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1. บทนํา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตประจําวัน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และ
การศึกษา ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงน้ี การศึกษาจึง
เป็นส่วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพของประชากรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง [1] การบริการวิชาการโดยการ
พัฒนาความรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามความสามารถทางการ
เรียนที่แตกต่างกัน เป็นการสนับสนุนให้การเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นและตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน [2] เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่อไป  

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart university) และห้อง 
เรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) สามารถสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึง
วัสดุทางการศึกษาได้หลากหลายวิธี มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะได้มีการห้องเรียนอัจฉริยะมาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้สอนจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสและประโยชน์ต่อนักเรียนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษา รวมถึงผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ให้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] 

ออนโทโลยีเป็นการให้นิยามความหมายของแนวคิด
(Concepts) หรือการอธิบายเชิงความหมายเพ่ือความ
เข้าใจร่วมกันในขอบเขตความรู้ (Domain) เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งให้สอดคล้องตรงกัน มีการกําหนดคุณสมบัติ 
(Properties) และลักษณะความสัมพันธ์ (Relationships) 

เพื่อสร้างความหมายในลักษณะความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
ระหว่างแนวคิดกับคุณสมบัติในขอบเขตความรู้เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ ในด้านนั้น ๆ โดยแสดงเป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจน และสนับสนุนการแลกเปล่ียน 
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
ระบบฐานความรู้ (Knowledge Based Systems) 
เพราะออนโทโลยีนั้นสามารถแบ่งปันใช้ความรู้ร่วมกัน
และนํามาใช้ใหม่ได้ [4] 

ปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ได้รับความ
สนใจจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย 
และเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรต้องปรับตัว โดยเริ่มต้น
ที่ผู้นําองค์กรต้องมีความรู้และความเข้าใจในบริบทของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้อง และปรับวิธี
ความคิดให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนาการดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีกลยุทธ์ [5] และ [6] 
ส่วนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมคือมหาวิทยาลัยมี
การให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะ 
เจาะจง โดยการใช้ทรพัยากรร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลัย
กับบุคคล ในการให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัยค้นคว้า การ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน การให้ บริการวิชาการสามารถ
จัดในรูปแบบการให้เปล่าด้วยสํานึกความรับผิดชอบของ
ความเป็นสถานศึกษาในระดับ อุดมศึกษาเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดความรู้ก่อให้เกิดความมั่นคง 
ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ซึ่งในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุก 
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ระดับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อ
สังคม นําไปสู่การปลูกฝัง ปรับเปล่ียนจิตสํานึกและ
กระบวนทัศน์ในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อให้องค์กรและสังคมเติบโตควบคู่กันได้อย่าง
ยั่งยืน [7], [8] 

 
2.  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 

2.1  ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะนั้นมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบ
ในด้านของการให้บริการที่ทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยี 
เคล่ือนที่ (Mobile Technology) มาประยุกต์ใช้กับ
ระบบการให้บริการเพื่อบริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ
พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ซึ่งในบทความนี้จะ
กล่าวถึงการนําเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย [9] 

 

 
รูปที่ 1 องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอจัฉริยะ 

 
2.2  องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีองค์ประกอบ ดังน้ี  
1)  คลากรมีความเช่ียวชาญ (Smart people)  

การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของบุคลากรอยู่
ในระดับสูงและช้ันนํา เป็นที่พึ่งของสังคมได้ โดยการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละสายงาน จัดตั้งศูนย์

พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งของสังคมได้ 

2)  มหาวทิยาลัยสีเขยีว (Green university) 
คือมีการพัฒนาบริเวณพื่นทีข่องมหาวิทยาลัย ฟืน้ฟู
อนุรกัษส์ภาพแวดล้อมและสร้างการมีส่วนรว่มตลอดจน
การบูรณาการองค์ความรูแ้ละกจิกรรมเกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสุขภาวะที่ดีแกค่นใน
องค์กรและชุมชน  

3)  อาคารอัจฉริยะ (Smart building) เป็น
อาคาร ที่ได้มีการออกแบบที่มีทันสมัย มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่รบัรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ไว้ในอาคารมีการนําเอาระบบ
การทํางานของคอมพิวเตอร์มาเป็นสมองส่วนกลางเพื่อ
ควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในอาคารให้เป็นไปอย่าง
อัตโนมัติและเชื่อมโยงการทํางานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่
ในอาคารให้สามารถทํางานเชื่อมประสานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ค่าต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์จะทําการรายงานแบบผล Real time โดย
ทําการรายงานผ่านทางเซนเซอร์ภายในห้องและผ่านการ
ประมวลผลจาก Gateway [10] 

4)  โครงข่ายความรู้อัจฉริยะ (Knowledge grid) 
เป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

5)  เมืองที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
(Smart governance) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และการให้ความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6)  ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) 
การรักษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ระบบ
นิเวศน์ พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการบําบัดน้ําเสีย ซึ่ง
ส่งผลต่อมลภาวะทางน้ํา การลดการใช้พลังงาน ลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ในมหาวิทยยาลัยส่งผลกระทบต่อ
มลภาวะทางอากาศของมหาวิทยาลัย  
 
3.  ออนโทโลยี 

3.1  ความหมายของออนโทโลยี (Ontology)  
ออนโทโลยีเป็นแนวคิดที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการ

บริหารจัดการความรู้ เป็นที่นิยมใช้และศึกษาอย่าง
แพร่หลาย สามารถจัดการและนําเสนอความรู้ในรูปแบบ
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ของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่อยู่
ภายใต้ขอบเขตที่สนใจ ส่ิงต่าง ๆ ที่ถูกจัดอย่างมีระบบ 
และมีกฏเกณฑ์เงื่อนไขแสดงความเป็นจริงเท็จได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้ความเห็นชอบ ยอมรับจากทุก ๆ คน ที่
เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของข้อมูลเหล่าน้ี ต้องตอบคําถาม
ได้ทุกข้อ นั่นคือความหมายที่ถูกกล่าวอ้างไว้อย่าง
ครบถ้วน [11] โดยการรวบรวมข้อมูลและสร้างความ 
สัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบลําดับชั้น มักถูกใช้ในสาขา
ปัญญาประดิษฐ์ เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสารสนเทศทางชีวการแพทย์ 
ออนโทโลยีเป็นระบบคําศัพท์เชิงความหมาย ใช้เป็นโครง
ร่างพื้นฐานในการอธิบายความรู้เฉพาะด้าน โดยกลุ่มของ
คําที่มีโครงสร้างแบบลําดับชั้นสําหรับใช้อธิบายขอบเขต
เนื้อหาที่สนใจ สามารถนํามาประยุกต์กับระบบต่าง ๆ ได้ 
เช่นการจัดรวมข้อมูลสารสนเทศ การจําแนกเอกสาร การ
สกัดข้อมูลสารสนเทศเป็นต้น [12] 

การสร้างออนโทโลยีนั้นจะต้องอาศัยภาษาเว็บออน
โทโลยี(Ontology Web Language: OWL) สําหรับ
อธิบายโครงสร้างของความรู้ อยู่บนพื้นฐานของภาษา  
อาร์ดีเอฟ(Resource Description Framework: RDF 
Language) ซึ่งใช้หลักไวยากรณ์ตามภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล 
(Extensible Markup Language: XML) ซึ่งเป็นภาษาที่
เป็นมาตรฐาน และถูกรับรองโดยองค์กร W3C ซึ่งยังคงใช้
รูปแบบและไวยากรณ์ตามแบบภาษาอาร์ดีเอฟ ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือรองรับการทําออนโทโลยีโดยเฉพาะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาษามาตรฐานสําหรับเว็บเชิง
ความหมาย [13] 

3.2  องค์ประกอบของออนโทโลยี 
ออนโทโลยีเป็นการแสดงโครงสร้างของแนวคิดที่

บรรยายขอบเขตขององค์ความรู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
ออนโทโลยีประกอบไปด้วย การนิยามความหมายหรือ
แนวคิด (Concepts) ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้าง
ฐานความรู้ โดยแนวคิดเหล่าน้ีจัดเรียงอยู่ในลําดับชั้นการ
ถ่ายทอดความสัมพันธ์ดังน้ี [14], [15], [16] 

1)  แนวความคิด (Concepts) หมายถึง ขอบเขต
ของความรู้ที่สามารถทํา การอธบิายรายละเอยีดได ้

2)  คุณสมบัติ (Properties) หมายถึง คุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่นํามาอธิบายรายละเอียดของแนวความคิด 

3)  ความสัมพันธ์ (Relationships) หมายถึง 
รูปแบบการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด โดย
มีการะบุความสัมพันธ์ไว้เป็นแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1)  ความสัมพันธ์แบบลําดับชั้น (Subclass 
of หรือ is a hierarchy) คือความสัมพันธ์แบบท่ีมี
คุณสมบัติการถ่ายทอด คุณสมบัติของแนวคิดแม่ไปยัง
แนวคิดลูก เช่น Biotechnology is a Science ซึ่ง
อธิบายได้ว่า เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็น
สาขาของวิทยาศาสตร์ Science 

3.2)  ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหน่ึง (Part-
of) คือ ความสัมพันธ์ที่หมายถึงการเป็นส่วนประกอบ เช่น 
Workings part-of Expertise ซึ่งอธิบายได้ว่าผลงาน
(Workings) เป็นส่วนหน่ึงของความเช่ียวชาญ (Expert) 

3.3)  ความสัมพันธ์เชิงความหมาย (Syn-of) 
คือ ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงแนวคิดที่มีความเหมือนเชิง
ความหมายต่อกัน เช่น Degree Syn-of Education ซึ่ง
อธิบายได้ว่าระดับการศึกษา (Degree) มีความหมาย
เดียวกันกับการศึกษา Education สามารถใช้แทนกันได้ 

3.4)  ความสัมพันธ์การเป็นตัวแทน 
 (Instance-of) คือ ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงการเป็น
ตัวแทนหรือสมาชิกของแนวคิด 

3.5)  นอกจากน้ีออนโทโลยียังประกอบไป
ด้วยความสัมพันธ์เชิงความหมายอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดซึ่งกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ  

4)  ข้อกําหนดในการสร้างความสัมพันธ์ (Axioms) 
หมายถึง เงื่อนไขหรือตรรกะในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างแนวความคิดกับแนวความคิด หรือแนวความคิด
กับคุณสมบัติเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง 

5)  ตัวอย่างข้อมูล (Instances) หมายถึง คําศัพท์
ที่มีการกําหนดความหมายไว้ในออนโทโลยีเรื่องนั้น ๆ 

3.3  การประยุกต์ใช้ออนโทโลยี 
ออนโทโลยีเป็นการจัดแบ่งหมวดหมู่ความรู้ในขอบเขต

ความสนใจ ดังนี้ 
1)  การนําออนโทโลยไีปใช้งานเพ่ือทําการแปลง

ข้อมูลที่ ได้ ให้อยู่ ในรูปแบบภาษาต่าง ๆ (Neutral 
authoring) เพื่อรองรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถ
นํามาใช้งานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการ
ประยุกต์ใช้ออนโทโลยีคัดแยกแล้วนําความรู้มาใช้ใหม่ 
ได้อีก (knowledge reuse) 
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2)  การนําออนโทโลยมีาประยกุต์ใช้เพื่อกาํหนด
รายละเอียดของซอฟต์แวร์ (Ontology as specification) 
ประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อออกแบบซอฟต์แวร์ในโดเมน 
และรวบรวมคําศัทพ์สําหรับกําหนดความต้องการในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้
ออนโทโลยี คือการทําคู่มือโปรแกรม การบํารุงรักษา
ซอฟต์แวร์และการนํากลับมาใช้ใหม่ 

3)  การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือรูปแบบต่างกัน (Common 
Access to Information) ออนโทโลยีจัดเตรียมคําที่
สามารถเข้าใจได้ตรงกันหรือจัดกลุ่มคําที่มีความหมาย
เดียวกัน ประโยชน์ที่ได้ คือการทํางานร่วมกัน (inter-
operability) [17] 

4)  การประยุกต์ออนโทโลยีเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร เว็บเพจ หรือ
ฐานข้อมูล แนวทางนี้ประยุกต์ใช้ออนโทโลยีในการ
กําหนดคอนเซพที่สอดคล้องกับคําสืบค้นของผู้ใช้และใช้
คอนเซพน้ันในการสืบค้นข้อมูล ทําให้ผลการสืบค้นมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและเวลาที่ใช้ในการสืบค้นลดลง 

3.4  การนําออนโทโลยีไปใช้ในการพัฒนาระบบ 
การแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออนโทโลยีสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 7 ขั้นตอน [18] ดังน้ี 
1)  การระบุขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนา (Determine Scope) ซึ่งในการระบุความต้องการ
นั้นจะมีผลกระทบต่อการออกแบบ การประเมินผล และ
การนํากลับมาใช้ใหม่ของออนโทโลยี 

2)  การนําออนโทโลยีที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ 
(Consider Reuse) เพื่อจะช่วยลดความพยายามในการ
พัฒนาลง ซึ่งในการนํากลับมาใช้ใหม่จะต้องให้ความ 
สําคัญกับ OLS และการนิยามต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
นําเขาสู่ระบบโดยอาศัยเครื่องมือสําหรับช่วยในการ
พัฒนา 

3)  การกําหนดรายละเอียดของเทอม  
(Enumerate Term) การกําหนดศัพท์หรือนิยามคํา
สําคัญของออนโทโลยี โดยเขียนศัพท์ที่เป็นไปได้เกี่ยวกับ
ส่ิงสําคัญระบุคุณสมบัติของคําศพท์แต่ละคําโดยละเอียด 

4)  การกําหนดคลาส (Define Classes) ซึ่ง
คลาส หมายถึง แนวคิดที่อยูในโดเมนซ่ึงประกอบด้วย 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการพัฒนาลําดับของคลาสมี
วิธีการอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ 

4.1)  การกําหนดแบบบนลงล่าง (Top-Down) 
โดยกําหนดแนวคิดทั่ว ๆ ไปของโดเมน และลําดับของ
แนวคิดก่อน แล้วจึงทําการแบ่งหมวดหมู่ของคลาส 

4.2)  การกําหนดแบบล่างขึ้นบน (Bottom-
Up) โดยระบุคลาสส่วนใหญ่ก่อนแล้วจึงนํามาจัดกลุ่มให้
เป็นแนวคิดใหญ่ 

4.3)  การกําหนดแบบผสม (Combination) 
โดยการนําวิธีการที่ 1 และ 2 มารวมกัน ซึ่งจะทําเฉพาะ
แนวคิดที่สําคัญก่อนแล้วจึงทําการจัดหมวดหมู่ของคลาส 

5)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของคลาส 
(Define Properties) โดยกําหนดประเทศให้กับ
คุณสมบัติของคลาสด้วยและต้องพิจารณาว่าคลาสมี
คุณสมบัติแบบง่าย (Simple Properties) เช่น มีคํา
ดั้งเดิมเป็นตัวแปรสตริงหรือตัวเลขเป็นต้น หรือมี
คุณสมบัติแบบท่ีซับซ้อนมากขึ้น เช่น วัตถุ (Object) ต่าง ๆ 
ที่เป็นตัวอย่างข้อมูล (Instance) เป็นต้น 

6)  กําหนดเงื่อนไขให้กับคุณสมบัติ (Define 
Constraints) สล็อตสามารถใช้ในการอธิบายประเภท
ของข้อกําหนด (Facets) ที่ต่างกันได้ โดยค่าสล๊อตและ
ค่าที่เป็นไปได้ในสล็อต และคุณสมบัติอื่น ๆ ของสล็อต
สามารถหยิบมาใช้ได้ 

7)  สร้างตัวอย่างข้อมูล (Create Instance) 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างตัวอย่างในแต่ละคลาส 
เพื่อจัดระเบียนตามลําดับชั้น 

 
4.  ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 
(University Social Responsibility) 

4.1  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในที่นี้ หมายถึงการบริหารงาน
ขององค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างมีจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรจะพึงกระทํา ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในของ
มหาวิทยาลัย ชุมชนรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สังคม
และรัฐบาลเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินงาน
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ขององค์กร เริ่มตั้งแต่การป้องกัน รักษา ปรับปรุง และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจากองค์กรออก
ไปสู่สังคมเริ่มจากการเคารพกติกา การปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมไปถึงการปฏิบัติตนให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และมีจริยธรรมทางสังคมเป็นต้น  

USR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม คือนักศึกษาของ
ตนเองและสังคม ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ในเขตการบริการ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้หรือตอบแทนสังคมชุมชนใน
รูปของบริการวิชาการที่ตนองถนัด เช่ียวชาญ ถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ให้กับสังคม ตอบ
แทนสังคมเชิงช่วยเหลือแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โดยใช้โอกาสและความได้เปรียบด้านองค์ความรู้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และไม่หวังผลตอบแทนหรือการให้
เปล่าตามสมควรแก่ฐานะของทางมหาวิทยาลัย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่พันธกิจ (Mission) ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในหลักการของมาตรฐานสากลแล้วไม่
แตกต่างกัน กล่าวคือการผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาระดับต่าง ๆ) ในศาสตร์ของ
สาขาวิชาที่ตนเองถนัด การวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
การบริการวิชาการอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและการ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชาติและท้องถิ่น 
องค์กรมหาวิทยาลัย มิใช่องค์กรที่มุ่งหวังผลกําไรในการ
ประกอบการ เนื่องจากการดําเนินงานกิจกรรมส่วนใหญ่
ของมหาวิทยาลัยภาครัฐเป็นการสนับสนุนจากรัฐบาลซ่ึง
ก็คือเงินภาษีของประชาชน การรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลกําไรเกินควรเป็นส่ิงที่จําเป็น
อย่างยิ่ง การตอบแทนสังคมด้วยวิชาการ องค์ความรู้ 
เป็นพันธกิจอย่างหน่ึงที่มีอยู่ใน USR ที่ยกขึ้นมาเป็น
หัวข้อนําเสนอเพื่อตอกย้ําพันธกิจที่ชาวมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและในกํากับของรัฐ  
ทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นการตอบแทนประชาชนและ
สังคมไทย ตามสมควรแก่ฐานะของตนเองต่อไป [19]  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
ของมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่พันธกิจ (Mission) ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยซึ่งตามหลักสากลแล้วไม่มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ด้านการผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาระดับต่าง ๆ) ในศาสตร์สาขาวิชาที่ตนเอง

ถนัด ด้านการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการ
บริการวิชาการอันเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง 
และด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ของประเทศชาติ
และท้องถิ่น [7], [8] 

4.2  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย 

ด้านหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมมี
องค์ประกอบหลักที่สําคัญ ในกลุ่มแรกของมาตรฐาน ISO 
26000 คือหลักการพื้นฐาน (Principle) ของความรับผิด 
ชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับ
หัวข้อหลักสําหรับการดําเนินการ และขั้นตอนการบูรณา
การความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดย
หลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 
หลักการ [20], [21] ประกอบด้วย 

1)  ความรบัผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability) โดยองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้กับผลกระทบท่ีมีตอ่สังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อม 

2)  ความโปร่งใส (Transparency) โดยองค์กร
จะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและ กิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

3)  การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical  
Behavior) โดยองค์กรจะต้องมีการดําเนินการอย่างมี
จริยธรรม 

4)  การคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Respect for Stakeholder Interests) โดยองค์กร
จะต้องยอมรับพิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5)  การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for 
the Rule of Law) โดยองค์กรจะต้องยอมรับว่าการ
เคารพต่อหลักนิติธรรม เป็นข้อบังคับที่สําคัญอย่างมาก 

6)  การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect 
for International Norms of Behavior) โดยองค์กร
จะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบัติสากล ในขณะที่ต้อง
ยึดมั่นในหลักการของการเคารพต่อหลักนิติธรรมด้วย 

7)  การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for 
Human Right) โดยองค์กรจะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน และยอมรับถึงความสําคัญ และความเป็น
สากลของหลักการน้ี  
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4.3  แนวทางการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคนซ่ึงเป็น
บทบาทหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ
จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย สถาบัน 
อุดมศึกษา จึงต้องสร้างกลไกช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สร้างสันติภาพ โดยมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
อุดมศึกษาจึงไม่เป็นเพียงแค่การผลิตกําลังคนออกสู่
ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น แต่ยัง
ต้องผลิตพลเมืองของโลกให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรมจริยธรรม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมี
บทบาทนําในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตอบสนองความต้องการของสังคม ทําหน้าที่ “Think 
Tank” ให้แก่สังคมมีการส่ือสารกับสังคม หรือเป็น
ผู้เช่ียวชาญรับใช้องค์กรอื่น และจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้ความใส่ใจกับประเด็นความเสมอภาคในด้าน
การให้โอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหาการ
เสียเปรียบทางสังคม [22] 

 
5.  มหาวทิยาลยัอจัฉริยะโดยใช้ออนโทโลยีเพือ่สง่เสริม
ความรับผิดชอบต่อสงัคมดา้นบริการวชิาการ 

5.1  ออนโทโลยีเพือ่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
     ปรากฏการณ์ที่ผู้ใช้บริการสารสนเทศต้องเผชิญกับ
ออนโทโลยีจํานวนมากซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประมวลผล
แนวคิดและความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ในขอบเขตที่
เฉพาะเจาะจงจากน้ันได้นําเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ออนโทโลยี ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยและ
ระดับของการประเมิน ส่วนสุดท้ายนําเสนอแนวทางท่ี 
ผู้ให้บริการวิชาการ เช่น บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
สามารถใช้ประโยชน์จากออนโทโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เพิ่มคุณภาพของการให้บริการ ข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนบริการวิชา ทั้ง
ในแง่บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการสอน
ผู้ใช้และอบรมทักษะการรู้สารสนเทศแก่ บริการให้
คําแนะนําในการเลือกแหล่งสารสนเทศ และบริการการ
ค้นคืนสารสนเทศ 

5.2  ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลยั 
     สําหรับภารกิจหลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาคือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
ชุมชนที่ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทท่ี
เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร 4 ปี และด้วยนโยบาย
ของภาครัฐผนวกกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกําหนดให้
สถาบันการศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บรกิารทางวิชาการ
อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม โดยรูปแบบของการให้บริการทางวิชาการ 
มีความหลากหลาย การให้บริการทางวิชาการกับชุมชน 
นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ทางสถาบัน
ยังได้ รับประโยชน์ ในด้านการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน 
การสอน และการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
งานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบันจาก
การให้บริการทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนบนฐานความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ต่อไป  

5.3  ออนโทโลยีเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

USR เป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมที่รับผิดชอบโดย
มหาวิทยาลัย เริ่มต้นเมื่อทศวรรษทีผ่่านมา โดย Reiser มี
นโยบายเพ่ือยกระดับจริยธรรม การปฏิบัติงานด้านการ
บริการวิชาการกับชุมชนในส่วนของการให้ความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากการ
ให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาคส่ิงของ ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งคนและสภาพแวดล้อม
ควบคู่กัน เป็นทิศทางใหม่ของการดําเนินงานด้านการ
ให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน [23] 

_19-1216(273-282)29.indd   278 21/1/2563 BE   14:41



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
279

จากก
กําหนดคํ
แต่ละด้าน
และการมี
Commun
ร่วมกันระ
ในชุมชน ซ
ดังนั้นจึงใ
หรือปัจจัย

รูปที่

อง
1) 

สอน ด
2) 

และกา
3) 

ด้วยระ
ตรวจส
ทํางาน

ารศึกษาที่ผ่า
านิยามที่แตก

น เช่น (Schola
ส่วนร่วมของชุม
nity Engagem
ะหว่างมหาวิทย
ซึ่งการระบุปัจจ
ช้ออนโทโลยีเข้
ยที่เกี่ยวข้องกับ

ที ่2 แบบจําลอง

งค์ประกอบที่ 1 
 บุคลากรมีคว

ด้านการใช้ ICT
 มหาวิทยาลัยสี
ารอนุรักษ์ส่ิงแว
 อาคารอัจฉริยะ
ะบบ ICT ใน
สอบและรายงา
นสะดวกมากข้ึน

นพบว่า แต่ละ
ต่างกันตามคว
rship of Eng
มชนกับมหาวิท

ment: UCE) ที
ยาลัย นักศึกษา
จัยในการทํา U
ข้ามาช่วยในกา
บการทํา USR [

งมหาวทิยาลัยอั

มหาวทิยาลัยอั
วามเช่ียวชาญ ใ
T 
สีเขียว เป็นการ
วดล้อมที่ดีในอ
ะ มีการติดตั้งอุ
นบริหารจัดกา
านผลได้ตลอด
น 

ะมหาวิทยาลัย
วามรับผิดชอบ
gagement : S
ทยาลัย (Univer
ที่ เน้นการทําง
า อาจารย์ และ
USR เป็นเรื่องย
ารเช่ือมโยงแนว
[24] 

อัจฉรยิะโดยใชอ้

จัฉริยะ ประกอ
ในด้านการเรีย

สร้างสภาพ แวด
งค์กร 
ปกรณ์ต่าง ๆ  คว
ารอาคาร ที่สา
เวลา ทําให้บุค

ยได้
บใน 
SOE) 
rsity 
งาน
ะคน
ยาก 
วคิด

เพื่
วิช

ส่ง
เป็น
ออ
ใน
องค
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออนโทโลยีเพื่อ
 

อบดว้ย 
นการ

ดล้อม 

วบคุม
มารถ

คลากร

เก

จั

ส

5.4 รูปแบบม
อส่งเสริมคว

ชาการ  
รูปแบบมหาวิ
เสริมความรับ
นการจําลองกา
นโทโลยี เข้ามา
ด้านต่าง ๆ เพื
ค์ประกอบ ดังนี

อส่งเสริมความรั

4)  โครงข่า
กิดการบริการวิ

5)  เมืองที่บ
จัดการมหาวิทย

6)  ส่ิงแวดล้
สภาพแวดล้อมที

องค์ประกอ
1)  แนวควา
2)  คุณสมบั

มหาวิทยาลัยอัจ
ามรับผิดชอบ

วิทยาลัยอัจฉริย
บผิดชอบต่อสัง
ารทํางานของม
าช่วยในการบริห
พื่อคืนประโยช
นี้ 

รับผิดชอบต่อสั

ยความรู้ ด้วยก
วิชาการอย่างมี
บริหารจัดการ
ยาลัยด้วยความ
ล้อมอัจฉริยะ มี
ที่ดี เอื้อต่อการ
บที่ 2 ออนโทโ
ามคิด  
บัติ 

ัจฉริยะโดยใช้อ
บต่อสังคมด้า

ยะโดยใช้ออนโ
งคมด้านบริกา
มหาวิทยาลัยอัจ
หารจัดการบริก
ชน์ให้กับชุมชน

สังคมด้านบรกิา

การนํา ICT เข้า
ประสิทธิภาพ 
รโปร่งใส โดยก
มโปร่งใส 
มีระบบการบริห
รบริการวิชาการ
โลยี ประกอบด้

 

ออนโทโลยี
านบริการ

โทโลยีเพื่อ
ารวิชาการ 
จฉริยะที่ใช้
การวิชาการ
น โดยมี 4 

รวชิาการ 

ามาช่วยให้

การบริหาร

หารจัดการ
ร 
้วย 

_19-1216(273-282)29.indd   279 21/1/2563 BE   14:41



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10 No. 2 May – August, 2019
280

 

3)  ความสัมพันธ์เป็นรูปแบบการแสดงความ 
สัมพันธ์ทางด้านความคิด ดังน้ี 

3.1)  ความสัมพันธ์แบบลําดับชั้น 
3.2)  ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหน่ึง 
3.3)  ความสัมพันธ์เชิงความหมาย 
3.4)  ความสัมพันธ์การเป็นตัวแทน 
3.5) ความสัมพันธ์เชิงความหมายที่สอดคล้อง 

กับแนวคิดที่กําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ  
4)  ข้อกําหนดในการสร้างความสัมพันธ์ 
5)  ตัวอย่างข้อมูล 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 
1)  วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
2)  ทรัพยากรความรู้ 
3)  การออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย  

3.1)  ระบุฟิลด์ 
3.2)  กําหนดคลาส 
3.3)  กําหนดคุณสมบัติของคลาส 
3.4)  กําหนดเงื่อนไขให้กับคุณสมบัติ 
3.5)  สร้างตัวอย่าง 

4)  นําไปใช้/ประเมินผล 
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน USR ประกอบด้วย 
1)  ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  
2)  ความโปร่งใส  
3)  การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม   
4)  คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
5)  เคารพต่อหลักนิติธรรม  
6)  เคารพต่อแนวปฏิบัติสากล  
7)  เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 
6.  บทสรุป  

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านบริการวิชาการ เน่ืองจาก
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นหนึ่งของ
ภารกิจสําคัญที่สนองนโยบายของภาครัฐในการบริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวม
ทรัพยากรบุคคลของชาติและองค์ความรู้ทุกสาขา ทั้งนี้
โดยได้มีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม และด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์ คือการสร้างงาน

บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน ให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพและ
สามารถเพ่ิงพาตนเองได้ พร้อมให้มีระบบการบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยออนโทโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุถึงการเป็นมหาวิทยาลัย
รับใช้สังคมต่อไป 
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