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รูปแบบการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

 

CoP ท่ี 7 การพัฒนานักศึกษา : ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคของผูเรียนสูการนําไปใชประโยชนตอสังคม 

ชื่อผลงาน  ระบบอัตโนมัติแบบออนไลนสําหรับควบคุมการใหแสงเพ่ือการเล้ียงสาหรายกามกุง  

กรณีศึกษาสาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

ชื่อผูนําเสนอ นายสราญพงศ  หนูยิ้มซาย  หัวหนาทมี 

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่ปรึกษา อาจารยศุภเวช  สงคง  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หมายเลขโทรศัพท  081-5374618  E-mail saranpong.n@rmutsv.ac.th 

ความเปนมา ความสําคัญและวัตถุประสงค 

สาหรายกามกุงเปนสาหรายที่จัดอยูในสาหรายไฟ มีความใกลเคียงกับพืชชั้นสูงมาก มีสวนที่เปนขอ 

(node) และปลอง (internode) ชัดเจน เปนสาหรายชนิดท่ีเติบโตในน้ําจืดพบไดในแหลงน้ําต้ืน ๆ หรือริมฝง คู 

คลอง หนอง บึง ซึ่งมีน้ําทวมถึงและไมลึก บางคร้ังจึงถูกจัดเปนวัชพืช โดยลักษณะของสาหรายกามกุงแสดงไดดัง

รูปที่ 1   

 
รูปท่ี 1 สาหรายไฟชนิดสาหรายกามกุง (Chara corallina) 

สาหรายกามกุงเปนสาหรายท่ีนับวามีสารอาหารที่สําคัญหลายประการ ซึ่งจาการทดสอบทางเคมีพบวา 

ความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และคารโบไฮเดรต มีคาเทากับรอยละ 14.15, 24.95, 19.55, 2.54, 7.29 และ 

38.82 ตามลําดับ มีคาพลังงานท้ังหมด เทากับ 238.71 กิโลแคลอรี รวมถึงมีสารตานอนุมูลอิสระเปนจํานวนมาก 
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ดังนั้นการนําสาหรายมาแปรรูปเพ่ือการบริโภคจึงสงผลดีตอสุขภาพ โดยประเทศญี่ปุนนําสาหรายทะเลมาใช

ประโยชนดานอาหารมาก เชน กินแทนผัก เคร่ืองปรุงรส เคร่ืองเคียงหอซูชิ นอกจากน้ันยังนํามาใชในอุตสาหกรรม

อาหาร ยา และเคร่ืองสาํอาง ฯลฯ 

สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีการเพาะเลี้ยง

สาหรายกามกุงในการวิจัยเพ่ือหาปจจัยและวิธีการเล้ียงสาหรายกามกุง ที่ทําใหสาหรายมีการเจริญเติบโตเร็วและ

แข็งแรง และปจจัยหนึ่งของการเจริญเติบโตของสาหรายคือเร่ืองของระยะเวลาการใหแสงในแตละวัน ในการวิจัย

ของสาขาวิชาการประมงไดทดลองเลี้ยงสาหรายกามกุงไวจํานวน 24 ถังเล้ียง และในแตละถงัไดทดลองปจจัยเร่ือง

ของการใหแสงทั้งหมด 24 รูปแบบ ๆ ละ 1 ถัง โดยมีการกําหนดเวลาของการใหแสงในแตละถังที่แตกตางกัน จาก

เดิมจะกําหนดการเปด ปดแสงดวยการต้ังเวลานาฬิกา และมาทําการเปดปดสวิตชไฟดวยผูดูแลงานวิจัย ซ่ึง

บางคร้ังมีความสับสนในการเปดปดเนื่องจากมีจํานวนถังสาหรายจํานวนมาก บางคร้ังการเปดปดคลาดเคล่ือนจาก

ที่กําหนดไวเชน มาเปดปดไมทันเวลาตามท่ีกําหนด ซ่ึงในความคลาดเคล่ือนดังกลาวจะสงผลตอการเจริญเติบโต

ของสาหราย 

 จากปญหาขางตนจึงไดมีแนวคิดที่จะสรางระบบอัตโนมัติแบบออนไลนสําหรับควบคุมการใหแสงสําหรับ

การเลี้ยงสาหรายกามกุง เพ่ือใชในการวิจัยดังกลาว โดยระบบสามารถเปดปดการใหแสงสําหรับเลี้ยงสาหรายได

โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ไดกําหนดไวลวงหนา ระบบสามารถควบคุมระบบไดทั้งแบบออนไซตและออนไลน ระบบ

สามารถทํางานไดทั้งแบบอัตโนมัติตามเวลาหรือจะควบคุมการเปดปดแสงเองตามผูใชตองการโดยไมขึ้นกับเวลา  

วิธีปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานท่ีไดดําเนินการตามหลัก PDCA) 

(P) Plan – การวางแผน: หมายถงึการต้ังเปาหมายจากปญหาหรือโอกาสตาง ๆ และสรางแผนการทํางานหรือ

กระบวนการเพ่ือทําใหเปาหมายนี้ประสบความสําเร็จ 

 จุดเร่ิมตนของระบบดังกลาวเร่ิมข้ึนจากทางสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตรไดทําวิจัยเก่ียวกับการ

เล้ียงสาหรายกามกุงเพ่ือหาปจจัยในการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ของสาหราย จากหลายปจจัย เชน คุณภาพน้ํา 

การใหปุยสูตรตาง ๆ อุณหภมูิในน้ํา วัสดุรองกนถัง และการระยะเวลาการใหแสง ซึ่งในสวนของการใหแสงนั้นเดิม

ทีการควบคุมการเปดปดแสงจะเปดปดดวยคน นักศึกษาที่ดูแลงานวิจัยตองเฝาคอยดูเวลาวาในแตละชั่วโมงท่ีผาน

ไปถังไหนตองเปดหรือปดไฟบางซ่ึงเปนการไมสะดวก ทางอาจารยสาขาวิชาประมงจึงไดมาทําการปรึกษากับทาง

อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหชวยพัฒนาระบบที่ชวย

อํานวยความสะดวกในการเปดปดไฟสําหรับเล้ียงสาหรายดังกลาว ทางสาขาจึงมอบหมายใหเปนโครงงานสําหรับ

นักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการพัฒนาระบบอัตโนมัติโดยใชเทคโนโลยีดาน IoT จึงไดเร่ิม

การศึกษาดูงานเพื่อหาเงื่อนไข ขอกําหนดตาง ๆ ในการสรางระบบซ่ึงแสดงไดดังรูปที่ 2 และที่ 3 โดยรูปที่ 2 แสดง

ใหเห็นถงึการดูสถานที่ ที่จะทําการติดต้ังระบบและรับฟงรายละเอียดเก่ียวกับการเล้ียงสาหราย รวมถึงเงื่อนไขใน

การใหแสงสวางสําหรับการเลี้ยงสาหราย สําหรับรูปที่ 3 แสดงถึงลักษณะการใหแสงของการเลี้ยงสาหราย ลักษณะ

ของถังเลี้ยงสาหราย 
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รูปท่ี 2 เขาดูพื้นที่และรับฟงรายละเอียด              รูปที่ 3 ลักษณะถังเล้ียงและการใหแสง 

        เพ่ือนําไปวางแผนในการสรางระบบ 

 

(D) Do – ปฏิบัติ/การทดสอบ: หมายถึงขั้นตอนการทดสอบ เปนการลงมือทําและเก็บขอมูลเพ่ือหาจุดออนหรือ

จุดที่สามารถพัฒนามากขึ้นได รวมถึงการแกปญหาเฉพาะหนาตาง ๆ ดวย 

 ทําการออกแบบระบบจากที่ไดทําการศึกษาขอมูล ซึ่งไดทราบถึงเง่ือนไข ขอกําหนดตาง ๆ และสิ่งที่

ตองการของผูใชงานระบบ โดยโครงสรางของระบบที่ไดออกแบบแสดงไดดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 โครงสรางการเชื่อมตอทางดานฮารดแวร 

 

เมื่อไดทําการออกแบบระบบแลว ในลําดบัถัดไปจะเปนการเชื่อมตอระบบทางดานฮารดแวร เขียน

โปรแกรมที่ใชในการควบคุมระบบ แสดงไดดังรูปที่ 5  6 และ 7 ตามลําดับ 

 

   
รูปท่ี 5 เชื่อมตอฮารดแวร   รูปท่ี 6 เขียน Code โปรแกรม    รูปท่ี 7 ตัวอยาง Code โปรแกรม 
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(C) Check – การตรวจสอบ: หมายถึงข้ันตอนการตรวจสอบ เปนข้ันตอนหาชองทางและวิธีพัฒนากระบวนการ

ตาง ๆ ใหเร็วข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ใน

กระบวนการ เพ่ือใหไดทราบถึงผลการทํางานของระบบจึงไดติดต้ังระบบในสถานที่เลี้ยงสาหรายของสาขาวิชาการ

ประมง แสดงไดดังรูปที่ 8 และไดแนะนําใหผูใชงานทดสอบการใชงานระบบดังรูปที่ 9 หลังจากนั้นนักศึกษาที่ทํา

การพัฒนาระบบจะเขาไปตรวจสอบการทํางานของระบบรวมถึงบันทึกการทํางานของระบบวามีเหตุการณปกติ

ใดบางเพื่อนํามาแกไขปญหารที่เจอ แสดงดังรูปที่ 10  

     
   รูปท่ี 8 ติดต้ังตูระบบควบคุม         รูปที่ 9 แนะนําการใชงานระบบ        รูปท่ี 10 ตรวจสอบการใชงานระบบ 

จากการตรวจสอบระบบพบปญหาไดแก อุณหภูมิภายในตูรอนผิดปกติ การสงไลนแจงการทํางานในกรณี

ที่เปนการเปดแสงสวางหลายดวงพรอมกันการสงไลนจะสงไมทนัจะขามการแจงเตอืนไปบางชวง เปนตน 

(A) Action – การดําเนินการ/ปรับปรุงแกไข: หมายถึงการดําเนนิการเพื่อปรับปรุงแกไข เพื่อใหกระบวนการ

ขั้นตอนตาง ๆ เร็วขึ้น ดีขึ้น หรือมีคาใชจายนอยกวาเดิม 

 เมื่อไดทราบปญหาจากการใชงานระบบไปสักระยะ นักศึกษาผูพัฒนาระบบไดแจงปญหาใหอาจารยที่

ปรึกษาทราบเพ่ือแนะนําแนวทางในการแกไขและปรับปรุงระบบใหดีขึ้น ดังนี้  

1. ปญหาเร่ืองอุณหภูมิภายในตูรอนผิดปกติ จากการตรวจสอบจากคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา

พบวานักศึกษาจายแรงดันไฟฟาใหกับระบบสูงเกินกวาอุปกรณนั้นตองการ จึงแนะนําใหนักศึกษาทํา

การปรับแรงดันใหถูกตอง และเพ่ือเปนการเฝาติดตามในเร่ืองของอุณหภูมิภายในตูอยางละเอียดจึง

ใหนักศึกษาติดต้ังเซนเซอรวัดอุณหภูมิเพ่ิมเติม แลวใหแสดงผลท่ีแอปพลิเคชันที่ใชควบคุมระบบ 

แสดงดังรูปท่ี 11 

       
 รูปที่ 11 เพ่ิมเซนเซอรวัดอุณหภูมิในตู           รูปท่ี 12 แกไข Code เพ่ือใหการสงไลนไดครบ 

   และแสดงที่หนาแอพควบคุมระบบ                         ทุกสถานะการแตงขอมูล 
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2. ปญหาของการสงไลนไมครบ จากการวิเคราะหปญหาพบวาเปนที่การเขยีน Code โปรแกรมในสวน

ของการหนวงเวลาในการสงไลนของการเปดปดแสงแตละหลอดนอยเกินไปจึงแนะนําใหนักศึกษาลอง

ปรับเวลาหนวงการสงไลนใหเพิ่มขึ้น แสดงไดรูปที่ 12 

3. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบใหดีขึน้ ไดแก ตองการใหระบบมีการแจงเตือนกรณีอุณหภูมิภายใน

ตูสูงผิดปกติ ตองการใหระบบมีการแจงเตือนกรณีไฟดบั และตองการใหระบบสามารถต้ังเวลาการให

แสงไดมากกวา 1 ชวงเวลา เปนตน 

ความสําเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสําเร็จ 

1. มีการบูรณาการความรวมมือดานการวิจัยระหวางอาจารยคณะเกษตรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร 

เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยงานดานตาง ๆ ซ่ึงระบบดังกลาวเปนระบบที่ชวย

อาํนวยความสําดวกในดานการวิจัย 

2. มีการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาคณะเกษตรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร เนื่องดวยระบบ

ดังกลาวไมสามารถพัฒนาไดจากนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง เชน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรมีความรู

เกี่ยวกบัการเล้ียงสาหราย การดแูล แตขาดทักษะในดานการพัฒนาระบบและทักษะในดานการเขียน

โปรแกรม ซึ่งตรงสวนนี้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรสามารถดําเนินการได และผลไดที่ไดทําให

นักศึกษาทั้ง 2 สาขา สามารถรูกระบวนการในการพัฒนาระบบรวมกันไดเปนอยางดี นักศึกษาสาขา

ประมงรูถึงประโยชนและแนวทางในการใชงานระบบอัตโนมัติ สวนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสาระ

สนเทศไดรูถึงเงือนไขและสิ่งที่ตองคํานึงถึงการพัฒนาระบบทางดานเกษตร เปนตน 

3. ระบบที่นักศึกษาไดพัฒนารวมกันไดตอบโจทยการใชงานไดจริงตรงใจผูใชงาน และชวยอํานวยความ

สะดวกใหกับผูดูแลงานวิจัยการเลี้ยงสาหรายไดเปนอยางดี เพราะระหวางการพัฒนาระบบนักศึกษา

ทั้ง 2 คณะไดมีการปรึกษาหารือกันตลอดเวลา เชน รูปแบบหนาตาแอพพลิเคชัน การปอนขอมูล การ

ควบคุมระบบ การเฝาติดตามงานวิจัย เปนตน โดยหนาตาตูควบคุมระบบแสดงไดดังรูปที่ 13 หนา

แอพควบคุมระบบแบบออนไลนแสดงไดดังรูปที่ 14 และการแจงขอมูลทางไลนแสดงดังรูปท่ี 15 

 

                            
    รูปที่ 13 ตูควบคุมระบบ          รูปท่ี 14 แอพฯ ควบคุมแบบออนไลน  รูปที่ 15 ขอความแจงเตือนเขาไลน 
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4. นกัศึกษามีทักษะในการแกปญหาตาง ๆ ซ่ึงจะเห็นไดจากขอมูลท่ีนักศึกษานําเสนอในการสอบ

โครงงาน ไดมีการนําเสนอถึงปญหาและวิธีการแกปญหาไดอยางละเอียด รวมถึงไดเห็นถึงแนวทางใน

การตอยอดงานของตนเองที่จะใหระบบมคีวามสามารถมากขึ้น แสดงไดดังรูปที่ 15 

     
รูปที่ 15 เสนอปญหาท่ีเจอและแนวทางแกไข  รูปท่ี 16 เสนอความซับซอนของระบบ 

5. นกัศึกษาสามารถวิเคราะหงานของตนเองไดวามีจุดเดนที่ควรนําเสนอเพ่ือใหเปนที่สนใจตรงจุดใดบาง 

แสดงดังรูปที่ 16 

6. นกัศึกษามีทักษะในการจัดเตรียมการสงมอบงานอยางเปนทางการ แสดงดังรูปท่ี 17 

7. ผลงานของนักศึกษาไดรับการตีพิมพขาวตามสํานักพิมพตาง ๆ เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

ในภาพรวม แสดงดังรูปที่ 18 

    
รูปที่ 17 พิธีสงมอบผลงานใหกับผูใชงาน 

 

   
รูปท่ี 18 สํานักพิมพนําเสนอขาวผลงานของนักศึกษา 
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ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   

1. ในข้ันตอนสาํรวจและวิเคราะหความตองการของระบบ อาจารยท่ีปรึกษาจะเขาไปรวมสังเกตการณอยาง

ใกลชดิเพ่ือดูวานกัศึกษาไดสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลในการพัฒนาระบบมาอยางครบถวนหรือไม หากไม

ครบถวนจะสอบถามนํา เปนตัวอยางการต้ังคําถามเพ่ือใหไดขอมูลอยางครบถวน 

2. ในข้ันตอนการออกแบบระบบจะใหนักศึกษาดูตัวอยางของรุนพ่ี แลวใหนักศึกษาออกแบบมาสงเปน

ตัวอยาง หลังจากนั้นก็จะเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวน 

3. นดัประชุมเพื่อติดตามงานอยางสม่ําเสมอ โดยในการนัดประชุมนี้จะฝกใหนักศึกษาทุกคนในกลุมมีความ

รับผิดชอบคอื จะรอจนกวานักศึกษาจะมาครบทุกคนถึงจะเร่ิมประชุม 

4. ใหนักศกึษาแบงงานใหชัดวาใครทําอยาท่ีอะไร อยางชัดเจน และใหรับผิดชอบงานของตนเองอยาง

เครงครัด แสดงไดดังรูปที่ 19 

 
รูปท่ี 19 ปายติดตั้งตูระบบจะระบุตําแหนงหนาที่ความรบัผิดชอบในกลุม 

 

5. ในสวนของอาจารยผูสอนตองศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวกับงานของนักศึกษาไวลวงหนา เผื่อไวเมื่อนักศึกษา

เจอปญหาที่เราคาดคิดไวแลว จะไดเสนอแนะถึงวิธีการแกปญหานั้นไดทันทีหลังจากนักศึกษามีขอซักถาม

หลังการประชุม 

6. ในสวนของอาจารยตองทําใหนกัศึกษาเห็นวาเราใสใจเคาตลอดเวลา ทุกท่ีทุกเวลา เชน เมื่อนึกอะไรออก 

เชนปญหาที่นักศึกษาเจอแลวเราติดคางไว เมื่อนึกออกใหแจงถึงวิธีแกปญหานั้นไวโดยทันท ี

7. พยายามใหตัวเราเปนพื้นที่ ที่นักศึกษามาคุยแลวไดรับการแกไขปญหา ไมใชมาคยุแลวมีปญหามากขึ้น 

8. จะแจงนักศึกษาอยูเสมอใหเห็นถึงความสําคัญของเวลา และจะพยายามใหนักศึกษารีบทํางานใหเจอ

ปญหา จะแจงนักศึกษาวาใหรีบทําเพราะปญหาตองเจออยูแลวมีอยูแลว เผื่อบางคร้ังเจอปญหาที่แกยาก

จะไดมีเวลาในการแกปญหานั้น หากไมรีบทําหากเจอปญหาที่ยากจะแกไมทันเพราะเวลาหมด 

9. ใหกําลงัใจแกนักศึกษาเสมอเมื่อมีโอกาสทั้งการพูด และการกระทําเชน เม่ือเห็นนักศึกษาทํางานดึกใหซื้อ
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