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บทคัดยอ  

สํานักวิทยบริการ (Office of Academic Resources) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี เขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเปนตนแบบอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

นําไปสูการรับรองมาตรฐานสํานักงานสีเขียว จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม นโยบายหนึ่งท่ีสํานักวิทยบริการมุงเนนในการขบัเคลื่อน คือการประกาศสื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอมตอ

บุคลากรภายใน และเผยแพรตอบุคคลภายนอกใหทราบถึงความมุงมั่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสํานักงาน จึงมี

แนวคิดในการนําเทคโนโลยีเสมือนจริง มาพัฒนาเปนระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ

สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ เพื่อชวยในการสื่อสารและประชาสัมพันธโดยไมสิ้นเปลืองทรัพยากรในการ

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามความพึงพอใจแบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ระบบนิทรรศการ

ออนไลนสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการในรูปแบบเสมือนจริง มีขอมูลที่นําเสนอในรูปแบบนิทรรศการ

สามารถแบงออกเปน 5 ประเด็นหลักไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับ Green Office ของสํานักวิทยบริการ 2) ความรู

เกี่ยวกับ Zero Waste 3) ความรูเกี่ยวกับการแยกขยะ 4) ความรูเกี่ยวกับตราสัญลักษณสีเขียว และ 5) ความรู

เกี ่ยวกับแผงโซลารเซลล บุคลากรและผู ใชงานทั ่วไปมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 4.45,  

S.D. = 0.87) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเนื ้อหามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.57,  

S.D. = 0.82) รองลงมาดานการใชงานระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 =4.48, SD=0.83) และ ดาน

ประโยชนและความรูท่ีไดรับจากสื่อ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 =4.44, SD=0.86) ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: สํานักงานสเีขียว, นิทรรศการออนไลน, เทคโนโลยีเสมือนจริง  

 



 
 

ABSTRACT  

 Office of academic resources at prince of songkla university Pattani Campus, 

associate the project of green office. To be a model for environmentally friendly buildings and lead 

to the certification of Green Office standards form the department of environmental quality 

promotion. the green library policy that focuses is announcement to communicate the 

environmental policy to internal personnel and disseminate to outsiders. Therefore, the researcher 

uses technology of virtual reality to develop a virtual online exhibition  for communicate the 

environmental policy without wasting resources in the print media. The instrument was used to 

collect data as a 5-level estimation questionnaire. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean and standard deviation. The results showed that OAR Green Office Virtual 

Exhibition consists of 5 topics: 1) green office information at Office of Academic Resources, 2) Zero 

Waste, 3) waste separation, 4) green label and 5) solar cell. Users are overall satisfaction was at a 

high level (�̅�𝑥 = 4.45, S.D. = 0.87) When considering each aspect, it was found that the content was 

at a highest level (�̅�𝑥 = 4.57, S.D. = 0.82) followed by the system usage was at a higher level (�̅�𝑥 = 

4.48, S.D. = 0.83) and the benefits of impacting knowledge was at a higher level (�̅�𝑥 = 4.44, S.D. = 

0.86) respectively. 
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บทนํา 

 สํานักวิทยบริการ (Office of Academic Resources) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี  เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการใหบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

การทําวิจัย และเปนอุทยานแหงการเรียนรู ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดทําขอตกลงกับวิทยาเขต

ปตตานี ในการขับเคลื่อนและเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเปนตนแบบอาคารที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และนําไปสูการรับรองมาตรฐานสํานักงานสีเขียว จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ไดกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม (สํานักวิทย

บริการ, 2563) พรอมท้ังกําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. มุงมั ่นปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี ่ยวกับการอนุรักษสิ ่งแวดลอมและ

พลังงาน 

  2. มุงมั่นในการควบคุมการใชพลังงานและทรัพยากรตาง ๆ ของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเน่ือง 

  3. มุงมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4. มุงมั่นในการลดการปลอยขยะของเสียและมลพิษอ่ืน ๆ จากทุกกิจกรรมในการทํางาน 

  5. มุ งมั ่นในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก จากทุกกิจกรรมในการดําเนินงานภายใน

สํานักงาน 



 
 

  6. ขับเคลื่อนโครงการ Green Office สํานักวิทยบริการ เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนโครงการ 

Green and Clean Campus ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

   7. ประกาศสื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอมตอบุคลากรภายใน และเผยแพรตอบุคคลภายนอกให

ทราบถึงความมุงมั่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสํานักงาน 

  8. จัดประชุมทบทวนฝายบริหาร เพ่ือทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอมปละ 2 ครั้ง 

 โดยสํานักวิทยบริการ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสํานักงานสีเขียว เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน

การดําเนินการตามเกณฑทั้ง 6 หมวด  ดังนี้ หมวด 1 การกําหนดนโยบายการวางแผนการดําเนินงานและการ

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง หมวด 2 การสื่อสารและสรางจิตสํานึก หมวด 3 การใชทรัพยากรและพลังงาน หมวด 4 การ

จัดการของเสีย หมวด 5 สภาพแวดลอมและความปลอดภัย หมวด 6 การจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 การสื่อสารและการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักใหกับบุคลากรและผูใชบริการ จึงมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานสีเขียวได ในปจจุบันการนํา

เทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality) เขามาชวยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ การจัดสภาพแวดลอมการ

เรียนรู ท่ีอยูในรูปแบบของแอปพลิเคชันท่ีแสดงในสถานการณจําลองของสภาพแวดลอมจริง หรือสิ่งแทนในรูปแบบ 

3 มิติ ที่ถูกสรางดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวยใหผูใชสามารถมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมจําลองนั้นผาน

อุปกรณที่ควบคุมและแสดงผลผานจอคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน (เจตนิพิฐ แทนทอง, 2562) ทําใหสงเสริม

ประสบการณใหกับผูเรียนในการเรียนรูอยางสรางสรรค ทําใหเกิดการนําไปตอยอดความรูเดิมอีกทั้งสามารถนําไป

ปรับใชกับบริบทในชีวิตประจําวันได 

 ดังนั้นสํานักวิทยบริการจึงพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ

สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ เพ่ือใหความรูในเรื่องสํานักสีเขียว และการรณรงคตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

และเพื่อลดการใชทรัพยากรกระดาษ และอุปกรณตาง ๆ ทําใหบุคลากรและผูใชบริการสามารถรับรูขาวสารได

สะดวกในทุกท่ีและทุกเวลา และทําการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใชงานท่ัวไปตอ

ระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของ

สํานักวิทยบริการ 

 2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใชงานทั่วไปตอระบบ

นิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

   ในการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสมัพันธสํานักงานสีเขียวของ

สํานักวิทยบริการ มีข้ันตอนดังน้ี  

  1. การเตรยีมขอมลูและวางแผน  

   ในการเตรียมขอมูลสําหรับการออกแบบจัดการนิทรรศการ เปนขั้นตอนในการพิจารณาหัวขอ

ของการสื่อสาร โดยคําถึงหลักเกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว ไดแก  ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม กฎหมายท่ี

เก่ียวของ วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ มาตรการดานสิ่งแวดลอม หรือขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนการดําเนินระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม (สยาม อรุณศรีมรกตและคณะ, 2562) 

  การวางแผนเปนข้ันตอนในการกําหนดขอบเขตของระบบภายในนิทรรศการเสมอืนจริง ภาพรวม

ของฟงชันการทํางานของระบบ รวมถึงซอฟตแวรและอุปกรณท่ีนํามาใชงานสําหรับการพัฒนา 

 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ 

   ระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทย

บริการ พัฒนาขึ้นโดยใชซอฟตแวรเบลนเดอร (Blender)  ในการสรางสภาพแวดลอมจําลองและวัตถุในรูปแบบ

โมเดล 3 มิติ โดยเบลนเดอร มีคุณลักษณะทัดเทียมกับโปรแกรมสามมิติระดับสูงอื่น ๆ เชน Softimage, Cinema 

4D และ Maya ไดแก การจําลองกองวัตถุลมกระทบ, การกระทบกันระหวาง ของไหล, ผาถูกลมพัดพริ้ว และ

โครงสรางยืดหยุนตาง ๆ เปนตน (เบลนเดอร (ซอฟตแวร), 2021) ในปพ.ศ. 2550 เบลนเดอรเปนซอฟตแวร

แอนิเมชันสามมิติที่ถูกติดตั้งมากที่สุดในโลกใน (Brian, 2007) และซอฟตแวร 3Dvista ที่เหมาะสําหรับการจําลอง

สถานท่ีจากภาพ หรือวิดีโอ ซึ่งรองรับภาพแบบ 360 องศา ภาพพาโนรามา วัตถุท่ีเปนองคประกอบ เพ่ือสรางระบบ

นิทรรศการเสมือนจริง  



 
 

 

ภาพท่ี 1 การทํางานของระบบนิทรรศการเสมือนจริง 

 

  

ภาพท่ี 2 การสรางสภาพแวดลอมจําลองและวัตถุในรูปแบบโมเดล 3 มิติ 

 



 
 

  

ภาพท่ี 3 สวนหนาจอท่ีติดตอกับผูใชงานของนิทรรศการและจดัวางวัตถุภายในนิทรรศการเสมือนจริง 

 3. ทดสอบระบบ 

   การทดสอบระบบเปนข้ันตอนสําหรับการตรวจสอบองคประกอบของระบบวาสามารถทํางานได

อยางปกติและตรงตามท่ีไดวางแผนไว ไดแก การตรวจสอบการเช่ือมโยงของลิงค การตรวจสอบฟงชันการทํางานของ

ปุม การวางจุดเช่ือมตอระวางภาพ เปนตน หากการทํางานของระบบมีความผิดปกติ จะทําการแกไขปรับปรุงกอน

การนําระบบใชงานจริง 

 4. การเผยแพร  

   เมื่อทําการทดสอบระบบเสร็จเรียบรอยแลว ทําการสงออกไฟลของระบบทั้งหมดออกมาใน

รูปแบบของ HTML5 ที ่เหมาะสําหรับการเผยแพรบนเว็บไซต จากนั ้นอัพโหลดไฟลขึ ้นเซิรฟเวอรของสํานัก 

วิทยบริการเพ่ือการใชงานจริง  

 5. การประเมินผล 

   การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใชงานทั่วไปตอระบบ

นิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ ทําโดยการสงแบบ

ประเมินใหแกบุคลากรในสํานักวิทยบรกิาร จํานวน 23 คน และผูใชท่ัวไป จํานวน 10 คน  เพ่ือทําการประเมินระบบ

นิทรรศการออนไลนเสมือนจริง 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 การวิจัยในครั ้งนี ้ม ีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื ่อการ

ประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทย

บริการและผูใชงานทั่วไปตอระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานัก

วิทยบริการ  ผลการวิจัยจะแบงเปน 2 สวน ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีวางไว คือ 

 1. พัฒนาระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานัก

วิทยบริการขอมลูท่ีนําเสนอในรปูแบบนิทรรศการสามารถแบงออกเปน 5 ประเด็นหลักไดแก 

 1) ความรูเก่ียวกับ Green Office ของสํานักวิทยบริการ 

 2) ความรูเก่ียวกับ Zero Waste 



 
 

 3) ความรูเก่ียวกับการแยกขยะ 

 4) ความรูเก่ียวกับตราสญัลักษณสเีขียว 

 5) ความรูเก่ียวกับแผงโซลารเซลล 

 ภายในนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทย

บริการ ประกอบดวยสื่อมลัติมเีดีย ไดแก ภาพสื่อใหความรู, วิดโีอแยกขยะ, โมเดล 3D ของแผงโซลารเซลล และลิงค

เช่ือมโยงเพ่ือการประชาสมัพันธขอมูลท่ีเก่ียวของบนเว็บไซต Green Office ของสํานักวิทยบริการ โดยสามารถเขา

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

 

 
 

 

  
 

  
 

ภาพท่ี 4 ภาพหนาจอของระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียว            

ของสํานักวิทยบริการ 

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใชงานท่ัวไปตอระบบ

นิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ มีบุคลลากรของสํานัก

วิทยบริการและผูใชท่ัวไปตอบแบบประเมิน จํานวน 33 คน ดังน้ี 

 

 
 



 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใชงานท่ัวไปตอระบบนิทรรศการ

ออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ 

ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ย SD. แปลผล 

1. ดานเนื้อหา 

เน้ือหามีความสมบูรณและชัดเจน 4.52 0.82 มากท่ีสุด 

ภาษาเขาใจงาย กระชับ 4.58 0.78 มากท่ีสุด 

เน้ือหามีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 4.55 0.86 มากท่ีสุด 

ความถูกตองของเน้ือหา 4.58 0.82 มากท่ีสุด 

การนําเสนอเน้ือหาท่ีสามารถนํามาปรับใชไดจริง 4.64 0.81 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.82 มากท่ีสุด 

2. ดานการออกแบบ 

ภาพมีคณุภาพ สวยงาม ตัวอักษรเหมาะสม 4.42 0.89 มาก 

ปุมควบคุมทิศทาง ใชงานสะดวก 4.30 0.97 มาก 

เสียงประกอบมีความเหมาะสม 4.24 0.99 มาก 

สื่อมีการตอบสนองผูใชงานไดอยางรวดเร็ว 4.21 0.95 มาก 

สื่อสามารถใหประสบการณใหมในการชมนิทรรศการ 4.36 0.95 มาก 

รวม 4.31 0.95 มาก 

3. ดานการใชงานระบบ 

การใชงานระบบเขาใจไดงาย 4.42 0.85 มาก 

ระบบมีความถูกตอง ครบถวน 4.52 0.82 มากท่ีสุด 

การใชงานระบบมีความสะดวก รวดเร็ว 4.58 0.82 มากท่ีสุด 

ระบบมีความเสถียร 4.39 0.85 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ 4.48 0.82 มาก 

รวม 4.48 0.83 มาก 

4. ดานประโยชนและความรูท่ีไดรับจากสื่อ    

ทานไดรับความรูเก่ียวกับ Green Office ของสํานักวิทยบริการ 4.45 0.82 มาก 

ทานไดรับความรูเก่ียวกับ Zero Waste 4.42 0.82 มาก 

ทานไดรับความรูเก่ียวกับ การแยกขยะ 4.52 0.86 มากท่ีสุด 

ทานไดรับความรูเก่ียวกับ ตราสญัลักษณสีเขียว 4.52 0.86 มากท่ีสุด 

ทานไดรับความรูเก่ียวกับ Solar cell 4.30 0.97 มาก 

รวม 4.44 0.86 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.87 มาก 

 



 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใชงานทั่วไปตอ

ระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 =4.45, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 =4.57, S.D. = 0.82) รองลงมาดานการใชงานระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 

=4.48, SD=0.83) และ ดานประโยชนและความรู ที ่ไดรับจากสื่อ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 =4.44, 

SD=0.86) ตามลําดับ 

สรุปผล  

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ

สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ มีประสิทธิภาพ มีสวนชวยในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางจิตสํานึก

ของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและผูใชบริการ การนําเทคโนโลยีเขาประยุกตใชงานทําใหประหยัดทรัพยากร

กระดาษจากการจัดนิทรรศการดวยสิ่งพิมพ อีกทั้งยังสงเสริมสรางภาพลักษณองคกรท่ีมุงเนนเปนตนแบบอาคารท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และนําไปสูการรับรองมาตรฐานสํานักงานสีเขียว และความพึงพอใจของบุคลากรของสํานัก

วิทยบริการและผูใชงานทั่วไปตอระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของ

สํานักวิทยบริการโดยรวมอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ  

 ควรเพิ่มการเสียงบรรยายเนื้อหาบนนิทรรศการ เพื่อเพิ่มการโตตอบกับผูใชงานมากขึ้นอีกทั้งยัง

ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการทางสายตา 

การนําไปใชประโยชน 

 เทคโนโลยีเสมือนจริงและโมเดล 3D มีลักษณะเดนในการสามารถจําลองสถานการณ หรือ

สถานที่ ออกแบบ ตกแตง และจัดแสดงไดอยางอิสระ มีประโยชนในการประชาสัมพันธและจัดสภาพแวดลอมการ

เรียนรูไดอยางดี อีกท้ังยังสามารถลดการใชงบประมาณของหนวยงานในการจัดนิทรรศการดวยสื่อสิ่งพิมพได  

 การผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภท พีพีบอรด ไวนิล หรือแผนโฟมบอรด ซึ่งเปนวัสดุไมยอยสลาย เมื่อ

ไมไดใชงานหรือหมดอายุในการจัดแสดงวัสดุเหลานี้จะกลายเปนขยะพลาสติก ที่สงผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม 

ดังน้ันระบบนิทรรศการออนไลนเสมือนจริงเพ่ือการประชาสัมพันธสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการไมเพียงแค

ชวยใหบุคลากรและผูใชงานท่ัวไปไดความรู หากแตไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือสอดรับกับนโยบายสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 

รายการอางอิง 

เจตนิพิฐ แทนทอง. (2562). โมเดลการออกแบบสถานการณจําลองเสมือนจริงท่ีสงเสริมการสรางแบบจําลอง 

คอมพิวเตอรและการใหเหตผุลเชิงวิทยาศาสตรดวยการสืบสอบบนฐานการโตแยง [วิทยานิพนธ]. 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เบลนเดอร (ซอฟตแวร). (2021). In วิกิพีเดีย. https://th.wikipedia.org/wiki/เบลนเดอร_(ซอฟตแวร) 



 
 

สยาม อรณุศรีมรกต, กัมปนาท ภกัดีกุล, ฐิติธร บุญเรือง, และ เพ็ญพรรณ พงษสายันต. (2562). มาตรฐานสํานักงาน

สีเขียว. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร. 

http://www.clm.up.ac.th/greenoffice/doc/greenoffice62.pdf 

สํานักวิทยบริการ. (2563). สํานักวิทยบริการกับการเปน Green Office. 

https://greenoar.oas.psu.ac.th/aboutus 

Brian. (2007). Blender No.1 animation packaged based on number of installed copies. 

BlenderNation. https://www.blendernation.com/2007/06/04/blender-no1-animation-

packaged-based-on-number-of-installed-copies/ 

 

 

 

 

 


