แบบฟอร์ มการเสนอโครงการ/ผลงาน
การพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2021
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
_______________________________
คณะ/ส่ วนงาน/หน่ วยงาน: สํานักวิทยบริ การ
ผู้ส่งผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: ขวัญเนตร ปุญญถาวร อนันต์ คาเรง และจอมใจ เพชรกล้า
1. ชื่อโครงการ
OAR Green Office Virtual Exhibition: ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์
สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ
2. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริ การ (Office of Academic Resources) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่ วม
โครงการสํานักงานสี เขียว (Green Office) เพื่อเป็ นต้นแบบอาคารที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และนําไปสู่ การรับรอง
มาตรฐานสํานัก งานสี เขียว จากกรมส่ งเสริ มคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายหนึ่ งที่สํานักวิทยบริ การมุ่งเน้นในการขับเคลื่อน คือการประกาศสื่ อสารนโยบายสิ่ งแวดล้อมต่อบุคลากร
ภายใน และเผยแพร่ ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมัน่ ในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมของสํานักงาน จึงมีแนวคิด
ในการนําเทคโนโลยีเสมือ นจริ ง มาพัฒ นาเป็ นระบบนิ ท รรศการออนไลน์ เสมือ นจริ งเพื่ อ การประชาสัม พัน ธ์
สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริ การ เพื่อช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ ไม่
สิ้นเปลืองทรัพยากรและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ปัจจุบนั สํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ผ่านการรับรองสํานักงานสีเขียว
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Office) ได้รางวัลระดับดีมาก เหรี ยญเงิน ประจําปี 2564 จากกรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสี เขียวของสํานักวิทย
บริ การ
2) เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ ต่อระบบนิ ท รรศการออนไลน์ เสมือนจริ งเพื่ อการประชาสั มพัน ธ์
สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริ การ
4. ตัวชี้วัด
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวชี้วดั ไว้ 2 ส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ ้ งั ไว้ คือ
1) ประสิทธิภาพของระบบนิทรรศการออนไลน์ เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์ สํานักงานสีเขียวของ
สํานักวิทยบริการ
โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านประเมินประสิทธิภาพของระบบและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพือ่ การประชาสัมพันธ์ สํานักงานสีเขียว
ของสํานักวิทยบริการ
กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือบุคลากรของสํานักวิทยบริ การและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ที่ใช้งานระบบ
นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริ การ จํานวน 33 คน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพัน ธ์
สํานักงานสี เขียวของสํานักวิทยบริ การ ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้อ ยที่ สุ ด โดยได้ทําการวัด ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ างข้อ คําถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of item objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน โดยผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การแปล
ผลค่าคะแนนของ บุญชม ศรี สะอาด (บุญชม ศรี สะอาด, 2560) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
5. วิธีดําเนินการ
ในการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทย
บริ การ มีข้นั ตอนดังนี้
1) การเตรียมข้อมูลและวางแผน
ในการเตรี ยมข้อมูลสําหรับการออกแบบจัดการนิทรรศการ เป็ นขั้นตอนในการพิจารณาหัวข้อของ
การสื่ อสาร โดยคําถึงหลัก เกณฑ์มาตรฐานสํานัก งานสี เขียว ที่จาํ เป็ นสําหรับกระบวนการ สื่ อสารภายในและ
ภายนอกที่สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อข้อมูลอื่นที่จาํ เป็ นการดําเนินระบบการ

จัดการสิ่ งแวดล้อม การวางแผนเป็ นขั้นตอนในการกําหนดขอบเขตของระบบภายในนิทรรศการเสมือนจริ ง
ภาพรวมของฟังชันการทํางานของระบบ รวมถึงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้งานสําหรับการพัฒนา
2) ออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริ การ
พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรออกแบบกราฟิ ก 3D สร้างสภาพแวดล้อมจําลองและวัตถุในรู ปแบบโมเดล 3 มิติ และ
ซอฟต์แวร์ พฒั นาระบบนําชมเสมือนจริ ง สําหรับการจําลองสถานที่จากภาพ หรื อวิดีโอ ซึ่งรองรับภาพแบบ 360
องศา ภาพพาโนรามา วัตถุที่เป็ นองค์ประกอบ เพื่อสร้างระบบนิทรรศการเสมือนจริ ง

3) ทดสอบระบบ
การทดสอบระบบเป็ นขั้นตอนสําหรับการตรวจสอบองค์ประกอบของระบบ ได้แก่การตรวจสอบ
การเชื่ อมโยงของลิงค์ การตรวจสอบฟั งชัน การทํางานของปุ่ ม การวางจุด เชื่ อมต่อระว่างภาพ เป็ นต้น และ
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขหากการทํางานของระบบมีความผิดปกติ
4) การเผยแพร่
ภายหลังการทดสอบเสร็จสิ้ น และระบบพร้อมสําหรับการใช้งานแล้ว ทําการส่งออกไฟล์ของระบบ
ทั้งหมดออกมาในรู ป แบบของ HTML5 ที่ เหมาะสําหรับการเผยแพร่ บนเว็บ ไซต์ สามารถทําให้เข้าถึ งผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่และทุกเวลา
5) การประเมินผล
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรของสํ า นัก วิ ท ยบริ ก ารและผู ้ใช้ง านทั่ว ไปต่ อ ระบบ
นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริ การ ทําโดยการส่งแบบ
ประเมินให้แก่บุคลากรในสํานักวิทยบริ การ จํานวน 23 คน และผูใ้ ช้ทว่ั ไป จํานวน 10 คน รวม 33 คน เพื่อทําการ
ประเมินความพึงพอใจระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ ง

ระบบนิทรรศการออนไลน์ เสมือนจริงเพือ่ การประชาสัมพันธ์ สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ
การเข้าใช้งานระบบ https://vr.oas.psu.ac.th/greenvr

6. ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม 2564 - ตุลาคม 2564
การดําเนินการ
1) การเตรียมข้อมูลและวางแผน
2) ออกแบบและพัฒนาระบบ
3) ทดสอบระบบ
4) การเผยแพร่
5) การประเมินผล

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

7. สถานที่จัด
เว็บไซต์ระบบนิทรรศการสํานักงานสีเขียวออนไลน์เสมือนจริ ง ของสํานักวิทยบริการ สํานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

8. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลกรของสํานักวิทยบริ การและบุคคลทัว่ ไป
9. งบประมาณ
โปรแกรมพัฒนาระบบนําชมเสมือนจริ ง 20,000 บาท
โปรแกรมออกแบบภาพกราฟิ ก
10,000 บาท
โปรแกรมสร้างโมเดล 3D
0 บาท
รวม
30,000 บาท
10. การประเมินผล
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริ การและผูใ้ ช้งานทัว่ ไปต่อระบบนิทรรศการ
ออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ มีบุคลลากรของสํานักวิทยบริการ
และผูใ้ ช้ทวั่ ไปตอบแบบประเมิน จํานวน 33 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใ้ ช้งานทัว่ ไปต่อระบบนิทรรศการ
ออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ
ประเด็นคําถาม

1. ด้ านเนื้อหา
เนื้อหามีความสมบูรณ์และชัดเจน
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ
เนื้อหามีการปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั
ความถูกต้องของเนื้อหา
การนําเสนอเนื้อหาที่สามารถนํามาปรับใช้ได้จริ ง
รวม
2. ด้ านการออกแบบ
ภาพมีคุณภาพ สวยงาม ตัวอักษรเหมาะสม
ปุ่ มควบคุมทิศทาง ใช้งานสะดวก
เสี ยงประกอบมีความเหมาะสม
สื่ อมีการตอบสนองผูใ้ ช้งานได้อย่างรวดเร็ว
สื่ อสามารถให้ประสบการณ์ใหม่ในการชมนิทรรศการ
รวม
3. ด้ านการใช้ งานระบบ
การใช้งานระบบเข้าใจได้ง่าย
ระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน
การใช้งานระบบมีความสะดวก รวดเร็ว
ระบบมีความเสถียร

ค่าเฉลี่ย

SD.

แปลผล

4.52
4.58
4.55
4.58
4.64
4.57

0.82
0.78
0.86
0.82
0.81
0.82

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.42
4.30
4.24
4.21
4.36
4.31

0.89
0.97
0.99
0.95
0.95
0.95

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.42
4.52
4.58
4.39

0.85
0.82
0.82
0.85

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ประเด็นคําถาม
ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ
รวม
4. ด้ านประโยชน์ และความรู้ ที่ได้ รับจากสื่ อ
ท่านได้รับความรู ้เกี่ยวกับ Green Office ของสํานักวิทยบริ การ
ท่านได้รับความรู ้เกี่ยวกับ Zero Waste
ท่านได้รับความรู ้เกี่ยวกับ การแยกขยะ
ท่านได้รับความรู ้เกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์สีเขียว
ท่านได้รับความรู ้เกี่ยวกับ Solar cell
รวม
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.48
4.48

SD.
0.82
0.83

แปลผล
มาก
มาก

4.45
4.42
4.52
4.52
4.30
4.44
4.45

0.82
0.82
0.86
0.86
0.97
0.86
0.87

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

11. การพัฒนาปรับปรุงผลงาน/โครงการ
สํานักวิทยบริ การมีแผนที่จะนําเทคโนโลยีโลกเสมือนจริ งมาใช้กบั การให้บริ การของสํานักวิทยบริ การ และ
การจัดการเรี ยนการสอน โดยสํานักวิทยบริ การจะเป็ นผูน้ าํ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสมือนจริ งให้กบั นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทัว่ ไป การนําเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาประยุกต์ใช้งานทําให้ประหยัดทรัพยากรที่
เป็ นกระดาษจากการจัดนิทรรศการด้วยสิ่งพิมพ์ อีกทั้งยังส่ งเสริ มสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มุ่งเน้นเป็ นต้นแบบ
อาคารที่เป็ นมิ ต รกับสิ่ งแวดล้อม และนําไปสู่ ก ารรับรองมาตรฐานสํานัก งานสี เขียว และความพึงพอใจของ
บุ ค ลากรของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและผู ้ใ ช้ ง านทั่ ว ไปต่ อ ระบบนิ ท รรศการออนไลน์ เสมื อ นจริ ง เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก
12. การติดตามผลงาน/โครงการ
การติดตามโครงการจะมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ ง
เพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ อยู่ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาใช้
งานระบบ
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริ การที่
มีประสิทธิภาพ
2) ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริ งเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักงานสี
เขียวของสํานักวิทยบริ การ
3) ปั จจุบนั สํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ผ่านการรับรองสํานักงานสี
เขียวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Office) ได้รางวัลระดับดีมาก เหรี ยญเงิน ประจําปี 2564 จากกรมส่งเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) สํานัก วิทยบริ ก ารได้นําองค์ความรู ้เรื่ องเทคโนโลยีเสมือนจริ งรับงานทั้งภายในและภายนอกซึ่ งจะเป็ น
ช่องทางสร้างรายได้ให้กบั สํานักวิทยบริ การและมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

