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มหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านบริการวิชาการ
Smart University by using Ontologies to Enhance
University Social Responsibility and Academic Services
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม1* และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
1. บทนํา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวัน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และ
การศึกษา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ การศึกษาจึง
เป็นส่วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพของประชากรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง [1] การบริการวิชาการโดยการ
พัฒนาความรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามความสามารถทางการ
เรียนที่แตกต่างกัน เป็นการสนับสนุนให้การเรียนการ
สอนเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และตรงกั บ ความ
ต้ องการของผู้ เรี ยน [2] เพื่ อส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart university) และห้อง
เรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) สามารถสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึง
วั ส ดุ ท างการศึ ก ษาได้ ห ลากหลายวิ ธี มหาวิ ท ยาลั ย
อัจฉริยะได้มีการห้องเรียนอัจฉริยะมาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้สอนจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสและประโยชน์ต่อนักเรียนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษา รวมถึงผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ให้อย่างมีประสิทธิภาพ [3]
ออนโทโลยีเป็นการให้นิยามความหมายของแนวคิด
(Concepts) หรือการอธิบายเชิงความหมายเพื่อความ
เข้าใจร่วมกันในขอบเขตความรู้ (Domain) เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง ให้ ส อดคล้ อ งตรงกั น มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ
(Properties) และลั กษณะความสั มพั นธ์ (Relationships)
________________________________________

เพื่อสร้างความหมายในลักษณะความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
ระหว่างแนวคิดกับคุณสมบัติในขอบเขตความรู้เพื่อสร้าง
องค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นนั้ น ๆ โดยแสดงเป็ น โครงสร้ า ง
ความสั มพั นธ์ ที่ ชั ดเจน และสนั บสนุ นการแลกเปลี่ ยน
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
ระบบฐานความรู้ (Knowledge Based Systems)
เพราะออนโทโลยีนั้นสามารถแบ่งปันใช้ความรู้ร่วมกัน
และนํามาใช้ใหม่ได้ [4]
ปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ได้รับความ
สนใจจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย
และเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรต้องปรับตัว โดยเริ่มต้น
ที่ผู้นําองค์กรต้องมีความรู้และความเข้าใจในบริบทของ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งถู ก ต้ อ ง และปรั บ วิ ธี
ความคิดให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนาการดําเนินกิจกรรม
ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมอย่ างมี กลยุ ทธ์ [5] และ [6]
ส่วนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมคือมหาวิทยาลัยมี
การให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะ
เจาะจง โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับบุคคล ในการให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัยค้นคว้า การ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การให้ บริการวิชาการสามารถ
จัดในรูปแบบการให้เปล่าด้วยสํานึกความรับผิดชอบของ
ความเป็นสถานศึกษาในระดับ อุดมศึกษาเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดความรู้ก่อให้เกิดความมั่นคง
ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ซึ่งในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุก
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ระดั บมี ส่ วนร่ วมในการขั บเคลื่ อนความรั บผิ ดชอบต่ อ
สั ง คม นํ า ไปสู่ ก ารปลู ก ฝั ง ปรั บ เปลี่ ย นจิ ต สํ า นึ ก และ
กระบวนทัศน์ในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อให้องค์กรและสังคมเติบโตควบคู่กันได้อย่าง
ยั่งยืน [7], [8]
2. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2.1 ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ การเป็นมหาวิทยาลั ย
อัจฉริยะนั้นมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบ
ในด้านของการให้บริการที่ทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยี
เคลื่อนที่ (Mobile Technology) มาประยุกต์ใช้กับ
ระบบการให้บริการเพื่อบริ การแก่ นักศึ กษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
พั ฒ นาสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย อั จ ฉริ ย ะ ซึ่ ง ในบทความนี้ จ ะ
กล่าวถึงการนําเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย [9]

รูปที่ 1 องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
2.2 องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) คลากรมีความเชี่ยวชาญ (Smart people)
การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของบุคลากรอยู่
ในระดั บสู งและชั้ นนํ า เป็ นที่ พึ่ งของสั งคมได้ โดยการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ ทั้ ง ระบบ รวมทั้ ง การพั ฒ นา
ความก้าวหน้ าของบุคลากรแต่ ละสายงาน จั ดตั้ งศู นย์
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พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งของสังคมได้
2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)
คือมีการพัฒนาบริเวณพื่นทีข่ องมหาวิทยาลัย ฟืน้ ฟู
อนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมตลอดจน
การบูรณาการองค์ความรูแ้ ละกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนใน
องค์กรและชุมชน
3) อาคารอัจฉริยะ (Smart building) เป็น
อาคาร ที่ ไ ด้ มี ก ารออกแบบที่ มี ทั น สมั ย มี ก ารติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ที่รบั รู้ขอ้ มูลต่าง ๆ ไว้ในอาคารมีการนําเอาระบบ
การทํางานของคอมพิวเตอร์มาเป็นสมองส่วนกลางเพื่อ
ควบคุ ม ระบบต่ า ง ๆ ภายในอาคารให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
อัตโนมัติและเชื่อมโยงการทํางานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่
ในอาคารให้ สามารถทํ างานเชื่ อมประสานกั นอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่ สุ ด ค่ าต่ าง ๆ ที่ ปรากฏบนหน้ าจอ
คอมพิวเตอร์จะทําการรายงานแบบผล Real time โดย
ทําการรายงานผ่านทางเซนเซอร์ภายในห้องและผ่านการ
ประมวลผลจาก Gateway [10]
4) โครงข่ายความรู้อัจฉริยะ (Knowledge grid)
เป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5) เมื องที่ มี การบริ หารจั ดการอย่ างโปร่ งใส
(Smart governance) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และการให้ความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
6) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment)
การรั กษาสภาพแวดล้ อมภายในมหาวิ ทยาลั ย ระบบ
นิเวศน์ พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการบําบัดน้ําเสีย ซึ่ง
ส่งผลต่อมลภาวะทางน้ํา การลดการใช้พลังงาน ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในมหาวิทยยาลัยส่งผลกระทบต่อ
มลภาวะทางอากาศของมหาวิทยาลัย
3. ออนโทโลยี
3.1 ความหมายของออนโทโลยี (Ontology)
ออนโทโลยีเป็นแนวคิดที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการ
บริ ห ารจั ด การความรู้ เ ป็ น ที่ นิ ย มใช้ แ ละศึ ก ษาอย่ า ง
แพร่หลาย สามารถจัดการและนําเสนอความรู้ในรูปแบบ
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ของกลุ่ ม แนวคิ ด และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ที่ อ ยู่
ภายใต้ขอบเขตที่สนใจ สิ่งต่าง ๆ ที่ถูกจัดอย่างมีระบบ
และมีกฏเกณฑ์เงื่อนไขแสดงความเป็นจริงเท็จได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้ความเห็นชอบ ยอมรับจากทุก ๆ คน ที่
เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของข้อมูลเหล่านี้ ต้องตอบคําถาม
ได้ ทุ ก ข้ อ นั่ น คื อ ความหมายที่ ถู ก กล่ า วอ้ า งไว้ อ ย่ า ง
ครบถ้ วน [11] โดยการรวบรวมข้ อมู ลและสร้ างความ
สั ม พั น ธ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบลํ า ดั บ ชั้ น มั ก ถู ก ใช้ ใ นสาขา
ปัญญาประดิษฐ์ เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสารสนเทศทางชี วการแพทย์
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
ขึ้ นมาเพื่ อรองรั บการทํ าออนโทโลยี โดยเฉพาะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาษามาตรฐานสําหรับเว็บเชิง
ความหมาย [13]
3.2 องค์ประกอบของออนโทโลยี
ออนโทโลยี เป็ นการแสดงโครงสร้ างของแนวคิ ดที่
บรรยายขอบเขตขององค์ความรู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
ออนโทโลยีประกอบไปด้วย การนิยามความหมายหรือ
แนวคิด (Concepts) ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้าง
ฐานความรู้ โดยแนวคิดเหล่านี้จัดเรียงอยู่ในลําดับชั้นการ
ถ่ายทอดความสัมพันธ์ดังนี้ [14], [15], [16]
1) แนวความคิด (Concepts) หมายถึง ขอบเขต
ของความรูท้ ี่สามารถทํา การอธิบายรายละเอียดได้
2) คุณสมบัติ (Properties) หมายถึง คุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่นํามาอธิบายรายละเอียดของแนวความคิด
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3) ความสั มพั นธ์ (Relationships) หมายถึ ง
รูปแบบการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด โดย
มีการะบุความสัมพันธ์ไว้เป็นแบบต่าง ๆ ดังนี้
3.1) ความสัมพันธ์แบบลําดับชั้น (Subclass
of หรือ is a hierarchy) คือความสัมพันธ์แบบที่มี
คุณสมบัติการถ่ายทอด คุณสมบัติของแนวคิดแม่ไปยัง
แนวคิดลูก เช่น Biotechnology is a Science ซึ่ง
อธิบายได้ว่า เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็น
สาขาของวิทยาศาสตร์ Science
3.2) ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหนึง่ (Partof) คือ ความสัมพันธ์ที่หมายถึงการเป็นส่วนประกอบ เช่น
Workings part-of Expertise ซึ่งอธิบายได้ว่าผลงาน
(Workings) เป็นส่วนหนึ่งของความเชี่ยวชาญ (Expert)
3.3) ความสัมพันธ์เชิงความหมาย (Syn-of)
คือ ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงแนวคิดที่มีความเหมือนเชิง
ความหมายต่อกัน เช่น Degree Syn-of Education ซึ่ง
อธิ บายได้ ว่ าระดั บการศึ กษา (Degree) มี ความหมาย
เดียวกันกับการศึกษา Education สามารถใช้แทนกันได้
3.4) ความสัมพันธ์การเป็นตัวแทน
(Instance-of) คื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ สดงถึ ง การเป็ น
ตัวแทนหรือสมาชิกของแนวคิด
3.5) นอกจากนี้ออนโทโลยียังประกอบไป
ด้วยความสัมพันธ์เชิงความหมายอื่น 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) การนําออนโทโลยีไปใช้งานเพื่อทําการแปลง
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบภาษาต่ า ง ๆ (Neutral
authoring) เพื่ อ รองรั บ โปรแกรมอื่ น ๆ ที่ ส ามารถ
นํ ามาใช้ งานและใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลที่ ได้ จากการ
ประยุกต์ใช้ออนโทโลยีคัดแยกแล้วนําความรู้มาใช้ใหม่
ได้อีก (knowledge reuse)
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2) การนําออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อกําหนด

รายละเอียดของซอฟต์แวร์ (Ontology as specification)

ประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อออกแบบซอฟต์แวร์ในโดเมน
และรวบรวมคําศัทพ์สําหรับกําหนดความต้องการในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้
ออนโทโลยี คื อการทํ าคู่ มื อโปรแกรม การบํ ารุ งรั กษา
ซอฟต์แวร์และการนํากลับมาใช้ใหม่
3) การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า งหรื อ รู ป แบบต่ า งกั น (Common
Access to Information) ออนโทโลยีจัดเตรียมคําที่
สามารถเข้าใจได้ตรงกันหรือจัดกลุ่มคําที่มีความหมาย
เดียวกัน ประโยชน์ที่ได้ คือการทํางานร่วมกัน (interoperability) [17]
4) การประยุ ก ต์ อ อนโทโลยี เ พื่ อ การสื บ ค้ น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร เว็บเพจ หรือ
ฐานข้ อ มู ล แนวทางนี้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ อ อนโทโลยี ใ นการ
กําหนดคอนเซพที่สอดคล้องกับคําสืบค้นของผู้ใช้และใช้
คอนเซพนั้ นในการสื บค้ นข้อมู ล ทํ าให้ ผลการสื บค้ นมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและเวลาที่ใช้ในการสืบค้นลดลง
3.4 การนําออนโทโลยีไปใช้ในการพัฒนาระบบ
การแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออนโทโลยีสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 7 ขั้นตอน [18] ดังนี้
1) การระบุขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา (Determine Scope) ซึ่งในการระบุความต้องการ
นั้นจะมีผลกระทบต่อการออกแบบ การประเมินผล และ
การนํากลับมาใช้ใหม่ของออนโทโลยี
2) การนํ า ออนโทโลยี ที่ มี อ ยู่ ก ลั บ มาใช้ ใ หม่
(Consider Reuse) เพื่อจะช่วยลดความพยายามในการ
พั ฒนาลง ซึ่ งในการนํ ากลั บมาใช้ ใหม่ จะต้ องให้ ความ
สําคัญกับ OLS และการนิยามต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
นํ าเขาสู่ ระบบโดยอาศั ยเครื่ องมื อสํ าหรั บช่ วยในการ
พัฒนา
3) การกําหนดรายละเอียดของเทอม
(Enumerate Term) การกําหนดศัพท์หรือนิยามคํา
สําคัญของออนโทโลยี โดยเขียนศัพท์ที่เป็นไปได้เกี่ยวกับ
สิ่งสําคัญระบุคุณสมบัติของคําศพท์แต่ละคําโดยละเอียด
4) การกําหนดคลาส (Define Classes) ซึ่ง
คลาส หมายถึ ง แนวคิ ดที่ อยู ในโดเมนซึ่ งประกอบด้ วย
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ส่วนประกอบต่า ง ๆ ในการพัฒนาลํ าดั บของคลาสมี
วิธีการอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่
4.1) การกําหนดแบบบนลงล่าง (Top-Down)
โดยกําหนดแนวคิดทั่ว ๆ ไปของโดเมน และลําดับของ
แนวคิดก่อน แล้วจึงทําการแบ่งหมวดหมู่ของคลาส
4.2) การกําหนดแบบล่างขึ้นบน (BottomUp) โดยระบุคลาสส่วนใหญ่ก่อนแล้วจึงนํามาจัดกลุ่มให้
เป็นแนวคิดใหญ่
4.3) การกําหนดแบบผสม (Combination)
โดยการนําวิธีการที่ 1 และ 2 มารวมกัน ซึ่งจะทําเฉพาะ
แนวคิดที่สําคัญก่อนแล้วจึงทําการจัดหมวดหมู่ของคลาส
5) การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของคลาส
(Define
Properties) โดยกํ าหนดประเทศให้ กั บ
คุ ณสมบั ติ ของคลาสด้ วยและต้ องพิ จารณาว่ าคลาสมี
คุณสมบัติแบบง่าย (Simple Properties) เช่น มีคํา
ดั้ ง เดิ ม เป็ น ตั ว แปรสตริ ง หรื อ ตั ว เลขเป็ น ต้ น หรื อ มี
คุณสมบัติแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น วัตถุ (Object) ต่าง ๆ
ที่เป็นตัวอย่างข้อมูล (Instance) เป็นต้น
6) กํ าหนดเงื่ อนไขให้ กั บคุ ณสมบั ติ (Define
Constraints) สล็อตสามารถใช้ ในการอธิ บายประเภท
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
และสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินงาน
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ขององค์ กร เริ่ มตั้ งแต่ การป้ องกั น รั กษา ปรั บปรุ ง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจากองค์กรออก
ไปสู่ สั ง คมเริ่ ม จากการเคารพกติ ก า การปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมาย รวมไปถึงการปฏิบัติตนให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และมีจริยธรรมทางสังคมเป็นต้น
USR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
เพื่ อแสดงความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม คื อนั กศึ กษาของ
ตนเองและสังคม ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ในเขตการบริการ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้หรือตอบแทนสังคมชุมชนใน
รูปของบริการวิชาการที่ตนองถนัด เชี่ยวชาญ ถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ให้กับสังคม ตอบ
แทนสังคมเชิงช่วยเหลือแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
โดยใช้โอกาสและความได้เปรียบด้านองค์ความรู้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และไม่หวังผลตอบแทนหรือการให้
เปล่าตามสมควรแก่ฐานะของทางมหาวิทยาลัย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่พันธกิจ (Mission) ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในหลักการของมาตรฐานสากลแล้วไม่
แตกต่างกัน กล่าวคือการผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียน
การสอนให้ กั บนั ก ศึ กษาระดั บต่ าง ๆ) ในศาสตร์ ของ
สาขาวิชาที่ตนเองถนัด การวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ
การบริการวิชาการอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและการ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชาติและท้องถิ่น
องค์กรมหาวิทยาลัย มิใช่องค์กรที่มุ่งหวังผลกําไรในการ
ประกอบการ เนื่องจากการดําเนินงานกิจกรรมส่วนใหญ่
ของมหาวิทยาลัยภาครัฐเป็นการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่ง
ก็คือเงินภาษีของประชาชน การรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลกําไรเกินควรเป็นสิ่งที่จําเป็น
อย่ างยิ่ง การตอบแทนสั งคมด้ วยวิ ชาการ องค์ความรู้
เป็นพันธกิจอย่างหนึ่งที่มีอยู่ใน USR ที่ยกขึ้นมาเป็น
หั วข้ อนํ าเสนอเพื่ อตอกย้ํ าพั นธกิ จที่ ชาวมหาวิ ทยาลั ย
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและในกํากับของรัฐ
ทุ กแห่ งทั่ วประเทศ เป็ นการตอบแทนประชาชนและ
สังคมไทย ตามสมควรแก่ฐานะของตนเองต่อไป [19]
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
ของมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่พันธกิจ (Mission) ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยซึ่งตามหลักสากลแล้วไม่มีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ ด้านการผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาระดับต่าง ๆ) ในศาสตร์สาขาวิชาที่ตนเอง
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ถนัด ด้ านการวิ จัยค้ นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้ านการ
บริ การวิ ชาการอั นเป็ นการสร้ างอั ตลั กษณ์ ของตนเอง
และด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ของประเทศชาติ
และท้องถิ่น [7], [8]
4.2 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย
ด้านหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมมี
องค์ประกอบหลักที่สําคัญ ในกลุ่มแรกของมาตรฐาน ISO
26000 คือหลักการพื้นฐาน (Principle) ของความรับผิด
ชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางพื้นฐานที่สําคัญสําหรับ
หัวข้อหลักสําหรับการดําเนินการ และขั้นตอนการบูรณา
การความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดย
หลั ก การพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง 7
หลักการ [20], [21] ประกอบด้วย
1) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
(Accountability) โดยองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้กับผลกระทบที่มีตอ่ สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
2) ความโปร่งใส (Transparency) โดยองค์กร
จะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและ กิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
3) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical
Behavior) โดยองค์กรจะต้องมีการดําเนินการอย่างมี
จริยธรรม
4) การคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
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
มนุ ษยชน และยอมรั บถึ งความสํ าคั ญ และความเป็ น
สากลของหลักการนี้
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4.3 แนวทางการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคนซึ่งเป็น
บทบาทหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ
จะต้ อ งแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้ ว ย สถาบั น
อุดมศึ กษา จึ งต้ องสร้ างกลไกช่ วยฟื้นฟู เศรษฐกิ จและ
สร้างสันติภาพ โดยมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อุ ดมศึ กษาจึ งไม่ เป็ นเพี ยงแค่ การผลิ ตกํ าลั งคนออกสู่
ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น แต่ยัง
ต้องผลิตพลเมืองของโลกให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ
และมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม สถาบั นอุ ดมศึ กษาจึ งต้ องมี
บทบาทนํ า ในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตอบสนองความต้ องการของสังคม ทํ าหน้าที่ “Think
Tank” ให้ แ ก่ สั ง คมมี ก ารสื่ อ สารกั บ สั ง คม หรื อ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญรับใช้องค์กรอื่น และจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้ความใส่ใจกับประเด็นความเสมอภาคในด้าน
การให้ โ อกาสทางการศึ ก ษาและช่ ว ยลดปั ญ หาการ
เสียเปรียบทางสังคม [22]
5. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยใช้ออนโทโลยีเพือ่ ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านบริการวิชาการ
5.1 ออนโทโลยีเพือ่ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม
ปรากฏการณ์ที่ผู้ใช้บริการสารสนเทศต้องเผชิญกับ
ออนโทโลยีจํานวนมากซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประมวลผล
แนวคิดและความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ในขอบเขตที่
เฉพาะเจาะจงจากนั้นได้นําเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ออนโทโลยี ซึ่ งประกอบด้ วยการวิ เคราะห์ ปั จจั ยและ
ระดับของการประเมิน ส่วนสุดท้ายนําเสนอแนวทางที่
ผู้ให้บริการวิชาการ เช่น บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
สามารถใช้ประโยชน์จากออนโทโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เพิ่ มคุ ณภาพของการให้ บริ การ ข้ อเสนอดั งกล่ าวเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนบริการวิชา ทั้ง
ในแง่บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการสอน
ผู้ ใ ช้ แ ละอบรมทั ก ษะการรู้ ส ารสนเทศแก่ บริ ก ารให้
คําแนะนําในการเลือกแหล่งสารสนเทศ และบริการการ
ค้นคืนสารสนเทศ
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5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
สําหรับภารกิจหลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาคือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
ชุมชนที่ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทที่
เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร 4 ปี และด้วยนโยบาย
ของภาครัฐผนวกกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกําหนดให้
สถาบันการศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการ
อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม โดยรูปแบบของการให้บริการทางวิชาการ
มีความหลากหลาย การให้บริการทางวิชาการกับชุมชน
นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ทางสถาบัน
ยั ง ได้ รั บ ประโยชน์ ใ นด้ า นการเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร
มี ก ารบู ร ณาการเพื่ อใช้ ประโยชน์ ใ นการจั ดการเรี ย น
การสอน และการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
งานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจาก
การให้บริการทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุ ม ชนบนฐานความเชี่ ย วชาญของบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ต่อไป
5.3 ออนโทโลยีเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
USR เป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมที่รับผิดชอบโดย
มหาวิทยาลัย เริ่มต้นเมื่อทศวรรษทีผ่ ่านมา โดย Reiser มี
นโยบายเพื่อยกระดับจริยธรรม การปฏิบัติงานด้านการ
บริการวิชาการกับชุมชนในส่วนของการให้ความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยการบริ จ าคสิ่ ง ของ ทั้ ง นี้ โ ดย
คํ านึ งถึ งผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยทั้ งคนและสภาพแวดล้ อม
ควบคู่กัน เป็นทิศทางใหม่ของการดําเนินงานด้านการ
ให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน [23]
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

จากการศึ กษาที่ ผ่ านพบว่ า แต่ ละมหาวิ
ะ
ทยาลั ยยได้
กํ าหนดคํ านิ ยามที่ แตกต่ างกั นตามคววามรั บผิ ดชอบบใน
แต่ละด้าน เช่น (Scholarship of Enggagement : SSOE)
และการมีส่วนร่วมของชุมชนกั
ม บมหาวิทยาลั
ท ย (Univerrsity
Communnity Engagem
ment: UCE) ที่ เ น้ น การทํ า งงาน
ร่วมกันระะหว่างมหาวิทยาลั
ย ย นักศึกษาา อาจารย์ และะคน
ในชุมชน ซซึ่งการระบุปัจจัจยในการทํา USR
U เป็นเรื่องยยาก
ดังนั้นจึงใช้ออนโทโลยีเข้ามาช่วยในกาารเชื่อมโยงแนววคิด
หรือปัจจัยยที่เกี่ยวข้องกับการทํ
บ า USR [24]
[

5.4 รูปแบบมมหาวิทยาลัยอัจั ฉริยะโดยใช้ออนโทโลยี
อ
เพื่ อส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบบต่ อ สั ง คมด้ านบริ
า ก าร
วิชาการ
ช
รูปแบบมหาวิวิทยาลัยอัจฉริยยะโดยใช้ออนโโทโลยีเพื่อ
ส่งเสริ มความรับผิ
บ ดชอบต่ อสั งงคมด้ านบริ การวิ
า ชาการ
เป็นการจํ
น าลองกาารทํางานของมมหาวิทยาลัยอัจฉริ
จ ยะที่ใช้
ออนโทโลยี เข้ามาาช่วยในการบริหหารจัดการบริการวิ
ก ชาการ
ในด้ านต่ าง ๆ เพืพื่ อคื นประโยชชน์ ให้ กั บชุ มชนน โดยมี 4
องคค์ประกอบ ดังนี้

รูปที่ 2 แบบจําลองงมหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยใช้อออนโทโลยีเพือส่
่อ งเสริมความรัรับผิดชอบต่อสั งคมด้านบริการวิชาการ
องงค์ประกอบที่ 1 มหาวิทยาลัยอัจั ฉริยะ ประกออบด้วย
1) บุคลากรมีความเชี
ว ่ยวชาญ ในด้
ใ านการเรียนการ
สอน ดด้านการใช้ ICTT
2) มหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นการสร้างสภาพ แวดดล้อม
และกาารอนุรักษ์สิ่งแววดล้อมที่ดีในองค์กร
3) อาคารอัจฉริยะ มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ คววบคุม
ด้วยระะบบ ICT ในนบริหารจัดกาารอาคาร ที่สา มารถ
ตรวจสสอบและรายงาานผลได้ตลอดเวลา ทําให้บุคคลากร
ทํางานนสะดวกมากขึ้น
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4) โครงข่ายความรู้ ด้วยกการนํา ICT เข้ามาช่
า วยให้
เกกิดการบริการวิวิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพ
5) เมืองทีบริ
่บ หารจัดการรโปร่งใส โดยกการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลั
ย ยด้วยความมโปร่งใส
6) สิ่งแวดล้ล้อมอัจฉริยะ มี ระบบการบริหารจั
ห ดการ
สภาพแวดล้
ส
อมทีที่ดี เอื้อต่อการรบริการวิชาการร
องค์ประกอบที่ 2 ออนโทโโลยี ประกอบด้้วย
1) แนวควาามคิด
2) คุณสมบับัติ
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3) ความสัมพันธ์เป็นรูปแบบการแสดงความ
สัมพันธ์ทางด้านความคิด ดังนี้
3.1) ความสัมพันธ์แบบลําดับชั้น
3.2) ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหนึ่ง
3.3) ความสัมพันธ์เชิงความหมาย
3.4) ความสัมพันธ์การเป็นตัวแทน
3.5) ความสัมพันธ์เชิงความหมายที่สอดคล้อง
กับแนวคิดที่กําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ
4) ข้อกําหนดในการสร้างความสัมพันธ์
5) ตัวอย่างข้อมูล
องค์ประกอบที่ 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 เนื่องจาก
การบริการวิ ชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นหนึ่งของ
ภารกิจสําคัญที่สนองนโยบายของภาครัฐในการบริการ
วิ ช าการแก่ สั ง คม ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น แหล่ ง รวม
ทรัพยากรบุคคลของชาติและองค์ความรู้ทุกสาขา ทั้งนี้
โดยได้มีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คม และด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์ คือการสร้ างงาน
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บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน ให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพและ
สามารถเพิ่งพาตนเองได้ พร้อมให้มีระบบการบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยออนโทโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุถึงการเป็นมหาวิทยาลัย
รับใช้สังคมต่อไป
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