สอนเขียนโปรแกรม (รูจักคอมพิวเตอรเบื้องตน)
โดย อาจารยอารยา โพธิสรณ
กอนอื่นตองขอสวัสดีนองๆที่มาใหม เขามาเปนลูกพระวิษณุแหงมหาวิทยาลัยอุบลฯ กอนที่จะมาถึงหนานี้
นองๆคงอานเนื้อหาสาระมาเพียบเลยคงเหนื่อยใจที่จะอานเรื่องที่พี่มารจจะสอนแยอยูแลว เพราะงั้นพี่มารจจะพาเขียน
โปรแกรมแบบครึ่งชั่วโมงไดพื้นฐานไปเขียนโปรแกรมไดเลยดีกวา งานนี้พี่มารจจะไมเนนที่ภาษาใดภาษาหนึ่งแตจะ
ใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการเอามันมาใชงานในเชิงวิศวกรรมมากกวา ทั้งนี้เขียนโปรแกรมภาษาใด
นั้น นองๆตองรอดูวาอาจารยสาวจอมโหดแหงภาคไฟฯ จะเลือกภาษาอะไรมาใหนอง ๆ เรียนกันตอนลงวิชาอันเลื่อง
ชื่อ Com. Programming
คอมพิวเตอรนั้นสําคัญไฉนในการเรียนวิศวกรรม ภาคไหนๆก็จะไดใชคอมพิวเตอรทั้งนั้น และสวนมากก็ใช
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือรุนใหมกวานั้นก็คือ Longhorn พี่มารจเรียกพวก Windows ของ
Microsoft ว า ระบบปฏิ บั ติ ก าร เพราะถ า ไม มี ร ะบบนี้ แ ล ว คอมพิ ว เตอร ข องเราๆท า นๆก็ จ ะเป น กล อ งเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกสที่ทําอะไรไมไดเลยนอกจากมีแสงกะพริบวิบวับ และมีขอความขึ้นมาดาที่หนาจอ เพราะงั้นเมื่อมีเครื่อง
คอม ก็ตองมีระบบปฏบัติการใหกับมันซะ บางคนก็จะเรียกมันหรูๆวาโอเอส มาจาก Operating System เจาคะ
ทีนี้มีระบบปฏิบัติการแลวเราก็ตองมีโปรแกรมประยุกตเอาไวใชทําการบานสงคุณครู ชุดโปรแกรมประยุกต
คูใจของ Windows ก็คือ Microsoft Office ชื่อมันก็บอกอยูแลววามันใชงานเกี่ยวกับออฟฟศ ที่แปลวาสํานักงาน
สํานักงานเคาทําไรกันไอโปรแกรมชุดนี้มันชวยได ไดแกพิมพงาน ตารางคํานวน ฐานขอมูล งานนําเสนอ ที่เอาไว
ชวยชีวิตเวลาไปรายงานหนาชั้นนั่นเอง MS-Office ประกอบไปดวย Word, Excel, PowerPoint, Access และ OutLook
เปนพื้นฐาน พิมพการบาน รายงานสงครูก็ใช Word เลย ถาทําตารางคํานวนก็..นี่เลย Excel ชวยได ถาตองไปรายงาน
หนาชั้น ซึ่งในมหาลัยเนี่ยะเคาเรียกวาพรีเซนต (Present) ก็ตองใช PowerPoint มาชวย ที่เหลือเปนของพวกเซียนเรายัง
ไมวากันตอนนี้
เอ...มันก็มีโปรแกรมตั้งเยอะตั้งแยะใหเราใช ทําไมเราตองมาเรียนเขียนโปรแกรมอีกละเนี่ยะ แลวเรียนจบเรา
จะเขียนโปรแกรมแบบ MS-Office ไดเลยอะเปลา อันนี้พี่มารจบอกไดเลยวาไมมีทาง เอาแคเขียนใหมันบวกลบคูณหาร
กันก็เขียนกันหูตูบแลวจา อาจารยจอมโหดภาคไฟเคาจะสอนใหพวกเราเขียนโปรแกรมคํานวนโจทยปญหาตางๆ ที่มัน
ตองทําซ้ําๆ หรือมันตองตรวจสอบเงื่อนไขกอนทํา หลังทํา ซึ่งมันเปนวิธีการหาคําตอบในเชิงวิศวกรรมทั้งสิ้น เปน
พื้นฐานแทๆของงานวิศวกรรมเลยแหละ ไอวิชาคอมโปรแกรมเลยเปนวิชาพื้นฐานที่นองตองลงกันตอนปหนึ่ง เพราะ
ขึ้นปแกๆไป อาจารยในภาควิชาตางๆก็ชอบจัง สั่งการบานใหไปเขียนโปรแกรมมาสง แลวยังบอกอีกนะวาภาษาอะไร
ก็ได งั้นเขียนภาษาไทยเลยเปนไร... อาว..ไมใชนะจะ อาจารยเคาหมายถึงภาษาเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรนี่จริงๆมันโงนะ รูจักแคเปดกับปด ศูนยกับหนึ่ง เพราะรากฐานการประกอบเครื่องมันทํามาจาก
หลอดไฟ หรือทรานซิสเตอรนั่นเอง ไฟมีติดมีดับ ถามีหลายๆ หลอด ก็สรางรูปแบบของการติดดับไดหลายๆรูปแบบ
เลยนํามาสรางเปนคอมพิวเตอร เพราะงั้นโดยพื้นฐานที่สุดแลวภาษาเครื่องของคอมคือศูนยหนึ่ง หรือเลขฐานสอง
นั่นเองเจาคะ ทีนี้เราอยากใหคอมบวกเลขใหเราโดยสั่งมันเอง (ไมใชเรียกโปรแกรม Calculator ขึ้นมาใชนะยะ) เราก็
จําเปนตองสั่งดวยภาษาเครื่อง 010101001100010101010101010101010101 รึเปลา? โอพระเจาจอรจ แลวเราจะมานั่ง
จําไอ 0101 นี่เขาไปไดไง

คนก็เลยคิดหาภาษาที่เหมือนภาษามนุษยมากที่สุดมาเขียนเปนโปรแกรม แลวใชตัวแปลภาษาชวยแปลให
เปนภาษาเครื่อง เพื่อใหเครื่องมันเขาใจวาโปรแกรมที่เราเขียนนั้นมีจุดประสงคอันใดนั่นเอง หลังจากที่คุณคอมเขาใจ
เรา เธอก็จะทํางานตามที่เราสั่ง
หนาที่ของเราทีนี้ก็คือเขียนโปรแกรมในภาษาที่ใกลภาษามนุษย เรียกวาภาษาเขียนโปรแกรม มีหลายภาษา
มากเลย ไดแก C, Basic, C++, Java, Fortran, Perl เยอะแยะไปหมด เราเขียนโปรแกรมภาษาไหนเราก็ตองเขียนถูกไว
ยกรณของภาษานั้น เหมือนเราพูดภาษาอังกฤษก็ตองพูดใหถูกแกรมมานั่นเอง เพราะไอเจาตัวแปลภาษามันขี้ฟอง ถา
เราเขียนผิดมันจะฟองทันทีและโปรแกรมของเราถูกแปลไมผานก็ไมสามารถนําไปทํางานไดเคาเรียกวารันบไดเนอ...
ไมวาภาษาไหนๆ ไวยากรณแบบไหน พื้นฐานมันมีอยูวา ตองประกาศตัวแปรใหเปน เอาตัวแปรมาใชงานได
แลวก็รับขอมูลเขา แสดงผลขอมูลออก จบละ...เขียนโปรแกรม มีอยูแคนี้จริงๆ
ประกาศตัวแปร ....ทําไมตองประกาศละเนี่ยะ แลวตัวแปรคืออะไรหวา ตัวแปรก็เหมือนตัวแปรไมทราบคา
ทางคณิตศาสตรนั่นแหละนองเอย ไอพวก x y ทั้งหลายนั่นแหละ แตทีนี้โปรแกรมคอมพิวเตอรนี่คอนขางฉลาด (ก็คน
พยายามเขียนใหมันฉลาดไง) มันเลยตั้งชื่อตัวแปรได เชน myvar, yourvar, ubar อะไรเทือกนี้ พอตั้งชื่อปบเราตองบอก
ดวยนะวาตัวแปรที่เราใหชื่อมันเนี่ยะ เราจะเอามันไวใชทําไร อาว....เอาละสิ ตัวแปรเอาไวทําไรหวา.... มันทําไรไมได
มากนอกจากเก็บคา เพราะงั้นเราตองบอกวามันจะเก็บคาแบบไหน เราเลยตองรูจักชนิดขอมูล
ชนิดขอมูลที่เปนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมก็คือชนิดขอมูลพื้นฐานที่เราใชคิดเลข หรือพูดจากัน อัน
ไดแก จํานวนจริง จํานวนเต็ม ความจริง ความเท็จ ขอความ ตัวอักษร หมดละ ชนิดขอมูลหลักๆมีแคเนี้ยะ แลวทุกภาษา
เลยนะมันก็จะตั้งชื่อชนิดขอมูลครือๆกันเลย เชน
ชนิดขอมูล
จํานวนจริง
จํานวนเต็ม
ความจริง ความเท็จ
อักขระ
ขอความ

Fortran

Java

REAL

float

INTEGER

int

BOOLEAN

boolean

CHARACTER

Char

CHARACTER(10)

String

เพราะงั้นทีนี้เวลาอยากไดตัวแปรมาไวเก็บจํานวนจริง ถาเราพูดกันเปน Fortran เราเลยตองบอกวา REAL ::
myvar ถาพูดกันเปน Java เราเลยตองบอกวา float myvar; ไอเครื่องหมายตางๆที่เพิ่มมามันเปนไวยากรณของภาษาที่เรา
ตองจํานิดๆหนอยๆ เหมือนเวลาเราพูดตองมีจะจานั่นแหละ พอไดตัวแปรแลวเราก็ใชเครื่องหมายอันนึงกําหนดคา
ใหกับตัวแปรของเราเพื่อใหมันเก็บคาๆหนึ่งไว ตามที่เราตองการ ในโลกนี้ไมมีอะไรจะเทากันมากไปกวาเสนตรงสอง
เสนขนานกันอีกแลว มันคือเครื่องหมายเทากับ (=) นั่นเอง ในการเขียนโปรแกรมเคาใชเทากับสําหรับการกําหนดคา ที่
ใชคําวากําหนดคาก็เพราะวามันไมไดเทากับ เอ....พี่มารจนี่ ทํานองงงเลย... คือวามันกําหนดใหตัวแปรนี้เปนคานี้ ชื่อก็
บอกแลววาเปนตัวแปร มันก็แปรผันไดนะสิ มันเลยสามารถถูกกําหนดคาใหมใหไดเสมอ เรามาลองกําหนดคาใหกับ
ตัวแปรที่ประกาศไวกอนหนานี้ซะหนอย ถาเปน Java เราก็บอกวา myvar=20.5; ถาเปน Fortran เราก็วา myvar=20.5 ดู
Fortran สิไมมีคะขาจะจาเหมือน Java เลยเนอะ ดูเหมือนจะงายไมตองจํา
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เวลาเอาตัวแปรมาใชงานก็แสนงาย เราสั่ง myvar=myvar+5; มันจะทําทางขวากอนแลวกําหนดไอ
ทางขวาใหกับไอทางซาย เลยสงผลใหคอมเอา 20.5 ใน myvar รวมกับ 5 แลวกําหนดคาผลลัพท ในที่นี้ก็คือ 25.5 ใหกับ
myvar เพราะงั้นหลังจากสั่งคําสั่งนี้ปุบ คาใน myvar หรือคาที่กําหนดให myvar ก็จะเปน 25.5 ทันที
เวลาจะแสดงคาออกไปที่หนาจอมันก็จะตองใชคําสั่งที่หมายถึงการแสดงออกไป หรือการเขียนออกไป เชน
WRITE, PRINT อะไรจําพวกนี้ สวนเวลารับขอมูลก็จะใชคําสั่งประเภทอานเขามาเชน READ, readLine( ) อะไร
ประมาณนี้ เวลาอานเขามานี่จําไวเลยวาอานเขามาเฉยๆไมได อานเขามาแลวตองกําหนดคาใหกับตัวแปร คือเอาตัวแปร
มารับคาที่เราอานเขามานั่นเอง อานเขามาจากไหน ...ก็จากคียบอรดไงละ คอมพิวเตอรมันติดตอกับคนใชมัน ผาน
คียบอรดนี่หละ
เขียนโปรแกรมเสร็จก็ตองสั่งใหตัวแปลภาษาแปลโปรแกรมเราซะหนอย ถาแปลสําเร็จเราก็จะสามารถเอาผล
การแปลไปรันได ถาแปลไมสําเร็จก็แสดงวาเราเขียนผิดไวยากรณที่ใดที่หนึ่ง ก็ตองไปแกไขแลวแปลใหม ทําอยางนี้
เรื่อยไปจนรันไดและไดผลตามที่ตองการ
จริงๆแลวนอกจากเขียนโปรแกรมแลว มันมีโปรแกรมสําเร็จไวชวยวาที่วิศวกรอยางเราเยอะเลยนะ เชน
MatLab,
Mathematica อะไรจํ า พวกนี้ เป น โปรแกรมช ว ยวิ ศ วกรอย า งแท จ ริ ง เลย เพราะช ว ยในการคํ า นวนทาง
คณิตศาสตรเยอะเลย วาอยางนี้แลวนองๆจะไมคิดไปหาดาวนโหลดมาใชเลยเหรอ
เอาเปนวานองๆคงพอไดไอเดียแลวหละ ถาอยางไรมีปญหาสงสัยเวลาที่เรียนคอมโปรแกรม ก็ไปโพสต
ขอความถามพี่ๆไดที่ EE Forum นะจะ พี่มารจก็จะแวะเวียนมาตอบเรื่อยๆจะ ขอใหโชคดีในการเรียนนะจะ แลวเจอกัน
เมื่อชาติตองการเดอ...
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แนะนําบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.ที่ประสบความสําเร็จ
เรื่องโดย นิรนาม ภาพโดย ผสม สุขคนนท
ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่ออดีต เปนนักเรียนจาก
อํ า เภอจอหอ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ที่ ไ ม เ คยคิ ด หรื อ ใฝ ฝ น มาก อ นว า จะได มี โ อกาสเรี ย น
มหาวิทยาลัย ดร.ชวลิต เลือกคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. เพราะมีญาติอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี
ทานเลาใหฟงวา สมัยนั้นการเรียนการสอน มีความอัตคัตมาก สวนใหญใชอาจารยพิเศษ ที่เดินทาง
มาสอน สัปดาห เวนสัปดาห ทําใหนักศึกษาซึ่งมีจํานวนไมมากสามัคคีกัน เปนสังคมที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทุกวันนี้ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงไปมาก เขาใจวา เปนไปตามการเวลา
โดยรวมแลว เห็นวาเปลี่ยนไปในทางที่ดี หากแตเมื่อเปรียบเทียบกับโลกที่หมุนเร็วขึ้น อยากเห็น
คณะ และมหาวิทยาลัย เจริญกาวหนารวดเร็วกวานี้
เกริกศักดิ์ หลักเมือง บัณฑิตวิศวกรรมไฟฟา เกียรตินิยมอันดับ ๑ มีภูมิลําเนาอยูที่อําเภอตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง การตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทํา
ใหเกริกศักดิ์ตองเดินทางไกลและใชชีวิตสวนใหญตลอดเวลาที่ศึกษา ๔ ป หางไกลจากบานเกิด
และครอบครัว ระหวางศึกษา เกริกศักดิ์ใชเวลาวางทํากิจกรรมหลายอยาง โดยเฉพาะเปนสมาชิก
ชมรมนักประดิษฐ ปจจุบันเกริกศักดิ์ทํางานเปนโปรแกรมเมอรในบริษัทแหงหนึ่ง ที่จังหวัดภูเก็ต
นิวัติ กลิ่นเกลี้ยง บัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ ๑ มีภูมิลําเนาอําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งนิวัติ เลือกที่ที่จะศึกษาตอในกรุงเทพฯหรือในสถาบันอุดมศึกษาที่ใกลเคียงก็จะ
เดินทางไมไกลนัก แตนิวัติเลือกที่จะเดินทางไกลไปเรียนถึงคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จนประสบความสําเร็จอยางงดงาม สมความตั้งใจ
ยุพา วงศคําลือ บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ เกียรตินิยมอันดับ ๒ มีภูมิลําเนาอยูที่อําเภอ เวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ปจจุบันเปนวิศวกรการผลิตในโรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพฯมหานคร ยุพาเปนอีก
หนึ่งตัวอยางของบัณฑิต ที่ตองเดินทางจากภูมิลําเนามาไกล เพื่อศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในที่สุด ก็ประสบความสําเร็จ ตามความปรารถนา
Khamphanh
เปนบัณฑิตชาวตางชาติ สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ปจจุบันเปนอาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยแหงชาติ ณ เมืองเวียงจันทน สา
ธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และกําลังจะศึกษาตอระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษา
แหงหนึ่งในประเทศไทย
บัณฑิตทั้ง ๓ รายนี้ เปนเพียงตัวอยางของบัณฑิตทั้งหมด ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในหลายจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ในที่สุด บัณฑิตเหลานี้ก็ฝาฟนอุปสรรค สําเร็จตามหลักสูตรและแยกยายกันไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอตามแต
โอกาส หรือ ตามแผนชีวิตของแตละคน จังนับไดวา บัณฑิต ทุกคนเปนความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนตัวอยาง อันดีแกนักศึกษารุนนองๆ สืบไป......
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ลองยอนกลับไปดูตัวอยางบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ที่ประสบความสําเร็จในอดีตใกล ๆ ตัวทาน
อีกก็ได เชน ดร.ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ ผ.ศ. ดร. อําไพศักดิ์ ทีบุญมา ดร.สุขอังคณา ลี อาจารยกิตติมา ศิลปษา อาจารย
จรวยพร แสนทวีสุข และอาจารยธนเทพ ทับแกว เปนตน เทานี้ก็นาจะเพียงพอแลว สําหรับคําวา อยูอยางมีความหวัง
หวังที่จะประสบความสําเร็จในชวงเวลาที่ไมนานนัก นับตอจากนี้.
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แนะนํางานวิชาการ กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการพิเศษ
กอนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2548 (Gear 18) ทุกคน การเปนนักศึกษา
ใหมนั้นมีความหมายหลายประการดวยกันที่สําคัญที่สุดเห็นจะเปน ความหมายในแงโอกาสที่จะไดประกอบอาชีพ เปน
วิศวกรในอนาคต แตการที่จะสามารถไปถึงไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางดวยกัน เชน ความพรอม
ของตัวนั กศึกษาเอง ความพร อมทางดานการเงิน และความพรอ มของสถานศึก ษา ทั้งนี้คณะวิศ วกรรมศาสตร มี
หนวยงานที่มีหนาที่เตรียมความพรอม และแกปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระวางที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู ก็คืองาน
วิชาการ กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 2 ของตึก EN6 ขึ้นบันไดแลว (ไมขึ้นลิฟตเพื่อประหยัด
พลังงาน) ก็เดินตรงไปเรื่อยๆ รับรองวาเจอแนนอน ผมจะขออธิบายถึงหนาที่ของแตละหนวยงาน และความสัมพันธ
กับชีวิตการเปนนักศึกษาใหทราบดั้งนี้นะครับ
1. งานวิชาการ แตไหนแตไรมา ถาใครมาติดตอสวนงานนี้จะถูกมองวา “ชีวิตมีปญหา” เพราะวาหนาที่หลักๆ
ก็คือการเพิ่มถอนรายวิชา ลาพักการศึกษา หรือแมกระทั่งลาออก ซึ่งผมพยายามจะเปลี่ยนทัศนคตินี้ตั้งแตป 2547 ที่เขา
มาตําแหนงใหม โดยพยายามที่จะเปนที่ปรึกษาทางดานการศึกษาในทุกๆ เรื่อง ทั้งดานการวางแผนการศึกษา ไมวาจะ
เปนแผนลุนเกียรตินิยม แผนสบายสบาย หรือแผนหนีตาย รวมถึงการเลือกภาควิชา ขอยายภาควิชา ขอผอนผันคาใชจาย
ดานการศึกษา การลงทะเบียนเกิน ลงทะเบียนจาด หรือแมกระทั่วลืมลงทะเบียนเรียน เราก็สามารถแกปญหาได
2. งานกิจการนักศึกษา สวนงานนี้รับผิดชอบโดยสุภาพบุรุษมาดเขม ชื่อคุณสุวิทย ทีปวัฒน หรือพี่ตง ซึ่งจะทํา
หนาที่รับผิดชอบดูแลสารทุกขสุกดิบ สารพัดเกี่ยวกับเรื่อง ทุนรการศึกษา การเงิน การประกันสุขภาพ การเจ็บปวย การ
ขึ้นโรงขึ้นศาล หรือแมแตการไมชอบขี้หนากัน อยากจะยกพวกตีกันก็ขอใหมาปรึกษา(จะไดหามทัน) นอกจากนั้นยัง
ดูแลเรื่องการจัดหางานและศิษยเกาสัมพันธอีกดวย เอาเปนวากินไมได ถายไมออกก็ปรึกษาพี่ตงก็แลวกันนะครับ
3. งานกิจการพิเศษ สวนงานนี้เปนงานใหมในคณะวิศวกรรมศาสตร ดูแลโดยพี่ชายสุดหลอ (หลอจริงๆ) ชื่อ
วาพี่โหนง หรือคุณเฉลิมชัย ไชยกาล ซึ่งทําหนาที่กระตุนใหนักศึกษาแสดงออกถึงความเปนตัวตน หรือความสามารถ
พิเศษของตนเองผานการทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมรับนองใหม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมทาง
วิชาการ หรือกิจกรรมตามความถนัดตางๆ เชน การประดิษฐหุนยนต การประดิษฐรถยนต รวมถึงกิจกรรมกีฬาประเภท
ตางๆ หรือแมแตการจะกลับไปพบปะนองๆ ที่โรงเรียนเดิม ซึ่งคงจะตองกระซิบดังๆวาคณะวิศวกรรมศาสตร เปนคณะ
ที่ใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษามากที่สุดในมหาวิทยาลัยแหงนี้ จงใชโอกาสนี้แสวงหา
คุณสมบัติพิเศษใหกับชีวิตตัวเองผานกิจกรรมกันเถอะ
ทั้งหมดนี้เปนเพียงภาพกวางๆ ของหนวยงาน ที่นักศึกษาทุกคนจะตองมีความสัมพันธใกลชิดไปอีกอยางนอย
4 ป หรือยางมาก 8 ป ซึ่งขึ้นอยูกับวาใครจะซาบซึ้งกับคณะมากกวากัน อออีกอยางนึง ผมในฐานะรองคณบดีที่ทํา
หนาที่ดูแลงานเหลานี้โดยตรงก็จะทําหนาที่เปนศูนยรับแกปญหาสารพัดที่จะมีของนักศึกษาทุกคนโดยหนาที่อยูแลว
ผมจะนั่งอยูประจําในหองนี้กับเจาหนาที่ทั้ง 3 คนดวย เพื่อที่จะสามารถอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาไดสูงสุด
สุดทายนี้ผมขอใหนักศึกษาทุกคนจงประสบความสําเร็จ และจําไวเสมอวาปจจัยแหงความสําเร็จนั้นโดยมากจะขึ้นอยู
กับประสิทธิภาพของการวางแผนและแกไขปญหาที่ไมไดวางแผนไว หวังวางานวิชาการ กิจการนักศึกษา และกิจการ
พิเศษ จะสามารถชวยประคับประคองและเปนที่ปรึกษาใหนักศึกษาทุกคนไดเปนอยางดี
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการพิเศษ (ไท แสงเทียน) 045-353-308 และ 01- 0758816
พี่ตง (สุวิทย)
045-353-316 และ 09 5799527
พี่โหนง (เฉลิมชัย)
045-353-315 และ 05 -0268210.
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แนะนําสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และชุมนุมกิจกรรมภายใตสโมสร
โดยอาจารยรุจิรา อาชวานันทกุล
“ความเสมอภาคเดียวที่โลกใหกับทุกคนคือ เวลา” นั่นคือไมวาจะเปนยาจกหรือเศรษฐี ในวันหนึ่งๆ ทุกคนก็มี

24 ชั่วโมงเทากัน และมนุษยเราจะมีเวลาเฉลี่ยอยูบนโลกนี้แคประมาณ 28,470 วัน หรือ 683,280 ชั่วโมงเทานั้นเอง อยา
ปลอยเวลาใหสูญเปลา ลองหันมาใชเวลาวางกับกิจกรรมจรรโลงโลกสนุกๆ ของคณะวิศวฯและมหาลัยฯ ซิคะ เขา
ทํานองสุภาษิตตามใจเราวา “วางแลวใชวาอยูเฉย จงคิดอานทําการใดใหเกิดผล” ซึ่งทางคณะวิศวฯ มีกิจกรรมลาฝน
สรางสรรคสังคม และกิจกรรมมันสๆ เฮๆ ตามประสาชาววิศวฯไวใหเลือกกันมากมาย อาทิเชน
สโมสรฯ นักศึกษาคณะวิศวฯ
ใครที่พลาดไมไดรวมกิจกรรมสมัยเรียนมัธยม เอาแตเรียน เรียน แลวก็เรียน กลับตัวกลับใจเปนคนใหมใน
ระดับอุดมศึกษานี้นะจะ หรือเหลาเจาพอเจาแมกิจกรรมในสมัยมัธยมทั้งหลาย ใครก็สามารถแสดงบทบาทสําคัญไดอีก
ครั้ง ไมวาจะเปนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ, วันไหวครู, ราตรีบัญฑิต รวมถึงกิจกรรมสรางสรรคอื่นๆ อีกมากรอ
นองๆ อยูแลวที่สโมสรฯ จา และสโมสรฯ นี้เองที่จะทําหนาที่คอยดูแลเปนพี่เลี้ยงใหกับชุมนุมกิจกรรมภายใตสโมสรฯ
อันไดแกชุมนุมเหลานี้คะ
ชุมนุมนักประดิษฐ http://www.ubu-inventorclub.com
หลายคนอาจเคยรวมกิจกรรมของชุมนุมนี้แบบไมรูเนื้อรูตัว เพราะเมื่อปกอนชุมนุมนี้เคาจัดแขงขันหุนยนต
ตะลุยทรายกูระเบิด หรือ UBU ROBOCON 2004 ที่ลานหนาหางบิ๊กซีอยางยิ่งใหญ เปนการจําลองการกูระเบิดที่ฝงอยูใน
ทะเลทรายโดยใหหุนยนตเก็บกู นอกจากนี้ชุมนุมนี้เคายังประดิษฐรถประหยัดพลังงาน เรียกวาอินเทรนดสุดๆ ในยุค
น้ํามันแพงอยางทุกวันนี้ (แมบางครั้ง เราจะคิดวารูปรางรถออกจะแปลกตาอยูบาง) สนใจอยากลองประดิษฐหุนยนต
หรือรถไวใชเองซักคันสองคัน ก็อยารอชา จงมุงตรงไปที่ชุมนุมนี้ในบัดดล
ชุมนุม IT
อยากเปนหนุมสาวไฮเทค สันทัดเรื่องไอที หรือมีใจรักอยากเรียนรูและรวมกิจกรรมเด็ดๆ ตามประสาชาวไอ
ที ก็สมัครเขาชุมนุมนี้ไดเลย
ชุมนุมฟุตบอล
รัก(นัก) กีฬาฟุตบอลดั่งชีวิต เรียกวาเปนคอลูกหนังตัวจริงเสียงจริง เลนมาตั้งแตยังแบเบาะ ไมวาจะเปนทีม
เต็มหรือทีม 5 คนก็มาดวลแขงเรียกเหงื่อ แถมดวยหุนนักกีฬาก็ตองที่ชุมนุมนี้ละนะ
ชุมนุมบาสเกตบอล
ชูตๆๆ ชูตจนไดดี หรือบางคนอาจไมดีนัก แตกระนั้นก็มาชูตกันตอไดในระดับอุดมศึกษานี้ ที่คุณจะไดโหด
มันส ฮา จนหนําใจกับชุมนุมบาสเกตบอลนี้
ชุมนุมเซปกตระกรอ
คอตะกรอตัวจริงไมควรพลาดชุมนุมนี้เลย (เพราะพลาดแลว คงจะหาคนเลนดวยยากอยูเหมือนกันนา)
นอกจากนี้คณะวิศวฯ เรายังมีชุมนุมที่นาสนใจอื่นๆ ทั้งชุมนุมดนตรี, ชุมนุมเปตอง ชุมนุมวิศวกรรมเครื่องกล ชุมนุม
อุตสาหการ (IE Club) ชุมนุมวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม (Chem EN Club) และชุมนุมวิศวกรรมไฟฟาและ
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อิเล็กทรอนิก ตลอดจนกิจกรรมมันสๆ กับชุมนุมที่นาสนใจอีกเพียบ สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ฝายกิจการ
นักศึกษาคะ
รูจักชุมนุมของคณะวิศวฯ กันไปพอหอมปากหอมคอ มหาวิทยาลัยเคาก็มีกิจกรรมดีๆ ไวใหเลือกเหมือนกัน
นะ อยางเชน
สโมสรนักศึกษา ม. อบ.
http://www.ubu.ac.th/~ub-student
กิจกรรมสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ไมวาจะเปนประชุมเชียร, รับนองใหม Freshy เรียกวากิจกรรมนักศึกษา
ไมวาเล็กหรือใหญสโมสรฯ ก็จะเปนแมงานดูแลให ใครอยากเรียนรูงานดานการบริหารจัดการก็ตองมาที่นี่เลย
ชมรมอาสาพัฒนา http://www.ubu.ac.th/~ub-asa/
ใครชอบทองเที่ยวเชิงผจญภัย หามพลาดชมรมนี้เลย เคาจะพาไปนอนกลางดินกินกลางทราย (วาไปนั่น)
ชวยเหลือผูตกทุกขไดยากทั่วราชอาณาจักร และชมรมก็มีกฎเหล็กอยูวาสมาชิกตองสามารถดูแลตัวเองไดเพราะเวลา
ออกคายไมมีคนปอนขาวปอนน้ํา หรืออาบน้ําให ดังนั้นตองเตรียมทั้งกายและใจใหพรอมสําหรับการออกไปชวยเหลือ
สังคมที่ตองการความชวยเหลือจากเรา สําหรับนักศึกษาผูหญิงนั้นเปนที่ตองการอยางยิ่งสําหรับชมรมนี้ เนื่องจาก
กองทัพตองเดินดวยทอง ฝายขาวปลาอาหารเคาก็ยกนิ้วใหเหลาแมครัวกระทะเหล็กกันอยูแลวละ
English Crazy Club

http://www.geocities.com/ecclub4u

ชื่นชอบครูเคทเปนฮีโร หรือชอบสปกอิงลิสเปนชีวิตจิตใจละก็ ชมรมนี้เคามีกิจกรรมดีๆ ที่เปนประโยชนทั้ง
กับ ตัว สมาชิก เองและผูติ ด ตามให มัน สสส จ นลื ม หลั บ กั น ไปเลย แตห ากเผลอหลั บ ก็รั บ ประกั น ได ว าต อ งฝ น เป น
ภาษาอังกฤษกันเลยทีเดียว
“ขอใหทุกคนใชชีวิตใหมีสุข เปนประโยชนกับตัวเองและคนรอบขาง ดวยเวลาที่มีอยูอันนอยนิดบนโลกใบนี้”
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เพลงคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.

เกียรอุบล
เนื้อรองและทํานอง อาจารยระพีพันธ ปตาคะโส ( รุนพี่เกียร 6 )

มือจับมือ ประสานรักกันเรื่อยมา
ตาสบตา พี่นองรวมสายสัมพันธ
วันคืนเคลื่อนไป จิตดวงใจยังคลองกัน
จิตผูกพัน สถาบันแดนของเรา
จําจดจํา ในเกียรนี้เราพบกัน
ความผูกพันธ พี่นองไมเคยเลือนลาง
หวงใยแทจริง จิตประวิงไมทิ้งกัน
รวมฝาฟน ภยันตใดๆไมเกรง
*ขอฝากใจไวที่เกียรอุบลฯเรานี้
รักสามัคคีรวมจิตรวมใจ
แมอยูไกลสายสัมพันธยังมั่นเสมือน
เปนดาวและเดือนคูกัน
**ยืนเถิดยืน หยัดยืนรวมกันฝาทาง
ถางเถิดถาง รวมสรางเลือดเกียรอุบล
ใหลือเลื่องไป อยูในใจคนไทยทุกคน
วาเกียรอุบล เราสรางนายชางเชิดชู
( ซ้ํา * , ** )
...........................................................................................................................................................................
มารชเกียร
เนื้อรองและทํานอง อาจารยระพีพันธ ปตาคะโส ( รุนพี่เกียร 6 )
วิศวะอุบลเปยมกมลน้ําใจไมตรี
สามัคคีมีวินัย ทุกดวงใจกลาหาญ
ดาวไกลนัก จักความาพบพาน
สรางตํานานลือเลื่องไวในสกล
เราเรียน เรารัก สามัคคี
ทุกชีวี พลีไปใหอุบล
วิดวะ วิดวะ วิดวะของทุกคน
วิศวะอุบล หนนี้ตองมีชัย
เกียรกันเกราของเรางามสงา
ดวยศรัทธาเทิดไวใหยิ่งใหญ
เราจะสู...สู เพื่อชื่อเสียงเกรียงไกร
ดวยหัวใจอันกลาแกรงแรงศรัทธา
( ซ้ําทั้งเพลง )
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ลูกวิษณุ
เนื้อรองและทํานอง อาจารยระพีพันธ ปตาคะโส ( รุนพี่เกียร 6 )

เทพวิษณุบันดาลใหหาญกลา
วิศวะเรานี้มั่นยืนยง
วิศวกรรมศาสตร
เผชิญขวากหนามจงรวมฟนฝา
วอนวิษณุเทวา
วิศวะอุบลวิศวะกันเกรา
เราจะสรางชาติรุงเรือง
เปนตํานานสรรสรางผองไทย

สรวงวิญญาเทิดไวใหสูงสง
เราจะคงเกียรติลูกแหงองคอินทร
เราองอาจสรางชาติพัฒนา
ทุกชีวาเราสรางชื่อใหลือชา
ดวงวิญญาสถิตไวในใจเรา
ผองพวกเราหลอมดวงใจสามัคคี
ใหประเทืองเลื่องลือชื่อไกล
เทิดทูลเอาไวใหยาวนาน

...........................................................................................................................................................................
แรงเลือดหมู
เนื้อรองและทํานอง เปนอันเดียวกันกับเพลงแรงเลือดหมูของคณะวิศวกรรมศาสตรทุกมหาวิทยาลัย)

พวกเรานองพี่
ภาคภูมิฤดีรักกันที่สีเดียว
พี่ปองนองเกี่ยว
เราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ
อยูเหนือหรือใต
เจอะกันทิศใดรักกันไดนิรัน
เลือดหมูหรือนั่น
ออเลือดเดียวกันพบกันพลันชื่นใจ
*ถึงทางจะตางก็ดี
แตมีเลือดหมูเปนสีหทัย
รวมสีรวมใจทั่วไป
จะอยูถิ่นไหนก็เลือดเดียวกัน
**พวกเราไวชื่อ
หยิ่งในฝมือรักในชื่อสําคัญ
เลือดหมูหรือนั่น
มิตองรําพันรูกันวาพวกใด
( ซ้ํา*,** )
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อุทิศผูสราง
เนื้อรอง นายพุทธรักษ สายสิงห (รุนพี่เกียร 5) ทํานอง อาจารยระพีพันธ ปตาคะโส (รุนพี่เกียร 6)

วิศวกรรมศาสตรม.อุบล
เมื่อไดยลยอมรูวายิ่งใหญ
2531เริ่มตนอันเกรียงไกร
จนเติบใหญตราบเทาเราวันนี้
รุนไหนไหนยอมรูจักชื่ออุทิศ
พลีชีวิตเขาแลกดวยศักดิ์ศรี
หิมะคุณคือคุณงามสรางความดี
ตราบชีวีไมมีลมหายใจ
จากผืนดินผืนทรายจนเปนราง
ทานเพียนถางสรางสรรคทันโลกไกล
เพื่อลูกหลานผองคนชนชาวไทย
มีที่ไดเลาเรียนเพียรวิชา
จากความฝนของทานเราสานตอ
ชวยกันทอแสงทองสองฟาไกล
Engineer อุบลจงเกรียงไกร
อยูคูไทยสรางชาติพัฒนา
...........................................................................................................................................................................
เกียรอาวรณ
เนื้อรองและทํานอง อาจารยระพีพันธ ปตาคะโส (รุนพี่เกียร 6)

จากกันวันนี้นองพี่จําลา
โอแกวตาตองจากไกลใหอาทร
รักเกียรติศักดิ์ศรีวิศวกร
ใจรอนๆตองจําจรดวยความจําเปน
ลากอนลาแลวตองแคลวจาก
จําใจพรากพี่และนองตองหางหาย
จะขอจําดวงหนาจนวันตาย
แมชีพวายไมสลายสายสัมพันธ
จากกันวันนี้มีคําสัญญา
วาจะกลับมาเพื่อสงใจใหแกกัน
จะขอจําดวงจิตนิจนิรันดร
ผูกสัมพันธฉันพี่นองสองดวงใจ
...........................................................................................................................................................................
เพลง เกียร ม.ทราย
เนื้อรอง นายประจักษ จันทรทอง ทํานอง พี่เทคนิกเชียร 47

ผืนแผนแดนเกียรของเรา
มีนองพี่รวมใจรักกัน
ผืนแผน ม ทรายของเรา
นามเรานั้นวิดวะม.อุบล
ตื่นเถิดดวงใจทุกดวง
จับมือกันพัฒนาแผนดินไทย

กิ่งกันเกราผูกใจเราไวมั่น
ผูกสัมพันธพวกเราชาวเกียร
เกียรกันเกราน้ําใจเราเปยมลน
เพื่อผองชนพวกเราจะกาวไป
ใหโชดชวงดั่งเปลวเทียนสวางไสว
ดวยหัวใจดวยแรงแหงเกียรอุบล

เขียนโดย อาจารยอารยา โพธิสรณ - 11

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต
สําหรับผูใหญ (อายุ 18-60 ป)

ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมีความสุข การรู
จัดความฉลาดทางอารมณของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใชศักยภาพตนเองในการดําเนินชีวิตครอบครัว การทํางาน
และการอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ
คําแนะนํา แบบประเมินนี้เปนประโยตที่มีขอความเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกที่แสดงออกในลักษณะตางๆ
แมวาบางประโยคอาจไมตรงกับที่ทานเปนอยูก็ตาม ขอใหทานเลือกคําตอบที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด ไมมีคําตอบที่ถูก
หรือผิด ดี หรือไมดี โปรดตอบตามความเปนจริงและตอบทุกขอ เพื่อทานจะไดรูจักตนเองและวางแผนพัฒนาตนตอไป
มี คํ า ตอบ 4 คํ า ตอบ สํ า หรั บ ข อ ความแต ล ะประโยค คื อ ไม จ ริ ง จริ ง บางครั้ ง ค อ นข า งจริ ง จริ ง มาก โปรดใส
เครื่องหมาย 9 ในชองที่ทานคิดวาตรงกับตัวทานมากที่สุด
ไมจริง

1
2
3
4
5
6

จริง
บางครั้ง

คอนขาง
จริง

จริงมาก

เวลาโกรธหรือไมสบายใจ ฉันรับรูไดวาเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
ฉันบอกไมไดวาอะไรทําใหฉันรูสึกโกรธ
เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรูสึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไมได
ฉันสามารถคอยเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พอใจ
ฉันมักมีปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย
เมื่อถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ไมชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผูอื่นยอมรับ
ได
รวม

7
8
9
10
11
12

ฉันสังเกตได เมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง
ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอื่นที่ฉันไมรูจัก
ฉันไมยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นทําตางจากที่ฉันคิด
ฉันยอมรับไดวาผูอื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไมพอใจการกระทําของฉัน
ฉันรูสึกวาผูอื่นชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป
แมจะมีภาระที่ตองทํา ฉันก็ยินดีรับฟงความทุกขของผูอื่นที่ตองการความ
ชวยเหลือ
รวม

13
14

15
16
17
18

เปนเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอื่นเมื่อมีโอกาส
ฉันเห็นคุณคาในน้ําใจที่ผูอื่นมีตอฉัน
เมื่อทําผิด ฉันสามารถกลาวคํา “ขอโทษ” ผูอื่นได
ฉันยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นไดยาก
ถึงแมนจะตองเสียผลประโยชนสวนตัวไปบ าง ฉันก็ยิ นดีที่ จะทํ าเพื่ อ
สวนรวม
ฉันรูสึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูอื่น
รวม
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คะแนน

(ตอ)
ไมจริง
19

20
21
22
23
24

จริง
บางครั้ง

คอนขาง
จริง

จริงมาก

ฉันไมรูวาฉันเกงเรื่องอะไร
แมนจะเปนงานยาก ฉันก็มั่นใจวาสามารถทําได
เมื่อทําสิ่งใดไมสําเร็จ ฉันรูสึกหมดกําลังใจ
ฉันรูสึกมีคุณคาเมื่อไดทําสิ่งตางๆ อยางเต็มความสามารถ
เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็ไมยอมแพ
เมื่อเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทําตอไปไมสําเร็จ
รวม

25
26
27
28
29
30

ฉันพยายามหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาโดยไมคิดเอาเองตามใจชอบ
บอยครั้งที่ฉันไมรูวาอะไรทําใหฉันไมมีความสุข
ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องยากสําหรับฉัน
เมื่อตองทําอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจไดวาทําอะไร
กอนหลัง
ฉันลําบากใจเมื่อตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคนที่ไมคุนเคย
ฉันทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชิน
ของฉัน
รวม

31
32
33
34
35
36

ฉันทําความรูจักผูอื่นไดงาย
ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนชอบคบกันมานาน
ฉันไมกลาบอกความตองการของฉันใหผูอื่นรู
ฉันทําในสิ่งที่ตองการโดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
เป น การยากลํ า บากสํ า หรั บ ฉั นที่ จ ะโต แ ย ง กั บ ผู อื่น แมจ ะมี เ หตุ ผ ล
เพียงพอ
เมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได
รวม

37
38
39
40

ฉันรูสึกดอยกวาผูอื่น
ฉันทําหนาที่ไดดี ไมวาจะอยูในบทบาทใด
ฉันสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดดีที่สุด
ฉันไมมั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก
รวม

41
42
43
44
45
46

แมนสถานการณจะเลวราย ฉันก็มีความหวังวาจะดีขึ้น
ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ
เมื่อมีเรื่องทําใหเครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนใหเปนเรื่องผอนคลายหรือ
สนุกสนานได
ฉั น สนุ ก สนานทุ ก ครั้ ง กั บ กิ จ กรรมในวั น สุ ด สั ป ดาห แ ละวั น หยุ ด
พักผอน
ฉันรูสึกไมพอใจผูอื่นไดรับสิ่งดีๆมากกวาฉัน
ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเปนอยู
รวม
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คะแนน

(ตอ)
ไมจริง

47
48
49
50
51
52

จริง
บางครั้ง

คอนขาง
จริง

จริงมาก

คะแนน

ฉันไมรูวาจะหาอะไรทํา เมื่อรูสึกเบื่อหนาย
เมื่อวางเวนจากภาระหนาที่ ฉันจะทําสิ่งที่ฉันชอบ
เมื่อรูสึกไมสบายใจ ฉันมีวิธีผอนคลายอารมณได
ฉันสามารถผอนคลายตนเองได แมจะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหนาที่
ฉันไมสามารถทําใจใหเปนสุขไดจนกวาจะไดทุกสิ่งที่ตองการ
ฉันมักทุกขรอนกับเรื่องเล็กๆ นอยๆที่เกิดขึ้นเสมอ
รวม

หมายเหตุ
การใหคะแนน แบงเปน 2 กลุมคะแนน กลุมที่ 1 ไดแกขอ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34,
36, 38, 39, 41-44, 46, 48-50 นอกนั้นเปนกลุมคะแนนที่ 2
แตละขอในกลุมที่ 1 ใหคะแนนดังตอไปนี้ ตอบไมจริงให 1 คะแนน ตอบจริงบางครั้งให 2 คะแนน ตอบคอนขางจริงให 3
คะแนน และตอบจริงมากให 4 คะแนน
แตละขอในกลุมที่ 2 ใหคะแนนดังตอไปนี้ ตอบไมจริงให4 คะแนน ตอบจริงบางครั้งให 3 คะแนน ตอบคอนขางจริงให 2
คะแนน และตอบจริงมากให 1 คะแนน
การรวมคะแนน
ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจักเห็นใจผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม
ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหา และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข
ดาน
ดี

เกง

สุข

ดานยอย
1.1 ควบคุมตนเอง
1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ
2.1 มีแรงจูงใจ
2.2 ตัดสินใจและแกไขปญหา
2.3 สัมพันธนภาพ
3.1 ภูมิใจตนเอง
3.2 พอใจชีวิต
3.3 สุขสงบทางใจ

การรวมคะแนน
รวมขอ 1
รวมขอ 7
รวมขอ 13
รวมขอ 19
รวมขอ 25
รวมขอ 31
รวมขอ 37
รวมขอ 41
รวมขอ 47

คะแนนรวม

ถึงขอ 6
ถึงขอ 12
ถึงขอ 18
ถึงขอ 24
ถึงขอ 30
ถึงขอ 36
ถึงขอ 40
ถึงขอ 46
ถึงขอ 52

หลังจากรวมคะแนนแตละดานเสร็จแลว นําคะแนนที่ไดไปทําเครื่องหมายลงบนเสนประในกราฟความลาดทางอารมณ
และลากเสนใหตอกัน แลวพิจารณาดูวามีคะแนนใดที่สูงหรือต่ํากวาชวงคะแนนปกติ ผลที่ไดเปนเพียงการประเมินโดยสังเขป คะแนน
ที่ไดต่ํากวาชวงคะแนนปกติ ไมไดหมายความวาทานมีความผิดปกติในดานนั้น เพราะดานตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น คะแนนที่ไดต่ําจึงเปนเครื่องเตือนใจที่ใหทานหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในดาน
นั้น ๆ ใหมากยิ่งขึ้น.
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ความฉลาดทางอารมณ (อายุ 18-25)
1.1. ควบคุมตนเอง

1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ
2.1. มีแรงจูงใจ
2.2 ตัดสินใจแกไขปญหา
2.3 สัมพันธภาพ
3.1 ภูมิใจตนเอง
3.2 พอใจชีวิต
3.3. สุขสงบทางใจ

ชวงคะแนนปกติ = 13-18
ชวงคะแนนปกติ = 16-21
ชวงคะแนนปกติ = 17-23
ชวงคะแนนปกติ = 15-21
ชวงคะแนนปกติ = 14-20
ชวงคะแนนปกติ = 15-20
ชวงคะแนนปกติ = 9-14
ชวงคะแนนปกติ = 16-22
ชวงคะแนนปกติ = 15-21

0
5
10
15
--------------------------------------------------

20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความฉลาดทางอารมณ (อายุ 26-60)
1.1. ควบคุมตนเอง

1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ
2.1. มีแรงจูงใจ
2.2 ตัดสินใจแกไขปญหา
2.3 สัมพันธภาพ
3.1 ภูมิใจตนเอง
3.2 พอใจชีวิต
3.3. สุขสงบทางใจ

ชวงคะแนนปกติ = 14-18
ชวงคะแนนปกติ = 16-21
ชวงคะแนนปกติ = 18-23
ชวงคะแนนปกติ = 16-22
ชวงคะแนนปกติ = 15-21
ชวงคะแนนปกติ = 15-21
ชวงคะแนนปกติ = 10-14
ชวงคะแนนปกติ = 16-22
ชวงคะแนนปกติ = 16-21

0
5
10
15
20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25

25

แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมานี้ ทานมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกตอไปนี้มากนอยเพียงใด โปรด
กาเครื่องหมาย 9 ลงในชองแสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวทาน ตามความเปนจริงมากที่สุด
ระดับอาการ
อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก

0
ไมเคยเลย

1
เปนครั้งคราว

2
เปนบอย

3
เปนประจํา

1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ
3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสารทตึงเครียด
4. มีความวุนวายใจ
5. ไมอยากพบปะผูค น
6. ปวดหัวขางเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ขาง
7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต
9. รูสึกวาชีวิตของตนไมมีคุณคา
10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา
11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ
12. รูสึกเพลียไมมีแรงจะทําอะไร
13. รูสึกเหนื่อยไมอยากทําอะไร
14. มีอาการหัวใจเตนแรง
15. เสียงสั่น ปากสัน่ หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ
16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตางๆ
17. ปวด หรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอยหลัง หรือไหล
18. ตื่นเตนงายกับเหตุการณไมคุนเคย
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ
20. ความสุขทางเพศลดลง
รวมคะแนน
0-5
คะแนนแสดงวา
ผูตอบไมจริงใจ ไมแนใจในคําถาม
6-17
คะแนนแสดงวา
ปกติ/ไมเครียด
18-25 คะแนนแสดงวา
เครียดสูงกวาปกติเล็กนอย
26-29 คะแนนแสดงวา
เครียดปานกลาง
30
คะแนนแสดงวา
เครียดมาก

การรับบริการคลายเครียด
ระดับความเครียด 18-25 สูงกวาปกติเล็กนอย ทานสามารถผอนคลายความเครียดดวยตนเองตามคําแนะนํา
ระดับความเครียด 26-29 สูงกวาปกติปานกลางและระดับความเครียดมากกวา 30 ขึ้นไป ทานสามารถใชบริการ
Hotline และคลินิกคลายเครียดไดจากสถานบริการทั่วประเทศ อนึ่ง การกินมากเกินไป ดื่มของมึนเมา สูบและเสพ
สารเสพติด เที่ยวกลางคืนและเลนการพนัน ไมใชการคลายเครียด และจะสรางปญหาใหทานเครียดมากขึ้น
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ประเมินและวิเคราะหความเครียด
ระดับคะแนน 0-5 ท า นมี ค วามเครี ย ดอยู ใ นระดั บ ต่ํ า กว า เกณฑ ป กติ ความเครี ย ดในระดั บ ต่ํ า มากเช น นี้ อาจ
หมายความวา ทานตอบไมตรงตามความเปนจริง ทานอาจเขาใจคําถามคลาดเคลื่อนไป ทานอาจเปนคนที่ขาด
แรงจูงใจ มีความเฉื่อยชา หรือชีวิตประจําวันซ้ําซาก จําเจ นาเบื่อ ปราศจากความตื่นเตน
ระดับคะแนน 6-17 ทานมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
และสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยาง
มาก ความเครียดในระดับนี้ถือวามีประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนแรงจูงใจที่นําไปสูความสําเร็จใน
ชีวิตได
ระดับ คะแนน 18-25 ทา นมี ค วามเครี ย ดอยู ใ นระดั บ สูง กว าปกติ เ ล็ก นอ ย ซึ่ งถื อ ว าเปน ความเครี ย ดที่ พบได ใ น
ชีวิตประจําวันอาจไมรูตัววามีความเครียดหรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ ความรูสึก และ
พฤติกรรมบางเล็กนอย แตไมชัดเจนและยังพอทนได อาจตองใชเวลาในการปรับตัวแตในที่สุดทานก็สามารถ
จัดการกับความเครียดไดและความเครียดระดับนี้ไมเปนผลเสียตอการดําเนินชีวิต ในกรณีนี้ ทานสามารถผอนคลาย
ความเครียดดวยการหากิจกรรมที่เพิ่มพลัง เชน การออกกําลังกาย เลนกีฬา ทําสิ่งที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน เชน ดู
หนัง ฟงเพลง อานหนังสือ หรือทํางานอดิเรกตางๆ หากทานตองการ ปองกันไมใหความเครียดมากขึ้น ในอนาคต
ทานอาจฝกความเครียดตามวิธีในหัวขอตอไปนี้ อยาลืมพูดคุยกับผูที่ไววางใจ พิจารณาและลงมือแกไขปญหา
ตามลําดับความสําคัญอยางรอบคอบและมีสติ
ระดับคะแนน 26-29 ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง ขณะนี้ทานเริ่มมีความตรึงเครียดในระดับ
คอ นขา งสูงและได รับ ความเดือ นรอ นเป นอย างมากจากป ญ หาทางอารมณที่เกิด จากปญ หาความขั ด แย ง และ
วิกฤตการณ ในชีวิตเปนสัญญาณเตือน ขั้นตนวาทานกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตและความขัดแยง ซึ่งทานจัดการ
แกไขดวยความยากลําบากลักษณะดังกลาวจะเพิ่มความรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบตอการทํางานจําเปนตองหาวิธีการ
แกไขขอขัดแยงตางๆ ใหลดนอยลงหรือหมดไปดวยวิธีการอยางใด อยางหนึ่ง สิ่งแรกที่ตองการรีบจัดการคือ ทาน
ตองมีวิธีคลายเครียดที่ดีและสม่ําเสมอทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที โดยนั่งในทาที่สบาย หายใจลึกๆ ให
หนาทองขยาย หายใจออกชาๆ นับ 1-10 ไปดวย ทานจะใชวิธีการนั่งสมาธิหรือสวดมนตก็ได ทานควรแกไขปญหา
ใหดีขึ้น โดยคนหาสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิดความขัดแยง หาวิธีแกไขปญหาหลายๆวิธี พรอมทั้งพิจารณาผลดี
ผลเสียของแตละวิธี เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาวะของตนเองมากที่สุด ทั้งนี้ตองไมสรางปญหาใหเพิ่มขึ้น หรือ
ทําใหผูอื่นเดือนรอน วางแผนแกไขปญหาเปนลําดับขั้นตอน และลงมือแกปญหา หากทานไมสามารถจัดการ
คลี่คลาย หรือแกปญหาดวยตนเองไดควรปรึกษากับผูใหการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตตามหนวยงานตาง ๆ
ระดับคะแนน 30-60 ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก กําลังตกอยูในภาวะตึงเครียดหรือกําลังเผชิญ
กับวิกฤตการณในชีวิตอยางรุนแรง เชน การเจ็บปวยที่รุนแรง เรื้อรัง ความพิการ การสูญเสีย ปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจซึ่งมีผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอยางชัดเจน ทําใหชีวิตไมมีความสุข ความคิด
ฟุงซาน ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย บางครั้งอาจมีพฤติกรรม กาวราวรุนแรง
เชน เอะอะโวยวาย ขวางปาขาวของความเครียดในระดับนี้ถือวามีความรุนแรงมาก หากปลอยไวโดยไมดําเนินการ
แกไขอยางเหมาะสมและถูกวิธี อาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและบุคคลใกลชิด
ตอไปไดในระดับนี้ทานตองไปปรึกษาหรือใชบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหทาน
มองเห็นปญหาและแนวทางแกไขที่ชัดเจนและเหมาะสมตอไป.
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ดัชนีชี้วัดความสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ความสุข คําจํากัดความ ความสุขในที่นี้คือ สภาพชีวิตที่เปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการ
จัดการปญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายใน
จิตใจ ภายใตสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
คําชี้แจง กรุ ณ ากาเครื่ อ งหมาย 9 ลงในช อ งที่ มี ข อ ความตรงกั บ ตั ว ท า นมากที่ สุ ด คํ า ถามต อ ไปนี้ จ ะถามถึ ง
ประสบการณของทานใน ระยะ 1 เดือนที่ผานมา โดยใหทานสํารวจตนเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความ
คิดเห็น ความรูสึกของทานวาอยูในระดับใดแลวตอบลงในชองคําตอบที่เปนจริงกับตัวทานมากที่สุด
ขอ

คําถาม
ไมเลย เล็กนอย
มาก
มากที่สุด
ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความสุข
2
ทานรูสึกภูมิใจในตัวเอง
ทานตองไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ
3
เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและทํางานได
4
ทานพึงพอใจในรูปรางหนาตาของทาน
5
ทานมีความสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อบาน
6
ทานรูสึกประสบความสําเร็จและความกาวหนาในชีวิต
7
ทานใจที่จะเผชิญกับเหตุการณรายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
8
ถาสิ่งตางๆไมเปนไปตามที่คาดหวังทานจะรูสึกหงุดหงิด
9
ทานสามารถปฏิบัติกิจวัติประจําวันตางๆ ดวยตัวทานเอง
10
ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา
11
ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหมๆและมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ
12
ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา ไมมีประโยชน
13
ทานมีเพื่อนหรือญาติพี่นองคอยชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ
14
ทานมีความมั่นใจวาชุมชนที่ทานอยูอาศัยมีความปลอดภัยตอทาน
15
ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด
หมายเหตุ การใหคะแนน และการแปลผลคาปกติของดัชนีชี้วัด แบงเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 ไดแกขอ 1, 2 4 – 7, 9 – 11, 13 - 15 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี:้ ไมเลย = 0 คะแนน เล็กนอย = 1 คะแนน มาก = 2
คะแนน มากที่สุด = 3 คะแนน
กลุมที่ 2 ไดแกขอ 3, 8 และ 12 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี:้ ไมเลย = 3 คะแนน
เล็กนอย = 2 คะแนน มาก = 1
คะแนน มากที่สุด = 0 คะแนน
1

เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กําหนดดังนี้
คะแนน
หมายถึง
33-45
มีความสุขมากกวาคนทั่วไป
(Good)
27-32
มีความสุขเทากับคนทั่วไป (Fair)
26 คะแนน หรือนอยกวา
มีความสุขนอยกวาคนทั่วไป (Poor)
ในกรณีที่ทานมีคะแนนอยูในกลุมที่มีความสุขนอยกวาคนทั่วไป ทานอาจชวยเหลือตนเองเบื้องตน โดยขอรับบริการการปรึกษา
จากสถานบริการสารธารณสุขใกลบานของทานได.
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แบบสอบถาม

กรุณากรอกแบบสอบถามตามจริง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิต
1. เพศ ………… รายไดของครอบครัวตอเดือน ……………………บาท (ตอบเปนชวง หรือคาประมาณได)
ทานจบการศึกษาจากโรงเรียน……..……………..………………………………………………………
อําเภอ ……………………..…………………… จังหวัด………………………………………………..
2. ทานรูจัก คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. เมื่อใด
ก. มากกวา 3 ป
ข. มากกวา 2 ป
ค. มากกวา1 ป
ง. มากกวา6 เดือน
จ. มากกวา 3 เดือน ฉ. มากกวา 1 เดือน
3. ทานรูจัก คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.จากโดยวิธีใด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
ก. โทรทัศน
ข. วิทยุ
ค. หนังสือพิมพ
ง.อินเทอรเน็ต จ.ครู อาจารย
ฉ. รุนพี่
ช.เพื่อน
ซ. ครอบครัว
ญ. อื่น ๆ โปรดระบุ ............................
4. เหตุผลที่ทานเลือกเรียนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
ก. รูจักชื่อเสียง
ข. คุณภาพบัณฑิต ค. บุคลากรของคณะ
ง. มีผูสนับสนุนใหเลือก
จ. คาใชจายไมสูง ฉ. เดินทางสะดวก ช. คาดวาเรียนจบแนนอน ซ. คะแนนสอบไมสูง
ญ. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................
5. ทานรูสึกอยางไรเมื่อทราบวาสอบไดคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
ก. ผิดหวัง
ข. ไมรูสึกอะไร
ค. พอใจ
ง. ดีใจ
6. เมื่อทานสอบไดคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.ทานมีความคาดหวังวาอยางไร
ก. สถาบันที่มีมาตรฐานเทียบเทามหาวิทยาลัยในสวนกลาง ข. เมื่อจบการศึกษาแลว มีงานทําแนนอน
ค. เมื่อจบการศึกษาแลว หางานลําบาก
ง. ตองการสอบใหม
จ. อื่น ๆ โปรดระบุ ............................
7. ทานคิดวา คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. มีศักยภาพในการแขงขันกับสถาบันอื่น ๆ
ก. นอยมาก
ข. นอย
ค. ปานกลาง
ง. มาก
จ. มากที่สุด
8. หากจบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ทานเชื่อวาจะหางานทําไดหรือไม
ก. นอยมาก
ข. นอย
ค. ปานกลาง
ง. มาก
จ. มากที่สุด
9. หากจะต อ งเลื อ กคณะวิ ศ วกรรมศาสตร ของมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ท า นจั ด ลํ า ดั บ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.อบ. เปนลําดับที่เทาใด
ก. ลําดับที่ 1
ข. ลําดับที่ 2 ค. ลําดับที่ 3
ง. ลําดับที่ 4 จ. ลําดับ 5
10. หากผานการสอบสัมภาษณทานคิดวาโอกาสที่ทานจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
ก. 0 – 20 %
ข. 21 - 40% ค. 41 - 60 %
ง. 61 - 80% จ. 81 - 100%
11. ปจจัยใดจะเปนเหตุผลที่ทานไมเลือกศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ก. การเดินทาง
ข. ชื่อเสียงของสถาบัน
ค. มาตรฐานวิชาการ ง. สาขาวิชาที่เปดสอน
จ. บุคลากร
ฉ. เครื่องมือและอุปกรณ
ช. สภาวะแวดลอม ญ. ตองการศึกษาในสวนกลาง
ฎ. อื่น ๆ โปรดระบุ ............................
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