
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/ผลงาน 

การพฒันาบุคลากรผ่านนวตักรรม : PSU Innovation Challenge 2021 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

_______________________________ 

 

คณะ/ส่วนงาน/หน่วยงาน:  สํานกัวิทยบริการ 

ผู้ส่งผลงาน/ผู้รับผดิชอบ:   ขวญัเนตร ปุญญถาวร อนนัต ์คาเรง และจอมใจ เพชรกลา้ 

 

1. ช่ือโครงการ   

 OAR Green Office Virtual Exhibition: ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์

สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 สํานักวิทยบริการ (Office of Academic Resources) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เขา้ร่วม

โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือเป็นตน้แบบอาคารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และนําไปสู่การรับรอง

มาตรฐานสํานักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายหน่ึงท่ีสํานักวิทยบริการมุ่งเน้นในการขบัเคล่ือน คือการประกาศส่ือสารนโยบายส่ิงแวดลอ้มต่อบุคลากร

ภายใน และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมัน่ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของสํานกังาน จึงมีแนวคิด

ในการนําเทคโนโลยีเสมือนจริง มาพัฒนาเป็นระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธ์

สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ เพ่ือช่วยในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะช่วยประหยดังบประมาณ ไม่

ส้ินเปลืองทรัพยากรและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 ปัจจุบนัสํานกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไดผ่้านการรับรองสํานกังานสีเขียว

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (Green Office) ไดร้างวลัระดบัดีมาก เหรียญเงิน ประจาํปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
 
 



 
3. วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือพฒันาระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทย

บริการ 

 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธ์

สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ 

 

4. ตัวชี้วัด 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัช้ีวดัไว ้2 ส่วนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ 

1) ประสิทธิภาพของระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของ

สํานักวิทยบริการ 

  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านประเมินประสิทธิภาพของระบบและเสนอแนะเพ่ือการพฒันาระบบให้มี

ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดบัมาก 

 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบนทิรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธ์สํานกังานสีเขยีว

ของสํานักวิทยบริการ 

  กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัครั้ งน้ี คือบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใ้ช้งานทัว่ไป ท่ีใช้งานระบบ

นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ จาํนวน 33 คน 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธ์

สํานกังานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ ท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยได้ทําการวัดดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ

วตัถุประสงค ์(Index of item objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารแปล

ผลค่าคะแนนของ บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5. วิธีดําเนินการ 

  ในการพฒันาระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทย

บริการ มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) การเตรียมข้อมูลและวางแผน  

  ในการเตรียมขอ้มูลสําหรบัการออกแบบจดัการนิทรรศการ เป็นขั้นตอนในการพิจารณาหัวขอ้ของ

การส่ือสาร โดยคาํถึงหลกัเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว ท่ีจาํเป็นสําหรับกระบวนการ ส่ือสารภายในและ

ภายนอกท่ีสอดคลอ้งกับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่  ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององคก์าร มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีจาํเป็นการดาํเนินระบบการ



จดัการส่ิงแวดล้อม การวางแผนเป็นขั้นตอนในการกําหนดขอบเขตของระบบภายในนิทรรศการเสมือนจริง 

ภาพรวมของฟังชนัการทาํงานของระบบ รวมถึงซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชง้านสําหรับการพฒันา 

 2) ออกแบบและพัฒนาระบบ 

  ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ 

พฒันาขึ้นโดยใช้โปรแกรออกแบบกราฟิก 3D สร้างสภาพแวดลอ้มจาํลองและวตัถุในรูปแบบโมเดล 3 มิติ และ

ซอฟตแ์วร์พฒันาระบบนําชมเสมือนจริง สําหรับการจาํลองสถานท่ีจากภาพ หรือวิดีโอ ซ่ึงรองรับภาพแบบ 360 

องศา ภาพพาโนรามา วตัถุท่ีเป็นองคป์ระกอบ เพ่ือสรา้งระบบนิทรรศการเสมือนจริง 

 

  

  3) ทดสอบระบบ 

  การทดสอบระบบเป็นขั้นตอนสําหรับการตรวจสอบองคป์ระกอบของระบบ ได้แก่การตรวจสอบ

การเช่ือมโยงของลิงค์ การตรวจสอบฟังชันการทํางานของปุ่ม การวางจุดเช่ือมต่อระว่างภาพ เป็นต้น และ

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขหากการทาํงานของระบบมีความผิดปกต ิ 

 4) การเผยแพร่  

  ภายหลงัการทดสอบเสร็จส้ิน และระบบพร้อมสําหรับการใช้งานแลว้ ทาํการส่งออกไฟลข์องระบบ

ทั้งหมดออกมาในรูปแบบของ HTML5 ท่ีเหมาะสําหรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สามารถทําให้เข้าถึงผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ีและทุกเวลา 

 5) การประเมินผล 

  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผู้ใช้งานทั่วไปต่อระบบ

นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวทิยบริการ ทาํโดยการส่งแบบ

ประเมินให้แก่บุคลากรในสํานกัวิทยบริการ จาํนวน 23 คน และผูใ้ชท้ัว่ไป จาํนวน 10 คน รวม 33 คน  เพ่ือทาํการ

ประเมินความพึงพอใจระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง 



 

ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธ์สํานกังานสีเขยีวของสํานกัวิทยบริการ 

การเขา้ใชง้านระบบ  https://vr.oas.psu.ac.th/greenvr 

 

 
 

 
 

 
 

https://vr.oas.psu.ac.th/greenvr


 
 

 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 กรกฎาคม 2564 - ตุลาคม 2564   

การดําเนินการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1) การเตรียมขอ้มูลและวางแผน      

2) ออกแบบและพฒันาระบบ      

3) ทดสอบระบบ      

4) การเผยแพร่      

5) การประเมินผล      

 

7. สถานที่จัด 

 เวบ็ไซตร์ะบบนิทรรศการสํานกังานสีเขียวออนไลน์เสมือนจริง ของสํานกัวิทยบริการ สํานกัวิทยบริการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  



 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลกรของสํานกัวิทยบริการและบุคคลทัว่ไป 

 

9. งบประมาณ 

 โปรแกรมพฒันาระบบนาํชมเสมือนจริง 20,000  บาท 

 โปรแกรมออกแบบภาพกราฟิก   10,000 บาท 

 โปรแกรมสร้างโมเดล 3D            0  บาท 

 รวม     30,000   บาท 

 

10. การประเมินผล 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานกัวิทยบริการและผูใ้ชง้านทัว่ไปต่อระบบนิทรรศการ

ออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ มีบุคลลากรของสํานกัวิทยบริการ

และผูใ้ชท้ัว่ไปตอบแบบประเมิน จาํนวน 33 คน ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานกัวิทยบริการและผูใ้ชง้านทัว่ไปต่อระบบนิทรรศการ

ออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ 

ประเด็นคําถาม ค่าเฉล่ีย SD. แปลผล 

1. ด้านเนื้อหา 

เน้ือหามีความสมบูรณ์และชดัเจน 4.52 0.82 มากท่ีสุด 

ภาษาเขา้ใจง่าย กระชบั 4.58 0.78 มากท่ีสุด 

เน้ือหามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั 4.55 0.86 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.58 0.82 มากท่ีสุด 

การนาํเสนอเน้ือหาท่ีสามารถนาํมาปรับใชไ้ดจ้ริง 4.64 0.81 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.82 มากท่ีสุด 

2. ด้านการออกแบบ 

ภาพมีคุณภาพ สวยงาม ตวัอกัษรเหมาะสม 4.42 0.89 มาก 

ปุ่มควบคุมทิศทาง ใชง้านสะดวก 4.30 0.97 มาก 

เสียงประกอบมีความเหมาะสม 4.24 0.99 มาก 

ส่ือมีการตอบสนองผูใ้ชง้านไดอ้ย่างรวดเร็ว 4.21 0.95 มาก 

ส่ือสามารถให้ประสบการณ์ใหม่ในการชมนิทรรศการ 4.36 0.95 มาก 

รวม 4.31 0.95 มาก 

3. ด้านการใช้งานระบบ 

การใชง้านระบบเขา้ใจไดง่้าย 4.42 0.85 มาก 

ระบบมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 4.52 0.82 มากท่ีสุด 

การใชง้านระบบมีความสะดวก รวดเร็ว 4.58 0.82 มากท่ีสุด 

ระบบมีความเสถียร 4.39 0.85 มาก 



ประเด็นคําถาม ค่าเฉล่ีย SD. แปลผล 

ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ 4.48 0.82 มาก 

รวม 4.48 0.83 มาก 

4. ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากส่ือ    

ท่านไดร้ับความรู้เกี่ยวกบั Green Office ของสํานกัวิทยบริการ 4.45 0.82 มาก 

ท่านไดร้ับความรู้เกี่ยวกบั Zero Waste 4.42 0.82 มาก 

ท่านไดร้ับความรู้เกี่ยวกบั การแยกขยะ 4.52 0.86 มากท่ีสุด 

ท่านไดร้ับความรู้เกี่ยวกบั ตราสัญลกัษณ์สีเขียว 4.52 0.86 มากท่ีสุด 

ท่านไดร้ับความรู้เกี่ยวกบั Solar cell 4.30 0.97 มาก 

รวม 4.44 0.86 มาก 

เฉล่ียรวม 4.45 0.87 มาก 

 

11. การพัฒนาปรับปรุงผลงาน/โครงการ 

 สํานกัวิทยบริการมีแผนท่ีจะนาํเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมาใช้กบัการให้บริการของสํานักวิทยบริการ และ

การจดัการเรียนการสอน โดยสํานกัวิทยบริการจะเป็นผูน้าํในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสมือนจริงให้กบั นกัศึกษา 

อาจารย ์บุคลากร และบุคคลทัว่ไป การนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใชง้านทาํให้ประหยดัทรัพยากรท่ี

เป็นกระดาษจากการจดันิทรรศการด้วยส่ิงพิมพ์ อีกทั้งยงัส่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมุ่งเน้นเป็นตน้แบบ

อาคารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และนําไปสู่การรับรองมาตรฐานสํานักงานสีเขียว และความพึงพอใจของ

บุคลากรของสํานักวิทยบริการและผู้ใช้งานทั่วไปต่อระบบนิทรรศการออนไลน์ เสมือนจริงเพ่ือการ

ประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

 

12. การติดตามผลงาน/โครงการ 

 การติดตามโครงการจะมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง

เพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการ อยู่ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาใช้

งานระบบ 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 1) ได้ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานักงานสีเขียวของสํานกัวิทยบริการท่ี

มีประสิทธิภาพ 

 2) ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพนัธ์สํานกังานสี

เขียวของสํานกัวิทยบริการ 

 3) ปัจจุบนัสํานกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไดผ่้านการรับรองสํานักงานสี

เขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (Green Office) ไดร้างวลัระดบัดีมาก เหรียญเงิน ประจาํปี 2564 จากกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 4) สํานักวิทยบริการได้นําองค์ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีเสมือนจริงรับงานทั้งภายในและภายนอกซ่ึงจะเป็น

ช่องทางสร้างรายไดใ้ห้กบัสํานกัวิทยบริการและมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 


