่างๆ ที่คณะ
จัดขึ้น ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลในการลงทะเบียน
ของผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการจัดเก็บข้อมูลแยก
ตามกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ ซึ่ ง ก าร
ด าเนินการดังกล่าวมีผลกับผู้ใช้งานเนื่องจากการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นระบบและยากในการ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลังและในปีงบประมาณ 2563 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใน
ส่วนของการเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยาให้แก่
ชุมชนรวมถึงการบริการวิชาการด้านการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ที่ตั้ง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ท าให้งานบริการ
วิชาการต้องทบทวนรูปแบบการให้บริการวิชาการ
ในรูปแบบใหม่  โดยได้ รวบรวมข้ อมู ลจาก
หน่วยงานต่างๆที่มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จากหน่วยงานและ
สถานบันการศึกษาที่ให้บริการวิชาการในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น ระบบ CHULA MOOC ที่มีการ
เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ ฟ รี  ( ที่ ม า 
https: / /mooc. chula. ac. th/ ) แ ล ะ ร ะ บบ PSU 

MOOC ซึ่งเป็นระบบที่ผู้รับบริการสามารถเข้ามาศึกษา
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา (https://mooc.psu.ac.th/) และได้
น าข้อมูลดังกล่าวสรุปและหารือการจัดกิจกรรม
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
หาแนวทางร่วมกันในการด าเนินการบริการ
วิชาการในยุค New normal  

ในปีงบประมาณ 2564 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าปัญหาการ
ให้บริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและเริ่มใช้งานระบบ 
PHARMOOC@UBU ซึ่งเป็นระบบที่ ให้บริการ
วิชาการอย่างไร้ขีดจ ากัด ในเรื่องการเผยแพร่
ความรู้ด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน
ทั่วไปและบุคลากรทางการแพททย์ทุกสาขา โดย
ระบบ PHARMOOC@UBU ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ลดเวลาการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ
วิชาการ และให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและการประมวลผลการ
ประเมินมีความแม่นย าและรวดเร็ ว อีกทั้ ง
ผู้รับบริการวิชาการของคณะสามารถเข้าถึงข้อมูล
การบริการวิชาการได้สะดวกโดยระบบดังกล่าว
รองรับการใช้งานทั้งในส่วนโทรศัพท์มือถือและ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับรายละเอียดของระบบ
ดังกล่าวประกอบไปด้วย บทเรียนออนไลน์ ระบบ
สมาชิกPHARMOOC@UBU ระบบCPE@UBU 
และระบบการจัดประชุมวิชาการผ่านแพลตฟอร์ม 
PHARMOOC@UBU ตลอดปีงบประมาณ 2564 
งานบริการวิชาการได้รับข้อเสนอแนะและรับแจ้ง
ปัญาหาจากการใช้งานระบบจากผู้รับบริการและ
รวมรวมปัญหาเพื่อน าเสนอคณะกรรมการเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงและและพัฒนาระบบให้มี
ความสมบูรณ์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ผ่ า น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม 
PHARMOOC@UBU ตามกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Law) (กฎหมายเกี่ยวกับ

https://mooc.psu.ac.th/
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การคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Law)) (https://skm.ssru.ac.th/news/view/a125)  

จากการพัฒนาระบบ การทดลองใช้งาน และ
การปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ นั้น 
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้งานระบบการจัดประชุมวิชาการ
ผ่านแพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU พบว่าได้
ช่ วยลด เวลาในการท างานแก่ ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน               
แล ะ ร ะ บบดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ มี ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ผู้ รับบริการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น
ย้อนหลังได้สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ งการ
รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการมีความแม่นย าและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็น
การประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานในส่วนของ
งบประมาณด้านการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบริการวิชาการของคณะ และผู้รับบริการ
วิชาการสามารถเข้าถึงการบริการวิชาการผ่าน
แพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU ของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตลอดเวลา
โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้น คณะเภสัช
ศาสตร์  จึ งได้พัฒนาระบบ PHARMOOC@UBU 
ขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาการด าเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการของ
คณะเภสัชศาสตร์ สามารถเข้าศึกษาและเรียนรู้
ผ่านบทเรียนอนนไลน์และพัฒนาตนเองผ่านการ
เขาร่วมอบรมทางวิชาการที่ทางคณะให้บริการ
วิชาการผ่านระบบ PHARMOOC@UBU 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการผ่าน

แพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU 
2. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบริการวิชาการ

อย่างเป็นระบบ และลดเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

3. เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการสามารถเข้าถึงการ
บริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อย่างสะดวก 
 
 

3. วิธีด ำเนินกำร 
3.1 มีกำรศึกษำข้อมูลและรวบรวมปัญหำ

กำรให้บริกำรวิชำกำร  
ผู้ ประสานงานรวบรวมปัญหาการ

ให้บริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 และ
สืบค้นหาแนวทางการจัดกิจกรรมด้านบริการ
วิชาการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               
เพื่อน าเข้าหรือในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ร ะบบ ง านบริ ก า ร วิ ช า ก า ร แล ะท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
วางแผนการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการ 

3.2 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณและ
เสนอแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนงำนบริกำร
วิชำกำร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ ได้สรุปประเด็นปัญหาการบริการ
วิชาการ จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ร ะบบ ง านบริ ก า ร วิ ช า ก า ร แล ะท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และเสนอแผนการจัดกิจกรรม
ด้านบริการวิชาการ และขอรับการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ 
PHARMOOC@UBU เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ 

3 . 3  ด ำ เ นิ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ 
PHARMOOC@UBU 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ 
และคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดี
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมออกแบบข้อมูล
ส าหรับการใช้งานระบบการจัดประชุมวิชาการ
ผ่ าน แพลตฟอร์ ม  PHARMOOC@UBU และ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ข้อมูลส าหรับการเตรียมการ
จัดประชุมวิชาการ และหาแนวทางร่วมกันในกรณี
ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ ส น อ แ น ะ ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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3.4 ด ำเนินกำรทดลองกำรใช้งำนระบบ
กำรจั ดประชุ มวิ ช ำกำรผ่ ำนแพลตฟอร์ม 
PHARMOOC@UBU 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ 
เริ่มประชาสัมพันธ์และทดลองการใช้งานของ
ระบบในปีงบประมาณ 2564 และรับข้อเสนอแนะ
และรวบรวมปัญหาการใช้งานระหว่างการทดลอง
ระบบเพื่อน าไปพัฒนาให้ระบบมีความสมบูรณ์ 

3.5 กำรสรุปและรวบรวมปัญหำกำรใช้งำน
ระบบ PHARMOOC@UBU 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ ได้
มีการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งานต่างๆ
ในช่วงเวลาที่ด าเนินการทดสอบโดยแจ้งไปยัง
คณะท างานระบบ PHARMOOC@UBU เพื่ อ
หารือและน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการสามารถแนะน า
หรือให้รายละเอียดและแก้ไขปัญหาเบื้อต้นแก่
ผู้รับบริการ 

3.6 กำรประเมินผลกำรใช้งำนระบบ 
PHARMOOC@UBU 

จากที่ได้มีการทดลองการใช้งานและ
พั ฒ น า แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ 
PHARMOOC@UBU ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
ได้ให้ผู้รับบริการประเมินการใช้งานระบบจาก
แบบสอบถามและรวบรวมข้อเสนอแนะการใช้งาน
จากผู้รับบริการที่แจ้งผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ 
เพื่อสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนา
ร ะบบ ง านบริ ก า ร วิ ช า ก า ร แล ะท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม   

3 . 7  แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร พั ฒน ำ ร ะ บ บ 
PHARMOOC@UBU 

จากการสรุปผลการใช้งานระบบการ
จั ด ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ผ่ า น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม 
PHARMOOC@UBU ในปีงบประมาณ 2564 
ได้สรุปปัญหาการใช้งานระบบเพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขและพัฒนาระบบเพื่อรองรับกิจกรรมการ
บริการวิชาการเพิ่มเติม โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่
เป็นปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งทางผู้ใช้งาน 

(Admin) ได้จัดท าขั้นตอนการใช้งานและน าแสดง
บนหน้าเว็บ ส าหรับระบบดังกล่าวยังอยู่ ใน
ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้มีความสมบูรณ์ โดยใม
นระยะที่ 2 จะพัฒนาในส่วสนของการส่งผลงาน
ทางวิชาการผ่ านระบบ PHARMOOC@UBU 
โดยให้มีการประเมินผลงานและพิจารณาตัดสิน
ผลงานผ่านระบบดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์
ในการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยิ่งขึ้น 

4. ผลกำรศึกษำ 
จาการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรสโคโรนา 2019 และการพัฒนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้งานบริการ
วิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับผลกระทบใน
การจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ และได้ศึกษา
รวมรวมข้อมูลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสโคโรนา 2019 จากสถาบันการศึกษา โดย
หลายสถาบันได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการบริการวิชาการในยุคสังคม New 
normal ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงได้พัฒนาระบบการจัดประชุม
วิชาการผ่านแพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU 
และได้เริ่มด าเนินการทดลองใช้งานระบบดังกล่าว
ในปีงบประมาณ 2564 โดยระบบจะแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนแรกคือผู้ใช้งาน (Admin) ซึ่งมีสิทธิ์
ในบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดของการจัดประชุม
วิชาการ เช่นการเปิด - ปิด ระบบการจัดประชุม
วิชาการ การตั้งค่าอัตราค่าลงทะเบียน การ
ตรวจสอบการลงทะเบียนและช าระเงิน การ
แนะน าและแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้อต้นแก่
ผู้รับบริการ การเพิ่มข้อค าถามหรือแบบประเมิน
ต่างๆ เป็นต้น ส่วนที่ 2 คือ ผู้รับบริการ (User) 
ส าหรับผู้รับบริการคือผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
ระบบ PHARMOOC@UBU โดยมีสิทธิ์ในการใช้
งานระบบในส่วนของการศึกษาข้อมูลบทเรียน
ออนไลน์ได้ฟรี และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
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ประชุมวิชาการต่างๆของคณะได้ สามารถจัดการ
ข้อมูลและอัพเดทข้อส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน และ
สามารถเข้ารับชมการบรรยายย้อนหลังได้ และ

พิมพ์ใบประกาศการเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่าน
ระบบ PHARMOOC@UBU ได้ 

 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าแรกของระบบ 

PHARMOOC@UBU 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจัดการข้อมูลของระบบ 

PHARMOOC@UBU 

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจัดการข้อมูลของระบบ 

PHARMOOC@UBU (Admin) 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจัดการงระบบ 
PHARMOOC@UBU (Admin) 

หลังจากการทดลองใช้งานระบบการจัดประชุมวิชาการผ่านแพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU ใน
ปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน มีจ านวนโครงการที่ทดสอบกาใช้งานทั้งสิ้น 20 โครงการ และ
ผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดท าแบบประเมินการใช้งานระบบโดยเพิ่มข้อค าถามในการประเมินการจัดประชุม
วิชาการและมีผลกรประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564  จ านวน 4 
โครงการและปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 โครงการ โดยก าหนดค่าคะแนนความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ค่าคะแนน 0 – 5 (การแปลผลคือ ปรับปรุง – ดีมาก) 

ข้อค ำถำม 
ปีงบประมำณ 

2564 
ปีงบประมำณ 

2565 
ค่ำเฉลี่ยคะแนน ค่ำเฉลี่ยคะแนน 

1. กำรประชำสัมพันธ์ 4.36 4.32 
2. รูปแบบกำรจัดกำรอบรมออนไลน์ 4.69 4.68 
3.  คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก ใ น ก ำ ร ใ ช้  
HARMOOC@UBU 

4.49 4.53 

ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.51 4.51 
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สรุปจากแบบประเมินโครงการบริการ
วิชาการ จ านวน 4 โครงการ ในปีงบประมาณ 
2564 และ 1 โครงการในปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการโดย
สรุปจากแบบประเมินโครงการและจากการแจ้ง
ปัญหาการใช้งานระบบทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ 
เช่นปัญหาปัญหาการลืมรหัสผ่าน/ระบบล็อกไม่
สามารถเข้าใช้งานได้ และเสนอแนะอยากให้มี
ช่องทางในการรับชมการบรรยายย้อนหลัง และ
การแจ้งแจ้งวิธีการเข้าชมการประชุม ระบุวิธีการ
เข้าถึงเอกสารประกอบการบรรยาย 

5. สรุปและวิจำรณ์ผล 
จากปัญหาการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

บริการวิชาการของคณะที่อยู่ในระดับปานกลาง 
เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ก า ร
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจรรมค่อนข้างล่าช้า 
เนื่องจากใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์
ประกอบกับกิจกรรมโครงการบริการวชาการที่มี
จ านวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้
ช้า เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 
ส าหรั บ ระบบการจั ดประชุ ม วิ ช าการผ่ าน
แพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU เป็นระบบที่
ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี 
แ ล ะ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ส า ม า ร ถ รั บ ข้ อ มู ล ก า ร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการได้รวดเร็ว
มากขึ้น โดยผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลการใช้งาน
ของผู้รับบริการที่เป็นระบบและสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมล ,ไลน์ 
และเฟสบุ๊ค จากผลการศึกษาและทดลองการใช้
ง านของร ะบบดั ง กล่ า วพบว่ า ผู้ ใ ช้ ง าน ใ น
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 มีความพึงพอใจ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ระดับดีมาก รูปแบบการ
จัดอบรมออนไลน์ ระดับดีมาก และคุณภาพและ
ความสะดวกในการใช้ PHARMOOC@UBU 
ระดับดีมาก โดยมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.2 และ

ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 
2564 โดยเสนอให้มีช่องทางส าหรับการเข้าชม
การบรรยายย้อนหลัง ซึ่งได้แจ้งสรุปผลการ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ท ด ล อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ป ยั ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ PHARMOOC@UBU 
และได้พัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลัง
โดยเริ่มเปิดใช้งานการรับชมย้อนหลังได้ตั้งแต่
ปลายปีงบประมาณ 2564 ในเดือนสิงหาคม 
2564 เป็นต้นมา และได้มีการปรับรูปแบบให้มี
การใช้งานที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทาง
ในการรับฟังปัญหาและแนะน าการใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถือและผ่านสังคมออนไลน์ เช่นเพจ
เฟสบุ๊คของงานประชุม และเพจเฟสบุ๊คของคณะ
เ ภ สั ช ศ า สต ร์  เ ป็ น ต้ น  ห ลั ง จ า ก ก า ร รั บ
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ จะน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และสะดวกใน
การใช้งานแก่ผู้รับบริการ 

6. กิตติกรรมประกำศ 
ขอขอบคุณคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะ

ผู้บริหารที่ได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนา
ระบบและเล็งเห็นความส าคัญในการน าระบบ
สารสนเทศเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอบคุณ
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้เสนอแนะและ
ร่วมออกแบบระบบและขอบคุณผู้ รับบริการ 
(User) ทุกท่านที่ ได้เสนอแนะและแจ้งปัญหาการ
ใช้งานระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบมีความที่
สมบูรณ์   

7. เอกสำรอ้ำงอิง 
1. ข้อมูลสรุปแบบประเมินโครงการบริการ

วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ 
PHARMOOC@UBU 

2. ข้อมูลสรุปแบบประเมินโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2565 
PHARMOOC@UBU 
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3.  ร ะ บ บ  CHULA MOOC ( ที่ ม า  
https://mooc.chula.ac.th/)  

4.  ร ะ บ บ  PSU MOOC ( ที่ ม า 
https://mooc.psu.ac.th/) 

5.  ก ฎ ห ม า ย เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
( Information Law) (กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้ม 
ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)) 
(https://skm.ssru.ac.th/news/view/a125) 

8. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
1.  คณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนา
บุคลากรและน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัด
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ผ่ า น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม 
PHARMOOC@UBU  

2. การได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะและ
การแจ้งปัญหาการใช้งานในระหว่างการเปิด
ทดลองการใช้งานของระบบการจัดประชุม
วิชาการผ่านแพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU 
จากคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ตลอดจน
ผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อน าไปสู่แนวทางในการ
การพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ สะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน 

 

https://mooc.psu.ac.th/
https://skm.ssru.ac.th/news/view/a125


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้เครือ่งมือ
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นางกรชนก แก่นค าและคณะ 
ต าแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ                         

สังกัด คณะเภสชัศาสตร์ 
 

 

บทคัดย่อ 
ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี

ภาระกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ
ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิจัยภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติรวมถึงการจัดการระบบการ
บ ารุงรักษาและดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 
4 ช้ัน ใ ช้งบประมาณซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 
400,000 บาทต่อปี จากการรวบรวมข้อมูลภายในห้องปฏิบัติการ
ช้ัน 2 พบว่าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซม 12,000.00 บาทต่อปี จากการรวบรวมสาเหตุการช ารุด
ของเครื่องมือพบว่ามี 2 สาเหตุ คือช ารุดจากการเสื่อมสภาพของ
เครื่องมือตามอายุการใ ช้งานและช ารุดจากการใ ช้งานของ
ผู้รับบริการอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่อง มือ
วิทยาศาสตร์และช่วยลดงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องมือใน
ภาพรวม ดังนั้นการสื่อสารให้ผู้รับบริการใช้งานเครื่องมืออย่างถกูวธิี 
ทราบวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือในเบื้องต้น ตลอดจนทราบข้อควร
ระวังในการป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอายุ
การใช้งานนาน จะช่วยให้ลดความเสี่ยงการช ารุดของเครื่องมือได้ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการช้ัน 2 จึงได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ซ่ึงเป็นห้องที่มีการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและนักวิจัย โดยรวบรวมปัญหาของเครื่องมือ
ในห้องและพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือที่พบบ่อย 
โดยมุ่งหวังให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และช่วยลด
งบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงจัดท าวิดิทัศน์
แบบย่อแสดงแนวทางการแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัตกิาร
จุลชีววิทยาที่มีอัตราการใช้งานสูง จ านวน 3 เครื่อง ได้แก่ ตู้เพาะ
และถ่ายเช้ือ (Laminar air flow) ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) 
และห้องควบคุมความเย็น (Cool room) พร้อมจัดท า QR code 
ติดบริเวณด้านหน้าเครื่องมือ เพื่อให้ผู้รับบริการสแกน QR code 
ศึกษาวิดิทัศน์แนวทางการแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือได้โดยตรง ช่วย
ให้ผู้รับบริการสามารถศึกษาด้วยตัวเอง ปฏิบัติงานได้ด้วยความ
รวดเร็ว ลดเวลาในการรอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 
สามารถแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือได้ด้วยตนเอง และได้จัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากศึกษาวิดิทัศน์เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานต่อไป 
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1. บทน ำ  
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจหลักในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการส าหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
นั ก วิ จั ย ภ า ย ใ น คณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์  ทั้ ง นี้
ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มีนโยบายใน
การพัฒนาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยห้อง
ปฏิบัติ รวมถึงการจัดการระบบการบ ารุงรักษา
และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ 

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร  คณะ เ ภ สั ช ศ า สตร์  มี
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 4 ชั้น ใช้งบประมาณ
ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 400,000 
บาทต่อปี  จากการรวบรวมข้ อมู ลภ าย ใน
ห้องปฏิบัติการชั้น 2 พบว่าห้องปฏิบัติการจุล
ชี ว วิ ทยา ใช้ งบประมาณในการซ่ อมแซม 
12,000.00 บาทต่อปี จากการรวบรวมสาเหตุ
การช ารุดของเครื่องมือพบว่ามี 2 สาเหตุ คือ
ช ารุดจากการเสื่อมสภาพของเครื่องมือตามอายุ
ก าร ใช้ ง านและช า รุ ดจากการ ใช้ ง านของ
ผู้รับบริการอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และช่วยลดงบประมาณใน
การซ่อมแซมเครื่องมือในภาพรวม ดังนั้นการ
สื่อสารให้ผู้รับบริการใช้งานเครื่องมืออย่างถูกวิธี 
ทราบวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือในเบื้องต้น 
ตลอดจนทราบข้อควรระวังในการป้องกันปัญหา
จากการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอายุการใช้
งานนาน จะช่วยให้ลดความเสี่ยงการช ารุดของ
เครื่องมือได้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชั้น 2 จึง
ได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นห้องที่มีการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและนักวิจัย โดยรวบรวม
ปัญหาของเครื่องมือในห้องและพัฒนาแนว

ทางการแก้ปัญหาการใช้ เครื่องมือที่พบบ่อย  
โดยมุ่ งหวังให้ ยืดอายุการใช้งาน เครื่ อ งมือ
วิทยาศาสตร์และช่วยลดงบประมาณในการ
ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงจัดท าวิดิทัศน์
แบบย่อแสดงแนวทางการแก้ปัญหาการใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่มีอัตรา
การใช้งานสูง จ านวน 3 เครื่อง ได้แก่ ตู้เพาะ
และถ่ายเชื้อ (Laminar air flow) ตู้บ่มควบคุม
อุณหภูมิ (Incubator) และห้องควบคุมความเย็น 
(Cool room)  พ ร้ อ ม จั ด ท า  QR code ติ ด
บริเวณด้านหน้าเครื่องมือ เพื่อให้ผู้รับบริการ
สแกน QR code ศึกษาวิดิทัศน์แนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้เครื่องมือได้โดยตรง ช่วยให้
ผู้รับบริการสามารถศึกษาด้วยตัวเอง ปฏิบัติงาน
ได้ด้วยความรวดเร็ว ลดเวลาในการรอรับบริการ
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาการ
ใช้เครื่องมือได้ด้วยตนเอง และได้จัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจาก
ศึกษาวิดิทัศน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ท างานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อรักษา คงสภาพ และยืดอายุการใช้

งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และช่วยลดงบประมาณ
ในการซ่อมแซมเครื่องมือของห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่เกิดจากสาเหตุการใช้งานของ
ผู้รับบริการให้เป็นศูนย ์

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หลังการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้
เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
เจ้าหน้าที่ ในห้องปฏิบัติการชั้น 2 ระดม

สมองรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
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หลังจากนั้ นก าหนดรูปแบบการสื่ อสารกับ
ผู้รับบริการเพื่อแสดง แนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้เครื่องมือให้ทันสมัยและชัดเจน โดยก าหนด
รูปแบบเป็นวิดิทัศน์แบบสั้น มีเนื้อหากระชับและ
เข้าใจง่าย เมื่อมีการด าเนินการถ่ายท าและจัดท า
วิดิทัศน์แล้วจึงสร้าง QR code ของวิดิทัศน์ 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานแก่ผู้รับบริการ 
3 รูปแบบ คือ ส่งอีเมล์แจ้งนักศึกษา-นักวิจัย 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดหน้าตู้เคร่ืองมือเพื่อให้สะดวก
ต่อการเข้าถึงข้อมูลได้ติดที่หน้าเครื่องมือ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กลุ่มสารนิพนธ์และ 
Line กลุ่มผู้ช่วยวิจัย 

เครื่องมือที่มีการจัดท าวิดิทัศน์สื่อสารแนว
ทางการแก้ปัญหาการใช้ เครื่องมือมีจ านวน
ทั้งหมด 3 เครื่อง ประกอบด้วย ตู้เพาะและถ่าย
เชื้อ (Laminar air flow) ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ 
( Incubator) และห้องควบคุมอุณหภูมิ (Cool 
room) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิดิทัศน์ใน
เครื่องมืออื่น ๆ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยจัดท าแบบ
ประเมินด้วย google form และ สร้าง QR 
code เพื่อให้ผู้รับริการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีระบบแจ้งเตือนผู้วิจัยเมื่อ
มีผู้รับบริการตอบแบบประเมินผ่านระบบ Line 
ในทันทีที่มีการส่งแบบประเมิน เมื่อได้ผลการ
ประเมินจึงน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปผล
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง วิธีการด าเนินงานแนว
ท า ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา แสดงดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 วิธีการด าเนินงานแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1 ผลกำรวบรวมเครื่องมือที่มีปัญหำกำร

ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำรชั้น 2 
พบว่าเครื่องมือที่มีปัญหามีจ านวน 9 

เครื่องมือ ได้วางแผนการพัฒนาออกเป็น 3 
ระยะคือ  

ระยะที่ 1 พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา ตู้
เพาะและถ่ายเชื้อ (Laminar air flow) ตู้บ่ม
ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) และห้องควบคุม
อุณหภูมิ (Cool room) ห้วงเวลา ก.ย. 2564- 
ส.ค. 2565 

ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา หม้อ
นึ่งความดันสูง (Autoclave Rexmed) หม้อนึ่ง
ความดันสู ง (Autoclave Tomy)  และกล้ อง
จุลทรรศน์ (Microscope) ห้วงเวลา ก.ย. 2565  
- ส.ค. 2565  

ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา ตู้
เพาะและถ่ายเชื้อ (Laminar air flow) เครื่องชั่ง 
(Electric balance) ตู้อบ (Hot air oven) ห้วง
เวลา ก.ย. 2566  - ส.ค. 2567 

รายละเอียดเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาในระยะที่ 
1 แสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 เครื่องมือที่แก้ปัญหาในระยะท่ี 1 
4.2 กำรคงงบประมำณกำรซ่อมแซม

เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำเป็นศูนย์ 
จากการรวบรวมข้อมูลงบประมาณการ

ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2561-2565 
พบว่าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ใช้งบประมาณ
การซ่อมแซมเครื่องมือจากสาเหตุเครื่องมือช ารุด
ตามอายุการใช้งาน ในปี 2563 และ 2565 
จ านวน 33,000, 13,700 บาท ตามล าดับและ
ใช้งบประมาณการซ่อมแซมเครื่องมือจากสาเหตุ
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การใช้งานของผู้รับบริการ ในปี 2563 จ านวน 
4,500 บาท และใน ปี 2561 2562 และ 
2564 ไม่มีการใช้งบประมาณการซ่อมแซม
เคร่ืองมือแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 งบประมาณการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร ์

เมื่อ : 1. สาเหตุช ารุด 1*  = การช ารุดจาก
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้   
2. สาเหตุช ารุด 2** = การช ารุดจากการใช้งาน
ของผู้รับบริการ 
 

4.3 ผลกำรสแกนเข้ำศึกษำวดิิทัศน์ที่ผลิต
ขึ้นของผู้รับบริกำร  

จาการผลิตวีดิทัศน์แก้ไขปัญหาการใช้
เครื่องมือวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 
สิงหาคม 2565 พบว่าวีดิทัศน์การแก้ไขปัญหา
การเปิดหลอดไฟ UV ในตู้ เพาะและถ่ายเชื้อ  
การแก้ไขปัญหาการเปิดประตู ห้องควบคุม
อุณหภูมิไม่ได้ และการเปิด-ปิดประตูตู้บ่มควบคุม
อุณหภูมิ มีผู้สแกน QR code จ านวน 13, 11 
และ 11 คร้ัง ตามล าดับ 

4.4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
    พ บ ว่ า มี ผู้ ต อ บ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ประกอบด้วยผู้ช่วยวิจัย นักศึกษา อาจารย์และ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 18 คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย 4 คน (24.2%) เพศหญิง 
14 คน (77.8%) ผู้รับบริการศึกษาวิดิทัศน์การ
แก้ไขปัญหาการเปิดหลอดไฟ UV ในตู้เพาะและ
ถ่ายเชื้อ 7 คน (38.9 %) การแก้ไขปัญหาการ
เปิดประตูห้องควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ 6 คน 

(33.3 %) และการเปิด-ปิดประตูตู้บ่มควบคุม
อุณหภูมิ 4 คน (22.2 %) ไม่ได้ศึกษา 1 คน 
(5.6 %) แสดงรายละเอียดตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ผลส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อวีดิทัศน์แก้ปัญหาการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
ผลการด าเนินการพบว่าห้องปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา สามารถคงระดับงบประมาณการซ่อม
เครื่ อ งมื อท า งจุ ล ชี ว วิ ท ย า เป็ นศู น ย์  แล ะ
ผู้รับบริการพึงพอใจวีดิทัศน์ในระดับดีมากทั้งสาม
เคร่ืองมือ  

6. ปัจจัยควำมส ำเร็จ   
การท างานเป็นทีมและมีเป้าหมายการท างาน

เป็นจุดเดียวกัน 

7. กิตติกรรมประกำศ 
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ 

ดวงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ดร.
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาโปรแกรมขอใช้บริการด้าน
คอมพวิเตอร ์

นายประจันบาน อ่อนสนิท 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ                   

สังกัด คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาโปรแกรมขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดเวลาการรับแจ้งปัญหาและ
ให้บริการ 2)เพิ่มความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้บริการผ่านอุปกรณ์พกพาและเพื่อสร้างระบบการประเมิน
ความพึงพอใจที่เป็นปัจจุบัน ด าเนินการโดยการวิเคราะห์
จากกระบวนการระบบงานเดิมเพื่อดูถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบและการน าผลประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานมาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาระบบงานใหม่ ซึ่งเป็น
การน า Deming cycle. (PDCA) ออกแบบโปรแกรมส่วน
ติดต่อผู้ใช้งาน ให้รองรับกับอุปกรณ์พกพามากยิ่งขึ้น โดย
การใช้ความรู้ด้านการสร้างเว็บเพจส าหรับอุปกรณ์หลาย
รูปแบบคือ หน้าจอการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานจะมีการปรับ
ขนาดและรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะ
แสดงข้อมูลที่มี รูปแบบแตกต่างกัน  ภาษา/ระบบ/
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ ไ ด้แก่  HTML และ 
Cascading style sheets หรือ CSS รวมไปถึงการใช้ 
Bootstrap framework รวมถึงการท างานร่วมกับระบบ 
Back office ที่ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  PHP MySql แ ล ะ 
Codeignator Frameworks ในการปฏิ บั ติ งาน ท า ให้
สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างสวยงามและการท างานที่
ถูกต้องครบถ้วนและน าโมดูลฟังก์ชั่นการท างานเชื่อมต่อ  
LINE social กับ PHP เพื่อที่จะสามารถส่งข้อมูลจาก
โปรแกรมไปยังผู้ใช้งาน line  ผลการด าเนินงาน คือ 1) 
ท าให้เวลาในการปฏิบัติงานในโปรแกรมแบบใหม่ใช้เวลา
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 97.90 เมื่อเทียบกับระบบเดิม 2) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้การขอใช้บริการและ
ตอบสนองการให้บริการได้แบบ Real time ดังนั้นสรุปได้
ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถแก้ไขปัญหาของกระบวนงาน
ที่มีความล่าช้าและการท าข้อมูลสรุปผลปฏิบัติงานได้และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานบริการในลักษณะอ่ืนได้อีก
หลายอย่าง เช่น ระบบงานแจ้งซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
อาคาร ประปา สุขาภิบาล  เป็นต้น 
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1. บทน ำ  

  งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทาง
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและ
นักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีงาน
ที่ให้บริการที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับอ านวยความสะดวกในส านักงาน การ
บริการให้ความรู้และการบริการแก้ไขปัญหาด้าน
คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและนักศึกษา  ที่ผ่านมา
การให้บริการนั้นจะเป็นการรับแจ้งความต้องการ
ของผู้รับบริการผ่านช่องทาง 1) แบบฟอร์มขอใช้
บริการ 2) โทรศัพท์สายตรง 3) แจ้งผ่าน
โปรแกรมแจ้ งซ่ อม ( เ ว็ บแอพพลิ เคชั่ น ที่  
http://app.eng.ubu.ac.th/~app/e-service/) ซึ่ง
กระบวนการท างานจะเริ่มด าเนินการเมื่อได้เปิดดู
ระบบแจ้งซ่อมและเริ่มด าเนินการบริการจนเสร็จ
สิ้น แต่หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดดูแอพพลิเคชั่นก็จะ
ไม่ทราบเลยว่ามีการขอใช้บริการเกิดขึ้น แต่เดิม
นั้นระบบแอพพลิเคชั่นได้มีการพัฒนาใช้งานมา
นานมากกว่าสิบปี ใช้ส าหรับบันทึกการให้บริการ
ทั้ ง หน่ ว ย ง าน ซ่ อ มบ า รุ ง แ ล ะ ง านบ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ โดยมีสมมติฐานว่าลักษณะงานทั้ง
สองหน่วยงานมีความคล้ายคลึงกันสามารถ
น าไปใช้งานได้ทั้งสองหน่วยงาน การออกแบบใน
ขณะนั้นมีขอบเขตจ ากัดส าหรับการแสดงผ่านเว็บ
เพจส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้มีการปรับเปลี่ยนและสามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้สะดวกผ่านอุปกรณ์พกพาเช่น 
Smartphone และ Tablet และยังสามารถติดต่อ
หากันได้ทันทีโดยผ่าน Social Media ต่างๆ 
ผู้พัฒนาระบบจึงได้มองเห็นถึงข้อจ ากัดของ
แอพพลิเคชั่นเดิมทั้งในด้านระบบการแจ้งเตือน
งานเข้าและระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการน าเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาระบบเว็บ
แอพพลิเคชั่นใหม่เพื่อใช้งานทดแทนระบบเดิมที่
เว็บเพจ http: //app.eng.ubu.ac. th/online/ its/ 
โดยมุ่งหวังให้ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับแจ้งงาน

ใ หม่  ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
ให้ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่ อลดเวลาการรับแจ้ งปัญหาและ

ให้บริการ 
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการใช้บริการบนอุปกรณ์ Tabletsmartและ
phone   

3. เพื่อสร้างระบบการประเมินความพึงพอใจ
ที่เป็นปัจจุบัน 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ 
การพัฒนาระบบ เป็นการวิ เคราะห์จาก

กระบวนการระบบงานเดิม เพื่อดูถึงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบและการน าผลประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ใช้งาน มาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา
ระบบงานใหม่ ซึ่งเป็นการน า Deming cycle. 
(PDCA) มาใช้งาน 

3.1 กำรวิเครำะห์ระบบงำนเดิม  

รูปที่ 1 ระบบงานเดิม 

จากรูปที่ 1 เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกการแจ้งการขอใช้บริการได้ 2 ช่องทางคือ
การแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น และการโทรแจ้ง
โดยตรง เมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้งก็จะด าเนินการ
ตามมาตรฐานการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
เสร็จแล้วถือว่าจบกระบวนการ แต่มีประเด็นที่

http://app.eng.ubu.ac.th/online/its/
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เกิดขึ้นในระบบตามที่ได้แสดงข้อคิดเห็นก ากับไว้
คือ 

1. ในกระบวนการแจ้งผ่านทางแอพพลิเคชั่น 
นั้น เกิดความล่าช้าในการรับแจ้ ง เนื่ องจาก
เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ห น้ า จ อ
คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาหรืออาจจะไม่ได้เปิดดู
แอพพลิเคชั่น จึงไม่ได้รับการแจ้งทันทีท าให้เกิด
ความล่าช้าในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือการ
ให้บริการ ซึ่งได้แสดงจากข้อมูลการแจ้งและการ
ให้บริการดังรูปที่ 2  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ตารางข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 

จากตัวอย่างข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน จะ
เห็นข้อมูลช่วงเวลาที่มีการแจ้งขอใช้บริการ(Day 
Order) และการด าเนินการหลังได้รับแจ้ง(Day 
Service) ที่มีช่วงวันที่แตกต่างกัน ซึง่เกิดจากการ
ที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปดูหน้าจอแจ้งตลอดเวลา 
หรืออาจจะยังมีภารกิจอย่างอื่น 

2. เมื่อบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การกลับเข้า
ไปบันทึกข้อมูลการให้บริการจะต้องกลับไปที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อท าการบันทึกผล
การปฏิบัติงานซึ่งท าให้เกิดการลืมการลงบันทึก
การปฏิบัติงาน เนื่องจากอาจจะต้องมีการไป
ปฏิบัติงานยังจุดอื่นอีกและระบบการบันทึกการ
ให้บริการยังขาดข้อมูลด้านการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ด้านความพึงพอใจเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบงานได้ ถึงแม้หากมีการประเมินความพึง
พอใจภายหลังผู้รับบริการอาจจะมีการให้คะแนน

ที่ไม่ตรงกับการรับบริการของตนเนื่องจากได้ทิ้ง
เวลาไปนานมากกว่าจะได้มีการประเมินความพึง
พอใจ 

จากทั้งสองประเด็นที่ได้แสดงให้เห็นนั้น จะ
เห็นได้ว่ากระบวนการการให้บริการยังมีจุดอ่อน 
ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อันเนื่องจาก
ข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ
โปรแกรมที่ไม่เอื้อกับการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการออกแบบระบบงาน
ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพิ่มขึ้นเพื่อใช้
เทคโนโลยีด้าน internet และ social network 
ในการปฏิบัติงาน 

3.2 กำรออกแบบระบบงำนใหม่ 
ในการออกแบบรูปงานใหม่จะเป็นการน า

ระบบงานเดิมมาเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่
อ านวยความสะดวกในการท างานได้ดียิ่งขึ้นดังรูป 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 3 ผังการปรับปรุงระบบงานใหม่ 

จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบหน้าจอให้
รองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ smartphone และ
tablet ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถพกพาไป
ท าการบันทึกข้อมูลได้ที่หน้างาน การให้บริการ
ไว้ เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานได้อีกด้วย ใน
ประ เด็นการที่ ไ ด้ รั บแจ้ งก ารขอใช้บ ริ ก าร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถได้รับข้อมูลการแจ้งขอใช้
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บริการผ่านระบบ line หากผู้รับบริการมีการลง
บันทึกความต้องการขอใช้บริการในระบบ ดังนั้น
ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ขอใช้บริการได้อย่างทันท่วงที  

3.3 กำรน ำเอำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ใน
กำรปรับปรุงระบบงำน 

  ในการออกแบบระบบงานใหม่นั้น เป็นการ
น าเอาประเด็นปัญหาของระบบงานเดิมมาแก้ไข 
โดยเพิ่มเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน
เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งมีประเด็นในการออกแบบ
ระบบใหม่ดังนี้ 

1. ออกแบบโปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ให้
รองรับกับอุปกรณ์พกพามากยิ่งขึ้น โดยการใช้
ความรู้ด้านการสร้างเว็บเพจส าหรับอุปกรณ์หลาย
รูปแบบคือ หน้าจอการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานจะมี
การปรับขนาดและรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะแสดงข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่าง
กัน โดยการใช้งานความสามารถของภาษา html 
และ cascading style sheets หรือ css รวมไป
ถึงการใช้ bootstrap framework รวมถึงการ
ท างานร่วมกับระบบ back office ที่ใช้เทคโนโลยี 
PHP MySql และ Codeignator Frameworks 
ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถจัดการข้อมูลได้
อย่างสวยงามและการท างานที่ถูกต้องครบถ้วน 

2. การน าโมดูลฟังก์ชั่นการท างานเชื่อมต่อ  
LINE social กับ PHP เพื่ อที่ จะสามารถส่ ง
ข้อมูลจากโปรแกรมไปยังผู้ใช้งาน line group 
ส าหรับการรับแจ้งการขอใช้บริการอย่างทันท่วงที 
ดังรูปที่ 4 

3 .4 กำรออกแบบหน้ ำ จ อส ำ ห รั บ
บุคลำกรที่ใช้บริกำร 

รูปที่ 5 ผังหน้าจอการท างานส าหรับผู้ใช้บริการ 

 จากรูปที่ 5 จะเป็นการออกแบบหน้าจอ
ส าหรับผู้ใช้บริการ โดยจะแบ่งเป็นก่อนการล็อค
อินเข้าสู่ระบบ 2 หน้าจอและหลังเข้าสู่ระบบอีก 
2 หน้าจอ ดังนี้ 

 

รูปที่ 6 หน้าจอหลักของโปรแกรมแจ้งขอใช้
บริการและหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติงานรวม 
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3 .5 กำรออกแบบหน้ ำ จ อส ำ ห รั บ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

รูปที่ 7 หัวหน้าจอการท างานส าหรับเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

จากรูปที่ 7 เป็นการออกแบบหน้าจอส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยประกอบด้วยหน้าจอ 
ซึ่งมีหน้าจอก่อน Login 2 หน้าจอซึ่งเหมือนกับ
ของผู้รับบริการที่แสดงในรูปที่ 6 และหน้าจอ
หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ 3 หน้าจอ ดังรูป 

รูปที่ 8 หน้าจอการเปิดให้บริการโดยเจ้าหน้าที่
และหน้าจอประวัติการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.6 ระบบรำยงำนกำรให้บริกำร 

โปรแกรมขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ ได้
จัดท ารายงานส าหรับสรุปผลการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 2 แบบ คือ รายงานสถิติการให้บริการ 
ซึ่งได้แสดงในรูปแบบกราฟและตารางข้อมูล และ
คะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาในการรายงานได้ ดัง
รูปที่ 9  

รูปที่ 9 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

5.  ผลกำรด ำเนินงำน   

จากการพัฒนาโปรแกรมขอใช้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่นั้น ได้มีการน ามาใช้งาน
ในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แยกออกจาก
หน่วยงานซ่อมบ ารุง เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศโดยเฉพาะ ท าให้
สามารถด าเนินการให้บริการได้รวดเร็วขึ้น และมี
ระบบรายงานที่ดีขึ้น โดยรายงานในส่วนสถิติการ
บริการในด้านต่างๆ และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และท าให้เวลาในการให้บริการลดลง
ดังรูป 

รูปที่ 10 เปรียบเทียบเวลาในการให้บริการ
ระหว่างแบบเดิมและแบบใหม่ 
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6. สรุป 
จากรูปที่ 10 สามารถสรุปได้ว่า  
1. เวลาในการปฏิบัติงานในโปรแกรมแบบ

ใหม่ลดลงคิดเป็นร้อยล 97.90 เมื่อเทียบกับ
ระบบเดิม   

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้การขอ
ใช้บริการและตอบสนองการให้บริการได้แบบ 
real time 

3.โปรแกรมใหม่นี้สามารถแก้ไขปัญหาของ
กระบวนงานที่มีความล่าช้าและการท าข้อมูล
สรุปผลปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดี 

7. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact ) 

ระบบนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงาน
บริการด้านอื่นๆที่มีลักษระคล้ายกัน เช่น การ
แจ้งซ่อมบ ารุงอาคาร ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล 
หรือการให้บริการด้านอื่นๆ ให้สามารถจัดการ
งานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก
ยิ่งขึ้น 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงระบบการแจ้งเวียนหนังสือ
ราชการโดยประยุกต์ใช้ Application               

Canva 
นางรุจิรา  โชคสวัสดิ ์และคณะ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ             
สังกัด คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
การปรับปรุงกระบบการแจ้งเวียนหนังสือราชการโดย

ประยุกต์ ใ ช้  Application Canva ด า เ นินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่  

1. ให้บุคลากรของคณะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ถึง  
2. ลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือแจ้งเวียน  
3.เพิ่มความน่าสนใจของเน้ือหาในหนังสือเวียนให้ น่าอ่าน 

เ น่ื อ งจ าก เ ป็ นก ารน า เ สนอที ่ส รุ ป ใ จคว ามแล้ ว  ก าร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดว้ย Application Canva เป็น
การประชาสัมพันธ์ทีม่ีประสิทธิภาพ เข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 
ใช้งานง่าย สวยงาม อ่านเข้าใจง่าย เป็นการสรุปใจความทีส่ัน้ 
กะทัดรัด อีกทัง้สามารถสร้างสือ่การน าเสนอได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น Presentation Poster Card เป็นต้น  
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1. บทน ำ 

ด้ ว ย ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการเอกสารราชการของหน่วยงาน หนึ่งใน
ภารกิจที่ส าคัญคืองานด้านการประชาสัมพันธ์ 
แจ้งเวียนหนังสือราชการและการแจ้งเวียนข้อมูล
ข่าวสารทั่วไปของคณะ โดยจากระบบเดิมเป็นการ
ด าเนินการผ่านแฟ้มหนังสือแจ้งเวียน ต่อมา
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ( UBU Data 
Management System) โดยด าเนินการในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม
ปัญหาในการใช้งานที่พบคือ บุคลากรบางส่วนยัง
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ จากการ
วิเคราะห์หาปัญหาพบว่าสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ 

1. เรื่องที่แจ้งเวียนมีจ านวนมาก 
2. เอกสารแต่ละเรื่องมีจ านวนหลายแผ่น

ส่วนใหญ่มีเนื้อหามาก  
3. การสแกนเอกสารบางฉบับไม่ชัดเจน 

ท าให้ผู้อ่านไม่สนใจ 
  ดังนั้น งานบริหารทั่วไป จึงเห็นว่าควรมี
การปรับปรุงรูปแบบวิธีการการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้น่าสนใจ ซึ่งหลังจากได้รับการอบรม
ให้ใช้ Application Canva  จึงได้น า Application 
Canva มาประยุกต์ใช้ ในการประชาสัมพันธ์
ข่ า ว ส ารต่ า ง  ๆ ภาย ในคณะ ท า ใ ห้ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
และสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อปรับปรุงรูปแบบวิธีการแจ้งเวียน

ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากร 
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล

ข่าวสารภายในองค์กร 
2.3 เพื่อลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือ

และเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหา 
 

3. วิธีกำร เครื่องมือ 
มีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1 การระบุปัญหาและการวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหา โดยน าหลัก Root cause 
analysis มาใช ้

3.2 การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
บุคลากรงานบริหารทั่วไป และงานอื่น ๆ เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาตลอดจนก าหนดแนวทางแก้ไข 

3.3 ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ร่วมวิเคราะห์การแจ้งเวียนเอกสารแบบเดิม และ
ห า รื อ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

3 .4 น า ร ะ บ บ ลี น  ( LEAN)  ซึ่ ง เ ป็น
เครื่องมือในการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น  ด้ ว ย วิ ธีก า ร ล ด
กระบวนงานในเรื่องของการส าเนาเอกสารเป็น
ไฟล์ PDF ซึ่งเป็นงานที่ไม่สร้างมูลค่า และน า
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ด้ วย Application 
Canva มาใช้แทน โดยการสรุปเนื้อหาที่ส าคัญ
เพื่อให้ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ 

 เครื่องมือที่น ำมำใช้ 
1. ใ ช้  Application Canva ( แ บบฟรี

ออนไลน์ https://www.canva.com/) เพื่อการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

2.  ใ ช้  Application Line (ไ ลน์ ก รุ๊ ป
คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นเครื่องมือ/ช่องทาง
แจ้งเวียน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคือ 
ใช้การสัมภาษณ์บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยมีค าถามหลัก จ านวน 3 ค าถาม คือ  

1 )  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
กระบวนการแจ้งเวียนข่าวสาร 

2) ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

3) ร้อยละการรับรู้จ านวนเรื่องใน
การประชาสัมพันธ์ 

https://www.canva.com/
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รูปแบบ/ขั้นตอนกำรท ำงำน 

รูปแบบเดิม                                            รูปแบบใหม่ 

หนังสือรับเข้ำ หนังสือรับเข้ำ 

1. ลงรับเอกสารในระบบ 1. ลงรับเอกสารในระบบ 

2. เสนอหนังสือต่อผู้บริหาร 2. เสนอหนังสือต่อผู้บริหาร 

3. ผู้บริหารสั่งการ 3. ผู้บริหารสั่งการ 

4. งานบริหารทั่วไปแจ้งเวียนถึงบุคลากรใน
รูปแบบหนังสือบันทึกข้อความท่ีเป็น PDF 

4. งานบริหารทั่วไปแจ้งเวียนถึงบุคลากรโดยใช้ 
Application Canva ผ่านไลน์กรุ๊ปคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

5. บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสาร 5. บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารตามช่องทางท่ี
คณะแจ้งเวียน 

4. ผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย   
4.1 ผลกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

แสดงได้ตามรูปภาพตัวอย่าง ดังนี้ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

รูปที่ 1 เปรียบเทียบรูปแบบการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว 
(แบบเดิม/แบบใหม่) 
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รูปที่ 2 ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการช่ัวคราว (แบบเดิม/แบบใหม่) 

 

 

 
 
 
 

 

 

รูปที่ 3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานฯ (แบบเดิม/แบบใหม่) 

4.2 ผลกำรรวบรวมข้อมูล 
ผลการส ารวจข้อมูลการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วย Application Canva 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นดังนี้ 
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 

กิจกรรม จ ำนวนที่แจ้งเวียน จ ำนวนที่แจ้งเวียน
โดย canva 

คิดเป็นร้อยละ 

1. จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์ 46 46 100 

ควำมคิดเห็นของบุคลำกร จ านวนบุคลากรที่
ตอบ 

จ านวนบุคลากรพึง
พอใจ/รับรู้ 

คิดเป็นร้อยละ 

2. ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ 80 76 95 

3. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 80 77 96.25 

4. ร้อยละการรับรู้จ านวนเรื่องในการ
ประชาสัมพันธ์  

24 24 100 

 

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน 

อธิบำยผล 

จากการด าเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2564 
ถึงเดือน กรกฎาคม 2565 พบว่างานบริหาร
ทั่วไป ท าการประชาสัมพันธ์ 46 ครั้ง มีผล
ความพึงพอใจร้อยละ 95 และมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารร้อยละ 96.25 จากจ านวนผู้ตอบค าถาม
ทั้งสิ้น 80 คน และมีการรับรู้จ านวนเรื่องที่
ประชาสัมพันธ์ร้อยละ 100 จากจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 24 คน โดยมีข้อเสนอแนะ 
คือ ให้เพิ่มลิงก์ (Link) หรือ คิวอาร์โคด (QR 
Code) ของเอกสารนั้น หากมีรายละเอียดที่
ส าคัญ และควรมีข้อความเกริ่นน าถึงเรื่องที่จะ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าเรื่องนั้น
เกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่ก่อนคลิกเข้าไปอ่าน 
อีกทั้งควรเพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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5. สรุป  

การใช้ Application Canva เป็นเคร่ืองมือในการท างาน สามารถลดภาระการท างานในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ และท าให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในคณะมีประสิทธิภาพ บุคลากรของ
คณะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว เข้าใจในข้อมูลข่าวสารได้ดี และท าให้การสนองตอบต่อข้อมูล
ข่าวสารมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินการตามภารกิจของคณะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
พันธกิจ และเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact)  

1. ใช้ประโยชน์ได้กับทุกส่วนงาน เนื่องจากเป็น Application ที่ใช้ได้ง่าย มีหลากหลายรูปแบบ
มีแบบที่เป็นมาตรฐาน และแบบที่ให้ผู้ใช้สามารถก าหนดขนาดเองได้ 

2. สามารถท าเป็น Infographic เพื่อน าเสนอผลงาน หรือประกอบการท าคู่มือได้  
3. สามารถประยุกต์หรือดัดแปลงเนื้อหาไปจัดท าเป็นโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์อีกช่องทาง

หนึ่งได ้
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การปรับปรุงกระบวนงานบริหาร
งบประมาณด้านการจัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ์
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ 

Google Sheet 
นางปาริชาติ สุรมาตย์ 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ                                       
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
กระบวนงานบริหารงบประมาณด้านการจัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ Google Sheet เป็นการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อ 1. ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ให้
สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการหรือแนวทางทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 2. ลด
ระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลเพือ่รายงานผล 3. ให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบใน
การจัดซือ้ครุภัณฑ์สามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได้ 4. ให้ผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยมีวิธีการ
ด าเนินงานเป็น 7 ขัน้ตอน ดังนี้ ขัน้ตอนที ่ 1 ศึกษาประเด็นปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาในการด าเนินงานในรูปแบบเดิม ขัน้ตอนที ่2 
ประชุมออกแบบและพัฒนากระบวนการท างานในรูปแบบ Google Sheet 
ขั ้นตอนที ่3 น าเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ เพือ่ขออนุมัติหลักการ ขัน้ตอนที ่4 
ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ขัน้ตอนที ่5 ทดสอบ
การใช้งานผ่าน Google Sheet ระยะที ่ 1 (ไตรมาสที ่ 1) ขั ้นตอนที ่6 
ประมวลผลการทดสอบใช้งานผ่าน Google Sheet  รายงานต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน และปรับปรุง Google Sheet ตามค าแนะน า
ของผู้ใช้งาน และข้อเสนอแนะผู้บริหาร ขัน้ตอนที ่7 ทดสอบการใช้งานผ่าน 
Google Sheet ต่อเน่ืองอีก 2 ระยะ และรายงานผลรายไตรมาส ขัน้ตอนที ่8 
จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานเพือ่เปรียบเทียบผลของปีงบประมาณ 2564-2565 
ขัน้ตอนที ่9 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

ผลการด าเนินงานสรุปผลได้ดังน้ี 1. กระบวนงานบริหารงบประมาณด้าน
การจัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้  Google 
Sheet ท าให้สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการหรือแนวทางทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กระบวนงานบริหารงบประมาณด้านการจัดซือ้จัด
จ้างครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ Google Sheet 
สามารถลดระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลเพือ่การรายงานผลลงได้มากกว่าร้อยละ 
50 จากระยะเวลาการจัดท าข้อมูลเดิม 3. กระบวนงานบริหารงบประมาณด้าน
การจัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ Google 
Sheet เป็นเครือ่งมือทีผู่้บริหารและผู้รับผิดชอบในการจัดซือ้ครุภัณฑ์สามารถ
ตรวจสอบสถานะการด าเนินงานได้ 4. กระบวนงานบริหารงบประมาณด้านการ
จัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ Google Sheet 
ท าให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณหมวดครุภัณฑ์เ ป็นไปตามระยะเวลาที ่
กระทรวงการคลังก าหนดรายไตรมาสได้ 
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1. บทน ำ 

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ การจัดหา
งบประมาณ การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาล และหน่วยงานก าหนด ซึ่งมีผลผลิตด้านผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากส านักงบประมาณประมาณ 5 ล้านบาท/ปี 
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการบริหารงบประมาณระหว่างปี ด้านการจัดซื้อ จัดหางบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์การศึกษา ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้บรรลุตามเป้าหมายที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้ 
ทั้งนี้จากการค้นหาสาเหตุของปัญหาในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ พบว่าเกิดจาก ข้อขัดข้องใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการการต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านพัสดุ การ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตลอดจนกรณีไม่มีผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์ได้เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์เฉพาะอาจต้อง
มีการจัดซื้อจากต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลานานหลายเดือน เป็นต้น โดยมีผลการด าเนินงาน (สถิติ
ย้อนหลังในปี 2564-2565) ที่ผ่านมาพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนงานในทุกราย
ไตรมาส ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปี 
2564-2565 รายไตรมาส 

ไตรมำส ปี 2564 ปี 2565 
แผน ผล ส่วนต่ำง แผน ผล ส่วนต่ำง 

1 20.00 0.00 -20.00 13.00 5.42 -7.58 
2 45.00 0.00 -45.00 29.00 43.37 +14.37 
3 65.00 99.27 34.27 46.00 95.96 +49.96 
4 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 +25.00 

  จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ จึงมีแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงกระบวนงานการบริหารงบประมาณระหว่างปี ด้านการจัดซื้อ จัดหางบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
การศึกษารายไตรมาส เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการที่ดีกับบุคลากร 
และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ จากการด าเนินงานในรูปแบบเดิมยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย และส่งผลต่อการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป  

2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณหมวดครุภัณฑ์
ให้สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการหรือแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. เพื่อลดระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลเพื่อรายงานผล 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์สามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได้ 
4. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายรายไตรมาส  
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3. วิธีกำร  

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ ได้
ออกแบบขั้นตอนการบริหารงบประมาณ หมวด
ครุภัณฑ์การศึกษาก่อนเริ่มปีงบประมาณ และ
วางแผนแนวทางการติดตามผลด าเนินงานตาม
ขั้นตอน ระเบียบ วิธีการการเบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ระยะเวลาในการด าเนินงานในรูป
แบบเดิม (ต.ค.2564) 

3.2 ประชุมออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ท างานในรูปแบบ Google Sheet ร่วมกับ
งานพัสดุ (ต.ค.2564)  

3.3 งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพ น าเสนอประเด็นปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงาน ครั้ งที่  9/2564 เมื่อวันที่  5 
ตุลาคม 2564 เพื่อขออนุมัติหลักการ 

3.4 งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพ จั ดปร ะชุ ม ชี้ แ จ ง แน วท า งก า ร
ด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2564 

3 .5 ทดสอบการใช้ งานผ่ าน Google 
Sheet ระยะที่ 1 ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2564 (ไตรมาสที่ 1) 

3.6 ประมวลผลการทดสอบใช้งานผ่าน 
Google Sheet  ร า ย ง า น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน และปรับปรุง 
Google Sheet ตามค าแนะน าของผู้ใช้งาน
และ ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 

3 .7 ทดสอบการใช้ งานผ่ าน Google 
Sheet ต่อเนื่องอีก 2 ระยะ และรายงานผล
รายไตรมาส  

3.8 จัด เก็บข้อมูลการด า เนินงาน เพื่ อ
เปรียบเทียบผลของปีงบประมาณ 2564-
2565 

3.9 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

4. เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช ้ 
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ 

เลือกใช้ Google Sheet เป็นเครื่องมือใน
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ 
ซึ่งจะท าให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้งานได้บน
อุปกรณ์หลากหลายแบบ เช่น คอมพิวเตอร์/
แท้ปเลต/โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ   

 

รูปที่ 1 แชร์ไฟล์ข้อมูลที่ Google Drive 

 

รูปที่ 2 แสดงวิธีการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในไดร์ฟ
ที่แชร์ แล้วเข้าที่โฟลเดอร์ ปี 2565 – แผน

งบประมาณงบลงทุน 

 

รูปที่ 3 เข้าไปที่ไฟล์ 65_แผนจัดซ้ือจัดจ้าง
ครุภัณฑ์คณะวิศวกรรมศาสตร์(รวมทุกแหล่ง

เงิน) 
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5. ผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย   
 จากการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าว พบว่า ผลการปรับปรุงสามารถลดระยะเวลา
การจัดท าข้อมูลเพื่อรายงานผลได้มากกว่าร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 2 ระยะเวลาการจัดท า
ข้อมูลเพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 และรูปที่ 4 ข้อมูลการลดระยะเวลาในการรายงานผลก่อน -หลังการปรับปรุง
กระบวนงาน 

ตำรำงที่ 2 ระยะเวลาการจัดท าข้อมูลเพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  

ขั้นตอน 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ก ำ ร
ด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 2565 

1 .การจั ดท า ข้ อมู ล เพื่ อ
รายงานผล 

2 วัน - ไม่ใช้เวลาในการจัดท าข้อมูล เนื่องจากมี
การรายงานทุกคร้ังที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง 

2.การตรวจสอบข้อมูล 1 8 0 
นาที 

30 นาที ลดระยะเวลาได้ 150 นาที 

3.การจัดท ารายงาน 60 นาที 30 นาที ลดระยะเวลาได้ 30 นาที 
4.การรายงานผล 1 วัน 1 วัน - 
 

 

รูปที่ 4 ข้อมูลการลดระยะเวลาในการรายงานผลก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนงาน
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ในส่วนผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า ภายหลังปรับปรุงวิธีการ
ท างานแล้ว สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป จากเดิมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในไตรมาส 1-3 ดังตารางที่ 
1  

6. สรุป  
จากการด าเนินงานดังกล่าวพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลเพื่อการรายงานผลลงได้

ร้อยละ 100 จากระยะเวลาการจัดท าข้อมูลเดิมต้องใช้เวลา 2 วันในการตรวจสอบ หลังจากการ
ปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวแล้วไม่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเพราะสามารถน าข้อมูลที่บันทึกในระบบมา
รายงานผลได้ทันที อีกทั้งยังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังก าหนดรายไตรมาส สรุปได้ว่า การด าเนินงานปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าว 
สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1-4  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการ
บริหารงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ให้สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการหรือแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

7. ควำมสำมำรถในกำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact)  

จากการด าเนินงานในเรื่องการปรับปรุงกระบวนงานบริหารงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ Google Sheet สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และเป็น
แนวทางในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิผล 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การปรับปรุงกระบวนงานการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการกรณีมีค่าวัสดุ               

ค่าจ้างเหมาหลายชุด 
นางลัพธวรรณ  วงศ์บุญและคณะ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดบั ช านาญการพิเศษ               
สังกัด คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
การปรับปรุงกระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการกรณีมีค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาหลายชุดด าเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) ปรับปรุงขัน้ตอนการท างานด้าน
การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ 2) เพือ่สามารถตัดลูกหนี้
ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาได้ในคราวเดียว 3) ลดระยะเวลาใน
การส่งเอกสารวางฎีกา 4) เพือ่ลดระยะเวลารับเงินจาก
การวางฎีกา มีกระบวนการระบุปัญหาและการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา โดยหลัก Root Cause Analysis 
เปรียบเทียบขัน้ตอนการส่งเอกสารขออนุมัติจัดโครงการ
แบบเดิมและวางแผนปรับปรุงขัน้ตอนการส่งเอกสารขอ
อนุมัติจัดโครงการแบบใหม่ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องคือ
งานพัสดุและน าระบบลีน (LEAN) ซึง่เป็นเครือ่งมือในการ
ปรับการบริหารจัดการโดยการลดกระบวนการท างานที ไ่ม่
สร้างมูลค่า ผลการด าเนินงานเมือ่เปรียบเทียบวิธีการเดิม
ในไตรมาส 1 และ 2 ของ ปี 2564 และวิธีการใหม่ในไตร
มาส 1 และ 2 ของปี 2565 พบว่า สามารถลดระยะเวลา
การเบิกจ่ายลงในการเปรียบเทียบช่วงไตรมาส 1 ร้อยละ 
74.29 ช่วงไตรมาส 1 ร้อยละ 26.92 ตามล าดับ สรุปได้
ว่าผลการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยสามารถ
ตัดลูกหนี้เงินยืมได้ในคราวเดียวโดยไม่ต้องรอเอกสาร
โครงการทัง้หมด สามารถส่งวางฎีกาได้เร็วขึน้และได้รับเงิน
คืนเงินยืมได้เร็วขึน้เช่นกัน 
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1. บทน ำ  
งานการเงิน ส านักงานเลขานุการ  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสาร
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการ โดยมีค่าใช้จ่ายตามหมวด
รายจ่ายพื้นฐานได้แก่ หมวดค่าตอบแทน หมวด
ค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ ในปีที่ผ่านๆมานั้น 
คณะฯมีนโยบายในการอนุมัติการยืมเงินทดรอง
จ่ายส าหรับการจัดท าโครงการที่มีค่าใช้จ่ายทั้ง
สามหมวดรายจ่ายคือค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและ
ค่าวัสดุ โดยให้มีการยืมเงินทดรองจ่ายรวมเป็น
สัญญายืมเงินทุกหมวดรายจ่ายในชุดเดียวกันทั้ง
โครงการ  ดังนั้นเมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินการเสร็จสิ้น ในขั้นตอนการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการจึงต้องรวบรวม
และจัดส่ง เอกสารทั้ งสามหมวดรายจ่ายให้
ครบถ้วนพร้อมกัน งานการเงินจึงจะสามารถตัด
ลูกหนี้เงินยืม และส่งวางฎีกาเบิกจ่ายได้ แต่ถ้า
หากยังไม่สามารถรวบรวมได้ครบถ้วน จะท าให้
การส่งวางฎีกาล่าช้า การรับคืนเงินยืมจากการ
วางฎีกาล่าช้า  และไม่สามารถตัดลูกหนี้ได้ใน
คราวเดียวได้ จากการทบทวนหาสาเหตุของ
ปัญหา พบว่าหมวดรายจ่ายที่มักมีเอกสารไม่
ครบถ้วนส่วนใหญ่เป็นเอกสารหมวดค่าวัสดุ จ้าง
เหมา อันเนื่องมาจากต้องมีกระบวนงาน ขั้นตอน
การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ
รับและการจัดท าเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายที่ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ดังนั้ น จึ งมี แนวคิดในการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อสามารถตัดลูกหนี้ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมาได้ในคราวเดียว 

2.3 เพื่อลดระยะเวลาในการส่งวางฎีกา  
2.4 เพื่อลดระยะเวลารับเงินจากการวางฎีกา 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การระบุปัญหาและการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา โดยน าหลัก Root cause 
analysis มาใช ้

3.2 การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุปปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ตลอดจนก าหนดแนวทางแก้ไข 

3.3 ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ร่วม
วิเคราะห์การส่งเอกสารขออนุมัติจัดโครงการ
แบบเดิมและ วางแผนปรับปรุงขั้นตอนการส่ง
เอกสารขออนุมัติจัดโครงการแบบใหม่ร่วมกับงาน
พัสดุ 

3.4 น าระบบลีน (LEAN) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการ
ท างานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถใน
การปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องมาใช้   โดยมีผลการด าเนินการสรุปได้
ตามรูปที่ 1 และ 2 

 

 
รูปที่ 1 ระบบงานเดิม 
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รูปที่ 2 แนวทางการแก้ไขระบบงานใหม่ 

 
3 . 5  ก า รปรั บ ป รุ ง ก ร ะ บ วน ง าน โ ด ย

ด าเนินการตามรูปที่1และรูปที่ 2 มีการปรับปรุง
ขั้นตอนกระบวนงานโดยให้จัดท าสัญญายืมเงิน
หลายรายการ โดยแยกสัญญายืมเงินส าหรับชุด
ยืมโครงการ ยืมค่าวัสดุ และยืมค่าจ้างเหมา เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาในการตัดหนี้ลูกหนี้เงินยืมได้
ทันที โดยไม่ต้องรอส่งเอกสารพร้อมกัน 

3.6 น า Kaizen มาใช้เพื่อให้การท างานง่าย
ขึ้น โดยการออกแบบแบบฟอร์มในการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายใช้ร่วมกันระหว่างงานการเงินและงาน
พัสดุ 

 
รูปที่ 3 แบบฟอร์มการส่งเอกสารเบิกจ่าย

ระหวา่งงานการเงินและงานพัสดุ 
จากรูปที่ 3 มีข้ันตอนการใช้แบบฟอร์ม ดังนี้ 

3.6.1 ขั้นตอนการใช้แบบฟอร์มการส่ง
เอกสารเบิกจ่ายระหว่างงานการเงินและงานพัสดุ 

     1) เมื่อเจ้าของเรื่องส่งเอกสารขอ
อนุมัติจัดโครงการผ่านงานพัสดุ งานการเงิน
ตรวจสอบเอกสารชุดโครงการทุกหมวดรายจ่าย
เรียบร้อยแล้ว แยกชุดเอกสารค่าวัสดุ ค่าจ้าง

เหมาและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายระหว่างการเงินและงานพัสดุ ระบุข้อมูล
เลขที่สัญญายืมเงิน ชื่อโครงการ จ านวนชุด
เอกสารค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ในแบบฟอร์ม
ดังกล่าว และแนบติดไปกับชุดค่าวัสดุ ชุดค่าจ้าง
เหมานั้น 

     2) จัดส่งเอกสารค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมา ที่แนบแบบฟอร์มการส่งเอกสารฯให้กับงาน
พัสดุเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

     3) เมื่อเจ้าของเรื่องส่งเอกสาร
เบิกจ่าย จะจัดส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่งานพัสดุ 
เพื่องานพัสดุตรวจสอบและแนบหลักฐานการจ่าย
ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการส่งเอกสารฯ และ
จัดส่งงานการเงิน 

     4) งานการเงินตรวจสอบเอกสาร
ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการส่งเอกสารฯ และ
ตัดลูกหนี้เงินยืม 

3.6.2 วัตถุประสงค์การใช้แบบฟอร์มการ
ส่งเอกสารเบิกจ่ายระหว่างงานการเงินและงาน
พัสดุ 

เพื่ อ ให้ งานพัสดุรับทราบว่าค่าวัสดุ 
ค่าจ้างเหมา ที่มีการแนบแบบฟอร์มการส่ง
เอกสารเบิกจ่ายระหว่างงานการเงินและงานพัสดุ
แนบมานี้ เป็นเอกสารที่งานพัสดุจะต้องรวบรวม
ส่งให้กับการเงินทั้งหมด เพื่องานการเงินจะได้
ตรวจสอบและตัดลูกหนี้เงินยืมได้ในคราวเดียว  

3.6.3 ประโยชน์ของการใช้แบบฟอร์ม
การส่งเอกสารเบิกจ่ายระหว่างงานการเงินและ
งานพัสดุ 

งานพัสดุสามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายค่า
วัสดุ ค่าจ้างเหมาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
รวดเร็ว รวมทั้งงานการเงินสามารถตัดลูกหนี้ได้
ในคราวเดียว และจัดส่งเอกสารวางฎีกาที่กอง
คลังได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ได้รับเงินคืนจากการ
เบิกจ่ายได้เร็วขึ้นด้วย ซึ่งการรับคืนเงินยืมได้
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อย่างรวดเร็วนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562  

3.7 เครื่องมือที่ ใช้ ในการจัดการข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูลตามเอกสารจริงที่ด าเนินการ โดย
เปรียบเทียบสถิติการด าเนินการในช่วงเดือน 
ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564 และเดือน 

ตุ ล า คม  2564 - มิ ถุ น า ยน  2565 ขอ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เปรียบเทียบและค านวณเป็นค่าร้อย
ละ  

3 . 8   วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ข้ อ มู ล
ปีงบประมาณ 2564 กับปี 2565  

3.9  วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 

ช่ือกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันท่ีจัดโครงการ วันท่ีเร่ิมค านวณ
วันท่ีรับ
เอกสาร
เบิกจ่าย

ระยะเวลาใน
การส่ง

เบิกจ่าย (วัน)

ระเบียบเงิน
ยืมท่ี ม.อบ.
ก าหนดให้ส่ง
ใช้เงินยืม)

จ านวนวันท่ี
ด าเนินการ

เสร็จจนถึงการ
ส่งเบิกจ่าย

ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

โครงการท่ี 1
 ค่าตอบแทน+ค่าใชส้อย (ไม่รวมค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ) 14-ธ.ค.-63 15-ธ.ค.-63 7-ม.ค.-64 23 30 -7

ค่าวัสดุ 14-ธ.ค.-63 15-ธ.ค.-63 10-ม.ค.-64 27 15 12

ค่าจ้างเหมา 14-ธ.ค.-63 15-ธ.ค.-63 11-ม.ค.-64 28 15 13

ส านักงาน

โครงการท่ี 2
 ค่าตอบแทน+ค่าใชส้อย (ไม่รวมค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ) 25-ธ.ค.-63 26-ธ.ค.-63 5-ม.ค.-64 11 30 -19
ค่าวัสดุ 25-ธ.ค.-63 26-ธ.ค.-63 14-ม.ค.-64 20 15 5
ค่าจ้างเหมา 25-ธ.ค.-63 26-ธ.ค.-63 10-ก.พ.-64 47 15 32
ค่าจ้างเหมา 25-ธ.ค.-63 26-ธ.ค.-63 13-ม.ค.-64 19 30 -11
ค่าจ้างเหมา 25-ธ.ค.-63 26-ธ.ค.-63 6-ม.ค.-64 12 30 -18

ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

โครงการท่ี 3
ค่าจ้างเหมา 28-ก.พ.-64 1-มี.ค.-64 4-เม.ย.-64 35 15 20
ค่าวัสดุ 28-ก.พ.-64 1-มี.ค.-64 8-เม.ย.-64 39 30 9

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล

โครงการท่ี 4
ค่าวัสดุ 23-มี.ค.-64 24-มี.ค.-64 4-เม.ย.-64 12 15 -3
ค่าวัสดุ 24-มี.ค.-64 25-มี.ค.-64 22-เม.ย.-64 29 15 14
ค่าวัสดุ 26-มี.ค.-64 27-มี.ค.-64 19-เม.ย.-64 24 15 9

326 -9.2

12.75

สรุปค่าเฉล่ียของรายการท่ีมีก าหนดวันด าเนินการไม่เกิน 30 วัน

สรุปค่าเฉล่ียของรายการท่ีมีก าหนดวันด าเนินการไม่เกิน 15 วัน

ช่ือกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันท่ีจัดโครงการ
วันท่ีเร่ิม
ค านวณ

วันท่ีรับ
เอกสาร
เบิกจ่าย

ระยะเวลาใน
การส่งเบิกจ่าย

 (วัน)

ระเบียบเงินยืม
ท่ี ม.อบ.

ก าหนดให้ส่งใช้
เงินยืม)

จ านวนวันท่ี
ด าเนินการเสร็จ

จนถึงการส่งเบิกจ่าย

ส านักงาน
 โครงการท่ี 1
 ค่าจ้างเหมา  9-15 ธ.ค.64 16-ธ.ค.-64 28-ธ.ค.-64 13 30 -17
 ค่าวัสดุ  9-15 ธ.ค.64 16-ธ.ค.-64 28-ธ.ค.-64 13 15 -2
 ค่าวัสดุ  9-15 ธ.ค.64 16-ธ.ค.-64 28-ธ.ค.-64 13 15 -2
 โครงการท่ี 2
 ค่าตอบแทน+ค่าใชส้อย (ไม่รวมค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ)  26-30 พ.ค.65 31-พ.ค.-65 10-มิ.ย.-65 11 30 -19
 ค่าจ้างเหมา  26-30 พ.ค.65 31-พ.ค.-65 10-มิ.ย.-65 11 30 -19
 ค่าวัสดุ  26-30 พ.ค.65 31-พ.ค.-65 10-มิ.ย.-65 11 30 -19
 โครงการท่ี 3
 ค่าตอบแทน+ค่าใชส้อย (ไม่รวมค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ) 6-ม.ค.-65 7-ม.ค.-65 11-ม.ค.-65 5 30 -25
 ค่าวัสดุ 6-ม.ค.-65 7-ม.ค.-65 11-ม.ค.-65 5 30 -25
 ค่าจ้างเหมา 6-ม.ค.-65 7-ม.ค.-65 11-ม.ค.-65 5 30 -25
 โครงการท่ี 4
 ค่าจ้างเหมา  21-22 เม.ย.65 23-เม.ย.-65 5-พ.ค.-65 13 30 -17
 ค่าจ้างเหมา  21-22 เม.ย.65 23-เม.ย.-65 5-พ.ค.-65 13 30 -17

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
 โครงการท่ี 5
 ค่าตอบแทน+ค่าใชส้อย (ไม่รวมค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ)  30 มี.ค.-3 เม.ย.65 4-เม.ย.-65 19-เม.ย.-65 16 30 -14
 ค่าวัสดุ  30 มี.ค.-3 เม.ย.65 4-เม.ย.-65 19-เม.ย.-65 16 15 1
 ค่าจ้างเหมา  30 มี.ค.-3 เม.ย.65 4-เม.ย.-65 19-เม.ย.-65 16 30 -14

 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 โครงการท่ี 6
 ค่าจ้างเหมา 7 ก.พ.-1 พ.ค.65 2-พ.ค.-65 26-พ.ค.-65 25 30 -5
 ค่าจ้างเหมา 7 ก.พ.-1 พ.ค.65 2-พ.ค.-65 26-พ.ค.-65 25 30 -5

211 -17.25
-1

สรุปค่าเฉล่ียของรายการท่ีมีก าหนดวันด าเนินการไม่เกิน 30 วัน
สรุปค่าเฉล่ียของรายการท่ีมีก าหนดวันด าเนินการไม่เกิน 15 วัน
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4. ผลกำรด ำเนินงำน   
ผลการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนงานด้านการเบิกจ่ายโครงการ ที่มีค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาหลาย

ชุด เมื่อได้ด าเนินการปรับปรุงโดยการให้ยืมเงินทดรองจ่ายแยกระหว่างชุดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมา และใช้แบบฟอร์มการส่งเอกสารสารเบิกจ่ายแล้ว ผลการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
สามารถตัดลูกหนี้เงินยืมได้ในคราวเดียว โดยไม่ต้องรอเอกสารโครงการทั้งหมด สามารถส่งวางฎีกา
ได้เร็วข้ึน ส่งผลให้ได้รับเงินคืนเงินยืมได้เร็วข้ึนเช่นกัน   

 
รูปที่ 6 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ 2565  
 

 
รูปที่ 7  แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 และ

งบประมาณ 2565 
 
จากผลการด าเนินงานในรูปที่ 6 และรูป

ที่ 7 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 15 วัน ผลการ
ด าเนินการคือ ส่งช้ากว่าก าหนดเฉลี่ย 12.75 
วัน คิดเป็นร้อยละ 85 ของจ านวนวันตามเกณฑ์
ที่ก าหนด และตามเกณฑ์ที่ส่งใช้ เงินยืมตาม
ก าหนด 30 วัน ผลคือส่งเบิกจ่ายได้เร็วกว่า 
 

 
ก าหนดเฉลี่ย 9.2 วัน คิดเป็นร้อยละ 30.67 
ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 15 วัน ผลการ
ด าเนินงานคือ ส่งเร็วกว่าก าหนดเฉลี่ย 1 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ านวนวันตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และตามเกณฑ์ที่ส่งใช้เงินยืมตามก าหนด 
30 วัน ผลคือส่งเบิกจ่ายได้เร็วกว่าก าหนดเฉลี่ย 
17.25 วัน คิดเป็นร้อยละ 57.5 
 

ผลการสง่ใช้

เงนิยมื

คา่เฉลีย่

จ านวนวนั

คดิเป็น

รอ้ยละ(%)

ผลการสง่ใช้

เงนิยมื

คา่เฉลีย่

จ านวนวนั

คดิเป็น

รอ้ยละ(%)

ปี 2564 สง่ชา้กวา่ก าหนด 12.75 85 สง่เร็วกวา่ก าหนด -9.2 -30.67

ปี 2565 สง่เร็วกวา่ก าหนด -1 -6.67 สง่เร็วกวา่ก าหนด -17.25 -57.5

เกณฑก์ารสง่ใชค้นืเงนิยมื

เกณฑส์ง่ใชเ้งนิยมืภายใน15วนั เกณฑส์ง่ใชเ้งนิยมืภายใน30วนั

สรปุผลการด าเนนิงาน
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5. สรุป 
จากการด าเนินงาน สรุปได้ว่าการปรับปรุงกระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกรณี

มีค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาหลายชุด โดยการน าเคร่ืองมือ  
1.หลัก Root Cause Analysis  
2.ระบบลีน (LEAN)  
3.Kaizen  

โดยออกแบบฟอร์มการส่งเอกสารเบิกจ่ายระหว่างงานการเงินและงานพัสดุมาประยุกต์ใช้ 
สามารถแก้ไขปรับปรุงการท างานด้านการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ สามารถตัดลูกหนี้เงินยืมค่าวัสดุ 
ค่าจ้างเหมาได้ในคราวเดียว สามารถลดระยะเวลาในการส่งวางฎีกาและลดระยะเวลารับเงินจากการ
วางฎีกาได้  

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่น
ไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact )  

การปรับปรุงกระบวนงานนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไปได้ โดยการ
ปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มแบบฟอร์มมาช่วยในการปฏิบัติงานก็สามารถท าให้เราสามารถ
เบิกจ่ายเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา 
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การปรับปรุงระบบการยืน่เอกสารด้านบัณฑิตศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาผ่าน Google 

Application  และ Line Application 
นางปาริชาติ ยอดคุณ และคณะ 

ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษาช านาญการ                          
สังกัด คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
การปรับปรุงระบบการยืน่เอกสารด้านบัณฑิตศึกษา ส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่าน Google Application  และ 
Line Application มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) ลดเวลาการเดินทางมา
ยื ่น เ อ ก ส า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ณ  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2) ลดความเสีย่งในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโค
โรน่า 2019 3) เพือ่จัดเก็บค าร้องของนักศึกษาหรือเอกสารต่าง ๆ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขัน้ตอนการด าเนินงานดังน้ี 1) การระบุ
ปัญหาและการวิเคราะห์ลักษณะ/สาเหตุของปัญหา  2) การประชุมผู้
มีส่วนเกีย่วข้องเพือ่วิเคราะห์และก าหนดแนวทางแก้ไข 3) วิเคราะห์
เปรียบเทียบร่วมวิเคราะห์ขัน้ตอน/วิธีการ/เครือ่งมือในการยืน่เอกสาร
ในูปแบบเดิม และ แบบใหม่ 4) น าระบบลีน (LEAN) ซึง่เป็น
เครือ่งมือในการปรับปรุง โดยปรับเป็นการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบไฟล์ PDF ส่งผ่าน Google Form และน าขั ้นตอนการ
สือ่สารผ่าน Line Application มาใช้แทน ผลการด าเนินงานพบว่า 
สามารถช่วยให้นักศึกษาลดระยะเวลาในการเดินทางเพือ่มาติดต่อขอ
ใช้บริการด้วยตนเองเฉลีย่ คนละ 11 ชัว่โมง ระดับความพึงพอใจต่อ
การของนักศึกษาทีใ่ช้งานระบบด้านการประชาสัมพันธ์การใ ช้
แบบฟอร์ม อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด ด้านการใช้งานแบบฟอร์มไม่ยุ่งยาก 
อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด ด้านการใช้งานแบบฟอร์มท าให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการจัดส่งค าร้อง อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด ด้านช่องทางการ
ส่งเอกสาร มีความปลอดภัยใช้งาน อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด  ด้านการ
ช่วยลดระยะเวลาอยู่ในระดับ มากทีสุ่ด และโดยภาพรวมของระบบ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีสุ่ด 
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1. บทน ำ  
  การด าเนินงานตามกระบวนการด้านจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ได้ ด า เนิ นการตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2564  โดยให้บริการแก่นักศึกษาในการ
ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ การขอสอบ การขอเปลี่ยนชื่อหัวข้อ เป็น
ต้น การด าเนินการเหล่านี้ มีขั้นตอนที่นักศึกษา
ต้ อ ง แจ้ ง ค ว ามประสงค์ ต่ อ เ จ้ า หน้ าที่ ง าน
บัณฑิตศึกษา โดยการยื่นใบค าร้องหรือเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ งานบัณฑิตศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนจนเสร็จสิ้น แต่ในช่วงที่มีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด
19) กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อควบคุมหรือลดการแพร่ระบาด เช่น 
มาตรการห้ามบุคคลมีการเดินทางออกนอก
จังหวัดส าหรับจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ตามระดับ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) 
การให้บุคคลมีการกักตัวหากเดินทางข้ามจังหวัด 
หรือการกักตัวส าหรับบุคคลที่ได้รับเชื้อและมี
ความเสี่ยงสูง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึง
ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบางส่วนมีที่พักอาศัย
อยู่ต่างจังหวัด หรือมีนักศึกษาบางรายพักอาศัย
อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี  แต่ยังเป็นจังหวัดที่อยู่
ในพื้นที่มีความเสี่ยงซึ่งต้องระมัดระวังตัวป้องกัน
ควบคุมไม่ให้ติดเชื้อ จากปัญหาดังกล่าว ท าให้
นักศึกษาไม่สะดวกเดินทางมายื่นค าร้ องขอ
ด าเนินการต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาต้อง
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพื่อมายื่นเอกสาร 
ดังนั้น งานบัณฑิตศึกษา จึงได้เพิ่มวิธีการรับ
เอกสารจากเดิมรับโดยตรงจากนักศึกษาอย่าง

เดียวจึงปรับเพิ่มรับเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านช่องทาง Line Application ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเดินทางมาย่ืนเอกสาร
ด้วยตนเองที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะ
วิ ศ ว ก ร รมศ า สต ร์ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ล า ย เ ซ็ น
อิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารด้านการจัดการศึกษา
ของนักศึกษาได้  แต่การด าเนินงานผ่านช่องทาง 
Line Application ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ยังพบ
ปัญหาอีกว่า เจ้าหน้าที่ด าเนินงานมีการติดต่อ
ประสานงานรวมถึงรับไฟล์ค าร้องจากนักศึกษา
จ านวนมากท าให้การบริการนักศึกษาได้ ไม่
ครบถ้วนพบข้อผิดพลาดไม่ได้น าค าร้องของ
นักศึกษามาด าเนินงานต่อหรือไฟล์ เอกสาร
หมดอายุในการดาวน์โหลด เป็นต้น ในการนี้ 
งานบัณฑิตศึกษาจึงเห็นว่าควรมีการปรับวิธีการ
รับค าร้อง/เอกสารของนักษาวิธีการใหม่ จึงขอ
เสนอ “การปรับปรุงระบบการยื่นเอกสารด้าน
บัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผ่ า น  Google Application  แ ล ะ  Line 
Application” เพื่อให้การบริการหรือด าเนินงาน
ด้านบัณฑิตศึกษาได้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อลดเวลาการเดินทางมายื่นเอกสาร

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

2. เพื่ อจัดท าช่องทางการเก็บค าร้ อง/
เอกสารในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส าหรับ
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ 
3.1 ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน มีดังนี ้



45 
 

1 

2 

3 

1) การระบุปัญหาและการวิ เคราะห์
ลักษณะ/สาเหตุของปัญหา   

2) การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
บุคลากรงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาตลอดจนก าหนดแนวทางแก้ไข  

3) ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วม
วิเคราะห์ขั้นตอน/วิธีการ/เครื่องมือในการยื่น
เอกสารในรูปแบบเดิม และ รูปแบบใหม่  

4) น าระบบลีน (LEAN) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
ในการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนงานใน
เรื่องของการย่นเอกสารฉบับจริงซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ท าให้เกิดความล่าช้าออกไปโดยปรับเป็นการใช้
เอกสารอิ เล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ส่งผ่าน google drive และน าข้ันตอนการส่ือสาร
ผ่าน Application line มาใช้แทน  

  3.2 เครื่องมือที่น ำมำใช้ 
1) Google Applicationโดยวิธีการ

รับไฟล์ค าร้องหรือเอกสารจากนักศึกษาผ่าน 
Google Form   

2) ใช้การแจ้งเวียน การสื่อสาร 
ประสานงานผ่าน Application Line   

3) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
คือ  

3.1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการบริการ 

3.2) การเก็บสถิติเปรียบเทียบ
จ านวนเวลาที่ ใช้ด าเนินการรูปแบบเดิมกับ
รูปแบบใหม่ 

 3.3 ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูล 
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึง 10 มีนาคม 
2565 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึง 10 มีนาคม 2565  มีข้อมูล

การด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 ด้ำนกำรเปรียบเทียบวิธีกำรด ำเนินงำน 
แบบเดิม ใช้ Line Application ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ในการแนะน านักศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือการเขียนแบบฟอร์ม และให้นักศึกษายื่นค าร้องขอด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงการใช้ Line Application ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ ส าหรับให้ศึกษายื่นค าร้องขอด าเนินงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา 

ส่งไฟล์ค ำร้องขอ
ลำพัก 

ติดตำมเรื่องลำพัก 

นศ.แจ้งขอลำ
พัก 

จนท.อ่ำนรับ
เรื่อง 
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานจากการใช้  Line Application ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่แบบ
ช่องทางเดียว 

แบบใหม่ 

 1. ใช้ Line Application ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ หรือโทรศัพท์ ส าหรับให้เจ้าหน้าที่แนะน า
นักศึกษาในเรื่องหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและการเขียนแบบฟอร์มเพื่อยื่นค าร้องขอด าเนินการ 

 2. ใช้ Google Application โดยน ามาเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์และยื่น
ไฟล์ PDF ค าร้องของนักศึกษาเพื่อขอด าเนินงานเรื่องต่าง ๆ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form 
ส าหรับให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบค าร้องของนักศึกษาเพื่อไปด าเนินการต่อจนเสร็จสิ้นขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงการใช้ Google Form ส าหรับให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์และส่งไฟล์ค าร้อง/
เอกสารต่าง ๆ 

 

P1 
P4 

P5 

P6 
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รูปที่ 4 แสดงรายงานข้อมูลการแจ้งความประสงค์ของนักศึกษาในการส่งใบค าร้อง/เอกสาร โดยใช้ 
Google Form   

  4.2 ด้ำนกำรข้อมูลกำรวัดและประเมินผลประสิทธิภำพ 

 รูปแบบเดิม จากการส ารวจระยะเวลาการเดินทางของนักศึกษาถ้ามาย่ืนเอกสารด้วยตนเอง ณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อมูลผลการส ารวจเป็นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ข้อมูลการจังหวัดและระยะเวลาการเดินทางของนักศึกษาถ้ามายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

รูปแบบใหม่ จากการของนักศึกษาที่ใช้วิธีการย่ืนค าร้องหรือเอกสาร โดยใช้ Google Form แทนการ
มาย่ืนด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อมูลผลการส ารวจเป็นดังนี้ 

 

รูปที่ 6 ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

Email ติดต่อ นศ. ไฟล์ค ำร้อง/เอกสำร 
สถำนะควำมคืบหน้ำ

กำรด ำเนินงำนเอกสำร 
ของ จนท. 
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จากผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการการ
ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ ตามรูปที่ 6 พบว่า 
ระดับความพึงพอใจต่อการของนักศึกษาที่ใช้งาน
ระบบด้านการประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์ม 
อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการใช้งานแบบฟอร์ม
ไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการใช้งาน
แบบฟอร์มท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดส่งค าร้อง อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านช่องทาง
การส่งเอกสาร มีความปลอดภัยใช้งาน อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  ด้านการช่วยลดระยะเวลาอยู่
ในระดับ มากที่สุด และโดยภาพรวมของระบบ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

5. สรุป 
จากการด าเนินการปรับปรุงวิธีการยื่นค าร้อง/

เอกสารการด าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่าน Google 
Application  แ ล ะ  Line Application โ ด ย
สรุปผลการด าเนินงานระหว่างการส ารวจระหว่าง
วันที่ 10 ตุลาคม 2564- 10 มีนาคม 2565 
สรุปได้ว่า 

1. นักศึกษาสามารถลดระยะเวลาในการ
เดินทางมายื่นค าร้อง/เอกสารด้านบัณฑิตศึกษา 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้โดยเฉล่ีย 11 ชม.   

2. งานบัณฑิตศึกษา มีช่องทางการรับ
เอกสารของนักศึกษาเป็นระบบมากขึ้น โดย
เอกสารไม่สูญหาย มีระบบการแจ้งสถานะของ
เอกสารให้กับนักศึกษาตรวจสอบได้จากที่เก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Google Drive ท าให้
นักศึกษามั่นใจได้ว่าเอกสารที่ส่งมาถูกด าเนินการ 
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือด าเนินงานแทนกันได้ 

3. นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยง
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) โดย
เจ้าหน้าที่ลดการรับเอกสารหรือพบปะโดยตรงกับ
นักศึกษาได้ถึง 10 คน 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact ) 

สามารถน าวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นอื่น ๆ ของหน่วยงาน เช่น 
การเก็บรวบรวมหลักฐานผลงานงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ด าเนินการไป
น า เสนอผลงานหรือตีพิ มพ์ผลงานผ่ านมา
เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบในขั้นตอนการยื่น
ขออนุมัติส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องรอยื่นข้อมูล
เมื่อนักศึกษาด าเนินการผ่านเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาครบทุกรายการ และสามารถน าข้อมูล
ไปรายงานผลต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าข้อมูล
ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษาต่อไป
ได ้
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การปรับปรุงกระบวนงานการรายงานผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
(google form) 

นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว และคณะ 
ต าแหน่ง บุคลากรปฏบิัติการ สงักัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
การปรับปรุงกระบวนงานการรายงานผลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
(google form) มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1)ปรับปรุงกระบวนงาน
การรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดู
งาน) ให้มีประสิทธิภาพ 2) ลดการใช้กระดาษ 3) ความสะดวก
ในการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา เริ่มด าเนินการในเดือน
เมษายน ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นมา มีวิธีการด าเนินการ 
โดยน าระบบลีน (LEAN) ซึง่เป็นเครือ่งมือในการปรับปรุง
กระบวนงานมาใช้ เช่น ทบทวนขัน้ตอนการด าเนินการแบบเดิม 
ออกแบบขัน้ตอนการรายงานและจัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ 
เครื ่องมือที ใ่ช้ ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ได้แก่  
google form, google sheet, google slide ใช้โปรแกรม
ส่วนเสริม Autocrat  ในการผสานข้อมูลระหว่าง google 
sheet และ google slide เพือ่ให้แสดงรายละเอียดของข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์ PDF ผลการด าเนินการพบว่าวิธีการนี้ ช่วยให้
บุคลากรมีช่องทางทีส่ะดวกในการรายงานข้อมลู ส่งผลให้จ านวน
การรายงานผลฯ เพิ่มมากขึน้ รวมถึงมีการลดขัน้ตอนและลด
ระยะเวลาการท างานในกระบวนงานได้ถึง 2,580 นาที  และมี
การลดการใช้กระดาษได้โดยคิดเป็นร้อยละ 94.51 และผล
ส ารวจบุคลากรทีใ่ช้งานในเรือ่งของความสะดวกรวดเร็วในการ
รายงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลีย่คะแนนเท่ากับ 
4.86 และในเรือ่งของความพึงพอใจต่อขัน้ตอนการท างาน มีผล
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลีย่คะแนนเท่ากับ 4.86 จาก
คะแนนเต็ม 5 
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1. บทน ำ 
งานการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่

สนับสนุนตามพันธกิจด้านบุคลากรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในด้านการบรรจุ แต่งตั้ง การ
เลื่อนระดับ การโอนย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง 
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน การขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง การจัดท าบัตรประจ าตัว 
การออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดเก็บ
รักษาทะเบียนประวัติ และข้อมูลการลาศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม การดูงานวิจัยในประเทศ และ
ต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร ด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิจัย และ
จัดท าสัญญาต่าง ๆ สวัสดิการช่วยเหลือด้านการ
เสียชีวิต งานด้านธุรการ งานสารบรรณ และ
ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
และภายนอกคณะ โดยแบ่งงานตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าใน
เรื่องการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาของ
บุคลากร (การเข้ารับฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดู
งาน) ต่าง ๆ นั้น ใช้แบบฟอร์มกระดาษในการ
รายงาน ประกอบกับระบบการติดตามข้อมูล
ดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ท าให้มี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการ
รายงานข้อมูลดังกล่าว และเพื่อเป็นการลด
ขั้ นตอนและลดระยะ เวลาการท างานของ
เจ้าหน้าที่ และเพื่อลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษ 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ โดยใช้ 
google form ในการรายงานข้อมูล  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนงานการรายงาน

ผลการเข้ารับการพัฒนา (ประชุม/อบรม/
สัมมนา/ดูงาน) ให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
และลดระยะเวลาในการท างาน 

2.2 เพื่อลดการใช้กระดาษ 
2.3 เพื่อความสะดวกในการรายงานผลการ

เข้ารับการพัฒนา (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน) 
3. วิธีกำร/เครื่องมือ 

3.1 วิธีกำร 
1) ทบทวนขั้นตอนและแบบฟอร์มการ

รายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง (ประชุม/
อบรม/สัมมนา/ดูงาน) 

2) ออกแบบขั้นตอนการรายงานและ
จัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ 

3) Upload ลิงก์แบบฟอร์มบนเว็บไซต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4) แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ  

3.2 เครื่องมือ เทคโนโลยี 
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการท างาน ดังนี้ 
1. ใ ช้  google form ใ น ก า ร ส ร้ า ง

แบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดในการรายงาน
การเข้ารับการพัฒนา (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดู
งาน) และข้อมูลจะถูกบันทึกใน google sheet  

2. ใช้ google slide ในการออกแบบ
การแสดงรายละเอียดของข้อมูล 

3. ใช้โปรแกรมส่วนเสริม Autocrat  ใน
การผสานข้อมูลระหว่าง google sheet และ 
google slide เพื่อให้แสดงรายละเอียดของข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์ PDF 

4. น าระบบลีน (LEAN) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดขั้นตอนการ
ท างานและเพิ่มคุณค่าของกระบวนงานโดยลด
ต้นทุนในการใช้กระดาษ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1. จัดเก็บข้อมูลจากสถิติการปฏิบัติงาน

จริงในปีงบประมาณ 2564 และ2565 
2. ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน (บุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) โดยมี
ประเด็นค าถาม 2 ค าถาม ดังนี้ 
- ความสะดวกรวดเร็วในการรายงาน 
- ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการท างาน 
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4.  ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1 รูปแบบ/ขั้นตอนที่ได้รับกำรปรับปรุง 

รูปตัวอย่ำงแบบฟอร์มก่อนปรับปรุง   รูปตัวอย่ำงแบบ google form หลังปรับปรุง 

 
รูปที่ 1 แบบฟอร์มกระดำษส ำหรับกำร

รำยงำน 
ผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ 

 
รูปที่ 2 แบบ google form ส ำหรับกำร

รำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ 
 

 

รูปที่ 3 แบบฟอร์มแสดงข้อมูลกำรรำยงำนจำก google form เป็นไฟล์ pdf. 
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ขั้นตอนก่อนที่ได้รับกำรปรับปรุง 
เวลา
ที่ใช ้
(นาที) 

ขั้นตอนหลังที่ได้รับกำรปรับปรุง 
เวลาที่
ใช้ 

(นาที) 
1. ผู้รายงานปริ้นแบบฟอร์มรายงานฯ 
และกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มรายงานฯ 
(กระดาษ)  
2. ผู้รายงานเสนอแบบรายงานฯ ให้
หัวหน้าภาควิชาฯ/หัวหน้าส านักงานฯ ลง
นามเห็นชอบ และน าส่งให้ เจ้าหน้าที่งาน 
กจ. 
3. เจ้าหน้าที่งาน กจ. รับเรื่อง ตรวจสอบ 
และน าแบบฟอร์มการรายงานฯ ใส่แฟ้ม 
เสนอคณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผ่าน
หัวหน้าส านักงานฯ 
4. หัวหน้าส านักงานฯ ,คณบดี/รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร ให้ความเห็นชอบ 
5. เจ้าหน้าที่งาน กจ. เก็บข้อมูลการ
รายงานฯ โดยการกรอกข้อมูลจาก
แบบฟอร์มการรายงานฯ ที่ได้รับการ
เห็นชอบแล้วลงในฐานข้อมูล ไฟล์ Excel 
6. จัดเก็บแบบฟอร์มการรายงานฯ ใน
แฟ้มเอกสาร 

15 
 
 

12 
 
 
 

10 
 
 
 
5 
 

10 
 
 
 
5 

1. ผู้รายงานกรอกข้อมูลการรายงาน
ฯ ใน google form  
2. เจ้าหน้าที่งาน กจ. รับข้อมูลการ
รายงานฯ ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ 
pdf. โดยท าการดาวน์โหลดไฟล์และ
ลงรับในระบบ e-doc เสนอหัวหน้า
ภาควิชาฯ/หัวหน้าส านักงานฯ 
เห็นชอบผ่านระบบ e-doc 
3. หัวหน้าภาควิชาฯ/หัวหน้า
ส านักงานฯ เห็นชอบและส่งต่อ 
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้
ความเห็นชอบผ่านระบบ e-doc 
4. คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้
ความเห็นชอบ 

 
 

7 
 

10 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

รวมระยะเวลำทั้งหมด 57 รวมระยะเวลำทั้งหมด 27 

 

หมำยเหตุ เก็บข้อมูลโดยวิธีกำรสุ่มและจับเวลำ 

4.2 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประกอบ 

 จากข้อมูลการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน) โดยข้อมูลใน
ปีงบประมาณ2564 และ 2565 มีการปรับขั้นตอนและออกแบบกระบวนงานการรายงานผลการเข้า
รับการพัฒนา โดยการใช้แบบฟอร์มกระดาษในการรายงานข้อมูลดังกล่าว และต่อมาได้มีการปรับปรุง
กระบวนงานและเริ่มใช้แบบฟอร์มออนไลน์ google form ในการรายงานข้อมูลช่วงเดือนเมษายน 
2565 เป็นต้นมา ซึ่งมีการปรับปรุงข้ันตอนก่อนการปรับและหลังการปรับปรุงและมีข้อมูลการรายงาน
ดังนี้ 
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ปีงบประ
มำณ 

จ ำนวนกำร
รำยงำน
ทั้งหมด 
(ครั้ง) 

รำยงำนผ่ำน
กระดำษ
(แผ่น) 

ร้อยละ 
รำยงำนผ่ำน
กระดำษ 

รำยงำนผ่ำน  
Google 

form (ครั้ง) 
(เริ่มใช้ เม.ย.

65) 

ร้อยละ 
รำยงำน
ผ่ำน 

Google 
form 

2564 50 50 100.00 - - 

2565 91 5 5.49 86 94.51 

 

 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบช่องทำงกำรรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ 

อธิบำยผล  

จากตารางข้อมูลขั้นตอนก่อน -หลังการ
ปรับปรุง จะเห็นว่าก่อนการปรับปรุงมีขั้นตอนใน
กระบวนงานจ านวน 6 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาใน
กระบวนงาน 57 นาที ต่อการรายงาน 1 ครั้ง 
ส่วนหลังการปรับปรุงมีขั้นตอนในกระบวนงาน
จ านวน 4 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาในกระบวนงาน 
27 นาที ต่อการายงาน 1 ครั้ง สามารถลด
ระยะเวลาในกระบวนงานได้ 30 นาที ต่อกา
รายงาน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.63 ใน
ปี งบประมาณ 2565 มีการรายงานผ่ าน
แบบฟอร์มออนไลน์ google form จ านวน 86 
ครั้ง จึงสามารถลดระเวลาได้ถึง 2 ,580 นาที
และจากข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 มีการ
รายงานผลการเข้ารับการพัฒนา (ประชุม/

อบรม/สัมมนา/ดูงาน) จ านวนทั้งสิ้น 50 ครั้ง 
โดยใช้แบบฟอร์มกระดาษในการรายงานข้อมูล
ทั้งหมด เป็นจ านวน 50 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 
100 และในปีงบประมาณ 2565 มีการรายงาน
ผลดังกล่าว จ านวนทั้งสิ้น 91 ครั้ง (เดือน
ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565) โดยมีการใช้
แบบฟอร์มกระดาษในการรายงานข้อมูล (เดือน
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จ านวน 5 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.49 และมีการายงานโดย
ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ google form ( เดือน
เมษายน 2565 เป็นต้นมา) จ านวน 86 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 94.51 จากข้อมูลปีงบประมาณ 
2565 จะเห็นว่าสามารถลดการใช้กระดาษได้
เป็นจ านวน 86 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 94.51 
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ตำรำงสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

ล ำดับ รำยกำร
ประเมิน 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ 

1 ค ว า ม
ส ะ ด ว ก
รวด เร็ ว
ใ น ก า ร
รายงาน 

4.86 ดี
มำก 

97.20 

2 ความพึง
พอใจต่อ
ขั้ น ตอน
ก า ร
ท างาน 

4.86 ดี
มำก 

97.20 

จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานทั้งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยในเรื่อง
ของความสะดวกรวดเร็วในการรายงาน มีผล
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 
4.86 และในเรื่องของความพึงพอใจต่อขั้นตอน
การท างาน มีผลคะแนนอยู่ ในระดับดีมาก 
ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5  

5. สรุป  
จาการการปรับปรุงกระบวนงานการ

รายงานผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
(google form) สรุปได้ว่า 

1. มีการปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าว
บรรลุ วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ที่ ตั้ ง ไ ว้  ส ามารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานโดยมีการลดขั้นตอนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่จาก 6 ขั้นตอน เหลือ 4 
ขั้นตอน ท าให้ลดระยะเวลาจากเดิมก่อนการ
ปรับปรุงใช้เวลา 57 นาที หลังการปรับปรุงลด
ระยะเวลาเหลือ 27 นาที ดังนั้นจึงสามารถลด
ระยะเวลาในกระบวนงานได้ 30 นาที ต่อการ
รายงาน 1 คร้ัง ในปีงบประมาณ 2565 มีการ
รายงานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ google form 

จ านวน 86 ครั้ง จึงสามารถลดระเวลาได้ถึง 
2,580 นาที  

2. สามารถลดการใช้กระดาษได้ เป็น
จ านวนที่น่ าพอใจส่งผลให้ เกิดการประหยัด
งบประมาณของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
2565 สามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจ านวน 
86 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 94.51  

3. เพิ่มความสะดวกในการใช้งานแก่
บุคลากร ระบบการรายงานในแบบฟอร์ม
ออนไลน์ google form ช่วยให้การติดตามผลได้
เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่ วยงำนอื่ น ไปใช้ประโยชน์ ในวงกว้ ำง 
(impact) 

จากผลการด าเนินการในเรื่องนี้ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับลักษณะงานด้านอื่น ๆ ของ
งานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ด้านการขอหนังสือ
รับรองประ เภทต่ าง ๆ ด้ านการขอมีบั ตร
ประจ าตัว 
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ระบบจองคิวออนไลน์ผ่าน Application (Line 
Official) เพือ่ให้ค าปรึกษานักศึกษา 

นางสาวดวงมณี  วชรกุลธร 
ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ                          

สังกัด คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบจองคิว นัดหมายแบบออนไลน์ผ่ าน 

Application (Line official) เพือ่ให้ค าปรึกษานักศึกษา 
จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ปรับวิธีการให้บริการเพือ่
ลดความเสีย่งในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  2) เพือ่ลด
ระยะเวลาในการรอรับบริการด้านให้ค าปรึกษา  3) เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา ด าเนินการโดยท าการ
ออกแบบกระบวนงานและขัน้ตอนการขอพบเจ้าหน้าทีผ่่านระบบ
จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน่ได้หลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์ทัง้ระบบแอนดรอย์และระบบไอโอเอส และ
เลือกใช้ Line Official Account เป็นช่องทางการสือ่สารผล
การด าเนินงาน พบว่าในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2565 มีนักศึกษา ผลการด าเนินงาน เริ่ม
จัดเก็บข้อมูลและเริ่มใช้ระบบอย่างเป็นทางการในภาคการศึกษา 
1/2565 พบว่า ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือน
สิงหาคม 2565 (3 เดือน) นักศึกษาใช้ระบบจองคิวทั ้งสิ้น 
จ านวน 337 ครัง้  โดยแยกเป็นการนัดหมายเจ้าหน้าที ่เพือ่ขอ
ค าปรึกษาแนะน า ด้านทุนการศึกษา ด้านกิจกรรม และเรือ่งอืน่ 
ๆ ดังน้ี 1) รับผิดชอบโดย นางสาวดวงมณี วชรกุลธร จ านวน 
282 ครัง้ แยกเป็นเดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 195 ครัง้ 
เดือน กรกฎาคม 2565 จ านวน  51 ครัง้ และเดือนสิงหาคม 
2565 จ านวน 5 ครัง้2)รับผิดชอบโดย นางธีมาพร เนาว์โสภา 
จ านวน 19 ครัง้ แยกเป็นเดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 5 ครัง้  
เดือน กรกฎาคม 2565 จ านวน  7 ครัง้ และเดือนสิงหาคม 
2565 จ านวน 7 ครัง้ 3)รับผิดชอบโดย นายเฉลิมชัย ไชยกาล 
จ านวน 36  ครัง้ แยกเป็นเดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 9 
ครัง้ เดือน กรกฎาคม 2565 จ านวน  14 ครัง้ และเดือน
สิงหาคม 2565 จ านวน 13 ครัง้ 
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1. บทน ำ   
เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 เป็นวงกว้าง ท าให้การจัดการเรียนการ
สอน การติดต่อขอใช้บริการด้านต่าง ๆ แก่
นักศึกษา ต้องด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็น
ความส าคัญของการลดความแออัดในการเข้ามาใช้
บริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่นักศึกษา การที่ต้องใช้ลักษณะการพูดคุย
ใกล้ชิดนักศึกษาจ านวนมาก และมีระยะเวลานาน 
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง 
ดังนั้นจึงได้จัดท าระบบจองคิวเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
การป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งการแก้ปัญหา
การรอคิวเป็นเวลานาน เกิดความสะดวกทั้ ง
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่   

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 

2.2 เพื่อลดระยะเวลาในการรอรับบริการด้าน
ให้ค าปรึกษา 

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
นักศึกษา 

 
3. วิธีกำร/เครื่องมือ   

3.1 วิธีกำร เครื่องมือ เทคโนโลยี 
1) ท าการออกแบบกระบวนงานและ

ขั้นตอนการขอพบเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดหลักการ
ให้ผุ้ใช้งานสามารถใช้ระบบ 

2) จองคิวผ่านแอพพลิ เคชั่นได้หลาย
อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์ทั้ง
ระบบแอนดรอย์และไอโอเอส 

3) การสร้างช่องทางการนัดหมาย โดย
น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ โดย
การสร้าง Line Official Account “@315cruct” 

4) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเพิ่ม
เพื่ อน Line Official Account ด้ วยไอดี ไ ลน์ 
@315cructที่ทางงานพัฒนานักศึกษาได้จัดท าข้ึน 

5) นักศึกษาจองคิ วผ่ าน Rich menu 
“ระบบจองคิว” แล้วลงทะเบียนการจองคิว เมื่อ
นักศึกษาจองคิวเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง
กลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่ 

6) เจ้าหน้าที่อนุมัติวันที่จะให้นักศึกษาเข้า
พบ ตามรายละเอียดที่แจ้งมา และจะมีระบบการ
แจ้งเตือนกลับไปยัง 

7) นักศึกษาเพื่อบอกรายละเอียดการนัด 
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเช็ควันนัดย้อนหลังได้ผ่าน
ทาง Rich menu “เช็ควันนัด” ด้วยรหัสนักศึกษา 
ก็จะสามารถทราบรายละเอียดวันนัดด้วยเช่นกัน 

 
4. วิธีกำรและแนวคิด 

1. สร้าง Line Official Account   
2. เขียนโปรแกรมระบบการจองคิว   
3. เขียนโปรแกรมส าหรับให้นักศึกษา

ค้นหารายละเอียดการจอง   
4. เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบ Line 

Official Account    
5. เขียนโปรแกรมส าหรับให้เจ้าหน้าที่จัดการ

ข้อมูลเบื้องหลัง และเก็บข้อมูลสรุปผลการเข้าใช้งาน
ของนักศึกษา  

6. ส ร้ า ง Rich Menu Line Official 
Accoumt เพื่อใช้งานที่ Line Official Account 
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3.2 รปูแบบและขั้นตอนกำรใช้งำน  
    

        
     รูปที่ 1  รูปแบบและขั้นตอนการใช้งาน        รูปท่ี 2  สแกน QR Code เข้าระบบจองคิวออนไลน์ 

                
 

                         
รูปท่ี 3  ขั้นตอนการจองคิว 

        

รูปท่ี 4  หน้าจอการอนมุัติ    รูปท่ี 5  หน้าจอปฏิเสธ 
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5. สรุป 
จากการด าเนินงาน สรุปได้ว่าระบบจองคิวออนไลน์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งระบบจองคิว และ

ระบบ SMS แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ภายในงานพัฒนานักศึกษาได้อย่างฉับไวและทันเหตุการณ์ 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เคร่ืองมือนี้เพื่อการด าเนินการของหน่วยงานในเรื่องอื่น ๆ ได้อีก เช่น (1) การ
ประชาสัมพันธ์ (2) การนัดหมายกิจกรรม (3) การแจ้งข่าวทุนการศึกษา (4) การรับสมัครนักศึกษาจิต
อาสา (5) กิจกรรมต่าง ๆ  

 
6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นไปใช้

ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact)  
ระบบจองคิวออนไลน์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ระบบงานอื่น ๆ เช่น งานบริหาร

ทั่วไป งานวิชาการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน งานพัสดุ ธุรการภาควิชาต่าง ๆ โดยการปรับ
เนื้อหาหรือการออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามบริบทของงานนั้น ๆ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้เครือ่งมือ
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายสุรศักดิ ์ ศรีวิเศษ 

ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ                         
สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันความต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สายมเีพิม่มากขึน้

อีกทัง้จ านวนอุปกรณ์สือ่สารไร้สายต่อคน ก็เพิ่มมากขึน้เช่นกัน 
ในสถานการณ์ทีม่ีผู้คนรวมกันอยู่เป็นจ านวนมาก เช่นในห้อง
ประชุมขนาดใหญ่จึงมักท าให้ ระบบให้บริการการเชือ่มต่อไร้สาย
ทีม่ีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

โครงงานนี้จึงน า เสนอระบบให้บริการ เครือข่ายไร้สาย
เคลือ่นทีใ่นพืน้ทีท่ีผู่้ใช้งานหนาแน่น เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ลดระยะเวลาในการติดตัง้ เครือข่ายไร้สายในพืน้ทีท่ีม่ีผู้ใช้งาน
เป็นจ านวนมาก โดยระบบประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์ แอค
เซสพอยต์เพือ่ใช้ ในการกระจายสัญญาณ และซอฟต์แวร์ทีไ่ว้ใน
การควบคุมและดูแลระบบทัง้หมด โดยได้รับการออกแบบ และ
พัฒนาให้ใช้ อุปกรณ์ทีม่ีราคาย่อมเยา มีชุดของอุปกรณ์ทีง่่ายต่อ
การเคลือ่นย้ายและระบบติดตัง้ รวมถึงมีส่วนการแสดงผลใหก้บั
ผู้ดูแลระบบเพือ่ตรวจสอบสถานะ การท างานของอุปกรณ์ผ่าน
เว็บได้  

จากการทดลองเพือ่ประเมินประสิทธิภาพของระบบพบว่า 
ประสิทธิภาพการเชือ่มต่อสัญญาณของอุปกรณ์ (UniFi) เพิ่ม
มากขึน้ เพือ่เทียบกับอุปกรณ์ (Aruba) รุ่นเดิมทีม่ีราคาแพง
กว่า ประมาณ 4-5 เท่า และเมือ่ท าการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานจริงต่อระบบบริหารจัดการและอุปกรณ์ทัง้สองนี้ 
สรุปได้ว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจในและประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบเครือข่ายไร้สาย UniFi มากกว่า 
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1. บทน ำ  
  เมื่อการท างานในปัจจุบันมีความเกี่ยวกับข้อง
กับเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ส่ิงที่หลายองค์กร
ต้องเผชิญอยู่คงหนีไม่พ้นปัญหาไอทีด้านต่างๆ ไม่
ว่ าจะ เป็นคอมพิ ว เตอร์ ใช้ งานไม่ ได้ , ระบบ
เ ค รื อ ข่ า ย ไ ร้ ส า ย  (WiFi)  มี ปั ญ ห า  ห รื อ
อินเทอร์เน็ตช้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็มักเกิดข้ึนบ่อยๆ  
เป็นอุปสรรคส าหรับผู้ใช้งานท าให้การท างาน
ล่าช้า  ปัจจุบันแทบทุกองค์กรมีการใช้งาน
เครือข่ายไร้สายเป็นส่วนใหญ่ และต้องพบเจอกับ
ปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไร้สารย 
(WiFi) ท างานช้า การเชื่อมต่อไม่เสถียร ระบบ
เครือข่ายมีปัญหา เป็นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาใน
เรื่องนี้หลักๆ แล้วต้องรู้ว่าความช้าเกิดจากอะไร   
ส่วนไหนบ้าง  ตรวจสอบไปในแต่ละจุดว่าจริงๆ 
แล้วช้าที่กระบวนการไหน หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้นั้น
เต็มประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ บางครั้งอาจจะต้อง
อัพเกรดเพื่อท าให้ปัญหาดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่า
ปัญหาตรงนั้นจะหมดไป 
 อย่างหนึ่งที่องค์กรควรให้ความส าคัญ คือ 
คนดูแลระบบจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขและติดตาม
ปัญหาส่วนนั้นๆ เพราะการที่เรารู้ปัญหาได้ตรง
จุดที่สุดจะท าให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุด และ
ไม่ท าให้เกิดปัญหาซ้ าๆ ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดการ
ท างานร่วมกันระหว่างทีม และการท างานภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น
บุคลากรด้านไอที จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยตัวเอง หรือการ
ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง 
เพราะเมื่อบุคลากรนั้นมีความเข้าใจปัญหาว่าเกิด
จากอะไร สิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรเป็นแบบไหน 
ก็จะท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า

เป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยๆ ระบบ Ubiquiti UniFi 
เป็นแพลตฟอร์มที่ท าให้เรื่อง Network เป็นเรื่อง
ง่ายๆ บริหารจัดการผ่านซอฟต์แวร์กลางที่เดียว
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ข้ า ผ่ า น ท า ง  Web- Base ห รื อ 
Application การจัดการอุปกรณ์ และบริหารผู้ใช้
ผ่าน UniFi Controller UniFi Controller คือ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการและควบคุม
การท างานของอุปกรณ์ UniFi ที่เชื่อมต่อภายใน 
network ซึ่งสามารถควบคุมและสั่งการได้จาก
ส่วนกลางที่เดียว เมื่อติดตั้งแล้วสามารถตั้งค่า 
ตรวจสอบ จัดการอุปกรณ์ และผู้ใช้เครือข่าย 
UniFi ได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่าย
ส่วนตัวหนึ่ง หรือหลายพันเครือข่าย UniFi 
Controller ออกแบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือ 
ค่าธรรมเนียมใดๆในการใช้งาน เมื่อเทียบกับ 
ระบบเครือข่ายไร้สายอย่าง Aruba  
 ระบบเครือข่ายไร้สาย Unifi ภายในหอพัก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร อันเนื่องมาจาก
หอพักที่ มีผนั งก าแพงที่ ค่อนข้างหนา ที่ ซึ่ ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถทะลุผ่านได้น้อย 
และท าให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตช้า ไปจนถึง
เชื่อมต่อสัญญาณไม่ได้ ปัญหาทั้งหมดนี้ชวนให้
ข้าพเจ้าเกิดค าถามขึ้นว่า เหตุใดระบบเครือข่ายไร้
สาย Aruba ที่ซึ่งใช้อยู่ปัจจุบันเป็นระบบเครือข่าย
ที่ เ ป็ น  Enterprise Networking ที่ มี ร า ค า
ค่อนข้างสูง และถือว่ามีประสิทธิภาพมากพอแล้ว 
แต่ยังคงประสบกับปัญหาการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร
อยู่อีก   ด้วยปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ เป็น
เหตุผลที่ท าให้ข้าพเจ้ามองหาทางแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ ด้วยการค้นคว้าและศึกษาเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการ
ท างานในด้านนี้ 
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 ผู้จัดท าในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้ที่ให้บริการด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ซึ่งได้รับข้อมูลการแจ้งปัญหามาจากกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น
นักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยเหตุนี้จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตภายในหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในหอพักให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ที่มีราคาสูง และอุปกรณ์ที่มีราคาปาน

กลาง 
2.4 เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ ในงานระบบเครือข่ายไร้สาย 

3. วิธีกำรด ำเนินกำร/เครื่องมือ 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ  

3.1.1 เครื่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3.1.2 ระบบปฎิบัติการ Linux Ubuntu 
3.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย UBiQUiTi UniFi AP AC LR 

 
รูปที่ 1 ภาพแสดง dashboard ของโปรแกรม UniFi Controller  

แสดงการท างานของอุกรณ์ที่ซึ่งสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีการค้นหา
อุปกรณ์ในเครือข่าย แบบอัตโนมัติ และปรับน าไปใช้งานได้ สามารถดูแล เครือข่ายทั้งหมดได้อย่าง
ง่ายและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับแต่ง รูปแบบและมุมมองต่างๆ ได้ สามารถสร้างการ
แจ้งเตือนได้  และอื่นๆ อีกมากมาย 
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รูปที่ 2 ภาพ heatmap แสดงก าลังส่งสัญญาน 

ในระบบสามารถตรวจสอบ ชื่อของจุดเชื่อมต่อที่ก าลังเชื่อมต่ออยู่ ความแรงของสัญญาณในหน่วย 
dBm และความเร็วในการส่งข่อมูลหน่วย Mbit/s สามารถเก็บขอ้มูลได้ทุกพื้นที่ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
จุดไหนสัญญาณไม่แรง และเลือกปรับต าแหน่งของตัวกระจายสัญญาณหรือเพิ่มอุปกรณ์ทวนสัญญาณ
ได ้
4. ผลกำรด ำเนินงำน  

 

 

รูปทีืื 3  ภาพแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ทั้ง UniFi และ Aruba แสดงให้เห็น
ว่าจ านวนผู้ใช้จริงพึงพอใจ UniFi มากกว่า โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นได้ 76.5 ในขณะที่ Aruba เมื่อคิด
เป็นเปอร์เซ็นได้เพียง 23.5 

 4.1 Diagram กำรท ำงำนและกำรติดตั้ง

 

รูปที่ 4 แสดงการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ 

  

 จากรูปที่ 4 พบว่า มีอุปกรณ์ที่พัฒนาอยู่ 3 
ส่วน คือ  

1.  Controller Open Source ซึ ง เ ป็ น
ระบบจัดการควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไรสาย 
(Unifi) มีการพัฒนาอุปกรณ์  

2. Firewall ซอฟต์แวร์จัดการในเรื่อง
ความปลอดภัย เพื่อลดความเสียงจากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

3. การติดตั้ งและตั้ งค่าอุปกรณ์ Unifi 
ปล่อยสัญญานให้ใช้งานได้ 

4.2 ตำรำงเปรียบเทียบ อุปกรณ์ ที่ใช้งำนอยู่
กับระบบที่พัฒนำเอง 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ระบบซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ ที่ใช้งานมีการใช้งบประมาณใน
การพัฒนา อยู่ที่งบประมาณ 1,500,000 บาท 
เทียบกับระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนา
เอง อยู่ที่ 240,000 บาท ซึ่งเทียบงบประมาณ 
ต่างกันอยู่ที่ประมาณ 6.25 เท่า  

2. FW- OpenSource 

1. Controller- OpenSource 

3. AP- Unifi 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระบบ 

ที ่ อุปกรณ์ Software/hardware ที่ใช้งานอยู่ ระบบท่ีพัฒนาเอง 
1. Controller ควบคุม 500,000 ฟรี 
2. Firewall อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 200,000 ฟรี 
3.  AP อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย  

จ านวน 40 ตัว 
20,000*40(ตัว)= 800,000 6,000*40(ตัว) =  

รวม 1,500,000  240,000 
 

5. สรุป 

 UniFi เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ง า น ง่ า ย  มี
ประสิทธิภาพสูง โดยการท างานจะมีโปรแกรมที่
เรียกว่า Controller เป็นตัวสั่งงานและควบคุม
การท างาน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรว
มการท างานและประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบเครือข่ายและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาการท างานที่ผิดปกติของอุปกรณ์
ในระบบได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาโครงข่าย
เครือข่ายไร้สายถึงถูกพัฒนาขึ้นเหมือนๆเครือข่าย
สายสัญญาณ มีระบบการจัดการมากมาย เพื่อ
เชื่ อมต่อ โครงข่ ายให้ มีประสิทธิ ภาพ ไม่มี
ค่าลิขสิทธิ์ (license) ไม่ต้องเสียค่าบ ารุงรักษา                          
(  Maintenance Cost)  ซึ่ ง เ มื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบ
ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์อันเดิม
ระหว่าง Aruba กับ UniFi แล้ว ประสิทธิภาพ
การท างานค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันมากนัก แต่สิ่ง
ที่ UniFi ท าได้ดีกว่า คือ การส่งสัญญาณทะลุ
ผ่านชั้นของผนังก าแพง ซึ่งถือได้ว่า คุ้มค่า เมื่อ
เทียบกับราคาของ UniFi ที่ถูกกว่า Aruba อยู่  
3 เท่าตัว         

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่ออุปกรณ์ เครือข่ายไร้สาย (Access point) 
ระหว่าง Aruba และ UniFi  ผลปรากฏว่ า

จ านวนผู้ใช้จริงพึงพอใจ UniFi มากกว่า โดยคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 76.5 ในขณะที่ Aruba เมื่อ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เพียง 23.5   

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์  หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact) 

หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ สามารถน าผล
การพัฒนาระบบนี้  ไปพัฒนาต่อยอดหรือน าไป
เพื่ อ ใช้ เป็นแนวทางการท างานในด้านการ
ให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในองค์กรนั้นๆได้
อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และยังเป็นการช่วยให้การ
ท างานในองค์กรนั้ นๆ ที่ ซึ่ งจ า เป็นต้อง ใช้
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อการท างานที่ลื่นไหล ไม่
สะดุด ซึ่ งจะกล่ าวในอีกนั ยหนึ่ งว่ า ระบบ
เครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ คือ ปัจจัยหนึ่ง
ที่จะส่งผลให้บุคลากร เจ้าหน้าที่สามารถท างาน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบน 
เฟซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (OCN UBU Page's Sentiment 
Analysis Prototype) 

นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ                         

สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 

บทคัดย่อ 
การให้ความส าคัญกับการแสดงความคิด เห็นของ

ผู้รับบริการเพือ่ระบุถึงคุณภาพของการบริการเป็นสิง่ส าคัญต่อ
การพัฒนาการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันนอกจากช่องทางในการตอบ
แบบสอบถาม ผู้รับบริการทีใ่ช้บริการสามารถแสดงความคดิเหน็
ผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก (Facebook 
Platform) การน าเอาความคิดเห็นของผู้รับบริการในช่องทาง
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ลักษณะความรู้สึกจะส่งผลให้ผู้ดูและระบบ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถเข้าใจและปรับปรุง
การบริการได้ดียิ่งขึน้ ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้พัฒนาได้พัฒนาต้นแบบ
ระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (OCN 
UBU Page's Sentiment Analysis Prototype) เพื ่อ ใช้
ในการวิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นของผู้รับบริการ โดย
ระบบจะรับข้อมูลโพสต์ของเพจเฟซบุ๊กส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามจ านวนทีก่ าหนด 
จากน้ันน าไปวิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นของแต่ละโพสต์
ด้วยระบบวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลจากการพัฒนาระบบแสดง
ให้เห็นว่าระบบทีพ่ัฒนาสามารถรับเอาข้อความความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการมาวิเคราะห์ได้ว่ารู้สึกอย่างไรต่อโพสต์ทีผู่้ให้บริการได้
สือ่สาร และช่วยให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหารสามารถน าความ
คิดเห็นดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการและการสือ่สารได้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
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1. บทน ำ 

การให้ความส าคัญกับการแสดงความคิดเห็น
ของผู้รับบริการเพื่อระบุถึงคุณภาพของการ
บริการเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาการให้บริการ
ขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน หากผู้ให้บริการ
สามารถบริการได้ดี ผู้รับบริการก็จะเกิดความ
ประทับใจและส่งผลให้ภาพลักษณ์การบริการของ
องค์กรดีไปด้วย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในองค์กรที่
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ 
บริการระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ การ
ให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการอันได้แก่ หน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงาน
อธิการบดี อาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา 
การรับฟังความคิดเห็นในงานบริการย่อมเป็น
หนึ่งสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญ ช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อระบุถึง
คุณภาพของการบริการ โดยส่วนใหญ่จะ ใช้
ช่องทางในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งในบางครั้ง
ไม่สามารถที่ จะ เข้ าถึ งผู้ รับบริการได้ อย่ าง 
รวดเร็ว และครอบคลุมในทุกการสื่อสาร การ
สื่ อสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ (Online 
Social Media) ในปัจจุบันเป็นช่องทางหนึ่งที่
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใช้สื่อสารข้อมูล โดยเฉพาะช่องทาง
บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ซึ่งองค์กรใช้เพื่อสื่อสาร
ข่าวสารไปยังผู้รับบริการหลายต่อหลายครั้ง การ
สื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ผู้รับบริการสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงได้โดยสะดวก 
เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้
ด้วยกันจ านวนมาก สามารถติดต่อสื่อสารได้

สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการ ดังนั้น
หากสามารถน าเอาความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ในสื่อสังคมออนไลน์มาวิเคราะห์ลักษณะความ
คิดเห็นย่อมสามารถระบุถึงคุณภาพบางส่วนของ
การบริการและสามารถน าไปต่อยอดในการ
พัฒนาการให้บริการได้ อีกทั้งยังสะดวกต่อ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเนื่องจากไม่จ าเป็นต้อง
ใช้กระบวนการแสดงความคิดผ่านแบบสอบถาม
และสามารถประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามเหล่านั้นอีกด้วย  

แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
มีผู้ใช้งานมากที่สุดของโลกแพลตฟอร์มหนึ่ง การ
สื่อสารในยุคปัจจุบันระหว่างผู้ ให้บริการและ
ผู้รับบริการผ่านทางแพลตฟอร์มเป็นอีกช่องทางที่
ส าคัญในการเข้าถึงผู้ รับบริ การอย่างทั่ วถึ ง 
นอกจากการให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ทาง
ผู้พัฒนาของเฟซบุ๊กยังพัฒนาส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์  หรือ API (Application 
Program Interface)  ที่ สามารถ เชื่ อมโยงกับ
ระบบต่าง ๆ ของ เฟซบุ๊กได้คือ Facebook 
Graph API ซึ่งเครื่องมือนี้ได้กลายเป็นส่วนหลัก
ของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง 
ๆ ท าให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเรียกข้อมูลจาก
เฟซบุ๊กมาแสดง หรือ สามารถส่งข้อมูลเข้าไปยัง
ระบบของเฟซบุ๊กได้ ในการพัฒนาผู้พัฒนาหลาย
คนสามารถน า Graph API มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบเว็บไซต์ต่าง ๆ  เช่น การแชร์เนื้อหาจาก
เว็บไซต์ไปโพสบน Facebook, การท าระบบ 
Comment ด้วย Facebook, การดึงข้อมูลโพส
ต่างๆ บน Facebook มาแสดงบนเว็บไซต์ เป็น
ต้น จากความสามารถของเครื่องมือนี้และเนื่อง
ด้วยเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
ของโลกแพลตฟอร์มหนึ่ง การน าเอาความคิดเห็น
ของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ลักษณะความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการได้ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาการ
ให้บรอการขององค์กร  ระบบวิเคราะห์ความ
คิดเห็นจากข้อความหรือ SSENSE (Social 
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Sensing) ซึ่ งถูกพัฒนาโดยศูนย ์เทค โน โ ลยี
อ ิเ ล ็กทรอน ิกส ์และคอมพ ิว เตอร ์แห ่ง ชาต ิ 
(เนคเทค) ที่จะสร้างเทคโนโลยีฐานรากทางด้าน
ดิจิทัล (Digital Infrastructure) ให้กับประเทศ
ไทย การท างานจะประมวลผลทางภาษาเพื่อ
แยกแยะ และวิเคราะห์เชิงลึก อีกทั้งยังสามารถ
ประมวลผลและวิ เคราะห์ภาษาไทยที่ ไม่ เป็น
ทางการเช่น ภาษาสนทนา หรือ ภาษาที่ใช้บน
สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเทคนิคการประมวลผล
ภ า ษ า ธ ร ร ม ช า ติ  ( Natural Language 
Processing)  แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง 
(Machine Learning) ระบบจะท าการวิเคราะห์
ความคิดเห็นข้อความภาษาไทย วิเคราะห์ในเชิง
จุดประสงค์ของข้อความ ( Intention) ว่าเป็น
ประเภทใด ได้แก่ สอบถาม ร้องขอ ประกาศ 
โฆษณา หรือแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ความ
คิดเห็น (Sentiment) จากความคิดเห็นของบุคคล
ทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ารู้สึก
อย่างไรต่อการบริการ 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบระบบวิเครำะห์ควำมรู้สึกจำกควำม
คิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (OCN 
UBU Page's Sentiment Analysis 
Prototype) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของ
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ โดยระบบจะท าการ
รับข้อมูลโพสต์ของเพจเฟซบุ๊กส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
จ านวนที่ก าหนด จากนั้นวิเคราะห์ลักษณะของ
ความคิดเห็นของแต่ละโพสต์ด้วยระบบวิเคราะห์
ความคิดเห็นจากข้อความของผู้รับบริการ ผลจาก
การพัฒนาระบบแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนา
สามารถรับ เอาข้ อความความคิด เห็น ของ
ผู้รับบริการมาวิเคราะห์ได้ว่ารู้สึกอย่างไรต่อโพสต์
ที่ผู้ให้บริการได้สื่อสาร และช่วยให้ผู้ดูแลระบบ

หรือผู้บริหารสามารถน าความคิดเห็นดังกล่าวไป
พัฒนาการ ให้ บ ริ ก ารและการสื่ อ สาร ได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมี
ประโยชน์ในการสะท้อนถึงคุณภาพของการ
บริการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการให้บริการของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ระบบใช้งานส่วนต่อประสานโปรแกรม

ประยุกต์ท าการรับข้อมูลโพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามจ านวนที่ระบบก าหนด 

2.2 ระบบจะรับเอาความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
ในแต่ละโพสต์เพื่อน าไปวิเคราะห์ลักษณะของ
ความคิดเห็นด้วยการใช้งานส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์ของระบบวิเคราะห์ความ
คิดเห็นจากข้อความของผู้รับบริการ โดยสามารถ
แสดง ความคิดเห็นของข้อความว่าเป็นเชิงบวก
หรือลบ 
3. วิธีกำร 

3.1 การรับข้อมูลโพสต์ของเพจเฟซบุ๊กส านัก
คอมพิ ว เตอร์ และ เครื อข่ าย มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี 

ในขั้นตอนนี้ระบบที่พัฒนาจะท าการรับ
ข้อมูลโพสต์ของเพจเฟซบุ๊กส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามจ านวน
ที่ก าหนดด้วยการใช้งาน Facebook Graph API 
มาประยุกต์ใช้ในการดึงข้อมูลโพสต่างๆ บน ของ
เพจเฟซบุ๊ กจากฐานข้อมูล เฟซบุ๊ ก จากนั้ น 
Facebook Graph API ก็จะส่งต่อข้อมูลของ
โพสต์เหล่านั้นมายังระบบที่พัฒนาเพื่อน ามาแสดง
ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง านร ะบบ โดยสา มารถแสดงดั ง
กระบวนการท างานได้ดังรูปที่ 4.1 
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รูปที่ 4.1 กระบวนการท างานของการรับข้อมูลโพสต์ของเพจเฟซบุ๊กส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.2 การรับเอาความคิดเห็นของผู้ใช้งานไปวิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นด้วยกำรใช้งำน
ส่วนต่อประสำนโปรแกรมประยุกต์ของระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากข้อความ 

ในขั้นตอนนี้ระบบที่พัฒนาจะระบบจะรับเอาความคิดเห็นของผู้ใช้งานในแต่ละโพสต์เพื่อน าไป
วิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นด้วยการใช้งานส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของระบบวิเคราะห์
ความคิดเห็นจากข้อความ โดยระบบวิเคราะห์สามารถแสดงจุดประสงค์ของข้อความ (Intention) ว่า
เป็นประเภทใด ได้แก่ สอบถาม ร้องขอ ประกาศ โฆษณา และ/หรือแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
ความคิดเห็น (Sentiment) ว่า เป็นเชิงบวก (positive) หรือเชิงลบ (negative) จากนั้น API ก็จะส่ง
ต่อข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านั้นมายังผู้ใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 4.2 การรับเอาความคิดเห็นของผู้ใช้งานไปวิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นด้วยการใช้งานส่วน
ต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากข้อความ 

4. ผลกำรด ำเนินงำนของระบบ 
ระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหน้าจอหลักของระระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบบจะแสดงข้อมูลแต่ละโพสต์ของเฟ
ซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เลขที่โพสต์ รูปประกอบ ข้อความ และจ านวน
ความคิดเห็น ซึ่งหากเป็นสีแดงจะแสดงโพสต์ที่มีจ านวนความคิดมากกว่า 20 ความคิดเห็นขึ้นไป หาก
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มีความคิดเห็นมากกว่า 10 ความคิดเห็นขึ้นไปจะแสดงเป็นสีเหลือง และหากมีจ านวนน้อยกว่าตั้งแต่ 
10 ความคิดเห็นกรอบของตัวเลขนั้นจะแสดงเป็นสีเขียว ดังรูปที่ 5.1 ถึงรูปที่ 5.2 ต่อไปนี้พร้อม
ค าอธิบายรูปดังกล่าว 

 

รูปที่ 5.1 หน้าจอหลักของระระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย โดยโพสต์ที่มีจ านวนความคิดเห็น มากกว่า 20 ความคิดเห็นขึ้นไปจะเป็นสีแดง 

 

รูปที่ 5.2 หน้าจอหลักของระระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย โดยโพสต์ที่มีจ านวนความคิดเห็น มากกว่า 10 ความคิดเห็นขึ้นไปกรอบของตัวเลขนั้น
จะแสดงเป็นสีเหลือง 

ขั้นตอนรับเอาความคิดเห็นของผู้ใช้งานในแต่ละโพสต์เพื่อน าไปวิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็น
ด้วยการใช้งานระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากข้อความ เมื่อผู้ใช้งานเลือกโพสต์ที่สนใจแล้วในหน้า
แสดงผลถัดมาจะแสดงข้อมูลของแต่ละโพสต์ ข้อความการสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการในเฟซบุ๊ก 
ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นว่า เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ และมีค่าความมั่นใจของระบบวิเคราะห์ว่าอยู่ที่ร้อย
ละเท่าใด โดยหากไม่สามารถระบุได้จะแสดงข้อความไม่สารถระบุลักษณะของข้อความได้ เป็นสีเทา 
หากเป็นเชิงลบ จะแสดงข้อความเป็นแดงหากเป็นเชิงบวกจะแสดงข้อความเป็นสีเขียว โดยสามารถ
แสดงไดด้ังรูปที่ 5.3 ถึงรูปที่ 5.4 
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รูปที่ 5.3 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยหากเป็นเชิงลบ (negative) จะแสดงข้อความเป็นแดง มีค่า
ความมั่นใจของระบบวิเคราะห์ว่าอยู่ที่ร้อยละ 98.36 

 

 

 

รูปที่ 5.4 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยเชิงบวก (positive) จะแสดงข้อความเป็นสีเขียว มีค่าความ
มั่นใจของระบบวิเคราะห์ว่าอยู่ที่ร้อยละ 90.00 

5. สรุป 
จากการพัฒนาระบบวิเครำะห์ควำมรู้สึก

จำกควำมคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ซึ่งมี
กระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ระบบจะท าการรับข้อมูลโพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามจ านวนที่ก าหนด จากนั้น
วิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นของแต่ละโพสต์
ด้วยระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากข้อความของ
ผู้รับบริการ ผลจากการพัฒนาระบบแสดงให้เห็น
ว่าระบบที่พัฒนาสามารถรับเอาข้อความความ
คิดเห็นของผู้รับบริการมาวิเคราะห์ได้ว่ารู้สึก
อย่างไรต่อโพสต์ที่ผู้ให้บริการได้สื่อสาร และช่วย
ให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหารสามารถน าความ
คิดเห็นดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการและการ
สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากระบบ
ต้นแบบการวิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็น
ของแต่ละโพสต์ด้วยระบบวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผู้พัฒนาได้ระบบซึ่ งถูกพัฒนาโดยศู นย์
เทคโนโลย ีอ ิเล ็กทรอน ิกส ์และคอมพิว เตอร์
แห่งชาติ การพัฒนาต่อยอดจากระบบดังกล่าวใน

อนาคตผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าสามารถปรับปรุงจาก
ระบบการวิเคราะห์ข้อความให้มีความเหมาะสม
กับกับแต่ละหน่วยงานมากยิ่ งขึ้น โดยหาก
สามารถพัฒนาระบบที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ได้ ก็จะ
สามารถปรับแต่งค่าต่างให้ยืดหยุ่นกับการท างาน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบใน
การแสดงผลให้มีส่วนในการวิเคราะห์ลักษณะ
ภาพรวมความคิดเห็นของแต่ละโพสต์เพื่อน าไป
วิเคราะห์เชิงสถิติได้อีกด้วย 

6 .ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact)  

จากการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจาก
ความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ใน
การวิ เคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ ทางผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าหน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีนัยส าคัญใน
การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อระบุถึง
คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งส าคัญต่อการ 
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พัฒนาการให้บริการ เนื่องจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเป็น
ช่องทางที่หลายหน่วยงานได้น าเอามาเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการเป็นประจ าอยู่แล้ว การ
วิเคราะห์ลักษณะของความคิดเห็นของแต่ละโพสต์ด้วยระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากข้อความของ
ผู้รับบริการด้วยระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากข้อความของผู้รับบริการ สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบ
หรือผู้บริหารสามารถน าความคิดเห็นดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการและการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ความรู้สึกต่อการสื่อสารของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่
สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานจ านวนมากบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก จะมีข้อความการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการที่หลากหลาย และสามารถน าเอาระบบที่พัฒนานี้มาใช้เป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะความรู้
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (Digital Literacy)  
นางสาววาสนา สะอาด 

ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                         
สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 

บทคัดย่อ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น

หน่วยงานหลักทีไ่ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึง่การพัฒนาทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่ึงในกลไกทีม่ีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการ
ขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยในทิศทางเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วด้าน
ดิจิทัล (Digital disruption) เพือ่พัฒนาทักษะของบุคลากรและนักศึกษาให้
รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy) และความรู้สมัยใหม่ (Future Skills) 
เพือ่การวางรากฐานให้กับบุคลากรและนักศึกษาในประเด็นดังกล่าวทีอ่าจยังมี
ข้อจ ากัด จึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์:  เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
เพือ่ศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง
ฝ่ายแผนกลยุทธ์ กองการเจ้าหน้าที ่และส านักพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ซึง่ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกลุ่มเป้าหมายในระหว่างปีประงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565 คือ กลุ่มนักศึกษาและบุคลากร ซึง่ในกระบวนการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) การเผยแพร่ข้อมูลเน้ือหา เอกสารประกอบการอบรม เป็น
ต้น และ (2) การจัดท าแบบประเมินทักษะออนไลน์ โดยข้อมูลต่าง ๆ ได้รับการ
วิเคราะห์ต่อไป  

จากข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะความเข้าใจ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาเน่ืองด้วยการเข้ารับการพัฒนาทักษะความ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถน าผลการผ่านการอบรมเทียบผล
รับหน่วยกิจกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 
หน่วย หรือจ านวน 3 ชัว่โมงจิตอาสา และจากผลการด าเนินงานพบว่าผู้เข้ารับ
การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีระดับความรู้อยู่ในระดับ
มากทีสุ่ดภายหลังได้รับการพัฒนาทักษะ 
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1. บทน ำ  
ตามแผนกลยุ ท ธ์ ศ าสตร์ มห าวิ ทยาลั ย

อุบลราชธานี วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 การ
บริหารจัดการองค์กรที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป้าประสงค์ Smart University 
โ ด ย มี ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า เ ป้ า ห ม า ยหลั ก 
ประกอบด้วย Digital mindset, Digital process, 
Digital skill แ ล ะ  Digital culture ซึ่ ง ก า ร
ปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่
สนับสนุนและขับเคลื่อนเป้าหมายหลัก คือ การ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและ
การใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ลของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี (Digital Literacy) กลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยหัวข้อการพัฒนาทักษะความรู้
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ได้แก่  )1 ( สิทธิและความรับผิดชอบ 

)2 ( การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  )3 ( การสื่อสารยุค
ดิจิทัล  )4 ( ความปลอดภัยยุคดิจิทัล  )5 ( ความ
เข้าใจสื่อดิจิทัล  )6 ( แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล 

)7 ( สุขภาพดียุคดิจิทัล  )8 ( ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ 
)9 ( กฎหมายดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ

พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้ารับการ
พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3. วิธีกำรและเครื่องมือ 
      วิธีการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(Digital Literacy) มีระเบียบวิธีการด าเนินการ
และเครื่องมือ ดังนี้ 

3.1  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ

การปฏิ บั ติ ง าน  คื อ รายละ เอี ยดผลก าร
ด าเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้
ความเข้าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 ในรูปแบบ Online และ 
Onsite 

ประชาการที่ใช้ในการศึกษาระดับความรู้ 
ได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ เข้ารับการพัฒนาทักษะความรู้
ความเข้าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 434 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ 
การจัดท าแบบประเมินทักษะ เป็นเมนู

หลักที่ส าคัญในการจัดท าเว็บไซต์พัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital 
Literacy) โดยเป็นการประยุต์ใช้ประยุกต์ ใช้ 
Google Forms ร่วมกับการก าหนดรูปแบบสุ่ม
ข้อสอบด้วยแบบฟอร์ม แผ่นงาน และสคริปต์
แอป และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ผ่านแบบทดสอบโดยใช้ 
Google Sheet ตามเกณฑ์การผ่านการประเมิน 
ร้อยละ 70 ซึ่งสามารถน าเสนอขั้นตอนการ
จัดท าแบบประเมินทักษะได้ ดังนี้ 

1. ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย 
(http://www.training.ubu.ac.th/) และระบบการ
จัดสอบ Online (https://etest.ubu.ac.th/exam/) 

2. แบบประเมินผลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งสร้างขึ้นตาม
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็น
เนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน คือ 

http://www.training.ubu.ac.th/
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ประเมิน ได้แก่ ประเภทผู้เข้ารับการพัฒนา
ทักษะ และสังกัดคณะ/หน่วยงาน  

ส่วนที่ 2 ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการ
พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale 5 ระดับ) เป็นแบบ
ประเมินในรูปแบบ Online ผ่าน Google Form 

3.3  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้

ลงทะเบียนจากระบบระบบลงทะเบียนสมัครเข้า
อบรม และรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ที่ผ่านการสอบ
จากระบบการจัดสอบออนไลน์ 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินระดับ
ความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะความรู้ความ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้แบบ
ประเมิน Online ผ่าน Google Form แชร์ลิงค์
ไฟล์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะฯได้ท าแบบ
ประเมินระดับความรู้ตามรอบการจัดกิจกรรม  

3.4  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลผลปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ

พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยค่าสถิติพรรณนา(Descritics 
Statistics) คือ ความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ(Percentage) 

2. วิเคราะห์ระดับความรู้ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการหาค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ 
สถิติพรรณนา(Descritics Statistics) เช่น ร้อย
ละ(Percentage), ค่าเฉลี่ย(Mean), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และสถิติ เชิง
อนุมาน(Inference Statistics) เป็นค่าทางสถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยมี
ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างกันระหว่างระดับ
ความรู้กับข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติ t-test ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

4.1 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ งำนกำร
พัฒนำทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการ
ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565 มีจ านวนผู้ เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะจ านวนทั้งสิ้น 1,110 คน โดยแยก
เป็น  

(1) กลุ่มนักศึกษามีจ านวน 746 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.63 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่
เข้ารับการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 772 
คน และ เมื่ อพิ จารณาเปรียบ เที ยบผลการ
ด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่านทักษะ Future Skills ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเทียบกับนักศึกษาที่เข้ารับ
การทดสอบทั้งหมด ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 
พบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์
สูงกว่าเป้าหมาย และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานแยกตามสังกัดคณะของนักศึกษา 
พบว่า ส่วนใหญ่ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 63.99 
รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 และน้อยที่สุด คือ 
คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรม จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 ข้อมูล ณ วันที่ 22 
สิงหาคม 2565 
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลจ านวนผู้รับการพัฒนาทักษะกลุ่มนักศึกษา 

ล ำดับ
ที่ 

สังกัด เข้ำรับกำร
พัฒนำ
ทักษะ 

ผ่ำนกำร
ทดสอบกำร
พัฒนำทักษะ 

ไม่ผ่ำนกำร
ทดสอบกำร
พัฒนำทักษะ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 51 50 1 6.48 
2 คณะเกษตรศาสตร์ 5 5 - 0.65 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 511 494 17 63.99 
4 คณะศิลปศาสตร์ 80 78 2 10.10 
5 คณะเภสัชศาสตร์ 3 3 - 0.39 
6 คณะบริหารศาสตร์ 58 54 4 6.99 
7 คณะวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ฯ 
12 12 - 1.55 

8 คณะศิลปประยุกต์ฯ 1 1 - 0.13 
9 คณะนิติศาสตร์ 19 18 1 2.33 
10 คณะรัฐศาสตร์ 18 17 1 2.20 
11 คณะพยาบาลศาสตร์ 14 14 - 1.81 

รวมทั้งหมด (คน) 772 746 26 96.63 
 

(2) กลุ่มบุคลากรมีจ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 24.36 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (n = 1,494 คน) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามค่า
เป้าหมาย คือ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด พบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าเป้าหมาย เมื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานแยกตามประเภทบุคลากร พบว่า บุคลากรประเภทสายวิชาการ 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79 (n = 694 คน) และบุคลากรประเภทสายสนับสนุนจ านวน 
303 คน คิดเป็นร้อยละ 37.88 (n = 800 คน) ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานอยุ่ในเกณฑ์ต่อกว่าเป้าหมาย คือ เนื่องมาจากการถ่ายทอดนโยบายระดับมหาวิทยาลัย
และการสื่อสารความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปยังบุคลากรยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 
และการน าผลที่ได้รับการพัฒนาทักษะไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน ข้อมูล ณ วันที่ 
22 สิงหาคม 2565 
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ตำรำงที่ 2 ข้อมูลจ านวนผู้รับการพัฒนาทักษะกลุ่มบุคลากร 

ล ำดับ
ที่ 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวน(คน) 

ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 65 

จ ำนวนผู้ผ่ำน (คน)/ 
ปีงบประมำณ  

คิดเป็นร้อย
ละ 

ปี 64 ปี 65 
1 สายวิชาการ 694 12 49 8.79 
2 สายสนับสนุน 800 221 82 37.88 

รวมทั้งหมด 1,494 364 24.36 

4.2  ประเมินระดับควำมรู้ของผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ที่ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประเมินผลบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในประเด็นค าถามระดับความรู้ในหัวข้อวิชาที่ได้รับการพัฒนา
ก่อน – หลังเรียนรู้ในระดับใด สามารถสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้การพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) หลังการได้รับการพัฒนาทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.751 ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความรู้ก่อนการได้รับการพัฒนาทักษะ 
เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.102 จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 434 
คน 

 

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ระดับความรู้การพัฒนาทักษะ 

 
(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้การ

พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แยกตาม
ข้อมูลทั่วไป 1) ข้อมูลทั่วไปแยกตามประเภทผู้เข้า
รับการพัฒนาทักษะ คือ ประเภทนักศึกษาและ

ประเภทบุคลากร พบว่า ระดับความรู้หลังการ
ได้รับการพัฒนาทักษะทั้งสองประเภทอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.747 และ ค่าเฉลี่ย 4.48 
ส่วนเบี่ยงบนมาตรฐานเท่ากับ 0.811 ตามล าดับ 
2) ข้อมูลทั่วไปแยกตามสังกัดคณะของผู้เข้ารับ

 3.40  3.60  3.80  4.00  4.20  4.40  4.60

ระดับความรู้ก่อนได้รับการพัฒนา

ระดับความรู้หลังได้รับการพัฒนา

3.87 

4.40 
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การพัฒนาทักษะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
ผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะที่มีระดับความรู้หลังการ
ได้รับการพัฒนาทักษะอยู่ ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 7 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ (�̅� = 4.75, SD=0.452), ส านักงาน
อ ธิ ก า ร บ ดี  ( �̅�=4.71, SD=0.463) , คณ ะ
เกษตรศาสตร์ (�̅�=4.67, SD=0.577) , คณะ
บริหารศาสตร์ (�̅�=4.61, SD=0.722), คณะ
รั ฐ ศ าสตร์  ( �̅�=4.43,  SD=0.598) ,  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (�̅�=4.43, SD=0.688) และ
คณะวิทยาศาสตร์  (�̅�=4.39,  SD=0.871) 
ตามล าดับ 

5. สรุป  
การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ

พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  (Digital Literacy)  ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจาการด าเนินงานในรอบ
ปีงปบระมาณที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากจ านวน
ผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะในกลุ่มเป้าหมายประเภท
นักศึกษา มีจ านวนเพิ่มขึ้นมากจากปีที่ผ่านมาที่ไม่
มีจ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะเลย คิด
เป็นร้อยละ 96.63 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด
ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 772 
คน และเมื่อท าการวิเคราะห์ระดับความรู้หลังการ
ได้รับการพัฒนามีระดับความรู้อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเมื่อท าการเปรียบเทียบระดับความรู้ก่อน
ได้รับการพัฒนาอยู่ที่ระดับมาก และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะกลุ่มบุคลากรมี
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 
24 .36 จากจ านวนบุ คลากรทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ของประเภทบุคลากร

มีระดับความรู้หลังการได้รับการพัฒนาทักษะอยู่
ในระดับมากที่สุด  

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์  หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact) 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  (Digital Literacy)  ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้งานการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
เช่น 

1. นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการพัฒนาเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล 

2. การจัดรูปแบบการพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรให้มีความหลากหลาย มี
ความน่าสนใจ และสามารถตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเป้าหมายหลัก 
ประกอบด้วย Digital mindset, Digital process, 
Digital skill และ Digital culture 

3. การพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วย
ส าคัญ ส าหรับนักศึกษา และบุคลากรใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างานร่วมกัน 
ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนเข้าสู่การ
เป็น Smart University และในระดับประเทศเพื่อ
การก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยัง
เป็นพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดและป้องกันการกระท าผิด
เกี่ยวกับ พ .ร .บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนา
ทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Digital 
Literacy) 

นางสาวกมลวรรณ จันทปและคณะ 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                         

สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 

บทคัดย่อ 
ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(jobs.ubu.ac.th) เป็นระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web 
Application ทีถู่กพัฒนาขึน้เพือ่ใช้เป็นระบบกลางในการรับ
สมัครงานของมหาวิทยาลัย ช่วยให้หน่วยงานทีจ่ะเปิดรับ
สมัครงานและผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถยืน่ใบสมัคร
ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 
ช่วยลดขัน้ตอน ลดการเดินทางส่งผลให้การสมัครงานใน
มหาวิทยาลัยมีความสะดวกมากยิง่ขึน้ และเพิม่โอกาสในการ
สรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าใช้งานระบบ จ านวน 4 
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย , 
ส านักงานอธิการบดี ,ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ และคณะบริหารศาสตร์ มีต าแหน่งงานทีเ่ปิดรับ
สมัครมาแล้ว จ านวน 18 ต าแหน่ง มีสมาชิกทีฝ่ากประวัติ
ในระบบ 1,294 คน  (ข้อมูล ณ 5 กันยายน 2565) 
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1. บทน ำ  
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้กระบวนงาน

ในหลายๆส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
เฝ้าระวังการระบาดของโรค อาทิ การเรียนการสอน การประชุมสัมมนา ที่ต้องปรับเปลี่ยนในรูปแบบ
ออนไลน์  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลระบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประสงค์จะเปิดรับสมัครงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในช่วง
เดือนตุลาคม 2564 จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบในการรับสมัครงานที่จะเป็นช่องทางในการ
ด าเนินงาน ซึ่งช่วยลดการเดินทาง อ านวยความสะดวกตลอดจนปรับการท างานของหน่วยงานให้เข้า
กับสถานการณ์ของโรค ตลอดจนพัฒนาระบบการท างานให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ
ท างานในส่วนงานต่างๆให้เป็น Smart University  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นช่องทางและ Platform กลางของการรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกบุคคล 

2.2 เพื่อลดการเก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆ 
2.3 เพื่อลดข้ันตอน เวลาและอ านวยความสะดวกในสมัครงานให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ  
3.1  วิธีกำรพัฒนำ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.ศึกษาข้ันตอนการรับสมัครงานจากระเบยีบของ กจ.
และหน่วยงานท่ีมีการรับสมัครงานออนไลน ์

2.ก ำหนดรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกบัเจ้ำหน้ำที่บุคคล/
ผู้ใช้งำนระบบ 

3.พัฒนาระบบโดยใช้ PHP และ MySQL  

4.จัดอบรม/ประชาสัมพันธ์ แนะน าการใช้งาน 

5.ปรับปรุงระบบ/เชื่อมโยงระบบกับเว็บท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2  เครื่องมือในกำรพัฒนำระบบกำรรับ
สมัครงำนออนไลน์ 

ผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาเว็บไซต์ในชื่อ 
jobs.ubu.ac.th โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล 
MySQL ในเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาและมีการ
แบ่งการใช้งานระบบเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่พัฒนาระบบ / ดูแล

ข้อมูลสมาชิก /ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับ
หน่วยงาน  

2. เจ้าหน้าที่บุคคล มีหน้าที่บันทึกต าแหน่งงาน
ที่จะเปิดรับ / ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / 
ประกาศผล 

3. ผู้สมัครงาน  มีหน้าที่สมัครเข้าใช้งานระบบ 
/ ฝากประวัติ / สมัครงานในต าแหน่งที่
สนใจ /พิมพ์บัตรประจ าตัว 
ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาส่วนเฝ้าระวังการใช้งาน

ในส่วนการยืนยันการเข้าใช้งานของผู้สมัครทาง
อีเมล์ เนื่องจากพบปัญหาการส่งอี เมล์ไปยัง 
Google หรือ Hotmail ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดในเรื่อง
การระงับอีเมล์จากองค์กร และเนื่องจากการ
สมัครเป็นการพิมพ์ข้อมูลของผู้สมัครซึ่งอาจมี
ความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ จึงท าให้อาจส่ง
เมล์เพื่อยืนยันตัวตนไม่ได้ ผู้พัฒนาระบบจึงท า
การพัฒนาการเฝ้าระวังการส่งอีเมล์ผ่าน Line 
Notification โดยหากผู้สมัครรายใดให้ข้อมูล
อีเมล์ไม่ถูกต้องไม่สามารถส่งอีเมล์ได้ ระบบ
จะแจ้งเตือนมายังผู้พัฒนาผ่าน Line เพื่อให้
ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครรายดังกล่าวได้ทันที 
4. ผลกำรด ำเนินงำน  

4.1 ข้อมูลกำรใช้งำนระบบ 
  ปัจจุบันระบบรับสมัครงานออนไลน์มี

หน่วยงานที่เข้าใช้งานระบบจ านวน 4 หน่วยงาน 
มีผู้สนใจฝากประวัติและสมัครเข้าใช้งานระบบ
จ านวน 1,294 คน (ข้อมูล ณ 5 กันยายน 
2565) โดยแสดงข้อมูลดังตาราง 

ตำรำงที่ 1 แสดงหน่วยงานที่เข้าใช้งานระบบ
และต าแหน่งงานที่เปิดรับ (ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565) 

หน่วยงำน 

จ ำนวน
ต ำแหน่ง
งำนที่เคย
เปิดรับ 

ประเภท
ต ำแหน่ง 

1. ส านัก
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1 (2 รอบ) สนับสนุน 

2. ส านักงาน
อธิการบดี 

13 สนับสนุน 

3. ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

2 สนับสนุน 

4. คณะบริหาร
ศาสตร์ 

2 วิชาการ 

รวม 18   
 
4.2 กำรสังเกตุปัญหำและน ำมำพัฒนำ

ระบบงำน 
ในช่วงการเปิดใช้งานระบบรับสมัครงาน

ออนไลน์ ผู้พัฒนาระบบได้จัดอบรมแนะน าการใช้
งานระบบให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2565 มีผู้สนใจเข้าอบรม 
16 คน จากหน่วยงานต่างๆ และพบปัญหาการ
เข้าใช้งานของผู้สมัคร ซึ่งจากการสังเกตุจาก
ผู้สมัครที่แจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ ผ่านทาง 
Facebook , E-mail และโทรศัพท์ ในช่วงเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านพบข้อมูล
ปัญหาการใช้งานโดยวิ เคราะห์และแบ่งกลุ่ม 
(Content Analysis) ได้ดังนี้  
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ตำรำงที่ 2 แสดงกลุ่มของปัญหาที่ผู้ใช้งานแจ้ง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
 

ปัญหำที่พบ 
ช่องทำงที่แจ้งปัญหำ  

รวม 
 
ร้อยละ อีเมล์ Facebook โทรศัพท์ 

1. ไม่พบอีเมล์ยืนยันตัวตน 21 36 6 63 44.37 
2. เข้าใช้งานไม่ได้หลังจาก

ยืนยันตัวตน 
7 12 2 

21 
14.79 

3. คลิกเลือกต าแหน่งงาน
ไม่ได ้

6 8 5 
19 

13.39 

4. อัพโหลดไฟล์หลักฐานไม่ได้ 15 18 6 39 27.47 
รวม 49 74 19 142 100 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้พัฒนาระบบจึงได้
แก้ไขและปรับปรุงระบบในส่วนของคู่มือการใช้
งานและค าถามที่พบบ่อยส าหรับผู้สมัครงาน 
เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
และลดขั้ นตอนในการติดต่ อกั บ เจ้ าหน้ าที่  
นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบการส่ง
อีเมล์ผ่าน Line Notify เพื่อเฝ้าระวังปัญหาของ
การใช้งานระบบในส่วนการแจ้งเตือนผู้สมัครผ่าน
ทางอีเมล์ด้วย เพื่อให้สามารถรับทราบและแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที 

 
รูปที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์ (jobs.ubu.ac.th) 
 

5. สรุป 
ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ( jobs.ubu.ac. th)  คือ ระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการรับสมัครงานในต าแหน่ง
งานต่างๆของมหาวิทยาลัย รองรับการสมัครงาน
ทั้งต าแหน่งงานในสายสนับสนุนและสายวิชาการ 
เจ้าหน้าที่บุคคลสามารถก าหนดวันเวลาในการ
เปิดรับสมัครงานได้ และสามารถตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆของผู้สมัครงานได้ออนไลน์
และสามารถแจ้งผลการตรวจเอกสารหลักฐานไป
ยังผู้สมัครแต่ละราย ตลอดจนสามารถดูประวัติ
ข้อมูลผู้สมัครแต่ละรายได้ผ่านระบบทันที 
 ผู้สมัครงานสามารถฝากประวัติ ยื่นสมัคร
งานในต าแหน่งที่สนใจและสามารถพิมพ์บัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบได้ออนไลน์โดยจะได้รับการ
แจ้งเตือน ยืนยันตัวบุคคลและผลการสมัครผ่าน
ทางอีเมล์ โดยไม่ต้องเดินทาง ลดเวลาและ
อ านวยความสะดวกในการสมัครงาน 
 การใช้งานระบบรับสมัครงานออนไลน์ 
หน่วยงานที่ประสงค์ใช้งานสามารถแจ้งความ
ประสงค์มายังส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
โดยจะมีการก าหนดสิทธิ์การใช้งานซึ่งเชื่อมโยง
กับบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
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6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่น
ไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact )  

6.1 ใช้เป็นระบบศูนย์กลางในการเปิดรับสมัครงานและเป็น Platform ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

6.2 ใช้เป็นฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานและพัฒนาเพิ่มเติมในกระบวนการ
คัดเลือกบุคคล ในส่วนของการสัมภาษณ์ แบบฟอร์มการประกาศผลต่างๆ ฐานข้อมูลผู้ได้รับคัดเลือก  
ฐานข้อมูลผู้สนใจเข้าท างานในสายงานต่างๆเป็นต้น  

6.3 ใช้เป็นช่องทางการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้ LINE Notify เพือ่ใช้ในการ
แจ้งเตือนส าหรับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ และคณะ 

ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                         
สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 

บทคัดย่อ 
LINE Notify คือ บริการการแจ้งเตือนต่างๆผ่าน 

LINE Application ทีส่ามารถส่งข้อความหรือแจ้งเตือน
อัตโนมัติตามรูปแบบทีก่ าหนด โดยสามารถส่งผ่าน LINE 
Group หรือบัญชีส่วนตัว และสามารถใช้บริการได้ดังกล่าว
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการประยุกต์ใช้ 
LINE Notify เ ข้ า กั บ ร ะ บ บส า ร สน เ ทศต่ า ง ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัย เพือ่ใช้เป็นระบบการแจ้งเตือน ติดตามและ
ตรวจสอบปัญหาการใช้งานระบบจากผู้รับบริการทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ระบบ คือ ระบบรับ
สมัครงานออนไลน์ , ระบบ UBU VOC , ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ , ระบบลงเวลา และระบบชุมชนนักปฏิบัติ 
โดยปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการพัฒนา
ทรัพยากรกลางเพือ่ให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้งานบริการ
ดั งกล่ าว ได้ อย่ า งสะดวก การพัฒนา LINE Notify 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศ หรือบริการ
อืน่ๆ ของมหาวิทยาลัยทีต่้องการความรวดเร็วในการ
รับทราบข้อมูลและเข้าถึงปัญหาต่างๆ ได้ โดยสามารถน าไป
พัฒนาประยุกต์ใช้กับระบบอืน่ๆ เพิ่มเติม เช่น แจ้งเตือน
เอกสารทีเ่กีย่วข้องกับบุคคลในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
, แจ้งเตือนต่างๆ ใน DMS เป็นต้น 
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1. บทน ำ  
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำและให้บริกำรระบบสำรสนเทศ

ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีโดยมีผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศต่ำงๆหลำกหลำย ทั้งบุคลำกร 
นักศึกษำและบุคคลภำยนอก กำรพัฒนำช่องทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรใช้งำน และเฝ้ำระวัง
ปัญหำของระบบต่ำงๆ จึงเป็นสิ่งจ ำเป็น และมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรแจ้งปัญหำผ่ำน
อีเมล์ , Facebook , ระบบแจ้งปัญหำออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้รับทรำบปัญหำและ
แก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว 
 ข้อมูลปี 2564 ประเทศไทยมีบัญชีผู้ใช้ LINE กว่ำ 50 ล้ำนคน คิดเป็น 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนประชำกรไทย (ข้อมูลจำก Line ประเทศไทย)  และ LINE Application มีรูปแบบกำรใช้งำน
ที่หลำกหลำยและมีบริกำร (API) ที่ให้นักพัฒนำระบบสำมำรถใช้บริกำรเพื่อพัฒนำระบบต่ำงๆผ่ำน 
LINE ได ้  

LINE Notify คือ บริกำรกำรแจ้งเตือนต่ำงๆผ่ำนทำง LINE ที่สำมำรถส่งข้อควำมหรือแจ้ง
เตือนอัตโนมัติตำมรูปแบบที่ผู้ใช้งำนก ำหนด โดยสำมำรถส่งผ่ำน LINE Group หรือบัญชีส่วนตัว และ
สำมำรถใช้บริกำรได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 ด้วยเหตุนี้เอง ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จึงน ำเอำ LINE Notify มำประยุกต์ใช้และ
พัฒนำให้เข้ำกับระบบสำรสนเทศต่ำงๆของมหำวิทยำลัย  ซึ่ง LINE เป็นบริกำรที่แพร่หลำยและมี
ควำมสะดวกกับผู้ใช้งำน ท ำให้ผู้เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงปัญหำที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงรวดเร็ว  
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นช่องทำงกำรแจ้งเตือนปัญหำกำรใช้บริกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำงรวดเร็ว 
3. วิธีกำร/เครื่องมือ  

3.1 วิธีกำรพัฒนำ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อน  
(Add LINE Notify) เพื่อให้ไดร้ับการแจ้งเตือน 

2.สร้าง Token เพื่อการเชื่อมต่อ (Access Token) 

3.สร้าง Web Hook ตามมาตรฐาน LINE API 

4.ส่งข้อมลูจากระบบสารสนเทศท่ีต้องการแจ้งเตือนไปยัง 
Web Hook 
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3.2 เครื่องมือในกำรพัฒนำระบบ 
 1. เครื่องแม่ข่ำยส ำหรับติดตั้ง Web Hook ที่รองรับ CURL , HTTPS ตำมมำตรฐำนกำร
พัฒนำ LINE API 
 2. ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ Web Hook คือ PHP  
     3. บัญชีกำรใช้งำน LINE 
     4. ระบบสำรสนเทศที่ต้องกำรให้มีกำรแจ้งเตือนผ่ำน LINE  
      

 
รูปที่ 1 แสดงเคร่ืองมือที่ใช้และขั้นตอนวิธีกำรแจ้งเตือน 
4. ผลกำรด ำเนินงำน  

4.1 กำรประยุกต์ใช้ LINE Notify กับระบบต่ำงๆ 
 ปัจจุบันส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้มีกำรประยุกต์ใช้ LINE Notify เพื่อใช้ในกำรแจ้ง
เตือนส ำหรับระบบสำรสนเทศต่ำงๆของมหำวิทยำลัย ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลระบบสำรสนเทศที่ประยุกต์ใช้ LINE Notify 

ระบบสำรสนเทศ ประเภทกำรแจ้งเตือน 
หน่วยงำนที่รับกำรแจ้ง

เตือน 
1. ระบบรับสมัครงำน

อ อ น ไ ล น์  
(jobs.ubu.ac.th) 

กำรแจ้ง เตือนผลกำรส่ งอี เมล์ ของ
ผู้สมัครที่ไม่สำมำรถส่งได้ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

2. ระบบ UBU VOC - กำรแจ้งเตือนเรื่องร้องเรียน ให้กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- กำรแจ้งเตือนผลกำรด ำเนินงำน/
แก้ไขเรื่องร้องเรียน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร  /
หน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ 
- กองแผนงำน 
- กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
- กองบริกำรกำรศึกษำ 
-  ส ำนั ก งำนบริ ห ำร
กำยภำพ ฯ  
-  ส ำ นั ก ง ำนพัฒน ำ
นักศึกษำ 

3. ร ะ บ บ เ อ ก ส ำ ร
อิเล็กทรอนิกส์ 

กำรแจ้งขอแก้ไขหนังสือออนไลน์ ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

                                ส่งข้อมูล                            แจ้งเตือน                   
                     ระบบสารสนเทศ                                        Web Hook Server                              การแจ้งเตือนทาง LINE 
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ระบบสำรสนเทศ ประเภทกำรแจ้งเตือน 
หน่วยงำนที่รับกำรแจ้ง

เตือน 
4. ร ะบบก ำ รล ง เ ว ล ำ

ออนไลน์ 
กำรแจ้งเตือน/ติดตำมสถำนะเครื่องลง
เวลำที่ไม่สำมำรถใช้งำนได ้

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

5. ระบบชุมชนนักปฏิบัติ 
(UBU KM) 

กำรแจ้งเตือนเมื่อมีกำรเพิ่มบทควำม
ใหม่ 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

  
4.2 รูปแบบกำรแจ้งเตือน 

 
   รูปที่ 1 ตัวอย่ำงกำรแจ้งเตือนผ่ำน LINE Notify 
ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลกำรรับทรำบปัญหำและเวลำในกำรเข้ำถึงปัญหำจำกผู้รับบริกำร 
ระบบสำรสนเทศ ระยะเวลำในกำรรับทรำบและเข้ำถึงปัญหำ 

ก่อนใช้ LINE Notify หลังใช้ LINE Notify 
1. ระบบรั บสมั ครงำนออน ไลน์  

(jobs.ubu.ac.th) 
- ไม่มี ระยะ เวลำในกำร
รับทรำบและแก้ไขปัญหำที่
แน่ชัด  
- ต้องตรวจสอบปัญหำใน
ระบบเองหรือตรวจสอบทำง
อี เ ม ล์  / Facebook / 
โทรศัพท์ 

มี ก ำ ร แ จ้ ง เ ตื อ น ทั น ที
ผู้เกี่ยวข้องทันที 

2. ระบบ UBU VOC 
3. ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ระบบกำรลงเวลำออนไลน์ ไ ม่ มี ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ใ น ก ำ ร
รับทรำบและแก้ไขปัญหำที่
แน่ชัด เนื่ องจำกต้องรอ
ผู้ใช้บริกำรแจ้ง 

ตั้งเวลำกำรตรวจสอบระบบ
และแจ้งปัญหำทุกวัน คือ ช่วง 
08.00 น. และ 16.00 น.  
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5. สรุป 
 กำรประยุกต์ใช้ LINE Notify กับระบบ
สำรสนเทศต่ำงๆของมหำวิทยำลัย ท ำให้ผู้ดูแล
ระบบของส ำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่ำย 
สำมำรถตรวจสอบ เข้ำถึงปัญหำของระบบต่ำงๆ 
ได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรใช้
งำนระบบได้ทันท่วงที โดยเป็นระบบที่พัฒนำและ
ใช้บริกำรเทคโนโลยีของ LINE ที่มีกำรใช้บริกำร
อย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน ผู้ใช้งำนระบบสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีดังกล่ำวได้อย่ำงสะดวกผ่ำนทำง
โทรศัพท์มือถือ  
 นอกจำกนี้ยังมีกำรประยุกต์ใช้ เข้ำกับ
ระบบสำรสนเทศต่ำงๆ เช่น UBU VOC , ระบบ
รับสมัครงำนออนไลน์ ท ำให้ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ
สำรสนเทศดังกล่ำว รับทรำบข้อมูลได้อย่ำง
สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งในปัจจุบันส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ยังได้พัฒนำทรัพยำกร
ต่ำงๆ เช่น เครื่องแม่ข่ำย, บริกำรกลำง (API) 
เพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำรแจ้งเตือนดังกล่ำว
ส ำหรับหน่วยงำนที่ต้องกำรใช้งำนโดยไม่ต้อง
พัฒนำระบบใหม่อีกด้วย  
 
6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ ในวงกว้ำง 
(impact )  

6.1 พัฒนำเป็นบริกำรกลำง (API) เพื่อ
ใช้ ในกำรแจ้ง เตือนของระบบสำรสนเทศที่
ให้บริกำรในหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ผู้ เกี่ยวข้อง
ได้รับทรำบและเข้ำถึงปัญหำของกำรใช้บริกำร
ต่ำงๆอย่ำงรวดเร็ว  

6.2 มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันได้ ลดต้นทุนในกำรพัฒนำระบบ โดยผู้ที่
ต้องกำรใช้งำนไม่ต้องพัฒนำระบบกำรแจ้งเตือน
ใหม่และสร้ำงเคร่ืองแม่ข่ำยเอง  

6.3 สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับระบบ
สำรสนเทศต่ำงๆของมหำวิทยำลัยที่ต้องกำรกำร
แจ้งเตือนอย่ำงรวดเร็ว และเป็นระบบ เช่น แจ้ง
เตือนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในระบบเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์  , แจ้งเตือนต่ำงๆใน DMS เป็น
ต้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบตรวจนับบณัฑิตผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
นายภาคินัย บุญไพโรจน์ 

ต าแหน่ง ช่างเครือ่งคอมพิวเตอรป์ฏิบัติงาน                         
สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 

บทคัดย่อ 
การนับจ านวนบัณฑิตทีเ่ข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึน้ทุกปีและในทุกปีหลังจาก
บัณฑิตได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เรียบร้อยแล้วจะมีระบบ
นับจ านวนด้วยเซนเซอร์ (Infrared Sensor) ทีค่อยตรวจนับ
จ านวนบัณฑิตนับจ านวนลงเรือ่ย ๆ เมือ่ระบบเกิดข้อผิดพลาด
และระบบไม่สามารถใช้งานในช่วงเวลาขณะทีบ่ัณฑิตการก าลังรับ
พระราชทานปริญญาบัตรอยู่น้ันเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการ
นับหรือข้อผิดพลาดอืน่ ๆ จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขทีห่น้าสถานที ่
จริงได้และยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ได้ใน
ขณะน้ัน 

จนปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วย
ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ จึงได้น าเทคโนโลยี และแอป
พลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและนับจ านวน
บัณฑิตโดยมกีารนับดว้ย ระบบอินฟาเรด (Infrared) แล้วเกบ็
ข้อมูลบนคลาวด์แสดงผลผ่านเว็บแอพลิเคชัน่ เพือ่ให้ได้ข้อมูลที ่
ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว สะดวก และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ทีเ่กิดจากการนับจ านวนได้ อีกทัง้เพือ่แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที ่
อาจเกิดขึน้ ในทันที 

จากการทีไ่ด้น าระบบตรวจนับบัณฑิตผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
จะท าให้ได้ข้อมูลทีถู่กต้อง แม่นย า รวดเร็ว  สะดวก และ
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่กิดจากการนับจ านวนได้ทันที ผ่าน
เว็บแอปพลิเคชันเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงของข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1. บทน ำ  
การนับจ านวนบุคคล ในการเข้าหรือออก

สถานที่ ต่ า ง  ๆ  มี ค ว ามส า คัญต่ อ อ งค์ ก ร 
สถานศึกษาและห้างร้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านความ
ปลอดภัย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงด้านการเก็บข้อมูลทางสถิติส าหรับการน า
วิเคราะห์ต่อเนื่องในทางธุระกิจหรือการตลาด 
โดยยกตัวอย่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมี
ผู้ เข้าร่วมเป็นจ านวนมากและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีการจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรขึ้นทุกปีในทุกปีจะมีการให้บัณฑิตยืนยัน
ตัวตนหรือเป็นการตรวจสอบรายชื่อในการเข้า
ร่วมพิธีพราชทานปริญญาบัตร และมีการนับ
จ านวนบัณฑิตที่รับใบปริญญาบัตรเสร็จจะมี
เซนเซอร์ที่คอยตรวจนับ ซึ่งแบบเดิมที่ใช้ในการ
ยืนยันตัวตนเป็นแบบแสกนผ่านบาร์โค้ดโดยจะมี
เจ้าหน้าที่เป็นคนแสกนท าให้เกิดความล่าช้า และ
อาจเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆได้ การนับจ านวนใช้ 
Infrared Sensor ในการตรวจสอบเมื่อมีบุคคล
เดินผ่าน เมื่อมีข้อผิดพลาดไม่สามรถเข้าไปแก้ไข
ได้ในขณะนั้น  

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาท
ในการช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น จึงได้
น าเทคโนโลย ีRFID มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและนับจ านวนบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว สะดวก และสามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการนับจ านวนได้ อีก
ทั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ในทั นที  เทค โน โลยี อ า ร์ เ อฟ ไอดี  (Radio 
Frequency Identification: RFID) คือ ระบบที่
ร ะบุ ข้ อมูล เอกลักษณ์ด้ วยคลื่ นความถี่ วิ ทยุ  
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน RFID 
(RFID Reader) สายอากาศ และป้าย RFID 
(RFID Tag) ส าหรับอ่านและเขียนข้อมูล โดย
เครื่องอ่าน RFID สามารถอ่านป้าย RFID ได้
โดยไร้การสัมผัสและมีประสิทธิภาพในการอ่าน
ด้วยความเร็วสูงจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเรื่องระบบ
บริหารจัดการและตรวจนับบุคคลด้วยเทคโนโลยี

อาร์เอฟไอดีโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลจากแทร็ก
เพื่อช่วยในการตรวจเช็กข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ใ ช้ ต้ นทุ นต่ า และสามารถ ใช้ ใ นพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรได้จริง ระบบบริหาร
จัดการและตรวจนับบุคคลด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟ
ไอดีได้มีการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio 
Frequency Identification: RFID) คือระบบเก็บ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความสามารถใน
การค านวณและการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ซึ่งอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่
วิทย ุ(Radio Frequency) ในการติดต่อสื่อสาร  
การใช้งานเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีสามารถท าได้
โดยติดตั้งเครื่องอ่าน RFID ที่จุดทางเข้าหรือจุด
ที่เตรียมไว้ส าหรับการยืนยันตัวตน เครื่องอ่าน 
RFID จะรับสัญญาณจากป้าย RFID ที่ติดอยู่กับ
ชุดครุย ของบัณฑิตหลังจากบัณฑิตเดินผ่าน
เครื่องอ่าน RFID เครื่องอ่าน RFID จะเก็บ
ข้ อมู ลจากการอ่ าน RFID Tag ไ ว้ ที่ Cloud 
Platform ข้อมูลจะถูกประมวลผลและแสดงผล 
ชื่อ ล าดับที่ หรือข้อมูลบัณฑิต ผ่านเว็บ แอป
พลิเคชัน และส าหรับการนับบัณฑิตด้วย Infrared 
Sensor จะเป็นการบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ได้
ระบุตัวตนจะเป็นการท าเป็น Digital Counter ที่
แสดงผลผ่าน Web Application  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 ศึกษาหลักการท างาน ออกแบบ และ

สร้างระบบบริหารจัดการและตรวจบัณฑิตที่เข้า
ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  

2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ตรวจนับตรวจบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการประมวลผล 
ข้อมูลที่แม่นย า และมีเสถียรภาพในการใช้งาน 

  



90 
 

3.วิธีกำร/เครื่องมือ  
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ  

3.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ 
3.1.2 บอร์ด Raspberry Pi 3  
3.1.3 Photoelectric sensor  
3 .1.4 แผ่นสะท้อน (Laser distance 

senser)  
3.2 โปรแกรมและ Service ที่ใช้ในกำร
ติดต่อกับอุปกรณ์  

3.2.1 ระบบอินเตอร์เน็ต  
3.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code  
3.2.3 ภาษา JavaScript  
3.2.4 ภาษา HTML  
3.2.5 ภาษา CSS  
3.2.6 ภาษา Python  
3.2.7 google sheet  
3.2.8 google data studio  

4. ผลกำรด ำเนินงำน  
4.1 แสดงไดอะแกรมกำรท ำงำนของระบบ  

 

 
 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการท างานระบบ
บริหารจัดการและตรวจนับบุคคลด้วยเทคโนโลยี

อาร์เอฟไอดี 
4.2 กำรเชื่อมต่อ  

ก าหนดขาของ Photoelectric Sensors 
E3JK ตาม Datasheet โดยก าหนดให้สายสีน้ า
เงินและสีน้ าตาลเป็นไฟเลี้ยงของ Sensors 12 
– 24 V ส่ วนสายสี ขาวสีด า และสี เทา เป็ น 
Contact output  
 

 
รูปที่ 2 การเชื่อมต่อ Sensor เข้ากับ 

Raspberry pi 3 
 

4.3 สร้ำง Database  
สร้าง Database เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับ

จากไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้เป็น Raspberry 
pi เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไ ว้ บ น  Firebase Realtime 
Database  

 
รูปที่ 3 การเพิ่มข้อมูลผ่านฐานข้อมูล Firebase 

Realtime Database 
4.4 แสดงหน้ำเว็บไซต์  

เ มื่ อ เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น กั บ
ฐานข้อมูลแล้ว จะท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดง ซึ่ ง เวลาสิ้นสุดและเวลาเริ่มต้นมา
ค านวณเวลาสุทธิก่อนน าไปแสดงผล  

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าเว็บไซต์ 
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5. สรุป  
การที่มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวนมาก และวิธีนับจ านวนบัณฑิตยังเป็นแบบนับ

ตัวเลขถอยหลังแบบเดิมที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากระบบยังเป็นแบบรับ-ส่งค่าและแสดงผล
โดยตรง โดยไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ที่หน้าสถานที่จริง  

จากการศึกษาข้อจากข้อมูลข้างต้นจึงมีการน าระบบที่เป็นข้อมูลที่รับ-ส่งโดยตรง และน าข้อมูลไว้บน
ระบบอินเตอร์เน็ต และมีแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้อย่างแบบเรียลไทม์ จึง
ท าให้ในการนับบัณฑิตได้ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว และสามารถแก้ไข้ข้อมูลได้ทันที  

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact )  

จากความสามารถของระบบที่ใช้ในการนับจ านวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่มี
ความแม่นย า รวดเร็ว และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในทันที ทุกจุดที่มีระบบอินเตอร์เน็ตจึงง่ายต่อการ
บริหารจัดการข้อมูล สามารถน ามาต่อยอดกับระบบ RFID เพื่อจัดการนับบัณฑิตและยืนยันตัวตนเพื่อ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลบุคคลที่เข้ามาใช้งานหน่วยงาน หรือ
สถานที่ เพื่อน าข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลการด าเนินงานขอหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบรายงานแสดงผู้เข้าร่วม “โครงการการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศ
เชอรีอ่ินทรีย์ในโรงเรือนทีม่ีคุณภาพสูงส าหรับตลาดพรีเมีย่มใน

จังหวัดอุบลราชธานี แบบ ออนไลน์” 
นายวิชิต ค าพิภาค 

ต าแหน่ง ช่างเครือ่งคอมพิวเตอร์ช านาญงาน                         
สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการยอมรับว่า มีบทบาทส าคัญต่อการ

ค้นหาข้อมูลอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ เป็นเครือ่งมือทีจ่ าเป็นต่อการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการท างานขององค์กร เพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในต้านการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดเวลา ใน โครงการ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มะเขือเทศเชอรีอ่ินทรีย์ในโรงเรือนทีม่ีคุณภาพสูงส าหรับตลาดพรีเมีย่มในจังหวัด
อุบลราชธานี เรายังขาดการสร้างการรับรู้ ข้อมูลเกีย่วกับ แหล่งเพาะปลูก แหล่ง
ผลิตทีไ่ด้คุณภาพสูง ตาม การแนะน าของ คณะผู้วิจัย ดังน้ันทาง ผู้ประสานงาน
โครงการฯ จึงได้คิดพัฒนาระบบฯ เพือ่จะรวบรวมและติดต่อสือ่สาร ระหว่าง ผู้
ร่วมโครงการฯและนักวิจัย/อาจารย์ และผู้สนใจ ทีจ่ะสามารถเข้ามา สืบค้นหา 
ข้อมูล แหล่งผลิต ทีม่ีคุณภาพ ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า เน่ืองจากเราได้ ลง
ส ารวจพืน้ทีจ่ริง และน าข้อมูล เข้าได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

ดังน้ัน การรายงานหรือการน าเสนอข้อมูลจะท าแบบออนไลน์  
เพราะง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง ว่าสิ่งทีร่ายงานน้ันง่ายต่อ
การตรวจสอบและติดตาม ค้นหา ส าหรับโครงการการวิ จัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มะเขือเทศเชอรีอิ่นทรีย์ในโรงเรือนทีมี่คุณภาพสูงส าหรับตลาดพรีเมีย่ม
ในจังหวัดอุบลราชธานี แบบ ออนไลน์ เ น่ืองจาก มีเ จ้าหน้า
ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการที ่
จะทราบ ว่า ต าแหน่ง หรือ พิกัด ข้อมูลของอะไรบ้างทีจ่ะเสนอ ไม่ว่า
จะเป็น พิกัดการปลูก จ านวนผู้เข้าร่วมมีกีร่าย อยู่ อ าเภอ ต าบล 
อะไร และสามารถติดต่อสือ่สารกันได้อย่างรวดเร็ว และอาจารย์ผู้
ร่วมวิจัยสามารถรู้ต าแหน่งและค้นหาไปยังต าแหน่งทีต้่องการได้อย่าง
แม่นย าและถูกต้อง รวดเร็ว กล่าวคือ เมือ่บันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูล
น้ันจะอยู่ Cloud Computing (คือการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เพือ่ส่งมอบบริการผ่านเครือข่าย (โดยทัว่ไปคืออินเทอร์เน็ต) ด้วย
การประมวลผลแบบคลาวด์ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์และใช้แอพพลิเคชัน่
จากอุปกรณ์ใดก็ได้ทีส่ามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้) 
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1. บทน ำ  
    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
ยอมรับว่า มีบทบาทส าคัญต่อการค้นหาข้อมูล
อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ เป็นเครื่องมือที่จ าเป็น
ต่อการส่งเสริมขีดความสามารถในการท างาน
ขององค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในต้านการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ประหยัด เวลา ด้ วยวิ วัฒนาการของระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่เช่ือมต่อเป็นโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แม้ว่า
จะอยู่ห่างกันเหมาะกับยุคสมัยนี้ ในการส่งข้อมูล
ต่างๆได้ถูกต้องครบถ้วน ลดการสูญหายของ
ข้อมูล เก็บข้อมูลไม่น้ าช้อน ช่วยสรุปผลรายงาน
ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น 

จึงน าระบบบันทึกข้อมูลและรายงาน 
“แสดงผู้เข้าร่วมโครงการการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มี
คุณภาพสูงส าหรับตลาดพรี เมี่ ยมในจังหวัด
อุบลราชธานี แบบ ออนไลน์” 

คณะผู้จัดท าได้เถึงเห็นความส าคัญของ
ปัญหาจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกและ
รายงาน แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานได้อย่างรวดเร็วและทันทันสมัย ความ
สะดวกสบายต่อการด าเนินงานมากขึ้น สามารถ
ลดการช้ าช้อนของข้อมูล ข้อมูลตกหล่น ข้อมูล
ผิดพลาค สามารถติดตามงาน ได้ด้วยตนเอง 
เรียกดูได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

การสรุปรายงานของผู้เข้าร่วม “โครงการ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่
อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงส าหรับตลาดพ

รีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี แบบ ออนไลน์” 
ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ 
ท าให้ประหยัดเวลา 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลได้เกี่ยวกับ
ผู้ร่วมโครงการฯ ได้อย่า รวดเร็ว 

2. เพื่อช่วยในการรายงานหรือสรุปข้อมูล
แบบออนไลน์ (ออนไลน์) 

3. เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลพิกัดแหล่ง
ปลูกได้อย่าง ถูกต้องและมีแผนที่น าทาง 

4. เพื่อเป็นการยกระดับสร้างการรับรู้
แหล่งผลิตการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ใน
โรงเรือนที่มีคุณภาพสูงส าหรับตลาดพรีเมี่ยมใน
จังหวัดอุบลราชธานี 
3. วิธีกำร/เครื่องมือ  

3.1 ระบบที่กำรท ำงำน 
1. ระบบที่ใช้งานจะท างาน บน Cloud 

Computing โดยที่ผู้พัฒนาไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 
และเราใช้ application cloud computing (การ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
เอง ไม่ต้องพะวงเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ 
เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่าน Cloud 
จากที่ไหนก็ได้)  

3.2 Software ห รื อ  Application cloud 
computing ใช้ในกำรพัฒนำ 
1. Appsheet เป็น application cloud 

computing ที่อยู่บน cloud โดยที่ เราไม่ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมฯ หรือ Software นี้ เราสามารถ
ไปที่ Web side (https: //www.appsheet.com) 
มี  User ที่ เ ป็ น  Gmail ห รื อ  Mail 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ที่ MOU 
กับ Google ก็สามารถใช้งานได้ทันที ใช้ เป็น 
ระบบบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูล 

2. Google data studio เป็น application cloud computing ที่อยู่บน cloud โดยที่เราไม่
ต้องติดตั้งโปรแกรมฯ หรือ Softwareนี้ เราสามารถไปที่ Web side(https://datastudio.google.com/) 

https://www.appsheet.com/
https://datastudio.google.com/
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มี User ที่เป็น Gmail หรือ Mail สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ที่ MOU กับ Google ก็
สามารถใช้งานได้ทันที ใช้ เป็น Dashboard การรายงานและน าเสนอ รวมถึงการสืบหาข้อมูล 

3. Google Sheet เป็น application cloud computing ที่อยู่บน cloud โดยที่เราไม่ต้อง
ติ ด ตั้ ง โ ป ร แ ก ร ม ฯ  ห รื อ  Softwareนี้  เ ร า ส า ม า ร ถ ไ ป ที่  Web side 
(https://docs.google.com/spreadsheets/) มี User ที่เป็น Gmail หรือ Mail สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการ ที่ MOU กับ Google ก็สามารถใช้งานได้ทันที ใช้ Google Sheet เป็น 
ฐานข้อมูล 
รูปแบบการท างาน 
แผนภาพ (Diagram)  

รูปภาพ ไดร์อะแกรม 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  
1. ออกแบบฐานข้อมูลที่จะจัดเก็บรูปแบบ Google Sheet 
2. เมื่อได้ฐานข้อมูลแล้ว ออกแบบหน้าจอเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลลงใน Google sheet โดยใช้ 

Appsheet ซึ่งเป็น application cloud computing  
3. เมื่อบันทึกลงใน ฐานข้อมูลแล้ว ออกมาน าเสนอ ด้วยการใช้ Google data studio 

น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
5. ตำรำง  
  -  ตารางที่ 1. ตารางฐานข้อมูล 

https://docs.google.com/spreadsheets/
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ตารางที่ 1 ตารางฐานข้อมูล ใน appsheet 

-  ตารางฐานข้อมูล 

 
ตารางที่ 2 ตารางฐานข้อมูล ใน Google sheet 
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รูปภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 แสดงรายงาน Google Data Studio 
 
รูปภำพแสดงกำรบันทึกข้อมูล 
รูปภำพ บันทึกข้อมูล สำมำรถท ำงำนได้ บน Smart Phone                                  
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 4 ตัวอย่างบันทึกข้อมูล 
รูปภำพแสดงแก้ไขข้อมูล 
 

                      
 
 

 
 
 

รูปภาพ 5 ตัวอย่างบันทึกข้อมูล 
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แสดงรำยงำน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปภาพ 6 ตัวอย่างรายงานและการสืบค้น บน Google Data Studio 

 
6. สรุป  

ระบบรายงานแสดงผู้เข้าร่วม “โครงการ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตมะเขือเทศเชอรี่
อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงส าหรับตลาดพ
รีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี แบบ Realtime” 
เป็นระบบที่ช่วยให้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
สามารถบันทึกข้อมูลรายงานข้อมูล พิกัดที่ตั้ง 
รวมทั้งแสดงภาพประกอบได้ และ สามารถ
ค้นหาต าแหน่งของ ผู้ร่วมโคงการฯ และผู้ร่วม
ท างานวิจัยก็สามารถนับและตรวจสอบผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้แบบ ออนไลน์ เพราะ สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

7. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์  หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact )   

ความสามารถของระบบนี้ สามารถ น าไป
สร้างการรับรูป ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นี้
มีแหล่ง ปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่
มีคุณภาพสูงส าหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัด 

 
อุบลราชธานี ที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มการเข้าถึง
แหล่งปลูก  รวมถึงน าไปต่อยอด โดยการ
รวบรวมแหล่งผลิตปลูกงาที่มีคุณภาพ และผลิต
สูง และ รวมถึงการน าระบบฯ นี้ เพื่อรวบร่วม 
ผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ของชุมชน ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ร่วมกับ “โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
U2T โ ด ย ก า ร ส น ับ ส น ุน โ ค ร ง ก า ร
ม ห า ว ิท ย า ล ัย สู ่ต า บ ล  ห ร ือ โ ค ร ง ก า ร 
U2T” ตาม ที่ วิสัยทัศน์ ของ “มหาวิทยาลัย
ชั้นน าในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้แก่สังคม” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ           
ของงานบริหารทัว่ไป 
นางวรุณี  ไชยกาล และคณะ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ                       
สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
ด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายและส่งเสริมและสนับนุนให้

ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นส านักงานอัตโนมัติ ประกอบกับ
ความก้าวล ้าน าสมัยด้านเทคโนโลยีในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ หรือโลกยุคดิจิทัล 
ดังน้ัน งานบริหารทัว่ไป ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนงานที ่
ดูแลในส่วนงานสารบรรณ งานยานพาหนะ ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความ
ปลอดภัย อาคารสถานทีภ่ายในอาณาบริเวณของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้คิด
วิเคราะห์เพือ่พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตอบโจทย์ในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน รวมทัง้เป็นการ
พัฒนาตนเองพัฒนางานควบคู่กันไป โดยเน้นการประหยัดทรัพยากรและเวลา 
เพือ่อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ลดความซ า้ซ้อนในแต่ละ ขัน้ตอนของงาน และ
ทีส่ าคัญเพือ่ให้ผู้บริหารได้พิจารณาเอกสารทางราชการในระบบได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทัง้ในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ เพือ่เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกันในการติดต่อสือ่สารด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทีใ่ช้ทดแทน
ด้านเอกสารทางราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์  รวมทัง้ได้พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไปพร้อมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากทีสุ่ด 

ดังน้ัน งานบริหารทัว่ไป ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มี
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติการให้เป็นในรูปแบบของ “ระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการของงานบริหารทัว่ไป” โดยพิจารณาคิด วิเคราะห์ และพัฒนา
ร่วมกัน ภายใต้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ (E - Management) 
คณะวิทยาศาสตร์ เพือ่ให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เปิดใช้ระบบในช่องทาง
เดียวกันทัง้คณะวิทยาศาสตร์ ระบบทีไ่ด้พัฒนามีจ านวน 4 ระบบ ดังนี้ 
1. การขอใช้ห้องประชุม ห้องเรียน อาคารวิจัย ได้พัฒนาเป็น “ระบบจองใช้ห้อง” 
2. การขอใช้รถยนต์ของทางราชการ ได้พัฒนาเป็น “ระบบจองใช้รถยนต”์ 
3. การขอยืมใช้พัสดุในการจัดกิจกรรม/โครงการ ได้พัฒนาเป็น “ระบบยืมใช้
พัสดุ” 
4. การรับพัสดุ - ไปรษณีย์ภัณฑ์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้พัฒนา
เป็น “ระบบไปรษณีย์ภัณฑ์” 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ และระบบจะมีการแจ้งในระบบไลน์เมือ่มีการด าเนินการในแต่ละ
ขัน้ตอน 

 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบและดูแลระบบ 
 2. บุคลากรผู้ใช้ระบบ 
 3. ผู้บริหาร 
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1. บทน ำ  
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เป็นการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการสร้าง
สารสนเทศขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การ
ประสานงานและการควบคุม อีกทั้งช่วยให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการคิดวิ เคราะห์
ปัญหา แก้ไขปัญหา และสร้างผลงานใหม่โดยใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม 
( Software)  แ ล ะ ผู้ ใ ช้  ( Peopleware)  เ พื่ อ
ก่อให้เกิดความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศ และเป็นระบบที่ รวบรวม
ความสามารถของผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์เข้า
ด้วยกัน เพื่อการด าเนินงานการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจในองค์กรที่มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ และตรงตามนโบายของ
ผู้บริหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส านักงานให้
เป็นส านักงานอัตโนมัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์กับทางราชการให้
มากที่สุด 

 ดังนั้น งานบริหารทั่วไป ส านักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้คิดวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า เพื่อลด
ปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากร พื้นที่การจัดเก็บ
เอกสาร ลดและกระชับระยะเวลา ความซ้ าซ้อน
ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ล่าช้า
และเกิดความสับสน และเพื่อเป็นการพัฒนา
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เน้นการ
ประหยัดทรัพยากรและเวลาในการด าเนินการแต่
ละขั้นตอน เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ลด
ความซ้ าซ้อน การสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน และ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ
เ พื่ อ สนอ ง รั บ น โ ยบ ายขอ งผู้ บ ริ ห า รคณะ

วิทยาศาสตร์ ให้เป็นส านักงานอัตโนมัติ ประกอบ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ) COVID - 19(  ท าให้มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจาก
การติดต่อประสานงาน การพบปะพูดคุย และ
การสัมผัสร่วม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา เพิ่ม

ความสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร  แ ล ะ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แล ะปร ะ สิ ท ธิ ผ ล สู ง สุ ด ข อ ง
กระบวนการและขั้นนตอนการปฏิบัติงานในทุก
ภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริงอย่างเป็น
รูปธรรมได้จริง 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และสนอง
รับนโยบบายของผู้บริหารที่จะให้เป็นส านักงาน
อัตโนมัติ 

3. เพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณาสั่งการเอกสาร
ราชการในระบบสนสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ 
 ก า รพัฒน าก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ

สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป มุ่งเน้นการ
สร้ างนวั ตกรรม เพื่ อ ช่ วย สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น ภายใต้นโยบายผู้บริหารที่จะพัฒนาให้เป็น 
“ส านักงานอัตโนมัติ” 
 3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ 

1. บุคลากรผู้รับผิดชอบและดูแลระบบ 
2. บุคลากรผู้ใช้ระบบ 
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3. ผู้บริหาร 
 3.2 กระบวนการและขั้นตอนการพัฒน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของงาน
บริหารทั่วไป ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารทั่วไปร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
เพื่อน ามาพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป ภายใต้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (E - Management) 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยการแน้นการประหยัด
ทรัพยากรและเวลา อ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
ลดความซ้ าซ้อนของแต่ละกระบวนการและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

2 .  เ สนอผู้ บ ริ ห า ร เ พื่ อ พิ จ า รณ า ก า ร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานจากรูปแบบเอกสาร เป็น รูปแบบการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศของงานบริหาร
ทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาสั่งการของ
ผู้บริหารมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว  ไม่
ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ใด 

3. ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม 
Visual Studio ASP .Net C# ในการพัฒนา 
และใช้ Microsoft SQL Server เป็นฐานข้อมูล  
ซึ่งเริ่มจากระบบการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ 
ระบบการขอใช้ห้องประชุมห้องเรียนอาคารวิจัย 
ระบบการขอยืมใช้พัสดุ และระบบการแจ้งเตือน
ไปรษณีย์ภัณฑ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาแนวทางการ
บริหารจัดการระบบ ก่อนน าไปสู่การปฏิบัติจริง  

4. ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบให้เริ่มทดลอง
ใช้ระบบ  

5. งานบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 
ได้เชิญผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/ส านักงาน

เลขานุการ/บุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ 
และเริ่มประกาศใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งระหว่าง
การทดลองใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาปรับปรุงระบบให้เข้า
กับบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด เช่น 
การแจ้งเตือนเข้าไลน์  

4. ผลกำรด ำเนินงำน  
การพัฒนาการบริ หารจั ดการระบบ

สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป มุ่งเน้นการ
สร้ างนวั ตกรรม เพื่ อ ช่ วย สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น ภายใต้นโยบายผู้บริหารที่จะพัฒนาให้เป็น 
“ส านักงานอัตโนมัติ” โดยใช้โปรแกรม Visual 
Studio ASP .Net C# ในการพัฒนา และใช้ 
Microsoft SQL Server เป็นฐานข้อมูล และ
ระบบจะมีการแจ้งเตือนในระบบไลน์เมื่อมีการ
ด า เนิ นการในแต่ ละขั้ นตอน ซึ่ ง ได้ ผลการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

4.1 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 4 
ระบบ ดังนี้ 

1. การขอใช้ห้องประชุม ห้องเรียน อาคาร
วิจัย ได้พัฒนาเป็น “ระบบจองใช้ห้อง” 

2. การขอใช้รถยนต์ของทางราชการ ได้
พัฒนาเป็น “ระบบจองใช้รถยนต์” 

3. การขอยืมใช้พัสดุในการจัดกิจกรรม/
โครงการ ได้พัฒนาเป็น “ระบบยืมใช้พัสดุ” 

4. การรับพัสดุ - ไปรษณีย์ภัณฑ์ จากบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้พัฒนาเป็น “ระบบ
ไปรษณีย์ภัณฑ์” 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ  
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบและดูแลระบบ 
2. บุคลากรผู้ใช้ระบบ 
3. ผู้บริหาร 
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การเปิดใช้งานในระบบสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์  
เข้าระบบได้จาก http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/menu_administrator.aspx  โดยมีตัวอย่าง
หน้าจอของระบบ ดงัรูปที่ 1 -  6  

    

รูปที่ 1 หน้าจอการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป  

รูปที่ 2 หน้าจอการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของงานบริหารทั่วไปภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(E-Manage) คณะวิทยาศาสตร์ 

        

 

รูปที่ 3 หน้าจอแจ้งข้อมูลการขอใช้ ส าหรับผู้ใช้บริการ                        

รูปที่ 4 หน้าจอเข้าตรวจสอบและจองขอใช้ ส าหรับผู้ใช้บริการ 

 

http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/menu_administrator.aspx
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รูปที่ 5 หน้าจอแจ้งการจองขอใช้ในไลน์ ส าหรับผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 6 หน้าจออนุมัติการขอใช้ ส าหรับผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลระบบ   

 

 

รูปที่ 7 หน้าจออนุมัติการขอใช้ในไลน์ ส าหรับผู้รับผู้รับผิดชอบ/ดูแลระบบ และผู้ขอใช้บริการ 

4.2 ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของงาน
บริหารทั่วไป 

การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของงานบริหารทั่วไป 
ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 88 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้จากการเลือกแบบ
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เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 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 

ล ำดับ รำยละเอียดกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

ค่ำเฉลี่ย �̅� แปลควำมหมำย 
1 ระบบมีข้อความ ค าสั่ง ชัดเจน เหมาะสม ง่ายต่อ

การใช้งาน 
4.54 ดีมาก 

2 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย 4.61 ดีมาก 
3 ง่ายต่อการเรียนรู้ 4.61 ดีมาก 
4 ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและมี

ประโยชน์ต่อการใช้งานของหน่วยงาน 
4.85 ดีมาก 

5 ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

4.76 ดีมาก 

6 การเข้าถึงระบบสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 4.80 ดีมาก 
7 เนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ 4.54 ดีมาก 
8 ผลการสืบค้นตรงกับความต้องการทั้งปัจจุบันและ

ย้อนหลัง 
4.62 ดีมาก 

9 ประหยัดทรัพยากรและเวลา 4.62 ดีมาก 
10 การประมวลผลถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว 4.54 ดีมาก 
11 มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการ

เข้าถึงข้อมู 
4.62 ดีมาก 

12 มีการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งาน 4.80 ดีมาก 
13 โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ใด 
4.77 ดีมาก 

 

4.3 ข้อเสนอแนะ  

1) ระบบช่ วยลดกระดาษ ลดโลกร้ อน 
ประหยัดเวลาและบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

2) ระบบการยืมพัสดุ ควรมีการน าเสนอ
ข้อมูลจ านวนพัสดุหรือครุภัณฑ์ เพื่อสะดวกและ
ง่ายต่อการเลือกยืมใช้งาน ส าหรับระบบใช้งาน
อื่น ๆ ใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
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5. สรุป  
 ก า รพัฒน าก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ
สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป มุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ภายใต้
นโยบายผู้บริหารที่จะพัฒนาให้เป็น “ส านักงาน
อัตโนมัติ”  พบว่า เป็นการประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
เข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ลดความซ้ าซ้อนของ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานทั้งผู้ ให้บริการและ
ผู้รับบริการในทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้ งนี้  ผู้ ใ ห้ บริ ก ารและผู้ พัฒนาระบบได้น า
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้สะดวก
รวดเร็วในการใช้ระบบและให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์  หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact ) 

ก า รพัฒน าก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ
สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป มุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ภายใต้
นโยบายผู้บริหารที่จะพัฒนาให้เป็น “ส านักงาน
อัตโนมัติ” พบว่า เป็นการช่วยลดปัญหาการ
สิ้นเปลืองทรัพยากร พื้นที่การจัดเก็บเอกสาร 
กระชับระยะเวลา ความซ้ าซ้อนของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การส่ือสารที่ล่าช้าและเกิดความสับสน  
และเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เน้นการประหยัดทรัพยากรและ
เวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน เพื่ออ านวย
ความสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน การ
สื่อสารที่เข้าใจตรงกัน และรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ) COVID - 19(  ช่วยลดความเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายเชื้อไวรัสได้ และสามารถต่อยอดเพื่อ
ใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมได้
จริง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับช าระเงินผ่าน Thai QR 
Payment (Prompt pay Tag 30) 

นายศุภชัย เชือ้พันธ์ 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                

สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ 
 

 

บทคัดย่อ 
ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจา้พี ่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ให้เป็นศูนย์รับสมัครคัดเลือกเข้า
ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึง่ต้องมีการรับช าระค่า
สมัครผ่านใบแจ้งช าระเงิน (Bill Payment) สามารถช าระ
ได้ผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึง่ผู้สมัครไม่สะดวก
ในการเข้าไปช าระเงินทีธ่นาคาร 

จากปัญหาข้างต้น งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจึงได้
พัฒนาระบบการรับช าระเงินผ่าน QR Payment โดยใช้
บริการ QR API Dynamic ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) เพือ่ให้สามารถรับช าระเงินแบบ Prompt pay 
ได้จากทุกธนาคาร 
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1. บทน ำ  
การช าระเงินในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น

การรับช าระเงินด้วยระบบดิจิทัล ด้วยการรับ
ช าระเงินแบบ QR Payment และรับส่งข้อมูล
ระหว่างระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Web Application)  กั บ ร ะ บบขอ ง ธน าค าร 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบการรับโอนเงินโดยตรง 
ด้ ว ย ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล  แ บบ 
Application Programming Interface ( API) 
ดังนั้นผู้รับเงินจะได้รับการยืนยันการช าระเงินได้
ทันที (real time) ซึ่งสะดวก รวดเร็วและแม่นย า 
ม า ก ก ว่ า วิ ธี รั บ เ งิ น แ บ บ  Bill Payment 
นอกจากนั้นในฝั่งของผู้จ่ายเงินสามารถจ่ายเงิน
ผ่ า น แ อปพลิ เ ค ชั่ น ไ ด้ ทุ ธ น า ค า ร โ ด ย ไ ม่ มี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบการรับเงินให้มีความสะดวก 

รวดเร็วและตรวจสอบถานะการช าระเงินได้แบบ 
Real time 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

- Visual Studio ASP.Net C# 
 - Microsoft SQL Server 
- webhook API 
- Postman 

3.1 กำรขอเปิดใช้งำน QR Payment 
API 
  1. ติดต่อธนาคารเพื่อขอแบบฟอร์มการขอเปิด
การใช้งาน QR Dynamic API ธนาคารไทย
พาณิชย์ โดยต้องมี Corporate ID ใน Business 
Net 

2.  ส่ ง เ รื่ อ งค า ขอที่ ส า ข ามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี 

3. รอการติดต่อจากฝ่าย API Developer 
ของธนาคา ร ไ ทยพาณิ ช ย์  ท า งจดหมา ย

อิเล็กทรอนิกส์  โดยจะมีรายละเอียดให้ส่งข้อมูล
ก าหนดเวลาในการพัฒนาระบบและ SSl 
Certification  

4. เมื่อพัฒนาระบบในการส่ง API เพื่อขอ
สร้าง QR Code และสร้างระบบ End Point 
เพื่อรอรับข้อมูลการช าระ โดยท าการพัฒนาผ่าน
ระบบ API Sandbox ของธนาคาร 

5. ธนาคารจะให้ท าการทดสอบระบบ UAT 
กับระบบของธนาคาร โดยธนาคารจะเป็นผู้
ทดสอบและให้ส่งผลการทดสอบที่ทาง End 
Point รับข้อมูลจากธนาคารและการตอบกลับ
จาก End Point  

6. เมื่อทดสอบระบบทุกขั้นตอนเรียบร้อย 
ธนาคารจะส่งข้อมูลรายละเอียดในการเชื่อต่อ 
API Product มาให้ใช้งาน 

3.2  กำรพัฒนำระบบผ่ำน SCB 
Developer  

ในการพัฒนาระบบ QR Code Payment 
กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จะมีกระบวนการการ
ท างาน ดังรูป 

 

รูปที่ 1 ผังการท างานในการสร้าง QR 
Payment 
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จากรูปจะอธิบายข้ันตอนในการท างานของระบบดังนี้ 

1. กระบวนการขอ Generate Access Token 
 

2. กระบวนการขอสร้าง QR code 
 

 

 

curl -X POST \ 

  https://api-sandbox.partners.scb/partners/sandbox/v1/oauth/token \ 

  -H 'Content-Type: application/json' \ 

  -H 'accept-language: EN' \ 

  -H 'requestUId: 85230887-e643-4fa4-84b2-4e56709c4ac4' \ 

  -H 'resourceOwnerId: <Your API Key>' \ 

  -d '{ 

      "applicationKey" : "<You API Key>", 

      "applicationSecret" : "<Your API Secret>", 

  }' 

{ 

  "applicationKey": "l795dea2a81cfe4bdbab6bbe41bdab6e71", 

  "applicationSecret": "eecb9b832bf44feb93e3a7c29b843443" 

} 

curl -X POST \ 

  https://api-sandbox.partners.scb/partners/sandbox/v1/payment/qrcode/create \ 

  -H 'Content-Type: application/json' \ 

  -H 'accept-language: EN' \ 

  -H 'authorization: Bearer <Your Access Token>' \ 

  -H 'requestUId: 1b01dff2-b3a3-4567-adde-cd9dd73c8b6d' \ 

  -H 'resourceOwnerId: <Your API Key>' \ 

  -d '{ 

      "qrType": "PP", 

      "ppType": "BILLERID", 

      "ppId": "123456789012345", 

      "amount": "1.00", 

      "ref1": "REFERENCE1", 

      "ref2": "REFERENCE2", 

      "ref3": "SCB" 

  }' 
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3. กระบวนการรับ Payment Confirm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  
ร ะ บ บ รั บ ช า ร ะ ผ่ า น  QR Payment 

สามารถช่วยเพิ่มยอดการรับช าระในช่วงของวัน
สุดท้ายในการปิดรับช าระและสามารถปรับ
สถานะการรับช าได้แบบ Real time ท าให้ผู้ช าระ

สามารถตรวจสอบสถานะการช าระได้ทันที และ
ผู้ดูแลระบบไม่ต้องโหลดรายการช าระมาเพื่อ
น าเข้าระบบอีกครั้งเป็นการอ านวยความสะดวก
ทั้งผู้สมัครและผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบข้อมูล 

 

{ 

  "status": { 

    "code": 1000, 

    "description": "Success" 

  }, 

  "data": { 

    "qrRawData": 
"00020101021230670016A00000067701011201151234567890123450210REFERENCE10310REFERENCE252047011530376454041.00
5802TH6007BANGKOK62070703SCB6304CE18", 

    "qrImage": 
"R0lGODdh9AH0AYAAAAAAAP///ywAAAAA9AH0AQAC/4yPqcvtD6OctNqLs968+w+G4kiW5omm6sq27gvH8kzX9o3n+s73/g8MCofEov
GITCoxgKbzCY1Kp9Sq9emoMqmi6zTrDV/BYuf2eymrpWd1O0pey " 

  } 

} 

{ 

  "payeeProxyId":"010556107659001", 

  "payeeProxyType":"BILLERID", 

  "payeeAccountNumber":"4680716512", 

  "payerAccountNumber":"0662658053", 

  "payerAccountName":"อิสมาน ยูโซะ", 

  "payerName":"อิสมาน ยูโซะ", 

  "sendingBankCode":"014", 

  "receivingBankCode":"014", 

  "amount":"1.00", 

  "transactionId":"46a0e0c00f114482991414ef26654ace", 

  "transactionDateandTime":"2019-04-11T05:16:48.000+07:00", 

  "billPaymentRef1":"190411VZGNEYIWD55KDD", 

  "billPaymentRef2":"ESPREE", 

  "billPaymentRef3":"ESP5CAE6B1B77HOCJXLZ", 

  "currencyCode":"764", 

  "channelCode":"PMH", 

  "transactionType":"Domestic Transfers" 

} 

{ 

  "resCode": "00", 

  "resDesc ": "success", 

  "transactionId": "xxx", 

  "confirmId" : "xxx" 

} 
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รูปที่ 2 รายการรับช าระผ่าน QR Payment 

รูปที่ 3 การตรวจสอบการช าระของผู้สมัคร 

5. สรุป  
ในการพัฒนาระบบการรับช าระเงินแบบ 

QR Payment API จ ะมี ค ว ามยุ่ ง ย า ก แล ะ มี
ระยะเวลาในการขอเปิดใช้งานระบบ เนื่องจาก
เป็นการขอใช้งานกรณีแรกของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอน
การส่งเอกสารและการประสานงานกับทีมพัฒนา
ระบบของธนาคาร กระบวนการในการอนุมัติใช้
ง านร ะบบจริ ง  แล ะก ารตรวจสอบ SSL 
Certification แต่เมื่อระบบสามารถใช้งานได้จะ

ช่วยอ านวยความสะดวกในการรับช าระเงินให้
ผู้สมัครและผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบการ
ช าระและลดความผิดพลาดในการช าระเงินและ
การตรวจสอบเงิน 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact ) 

ระบบการรับช าระเงินผ่าน QR Payment 
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการรับ
ช าระเงินค่าสมัคร ค่าเทอม หรือรับช าระคืนเงิน
ยืมของคณะ หน่วยงาน โดยใช้บัญชีที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบันในการรับช าระแบบ Prompt pay ท า
ให้สามารถรับช าระได้ทุกธนาคารและสามรถ
ช าระผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น True money หรือ เป๋าตัง ได้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้ Line Official 
Account ในการบริหารสญัญายืมเงิน 

นายศุภชัย เชือ้พันธ์ 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                

สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ 
 

 

บทคัดย่อ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการ

ให้ยืมเงินราชการ และการส่งหลักฐานการจ่าย เพือ่ชดใช้เงิน
ยืมให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยปัจจุบันได้
เปลีย่นวิธีการรับเงินยืมเป็นวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืมเงิน 
ท าให้ผู้ยืมเงินไม่ทราบว่าเงินทีโ่อนเข้าบัญชีของตนเป็นเงินอะไร 
ท าให้ผู้ยืมต้องโทรสอบถามกับงานคลัง และเมือ่ส่งเอกสาร
ส่งใช้ใบส าคัญ ต้องได้คืนเงินยืม งานคลัง โทรแจ้งผู้ยืมให้
คืนเงิน ซึง่บ้างครัง้จะมีความผิดพลาดของจ านวนเงินทีต่้อง
คืน  

จากปัญหาข้างต้น งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจึงได้
พัฒนาระบบจัดการเงินยืม และเงินโอน ภายใต้ระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร ของคณะวิทยาศาสตร์ เพือ่แจ้ง
กระบวนการยืม โอนเงิน และเรียกคืนเงิน หลังจากใช้งาน
มาระยะหนึ่ง มีปัญหาผู้ยืมเงิน ไม่สะดวกเข้าตรวจสอบใน
ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร จึงได้ศึกษาการแจ้งเตือน
การโอนเงินยืม และการเรียกคืนเงินยืม ผ่านระบบ Line 
Official Account เพือ่เป็นการส่งหาผู้ยืมแบบส่วนตัว 
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1. บทน ำ  
งานคอมพิ ว เตอร์ และ เครื อข่ า ย คณะ

วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินยืม 
และเงินโอน เพื่อให้งานคลัง ใช้งานในการแจ้งผู้
ยืมเงิน และการบริหารสัญญายืมเงิน เพื่อให้การ
ติดตามคืนเงิน เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ด้วยการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารมีขั้นตอนในการเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์
ท าให้ผู้ยืมไม่สะดวกในการเข้าไปตรวจสอบ การ
โอนและการเรียกคืนเงินยืม 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้น าคุณสมบัติของ Line 
Official Account ที่ เป็นการส่งข้อความแบบ
ส่วนตัวถึงผู้รับ มาพัฒนาในการส่งข้อความแจ้ง
ผู้รับโอนเงินยืมและการบริหารสัญญายืม การ
ติดตามเงินยืม กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการโอน
เงิน การเรียกคืนเงิน และลดขั้นตอนใน
การท างาน 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

- Visual Studio ASP.Net C# 
- Microsoft SQL Server 
- Line Official Account 
- webhook API 
 - Postman 

3.1 โครงสร้ำงของ Line และ Line API 

รูปที่ 1 การส่งข้อความผ่าน Line ในโหมดปกติ 

 
เมื่อลูกค้าทักแชทผ่านแอพพลิเคชั่น LINE 

แล้วนั้น ข้อความที่ส่งข้อจะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์
ของ LINE  แล้วก็ถูกส่งมายัง Official Account 
ขององค์กร และ พนักงานขององค์กร หรือ 
แอดมิน ก็สามารถตอบกลับผ่าน แอพพลิเคชั่น 
LINE Official Account ซึ่งเป็นเคสปกติที่เกิดขึ้น
ก่อนจะมี LINE Chatbot หากเราต้องการติดตั้ง 
LINE Chatbot เ ข้ า ไ ป ช่ ว ย แ อ ด มิ น ต อ บ 
LINE  ตอนนี้มีมีวิธีเดียวคือเราจะต้องท าผ่านสิ่ง
ที่เรียกว่า LINE API ที่จะเป็นเหมือนตัวกลางที่
ต่อออกมาจาก LINE Server ให้เราได้ ดึง/ส่ง
ข้อมูลมายัง Server ของเรา 

รูปที่ 2 การส่งข้อความในระบบที่ติดต้ัง 
Chatbot 

โดย LINE API ท าหน้าที่ เหมือนเป็นตัว 
รับ-ส่ง ข้อมูลมาหาระบบเซิฟเวอร์ของเรา ซ่ึงมี
ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลเพราะว่า การ
รับส่งข้อมูลจะต้องท าผ่านช่องทาง https เท่านั้น 
และ LINE ยังมีกลไลการยืนยันการรับส่งข้อมูลที่
ปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รูปที่ 3 หลักการท างานของ Line API 
โดยการส่งข้อมูลจากไลน์จะท าผ่าน LINE 

Channel เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง  LINE Official 
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Account 1 ตัว โดยปกติเมื่อเปิดใช้งาน LINE 
API ของ LINE OA จะมีการสร้าง Channel 
มา 1 ตัว เช่นกัน โดยถ้าเรามีหลาย Channel 
จะสามารถจัดกลุ่มของ Channel โดยจะเรียกว่า 
Provider ได ้

โดยการรับส่งข้อมูลผ่าน LINE Channel 
นั้นจะต้องมีการยืนยันด้วย Channel Secret 
และ Access token 

 (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ channel secret และ access token 
https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/channel-access-tokens/ ) 
ข้อมูลที่ Line ให้ส่งผ่ำน API ได ้
      ข้อมูล Real time ทุกอย่างจะถูกส่งผ่าน webhook มาที่ Server ของเรา 
 1. ข้อความที่ลูกค้าส่งเข้ามาทุกประเภท (ข้อความ, รูป, ไฟล์, เสียง, location} Sticker เป็น
ต้น) 
 2. Event ต่างๆ 15 รูปแบบ เช่น การ add friend/block เป็นต้น 
ข้อมูลที่สำมำรถส่งกลับไปให้ Line ลูกค้ำผ่ำน API 

ข้อความทุกประเภทที่ไลน์ซัพพอร์ต (ข้อความ,รูป,ไฟล์,เสียง,location, sticker, button, carousel, 
flex message Link ) 

โดยการส่งจะมี 2 แบบ คือ reply หมายถึงการตอบกลับทันที (ไม่เกิน 30 วินาที) หลังจาก
ได้รับข้อความจากลูกค้า และ push คือ การส่งข้อความเวลาอื่นๆ โดยการส่ง push นั้นจะเสีย
โควต้าบรอดแคสต์ของไลน์ ต่อ 1 ข้อความ 
Server Chat bot 

เซิฟเวอร์แชทบอทเป็นส่วนส าคัญที่ต้องมีเผื่อใช้ในการรับส่งข้อความ และ event ต่างๆ โดยอาจจะ
ตั้งเอง หรือว่าใช้ Software as A Services ก็ได ้

1. ตั้ง server เอง หรือ จ้างผู้พัฒนามาติดตั้งพร้อมพัฒนาให้ (โดยแนะน าเป็น cloud 
server เพราะต้องรับ traffic จาก public ได้ต้องเชื่อมต่อผ่าน https) เหมาะส าหรับโปรเจคใหญ่ 
โดยมี LINE Developer Partner(https://lineforbusiness.com/th/partner-developer )  ที่พร้อม
พัฒนาให้คุณ 

2. ใช้ Software as A Service เช่น Dialogflow (https://cloud.google.com/dialogflow/ ) 
หรือ ZWIZ.AI  
Chat bot (https://www.zwiz.ai) เป็นต้น เหมาะส าหรับโปรเจคขนาดเล็ก-กลาง 

รูปที่ 4 หลักการท างานของ Chat bot Server 

https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/channel-access-tokens/
https://medium.com/linedevth/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97-11-%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-flex-message-%E0%B9%83%E0%B8%99-line-messaging-api-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2019-668e92721bc9
https://lineforbusiness.com/th/partner-developer
https://cloud.google.com/dialogflow/
https://www.zwiz.ai/
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4. ผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย  
 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Official Account ให้สามารถแจ้งข้อมูลการโอนเงิน 

การเรียกคืนเงินยืม และการโอนเงิน โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่งานคลังก าหนด โดยมี
ขั้นตอนการใช้งานดังนี้  
 4.1 ผู้ที่ต้องการใช้งาน ต้องเป็นเพื่อนกับ Line Official Account ของคณะ “Sci-UBU 

Connect” 

         
รูปที่ 5 ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับแจ้งข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 

 
5. สรุป  

จากการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน Line 
Official Account ซึ่ งมีข้อแตกต่างจาก Line 
Notify คือ Line Notify จะ เป็นการแจ้ ง เข้ า 
Group Line และไม่มีการนับโควต้าบรอดแคสต์ 
ส่วน Line Official Account เป็นการส่งข้อความ
แบบส่วนตัวถึงผู้รับ แต่จะมีการนับโควต้าบรอด
แคสต์ โดยใน 1 เดือนจะให้ส่งข้อความได้ฟรี 
1,000 ข้อความ ในการพัฒนาเพื่อใช้งานภายใน
คณะมีรายการในการยืมและการโอนเงิน มีการ
ส่งข้อความถึง 1,000 รายการจึงสามารถใช้งาน
ได้ฟรี  

 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์  หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ ในวงกว้ำง 
(impact ) 

ร ะบบก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ผ่ า น  Line Official 
Account สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด ในการ
แจ้งเตือนการโอนเงินหรือ ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ส่วนตัว หรือน าไปใช้ในการสร้าง Chat Bot API 
ในการตอบค าถาม ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
เกี่ ยวกับคณะ มหาวิทยาลัย การศึกษาต่อ 
นอกจากจะสามารถลดขั้นตอนการท างานลงได้
ยังสามารถลดการตอบค าถามที่พบบ่อย ใน
เบื้องต้นได้ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบหอ้งประชมุอัจฉริยะ 
นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์ 

ต าแหน่ง ช่างเครือ่งคอมพิวเตอร ์สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
 

 

บทคัดย่อ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 

2564-2567)  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การพัฒนาไปสู่
การเป็นคณะดิจิทัล ซึง่เป็นการจัดโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาระบบสารสนเทศทีช่่วยปรับ
กระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัล ซึง่จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน ทัง้นี้ เพือ่ให้การปรับเปลีย่นขัน้ตอนการ
ด าเนินงานภายในคณะให้เป็นดิจิทัล และสามารถให้บริการ
ข้อมูลด้านสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์ และมีความน่าเชือ่ถือ ประกอบกับบริบทที ่
เปลีย่นไปในการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ของคณะที ่
ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ตลอดจนเพือ่เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ หารายได้ 
ให้กับคณะ โดยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่
การเป็นคณะดิจิทัล เน่ืองจากปัจจุบันกิจกรรมภายใต้วิกฤต 
โควิด 2019 ท าให้ มีการใช้งานการเรียนการสอนและการ
ประชุมออนไลน์มากขึน้ โดยในปัจจุบันงานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายร่วมรับผิดชอบการให้บริการดังกล่าวซึง่พบว่า
เจ้าหน้าทีดู่แลห้องประชุมต้องท าหน้าทีค่วามรับผิดชอบใน
หลายด้าน ท าให้การจัดการห้องประชุมมีข้อติดขัดหรือหยุดช
งักในการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการเปิดปิดห้อง 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง ระบบปรับอากาศ ภายใน
ห้องเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
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1. บทน ำ 
 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้
จัดท าโครงการการพัฒนาระบบห้องประชุม
อัจฉริยะขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุมที่ ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการ
บริหารจัดการการใช้ห้องประชุมการเปิดปิดห้อง 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง ระบบปรับ
อากาศ การตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงาน
ภายในห้องประชุม เพื่อให้เป็นต้นแบบห้องประชุม
อัจฉริยะที่จะช่วยลดขั้นตอนการท างานและ
สนับสนุนการปรับการท างานในแบบเดิมให้เป็น
แบบดิจิทัลพื่อก้าวไปสู่คณะดิจิทัลต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบห้องประชุมอัจริยะ 
2. เพื่ อปรับปรุ งห้องประชุมให้เป็น

ต้นแบบห้องประชุมอัจฉริยะ 
3. ลดขั้นตอนในการจัดการห้องประชุม 

 

3. วิธีกำร/เครื่องมือ  
น าอุปกรณ์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดท าการ

เขียนโปรแกรมใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
องค์กร และมีการประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติม
เนื่องจากอุปกรณ์ที่จ าหน่ายในท้องตลาดไม่
สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ  
อุปกรณ์ท าเครื่องแม่ข่ายใช้ PC เก่าที่ไม่ได้ใช้
งานมาทดสอบ และระบบแม่ข่ายโปรแกรมที่ใช้
เป็น open source ช่วยให้ประหยัดรายจ่ายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการติดตั้งใช้การติดตั้งแบบ 
Docker container ช่วยในการจัดการขนาดของ
เคร่ืองกรณีมีการปรับเปลี่ยนเคร่ือง  
3.1 หัวข้อย่อย  

มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุม
และอุปกรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่งเพื่อการบริหารจัดการการใช้ห้องประชุม 
การ เปิด ปิดห้อง ระบบโสตทัศณูปกรณ์ ระบบ
เสียง ระบบเครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้พลังงานภายในห้องประชุม 

4. ผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  
 -  เนื้อหาผลการด าเนินงาน 

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต้ังในการควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองเสียง ระบบโสตทัศณูปกรณ์ 
 ตาราง  

  -  ตารางที่...  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

(1) จ านวนการพัฒนางาน/นวัตกรรม/ลดขั้นตอนจากงาน
ประจ า 

3 ช้ิน 
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-  รูปภาพ 

 

รูปภาพที่ 1 หน้าภาพรวมของระบบ 

 
รูปภาพที ่2 ตารางจองห้อง 

 

รูปที่ 3 หน้าจัดการอุปกรณ์ในแต่ละห้อง 
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รูปที่ 4 มีการน าภาพจากกล้อง CCTV มาแสดงผลแบบ Real Time 

 

รูปที่ 5 CODE ค าสั่ง 
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รูปที่ 6 Line Notify มีการแจ้งเตือนในรอบวัน 

5. สรุป  
การพัฒนานาระบบอยุ่ในช่วงทดลองใช้งาน 

ยังต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ห้องประชุมเพื่อลด
ข้อบกพร่องในการใช้งานห้องประชุมให้ครบถ้วน 

มีการน าข้อมูลที่อ่านจากค่าพลังงานและการ
อ่านค่าอุณหภูมิไป ใช้งานต่อในการวิเคราะห์หา
การสิ้นเปลืองพลังงานและการซ่อมแซมระบบ
ปรับอากาศในคราวต่อไป 

มีระบบแจ้งเตือน โดยจะแจ้งเตือนในรอบเช้า
เวลา 7.00 น. และแจ้งเตือนรอบบ่ายเวลา 
11.00 น. เพื่อใช้ในการตรวจสอบกรณีมีการจอง
ระหว่างวัน 
 
 
 
 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact)   

1.เป็นต้นแบบให้น าไปปรับใช้กับห้องเรียน 
ส านักงาน หรือห้องประชุมอื่นได้ 

2.ลดขั้นตอนระยะเวลาในการจัดเตรียมห้อง
ประชุมได้ 

3.ข้อมูลจากการใช้พลังงานไฟฟ้าน าไปใช้
ปรับปรุงในเรื่องการจัดการพลังงานได้ในอนาคต 

4.ข้อมูลเกี่ยวกับอุณณภูมิและพลังงานไฟฟ้า
ระบบปรับอากาส จะน าไปพัฒนาต่อในเรื่อง
ระบบสารสนเทศน์เกี่ยวกับการจัดการ การซ่อม
บ ารุงเชิงรักษา (PM) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครือ่งมือ
วิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวเสาวนีย์  เหล่าสิงห์ 

ต าแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ช านาญการ สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ 
 

 

บทคัดย่อ 
ภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีเครือ่งมือวิทยาศาสตร์ให้บริการมากกว่า 15 
เครือ่ง โดยแบ่งเป็นเครือ่งมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และ
เครือ่งมือในห้องปฏิบัติการทัว่ไป โดยการจองเครือ่งมือ
แบบ เดิม ผู้ ใ ช้บริการต้องมาลงใบจอง ใช้ เครื ่องมือที ่
ห้องปฏิบัติการซึง่ไม่สะดวกและเสียเวลา จึงได้ศึกษาการน า
โปรแกรมประยุกต์ของ Google คือ Form, Sheet และ 
Calendar มาออกแบบระบบจองเวลาใช้ เครือ่งมือแบบ
ปฏิทิน มีขัน้ตอนการท างาน คือเมือ่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล
การขอใช้ใน Google Form แล้วข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บไว้ที ่
Google Sheet จากน้ันสร้างส่วนขยายใน Apps Script 
เพือ่ส่งข้อมูลไปยัง Google Calendar และเชือ่มต่อข้อมูล
การจองไปยัง Line Application เพือ่แจ้งเตือนเจ้าหน้าที ่
ดู แล เครื ่องมือผ่ านบริการ Line Notify เมื ่อน าลิ งค์
แบบฟอร์มการจองไปวางไว้บนเว็บไซต์ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มจะไปแสดงผลบน
ปฏิทิน และมีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าทีเ่ครือ่งมือภายในเวลา 5 
นาที  ช่ วยอ านวยความสะดวกและลดขั ้นตอนให้ทั ้ง
ผู้ใช้บริการและนักวิทยาศาตร์ดูแลเครือ่งมือในการบริหาร
จัดการเวลาและการท างาน สามารถรวบรวมข้อมูลปริมาณ
ของการใช้เครือ่งมือเพือ่บริหารจัดการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ได้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 
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1. บทน ำ  
ห้องปฏิบัติ การ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นห้องปฏิบัติการการเรียนการ
สอน การวิจัยและบริการวิชาการ ส าหรับ
อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา 
มี เครื่องมือส าหรับการวิ เคราะห์ทางเคมีอยู่
มากกว่า 15 เคร่ืองในระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่าน
มามีแนวโน้มอัตราการขอใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งจาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ 
ในงานด้านการเรียน งานวิจัย และงานด้าน
บริการ ก่อนปี พ.ศ. 2561 ผู้ใช้บริการเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาต้องมาจองเวลาใช้
เครื่องมือในใบจองเครื่องมือและลงเวลาในปฏิทิน
ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ดูแล
เครื่องมือได้มีการนัดหมายการใช้ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ตารางวันฝึกสอนการใช้เครื่องมือ
และให้ค าปรึกษาการใช้งาน และในปัจจุบัน
จ านวนผู้ ใช้บริการเริ่มมี เพิ่ มขึ้นท าให้ความ
ต้องการใช้เครื่องมือบางชนิดสูงมากในช่วงเวลา
เดียวกันท าให้ เกิดการจองซ้อนกันและท าให้
ผู้ใช้บริการต้องวางแผนการใช้เครื่องมือใหม่ซึ่ง
ขั้นตอนการจองเครื่องมือต้องใช้เวลานาน ดังนั้น
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในขั้นตอน
การท างานหรือการให้บริการจองเครื่องมือ จึง
เป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับงานท างานในยุคปัจจุบัน 
ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็น
เรื่องง่ายส าหรับผู้คนทั่วไป ระบบการจองคิวแบบ
ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่สะดวก
รวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการและ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งผู้ ให้บริการและ
ผู้ รับบริการ ซึ่ ง ในปัจจุบันการจองคิวแบบ
ออนไลน์ก็เป็นที่นิยมในหน่วยงานด้านการศึกษา 
เช่น การจองห้องเรียน ห้องประชุม การจองใช้

รถ เป็นต้น มีทั้งแบบที่ท าระบบอย่างง่ายไปจน
ขึ้นการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแบบฟอร์มจองคิว
ออนไลน์ 

ผู้พัฒนางานนี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ดูแล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงมีความประสงค์ที่จะ
พัฒนาระบบจองเวลาแบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่เหมาะสม 
เป็นระบบที่ง่าย ใช้โปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน ไม่ใช่
ระบบที่ต้องออกแบบโครงสร้างและเขียนค าสั่ง
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการ
จองเวลาที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม 
สามารถสร้างระบบ ประยุกต์ใช้งาน และแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตัวเอง สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลด
เวลาในการจอง ผู้ใช้บริการสามารถก าหนด
ระยะ เวลาการจองได้ อย่ า ง เหมาะสมและ
นักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือสามารถทราบการ
จองอัตโนมัติผ่านทางการเตือนใน Application 
Line  Notify และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
สิ้นเปลือง ดังนั้นจึงได้ศึกษาและน าเอาโปรแกรม
ประยุกต์ของ Google เพื่อการศึกษา (Google 
Application for Education)  เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น
โปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มีพื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ไ ม่ จ า กั ด ส า ห รั บ ผู้ ใ ช้ ที่ ท า ง า น ใ น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ Google Form, 
Google Sheet และ Google Calendar มาใช้
ออกแบบระบบจองเวลา โดยโปรแกรมทั้งสามนี้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั้งหมด และได้
ปฏิทินการจองเวลาแบบออนไลน์ในรูป Google 
Calendar เพื่อน าไปติดตั้งในเว็บไซต์ของภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลจากจองจะถูก
ส่งผ่านบริการ Line Notify ถึงผู้ดูแลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจอง

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.2 เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาในการจอง
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกกข้อมูลการใช้
เคร่ืองมือ 

2.3 เพื่ อแสดงข้ อมู ลปริมาณการใช้ ง าน
เคร่ืองมือในระบบออนไลน์ 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
การพัฒนางานในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรม เพื่อช่วงสนับสนุนการจัดระบบการ
ด าเนินงานด้านการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี งานวิจัย 
เทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อง วิ เคราะห์ระบบเดิม 
วิ เคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุง ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ 

3.2 ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Google ที่ผูกกับ
อีเมล์ของสถานศึกษา และเลือกใช้โปรแกรม 
Google Form, Google Sheet แ ล ะ  Google 
Calendar เพื่อออกแบบระบบ 

3.3 สร้างแบบฟอร์มโดยโปรแกรม Google 
Form โดยก าหนดข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องพิมพ์
กรอก คือ ชื่อ-สกุล สถานะ รหัสนักศึกษา เบอร์
โทรติดต่อ อีเมล์ ประเภทการใช้งาน ชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษา วันเวลาที่ ใช้ เครื่องมือ ส าหรับชื่อ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก าหนดให้ใช้วิธีสร้างลิสต์
รายชื่อเครื่องมือ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
การพิมพ์ชื่อเครื่องมือ ซึ่งจะมีผลในการน าไป
รวบรวมเป็นค่าทางสถิติ  

3.4 ทดลองกรอกแบบฟอร์ม และส ารวจ
ข้อมูลที่ Google Form ส่งมาเก็บไว้ที่ Google 
Sheet เพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญที่จะส่งไป

แสดงผลที่  Google Calendar โดยผ่านส่วน
ขยาย Apps Script เพื่อให้ปฏิทินจองเวลามี
เฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น 

3.5 ก าหนดฟิล์ดของข้อมูลจาก Google 
Sheet ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ไ ป แ ส ด ง ที่  Google 
Calendar 

3.6 ทดสอบการท างาน 
3.7 เมื่อทดสอบการท างานของระบบในการ

เชื่ อมโยงข้อมูล จาก Google Form ไปยัง 
Google Sheet และการส่งข้อมูลไปแสดงผลที่ 
Google Calendar ได้ ถู กต้ องแล้ ว เชื่ อมต่ อ
แบบฟอร์มแจ้งเตือนออนไลน์ผ่าน Line Notify 
ถึงเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องมือ เพื่อเข้าไปอนุมัติใน 
Google Sheet จึงน า URL link ของแบบฟอร์ม
ที่ สร้ างนี้ ไปไว้ที่ เ ว็บไซต์ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร ์

3.8 สร้างรายงานการจองใช้เครื่องมือ และ
ผลการอนุมัติจาก Google Sheet ของเจ้าหน้าที่
ดูแลเครื่องมือ โดย Google Data Studio แล้ว
น าลิงค์ไปวางไว้ที่เว็บไซต์ภาควิชาเคมี 

3.9 เปิดใช้ระบบ ส ารวจขั้นตอน ระยะเวลา 
และปัญหาการใช้งานของการจองใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ออนไลน์นี้ เปรียบเทียบกับวิธีลง
บันทึกในสมุดปฏิทิน 
4. ผลกำรด ำเนินงำน   

การจองเวลาแบบลงบันทึกในสมุดปฏิทิน 
การจองเวลาแบบลงบันทึกในสมุดปฏิทิน ใช้เวลา 
20 – 30 นาที ต่อครั้ง จากการเดินทางมาที่
ห้องปฏิบัติการรับแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์ม 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และลงเวลาจองใน
ปฏิทิน รวบรวมแบบฟอร์มการจอง จดบันทึก
การจองในปฏิทินซึ่งมีช่องขนาดเล็กลงได้เพียงชื่อ
กับเวลาในการจอง เกิดปัญหาคือ ตัวหนังสือ
ขนาดเล็ก อ่านลายมือไม่ออก ชื่อผู้จองไม่ชัดเจน 
ผู้ใช้บริการไม่สามารถทราบว่าช่วงเวลาไหนว่าง
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ได้ด้วยตัวเองต้องมาดูที่ปฏิทินที่ห้องปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือต้องรวบรวม
แบบฟอร์มการจองจากกระดาษแล้วกรอก
รายละเอียดการใช้งานลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บ
เป็นข้อมูลปริมาณการใช้งาน 
ระบบการจองเวลาแบบออนไลน์ 

ผลการด าเนินการตามขั้นตอนที่พัฒนาท า
ใ ห้ ไ ด้ ลิ ง ค์ บ ริ ก า ร ส า ห รั บ จ อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์อยู่ในเว็บไซต์ของภาควิชาวิชาเคมี 
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  URL link : 
http://chem.sci.ubu.ac.th/ ดังแสดงในรูปที่ 1 
เมื่อผู้ใช้บริการเข้าที่แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์แล้วจะเข้าสู่ google form ส าหรับ
จองเคร่ืองมือ ดังแสดงในรูปที่ 2 ฟอร์มจองจะมี 
 

 
รูปที่ 1 หน้าเพจการจองใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 

  

 
รูปที่ 2 แบบฟอร์มจองเวลาเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ 

อยู่ 6 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นระเบียบการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และลิงค์ปฏิทินการใช้
เครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้บริการหาวันที่และเวลาใช้
เครื่องมือว่าง ส่วนที่ 2-5 เป็นรายละเอียดผู้จอง 
ชนิดเครื่องมือ และรายละเอียดการใช้งาน 
ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วกด
ส่งฟอร์มจากนั้น Google จะส่งข้อมูลไปสร้าง
เป็นแถวไว้ที่ Google Sheet โดยอัตโนมัติ ดัง
แสดงในรูปที่ 3 ซึ่งมีเฉพาะเจ้าของบัญชี Google 
เท่ านั้ นที่ จ ะมองเห็น ได้ จากนั้ นข้อมูลจาก 
Google Sheet จ ะ ถู ก ส่ ง ไ ป ยั ง  Google 
Calendar โดยอัตโนมัติผ่านการเขียนโค้ดค าสั่ง
ใน Apps Script ซึ่งการเขียนโค้ดค าสั่งสามารถ
ศึกษาและคัดลองฟอร์มโค้ดได้จากคลิปวีดีโอที่มี
การเผยแพร่ในยูทูป ดังแสดงในรูปที่ 4 เพื่อล๊อก
การจองใน Google Calendar ผู้พัฒนาระบบ
ก าหนดฟิล์ดของข้อมูลจาก Google Sheet ที่
ต้องการให้ไปแสดงที่ Google Calendar ซึ่งจะ
มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มี 

 
รูปที่ 3  ข้อมูลการจองใช้เครื่องมือทั้งหมดถูก
บันทึกกไว้ที่ Google Sheet โดยอัตโนมัติ 

 
บัญชี Google เท่านั้นที่จะแก้ไขปฏิทินได้ 

ผู้ ใช้บริการสามารถดูวันว่างและช่วงเวลาที่
ผู้ ใช้บริการคนอื่นที่ จองไว้ ในปฏิทินเพื่อวาง
แผนการก าหนดเวลาในการใช้งานอย่างเหมาะสม 
ดังแสดงในรูปที่ 5   
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รูปที่ 4  การเขียนโค้ดค าสั่งใน Apps Script 

 
  

รูปที่ 5 การแสดงผลการจองและรายละเอียดผ่าน Google Calendar 
 

การกรอกแบบฟอร์ม ส่งแบบฟอร์มแบบ 
one stop service เพื่อขอจองใช้เครื่องมือได้
ภ า ย ใ น เ ว ล า ไ ม่ เ กิ น  5  น า ที  จ า ก นั้ น
นักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือจะได้รับการแจ้ง
เตือนทาง Line Notify อัตโนมัติดังแสดงในรูปที่ 
6 และนักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือเข้าไปอนุมัติ
การจองใน Google Sheet ที่ผู้พัฒนาได้แชร์

ลิงค์ให้ดังแสดงในรูปที่ 3 หรือติดต่อผู้ใช้บริการ
จากช่ องทางที่ ก รอกในแบบฟอร์ ม ในส่ วน
รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการอนุมัติ ทุกขั้นตอน
ในการจองใช้เคร่ืองมือจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที 
จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือจะท าการ
ติดต่อผู้ขอใช้บริการในส่วนของรายละเอียดที่
จะต้องมีการฝึก 
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รูปที่ 6  การแสดงผลผ่าน Line Notify ถึง

นักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือ 
 

อบรมการใช้เครื่องก่อนการท างานจริงที่
ได้ระบุไว้แบบฟอร์มการจอง ผู้ขอใช้บริการ
สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่ลิงค์รายงาน
ผลการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์หน้าเว็บไซต์
ภาควิชาเคมี ในการรายงานผลการจองเคร่ืองมือ
จะปรากฎรายละเอียดตาราง ชื่อ-สกุล ของผู้จอง 
เครื่องมือที่จะจอง ชนิดเครื่องมือ วันเวลาที่ใช้
งาน และผลการอนุมัติ การจอง เครื่ อ งมื อ 
รายงานยังแสดงปริมาณการใช้งานของเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี ซึ่งหัวหน้างานสามารถ
เ ข้ า ม าดู ถึ ง ค ว า มถี่ ก า ร ใ ช้ ง า น เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์ในรายงานนี้ได้ ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
  
รูปที่ 7  การแสดงผลรายงานการอนุมัติการ
จองเคร่ืองมือ และรายงานปริมาณการใช้

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

 ผลการใช้งานระบบการจองเครื่องมือ
ออนไลน์โดยยังไม่ได้เชื่อมข้อมูลแจ้งเตือนผ่าน 
Line Notify ตั้งแต่เดือน  
ตุลาคม 2561 จนถึง เดือน ธันวาคม 2564 
และเริ่มใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เดือน
มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 
2565) ระบบที่พัฒนาข้ึนนี้ ยังคงสามารถใช้งาน
ได้โดยอัตโนมัติเป็นปกติ ไม่มีปัญหาใดต้องแก้ไข 
มีแค่ส่วนที่เพิ่มเครื่องมือใหม่ที่ได้รับการจัดสรรใน
แบบฟอร์มการจองเครื่องมือ ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกในการจองเวลาใช้เครื่องมือ โดยไม่
ต้องเข้ามาจองด้วยตัว เองที่ห้องปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
สามารถบริหารจัดการการใช้ เครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
การจองผ่านการกรอกฟอร์มแบบกระดาษ ปัญหา
ที่นักวิทยาศาสตร์พบคือผู้ใช้บริการไม่เข้าดูปฏิทิน
การจองเครื่องก่อนที่จะกรอกข้อมูล ท าให้เกิด
จากจองซ้อนบ้าง แก้ไขโดยการยึดเวลาที่ประทับ
ใน Google Sheet แล้วติดต่อแจ้งผู้ใช้บริการที่
จองซ้อนให้หาเวลาที่สะดวกใช้เครื่องใหม่ และ
แนวทางแก้ไขต่อไปคือการให้ข้อมูลการจอง 
แนะน าวิธีการจองให้ผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บ
ภาควิชาเคม ี
5. สรุป  

การพัฒนาระบบการจองใช้ เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของ 
Google คื อ  Form, Sheet, Calendar แ ล ะ 
Data Studio ร่วมกับการแจ้งเตือนผ่านทาง 
Line Notify สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเป็น
อย่างดี ผู้ใช้บริการสามารถจองเวลาใช้งานผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีการจองซ้อน
กัน มีการวางแผนเวลาในการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม นักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือสามารถ
บริหารเวลาจัดการท างานได้ดีขึ้น สะดวกในการ 
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ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาเคมีมีประสิทธิภาพ และท า
ให้ได้ข้อมูลความถี่การใช้งานเครื่องมือมีความถูกต้องตรงกับการใช้งานจริง 
6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง (impact ) 

ระบบการจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดเพื่อใช้กับการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานอื่นๆ ที่มีจ านวนมากในภาควิชาเคมี และ
ภาควิชาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์โดยที่นักวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้ เนื่องจากระบบ
ที่พัฒนาใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างง่าย ช่วยลดข้ันตอนการจอง ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการใช้งาน
ได้ด้วยตนเอง ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเป็นประโยชน์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน และสามารถน าเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่มีอ านาจใน
การพิจารณาความคุ้มค่าเมื่อส่งซ่อม จัดหาทดแทน หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิม 
นอกจากนั้นเครื่องมือที่มีการใช้งานมากจะแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในภาควิชา ข้อมูล
ความถี่การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์จึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย
ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบห้องประชุมอจัฉรยิะ 
นายฐิติกรณ์รัศมิ ์ภัททสิริภูวดล 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปช านาญการ สังกัด คณะรัฐศาสตร ์
 

 

บทคัดย่อ 
การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค 

New Normal ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) เกิดจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ covid-19 เป็นวิฤตทีเ่กิดขึน้ทัว่โลกซึง่ส่งผลกระทบให้
เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะเศรษฐกิจและ
การศึกษา โดยการปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่
ในยุค New Normal ผ่านค่าย เยาวชนนักรัฐศาสตร์
ออนไลน์  ซึง่มีวัตถุประสงค์เพือ่แก้ไขปัญหาการรับเข้า
นักศึกษาใหม่ทีม่ีแนวโน้มลดลงในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ covid-19 และต า่กว่าเป้าหมายตามทีส่ภามหาวิทยาลยั
ก าหนด จากผลการด าเนินงาน พบว่า คณะรัฐศาสตร์
สามารถใช้ช่องทางนี้ในการรับนักศึกษาใหม่ได้เป็นจ านวน
มาก จากข้อมูลสถิติย้อนหลังระหว่างปีการศึกษา 2564-
2565 มีจ านวนนักเรียนเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อและยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาผ่านโควตาค่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้อย่างมี
นัยส าคัญ โดยมีค่า เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นร้อยละ 89.00 ในปี
การศึกษา 2564 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 96.00 เมือ่เทียบกับ
แผนรับโควตาค่าย และมีค่าเฉลีย่รวมทุกรูปแบบการรับเข้า
ศึกษาทีเ่พิม่สูงขึน้ร้อยละ 105.95 ในปีการศึกษา 2564 และ
ในปีการศึกษา 2565 เพิม่ขึน้ร้อยละ 125.95 

 

 

 

 



127 
 

1. บทน ำ    
เนื่องจากในห้วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตที่
เกิดขึ้นในหลายด้านโดยเฉพาะผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อคณะ
รัฐศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากใช้งบประมาณ
เงินรายได้ในการบริหารและการพัฒนาคณะที่มา
จากจ านวนนักศึกษาที่ช าระเงินยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์จึงได้ เริ่มวาง
แผนการรับนักศึกษาใหม่ในการปรับปรุงรูปแบบ
การรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค New Normal 
ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ โดยเกิด
จากกิจกรรม After Action Review (AAR) ของ
ผู้บริหารและบุคลากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากนักศึกษา ศิษย์เก่าและเครือข่ายครูแนะแนว 
ในการต่อยอดจากโครงการค่ายยุวรัฐศาสตร์ของ
สโมสรนักศึกษาใช้ในการวางแผนการด าเนิน
โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ เพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่แบบ
ออนไลน์ในยุค New Normal และเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาในการเพิ่มช่องทางการรับ
นักเรียนทั่วประเทศที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดโครงการ
ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ผ่านโครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ออนไลน์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 วัน โดย
กลุ่มเป้าหมายคือ มุ่งเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชนที่
ก าลั งศึกษาในระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  6 
เนื่องจากเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เริ่มมี
ความสนใจและมองหาคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีโอกาสได้ทดลอง
เรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์จากสถานที่จริง ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อและ

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย  
2. วัตถุประสงค์       
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการรับเข้านักศึกษาใหม่ที่มี

แนวโน้มลดลงในสถานการณ์การแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง  covid- 1 9  แ ล ะ ต่ า ก ว่ า
เป้าหมายตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษา
ใหม่ในยุค New Normal ผ่านค่ายเยาวชน
นักรัฐศาสตร์ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19)   

3. วิธีกำรด ำเนินกำร/เครื่องมือที่ใช้ในกำร
พัฒนำ  

   คณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบ
การรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค New Normal 
ผ่ านค่ าย เยาวชนนักรั ฐศาสตร์ออนไลน์ ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (covid-19) เพื่อแก้ไขปัญหาการรับ
นั ก เ รี ย น เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น คณะ รั ฐ ศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขยายโอกาสทาง
การศึกษาผ่านโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
แบบออนไลน์ โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี
การศึกษา 2564 - 2565 ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ได้
ก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาทุกปีการศึกษา
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับแผนรับ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ คณะจึงได้พัฒนา
รูปแบบกิจกรรมโดยการใช้โมเดลเซกิ (SECI 
Model) ในการปรับปรุงรูปแบบการรับเข้า
นักศึกษาใหม่ในยุค New Normal กล่าวคือ 
กระบวนการที่ 1 เกิดจากกิจกรรม After Action 
Review (AAR) ของผู้บริหารและบุคลากร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักศึกษาและศิษย์เก่าจาก
โครงการค่ายยุวรัฐศาสตร์ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อใช้ในการวาง
แผนการด า เนิ น โครงการค่ าย เยาวชนนั ก
รัฐศาสตร์ออนไลน์ กระบวนการที่ 2 เจ้าหน้าที่
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ง านรั บ เ ข้ า ศึ ก ษ า ไ ด้ น า เ สนอ ในที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะจาก
กิ จกรรม After Action Review (AAR)  ของ
ผู้บริหารและบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายครูแนะแนว 
กระบวนการที่ 3 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กระบวนการที่ 1 และ 2 เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่
ใช้ในการออกแบบการปรับปรุงรูปแบบการรับเข้า
นักศึกษาใหม่ในยุค New Normal ผ่านค่าย
เยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ และกระบวนการที่ 
4 เมื่อมีการด าเนินการโครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ออนไลน์ ระหว่างปีการศึกษา 2564 
– 2565 เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคคลและหน่วยงานอื่นที่สนใจเพื่อน าความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  
 

 

รูปที่  1 แสดงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์โดย
การใช้โมเดลเซกิ (SECI Model) 

จากการด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชน
นักรัฐศาสตร์ออนไลน์ คณะมีการด าเนินการโดย
ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA และ
หลั กการบริหาร 4M ส าหรับการจั ดก าร
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานโครงการ กล่าวคือ   

กระบวนการ PDCA ของโครงการค่าย
เยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์  

P คือ Plan การวางแผนกระบวนการ
ท างาน คณะท างานโครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ออนไลน์ ได้มีการประชุมและวางแผน
ร่วมกันของคณะท างาน ซึ่งการประชุมวางแผน
จะส่งผลให้เราสามารถจัดการกับปัญหาและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะท างาน ท าให้
การท างานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 D คือ Do การด าเนินโครงการ หลังจาก
ที่ได้วางแผนและก าหนดเป้าหมายร่วมกันแล้ว 
คณะท างานทุกคนจะลงมือปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามแผนเพื่อให้การด า เนิน
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการ
ด าเนินโครงการอาจจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็
ได ้
 C คือ Check การประ เมินและการ
สรุปผล หลังจากที่ด าเนินโครงการมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในการเลือก
เข้าศึกษาต่อผ่านแบบสอบถามการวิจัยและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึ งกระบวนการในการด า เนิน
โครงการจากผลการประ เมินของทั้ ง สอง
แบบสอบถาม ผลการประเมินนั้นจะสะท้อนความ
พึงพอใจและความส าเร็จของโครงการ  
 A คื อ  Act ก า รปรั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข แล ะ
วางแผนใหม่ต่อไป เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
คณะท างานโครงการมีการประชุมเพื่อสะท้อน
ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว หากมี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้นคณะท างานก็จะสามารถ
ร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นใน
การด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
 โดยในกระบวนการ PDCA นั้น ผู้จัด
กิจกรรมได้น าหลักการบริหาร 4M มาใช้ในการ
บริหารโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
ออนไลน์ ดังนี้  
 M ตัวแรก คือ Man ในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของโครงการ เนื่องจากในการ
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ด า เนินโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
ออนไลน์มีจ านวนคณะท างานและนักศึกษาที่เข้า
ร่วมเป็นคณะท างาน จึงท าให้ต้องมีกระบวนการ
ใ น ก า ร จั ด ก า ร คน เ พื่ อ ท า ใ ห้ ง า น นั้ น เ กิ ด
ประสิทธิภาพและใช้คนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดย
ค านึงถึงความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของ
ผู้ท างาน และควรค านึงถึงความยินยอมของ
บุคคลในกระบวนการท างาน ซึ่งถ้าหากเรา
สามารถวิเคราะห์และพิจารณาว่าบุคคลเหล่านั้นมี
ความสามารถในด้านใดจะท าให้เราสามารถใช้คน
ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 M ตัวที่สอง คือ Money งบประมาณ
หรือทุนในการด าเนินโครงการ การจัดสรร
งบประมาณในโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
ออนไลน์จะต้องมีการค านวณและตั้งงบประมาณ
ให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ และผลก าไร
จากค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   
 M ตั ว ที่ ส า ม  คื อ  Material ซึ่ ง เ ป็ น
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรต่าง 
ๆ ในการด าเนินโครงการ เนื่องจากโครงการ
ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ มีการจัดโครงการใน

รู ป แ บ บ  Online ดั ง นั้ น เ ร า จ า เ ป็ น ต้ อ ง
เตรี ยมพร้ อมทุ กสถานการณ์ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินโครงการได้ตลอดเวลา 
ตัวอย่าง Material ในโครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ออนไลน์ อาทิเช่น การใช้เครื่องมือ
ออนไลน์ และจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของ
สถานที่การด าเนินโครงการ  
 M ตัวที่สี่ คือ Management การบริหาร
จัดการโครงการ เนื่องจากโครงการค่ายเยาวชน
นักรัฐศาสตร์ออนไลน์ ผู้อ านวยการค่าย ผู้จัดการ
ค่าย และมีคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ท าให้เกิด
กระบวนการในการจัดการและบริหารคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการใช้คนให้ถูกงานและใช้
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ท าให้
สุดท้ายแล้วโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
ออนไลน์ได้ด าเนินโครงการและเสร็จสิ้นโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับเสียงตอบรับจาก
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ออนไลน์  

 

ตำรำงที่ 1 กำรปรับปรุงรูปแบบกำรรับเข้ำนักศึกษำใหม่ในยุค New Normal ผ่ำนค่ำยเยำวชน
นักรัฐศำสตร์ออนไลน์ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2564– 2565  

รูปแบบกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
หลักสูตร 2 วัน   
1. กิจกรรมการอภิปรายและเสวนาในหัวข้อรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21   
2. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ “รัฐสภาจ าลอง”  
3. กิจกรรมเกมส์พัฒนาทักษะความรู้ 
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนว
การศึกษาต่อ 
5. กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์/ความส าเร็จจากพี่สู่
น้อง “อาชีพในอนาคต”   

การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์และ
ก า ร ท ด ล อ ง ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ซึ่ ง มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงพัฒนาตามผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย     
การบรรยาย : เน้นเนื้อหาทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ ใกล้ตัวและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ 
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รูปแบบกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองทางรัฐศาสตร์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

Work Shop :  ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
การน า เสนอ : เกิ ดการฝึ กฝนการ
แสดงออกและท างานเป็นทีม 
Role Playing : ท าให้เห็นสถานการณ์
จริงโดยการแสดงแบบสมมติ  
การตอบค าถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้
คิดและแสดงความคิดเห็น  
การบ้าน : เพื่อค้นหาตัวเองและน าไป
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาด้วย
ต น เ อ ง ท า ง รั ฐ ศ า ส ต ร์ ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค New Normal ผ่านค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ออนไลน์ 
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รูปที่ 3 แสดงเคร่ืองมือที่ใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค New Normal ผ่าน
ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ 

4. ผลกำรด ำเนินงำน   
จากผลการด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ พบว่า คณะรัฐศาสตร์สามารถใช้

ช่องทางนี้ในการรับนักศึกษาใหม่ได้เป็นจ านวนมาก จากข้อมูลสถิติย้อนหลังระหว่างปีการศึกษา 
2564-2565 มีจ านวนนักเรียนเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านโควตาค่ายมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.00 ในปีการศึกษา 2564 และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.00 เมื่อเทียบกับแผนรับโควตาค่าย และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกรูปแบบการรับเข้าศึกษาที่
เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 105.95 ในปีการศึกษา 2564 และในปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.95   

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปกราฟที่ 1 ผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ 2562 – 2564 
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อีกทั้ง เมื่อพิจารณาทางด้านความคุ้มค่า
ของการจัดกิจกรรม พบว่า จากการด าเนินงาน
โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ ในปี
การศึกษา 2565 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,500 
บาท เมื่อน ามาเทียบกับรายได้จากการช าระค่า 

ยืนยันสิทธิ์ จ านวน 3,264,000 บาท พบว่าใช้
งบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น ร้อยละ 
0.50  

จากการด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชน
นั ก รั ฐ ศ าสตร์ อ อน ไ ลน์  คณบดี ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประ เมินประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลโครงการ โดยใช้ เครื่องมือจาก
แบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ
นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แล้วในปีการศึกษา 2565 พบว่า ผลการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
คณะรัฐศาสตร์ที่มากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ 
อยากท างานราชการส่วนกลาง และ/หรือ ส่วน
ภูมิภาค มีค่า เฉลี่ยการประเมินอยู่ที่  4 .62 

รองลงมาอันดับสองคือ ความประทับใจจาก
ประสบการณ์เข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ของ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ที่ 4.55 และสอบถาม
กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แล้วในปีการศึกษา 2565 พบว่า เลือกยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มากที่สุดคือ จากประสบการณ์และ
ความประทับใจจากการเข้าค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมา
คือ เป็นคณะที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.70 ค าแนะน า
ของผู้ปกครองเป็นผู้แนะน าให้เลือกเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 9.60 ค าแนะน าของรุ่นพี่เป็นผู้แนะน าให้
เลือกเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.80 อื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 3.60 ค าแนะน าของครูเป็นผู้แนะน าให้
เลือกเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ค าแนะน าของ
เพื่อนเป็นผู้แนะน าให้เลือกเรียน คิดเป็นร้อยละ 
2.20 ตามล าดับ รวมถึงการส ารวจความพึง
พอใจและความต้องการต่อการก าหนดนโยบาย
การรับเข้าศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบว่า นโยบายการรับเข้าศึกษา

รูปกราฟที่ 2 ผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์แบบ

ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 เทียบกับ
โควตาอื่น 

 

รูปกราฟที่ 3 ผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในคณะรัฐศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปี

การศึกษา 2560-2565 
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ผ่านโควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 
4.82 โดยเป็นข้อมูลจากเครือข่ายครูแนะแนว 
POL-UBU  

5. สรุป 
จากสถานการณ์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้

เผชิญกับปัญหาวิกฤตที่ เกิดขึ้นในหลายด้าน
โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคณะรัฐศาสตร์เป็นอย่างมาก
เนื่องจากใช้งบประมาณเงินรายได้ในการบริหาร
และการพัฒนาคณะที่มาจากจ านวนนักศึกษาที่
ช าระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์ได้มี
การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ใน
ยุค New Normal ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสามารถใช้
ช่องทางนี้ รับนักศึกษา โดยนัก เรียนผู้ ผ่ าน
โครงการดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
ในคณะรัฐศาสตร์ เมื่ อพิจารณาจากข้อมูล
ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2564-2565 มีจ านวน
นักเรียนเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อโดยใช้ช่องทางนี้
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.00 ในปีการศึกษา 
2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.00 เมื่อเทียบกับ
แผนรับโควตาค่าย และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกรูปแบบ
การรับเข้าศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 105.95 ใน
ปีการศึกษา 2564 และในปีการศึกษา 2565 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.95  ซึ่งสูงกว่าแผนการ
รับเข้าศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและสูงกว่า
เป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด     

 
 
                                                            

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์หรื อต่ อยอดเพื่ อ ให้บุ คคลหรื อ
หน่วยงำนอ่ืนไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง  

จากการมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อการปรับตัวและ
การแก้ ไ ขปัญหาขององค์ กร ให้ เ ท่ าทันทุ ก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนเครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน รวมไปถึงการ
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณาจารย์ 
บุคลากรภายในคณะจากกิจกรรม After Action 
Review (AAR) ตลอดจนนักศึกษาและศิษย์เก่าใน
การช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ
แนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ภายในคณะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่หน่วยงานที่สนใจเพื่อน าความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จนน าไปสู่ การ เกิด
โครงการค่ายเยาวชนนักบริหารการปกครอง
ออนไลน์และด าเนินการโครงการค่ายเพื่อรับเข้า
นักศึกษามาแล้วจ านวน 3 รุ่น ส่งผลให้สาขาวิชา
รั ฐ ป ร ะ ศ า สนศ า สต ร์  คณ ะ ศิ ล ป ศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่บริหารจดัการงาน
วิชาการ : การผลิตข้อสอบประจ าภาคการศึกษา 

นายวิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ และคณะ 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สังกัด คณะศิลปศาสตร ์

 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่บริหารจัดการงาน

วิชาการ : การผลิตข้อสอบประจ าภาคการศึกษา เป็นระบบ
สารสนเทศทีค่ณะพัฒนาขึน้เพือ่ช่วยในการบริหารจัดการงาน
วิชาการของคณะศิลปศาสตร์ กล่าวคือ ระบบดังกล่าว
เริม่ต้นด้วยการบันทึกข้อมูลภาระงานสอนของบุคลากรสาย 
และได้มีการพัฒนาต่อเน่ือง โดยน าข้อมูลภาระงานสอนไปใช้
ในการค านวณค่าสอนเกิน แจ้งภาระงานคุมสอบประจ าภาค
และสุดท้ายคือการโอนข้อมูลภาระงานสอนเข้าสู่ระบบประเมิน
เลือ่นขัน้เงินเดือน 
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1. บทน ำ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้ งใน
วิชาเอก วิชาโท และวิชาศึกษาทั่ วไปให้กับ
นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีจ านวน
รายวิชา กลุ่มการเรียนและนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นจ านวนมาก ท า
ให้จ านวนข้อสอบประจ าภาคการศึกษาในแต่ภาค
การศึกษามีปริมาณมากขึ้น ที่ผ่านมาคณะศิลป
ศาสตร์มีนโยบายในการผลิตข้อสอบโดยส่งให้โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการใน
รายวิชาที่มีจ านวนข้อสอบมากกว่า 200 ชุด 
ส่วนข้อสอบที่มีจ านวนชุดต่ ากว่าให้ฝ่ายผลิตเป็น
ผู้ด าเนินการ ต่อมามีการปรับเปลี่ยนนโยบายมา
ผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ  

จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวท าให้คณะต้อง
รับผิดชอบในการผลิตข้อสอบจ านวนมากภายใต้
เวลาจ ากัด ท าให้ เกิดความผิดพลาดในการ
ด าเนินการ ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะ
ได้สูญเสียบุคลากรที่เป็นก าลังหลักในการผลิต  
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการผลิตข้อสอบ
ประจ าภาค เป็น ไปด้ วยความ เรี ยบร้ อย มี
ประสิทธิภาพ ส านักงานเลขานุการ คณะศิลป
ศาสตร์จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยใน
การบริหารจัดการการผลิตข้อสอบประจ าภาค
การศึกษา โดยใช้ระบบ KAMOL Model โดย 
กมล โมเดล มาจากชื่อคุณกมล  โสภาสิน 
บุคลากรฝ่ายผลิตของคณะผู้ล่วงลับ ซึ่งคณะได้
น ามาเป็นค่านิยมในการท างาน ดังนี้ 

K-Knowledge คือ ความรู้ 
A-Achievement คือ ความส าเร็จ 
M-Management คือ การบริหารจัดการ 
O-Organization คือ องค์กร 
L-Learning คือ การเรียนรู้   

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการ

ผลิตข้อสอบของคณะให้มีประสิทธิภาพ 
2) เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ต ร ว จ

กระดาษค าตอบแบบครบวงจร 
3. วิธีกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน  
3.1 ขั้น เตรียมกำร/กำรวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน (Plan) 

1) ประชุมแจ้งปฏิทินการท างาน 
และแบ่งงานกันท า 

2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ผลิตข้อสอบประจ าภาคการศึกษา 

3.2  ขั้นปฏิบัติงำน (Do) 
1) บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรสาย

วิชาการบันทึกข้อมูลภาระงานสอนในระบบ
สารสนเทศของคณะ (งานวิชาการ) 

2) ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ภาระงานสอนในระบบสารสนเทศ (งานวิชาการ) 

3) บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรสาย
วิชาการแจ้งข้อมูลภาระงานคุมสอบ (งาน
วิชาการ) 

4) บันทึกข้อมูลภาระงานคุมสอบ 
(งานวิชาการ) 

5) ส่ ง มู ล ต า ร า ง ส อ บ ใ ห้ ง า น
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมข้อมูล/พิมพ์หน้าซอง
ข้อสอบ (วิชาการ/คอมพิวเตอร์) 

6) ส่งข้อมูลหน้าซองข้อสอบให้ฝ่าย
ผลิต (คอมพิวเตอร์/ฝ่ายลิต) 

7) อาจ ารย์ แ จ้ ง ก า รส่ ง ต้ นฉบั บ
ข้อสอบผ่านระบบ โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยัง
ฝ่ายผลิตว่ามีข้อสอบที่ต้องผลิต (คอมพิวเตอร์/
ฝ่ายผลิต) 

8) ผลิตข้อสอบ (ฝ่ายผลิต) 
9) ตรวจนับและบรรจุข้อสอบพร้อม

กระดาษค าตอบ (ฝ่ายผลิต/ฝ่ายตรวจสอบความ
ถูกต้องเพื่ อตรวจสอบจ านวนข้อสอบ และ
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กระดาษค าตอบให้ตรงตามข้อมูลการสอบของแต่
ละห้อง)  

10) ฝ่ายรับส่งข้อสอบจัดท าทะเบียน
คุมข้อสอบเพื่ อรับและส่งข้อสอบให้กับงาน
ทะเบียน (งานธุรการ/บริหาร  

11) ง า น ท ะ เ บี ย น รั บ ข้ อ ส อ บ ไ ป
ด าเนินการจัดสอบ (ทะเบียน/ฝ่ายรับส่งข้อสอบ) 

12) ง า น ท ะ เ บี ย น ส่ ง ข้ อ ส อ บ ที่
ด าเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว (ทะเบียน/ฝ่าย
รับส่งข้อสอบ) 

13) แจ้งอาจารย์ประจ าวิชารับข้อสอบ
และกระดาษค าตอบที่ต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจ 
(ฝ่ายรับส่งข้อสอบ) 

14) อ า จ า ร ย์ รั บ ข้ อ ส อ บ แ ล ะ
กระดาษค าตอบฯ และลงทะเบียนส่งตรวจด้วย
เครื่องตรวจ (อาจารย์/ฝ่ายรับส่งข้อสอบ/ฝ่าย
ตรวจข้อสอบ) 

15) ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบฯ 
และแจ้งผลคะแนนให้อาจารย์ประจ าวิชา (ผ่าย
ตรวจข้อสอบ/อาจารย์) 

16) อาจารย์รับคะแนน/ผลการตรวจ
กระดาษฯ 

3.3 กำรแก้ไขปัญหำ (Check) 
จากการผลิตข้อสอบประจ าภาคการศึกษา 

ปัญหาที่พบคือ  
1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางสอบ 

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนตารางสอบในแต่ละรายวิชา 
จะต้องยกเลิกภาระงานคุมสอบของอาจารย์ผู้คุม
สอบ ที่นั่งสอบของนักศึกษา ตารางสอบ และ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่สอบใหม่ในระบบ
ผลิตข้อสอบ และต้องจัดตารางสอบในรายวิชา
นั้น ๆ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งท าให้เสียเวลาและการเป็น
ท างานซ้ าซ้อน ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหา คณะฯ 
ได้ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนนัดหมายวัน 

เวลา สอบกับนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อนแจ้งภาระ
งานคุมสอบ ทั้งนี้ เพื่อป้องการทับซ้อนตาราง
สอบของนักศึกษา  

2) อาจารย์ส่งข้อสอบช้าหลังก าหนด 
ได้เสนอผู้บริหารพิจารณาแนวทางการด าเนินการ 
โดยให้มีผลต่อการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน 

3) การจัดสอบนอกตาราง ปัญหาที่
พบคือ ผู้สอนไม่ได้แจ้งการจัดสอบในระบบการ
ผลิตข้อสอบของคณะ แต่มีการสอบกลางภาค 
ดังนั้น การจัดท าข้อสอบของอาจารย์จึงถือเป็น
งานแทรก และไม่ถูกนับเป็นการส่งข้อสอบล่าช้า
หลังก าหนด เหมือนรายวิชาที่จัดสอบในตาราง
และแจ้งการจัดสอบผ่านระบบการผลิตข้อสอบ
ของคณะ ดังนั้น เพื่อความเสมอภาคในการจัดส่ง
ข้อสอบตามก าหนดระยะเวลา ได้เสนอให้มีการ
จัดสอบประจ าภาคการศึกษาผ่านระบบการผลิต
ข้อสอบของคณะทุกรายวิชา 

3.4 กำรประเมินผลกำรท ำงำน และกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง (Action) 

ภายหลังจากที่ผลิตข้อสอบประจ าภาคแล้ว
เสร็จในแต่ครั้ง คณะจะมีการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
ฝ่ าย โดยให้แต่ละฝ่ ายแจ้ งปัญหาที่พบและ
เสนอแนะแนวทางแก้ ไขปัญหา เพื่ อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการในการผลิต
ข้อสอบในครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
มีตัวช้ีวัดดังนี้ 

1) ผลิตข้อสอบได้ทันตามก าหนด  
2) ผลิตข้อสอบได้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ไม่มีข้อผิดพลาด 
3) ลดเวลาและแรงงานในการผลิต

ข้อสอบ 
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4. ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะได้เริ่มกิจกรรมการผลิตข้อสอบประจ าภาคมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 และเว้นในปีการศึกษา 

2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถสอบ ณ ที่ตั้งได้ จึง
ไม่ได้ผลิตข้อสอบ และได้เริ่มด าเนินการผลิตข้อสอบอีกครั้งในการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2565 
จากผลการด าเนินงานผลิตข้อสอบ สรุปได้ดังรายละเอียดตามตารางท้ายนี้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานผลิตข้อสอบ 

กำรสอบ 
จ ำนวน
ผลิต(ชุด) 

จ ำนวน
กระดำษ
(หน้ำ) 

ต้นทุน 
คณะผลิต 

กรณีจ้ำงถ่ำย
เอกสำร 

ส่วนต่ำง 

กลางภาค 1/2563 18,870 154,015  32,343.15   77,007.50   44,664.35  
ปลายภาค 1/2563 12,389 120,166  25,234.86   60,083.00   34,848.14  
กลางภาค 2/2563 19,931 148,397  31,163.37   74,198.50   43,035.13  
ปลายภาค 2/2563 17,974 136,996  28,769.16   68,498.00   39,728.84  
กลางภาค 1/2565 24,002 302,766  63,580.86   51,383.00   87,802.14  
รวม 93,166 862,340  81,091.40   31,170.00   50,078.60  

 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น คณะผลิตข้อสอบทั้งหมด 5 ครั้ง สามารถผลิตข้อสอบได้จ านวน 
93,166 ชุด 862,340 หน้า ต้นทุนการผลิตที่คณะผลิตเองในอัตราหน้าละ 0.21 บาท คิดเป็นเงิน
จ านวน 181,091.40 บาท และถ้าในกรณีจ้างถ่ายเอกสารในอัตราหน้าละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน
จ านวน 431,170 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการผลิตข้อสอบของคณะ สามารถประหยัดต้นทุนการใน
ผลิตได้ถึง 250,078.60 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดข้อผิดพลาดในการจัดท าข้อสอบ และเป็นการลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับคณะ  

ภำพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานผลิตข้อสอบ 
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5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
จากผลการด าเนินการผลิตข้อสอบประจ าภาค

ของคณะศิลปศาสตร์ สามารถสรุปเป็นประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการผลิต
ข้อสอบในทุกส่วนงาน 

2) มีระบบการท างานตั้งแต่การผลิตข้อสอบ
จนถึงการตรวจข้อสอบ 

3) สามารถรวบรวมข้อมูลการส่งต้นฉบับ
ข้อสอบตรงตามก าหนดเวลา 

4) สามารถลดข้อผิดพลาดในการผลิต
ข้อสอบ 

5) ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ข้ อ ส อ บ เ ส ร็ จ ต า ม
ก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

6) ส่งเสริมการท างานเป็นทีมในคณะ และ
มีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ 

7) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน และระหว่ า งผู้ รั บบริ ก ารกับ
ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อปรับปรุ งก ารท า งาน ให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
6. ควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ
ต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 

จากการน าค่านิยม KAMOL Model มาปรับ
ใช้ในการผลิตข้อสอบประจ าภาคของคณะ ท าให้
การท างานของคณะเป็นไปอย่างมีระบบ แบบ
แผน ทั้งนี้ เนื่องจากในการท างาน คณะฯ ได้
น าเอาปัญหา หรือประสบการณ์ในการท างานที่
ผ่านมา น ามาประชุมหารือ วางแผนร่วมกันใน
คณะท างาน เพื่อให้การผลิตข้อสอบประจ าภาค
ส าเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ  

K-Knowledge คือ ความรู้ ความรู้ที่ได้เรียนรู้
การท างานร่วมกันและการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การท างาน 

A-Achievement คือ ความส าเร็จ การ
ท างานเป็นทีมที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการท างานให้
ลุล่วง 

M-Management คือ การบริหารจัดการ 
การมอบหมายงานอย่ า ง เป็ น ระบบ และ
มอบหมายงานตามความถนัด จะช่วยให้การ
ท างานส าเร็จรวดเร็วย่ิงขึ้น 

O-Organization คือ องค์กร ได้ประโยชน์
จากน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 

L- Learning คื อ  ก า ร เ รี ย น รู้  มี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และและหาแนวปฏิบัติที่ดี
สามารถน าไปแลกเปลี่ยนกับส่วนงานอื่น เพื่อให้
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 

การท ากิจกรรมการผลิตข้อสอบประจ าภาค
ของคณะศิลปศาสตร์ เป็นการร่วมมือ ร่วมแรง
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มี
การมอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถของ
แต่ ละคน (Put the right man on the right 
job) ดังนั้น ในการผลิตข้อสอบประจ าภาค
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 
(Best Practice) คือการท างานเป็นทีม (Team 
work) โดยมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ สามารถ
น าไปปรับในการผลิตข้อสอบประจ าภาคของคณะ
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการท างาน 
และช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิตข้อสอบประจ า
ภาคได้เป็นอย่างดี  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่บริหารจัดการ
งานวิชาการ : การผลิตข้อสอบประจ าภาค

การศึกษา 
นายอนวัช กาทอง และคณะ 

ต าแหน่ง นักเอกสารสารสนเทศช านาญการ สังกัด ส านักวิทยบริการ 
 

 

บทคัดย่อ 
ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการพัฒนาระบบควบคุม

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ เพือ่ใช้ภายในส านักวิทย
บริการในการควบคุมอุณหภูมิของเครือ่งปรับอากาศที ่
ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพือ่ควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าของส านักวิทยบริการ เป็นไปตามมาตรการลด
การใช้พลังงานและทรัพยากรของส านักวิทยบริการ 2) เพือ่
ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานไฟฟ้าของส านักวิทยบริการ 
3) เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 4) เพือ่สร้างจิตส านึกของ
บุคลากรและผู้ ใ ช้บริการในการอนุรักษ์พลั งงานและ
สิง่แวดล้อม ได้มีการติดตัง้อุปกรณ์จ านวน 4 จุด คือภายใน
อาคารสารสนเทศ จ านวน 3 จุด และอาคารข้อมูลท้องถิ่น
จ านวน 1 จุด ครอบคลุมพืน้ทีใ่ห้บริการหลักของส านักวิทย
บริการ ผลทีไ่ด้คือสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที ่
ก าหนดซึง่มีความเหมาะสมต่อการใช้บริการ สามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 44.03% และเพิม่ประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน
มากยิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรและผู้ ใ ช้บริการในการอนุรักษ์พลั งงานและ
สิง่แวดล้อมในคราวเดียวกัน 
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1. บทน ำ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดวิสัยทัศน์

ในการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 
ก า ห น ด ค่ า นิ ย ม  UBU- IMPACTS ด้ า น 
Accountability การรับผิดชอบต่อการท างานและ
สั ง คม แล ะ  Stakeholders Focus มุ่ ง เ น้ น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
( Office of Academic Resources, Ubon 
Ratchathani University) เป็นหน่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มีหน้าที่ จัดหา จัดเก็บและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ แก่
ผู้ ใช้บริการ สนับสนุนการด า เนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ อบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร  

ห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการ เป็น
ห้องสมุดที่ให้ความส าคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดการห้องสมุดที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
นโยบายที่ครอบคลุมการรักษาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกโดยการลดการใช้พลังงาน
และลดมลพิษ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า การใช้
ห้องสมุดจะมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด และ
ปรับปรุงพื้นที่ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ น่าท างาน มีความสะอาด 
สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีความสุขในการ
ท างาน  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ส านักวิทยบริการ เป็นไปตามมาตรการลดการใช้
พลังงานและทรัพยากรของส านักวิทยบริการ 

2.2 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ไฟฟ้าของส านักวิทยบริการ 

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

2.4 เพื่อสร้างจิตส านึกของบุคลากรและ
ผู้ใช้บริการในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. วิธีกำร/เครื่องมือ 

ในส่วนของวิธีการด า เนินงาน การลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และกระบวนงานการ
ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมนั้น ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ก่อน กำรน ำระบบ
มำใช้ 

1. เจ้าหน้าที่เปิดเครื่องปรับอากาศตาม
แนวปฏิบัติที่ก าหนด 

2. เ จ้ า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เช้า 
เวลา  11.00 น. บ่าย เวลา 14.00 น. 

3. เจ้าหน้าที่ ปิดเคร่ืองปรับอากาศเมื่อไม่
มีผู้ใช้บริการ และเมื่อห้องสมุดปิดให้บริการ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หลัง กำรน ำระบบ
มำใช้ 

1. เจ้าหน้าที่ เปิดเครื่องปรับอากาศตาม
แนวปฏิบัติที่ก าหนด 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีระบบแจ้ง
เตือนอุณหภูมิที่ผิดปกติ 

3. เ จ้ า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เช้า 
เวลา  11.00 น. บ่าย เวลา 14.00 น. 

4. เจ้าหน้าที่ ปิดเคร่ืองปรับอากาศเมื่อไม่
มีผู้ใช้บริการ และเมื่อห้องสมุดปิดให้บริการ 

3 . 1 ก ำ ห น ด แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก ำ ร ใ ช้
เครื่องปรับอำกำศของส ำนักวิทยบริกำร 
 ก า ห น ด อุ ณ ภู มิ ใ น ก า ร เ ปิ ด

เครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศา แนวปฏิบัติ ใน
ส่วนพื้นที่บริการช่วงเช้าเปิด 09.30 น. ปิดเมื่อ 
ปิ ดห้ อ งสมุ ดหรื อพื้ นที่ นั้ น ไม่ มี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
ประกาศให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทราบ 
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3.2 ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและระบบควบคุม
กำรท ำงำน 

ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซ็นเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ
เรียลไทม์ เพื่อใช้ภายในส านักวิทยบริการในการ
ควบคุมอุณหภูมิและท าการติดตั้งระบบดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

3.2.1 ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
จ านวน 4 จุด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
ของส านักวิทยบริการทั้ง 2 อาคารที่มีจ านวน
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วย 

1. จุดติดตั้งที่ 1 พื้นที่ยืม-คืนทรัพยากร 
ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ 

2. จุดติดตั้งที่ 2 พื้นที่คลินิกวิจัย ชั้น 
2 อาคารสารสนเทศ 

3. จุดติดตั้งที่ 3 พื้นที่อ่านหนังสือ ชั้น 
2 อาคารสารสนเทศ 

4. จุดติดตั้งที่ 4 พื้นที่ Co-Working 
Space ชั้น 2 อาคารข้อมูลท้องถิ่น  

3.2.2 ติดตั้งระบบควบคุมการท างานของ
ระบบ และได้ก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบมีการแจ้งเตือนได้อย่าง 

ถู ก ต้ อ ง  บน เ ว็ บ ไ ซต์  http: / / space-
ui.momoinfinitech.com/ui-signin.php ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการแจ้งเตือนในเวลา 
09.00  น. ของทุกวัน 

2. ก าหนดให้มีการแจ้งเตือน กรณี
อุณหภูมิสูงกว่าที่ก าหนด คือ 34 องศาเซลเซียส 

3. ก าหนดให้มีการแจ้งเตือน กรณี
อุณหภูมิต่ ากว่าที่ก าหนด คือ 20 องศาเซลเซียส 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการแสดงผลของระบบ

ควบคุมการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 
4. ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน
เมื่ อวันที่  14 ต.ค . 2564 และตั้ งค่ าระบบ
ควบคุมการท างานของระบบควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ดังนี้  

4.1 มีการแจ้งเตือนในเวลา 09.00 น. 
ของทุกวัน ซึ่งจากการใช้งานของระบบ สามารถ
แจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องใน เวลา 09.00 น. 
ของทุกวัน 

http://space-ui.momoinfinitech.com/ui-signin.php
http://space-ui.momoinfinitech.com/ui-signin.php
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รูปที่ 7 การแจ้งเตือนในเวลา 09.00  น. ของ

ทุกวัน 
    4.2 มีการแจ้งเตือน กรณีอุณหภูมิสูงกว่า
ที่ก าหนด คือ 34 องศาเซลเซียส และแจ้งเตือน
ทุก 5 นาที และระบบสามารถแจ้งเตือนได้อย่าง
ถูกต้องเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ก าหนด 

4.3 มีการแจ้งเตือน กรณีอุณหภูมิต่ ากว่า
ที่ก าหนด คือ 20 องศาเซลเซียส และแจ้งเตือน
ทุก 5 นาที และระบบสามารถแจ้งเตือนได้อย่าง
ถูกต้องเมื่ออุณหภูมิต่ ากว่าที่ก าหนด 

4.4 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ส านักวิทยบริการ ก่อนและหลังที่มีการน าระบบ
มาใช้งาน ในรอบปีงบประมาณ 2564 และ 
2565 ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนี้ 

 
 
 
                                        
 
 
 
 
รูปที่ 10 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2564 และ 2565  

ในรอบปีงบประมาณ 2564 และ 2565 
ในช่ วง เวลา เดียวกันนั้ น เป็นช่ วงของการ

ให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 โดยให้บริการแบบออนไลน์เป็นหลัก 
และ ในการปี การศึ กษา 2565 นี้ จึ งมี ก าร
ให้บริการแบบออนไซต์ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
2565 เป็นต้นมา ซ่ึงจาก จากตารางที่ 1 และ 
รูปที่ 10 เป็นการเปรียบเทียบปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของส านัก ก่อนและหลังที่มีการน าระบบมา
ใช้งาน พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาพรวม มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ยกเว้นใน
เดือนพฤศจิกายน มิถุนายน และกรกฎาคม มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเล็กน้อยและสูงสุดที่ 
20.43% ทั้งนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนของ
ปี ก ารศึ กษา ใหม่  2565 และ เป็ นการ เปิ ด
ให้บริการแบบออนไซต์เต็มรูปแบบท าให้ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนในเดือนอื่น ๆ 
ในช่วงเวลาเดียวกันมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
โดยในเดือนมีนาคมสามารถลดได้สูงสุดถึง 
83.31% รองลงมาคื อ เดื อนตุ ลาคมลดลง 
55.30% ทั้ งนี้ ในภาพรวมสามารถลดได้ถึ ง 
44.03% เทียบกับปีที่ผ่านมา 
5. สรุป 

จากการพัฒนาระบบพัฒนาระบบควบคุมการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ พบว่าส านัก
วิ ทยบริ การสามารถลดการใช้ ไฟฟ้ า ได้ถึ ง 
44.03% ในช่วงเวลาเดียวกัน และให้บริการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 แต่ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 
2565 นั้นเป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนของปี
การศึกษาใหม่ 2565 และเป็นการเปิดให้บริการ
แบบออนไซต์เต็มรูปแบบท าให้ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้จากเดิมที่ไม่มีระบบแจ้ง
เตือนอุณหภูมิ มีมาตรการควบคุมการเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศตามตามรางเวลาที่ก าหนดอยู่
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แล้ว แต่เมื่อน าระบบมาใช้งานท าให้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบในการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ 
สามารถรับทราบอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์และ
ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากอุณหภูมิในจุดใดมี
ความผิดปกติ เกิดขึ้นบุคลากรผู้ รับผิดชอบก็
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 
6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact)   

จากการพัฒนาระบบควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดต่อการพัฒนาองค์กรได้ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 

1) ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปปรับใช้กับ
พื้นที่บริการอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องมีการควบคุมการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมหรือการให้บริการ เช่น พื้นที่
ให้บริการห้องสมุดคณะต่าง ๆ พื้นที่ท างาน
ร่วมกัน (Co-working space) ส าหรับนักศึกษา
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ห้องเซิร์ฟเวอร์
หรือหน่ วยประมาลผลโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์
ความเร็วสูงซึ่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของห้อง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะกับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการ
ช ารุดของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ได้ ห้องเรียน
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 

2) ค่าสถิติอุณหภูมิที่ วัดได้จากเซ็นเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ
เรียลไทม์นี้สามารถเก็บเป็นสถิติเพื่อไปใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการท าของ
เครื่องปรับอากาศในระยะยาวได้ เช่น การ

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนและหลังการซ่อมหรือล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ  

3) ระบบควบคุมการตรวจวัดปริมาณต่าง ๆ 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์นี้สามารถ
น าไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะกับ
การใช้งานด้านอื่น ๆ ได้ เช่น การปรับเปลี่ยน
มาใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดควันไฟที่เกิดขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยในและนอกเวลา
ราชการได้ การใช้เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละออง PM2.5 หรือมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายพื้นที่สีเขียว เป็นต้น 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสียงของลูกค้าสู่การพัฒนาบริการห้องสมุดรูปแบบ
ใหม่ Edutainment Zone 

นายภีรติ กระแจะจันทร์ และคณะ 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ สังกัด ส านักวทิยบริการ 

 

 

บทคัดย่อ 
การให้บริการห้อง Edutainment Zone เป็น

บริการใหม่ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
นอกห้องเรียนทีท่ันสมยั สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
เป็นสถานทีผ่่อนคลายของนักศึกษา โดยมีการ
ผสมผสานสื ่อการ เรี ยนรู้ ที ่หลากหลายได้ แก่  
เครือ่งเล่นเกม Play Station 4 Pro พร้อมแผ่น
เกมให้ยืม เครือ่งให้บริการดู NetFlix เป็นต้น และ
จากสถิติทีผ่่านมาห้อง Edutainment Zone ได้รับ
ความนิยมจากผู้ใช้เป็นจ านวนมากประกอบกับจ านวน
เครือ่งให้บริการยังไม่เพียงพอในแต่ละช่วงเวลา ดังน้ัน
จึงได้มีการออกแบบและสร้างระบบการจองเพือ่ใช้งาน 
Edutainment Booking โ ด ย อ อ ก แ บ บ ใ ห้
ผู้ใช้บริการจองช่วงเวลาก่อนการเข้าใช้งาน ก าหนดให้
ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพือ่กรอกชือ่-นามสกุล คณะที ่
สังกัด อีเมลล์ เบอร์โทรติดต่อ จากน้ันผู้ใช้สามารถ
เข้าสู่ระบบโดยใช้ Account UBU Wi-Fi  จากน้ัน
เลือกช่วงเวลาทีต่้องการจอง เมือ่ถึงช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 
เพือ่แจ้งเช็คอินเข้าใช้บริการ และขอยืมอุปกรณ์เล่นเกม
หรือดูหนังตามทีแ่จ้งไว้ในระบบ จากการด าเนินงานที ่
ผ่านมา ห้อง Edutainment Zone ได้รับการตอบ
รับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีมีการจองเข้าใช้งาน
ตลอดทุกช่วงเวลาทีเ่ปิดให้บริการ และในอนาคตทาง
ห้องสมุดมีแผนทีจ่ะขยายพืน้ทีแ่ละการให้บริการ เพิม่
จ านวนเครือ่งให้บริการเพิม่มากขึน้อีกด้วย 
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1. บทน ำ  
ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

เ ป็ น หน่ ว ย ง ำน ให้ บ ริ ก ำ รด้ ำ นทรั พ ย ำ ก ร
สำรสนเทศและพื้นที่ มีวิสัยทัศน์ในเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ชั้นเลิศ ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำในอำเซียน 
ซึ่งด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ของมหำวิทยำลัย 
ด้ำนกำรสร้ำงบัณฑิตมีคุณภำพอย่ำงโดดเด่นและ
พัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับคนทุกช่วงวัย และ
ด ำเนินกำรตำมค่ำนิยมของมหำวิทยำลัยคือ 
UBU-IMPACTS ในด้ำน Stakeholders Focus: 
มุ่งเน้นผู้เรียนของมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

ปัจจุบัน รูปแบบกำร เรี ยนกำรสอนใน
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ มีกำรปรับเปลี่ยน มี
รูปแบบกำรสอนและสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบ
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบดิจิตอล เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียน
รวมถึงรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี
มำกขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กำรบริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรเข้ำถึงผู้ ใช้บริกำรได้มำกขึ้น มีควำม
ทันสมัย น่ำสนใจ และสอดคล้องกับเสำหลักที่ 1 
ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มี
คุณภำพและทั น สมั ย  กลยุ ท ธที่  2 สร้ ำ ง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัย 
ฝ่ำยหอสมุด ส ำนักวิทยบริกำร จึงได้จัดท ำ
โครงกำร Renovate for Edutainment ขึ้นเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เป็นห้องบริกำรแนวใหม่ที่
เ รี ยกว่ ำ Edutainment อันจะท ำ ให้ เ กิ ดกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรเรียนรู้ดึงดูดผู้ใช้บริกำรให้หัน
มำเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรเพิ่มมำกขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ทันสมัย 
   2 .2 เพื่ อปรับปรุ งพื้ นที่ เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษำเข้ำมำใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น 

   2.3 เพื่อให้ส ำนักวิทยบริกำรมีรูปแบบบริกำร
ใหม่ ๆ และสื่อที่น่ำสนใจให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร
ทุกประเภท 
3. วิธีกำร/เครื่องมือ  

3 .1 กำรส ำ ร ว จคว ำมต้ อ ง ก ำ รของ
ผู้ใช้บริกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรได้ท ำแบบส ำรวจควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อน ำมำใช้พัฒนำกำร
ให้บริกำรที่ทันสมัยและตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ไม่ว่ำจะในปัจจุบันหรืออนำคต โดย
กลุ่มเป้ำหมำยที่ เป็นผู้ ให้ข้อมูลคือ นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จ ำนวน 100 คน 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
แบบสอบถำม เครื่องมือ คือ สัมภำษณ์ผู้มำใช้
บริ ก ำร และจั ดท ำแบบสอบออนไลน์ ด้ ว ย
แอพพลิเคช่ันจำก Google form 

3.2 กำรปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดท ำเป็นห้อง 
Edutainment Zone และกำรจัดหำอุปกรณ์ 

ส ำนักวิทยบริกำร ได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อ
จัดท ำเป็นห้อง Edutainment Zone บริเวณชั้น 
1 อำคำรสำรสนเทศ สมจิตร ยอดเศรณี และ
จั ด ห ำ อุ ป ก รณ์ ต่ ำ ง ๆ  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น  ที วี  
เครื่องเล่นเกม Play Station 4 Pro  พร้อม
แผ่นเกมที่ ได้รับควำมนิยม เช่น เกม FIFA 
2021 2022 PES2021 แ ล ะ ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้
แพลตฟอร์ม Netflix ซึ่งได้รับควำมนิยมเป็น
อันดับต้นๆ ของแพลตฟอร์มดูสื่อบันเทิงต่ำงๆ 

3.3 กำรจัดท ำเว็บไซต์กำรจองทรัพยำกร
ห้อง Edutainment Zone 

ในกำรจัดท ำเว็บไซต์กำรจองทรัพยำกร
ห้อง Edutainment Zone เป็นกำรพัฒนำ Web 
Applications  โดยค ำนึงถึงกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้ผู้ใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึง และสำมำรถจัดกำรกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว 
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และทั นสมั ย ตรงตำมควำมต้ อ งกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

1) หน้ำแรก คือ กำรแสดงรำยละเอียด
หน้ำจอหลักของเว็บไซต์ ข้อมูลรำยละเอียด
ทรัพยำกร วัน และเวลำ สถำนะของทรัพยำกร 
หำกต้องกำรจองใช้ทรัพยำกรสำมำรถเลือกวัน 
และเวลำ ที่สถำนะว่ำงได้ 

2) ข้อก ำหนดกำรใช้งำน คือ กำรแสดง
รำยละเอียดข้อมูลข้อก ำหนดกำรให้บริกำร 

3) ประวัติ คือ กำรแสดงรำยละเอียดข้อมูล
ประวัติกำรจองใช้ทรัพยำกร และจัดกำรกำรจอง
ใช้ทรัพยำกร 

4) แนะน ำทรัพยำกร คือ กำรให้ผู้ใช้บริกำร
เสนอหรือแนะน ำทรัพยำกรที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร 

 

 

รูปที่ 1 หน้ำจอหลักระบบกำรจอง 
Edutainment Booking 

 

3.4 กำรให้บริกำร Edutainment Zone  
ส ำนักวิทยบริกำร ได้ด ำ เนินให้บริกำร 

Edutainment Zone ตำมเวลำกำรเปิดให้บริกำร
ของหอสมุดกลำง โดยผู้ใช้สำมำรถจองทรัพยำกร
ออนไลน์ผ่ำน Web Application จองทรัพยำกร 
Edutainment Zone ซึ่งก ำหนดให้สำมำรถจอง
ใช้บริกำร 1 คนจองได้ 1 ช่วงเวลำต่อวัน และ
สำมำรถสำมำรถจองได้ล่วงหน้ำไม่เกิน 1 วัน 
และ 1 ช่วงเวลำก ำหนดให้เป็นระยะเวลำ 3 
ชั่วโมง เมื่อถึงก ำหนดเวลำใช้บริกำร ผู้จองมำ
แจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อเช็คอินเข้ำใช้ในระบบพร้อมทั้ง
ยืมอุปกรณ์เล่นเกมหรือดูหนัง 
4. ผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  
   จ ำ ก ก ำ ร ด ำ เ นิน ง ำ น ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ห้ อ ง 
Edutainment Zone ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 
ถึง เดือนสิงหำคม 2565 สำมำรถสรุปสถิติได้ 
ดังนี้ 
 

  

รูปที่ 2 สถิติกำรเข้ำใช้บริกำร Edutainment 
Zone 

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
ส ำนักวิทยบริกำร ได้เนินกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร โดยแบบสอบถำม จ ำนวน
ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ที่ ม ำ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ห้ อ ง 
Edutainment Zone จ ำนวน 40 คน 
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รูปที่ 3 สรุปควำมพึงพอใจห้อง Edutainment Zone 

ล ำดับ เดือน ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

คน ครั้ง คน ครั้ง 

1 ตุลำคม 5,121 28,814 878 1,993 

2 พฤศจิกำยน 3,131 10,706 2,097 5,949 

3 ธันวำคม 4,635 13,138 2,156 7,297 

4 มกรำคม 2,861 12,789 979 2,909 

5 กุมภำพันธ์ 3,851 14,574 1,560 4,807 

6 มีนำคม 4,784 22,782 2,197 7,439 

7 เมษำยน 400 895 256 777 

8 พฤษภำคม 127 382 327 832 

9 มิถุนำยน 3,031 10,158 5,927 22,852 

10 กรกฎำคม 7,766 17,315 6,050 24,247 

11 สิงหำคม 9,975 13,318 4,999 20,952 

12 กันยำยน 2,528 10,678   

รวมทั้งสิ้น 48,210 155,549 27,426 100,054 

ตำรำงที่ 1 สถิติจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดรำยเดือน ย้อนหลัง 2 ปี 
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร 

Edutainment Zone เทียบกับสถิตจ ำนวนผู้ ใช้
บริหำรห้องสมุด จ ำนวนครั้ง ปีงบประมำณ 
2564 คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ ปีงบประมำณ 
2565 ร้ อ ย ล ะ  7. 50 แ ล ะ จ ำ น ว น ค น 
ปี งบประมำณ 2564 ร้อยละ 15.15 และ
ปีงบประมำณ 2565 ร้อยละ 29.65  

5. สรุป 
กำรพัฒนำกำรให้บริ ก ำรรูปแบบใหม่  

Edutainment Zone ข อ ง ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร 
ได้รับผลตอบรับจำกผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก ดัง
เห็นได้จำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร แต่เนื่อง
ด้วยห้อง Edutainment Zone มีข้อจ ำกัดเรื่อง
พื้นที่และจ ำนวนเครื่องให้บริกำร มีไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร จึงมีกำรน ำระบบกำรจองใช้เครื่อง
ห้อง Edutainment Booking มำควบคุมจัดสรร
ช่วงเวลำ เพื่อให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง และอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไ ปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นไปใช้ ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 
(impact)     

จำกกำรพัฒนำบริกำรห้องสมุดรูปแบบใหม่ 
Edutainment Zone ข อ ง ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร 
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้  

1. เป็นแบบอย่ำงของกำรพัฒนำกำร
บริกำรให้หน่วยงำนคณะ หรือห้องสมุดคณะ
ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย น ำไปปรับปรุงพื้นที่
ในบริเวณคณะ เพื่อจัดท ำห้อง Edutainment 
เพิ่มกำรให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวก ให้
นักศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่อน
คลำยหลังจำกกำรเรียน เป็นห้องพบปะในเวลำ
ว่ำงจำกกำรเรียน 

2. ระบบกำรจองห้อง Edutainment 
Booking สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรจอง
ห้องอื่นๆภำยในหน่วยงำนหรือคณะได้ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาทักษะวิชาชีพยุคใหม่ด้วยกราฟิกสามมิติ 
Application Nomad for iPad 

นายชาญชัย  บุญคุ้ม 
ต าแหน่ง นักวชิาการโสตทัศนศกึษาช านาญการพิเศษ           

สังกัด ส านักวิทยบรกิาร 
 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนางานนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่สร้างและพัฒนา

กราฟิกสามมิติ  ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื ่อ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แอป
พลิเคชัน ชือ่ว่า Nomad (โนแมส) บนระบบปฏิบัติการ ไอโอ
เอส ด้วยอุปกรณ์พกพา iPad  

โดยการ ใช้วิธีการป้ันสร้างรูปทรงทีต่้องการ  ท าการ ดึง  
ตัด  กด  เพิ่ม  ต่อ  เติม  พืน้ผิวของรูปทรงสามมิติ ตาม
แบบทีไ่ด้ร่างขึน้ เมือ่ได้รูปทรงทีต่้องการแล้ว ด าเนินการปรับแตง่
พืน้ผิวให้เรียบร้อย ลงสี วาดลวดลายตามแบบร่าง ก าหนด
ทิศทางของแสงให้กับรูปทรงสามมิติ ก าหนดมุมมองระยะ 
ก าหนดขนาดของภาพ  ก าหนดความละเอียด สร้างประเภทไฟล์
ดิจิทัล ตามลักษณะของงาน เช่น แอนนิเมชันกราฟิกสามมิติ 
ภาพน่ิงกราฟิกสามมิติ 

ผลการพัฒนางานด้านกราฟิกสามมิติ สามารถน าไป
พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ ให้เหมาะสมตามลักษณะของสือ่ทีจ่ะ
ผลิตประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น สือ่สิง่พิมพ์ สือ่วีดิทัศน์ 
สือ่มัลติมีเดีย เพือ่พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ และ ด้าน
การเรียนการสอน ช่วยอธิบายและขยายเน้ือหาบทเรียน สือ่สาร 
รับรู้ข้อมูล ด้วยภาพเคลือ่นไหวเสมือนจริง เพิม่ประสิทธิผล ใน
การเรียนการสอนรายวิชา  ส่งเสริมยกระดับให้เป็น นวัตกรรม
งานแนวใหม่ ในการให้บริการทีท่ันสมัย ส าหรับฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้โดยการน าเอาเทคโนโลยีเครือ่งพิมพ์สามมิติ 
มาท างานร่วมกับ งานบริการรับออกแบบโมเดลต่างๆ หรือ
ชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมท้องถิน่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพยุคใหม่ โดยการสร้างชิ้นงาน โมเดลกราฟิกสามมิติ
ออนไลน์ 
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1. บทน ำ  
ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

(Off ice of Academic Resources, Ubon 
Ratchathani University) เป็นหน่วยสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
มีหน้ำที่ จัดหำ จัดเก็บและให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ และสื่อกำรเรียนรู้ แก่ผู้ใช้บริกำร ใน
กำรสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยด้ำน
กำรผลิตบัณฑิต เน้นกำรพัฒนำกำรเรียน กำร
สอนและกำรเรียนรู้แบบ Active Learning   

ตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำร พ.ศ. 
2566-2570  กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ในปี 2566 โดยฝ่ำยเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำจ ำนวน
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบใหม่ที่
เพิ่มขึ้น ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
เพื่อพัฒนำทักษะของบุคลำกรในกำรผลิตสื่อและ
นวัตกรรมกำรเรี ยนรู้  ได้ก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำงำนบริกำรด้ำนกำรสร้ำง
กรำฟิกสำมมิติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ใน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อยกระดับทักษะด้ำนกำรผลิต
สื่อวีดิทัศน์ ในงำนประจ ำที่รับผิดชอบ และในปี 
2566 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำ ร มหำวิ ท ยำลั ย
อุบลรำชธำนี ได้เป็นเจ้ำภำพ จัดงำนประชุม
วิชำกำรระดับชำติ Pulinet ครั้งที่ 13  ได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบ กำรออกแบบ มำสคอต 
กรำฟิกสำมมิติ สัญลักษณ์ของงำนในครั้งนี้ 

ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ส ำเร็จ
ลุล่วง จึงได้ท ำกำรศึกษำและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในกำรสร้ำงรูปทรงกรำฟิกสำมมิติ โดยกำรใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูป แอปพลิเคชัน ชื่อว่ำ Nomad 
(โนแมส) บนระบบปฏิบัติกำร ไอโอเอส ด้วย
อุปกรณ์พกพำ iPad เพรำะสำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
ทุกที่ ทุกเวลำ และมีค ำส่ังในกำรออกแบบกรำฟิก
สำมมิติที่เข้ำใจง่ำย รองรับควำมต้องกำรในกำร
วำดออกแบบ ปั้นขึ้นรูปทรง ปรับแต่ง ลงสีและ
ลวดลำยได้ตำมต้องกำร ด้วยกำรใช้ Apple 

Pencil แทนกำรใช้ เมำส์ ที่ ให้ควำมแม่นย ำ
ตอบสนองต่อกำรท ำงำน กำรสร้ำงรูปทรงต่ำงๆ 
กำรหมุนตำมแกน X Y Z และ ขนำดน้ ำหนักใน
กำรกด กำรดึง กำรเพิ่มพื้นผิวรูปทรง 

 

 

ภำพที่ 1 ผลงำนกรำฟิกสำมมิติที่สร้ำงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1 . เพื่ อพัฒนำงำนด้ ำนกรำฟิ กสำมมิ ติ  

สำมำรถน ำไปพัฒนำประยุกต์ใช้งำนให้เหมำะสม 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนำทักษะวิชำชีพยุคใหม่ 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ 

กลุ่ม Tech & Innovation in New Normal 
3. ขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำน 
1. ออกแบบร่ำงวำดสร้ำงรูปทรงต้นแบบ 

ประชุม ปรึกษำ หำขอสรุปรำยละ เอี ยดที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำคิดออกแบบรูปทรงกรำฟิก
สำมมิติที่จะสร้ำง เพื่อให้ เชื่อมโยงกับข้อมูล
แนวคิด จำกนั้น ใช้โปรแกรมวำดภำพ เขียนแบบ
ร่ำงขึ้นมำ จนเป็นแบบร่ำงที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
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ภำพที่ 2 แนวคิดที่มำในกำรออกแบบร่ำง 
2. ศึกษำหลักกำรท ำงำนของโปรแกรม

ส ำเร็จรูป แอปพลิเคชัน ชื่อว่ำ Nomad (โนแมส) 
พื้นฐำนกำรใช้ เครื่องมือในกำรสร้ำงรูปทรง
กรำฟิกสำมมิติ และค ำส่ังที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1 เมนูกำรตั้งค่ำต่ำงๆในกำรสร้ำง
รูปทรงสำมมิต ิ

ภำพที่ 3 ปุ่มเมนูตั้งค่ำเบื้องต้น 
Project ท ำหน้ำที่ ในกำรสร้ำงงำน เปิด

งำน จัดเก็บ บันทึกเป็น ลบโปรเจครวมถึง กำร

สั่งงำน สร้ำงไฟล์ดิจิทัลสร้ำงคลิปแอนนิเมชัน 
สร้ำงออบเจ็ค Object เพื่ อน ำไปสร้ ำง เป็น 
AR (Augmentedreality) VR (Virtual reality)  

Scene ท ำหน้ ำที่  ในกำรสร้ ำงงำน 
รูปทรงเพิ่มเติม เช่นกำรสร้ำงฐำนรูปทรงส่ีเหลี่ยม 
จำกนั้นก็ท ำกำรเพิ่มเติม รูปทรงวงกลม เพิ่ม 
เป็นกำรท ำงำนในลักษณะเป็น ชั้น Layer  

Shading ท ำหน้ำที่ ก ำหนดตั้งค่ำรูปแบบ
ทิศทำงของแสง ที่สะท้อนให้กับรูปทรงสำมมิติ 

Background ท ำหน้ำที่ ก ำหนดตั้งค่ำสี
พื้นหลังของงำน ในกรณีกำรสร้ำงกรำฟิกสำมมิติ 
ในรูปแบบภำพเคลื่อนไหวเพื่อน ำไปประกอบกำร
ผลิตสื่อ และยังสำมำรถเพิ่มภำพนิ่งลงไปในงำน
ได้  เช่นกำร เพิ่ มภำพโลโก้  เพื่ อ ใช้ ในกำร
เปรียบเทียบในกรณีที่เรำท ำกำรปั้นขึ้นรูปทรง
วัตถุ 

Voxel remeshing ท ำหน้ำที่ ก ำหนด
ตั้งค่ำควำมละเอียดของวัตถุสำมมิติ โดยจะมี
ระดับตัวเลขเป็นตัวก ำหนดควำมละเอียด และ
แสดงออกมำในรูปแบบตำรำง แสดงอยู่บนพื้นผิว
ของวัตถุสำมมิติ ตัวเลขมำก ตำรำงควำมละเอียด
จะยิ่งเพิ่มมำกขึ้น 

Camera ท ำหน้ำที่ ก ำหนดมุมมอง เช่น 
มุมด้ำนหน้ำ มุมด้ำนบน มุมด้ำนซ้ำย มุม
ด้ำนขวำ ขยำยภำพ มุมไกล มุมใกล้ โดยกำร
ท ำงำนจะใช้วิธีกดเลือกที่วัตถุ จำกนั้นท ำกำรลำก
ขยับไปตำมทิศทำงที่ต้องกำรได้ เลย ทั้ งยัง
สำมำรถ ปรับเลื่อนซ้ำย เลื่อนขวำ รวมถึงกำร
หมุนรูปทรงสำมมิต ิ

2.2 แนะน ำปุ่มเครื่องมือต่ำงๆในกำรสร้ำง
รูปทรงสำมมิติ ที่ใช้สร้ำงกรำฟิกสำมมิติ 
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ภำพที่ 4 แถบปุ่มเครื่องมือในกำรสร้ำงรูปทรง
สำมมิติ และกำรปั้นขึ้นรูปทรงสำมมิติ 

Clay ท ำหน้ำที่ ในกำรปั้นสร้ำงรูปทรงนูน
ตำมขนำดวงกลมก ำหนดพื้นที่  

Brush ท ำหน้ ำที่  ในกำรเพิ่ มปริมำณ
รูปทรงตำมกำรวำดของแปรง  

Drag ท ำหน้ ำที่  ในกำรดึ งพื้ นผิ วของ
รูปทรงสำมมิติ  

Move ท ำหน้ำที่ ในกำรปรับแต่งรูปทรง
ในลักษณะรูปทรงอิสระ  

Smooth ท ำหน้ำที่ ปรับแต่งพื้นผิวให้ดู
นุ่มนวล รำบเรียบ กลมมน 

Paint ท ำหน้ำที่ ลงสีพื้นผิวในลักษณะกำร
ระบำยสี  

Crease ท ำหน้ำที่ สร้ำงรอยพับ 

Split Trim และ Project ท ำหน้ำที่ ตัด
แต่งรูปทรง และ ตัดแยกรูปทรงออกจำกกัน 

View ท ำหน้ำที่ แสดงมุมมองภำพสำมมิติ
ตำมที่สร้ำงเสมือนจริง 

  
 

 
 

 
ภำพที่ 5 ผลงำน ออกแบบมำสคอต งำน

ประชุมวิชำกำรระดับชำติ Pulinet คร้ังที่ 13 

4. ผลกำรด ำเนินงำน  
จำกกำรศึกษำพัฒนำงำนสร้ำงกรำฟิกสำม

มิ ติ  ดั ง ก ล่ ำ ว  สำมำรถสร้ ำ ง ก รำฟิ ก เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ กับงำนด้ำนต่ำงๆได้ เช่น กำรผลิต
สื่อวีดิทัศน์แนะน ำส ำนักวิทยบริกำร  กรำฟิกสำม
มิ ติ แ อ นนิ เ ม ชั น  โ ล โ ก้ ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร 
ประกอบกำรผลิตสื่อวีดิทัศน์รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนส ำนักวิทยบริกำร กรำฟิกมำสคอต 
ประกอบงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ Pulinet 
คร้ังที่ 13   และได้เผยแพร่บทควำม ลงใน เว็บ
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เพจศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ KM ชุมชนนักปฏิบัติ 
ก ลุ่ ม  Tech & Innovation in New Normal 
ของทำงมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีจ ำนวนกำร
เข้ำถึงบทควำม 145 คร้ัง  
 

 
ภำพที่ 6 กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำร

สร้ำงกรำฟิกสำมมิติ 

5. สรุป 
ผลกำรพัฒนำงำนด้ ำนกรำฟิกสำมมิติ  

สำมำรถน ำไปพัฒนำประยุกต์ ให้เหมำะสมตำม
ลักษณะของสื่ อที่ จ ะผลิตประ เภทต่ ำงๆ ได้
หลำกหลำย ในส่วนของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ได้มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรออกแบบ
กรำฟิกสำมมิติ เพื่อสร้ำงโมเดลสำมมิติ ให้กับ
กลุ่ม นักเรียน โครงกำร วมว. ศูนย์มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี  อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสร้ำง

ไฟล์ดิจิทัลสำมมิติ เพื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ
สำมมิติ  ให้กับกลุ่ มบุคลำกร UBU Marker 
Space ส ำนักวิทยบริกำร แนะน ำกำรสร้ำง
กรำฟิกสำมมิติ ให้กลับกลุ่มนักศึกษำฝึกงำน 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และ กลุ่มสหกิจศึกษำ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
และยังน ำไฟล์ดิจิทัลสำมมิติ ไปเผยแพร่ผ่ำนระบบ
เครือข่ำย ให้กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์น ำไปใช้ 
ประกอบกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและองค์กร
ต่อไป   

 

ภำพที่ 7 กำรนกรำฟิกสำมมิติ ไปใช้ประโยชน์ 
ของกลุ่มงำประชำสัมพันธ์  สนว. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
ด้วยสือ่สังคมออนไลน์ ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายพนม จรูญแสง 

ต าแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ส านักวิทยบริการ 
 

 

บทคัดย่อ 
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร โ ด ยก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส า นักวิทยบริการได้
ด าเนินการส ารวจข้อมูลการใช้สื ่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและน าการส ารวจผลทีไ่ด้มาใช้
ในการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จากเดิมทีม่ีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และอีเมลของส านักวิทยบริการ 
โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 510 คน พบว่า
ผู้ ใ ช้ บริการของส า นักบริการ ใช้สื ่อสั งคมออนไล น์ 
Facebook มากสุดซึง่คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมา คือ 
ไลน์แอพพลิเคชัน (Line application) คิดเป็นร้อยละ 
34 และใช้ TikTok ร้อยละ 21 จากผลการส ารวจ
ดังกล่าวท าให้ส านักวิทยบริการได้ เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสือ่สังคมออนไลน์อีก 3 ช่องทาง 
คื อ  Facebook Line application แ ล ะ  TikTok 
เพือ่ให้การประชาสัมพันธ์ของส านักวิทยบริการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
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1. บทน ำ 
การประชาสัมพันธ์ เป็นการวางแผนการ

ด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจหรือเผยแพร่
กิจกรรมระหว่างหน่วยงานของตนเองกับบุคคล
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบัน ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ได้มีความหลากหลายมากขึ้นตาม
วิถีชีวิตของผู้คนในยุคสังคมสารสนเทศ ดังที่      
พิมลอร ตันหัน (2557 : น.56) ได้กล่าวไว้ว่า 
สังคมสารสนเทศ (Information Age) คือคนใน
สังคมสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก ไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และเวลา ประกอบกับ
อุปกรณ์ในการเข้าถึงสารสนเทศสามารถหาได้
ง่ายและสะดวก  

Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ จึง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์แนวคิด
ของสังคมสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ส านักวิทย
บริการ จึงได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างและในเชิงลึก เพื่อให้
การด าเนินงาน ทั้งการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
บริการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆของส านักวิทย
บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกล่ม
เป้าหมายอย่างแท้จริง อันจะท าให้เกิดการใช้
บริการและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างค้มค่าและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผ้ใช้บริการในที่สุด 

3. วธิีกำร/เครื่องมือ 

3.1 จัดตั้งคณะกรรมกำร 
 ส านักวิทยบริการได้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อด าเนินการในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วย
ขึ้นมาในชื่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส านัก
วิ ทยบริ ก าร โดยมี รองผู้ อ าน วยกา รฝ่ า ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นประธาน 
และมีโครงสร้างคณะกรรมการมาจากทุกฝ่ายงาน
ของส านักวิทยบริการ เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการในภาพรวม
ของหน่วยงาน 

3.2 รวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้มีการ
ด าเนินการส ารวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ 
(Google Form) เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ อันจะท าให้
คณะกรรมการสามารถวางแผนเพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 เมื่อได้รับข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการห้องสมุดแล้ว 
คณะกรรมการฯ จึงได้มีการก าหนดช่องทางหลัก
เพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ พร้อมก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว รวมทั้ง
ก า ร ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า / ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ของสื่อแต่ละประเภทเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

3.4 ด ำเนินกำรตำมแผน 
 มีการด าเนินการตามแผนที่ ได้วางไว้ 
ภาย ใต้ ก ารก ากั บดู แลของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการ 
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3.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ส านักวิทยบริการก านดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ 2 
เดือนต่อครั้ง เพื่อติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้ง      การประชาสัมพันธ์ 
ในช่องทางต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดและมีการมอบหมาย เพื่อให้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.6 ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ 

 เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอที่
ได้รับและพัฒนาให้การประชาสัมพันธ์ที่ตนได้รับผิดชอบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ตามที่ส านักวิทยบริการได้มีการส ารวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกล่มผู้ใช้บริการ จากกลู่มตัวอ
ย่างจ านวน 510 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการ 

 โดยสามารถแสดงเป็นแผนภูมิรูปวงกลมได้ดังนี้ 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิรูปวงกลมของข้อมูลในตาราง 1 

สื่อสังคมออนไลน์ ควำมถี่ 

1. Facebook 197 

2. Line 174 

3. Tiktok 107 

4. Twitter 90 

5. Instagram 80 
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จากข้อมูลการส ารวจดังกล่าว คณะกรรมการ
ประชาสั มพั นธ์  ส านั ก วิ ทยบริ ก าร จึ ง ไ ด้
ก าหนดให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ส านัก
วิทยบริการ เพิ่มเติมจากช่องทางหลักคือ เวบไซต์ 
ส านักวิทยบริการ (www.oar.ubu.ac.th)และ 
อีเมล library@ubu.ac.th  ดังนี้ 

ช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อ 

Facebook UBU Library 

Line UBU Library 

Tiktok UBU Library 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ และชื่อในการประชาสัมพันธ์ส านักวิทย

บริการ 

5. สรุป 

ส านักวิทยบริการ โดยการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ได้ส ารวจข้อมูล
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้น า
ข้อมูลจากการส ารวจมาใช้ในการก าหนดช่องทาง
การประชาสัมพันธ์เพิ่มจากช่องทางหลักคือ เวบ
ไซต์ส านักวิทยบริการ (www.oar.ubu.ac. th)  
และ E-Mail  library@ubu.ac.th โดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ 3 ช่องทาง ภายใต้ชื่อ UBU 
Library ทุกช่องทาง ดังนี้ 

 

รูปที่ 2 แสดงช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook 

 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ช่วย
ให้ส านักวิทยบริการสามารถติดต่อสื่อสารโต้ตอบ
กับผู้ใช้บริการได้ ผ่านทาง Messenger ท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามปัญหาการใช้บริการ
ได้ตลอดเวลา และโพสต์ที่มียอดในการเข้าร่วม
สูงสุดคือ โพสต์ กิจกรรมอิ่มก่อนอ่าน  และ 
ประชาสัมพันธ์การบริการ Notebook และ Ipad 

 

รูปที่ 3 แสดงช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Line 

 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official 
เป็นการประชาสัมพันธ์ และเริ่มมีผู้ใช้บริการให้
ความสนใจเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนและติดตามมาก

http://www.oar.ubu.ac.th/
mailto:library@ubu.ac.th
http://www.oar.ubu.ac.th/
mailto:Library@ubu.ac.th
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ขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีเพื่อน 194 คน และ
ผู้ติดตาม 50 คน และมีโพสต์ 9 โพสต์ 

 

รูปที่ 4 แสดงช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
TikTok 

 การประชาสัมพันธ์ผ่าน TikTok  เป็น
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโดยการใช้คลิปวิดีโอสั้น 
ๆ ความยาวไม่เกิน 3 นาทีโดยคลิปที่มีผู้ติดตาม
มากที่สุด คือคลิปแนะน าทรัพยากรประเภท นว
นิยาย  

 การประชาสัมพันธ์ทั้งสามช่องทางได้รับ
การตอบรับที่ดี โดยเฉพาะ Facebook ที่มีการ
ใช้งานอันดับ 1 จากการส ารวจ ซึ่งนอกจากจะ
ท าให้การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว เรา
ยังสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น 
โดยทางส านักวิทยบริการสามารถให้ข้อมูลและ
ตอบค าถามการใช้งานบริการที่ผู้ใช้สอบถามมา
ทาง messenger ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง 
ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง
และใช้ทรัพยากรสารสนเทศและทรัยากรการ
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการของส านักวิทยบริการได้ในที่สุด 

6. ควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่ อให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอ่ืนน ำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำง 

ทุกหน่วยงานสามารถใช้ผลการส ารวจและ
แนวทางการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของส านักวิทยบริการไปใช้ในการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตนเองได้ทุ ก
หน่วยงาน เพื่อให้การพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของตน อันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน
ได้ในที่สุด 

 


