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การจดัจ าแนกพืชวงศท์านตะวนัในมหาวิทยาลยัพะเยา 
โดยใช้ลกัษณะท่ีไม่เก่ียวกบัเพศและรปูภาพใบ 

 

นฤมล บุญเรอืง* 

 

บทคดัย่อ 

 

 พชืวงศท์านตะวนัหลายชนิดเป็นพชืสมุนไพร แต่การระบุชนิดท าไดย้าก เนื่องจากโครงสรา้งดอกมขีนาดเลก็ 
และตอ้งใชค้ าศพัทเ์ฉพาะทาง การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชล้กัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบัเพศของพชืวงศท์านตะวนัทีพ่บ
ในมหาวทิยาลยัพะเยาในการจดัจ าแนกเบือ้งต้น โดยผูว้จิยัเกบ็ตวัอย่างพชืวงศท์านตะวนัชนิดละ 3 ตน้ ระบุชนิดพชืดว้ย
รูปวธิาน และสรา้งรูปวธิานโดยใชล้กัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบัเพศเพื่อจดัจ าแนกระดบัชนิด   ทดลองระบุชนิดพชืโดยใหน้ิสติ 
12 คน เปรยีบเทยีบตวัอย่างพชืกบัรูปภาพใบ   จากการศกึษาพบพชืวงศท์านตะวนั 20 ชนิด สามารถใชล้กัษณะที่ไม่
เกี่ยวกบัเพศ ได้แก่ ลกัษณะการเจรญิของล าต้น ผวิล าต้น การมีน ้ายางขาว จ านวนใบต่อขอ้ ชนิดใบ  การมกี้านใบ  
จ านวนเสน้ใบหลกั ผวิใบ ลกัษณะฐานใบ ลกัษณะขอบใบ และรูปร่างใบ   จดัจ าแนกในระดบัชนิดได้ 12 ชนิด และ 2 
ชนิด เป็นสกุล Blumea สว่นทีเ่หลอือกี 6 ชนิด ใหน้ิสติทดลองเปรยีบเทยีบตวัอย่างพชืกบัรปูภาพใบ พบว่านิสติในสาขา
ชวีวทิยาระบุได้ถูกต้อง 4.8 ± 1.3 ชนิด (ร้อยละ 80) มากกว่านิสตินอกสาขาชวีวทิยาทีร่ะบุได้ถูกต้องเพยีง 3.2 ± 0.4 
(รอ้ยละ 53) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) จงึเป็นไปไดว้่าการใชล้กัษณะไม่เกีย่วกบัเพศร่วมกบัการเปรยีบเทยีบ
ตวัอย่างพชืกบัรปูภาพใบสามารถช่วยในการระบุชนิดพชืวงศท์านตะวนัได ้

 

ค าส าคญั: วงศท์านตะวนั การจดัจ าแนก ลกัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบัเพศ  
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Classification of Asteraceae in the University of Phayao  
accordance with vegetative characters and leaf images 

 

Narumol Boonrueng* 

 

ABSTRACT 

 

 Several species of Asteraceae were used for medicinal herbs; however, it is challenging due to the 
difficulty in identifying the plant to species because of its very small floret and using some specific technical 
terms. In this study, the vegetative characters of Asteraceae found in the University of Phayao were classified 
by comparison with leaf images. Tree plants from each species of the Asteraceae were collected and identified 
to species by taxonomic keys. The vegetative characters were observed and classified to species or group by 
12 students. Twenty Asteraceae species were characterized by using their vegetative characters including; 
shoot growth, stem surface, white latex presence, amount of leaf per node, leave characterization, petiole 
presence, amount of primary vein, leaf surface, leaf base, leaf margin and leaf shape. Results showed 12 
species and found 2 Blumea genera. The average of 6 correct species identification by comparison with the 
leaf images of biology student was 4.8 ± 1.3 species (80%) more than in the non-biology student was 3.2 ± 0.4 
(53%) statistically significant ( p<0.05). The results suggested that the classify accordance with vegetative 
characters and comparison with leaf images can clarify the Asteraceae species identification in possibly. 

Keywords:  Asteraceae, Classification, Vegetative character 
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บทน า  

พชืวงศท์านตะวนั (Asteraceae) ในประเทศไทยมปีระมาณ 260 ชนิด หลายชนิดมปีระโยชน์ในดา้นสมุนไพร 
[1] แต่การระบุชนิดพชืในวงศน์ี้เป็นไปไดย้าก ท าใหเ้กดิความสบัสนในการน าไปใชป้ระโยชน์และการสื่อสาร   การระบุ
ชนิดพชืวงศท์านตะวนัมกัต้องใชโ้ครงสรา้งดอกซึง่มขีนาดเลก็มาก และมคี าศพัทเ์ฉพาะในการบรรยายลกัษณะทีเ่ขา้ใจ
ยาก ท าใหไ้ม่สามารถใชง้านไดใ้นวงกวา้ง 

ลกัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบัเพศสามารถช่วยในการจดัจ าแนกพชืได ้เช่น การจดัจ าแนกพชืวงศเ์ขม็ 43 ชนิด ในพืน้ที่
ป่าทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ีไดใ้ชล้กัษณะวสิยั ลกัษณะล าตน้ การปรากฏของหนาม และรูปร่างหนาม การเรยีงตวั
ของใบ รูปร่างแผ่นใบ ลกัษณะเสน้ใบ ลกัษณะหูใบ และลกัษณะขน [2] การจดัท าคู่มอืการจ าแนกชนิดพรรณไมแ้บบ
ลกัษณะเด่นเฉพาะของส านกังานหอพรรณไม ้ไดร้วบรวมชื่อพชืทีม่ลีกัษณะเด่นเฉพาะ ซึง่เป็นลกัษณะทีส่ามารถสงัเกต
ไดใ้นภาคสนามเช่นกนั ไดแ้ก่ ลกัษณะวสิยัของพชื ล าต้นหรอืกิง่ น ้ายาง กลิน่ สิง่ปกคลุม ใบและต่อม หูใบ กา้นใบและ
แกนกลางใบ แผ่นใบ ช่อดอก [3] 

พชืวงศท์านตะวนัเป็นพชืใบเลีย้งคู่ ซึง่มเีสน้ใบทีส่านเป็นร่างแหทีม่กัจะเป็นเอกลกัษณ์ของพชืแต่ละชนิด ใน
พชืวงศท์านตะวนัไดม้กีารใชร้ปูร่างใบและเสน้ใบในการยนืยนัชนิดพชืร่วมกบัการใชล้กัษณะทางกายวภิาคในพชืในพืน้ที่
แห้งแล้ง [9]   นอกจากนี้ยงัสามารถการจ าแนกชนิดพชืได้จากความแตกต่างของลกัษณะเส้นใบ เช่น ในการศกึษา
ลกัษณะใบของพชืสกุล Mikania [4] และ Psidium [6] พบว่าพชืแต่ละชนิดทีอ่ยู่ในสกุลเดยีวกนัมลีกัษณะใบ และลกัษณะ
เสน้ใบทีแ่ตกต่างกนั แต่การบรรยายลกัษณะเสน้ใบท าไดย้าก [5] การใชร้ปูภาพแทนค าบรรยายน่าจะช่วยใหส้ามารถใช้
ประโยชน์จากลกัษณะเสน้ใบในการจดัจ าแนกพชืได ้

การศกึษาครัง้นี้จงึได้ศกึษาลกัษณะทีไ่ม่เกี่ยวกบัเพศของพชืวงศ์ทานตะวนั และทดลองใช้การเปรยีบเทยีบ
ลกัษณะใบกบัรปูภาพใบในการระบุชนิดพชื เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าคู่มอืในการจ าแนกโดยใชล้กัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบั
เพศทีส่งัเกตไดง้่าย โดยเริม่จากพชืวงศท์านตะวนัทีพ่บในพืน้ทีโ่ล่งแจง้ในมหาวทิยาลยัพะเยา  

 

อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 

 ส ารวจพชืวงศท์านตะวนัทีพ่บในพืน้ที่โล่งในมหาวทิยาลยัพะเยา ได้แก่ สวนหย่อม พื้นที่ระหว่างอาคาร รมิ
ถนน และแปลงทดลองทางการเกษตร เก็บตัวอย่างชนิดละ 3 ต้น จ าแนกพืชโดยใช้รูปวิธานระบุชนิดใน Floral of 
Thailand (Volume 13, part 2) คัดเลือกลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศที่สามารถสังเกตได้ง่าย และไม่แปรผันตาม
สภาพแวดลอ้ม มาจดัท ารปูวธิาน 

 การทดลองใชก้ารเปรยีบเทยีบลกัษณะใบกบัรูปภาพใบในการระบุชนิดพชืท าโดยนิสติสาขาชวีวทิยาชัน้ปีที ่3 
(มคีวามรู้พื้นฐานด้านสณัฐานวทิยาของพืช) จ านวน 6 คน และนิสตินอกสาขาวชิาชวีวทิยา (ไม่มคีวามรู้พืน้ฐานดา้น
สณัฐานวทิยาของพชื)  จ านวน 6 คน   ทดลองเทยีบใบของตวัอย่างพชืกบัรปูภาพของใบพชื และระบุว่าเหมอืนรูปภาพ
ใด จ านวน 6 ชนิด   ทดสอบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติขิองจ านวนชนิดที่ระบุถูกระหว่างนิสติทัง้ 2 กลุ่ม
ดว้ย t-test    
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ผลการทดลอง 

 จากการส ารวจพื้นทีโ่ล่งแจ้งในมหาวทิยาลยัพะเยา พบพชืในวงศท์านตะวนั จ านวน 20 ชนิด พบลกัษณะที่
สามารถสงัเกตไดง้่ายและสามารถน ามาสรา้งรูปวธิานได้จ านวน 11 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะการเจรญิของล าต้น ผวิล า
ตน้ การมนี ้ายางขาวในล าตน้ จ านวนใบต่อขอ้ ชนิดใบ  การมกีา้นใบ  จ านวนเสน้ใบหลกั (ภาพที ่1 ข-ค) ผวิใบ ลกัษณะ
ฐานใบ (ภาพที ่1 ซ-ฌ) ลกัษณะขอบใบ (ภาพที ่1 ง-ช) และรปูร่างใบ (ภาพที ่1 ก-ง)    

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: ก.ใบรปูหอกกลบั, ข.ใบรปูไขก่ลบั เสน้ใบหลกั 1 ใบ, ค.ใบรปูไข ่เสน้ใบหลกั 3 ใบ, ง.ใบรปูร ีขอบใบหยกัมน 

  จ.ขอบใบเวา้ลกึเป็นพ,ู ฉ.ขอบใบพลิว้เป็นคลื่น, ช.ขอบใบหยกัซฟัีน, ซ.ฐานใบเวา้เป็นรปูหวัใจ 

  ฌ.ฐานใบแผ่เป็นติง่ขนาบขา้งล าตน้ 
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 จากลกัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบัเพศสามารถสรา้งรปูวธิานในการจดัจ าแนกพชืในเบือ้งตน้ไดด้งันี้ 

1ก. ล าตน้สัน้ตดิดนิ ใบออกกระจุกทีผ่วิดนิ 

   2ก. ไม่มยีางขาว..................................................................................................โด่ไม่รูล้ม้ (Elephantopus scaber) 

   2ข. มยีางขาว 

      3ก. ไม่มกีา้นใบ ใบสเีขยีวหม่น ฐานใบแผ่เป็นติง่ขนาบขา้งล าตน้...........................................Sonchus wightianus 

      3ข. มกีา้นใบ ใบสเีขยีวเขม้ ฐานใบไมแ่ผ่เป็นติง่ขนาบขา้งล าตน้..................ผกัขนนกดอย (Youngia japonica) 

1ข. ล าตน้ยาวไม่สัน้ตดิดนิ อาจตัง้ตรง หรอืเลือ้ย 

   4ก. ใบเรยีงแบบตรงขา้ม ม ี2 ใบต่อขอ้ 

      5ก. ล าตน้เลือ้ยพนั ฐานใบเวา้เป็นรปูหวัใจ.................................................................ขีไ้ก่ย่าน (Mikania cordata) 

      5ข. ล าตน้ตัง้ตรง หรอืทอดนอนตามพืน้ดนิ ฐานใบไม่เวา้เป็นรปูหวัใจ 

         6ก. ไมม่กีา้นใบ.......................................................................................................กระเมง็ (Eclipta prostrata) 

         6ข. มกีา้นใบ 

            7ก. สว่นมากใบเป็นใบประกอบ พบน้อยทีเ่ป็นใบเดีย่ว มเีสน้ใบหลกัเพยีง 1 เสน้....ปืนนกไส ้(Bidens pilosa) 

            7ข. ใบเดีย่ว มเีสน้ใบหลกั 3 เสน้ 

               8ก. ล าตน้ทอดนอนตามพืน้ดนิ ขอบใบหยกัแหลมลกึ มกัเวา้เป็น 3 พ.ู.......ตนีตุ๊กแก (Tridax procumbens) 

               8ข. ล าตน้ตัง้ตรง หากสงูมากอาจเลือ้ยพนัตน้ไมอ้ื่น แต่ไม่ทอดนอนตามพืน้ดนิ..................กลุ่มพืช 6 ชนิด 

   4ข. ใบเรยีงแบบสลบั หรอืเวยีน ม ี1 ใบต่อขอ้ 

      9ก. ผวิใบดา้นล่างมคีราบนวลสหีม่นปกคลุม.....................................................หางปลาช่อน (Emilia sonchifolia) 

      9ข. ผวิใบดา้นล่างไมม่คีราบนวลสหีม่นปกคลุม 

         10ก. ใบเวา้เป็นพ ูขอบใบหยกัซีฟั่น ขอบใบพริว้เป็นคลืน่..........Blumea sinuate และ หนาดดนิ (B. paniculate)  

         10ข. ใบไม่เวา้เป็นพ ูถา้เวา้ขอบใบไม่พริว้เป็นคลื่น 

             11ก. ใบเรยีวแคบ รปูหอกกลบัจนถงึขอบขนาน ขอบใบหยกัมน................................. Conyza sumatrensis 

             11ข. ใบกวา้ง รปูไข ่ไขก่ลบั หรอืรปูร ี

                12ก. ขอบใบหยกัซีฟั่น ใบแทบไม่มขีนปกคลุม...................หญา้คออ่อน (Crassocephalum crepidioides) 

                12ข. ขอบใบหยกัมน อาจหยกัเพยีงเลก็น้อย คลา้ยขอบใบเรยีบ 

                   13ก. ใบรปูร ีหรอืรปูไข ่ใบยาวไม่เกนิ 4 เซนตเิมตร.....................หญา้ละออง (Cyanthillium cinereum) 
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                   13ข. ใบรปูไขก่ลบั ใบยาวตัง้แต่ 5 เซนตเิมตรขึน้ไป............. ตน้ใตด้นิ (Pseudelephantopus spicatus) 

 

ส าหรบัพชืที่ไม่สามารถใช้รูปวธิานสามารถในการจดัจ าแนกถึงระดบัชนิด มจี านวน 6 ชนิด ซึ่งจะใช้วธิกีาร
เปรยีบเทยีบกบัรูปภาพใบในการระบุชนิด ไดแ้ก่ ผกัเผด็ (Acmella paniculate) ผกัเผด็ (Acmella uliginosa) ผกัแครด 
(Synedrella nodiflora) สาบเสือ (Chromolaena odorata) สาบแร้งสาบกา  (Ageratum conyzoides) และ สาบม่วง 
(Praxelis clematidea)   

 จากการทดสอบใหน้ิสติเปรยีบเทยีบตวัอย่างใบพชืกบัรปูภาพใบ พบว่านิสติ 2 กลุ่มสามารถระบุชนิดไดถู้กตอ้ง
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยนิสติสาขาชีววิทยา ซึ่งมีความรู้ทางด้านสณัฐานวิทยาของพืช
สามารถระบุได้ถูกต้องเฉลี่ย 4.8 ± 1.3 ชนิด คดิเป็นร้อยละ 80 ในขณะที่นิสตินอกสาขาวชิาชวีวทิยา สามารถระบุได้
ถูกตอ้งเพยีง 3.2 ± 0.4 ชนิด คดิเป็นรอ้ยละ 53  

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ในพืชวงศ์ทานตะวนัที่ท าการศึกษา 20 ชนิด ลกัษณะที่ไม่เกี่ยวกบัเพศที่สามารถสงัเกตได้ง่าย สามารถ
น ามาใชส้รา้งรปูวธิานจดัจ าแนกพชืถงึระดบัชนิดไดจ้ านวน 12 ชนิด แต่หากมจี านวนชนิดพชืมากกว่านี้จะไม่สามารถใช้
เฉพาะลกัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบัเพศในการจดัจ าแนกได้ อย่างไรกต็าม ลกัษณะที่ไม่เกี่ยวกบัเพศทีส่ามารถสงัเกตไดง้่าย
สามารถช่วยแบ่งกลุ่มย่อยใหพ้ชื เพื่อสะดวกในการระบุชนิดพชืไดง้่ายขึน้โดยการเปรยีบเทยีบกบัรปูภาพใบ 

 การระบุชนิดพชืโดยการเปรยีบเทยีบกบัรูปภาพใบใชไ้ดด้ใีนนิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นสณัฐานวทิยาของ
พชื ทัง้นี้อาจเพราะมทีกัษะในการสงัเกตลกัษณะของใบทีม่ากกว่า    อย่างไรกต็ามนิสติยงัไม่สามารถระบุได้ถูกต้อง
ทัง้หมด ดงันัน้หากมใีชก้ารเปรยีบเทยีบรูปภาพใบในการจดัท าคู่มอื จะต้องมกีารบรรยายลกัษณะอื่น หรอืรูปภาพส่วน
อื่น เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการระบุชนิดดว้ย 

 การใชล้กัษณะทีส่งัเกตไดง้่ายในการจดักลุ่มพชืเบื้องต้นก่อน น่าจะเป็นประโยชน์กบัการพฒันาระบบการจดั
จ าแนกพชืโดยใชก้ารเรยีนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งเครื่องจะต้องจดจ าลกัษณะของใบพชืเป็นจ านวนมาก
เพื่อความแม่นย าในการระบุชนิดพชื [8]   ระบบการจ าแนกนี้จงึยงัท าในพชืเฉพาะกลุ่ม เช่น ในกลุ่มพชืสมุนไพร [7] 
ดงันัน้หการจดักลุ่มพชืตามลกัษณะทีส่งัเกตไดง้่ายเป็นกลุ่มเลก็ลงก่อน น่าจะเป็นการช่วยพฒันาระบบการระบุชนิดพชื
ดว้ยวธินีี้ดว้ย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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SC17/2561 และสนบัสนุนหอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์ และพืน้ทีใ่นการท าวจิยั  

 

 



713 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

เอกสารอ้างอิง 

[1] พัทธชัย ป่ินนาค และ โชติกา ศรีอะนัน. 2561. ความหลากหลายชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์
 ทานตะวนัในป่าชุมชน  ต าบลน ้าอ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ.์ วารสารวทิยาศาสตรเ์กษตร 49(2) พเิศษ:
 381-384.  

[2] สุธดิา มณีอเนกคุณ และ ดวงใจ ศุขเฉลมิ. 2554. การจ าแนกพชืวงศเ์ขม็ โดยใช้ลกัษณะทีไ่ม่เกีย่วกบัเพศ ใน
 พืน้ทีป่่าทองผาภูมจิงัหวดักาญจนบุร.ี เรื่องเตม็การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่
 49, สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, กรุงเทพฯ.  

[3] ส านักงานหอพรรณไม.้ 2558. คู่มอืจ าแนกชนิดพรรณไมแ้บบลกัษณะเด่นเฉพาะ. กรุงเทพฯ: บรษิทั โอเมกา้ 
 พริน้ติง้ จ ากดั. 

[4] Almeida, P., Hirt, A., Raeski, A., Mika, E., Justus, B., Santos, P., Franco, C., Paula, P., Farago, V., & 
 Budel, M. 2017. Comparative morphoanatomical analysis of Mikania species. Revista Brasileria de 
 Farmacognosia 27(1): 9-19. 

[5] Leaf architecture working group. 1999. Manual of leaf architecture. Washington, D.C: Department of 
 Paleobiology, Smithsonian Institution. 

[6] Oliveira, F., Bezerra, G., Santos, L., Rezenda, H., & Paula, M. 2017. Leaf morphology and venation 
 of Psidium species from the Brazilian Savanna. Revista Brasileira de Farmacognosia 27: 407-413. 

[7] Prasvita, P., & Herdiyeni, Y. 2013. MedLeaf: Mobile application for medicinal plant Identification based 
 on leaf image. International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology 3(2): 
 5-8. 

[8] Pushpanathan, K., Hanafi, M., Mashohor, H., & Ilahi, W. 2020. Machine learning in medicinal plants 
 recognition: a review. Artificial Intelligence Review 54:305-327. doi.org/10.1007/s10462-020-09847-0.  

 

[9] Rivera, P., Terrazas, T., Rojas-Leal, A., & Villaseñor, J. 2019. Leaf architecture and anatomy of 
 Asteraceae species in a xerophytic scrub in Mexico City. Mexico. Acta Botanica Mexicana 
 126:e1515. doi.org/10.21829/abm126.2019.1515. 

  



714 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

การพฒันาระบบฐานข้อมลูงานประกนัคณุภาพการศึกษาเพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการคณะวิทยาศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศ  

 

 นางภทัรภรณ์  ผลด*ี 

 

 

บทคดัย่อ  

  บทคดัย่อ ปัญหาจากการท าวจิยัคอื ฐานขอ้มูลงานประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร์  
เป็นฐานขอ้มูลที่ตอบตวัชี้วดัของเกณฑ ์AUN-QA และเกณฑ์ CUPT Indicators และมหาวทิยาลยัพะเยามนีโยบายให้
คณะยื่นสมคัรเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเบือ้งต้น (Screening) ภายใต้โครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาสู่ความ
เป็นเลศิ : EdPEx200 ในปี 2562 ท าใหข้อ้มลูในฐานขอ้มลูงานประกนัคุณภาพการศกึษาคณะวทิยาศาสตรไ์ม่ครอบคลุม
ตวัชีว้ดัตามบรบิทของการด าเนินงานตามเกณฑ ์EdPEx  
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาแนวทางการจดัเก็บเอกสาร และพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกนั
คุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ บน UP Office 365 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบนี้คอื แบบบนัทกึประเดน็ก่อน-
หลงั ตารางการจดัเก็บเอกสารงานประกนัคุณภาพการศึกษา ฐานข้อมูลบน UP Office 365 และแผนที่การจดัเกบ็
เอกสารงานประกนัคุณภาพการศกึษาสู่การด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ ตามกระบวนการวจิยั P D C A ประชากรทีว่จิยัครัง้นี้ 
ไดแ้ก่ ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ จ านวน 6 คน และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ จ านวน 9 คน  
 ผลการวจิยัพบว่า การออกแบบระบบฐานขอ้มูลบน UP Office 365 โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพระดบั
คณะให้แบ่งตามพนัธกจิ โดยใหเ้ชื่อมโยงระหว่างเกณฑ ์EdPEx AUN-QA เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดบัหลกัสตูร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร และ  ข้อมูลพื้นฐาน Common data Set การทดสอบระบบ 1) ให้สทิธิ ์
เจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบตัวบ่งชี้ระดบัคณะอพัโหลดไฟล์ ตามแผนที่การจดัเก็บเอกสาร ย้อนหลงัอย่างน้อย 3 ปี และ
สามารถแกไ้ขเอกสาร 2) ใหส้ทิธิผ์ูร้บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะดาวน์โหลดไฟล ์เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัท ากร๊าฟ 
เพื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เหน็แนวโน้มของผลลพัธ ์เขยีนเล่มรายงาน และรบัการประเมนิตนเอง เพื่อน าไปสู่การ
ยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลศิ 3) ประเมนิประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ สามารถอพั
โหลดและดาวโหลดไฟล์ได้สะดวก รวดเรว็ และลดความซ ้าซ้อนในการขอขอ้มูล หลงัจากการด าเนินงานผู้วจิยัไดจ้ดั
กจิกรรมการสนทนากลุ่มเพื่อปรบัปรุงระบบฐานข้อมูลโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า ด้านการ
ออกแบบฐานขอ้มลูตามพนัธกจิของคณะวทิยาศาสตร ์มคีวามสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน  
 

ค าส าคญั :  การพฒันา, ระบบฐานขอ้มลู, งานประกนัคุณภาพการศกึษา, เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการ
ทีเ่ป็นเลศิ, การประกนัคุณภาพมหาวทิยาลยัอาเซยีน 
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Development of database System for educational  organization enhance the 
management efficiency of the Faculty also allowed with the mission of Science 

faculty 

 

Phataraporn Phondee* 

 

ABSTRACT  

  

The research problem deal with accessing to Quality Assessment (QA) data and delivering data base 
to program committee and head of Division.  

The tools of this study were pre and post recording form, office 365, document date table, and database 
stones map using PDCA system. The population of this study consists of 6 criteria head and 9 support staff. 
The results found that database on office 365 system was designed including document data table and data 
stores map. This designed system was allowed to mission of excellent organization and aligned with EdPEx, 
AUN-QA and OHEC as well as common data set. The system was evaluated following step  

1) Upload individual criteria data three year back (2560, 2561, and 2562) responding to database 
stores map and can edit the data for correcting and up to dale by criteria support staff.  

2) The entitled staff download all data to analyzed, benchmarked and prepared SAR report for 
assessment led to enhance the quality of all action that allowed to the mission subjecting to excellent 
organization. Furthermore, mapping the criteria of faculty and program level was also used in this system. 

3) Evaluation of the effectiveness and the of use the system including uploading downloading process, 
friendly use and reduced multi-step finding as well as the duplicated data. Focus group was used to evaluate 
the system by QA program committee indicated that the developed system is also allowed with the mission of 
Science faculty. 

 

Keywords Education Quality Assurance, data system, UP office 365, EdPEx, AUN-QA 
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บทน า  

 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การ
ยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทย เพื่อผลติและพฒันาบุคลากรทีม่คีุณภาพสามารถปรบัตวัส าหรบังานที่เกดิขึน้ตลอดชวีติ 
พฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
โลกาภิวตัน์ สนับสนุนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของท้องถิน่ไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงนิ การก ากบัมาตรฐาน 
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย อุ ด ม ศึกษ าบนพื้ น ฐ า นขอ ง เ ส รีภ าพ ทา ง วิช า ก า ร  ค ว า มห ล ากหล า ย  แ ล ะ เ อ กภ าพ 
เชงิระบบ” ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยกระดบัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
ไทยใหท้ดัเทยีมและเป็นทีย่อมรบัในสากล จงึไดน้ าเครื่องมอืพฒันาคุณภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัในสากลว่าเป็นเครื่องมอื
ที่มีประสทิธิภาพ ในการพฒันาองค์การสู่ความเป็นเลศิ นัน่คือ Education Criteria for Performance Excellence ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ทีส่ามารถน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานบรหิารจดัการการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษา ให้มคีุณภาพและ
พฒันาสู่ความเป็นเลศิไดอ้ย่างกา้วกระโดด [1] มหาวทิยาลยัพะเยาไดพ้ฒันาคุณภาพการบรหิารการศกึษา ดว้ยเกณฑ์
คุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลศิ EdPEx เพื่อให้การบรหิารมหาวทิยาลยับรรลุตามวตัถุประสงค์ มปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิลตามบรบิทการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัพะเยา และเพื่อใหส้งัคมมัน่ใจ ในการผลติก าลงัคนที่มี
คุณภาพ การบริหารงานที่เกิดประสทิธิผล มีการประกนัคุณภาพในทุกด้านและทุกระดบัเพื่อน าผลการประเมินมา
ปรบัปรุงการบรหิารงาน โดยมยีุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการเตรยีมคนและเสรมิศกัยภาพคน กลยุทธท์ี ่1.6 พฒันาคุณภาพ
การบรหิารการศกึษาด้วยเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลศิ มาตราการที่ 1.6.4 พฒันาระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพและการตรวจสอบ จดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การน าผลการประเมนิไปใชเ้พื่อ
น าไปสู่องค์กรแห่งการพฒันา (Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในหน่วยงาน ที่มีความ
พรอ้มเพื่อใหม้หาวทิยาลยั มกีารพฒันาสอดคล้องกบับรบิทของตนเอง ใหเ้ขา้ใจตวัตนทีแ่ทจ้รงิและเขา้ใจตรงกนั และ
ท างานในทศิทางเดยีวกนัทีถู่กตอ้งทีส่ดุ [2] 

 ปัญหาจากการท าวจิยัคอื ฐานขอ้มูลงานประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร์ เป็นฐานขอ้มูลที่
ตอบตัวชี้วดัของเกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) และเกณฑ์ CUPT Indicators 
ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 -2560 และมหาวิทยาลัยพะเยา 
มีนโยบายให้คณะยื่นสมคัรเพื่อเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 ในปี 2562 ท าให้ข้อมูลในฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วทิยาศาสตรไ์ม่ครอบคลุมตวัชีว้ดัตามบรบิทของการด าเนินงานตามเกณฑ ์EdPEx  

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคณะวทิยาศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิ ในปี 2563คณะ
จงึไดห้าแนวทางการจดัเกบ็เอกสารงานประกันคุณภาพการศกึษาโดยใหเ้จ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชี้รวบรวมขอ้มูล
ยอ้นหลงัอย่างน้อย 3 ปีการศกึษา (2560, 2561, 2562) จดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลงานประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ
วทิยาศาสตร ์บน UP Office 365 ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มูลหมวด 7 ผลลพัธไ์ปใชใ้นการจดัท ากร๊าฟ เพื่อวเิคราะหผ์ล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น  เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ คู่ เ ที ย บ  เ ขี ย น เ ล่ ม ร า ย ง า น  แ ล ะ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  
ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ น าไปสูก่ารยกระดบัประสทิธภาพการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อพฒันาแนวทางการจดัเกบ็เอกสารงานประกนัคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ 

 2. พฒันาระบบฐานขอ้มลูงานประกนัคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ บน UP Office 365 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

 1.  ประชากรทีจ่ะศกึษา  

  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ประกอบดว้ย 
ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ(คณบด ีรองคณบดแีละผูช้่วยคณบด)ี จ านวน 6 คน และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบั
คณะ (เจา้หน้าทีส่ านกังานคณะ) จ านวน 9 คน รวมทัง้หมดจ านวน 15 คน 

 

 2.  แหล่งขอ้มลู  

  2.1 เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) 

  2.2 เกณฑ ์ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) 

  2.3 เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพระดบัหลกัสตูร ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร  

  2.4  ขอ้มลูพืน้ฐาน Common data Set 

 

 3.  วธิวีจิยั 

  1. ใชก้ระบวนการ PDCA ดงัต่อไปนี้ 

   ขัน้ตอนที ่1 : P(Plan) การวางแผน 

   1.1 ศกึษาเอกสารและรายงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   1.2  จัดท าหนังสือเชิญประชุมและด าเนินการประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ระหว่าง
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบั
คณะ ไดแ้ก่ คณบด ีรองคณบดแีละผู้ช่วยคณบด ีจ านวน 6 คน และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ จ านวน 9 
คน เพื่อวเิคราะห ์สงัเคราะปัญหาหลงัจากสมคัรเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเบือ้งตน้ (Screening) ภายใตโ้ครงการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ : EdPEx200 ประเมนิโดยใชแ้บบบนัทกึประเดน็ 

   1.3 ศกึษาเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) 
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   ขัน้ตอนที ่2 : D(Do) การด าเนินงานตามแผน 

   1.4 ออกแบบแนวทางการจดัเกบ็เอกสารตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ 
โดยเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ ์EdPEx AUN-QA สกอ 1.1 และ ขอ้มลูพืน้ฐาน Commondata Set 

   1.5  ออกแบบโฟลเดอร์บน UP Office 365 เพื่ออพัโหลดขอ้มูลย้อนหลงัอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
(2560, 2561, 2562)  ตามแนวทางการจดัเกบ็เอกสาร คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา  

   1.6  น าเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์

 

   ขัน้ตอนที ่3 : C(Check) การตรวจสอบ 

   1.7  ทดสอบใชร้ะบบ เป็นระยะเวลา 2 เดอืน ดงันี้   

    -  ใหส้ทิธิเ์จา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ อพัโหลดไฟลเ์อกสารบนฐานขอ้มลู UP Office 
365  ตามแผนทีก่ารจดัเกบ็เอกสาร ยอ้นหลงัอย่างน้อย 3 ปี และสามารถแกไ้ขเอกสารในฐานขอ้มลูบน UP Office 365 ได ้ 

    -  ให้สทิธิผ์ู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้ระดบัคณะ และผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้ระดบัหลกัสูตร ดาวน์โหลด 
เอกสารบนฐานขอ้มูล UP Office 365 น าขอ้มูลไปใช้ในการจดัท ากร๊าฟ เพื่อวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน เทยีบเคยีงกบัคู่
เทยีบ เขยีนเล่มรายงาน และรบัการประเมนิตนเอง 

   1.8. ประเมนิประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ โดยการทดสอบอพัโหลดและดาวน์โหลดเอกสารบน 
UP Office 365  

 

   ขัน้ตอนที ่4 : A(Act) การปรบัปรุงแกไ้ข 

   สนทนากลุ่ม (Focus group) คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ ประเมนิระบบ
ฐานขอ้มลู โดยจดัท าแบบบนัทกึประเดน็(หลงั) 

 

  2.  สรุปผลการวจิยั 

  3.  จดัท ารปูเล่ม 

  4.  รายงานผลการวจิยัต่อมหาวทิยาลยัพะเยา 

 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  1. แบบบนัทกึประเดน็ก่อนและหลงัการวจิยั 

  2.  ตารางการจดัเกบ็เอกสารงานประกนัคุณภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา      
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  3.  แผนทีก่ารจดัเกบ็เอกสารงานประกนัคุณภาพการศกึษาสูก่ารด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ 

  4. ฐานขอ้มลูบน UP Office 365 

 

 การวเิคราะหข์อ้มลู 

  1. แบบบนัทกึประเดน็ก่อนท าการวจิยั เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล และหลงัจากนัน้ผูว้จิยัจะน า
แบบบนัทกึประเดน็มาวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อศกึษาปัญหาเดมิ และหาแนวทางแกไ้ข  

  2.  การทดสอบระบบ อพัโหลด ดาวน์โหลดเอกสารฐานขอ้มลูบน UP Office 365 และประเมนิประสทิธภิาพ
และประโยชน์ของระบบ  

  3.  แบบบันทึกประเด็นหลังท าการวิจัย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และปรับปรุ งระบบ
ฐานขอ้มลู 

 กรอบแนวความคิด 

 

          P    D            C            A 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ฐานขอ้มลูงาน
ประกนั
คุณภาพ
การศกึษา บน 
Microsofe  

office 365 

(ตามเกณฑ ์
AUN-QA, สกอ 
1.1, EdPEx, 
Commondata 

Focus Group 
ผูบ้รหิารระดบั
คณะ น า
ขอ้เสนอแนะ
จากการยื่น
สมคัร 
EdPEx200 มา
วเิคราะห ์
สงัเคราะหต์าม
แบบบนัทกึ
ประเดน็(ก่อน) 

ออกแบบ 

1. แนวทางการ
จดัเกบ็ขอ้มลู
ตามพนัธกจิ  

2. แผนทีก่าร
จดัเกบ็เอกสาร
งานประกนั
คุณภาพ
การศกึษาสูก่าร
ด าเนินงานที่

ทดสอบระบบ  

1.เจา้หน้าที ่Upload 
ขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี
โดยแบ่งเป็น Folder 
ตามพนัธกจิ 

2. ผูบ้รหิาร 

Download ขอ้มลูมา
จดัท ากร๊าฟและ
วเิคราะหแ์นวโน้ม 
รวมถงึเทยีบเคยีงกบั
คู่เทยีบ และจดัท า
รายงานการประเมนิ
ตนเอง 

3.ประเมนิ

Focus Group 
ผูบ้รหิารระดบั
คณะและ 
เจา้หน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบตวั
บ่งชี ้ ประเมนิ
ระบบ
ฐานขอ้มลู โดย 
จดัท าแบบ
บนัทกึประเดน็
(หลงั) 

ยกระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
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ผลการวิจยั 

 จากการวจิยั เรื่อง การพฒันาระบบฐานขอ้มูลงานประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการคณะวทิยาศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิ ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูตามกระบวนการ P D C A ดงันี้  

 ขัน้ตอนที ่1 P(Plan) การวางแผน 

 1. ผู้วิจ ัยได้ประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ระหว่างคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สูค่วามเป็นเลศิ ประจ าปี 2562 ซึง่ประกอบดว้ย ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ ไดแ้ก่ คณบด ีรองคณบดแีละผูช้่วยคณบด ี
จ านวน 6 คน และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ จ านวน 9 คน เพื่อวเิคราะห ์สงัเคราะปัญหาหลงัจากสมคัรเพื่อ
เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ : EdPEx200 
รุ่นที่ 7 ปี 2562 ประเมินโดยใช้แบบบันทึกประเด็น(ก่อน) พบว่า ฐานข้อมูลงานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ
วทิยาศาสตร์ เป็นฐานขอ้มูลที่ตอบตวัชี้วดัของเกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) 
และเกณฑ ์CUPT Indicators ตามคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษา CUPT QA ฉบบัปีการศกึษา 2558-2560 ท าใหข้อ้มลู
ในฐานขอ้มูลงานประกนัคุณภาพการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ไม่ครอบคลุมตวัชีว้ดัตามบรบิทของการด าเนินงานตาม
เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลศิ EdPEx  

 ขัน้ตอนที ่2 D(Do) การด าเนินงานตามแผน 

 2. มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ใหอ้อกแบบระบบฐานขอ้มลู โดยตัง้
เป็นกลุ่มแชรข์อ้มูล ชื่อกลุ่ม EdPEx-AUN QA บน UP Office 365 และแบ่งตามพนัธกจิ โฟลเดอร ์(Folder) (การเรยีน
การสอน ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม บรกิารวชิาการ บรหิารจดัการ วจิยั) ดงัภาพที ่1 แลว้ในแต่ละตวับ่งชี ้จะมอีย่างน้อย 
3 โฟลเดอร ์(Folder) โดยแบ่งโฟลเดอร ์(Folder) ปีการศกึษา 2560 2561 2562 ดงัภาพที ่2 และตารางที ่1 แนวทางการ
จดัเกบ็เอกสารแต่ละพนัธกจิและความเชื่อมโยงตวับ่งชีข้องเกณฑร์ะดบัหลกัสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA สกอ.1.1 ระดบัคณะ
ตามเกณฑ์ ExPEd ขอ้มูลพื้นฐาน Common data Set และน าเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่ความ
เป็นเลศิ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 รปูแบบการออกแบบระบบฐานขอ้มลู 
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ภาพที ่2 รปูการแบ่ง Folder ในแต่ละตวับ่งชี ้

ตารางท่ี 1 แนวทางการจดัเกบ็เอกสารแต่ละพนัธกจิและความเชื่อมโยงตวับ่งชีข้องเกณฑร์ะดบัหลกัสตูรตามเกณฑ ์AUN-
QA สกอ.1.1 และระดบัคณะ เกณฑ ์ExPEd ขอ้มลูพืน้ฐาน Common data Set  



722 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

พนัธกิจ ตวับ่งช้ี ฐานข้อมูลท่ีต้องจดัเกบ็ 

ดา้นการเรยีน
การสอน 
(หลกัสตูร) 

  

AUN.1 ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (1.1, 1.2, 1.3) 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 

EdPEx 37 หลกัสตูรทีไ่ดร้บัรองในระดบันานาชาต ิ 

AUN.2 ขอ้ก าหนดของหลกัสตูร (2.1, 2.2, 2.3)  

AUN.3 โครงสรา้งและเน้ือหาของหลกัสตูร (3.1, 
3.2, 3.3) 

 

AUN.10. การประกนัคุณภาพ (10.1,10.2)  

AUN.4 กลยุทธก์ารเรยีนและการสอน (4.1, 4.2, 
4.3) 

 

สกอ 1.1  

AUN.9 สิง่อ านวยความสะดวกและโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (9.1, 9.2, 9.3,9.4) 

 

ดา้นการเรยีน
การสอน (นิสติ) 

การรบัเขา้ 

AUN 8. คุณภาพผูเ้รยีน (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.5) 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 

EdPEx 7.5  ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และ
ดา้นกลยุทธ ์

EdPEx 20 รอ้ยละของนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑท์ีเ่ขา้
ศกึษาต่อในคณะฯจากโรงเรยีนในเครอืขา่ย/นศ.
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ลอืกคณะฯเป็นอบัดบั 1(ค่ารอ้ยละ) 

CM3 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับ
การศกึษา 

EdPEx 41 ร้ อยละของจ านวนผู้ เ รียน เทียบกับ
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(ค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 7 รอ้ยละของนกัศกึษาทีไ่ปแลกเปลีย่น
ต่างประเทศ (ค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 45 สดัส่วนนักศึกษาต่างประเทศที่รบัเขา้ต่อ
เป้าหมาย (ค่ารอ้ยละ) 

ตดิตาม 

AUN.11 ผลผลติ (11.1)  

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

EdPEx 13 อตัราการคงอยูข่องนกัศกึษาหลงัจบชัน้ปี
แรก(ค่ารอ้ยละ) 
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 AUN.5 การประเมนิผูเ้รยีน (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 

AUN.10. การประกนัคุณภาพ (10.3) 

AUN.5 การประเมนิผูเ้รยีน (5.5) 

 

ดา้นการเรยีน
การสอน(นิสติ) 

การส าเรจ็การศกึษา 

AUN.11 ผลผลติ (11.2) 

 

AUN.11 ผลผลติ (11.3) 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

 

EdPEx 1 ร้อยละของนักศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาตาม
ก าหนด (ค่ารอ้ยละ) ตร ีโท เอก 

(CM7  จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด ,CM7  
จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีต่อบแบบส ารวจเรื่อง
การมงีานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเรจ็การศกึษา CM7  
จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหลงัส าเรจ็
การศกึษา (ไม่นบัรวมผูท้ีป่ระกอบอาชพีอสิระ CM7  
จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ 
CM7  จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่ ี
งานท าก่อนเขา้ศกึษา 

CM7 จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีม่กีจิการของ
ตนเองทีม่รีายไดป้ระจ าอยู่แลว้ CM7  จ านวนบณัฑติ
ระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา CM7 
จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีอุ่ปสมบท CM7  
จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีเ่กณฑท์หาร) 

ดา้นการบรหิาร 

(บุคลากร) 

AUN.6 คุณภาพบคุลากรสายวชิาการ (6.1) 

EdPEx 7.3  ผลลพัธด์า้นบุคลากร 

1. CM4 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ที่
ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 

2. CM4 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีว่ฒุกิารศกึษา
ปรญิญาตร/ีโท/เอก 

3. CM4 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ดี ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอาจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารย/์รอง
ศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์

EdPEx 26 จ านวนอาจารยต่์อจ านวนนกัศกึษา 
(อตัราสว่น) 
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  4. จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES) CM10 
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES) รวมทุก
หลกัสตูร 

ดา้นการเรยีน
การสอน (ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี) 

AUN.10. การประกนัคณุภาพ (10.6) 

AUN.11 ผลผลติ (11.5) 

AUN.10. การประกนัคุณภาพ (10.5) 

ขอ้มลูป้อนกลบัจากศษิยเ์ก่า 

EdPEx 7.2 ผลลพัธด์า้นลกูคา้   

EdPEx 21 

EdPEx 22 

 

 

 

 

 

ดา้นการเรยีน
การสอน (ผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี) 

ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูใ้ชบ้ณัฑติ  

EdPEx 7.2 ผลลพัธด์า้นลกูคา้   

 

CM7  ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้ง
ทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรตีามกรอบ 
TQF เฉลีย่  

EdPEx 23 

บุคลากรสายวชิาการ 

EdPEx 7.3  ผลลพัธด์า้นบุคลากร 

EdPEx 29 ผลการส ารวจความพงึพอใจของบุคลากร
โดยรวมต่อสวสัดกิาร/นโยบาย/การพฒันา คะแนน
(เตม็ 5) 

EdPEx 30 ผลการส ารวจความผกูพนัของบุคลากรต่อ
องคก์ร (การประเมนิผลความผกูพนัของบุคลากร) 
คะแนน(เตม็ 5) 

ผูบ้รหิารหลกัสตูรและผูบ้รหิารคณะ   

EdPEx 7.2 ผลลพัธด์า้นลกูคา้   EdPEx 25 ความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารวชิาการ 
คะแนน (เตม็ 5) 
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ดา้นการวจิยั AUN.11 ผลผลติ (11.4) 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

 

CM8  จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็
การศกึษาในระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพร ่

EdPEx 5 รอ้ยละของผลงานตพีมิพใ์นระดบันานาชาติ
ของบณัฑติศกึษา (ค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 6 จ านวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัจากองคก์ร
ภายนอก (ค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

EdPEx 7.2 ผลลพัธด์า้นลกูคา้   

EdPEx 7.3  ผลลพัธด์า้นบุคลากร 

EdPEx 7.5  ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และ
ดา้นกลยุทธ ์

 

CM6  จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร ปีการศกึษา 2561-2563 

CM6  จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร
ปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

EdPEx 8 Citation per Publication (อตัราสว่น) 

EdPEx 9 จ านวนสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร (เรื่อง) 

EdPEx 10 จ านวนผลงานวจิยัของอาจารยท์ีไ่ดร้บั
รางวลั 

EdPEx 28 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่ผลงานวจิยัตพีมิพ์
ระดบันานาชาต(ิค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 24 รอ้ยละของจ านวนหน่วยงานภายนอกทีใ่ห้
ทุนวจิยัซ ้า (ค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 14 จ านวนนวตักรรมทีเ่กดิจากคนในองคก์ร 
(ชิน้งาน/ปี)  

EdPEx 49 จ านวนรางวลัทีอ่งคก์ารไดร้บัจาก
หน่วยงาน 

EdPEx 48 อนัดบั QS Ranking (ล าดบัที)่ภายนอก 
(จ านวนรางวลั) 

AUN.10 การประกนัคุณภาพ (10.4)  
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 AUN.6 คุณภาพบคุลากรสายวชิาการ (6.7) 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

EdPEx 15 รอ้ยละของงานวจิยัทีแ่ลว้เสรจ็ตามก าหนด
ระยะเวลา (ค่ารอ้ยละ) 

 EdPEx 7.5  ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และ
ดา้นกลยุทธ ์

EdPEx 42 สดัสว่นเงนิวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก/
ภายใน (ค่ารอ้ยละ 

ดา้นการบรกิาร
วชิาการ 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 

EdPEx 7.5  ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และ
ดา้นกลยุทธ ์

EdPEx 11 จ านวนผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการพฒันาใน
หลกัสตูรต่อปี (คน) 

EdPEx 12 จ านวนโครงการบรกิารวชิาการทีส่รา้ง
รายไดต่้อปี (จ านวน/บาท) 

EdPEx 40 จ านวนชมุชนทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ภายใตค้วามร่วมมอืกบัคณะฯ (จ านวนชมุชน) 

EdPEx 43 รายรบัต่อปีจากการบรกิารวชิาการ (คดิ
รวมตน้ทุน) (บาท) 

ดา้นการท านุ
บ ารุง
ศลิปะวฒันธรรม 

การสง่เสรมิสนบัสนุนศลิปะและวฒันธรรม                                                                   

ดา้นการบรหิาร 

(บุคลากร) 

AUN.6 คุณภาพบคุลากรสายวชิาการ (6.5, 6.6)  

EdPEx 7.3  ผลลพัธด์า้นบุคลากร 

CM5 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรแยกตามวฒุิ
การศกึษาปรญิญาตร/ีโท/เอก 

CM5 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ดี ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการอาจารย/์ผูช้่วยศาสตราจารย/์รอง
ศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์

EdPEx 27 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วชิาการ คะแนน (เตม็ 5) 

AUN.7 คุณภาพบคุลากรสายสนบัสนุน (7.1, 
7.2, 7.3)  

EdPEx 7.3  ผลลพัธด์า้นบุคลากร 

EdPEx 31 อตัราการลาออกของบุคลากร (ค่ารอ้ยละ) 

AUN.7 คุณภาพบคุลากรสายสนบัสนุน (7.4,7.5)  

EdPEx 7.3  ผลลพัธด์า้นบุคลากร 

EdPEx 32 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดร้บัการอบรม
พฒันาตามแผน (ค่ารอ้ยละ) 
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พนัธกิจ ตวับ่งช้ี ฐานข้อมูลท่ีต้องจดัเกบ็ 

ดา้นการบรหิาร
จดัการ 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 

EdPEx 34 ระดบัความเชื่อมัน่ในการน าของทมี
ผูบ้รหิาร คะแนน (เตม็ 5) 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 
EdPEx 7.5  ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และ
ดา้นกลยุทธ ์

 

EdPEx 33 รอ้ยละของบคุลากรทีร่บัทราบวสิยัทศัน์
และแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร คะแนน (เตม็ 5)  

EdPEx 46 รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

ตามแผนปฏบิตักิารทีส่ าคญั (ค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 47 รอ้ยละความส าเรจ็ของ 

ตวัชีว้ดัตามแผนกลยทุธ ์(ค่ารอ้ยละ) 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 

EdPEx 7.5  ผลลพัธด์า้นการเงนิ การตลาด และ
ดา้นกลยุทธ ์

EdPEx 39 จ านวนขอ้แนะน าใหม้กีารแกไ้ขโดยผู้
ตรวจสอบการเงนิทีเ่ป็นอสิระ (จ านวนขอ้แนะน า) 

EdPEx 44 การลดตน้ทุนต่อหน่วย 

ดา้นการบรหิาร
จดัการ 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 

EdPEx 18การรบัมอืกบัการถูกโจมตทีางไซเบอร ์
(จ านวนครัง้) 

EdPEx 35 ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิดา้นธรรมาภบิาล
ของทมีผูบ้รหิาร คะแนน (เตม็ 5) 

EdPEx 36 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนจากการกระท าผดิ
กฏหมาย ขอ้บงัคบั และการรบัรองมาตรฐาน (จ านวน
ขอ้รอ้งเรยีน) 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นผลผลติและกระบวนการ 

 

EdPEx 16 จ านวน Best Practices ทีเ่กดิจากการ
ปรบัปรุงกระบวนการ (ชิน้งาน) 

AUN 9. สิง่อ านวยความสะดวกและโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (9.5) 

EdPEx 7.1 ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
และดา้นกระบวนการ 

EdPEx 7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและธรร
มาภบิาล 

EdPEx 17อตัราการเกดิอุบตัเิหตุภายในองคก์ร(ขัน้2 
ขึน้ไป) (ครัง้ต่อคน) 

EdPEx 19ระดบัความพรอ้มในการรบัมอืกบัภาวะ
ฉุกเฉิน (ระดบั) 

EdPEx 38 จ านวนหอ้งปฏบิตักิารวจิยัทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน (จ านวนหอ้งวจิยั) 
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 ขัน้ตอนที ่3 :  C(Check) การตรวจสอบ 

     3.  ทดสอบใชร้ะบบ เป็นระยะเวลา 2 เดอืน ดงันี้  

      3.1 ใหส้ทิธิเ์จา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ อพัโหลดไฟลเ์อกสาร ฐานขอ้มลูบน 
UP Office 365 ตามแผนทีก่ารจดัเกบ็เอกสาร ฐานขอ้มลู ExPEd-AUN-QA ยอ้นหลงัอย่างน้อย 3 ปีการศกึษา (2560, 2561, 
2562) ดงัตารางที ่2 และสามารถแกไ้ขไฟลเ์อกสารในฐานขอ้มลูบน UP Office 365 ได ้ 

ตารางที ่2 แผนทีก่ารจดัเกบ็เอกสาร ฐานขอ้มลู ExPEd-AUN-QA 

พนัธกิจ ช่ือแหล่งขอ้มูล 

การเรียนการสอน 

จ านวนหลกัสตูร 

จ านวนรายวชิา 

จ านวนนกัศกึษา 

จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES)  

จ านวนบณัฑติ 

ศษิยเ์ก่า 

คะแนนการสอบ 

รางวลันิสติ 

ความพงึพอใจ(นายจา้ง/หลกัสตูร/การจดัการเรยีนการสอน/สิง่สนบัสนุน 
การเรยีนการสอน/กจิกรรมพฒันานิสติ) 

สหกจิศกึษา 

เทคนิคการสอน สือ่ออนไลน์ เอกสารประกอบการสอน 

บริการวิชาการ 

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการ 

จ านวนคน/จ านวนหน่วยงานความร่วมมอื 

จ านวนเงนิ 

ความพงึพอใจ 

วิจยั 
จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย ์
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จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

จ านวนเงนิวจิยั 

จ านวนโครงการ/จ านวนทุน 

ระยะเวลาในการท าวจิยั 

ความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร 

ความพงึพอใจของผูใ้ชผ้ลงานวจิยั 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

วจิยัในมนุษย ์

ท านุบ ารงุ
ศิลปวฒันธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 

จ านวนผลงาน 

จ านวนโครงการ 

พนัธกิจ ช่ือแหล่งขอ้มูล 

ด้านการบริหารจดัการ 

การพฒันาบุคลากร 

การเงนิ 

พสัด ุ

แผนยุทธศาสตร ์

แผนปฏบิตักิาร 

ความโปร่งใส 

ธรรมาธบิาล 

การจดัการความรู ้

จ านวนรางวลัการเรยีนการสอน วจิยั บรกิารวชิาการ ท านุบ ารุง และหน่วยงาน 

Green office 

จ านวนความร่วมมอื MOU 
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จ านวนอาจารย ์

จ านวนเจา้หน้าที ่

วุฒกิารศกึษา 

ต าแหน่งทางวชิาการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ดี ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ค่า FTE 

ความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน 

 

      3.2  ให้สทิธิผ์ู้รบัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ฐานขอ้มูลบน UP 
Office 365 เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัท ากร๊าฟ เพื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เหน็แนวโน้มของผลลพัธ ์เทยีบเคยีง
กบัคู่เทยีบ เขยีนเล่มรายงาน และรบัการประเมนิตนเอง เพื่อน าไปสูก่ารยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสูค่วาม
เป็นเลศิ ดงัภาพที ่3 

ภาพที ่3 รายชื่อสมาชกิและการใหส้ทิธิเ์ขา้ไปในกลุ่ม EdPEx-AUN QA ฐานขอ้มลูบน  

UP Office 365 

     3.3 ประเมนิประสทิธภิาพ โดยการทดสอบอพัโหลดและดาวน์โหลดไฟลเ์อกสาร ฐานขอ้มูล
บน UP Office 365 ) พบว่าสามารถอพัโหลดและดาวโหลดไฟลไ์ดส้ะดวก รวดเรว็ และลดความซ ้าซอ้นในการขอขอ้มลู 

 ขัน้ตอนที ่4 :  A(Act) การปรบัปรุงแกไ้ข 

     4. สนทนากลุ่ม (Focus group) คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ 
ประเมนิระบบฐานขอ้มลู โดยจดัท าแบบบนัทกึประเดน็(หลงั)หลงัจากการด าเนินงานคณะกรรมการไดส้นทนากลุ่ม เพื่อ
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ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูล พบว่า ดา้นการออกแบบฐานขอ้มลูตามพนัธกจิของคณะวทิยาศาสตร ์มคีวามสะดวกและง่าย
ต่อการใชง้าน 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

  จากการวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบฐานขอ้มูลงานประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการคณะวทิยาศาสตรส์ูค่วามเป็นเลศิ พบว่า 

  1. ผูว้จิยัไดป้ระชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ระหว่างคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสูค่วาม
เป็นเลิศ ประจ าปี 2562 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะปัญหาหลังจากสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 
(Screening) ภายใต้โครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 ปี 2562 ประเมนิโดยใช้
แบบบนัทกึประเดน็(ก่อน) พบว่า ฐานขอ้มูลงานประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์เป็นฐานขอ้มูลทีต่อบ
ตวัชี้วดัของเกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) และเกณฑ์ CUPT Indicators ตาม
คู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษา CUPT QA ฉบบัปีการศกึษา 2558-2560 ท าใหข้อ้มูลในฐานขอ้มูลงานประกนัคุณภาพ
การศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์ไม่ครอบคลุมตวัชีว้ดัตามบรบิทของการด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลศิ EdPEx ซึ่งสอดคล้องกบั ปรยีานุช ชยักองเกยีรติ และคณะ [3] มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของคณาจารย์และ
เจา้หน้าทีอ่ย่างต่อเนื่องและน าไปใช ้

  2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ให้ออกแบบระบบฐานขอ้มูล โดยตัง้เป็นกลุ่มแชร์
ขอ้มูล ชื่อกลุ่ม EdPEx-AUN QA บน UP Office 365 และแบ่งตามพนัธกจิ โฟลเดอร ์(Folder) (การเรยีนการสอน ท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม บรกิารวชิาการ บรหิารจดัการ วจิยั) ดงัภาพที ่1 แลว้ในแต่ละตวับ่งชี ้จะมอีย่างน้อย 3 โฟลเดอร ์
(Folder) โดยแบ่งโฟลเดอร์ (Folder) ปีการศึกษา 2560 2561 2562 และน าเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ซึง่สอดคลอ้งกบั อภวิฒัน์ สวสัดริตัน์ และคณะ [4] จดัเกบ็ขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูแบบฐานขอ้มลูเพือ่
อ านวยความสะดวกใหอ้าจารยใ์นสาขาวชิาสามารถตรวจสอบองคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้และเรยีกดูขอ้มูลการประเมนิผ่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตได ้

 3. การทดสอบระบบ เป็นระยะเวลา 2 เดอืน ดงันี้  

     3.1  ใหส้ทิธิเ์จา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีร้ะดบัคณะอพัโหลดไฟล ์ในฐานขอ้มูลบน UP Office 365 ตาม
แผนทีก่ารจดัเกบ็เอกสาร ยอ้นหลงัอย่างน้อย 3 ปีการศกึษา (2560, 2561, 2562) และสามารถแกไ้ขไฟลเ์อกสารได ้ 

    3.2 ให้สทิธิผ์ู้รบัผดิชอบตวับ่งชี้ระดบัคณะดาวน์โหลดไฟล์ ฐานขอ้มูลบน UP Office 365 ประกอบด้วย
ขอ้มูลผลลพัธห์มวด 7 ไปใชใ้นการจดัท ากร๊าฟแสดงขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เหน็แนวโน้ม
ของผลลพัธ ์เทยีบเคยีงกบัคู่เทยีบ เขยีนเล่มรายงาน และรบัการประเมนิตนเอง เพื่อน าไปสู่การยกระดบัประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ 

    3.3 ประเมนิประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ สามารถอพัโหลดและดาวโหลดไฟลไ์ดส้ะดวก รวดเรว็ 
และลดความซ ้าซอ้นในการขอขอ้มลู ซึง่สอดคลอ้งกบั ณฐัชาสทิธิ ์ชเูกยีรตดิขจร[5] ทีว่่า ระบบสามารถช่วยลดขัน้ตอนการ
ท างาน ลดจ านวนเอกสารทีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิฯ และสามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนด 
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  4. สนทนากลุ่ม (Focus group) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประเมินระบบ
ฐานขอ้มลู โดยจดัท าแบบบนัทกึประเดน็(หลงั)หลงัจากการด าเนินงานคณะกรรมการไดส้นทนากลุ่ม เพื่อปรบัปรุงระบบ
ฐานขอ้มูล พบว่า ดา้นการออกแบบฐานขอ้มูลตามพนัธกจิของคณะวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นการผลติบณัฑติ ดา้นการ
วจิยั ดา้นการบรกิารวชิาการ ดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ดา้นการบรหิาร มคีวามสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน ซึง่
สอดคล้องกบั วรวรรณ วาณิชย์เจรญิชยั [6] ที่ว่า การเรยีนรู้ผ่านการปฏบิตัิที่แต่ละบุคคลเรยีนรู้ร่วมกนัในการวเิคราะห์
ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรยีนรูแ้ละการสะทอ้นกลบัอย่างต่อเนื่อง โดยการท างานบนปัญหาจรงิและสะทอ้นกลบับน
ประสบการณ์ของตนเอง เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา แลว้น าแนวทางการแกไ้ขปัญหาทีผ่่านการพจิารณาน ามาปฏบิตั ิ

 ขอ้เสนอแนะ  

 1. ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและระบวุนัเดอืน ปี ทุกครัง้ ก่อนการอพัโหลดฐานขอ้มลูบน UP 
Office 365  

 2. ควรพฒันาฐานขอ้มลูบน UP Office 365 ทีจ่ดัเกบ็เป็นไฟลข์อ้มลู อยู่ในระบบสารสนเทศ 

 

กิติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัพะเยา สนับสนุนการวจิยัเพื่อการพฒันางานประจ า รุ่นที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ทุกท่าน 

 

เอกสารอ้างอิง  

1.  ทีเ่กณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ ฉบบัปี 2558-2561. ส านกัมาตรฐานและประเมนิผล
อุดมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. หน้า ก   
2.  แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567. หน้า 52-53. 
3. ปรยีนุช ชยักองเกยีรต,ิ วราภรณ์ ศวิด ารงพงศ ์และมยุร ียปีาโล๊ะ. การจดัการความรูใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์2553; 2(1) : 90-95. 
4. อภวิฒัน์ สวสัดริตัน์, อศิรา โคตุทา และเกศรนิดา ไสวงาม. การวจิยัพฒันาโปรแกรมฐานขอ้มลูงานประกนัคุณภาพ
การศกึษาในสถานศกึษา. บทคดัย่อรายงานวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยา
เขตขอนแก่น. 
5. ณฐัชาสทิธิ ์ ชเูกยีรตขิจร. การพฒันาฐานขอ้มลูงานประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนาภาคพายพั เชยีงใหม่. บทคดัย่อวทิยานิพนธ ์ปีการศกึษา 2554. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. หน้า ง.   
6. วรวรรณ วาณชิยเ์จรญิชยั. การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั.ิ ไดจ้าก http://www.ns.mahidol.ac.th/english/km/article/ 
actionlearning.pdf. คน้เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2557.4.   
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ฐานข้อมลูและพิกดัทางภมิูศาสตรข์องพรรณไม้ดอกเพ่ือการศึกษา 

ทางพฤกษศาสตร ์ในมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

ววิฒัน์ ถารนิ* และ นฤมล บุญเรอืง 

 

บทคดัย่อ 

 

งานวจิยันี้ไดด้ าเนินการส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลูและพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณไมด้อกเพื่อการเรยีนการ
สอนทางดา้นพฤกษศาสตรใ์นสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ในระหวา่งปีการศกึษา 2563 
(เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ถงึเดอืนมกราคม 2564) โดยแบ่งพืน้ทีส่ ารวจออกเป็น 5 พืน้ที ่(A, B, C, D และ E) โดยท าการ
ส ารวจพรรณไมด้อกพรอ้มทัง้ถ่ายภาพพชืในภาคสนามและเกบ็ตวัอย่างพชืมาตรวจสอบเอกลกัษณ์และจ าแนกตาม
หลกัการทางอนุกรมวธิาน บนัทกึขอ้มลูทางพฤกษศาสตร ์นิเวศวทิยา และการกระจายพนัธุ ์และระบุพกิดัทางภมูศิาสตร์
โดยเครื่อง GPS จากการส ารวจพบจ านวนพรรณไมด้อกในพืน้ทีศ่กึษาทัง้สิน้ 33 วงศ ์จ านวน 77 ชนิด จ าแนกเป็นพชืที่
พบในแหล่งศกึษา A, B, C, D และ E จ านวน 14, 43, 10, 3 และ 26 ชนิด ตามล าดบั งานวจิยันี้ช่วยท าใหก้ารท างาน
ทางดา้นวชิาการของนกัวทิยาศาสตรใ์นสาขามปีระสทิธภิาพสงูขึน้ โดยช่วยลดระยะเวลาในการแสวงหาตวัอยา่งพรรณ
ไมด้อกเพื่อการเรยีนการสอน ลดปัญหาความผดิพลาดในการเกบ็ตวัอย่างและสามารถเกบ็ตวัอยา่งแทนกนัได ้อกีทัง้ยงั
เป็นการเผยแพร่ขอ้มลูทางพฤกษศาสตรท์ีม่ใีนมหาวทิยาลยัพะเยาไดอ้ย่างถูกตอ้ง สง่เสรมิการสรา้งจติส านึกทีด่ต่ีอการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชน์พนัธุพ์ชือย่างยัง่ยนืต่อไป 

 

ค าส าคญั : พกิดัทางภมูศิาสตร,์ ระบบระบุต าแหน่งบนพืน้โลก, ฐานขอ้มลูพรรณไมด้อก 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

ผูน้ิพนธป์ระสานงาน, e-mail: wiwat.th@up.ac.th 

mailto:wiwat.th@up.ac.th
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Flowering Plant Database and Geocode for Botanical Studies in 

University of Phayao. 

 

Wiwat Tharin* and Narumol Boonruang 

 

 

ABSTRACT  

  

This research presents the database and geocode of flowering plants for botanical studies in 
Department of Biology, School of Science, University of Phayao between the academic year 2020 (from 
February 2020 to January 2021). The study area was divided to five subareas (A, B, C, D and E).Target plants 
were observed including photographed and collected for identification and classification. Botanical and 
ecological data and plant distribution areas were recorded. GPS trackers were used for geocoding. Thirty-three 
families were found in study area. Fourteen, 43, 10, 3, and 26 species were recognized from area A, B, C, D 
and E, respectively. This work promotes high efficiency of academic work, reduces of time consuming and 
handling of plant sample errors, enhances correctly botanical data distribution, supports plant biodiversity 
conservation and increases realization in sustainable of plant genetic resource use. 

 

Keywords:Geocode, GPS, Flowering Plant Database 
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บทน า 

 มหาวทิยาลยัพะเยาก่อตัง้ขึน้ในพืน้ทีป่่าไมม้าก่อน มพีืน้ทีป่ระมาณ 5,700 ไร่ ซึง่พืน้ทีป่่าดงักล่าวเป็นประเภท
ป่าเตง็รงั โดยมพีรรณไมน้านาชนิดกระจายอยู่อย่างหลากหลายรวมทัง้พรรณไมด้อกดว้ย [1], [2] แต่ในปัจจุบนัการ
พฒันาและความเจรญิกา้วหน้าทีเ่ขา้มาท าใหส้ภาพป่าถูกท าลายไปมาก ท าใหพ้รรณไมต่้างๆ เหลอืลดน้อยลง และ
ตรงกนัขา้มการพฒันาและความเจรญิกไ็ดน้ ามาซึง่พรรณไมช้นิดอื่น ๆ ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่พรรณไมด้อกทีไ่ม่เคยมี
ในบรเิวณมหาวทิยาลยักม็เีพิม่เขา้มาดว้ยเช่นกนั ท าใหเ้กดิความหลากชนิดของพรรณไมด้อกขึน้ ซึง่ในการเรยีนการ
สอนภาคปฏบิตักิารของมหาวทิยาลยัพะเยาในสาขาชวีวทิยานัน้ไดม้กีารน าสว่นต่างๆ ของพรรณไมด้อก เช่น ล าตน้ ใบ 
ดอก และผล มาใชใ้นการศกึษาส าหรบันิสติทางดา้นพฤกษศาสตรเ์ป็นอย่างมากในหลายรายวชิา ซึง่ในการศกึษาใน
รายวชิาทางพฤกษศาสตรน์ัน้มคีวามจ าเป็นตอ้งออกเกบ็ตวัอย่างภาคสนามมาใชใ้นการท าปฏบิตักิาร โดยในการเกบ็แต่
ละครัง้จะตอ้งเกบ็พรรณไมด้อกหลายชนิดและเป็นจ านวนมาก ซึง่บางชนิดกระจายพนัธุอ์ยูห่่างไกลกนั บางชนิดหายาก 
และบางชนิดไม่สามารถระบุชนดิได ้ ท าใหเ้กดิปัญหาในการเกบ็ตวัอย่างตามมา กล่าวคอื ไม่มขีอ้มลูพรรณไมด้อกทุก
ชนิดในมหาวทิยาลยัพะเยา ไมรู่ต้ าแหน่งทีต่ัง้ของพรรณไมด้อกทีต่อ้งการ ใชเ้วลามากในการออกหาเกบ็ตวัอย่าง และ
ตอ้งเกบ็ตวัอย่างโดยนกัวทิยาศาสตรท์ีรู่จ้กัพรรณไมด้อกนัน้เท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้จงึไดม้แีนวคดิในการส ารวจและจดัท า
ฐานขอ้มลูและพกิดัของพรรณไมด้อกในมหาวทิยาลยัพะเยาทีม่คีวามถูกตอ้ง และทนัสมยั ซึง่จะมปีระโยชน์อย่างยิง่ใน
การแกปั้ญหาการออกภาคสนามเกบ็ตวัอย่างพรรณไมด้อกของนกัวทิยาศาสตรแ์ละต่อการศกึษาในภาคปฏบิตักิารของ
สาขาชวีวทิยาและน าไปประยุกตใ์ชเ้ชงิชวีวทิยาไดอ้กีในหลายแขนง รวมถงึเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจน าไปใชป้ระโยชน์ตลอดจน
น าไปพฒันาในดา้นการเรยีนการสอนต่อไป   

 

อปุกรณ์และวิธีศึกษา 

 วสัดอุปุกรณ์ 

 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการส ารวจและบนัทกึขอ้มูลในภาคสนาม ไดแ้ก่ เครื่อง GPS ยีห่อ้ Garmin รุ่น Oregon 
650, กลอ้งถ่ายรปู, กรรไกรตดักิง่, แผ่นพลาสตกิสขีาว ขนาด 1×1 เมตร ส าหรบัรองถ่ายรปูตวัอย่าง, สมุดบนัทกึ, ดนิสอ
, ป้ายแทก็พลาสตกิส าหรบัตดิรหสัพรรณไมด้อก, เทปกาวใส และลวด 

 วิธีการเกบ็และศึกษาข้อมูล 

 1. รวบรวมรายชื่อพรรณไมด้อกทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างในการเรยีนการสอนทางด้านพฤกษศาสตร์ของสาขาวชิา
ชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ระหว่างปีการศกึษา 2563 (เดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ถงึเดอืนมกราคม 
2564) 

 2. ก าหนดพืน้ทีศ่กึษาภายในมหาวทิยาลยัพะเยา โดยแบ่งเขตพืน้ทีอ่อกเป็น 5 พืน้ที ่ไดแ้ก่พืน้ที ่A บรเิวณ
แปลงเกษตร คณะเกษตรศาสตร,์ พืน้ที ่B บรเิวณอาคาร ICT และอาคารปฏบิตักิารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,์ พืน้ที ่C 
บรเิวณอาคารบรหิารและหอประชุมพญาง าเมอืง, พืน้ที ่D บรเิวณหน้าอาคารเรยีนรวม PKY และพืน้ที ่E บรเิวณอาคาร
คณะวทิยาศาสตร ์คณะพยาบาล และคณะเกษตรศาสตร ์(ภาพที ่1) 

 3. บนัทกึลกัษณะและถ่ายภาพลกัษณะของ ล าตน้ ใบ ดอก และผล ของพรรณไมด้อกทีพ่บตามพืน้ทีศ่กึษา 
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 4. ใชเ้ครื่อง GPS บนัทกึพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณไมด้อกแต่ละชนิด 

 5. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ดอกแต่ละชนิดและท าการจัดจ าแนก ระบุชนิดพืช  ชื่อวงศ์ ชื่อ
วทิยาศาสตร ์ชื่อไทย [3], [4] และจดัท าขอ้มลูทางพฤกษศาสตร ์และขอ้มลูทางนิเวศวทิยา รวมถงึระบุการกระจายพนัธุ ์

 7. ท าการตรวจเอกลกัษณ์ จดัจ าแนก และเทยีบเคยีงตวัอย่าง เพื่อหาขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์และลกัษณะ
ประจ าวงศข์องพรรณไมท้ีถู่กตอ้ง [5], [6], [7] 

 8. ตดิ Tag รหสัของพรรณไมด้อกแต่ละชนิด 

 9. จดัท าฐานขอ้มลูและพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณไมด้อกเพื่อการศกึษาทางพฤกษศาสตรใ์นมหาวทิยาลยั
พะเยา 

 10 จดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมนิการใชง้านฐานขอ้มลูและพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณไมด้อก 

 11 น าฐานข้อมูลและพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพรรณไม้ดอกที่จ ัดท าขึ้นมาทดลองใช้งาน โดยนิสิตและ
นกัวทิยาศาสตรพ์รอ้มทัง้ใหต้อบแบบสอบถามการใชง้าน ก่อนและหลงัการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 พืน้ทีส่ ารวจพรรณไมใ้นมหาวทิยาลยัพะเยาซึง่แบ่งออกเป็น 5 พืน้ที ่ไดแ้ก่ พืน้ที ่A, B, C, D และ E 

 

ผลการศึกษา 

 จากการส ารวจพรรณไมด้อกทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนภาคปฏบิตักิารของสาขาวชิาชวีวทิยา จากพืน้ทีท่ี่
ท าการศกึษาทัง้หมด พบความหลากหลายของพรรณไมด้อกทีใ่ชอ้ยู่ 33 วงศ ์จ านวน 77 ชนิด [8] ซึง่มหีลายชนิดทีเ่ป็น
ทีรู่จ้กักนัอย่างดแีละน ามาใชศ้กึษาในหอ้งปฏบิตักิารอยู่เป็นประจ า เช่น Crinum asiaticum L., Muntingia calabura 
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L., Ixora chinensis Lamk., Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth., Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby, 
ฯลฯ (ภาพที ่2) โดยแต่ละพืน้ทีศ่กึษาพบจ านวนพรรณไมด้อกดงันี้ พืน้ที ่A พบจ านวน 13 วงศ ์14 ชนิด พืน้ที ่B พบ
จ านวน 21 วงศ ์43 ชนิด พืน้ที ่C พบจ านวน 9 วงศ ์10 ชนิด พืน้ที ่D พบจ านวน 3 วงศ ์3 ชนิด พืน้ที ่E พบจ านวน 16 
วงศ ์26 ชนิด(ตารางที ่1) 

 พืน้ที ่B เป็นพืน้ทีศ่กึษาทีม่คีวามหลากหลายและการกระจายตวัของพรรณไมด้อกมากทีส่ดุ รองลงมาคอืพืน้ที ่
E, A, C, และ D ตามล าดบั อกีทัง้ยงัมพีชืทีพ่บไดเ้ฉพาะในแหล่งศกึษาพืน้ทีต่่าง ๆ เช่น พืน้ที ่A พบมะดนั, หน่อไมฝ้รัง่, 
เชอรีไ่ทย, ผกักระเฉด, มะเฟือง, มะนาว และหม่อน (ไมป้ลกู) พืน้ที ่B พบพชืทีม่เีฉพาะบรเิวณน้ีคอื พวงแสดเถา, อบเชย
ไทย, กลว้ยพดั, ดอนญ่า, หวา้, แปรงลา้งขวด, คลา้น ้าช่อหอ้ย, พวงแสดตน้ และผกัเฮอืด (ไมป้ลกู) ส าหรบัพืน้ที ่C พชื
ทีพ่บมเีฉพาะบรเิวณน้ีคอื ชอ้งนาง, ล าดวน, พุดตาน, พูจ่อมพล, บวัสาย และทองกวาว(ไมป้ลกู) พืน้ที ่D พบ พลบัพลงึ, 
การเวก และพวงทองตน้ เป็นพชืทีม่เีฉพาะ และพืน้ที ่E พชืทีพ่บเฉพาะคอื ขาไก่ด่าง, โมก, หมากเขยีว, หมากนวล, 
เหลอืงออสเตรเลยี,พุดซอ้น และยอบา้น (ไมป้ลกู) [9], [10] ทัง้นี้พบว่าพชืทีม่คีวามหลากหลายมากทีส่ดุคอืพชื วงศ ์
Fabaceae พบพชื 11 ชนิด รองลงมาคอืพชืในวงศ ์Apocynaceae และ Arecaceae พบพชืทัง้สิน้วงศล์ะ 7 ชนิด พชืใน
วงศ ์Rubiaceae พบจ านวน 5 ชนิด ส าหรบัพชืในวงศ ์Acanthaceae, Bignoniaceae พบจ านวนพชือย่างละ 4 ชนิด และ
พชืทีพ่บจ านวน 3 ชนิด จดัอยูใ่นวงศ ์Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Moraceae และ Myrtaceaeส าหรบัพชืในวงศ ์
Annonaceae, Malphighiaceae, Malvaceae, Rutaceae พบตวัอย่างพชืเพยีงวงศล์ะ 2 ชนิด สว่นวงศอ์ื่น ๆ อกี 19 วงศ ์
พบเพยีงวงศล์ะ 1 ชนิด การส ารวจครัง้นี้ สามารถบนัทกึลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ถ่ายรปู ตน้ ใบ ดอก ผล และตดิรหสั

พรรณไมด้อก พรอ้มทัง้บนัทกึพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณไมด้อกชนิดต่าง ๆ (ภาพที ่3) ไดค้รบถว้นทุกชนิด  

 จากแบบสอบถามการใชง้านฐานขอ้มลูพรรณไมด้อก ก่อนและหลงัการใช ้จากผูป้ระเมนิจ านวน 22 คน พบว่า
คะแนนจากการประเมนิหลงัใชง้านฐานขอ้มลูพรรณไมด้อกทัง้ 5 หวัขอ้ มคีะแนนสงูกว่าก่อนการใชง้าน(ภาพที ่4) 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 จากแบบสอบถามการใชง้านฐานขอ้มูลและพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณไมด้อก ในมหาวทิยาลยัพะเยาทีท่ า
ขึน้ เหน็ได้ว่าผู้ใช้งานในกลุ่มนักวทิยาศาสตร์ และนิสติมคีวามพงึพอใจในระดบั พงึพอใจมาก และเป็นแนวทางเพื่อ
การศกึษาทางพฤกษศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัพะเยา โดยมขีอ้แนะน าถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เช่น ท าใหรู้ต้ าแหน่งทีต่ัง้และ
สามารถลดเวลาในการเกบ็ตวัอย่างของพรรณไมด้อก และสามารถเกบ็ไดถู้กต้องตรงตามทีต่อ้งการ [11] อกีทัง้ยงัท าให้
เจ้าหน้าทีใ่นหอ้งปฏบิตัิการ นิสติ และผู้ที่สนใจรู้จกัพรรณไมด้อกชนิดต่างๆ มากขึน้และยงัใชเ้ป็นเอกสารส าหรบัการ
ค้นคว้าพชืชนิดต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัได้ดว้ย [12] การส ารวจพื้นทีต่วัอย่างจ านวน 5 พื้นที่ย่อยในมหาวทิยาลยัและ
พืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึได ้พบพรรณไมด้อกทัง้หมด 34 วงศ ์วงศท์ีพ่บมากทีสุ่ดคอื วงศ ์Fabaceae, (11 ชนิด) รองลงมา
คือ  Apocynaceae,  Arecaceae (7 ชนิ ด ) ว งศ์  Rubiaceae (5 ชนิ ด ), และชนิ ดพรรณไม้ดอกจะลดลงมาใน
วงศ์Acanthaceae, Bignoniaceae (4 ชนิด), Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Moraceae และ Myrtaceae (3 ชนิด), 
Annonaceae, Malphighiaceae, Malvaceae, Rutaceae (2 ชนิด) และอกี 19 วงศ ์(1 ชนิด) และแบ่งเป็นไมป่้า จ านวน 
4 ชนิด ไมท้ีน่ ามาปลกูจ านวน 73 ชนิด จากผลการศกึษาดงักล่าวจะเหน็ไดว้่าพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัพะเยาบรเิวณต่าง ๆ 
มพีรรณไมด้อกปลูกกระจายตวัปนกนั ดงันัน้การจดัท าขอ้มูลพกิดัของพรรณไมด้อกและระบุชื่ อ ชนิดพนัธุ ์ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร ์พรอ้มทัง้รปูภาพ จะท าใหเ้กดิความชดัเจนในชนิดของพชื และแหล่งทีม่า รวมถงึสบืคน้ไดว้่าพชืดงักล่าวมี
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ความเป็นมาอย่างไร [13] นอกจากนี้ยงัสง่ผลต่อการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื และสามารถวางแผนทีจ่ะปลกูพรรณไมด้อกที่
มคีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีไ่ด้ นอกจากนี้ผลการประเมนิก่อนใชแ้ละหลงัใชฐ้านขอ้มูลยงัท าใหท้ราบว่าฐานขอ้มูล
ดงักล่าวมปีระโยชน์อย่างมากต่อผูใ้ชง้าน(ภาพที ่4) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ฐานขอ้มลูและพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณไมด้อกเพื่อการศกึษาทางพฤกษศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัพะเยานี้ 
ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุขทีก่รุณาใหค้ าแนะน าตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างด ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 

 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัพะเยาทีเ่อื้ออ านวยสถานที่ส าหรบัการท าวจิยัและสิง่อ านวยความสะดวก รวมถงึ
ขอบคุณผูร้่วมงานทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในดา้นต่าง ๆ จนท าใหฐ้านขอ้มูลและพกิดัทางภูมศิาสตรข์องพรรณพชื
เพื่อการศกึษาทางพฤกษศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัพะเยานี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ี

 ทางผู้จ ัดท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลและพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพรรณไม้ดอกเพื่อการศึกษาทาง
พฤกษศาสตร์ในมหาวทิยาลยัพะเยาทีจ่ดัท าครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัต่อการเกบ็ตวัอย่าง
พรรณไมด้อกเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอน และงานวจิยัขัน้พืน้ฐานทางพฤกษศาสตร ์แก่ผูใ้ชแ้ละผูท้ีส่นใจศกึษาต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 4 กราฟแสดงคะแนนการประเมนิก่อนใชแ้ละหลงัใชฐ้านขอ้มลูพรรณไม ้

 

 

1.63 1.59

2.27 2.18
1.9

3.50 3.63
3.86

3.31
3.68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ก่อนใชง้าน

หลงัใชง้าน

การหา
ต าแหน่ง 

ความสะดวก 
รวดเรว็ 

ความถูกตอ้ง
ในการเกบ็ 

รูจ้กัพรรณไม้
ดอกมากขึน้ 

ประโยชน์
ทีไ่ดร้บั 

 

หวัขอ้ 

คะแนน 

 

ข ค ง ฉ ช ซ 
ฏ ณ 

ถ ท บ ป 



739 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

เอกสารอ้างอิง  

 [1] พชัร ีสแีกว้. (2551). ความหลากหลายของไมย้นืตน้และไมพุ้่ม ในมหาวทิยาลยันเรศวร พะเยา.การศกึษา 

  คน้ควา้ดว้ยตนเอง สาขาวชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลยันเรศวร พะเยา.  

 [2] เกือ้กลู กุสสลานุภาพ. (2557). ศกึษาความหลากหลายของพชืในมหาวทิยาลยัพะเยา (ทศิเหนือ) 

  การศกึษาอสิระ สาขาวชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลยัพะเยา.  

 [3] ราชนัย์ ภู่มา และสมราน สุดด ี(บรรณาธกิาร).(2557). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมติินันท์ (ฉบบั
  แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2557). กรุงเทพฯ : ส านักงานหอพรรณไม ้ส านักวิจยักรอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละพนัธุพ์ชื กรม
  อุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื. 

 [4] ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สทิธิสุนทร และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร. (2543). ต้นไม้เมืองเหนือ:คู่มอืศกึษา
พรรณไมย้นืตน้ในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย. (พมิพค์รัง้ที ่1). กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ. 

[5] ก่องกานดา ชยามฤต. (2548). ลกัษณะประจ าวงศ์พรรณไม้. กรุงเทพฯ :โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากดั. 

[6] ก่องกานดา ชยามฤต. (2549). ลกัษณะประจ าวงศพ์รรณไม ้2. กรุงเทพฯ : บรษิทั ประชาชน จ ากดั. 

 [5] ก่องกานดา ชยามฤต และนนัทน์ภทัร ภทัรหริญัไตรสนิ.  (2551).ลกัษณะประจ าวงศพ์รรณไม ้3. กรุงเทพฯ : 

  โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหงประเทศไทย จ ากดั. 

 [8] เศรษฐมนัตร ์กาญจนกุล. (2550). รอ้ยพรรณพฤกษา พรรณไมด้อกไมป้ระดบั 2. (พมิพค์รัง้ที ่2). กรุงเทพฯ : 
เศรษฐศลิป์. 

 [9] องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ส านกันายกรฐัมนตร.ี (2542). สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ.์ (พมิพ ์

  ครัง้ที ่2).กรุงเทพฯ: องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ส านกันายกรฐัมนตร.ี 

[10] องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. (2554). รายชื่อพรรณไมใ้นสวน 

  พฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ.์ (พมิพค์รัง้ที ่1). เชยีงใหม่: องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์กระทรวง 

   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 

 [11] พทิกัษ์ ใจคง (2550) การศกึษาและเกบ็รวบรวมพรรณไมด้อกในมหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อจดัเกบ็ใน 

  พพิธิภณัฑพ์ชื. ภาควชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

 [12] ปราณี นางงาม และ รชยา บวัทอง. (2559). พรรณไมใ้นสวนคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร. (พมิพ ์

  ครัง้ที ่1).พษิณุโลก: โฟกสั พริน้ติง้. 

 [13] วชิยั อภยัสุวรรณ. (2532). ดอกไมแ้ละประวตัไิมด้อกเมอืงไทย. (พมิพค์รัง้แรก). กรุงเทพฯ: ส านักธรรมชาติ
ศกึษา 



740 
 

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                         
Proceedings of the 12th National Science Research Conference   

ตารางท่ี 1 พรรณไมด้อกทีส่ ารวจพบในพืน้ทีต่่างๆ 

ล าดบั ช่ือวงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือไทย พื้นท่ีท่ีพบ 
พิกดัทางภมิูศาสตร ์

N E 

1 ACANTHACEAE 

 

Barleria strigosa Willd. สงักรณี B 19°01'44.01" 99°53'55.43" 

2 Justicia fragilis Wall. var. variegata ขาไก่ด่าง E 19°01'49.16" 99°53'51.76" 

3 Ruellia tuberosa L. ตอ้ยติง่ฝรัง่ B 19°01'44.12" 99°53'54.52" 

4 Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson ชอ้งนาง C 19°01'43.05" 99°53'53.47" 

5 ALISMATACEAE Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. บวัอเมซอน B 19°01'43.60" 99°53'56.60" 

6 AMARYLLIDACEAE Crinum asiaticum L. พลบัพลงึ D 19°01'41.64" 99°53'47.39" 

7 ANACARDIACEAE Buchanania lanzan Spreng. มะม่วงหวัแมงวนั B 19°01'46.39" 99°53'54.36" 

8 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou รกัใหญ่ B 19°01'48.00" 99°53'56.66" 

9 Mangifera indica L. มะม่วง B 19°01'34.77" 99°53'59.25" 

E 19°01'54.22" 99°53'56.20" 

10 ANNONACEAE Artabotrys siamensis Mig. การเวก D 19°01'31.85" 99°53'44.12" 

11 Melodorum fruticosum Lour. ล าดวน C 19°01'40.03" 99°53'46.36" 

12 APOCYNACEAE Allamanda blanchetii A.DC.  บานบุรสีมี่วง B 19°01'45.08" 99°53'54.47" 



741 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

13  Alstonia scholaris (L.) R. Br. พญาสตับรรณ B 19°01'33.14" 99°53'44.48" 

14 Kopsia arborea Blume. พุดดง B 19°01'46.58" 99°53'54.87" 

15 Kopsia fruticosa (Kerr.) A.DC. เขม็อุณากรรณ C 19°01'42.42" 99°53'49.52" 

E 19°01'55.15" 99°53'48.21" 

16 Nerium oleander L. ยีโ่ถ B 19°01'45.94" 99°53'54.21" 

17 Plumeria obtusa L. ลัน่ทมขาว B 19°01'47.46" 99°53'54.43" 

E 19°01'51.23" 99°53'48.76" 

18 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz โมกบ้าน E 19°01'53.52" 99°53'49.77" 
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ล าดบั ช่ือวงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือไทย พื้นท่ีท่ีพบ 
พิกดัทางภมิูศาสตร ์

N E 

19 ARECACEAE Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore หมากนวล E 19°01'53.51" 99°53'52.84" 

20 Caryota mitis Lour. เต่ารา้งแดง B 19°01'49.22" 99°54'08.47" 

E 19°01'52.47" 99°53'50.36" 

21 Phoenix loureiri Kunth ปาลม์สบิสองปันนา B 19°01'46.78" 99°54'06.88" 

E 19°01'50.91" 99°53'48.45" 

22 Pritchardia pacifica Seem. & Wendl. ปาลม์พดั B 19°01'49.46" 99°53'56.57" 

C 19°01'41.74" 99°53'54.54" 

E 19°01'55.11" 99°53'47.59" 

23 Ptychosperma macarthurii H. Wendl. หมากเขยีว E 19°01'52.14" 99°53'51.11" 

24 Rhapis laosensis Becc. จัง๋ A 19°01'52.76" 99°53'53.28" 

B 19°01'46.99" 99°54'07.96" 

25 Wodyetia bifurcata A.K. Irvine ปาลม์หางหมาจิง้จอก E 19°01'53.20" 99°53'50.16" 

26 ASPARAGACEAE Cordyline fruticosa (L.) A.Chev หมากผูห้มากเมยี A 19°01'53.70" 99°53'53.47" 

B 19°01'35.33" 99°53'58.97" 
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27 BIGNONIACEAE Millingtonia hortensis L.f. ปีบ B 19°01'48.29" 99°53'55.92" 

E 19°01'54.03" 99°53'55.47" 

28 Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers พวงแสดเถา B 19°01'46.30" 99°53'54.49" 

29 Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. พวงแสดตน้ B 19°01'41.14" 99°54'00.82" 

30 Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth ทองอุไร B 19°01'40.91" 99°53'56.13" 

31 CLUSIACEAE Garcinia schomburgkiana Pierre มะดนั A 19°01'32.74" 99°54'02.24" 

32 CONVOLVULACEAE Ipomoea carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) 
Austin 

ผกับุ้งรัว้ B 19°01'43.73" 99°53'56.11" 
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ล าดบั ช่ือวงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือไทย พื้นท่ีท่ีพบ 
พิกดัทางภมิูศาสตร ์

N E 

33 EUPHORBIACEAE Acalypha wilkesiana Mull. Arg. หปูลาชอ่น B 19°01'45.81" 99°53'44.67" 

34 Excoecaria cochinchinensis Lour. ลิน้กระบอื B 19°01'48.82" 99°53'51.67" 

35 Jatropha integerrima Jacq. ปัตตาเวยี E 19°01'53.12" 99°53'50.47" 

36 FABACEAE Bauhinia purpurea L. ชงโค B 19°01'43.18" 99°53'56.71" 

37 Bauhinia saccocalyx Pierre. เสีย้วป่า B 19°01'42.93" 99°53'55.10" 

38 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาว C 19°01'42.84" 99°53'53.87" 

39 Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. หางนกยงูไทย B 19°01'44.46" 99°53'54.89" 

40 Calliandrahae haematocephala Hassk. พู่จอมพล C 19°01'44.32" 99°53'52.75" 

41 Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. หางนกยงูฝรัง่ E 19°01'32.31" 99°54'04.13" 

42 Neptunia oleracea Lour.  ผกักระเฉด A 19°01'32.72" 99°54'01.73" 

43 Senna pallida (Vahl) Irwin & Barneby เหลอืงออสเตรเลยี E 19°01'51.96" 99°53'44.27" 

44 Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby ขีเ้หลก็ B 19°01'46.41" 99°53'56.65" 

45 Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby ขีเ้หลก็อเมรกินั B 19°01'36.87" 99°53'57.85" 

46 Sesbania javanica Miq. โสนกนิดอก A 19°01'35.38" 99°54'05.45" 
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47 HELICONIACEAE Heliconia psittacorum L.f. ธรรมรกัษา B 19°01'47.91" 99°54'08.73" 

E 19°01'52.95" 99°53'49.77" 

48 LAURACEAE Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet อบเชยไทย B 19°01'44.56" 99°53'55.73" 

49 LILIACEAE Asparagus officinalis L. หน่อไมฝ้รัง่ A 19°01'32.77" 99°54'00.72" 

50 MAGNOLIACEAE Michelia alba DC. จ าปี E 19°01'52.48" 99°53'50.17" 

51 MALPHIGHIACEAE Malpighia glabra L. เชอรีไ่ทย A 19°01'32.58" 99°54'02.33" 

52 Thryallis glauca Kuntze พวงทองตน้ D 19°01'41.14" 99°54'00.82" 

53 MALVACEAE Hibiscus mutabilis L. พุดตาน C 19°01'46.02" 99°53'51.71" 
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ล าดบั ช่ือวงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือไทย พื้นท่ีท่ีพบ 
พิกดัทางภมิูศาสตร ์

N E 

54 MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis L. ชบา B 19°01'47.16" 99°54'07.50" 

E 19°01'50.73" 99°53'49.82" 

55 MARANTACEAE Thalia geniculata L. คลา้น ้าชอ่หอ้ย B 19°01'46.45" 99°53'52.25" 

56 MORACEAE Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน B 19°01'44.97" 99°54'00.30" 

E 19°01'53.95" 99°53'57.60" 

57 Ficus infectoria Roxb. ผกัเฮอืด B 19°01'42.80" 99°53'55.20" 

58 Morus alba L. หม่อน A 19°01'32.46" 99°54'02.25" 

59 MUSACEAE Musa sapientum L. กลว้ยน ้าวา้ A 19°01'33.95" 99°54'05.60" 

E 19°01'50.94" 99°53'47.98" 

60 MYRTACEAE Callistemon lanceolatus DC. แปรงลา้งขวด B 19°01'44.98" 99°53'56.20" 

61 Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) Bahadur & R.C.Guar หวา้ B 19°01'48.18" 99°54'09.18" 

62 Syzygium jambos (L.) Alston ชมพู่ A 19°01'32.76" 99°54'02.14" 

63 NYMPHAEACEAE Nymphaea pubescens  Willd. บวัสาย C 19°01'45.85" 99°53'51.85" 

64 OXALIDACEAE Averrhoa carambola L. มะเฟือง A 19°01'34.89" 99°53'59.31" 
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E 19°01'51.25" 99°53'47.94" 

65 PANDANACEAE Pandanus amaryllifolius Roxb. เตยหอม A 19°01'31.04" 99°54'04.24" 

C 19°01'44.45" 99°53'52.07" 

66 RUBIACEAE Gardenia augusta (L.) Merr. พุดซอ้น E 19°01'53.92" 99°53'49.24" 

67 Gardenia godefroyana (Kuntze) Tirveng. พุด B 19°01'41.40" 99°53'54.75" 

E 19°01'52.73" 99°53'50.39" 

68 Chassalia ophioxyloides (Wall.) Craib เขม็แดง B 19°01'41.67" 99°54'00.55" 
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ล าดบั ช่ือวงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือไทย พื้นท่ีท่ีพบ 
พิกดัทางภมิูศาสตร ์

N E 

69 RUBIACEAE Morinda citrifolia L. ยอบ้าน E 19°01'54.25" 99°54'00.34" 

70 Mussaenda ‘Queen Sirikit’ ดอนญ่าควนีสริกิติิ ์ B 19°01'46.84" 99°53'54.51" 

71 RUTACEAE Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle มะนาว A 19°01'30.79" 99°54'02.50" 

72 Murraya paniculata (L.) Jack. แกว้ B 19°01'47.52" 99°54'08.43" 

E 19°01'52.71" 99°53'50.27" 

73 ROSACEAE Rosa damascena Mill. กุหลาบมอญ C 19°01'47.36" 99°53'51.52" 

74 STRELITZIACEAE Ravenala madagascariensis Sonn. กลว้ยพดั B 19°01'42.35" 99°54'10.71" 

75 TILIACEAE Muntingia calabura L. ตะขบฝรัง่ B 19°01'49.36" 99°53'55.62" 

76 TYPHACEAE Typha angustifolia L. ธปูฤาษี A 19°01'46.92" 99°54'07.92" 

B 19°01'43.61" 99°53'56.60" 

77 ZINGIBERACEAE Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm. ดาหลา E 19°01'53.63" 99°53'53.96" 
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ภาพท่ี 2 ตวัอย่างพรรณไมด้อกบางชนิดทีพ่บจากการส ารวจ 

ก. Crinum asiaticum L., ข. Muntingia calabura L., ค. Ixora chinensis Lamk., ง. Tecoma stans (L.) Kunth., 

จ. Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby, ฉ. Bauhinia purpurea L., ช. Kopsia fruticosa (Kerr.) A.DC., 

ซ. Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf., ฌ. Michelia alba DC., ญ. Butea monosperma (Lam.) Taub., 

ฎ. Allamanda blanchetii A.DC., ฏ. Hibiscus rosa-sinensis L., ฐ. Gardenia augusta (L.) Merr., 

ฑ. Callistemon Viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don, ฒ. Calliandrahae matocephala Hassk., 

ณ. Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers, ด. Nerium oleander L., ต. Bauhinia saccocalyx Pierre., 

ถ. Artabotrys siamensis Mig., ท. Thryallis glauca(Cav.) Kuntze 

 

 

 

 

ท ป 
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ภาพท่ี 3 ตวัอย่างภาพถ่าย ขอ้มลูทางพฤกษศาสตร ์ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา และการกระจายพนัธุ ์ของพชืแต่ละชนิด 
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การพฒันาระบบสารสนเทศบคุลากร สู่ความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร ์

 

ศภุชยั ผลศภุรกัษ์* 

 

บทคดัย่อ 

 

 ปัญหาจากการท าวจิยัคอื ขอ้มลูของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร ์เป็นขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวางแผน บรหิารจดัการขององค์กร และ
เป็นขอ้มลูทีต่อบตวัชีว้ดั AUN-QA และ EdPEx ซึง่ปัจจุบนัคณะวทิยาศาสตรย์งัขาดฐานขอ้มลูทีเ่ป็นส่วนกลางท าใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึข้อมลู
ไดอ้ย่างทัว่ถงึ การคน้หาขอ้มลูมคีวามล่าชา้ การเกบ็ขอ้มลูขอ้มลูไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

การวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาระบบระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
โดยด าเนินการเก็บขอ้มลูโดยการสนทนากลุ่มกบัคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา และคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์และผ่านการประชาวจิารณ์บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 85 คน  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบผ่านกระบวนการทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ  System Development Life Cycle : 

SDLC พฒันาระบบโดยใชภ้าษาวชิวลเบสกิ (Visual Basic)VB  และจดัการฐานขอ้มลู(SQL Server) และเวบ็เซริฟ์เวอร์ (Web Application) 
ระบบสามารถท างานในรูปแบบ Web Application ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ (Google Chrome) ซึ่งระบบทีพ่ฒันาขึน้มามคีวามสามารถใน
การจดัการขอ้มลูประกอบดว้ย ภาระงานสอน งานวจิยังานสรา้งสรรคบ์รกิารวชิาการ พฒันาวชิาการ ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยไดก้ าหนด
กลุ่มผูใ้ชง้านระบบออกเป็น 4 กลุ่ม คอืผูดู้แลระบบ  บุคลากรทัว่ไป  ผูต้รวจสอบ และผูบ้รหิาร ค านวณตามเกณฑ์ทีอ่งิจากประกาศมาตรฐานภาระ
งานบุคลากรสายวชิาการ  และประมวลผลภาระงานออกมาแสดงเป็นรายงานใหอ้ตัโนมตัิ ซึ่งจากขอ้มูลสามารถสนับสนุนต่องานประกนั
คุณภาพการศกึษา ในดา้น AUNQA 6  คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Acadamic Staff Quality) และ EdPEx หมวด 5 บุคลากร  ประกอบ
กบัการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูไปวเิคราะหเ์พือ่วางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลและขดีความสามารถขององคก์ร 
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Personal information system development to excellent promote 

for school of science 

 

Supachai Ponspparuk* 

 

ABSTRACT  

  

The problem with research is that the data of the Faculty of Science personnel is for planning, managing of the 
organization, and it is the data that answers the AUN-QA and EdPEx indicators. Data retention does not meet the benchmark 

 This research aims to develop personnel information systems to excellence, faculty of science, research instruments, 
by conducting data collection by group discussions with the Board of Sciences, Phayao University and the Quality Assurance 
Committee of education, faculty of science, and through the criticism of 85 academic personnel. 

The results showed that system development through system development life cycle theory : SDLC and Visual Basic. 
The created system was developed using data management system (SQL Server)  and web server (web application)  which the 
system can work on the system operate window and use the system through a browser program (Google Chrome)  .  The 
development system has the ability to manage data that consisting of information on teaching work, creative research work, 
academic services, academic development, The company has designated 4  groups of system users as administrators. General 
staff, auditors and executives Calculated based on criteria based on the announcement of academic personnel workload standards 
and automatically processes workloads, which can be supported by educational quality assurance. In AUNQA 6 , Acadamic Staff 
Quality and EdPEx Section 5 , together with management's decision to analyze data to plan for improving the effectiveness and 
capabilities of the organization. 

 

Keywords : Personal information system , excellent promote 
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บทน า   

บุคลากรเป็นทรพัยากรส าคญัทีสุ่ดในการบรหิารงาน องคก์ารหรอืหน่วยงานใดๆ กต็ามจะสามารถปฏบิตังิาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลได้ ซึ่งได้ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567 ซึง่ใชเ้ป็นหลกัและแนวทางในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันา และบรรลุตามเป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์6 ดา้น ดงันี้  1.ยุทธศาสตร์
การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 2.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวจิยัและนวตักรรมและการเป็นผู้น าทางวชิาการ   
3.ยุทธศาสตรก์ารบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาชุมชน สงัคม และประเทศ 3.ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรมใหย้ัง่ยนื 5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาความเป็นสากลหรอืนานาชาต ิ 6.ยุทธศาสตร์
การบริหารที่มีประสิทธิภาพละโปร่งใส ดงันัน้การพฒันาทรพัยากรมนุษย์  เป็นภารกิจส าคญัในการบริหารและพัฒนา
องคก์ร จงึเป็นภาระหน้าทีข่องผูบ้รหิาร และผูร้บัผดิชอบงานบุคคลโดยเฉพาะทีต่้องมุ่งปฏบิตัใินกจิกรรมที่เกีย่วกบัการพฒันา
บุคลากร  เพื่อท าใหบุ้คลากรในหน่วยงานเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ  อนัจะส่งผลส าเรจ็ต่อเป้าหมายของหน่วยงาน  
เนื่องจากปัจจุบนัโลกเราไดก้ล่าวสูยุ่คแห่งสารสนเทศ หน่วยงานไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญั กบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ปรบัใชใ้นองค์กรมากขึน้ โดยใชร้ะบบสารสนเทศทางการบรหิารงานบุคลากร  เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ ในการวางแผน 
หรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานขององคก์ร โดยเป็นกระบวนการทีร่วบรวม จดัเกบ็ บ ารุงรกัษา และน ามาปรบัแกไ้ขอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศมคีวามถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าขอ้มูลไปใชง้านด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพซึ่งปัจจุบนัการ
ขบัเคลื่อนองค์กร ต้องมีข้อมูลของบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐาน งานวิจยั งานบริการ
วชิาการ ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ด้านการบรหิาร เป็นต้น  เพื่อก าหนดทศิทางและนโยบาย ที่จะสามารถน าไปมุ่งสู่
เป้าหมาย เพื่อส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลศิ จงึต้องการพฒันาระบบเพื่อจดัการขอ้มูลบุคลากร ในการ
ก าหนดทศิทางและขบัเคลื่อนบุคลากรให้มศีกัยภาพ โดยระบบสามารถเชื่อมโยงกบัระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
(ASEAN University Network Quality Assurance :  AUNQA)  AUNQA และ  (Education Criteria for Performance 
Excellence) EdPEx  เพื่อใหผู้บ้รหิารสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพต่อองคก์ร และสง่เสรมิสูค่วามเป็นเลศิ 

ปัญหาจากการท าวิจยัคือ ข้อมูลของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ส าคญัเพื่อใช้ในการวางแผน 
บรหิารจดัการขององคก์ร อกีทัง้ดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา AUNQA 6  คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Acadamic 
Staff Quality) และ EdPEx หมวด 5 บุคลากร ซึ่งปัจจุบนัคณะวทิยาศาสตร์ยงัขาดฐานขอ้มูลทีเ่ป็นส่วนกลางท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถงึ การค้นหาขอ้มูลมคีวามล่าชา้ การเกบ็ขอ้มูลขอ้มูลไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  
ท าใหเ้กดิปัญหาในการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าว 

จากความส าคญัของการยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคณะวทิยาศาสตร์สู่ความเป็นเลศิ ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจที่จะพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร์ ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ทัง้ในดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา และการวางแผนบรหิารจดัการของคณะไดอ้ย่างรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพ 

 

วตัถประสงค ์

เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสูค่วามเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

1.1 ด าเนินการรวบรวมขอ้ 
1.2 มูลโดยการโดยการสนทนากลุ่มกบัคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  คณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์และบุคลากรสายวชิาการคณะวทิยาศาสตร ์ในเรื่องรปูแบบการจดัการ การเกบ็
ขอ้มลู ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  

1.3 ศกึษาขัน้ตอนการท างานของระบบเดมิ และการวเิคราะหภ์าระงาน เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูภาระงานให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่องมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวชิาการ พ.ศ. 2559[6]   

1.4 ศกึษาเทคโนโลยอีุปกรณ์ และซอรฟ์แวรใ์นปัจจุบนัทีจ่ะน ามาท าการพฒันาระบบโดยใชท้ฤษฎี วงจร
การพฒันาระบบ System Development Life Cycle : SDLC[8] 

 

 2. กลุ่มตวัอย่าง/ผูใ้ห้ข้อมูลหลกั 

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา และคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยการสนทนากลุ่มในประเด็นรูปแบบ และการพฒันาระบบสารสนเทศ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร์ และการประชาวิจารณ์บุคลากรสายวิชาการ เกณฑ์ภาระงานและระบบ
สารสนเทศบุคลากรสูค่วามเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์จ านวนทัง้สนิ 85 คน 

 

3.การสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 

 3.1 ศกึษาขอ้มูลการกรอกขอ้มูลภาระงานพนักงานสายวชิาการที่ผ่านมา พบว่าได้ด าเนินการเกบ็ขอ้มูล  

จากระบบค านวนภาระงานของแต่ละหลกัสูตร มรีูปแบบในการค านวณไม่เหมอืนกัน และได้ผลการค านวณที่ไม่

ถูกตอ้งตามเกณฑม์าตรฐาน จงึท าใหเ้กดิปัญหาในการวเิคราะหข์อ้มลู  

    3.2 วเิคราะห์การท างานของระบบ ขอ้มูลน าเขา้ กระบวนการ การรายงานผล ของระบบท างานทัง้หมด  

โดยวเิคราะหใ์นรปูแบบกรอบแนวคดิดงันี้ 

 
 

 

 

 

 

 

รปูภาพที ่1 กรอบแนวคดิการพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสูค่วามเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์
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ผลการศึกษา 

 ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูโดยผูศ้กึษาใชแ้บบสนทนากลุ่ม และน าผลมาวเิคราะห ์ออกแบบและ

พฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร์  โดยใช้หลกัทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบ System 

Development Life Cycle : SDLC โดยด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผูว้จิยัไดป้ระชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ระหว่างคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตรแ์ละ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์ในด้านรูปแบบและการพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่

ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์โดยในส่วนนี้ ผูว้จิยัไดร้วบรวมวธิกีารเกบ็ขอ้มูลโดยการตัง้ประเดน็ค าถามในการสนทนา

กลุ่ม ประเมนิโดยใชแ้บบบนัทกึประเดน็  และแบบสอบถาม ส าหรบัศกึษารปูแบบและการพฒันาระบบสารสนเทศงานบุคลากร

เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางและความตอ้งการ พบว่า   

ขอ้มูลของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร ์ทีใ่ชใ้นดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา AUNQA 6 คุณภาพบุคลากรสาย

วชิาการ (Acadamic Staff Quality) และ EdPEx หมวด 5 บุคลากร ยงัขาดฐานขอ้มูลทีเ่ป็นส่วนกลางท าใหไ้ม่สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างทัว่ถงึ การคน้หาขอ้มลูมคีวามล่าชา้ การเกบ็ขอ้มลูขอ้มลูไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  ท าใหเ้กดิ

ปัญหาในการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าว  

ดงันัน้รูปแบบของระบบควรครอบคลุมตามหลกัเกณฑป์ระกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่อง  มาตรฐานภาระงาน

บุคลากรสายวชิาการ ซึง่ประกอบไปดว้ย  ภาระการสอน  ภาระงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ ภาระงานบรกิารวชิาการและ

พฒันาวชิาการภาระท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและส่งเสรมิสุขภาพ  ภาระงานบรหิาร  โดยน าขอ้ขอ้มลูเขา้เป็นฐานขอ้มลูใน

รูปแบบระบบหรอืสารสนเทศ เพื่อใหเ้ขา้ถงึไดอ้ย่างทัว่ถงึ โดยใหผู้ใ้ชง้านสามารถกรอกขอ้มลูชัว่โมงภาระงานตามมาตราฐานภาระ

งานในรอบปีการศกึษา โดยให้ระบบด าเนินการค านวณและประมวลผลตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา อกีทัง้ได้ก าหนด

เกณฑร์่วมกนัเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์ มกีารแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบในการบรหิาร

จดัการขอ้มูลในหลกัสตูร ด าเนินการตรวสอบ และตดิตาม และใหส้ามารถรายงานผลขอ้มลูในระดบัรายบุคคล ระดบัหลกัสตูร และ

คณะได ้ซึง่สามารถพมิพอ์อกทางเครื่องพมิพไ์ด ้และมกีารจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มลูเรยีกดยูอ้นหลงัได้ 

ส่วนท่ี2  การพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสูค่วามเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหแ์ละ และออกแบบ พฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร์

ตามหลกัทฤษฎวีงจรการพฒันาระบบ System Development Life Cycle : SDLC ดงันี้ 

การวางแผนและวิเคราะห ์ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มในการพฒันาระบบสารสนเทศในส่วนที ่1  จงึวางแผนการ

ด าเนินงาน เพื่อตอบสนองตามแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้

ผู้ใช้งานและผู้บรหิารสามารถน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยวเิคราะห์และออกแบบระบบใหม่ โดยได้

ก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้านระบบออกเป็น 4 กลุ่ม คอืผูด้แูลระบบ  บุคลากรทัว่ไป  ผูต้รวจสอบ และผูบ้รหิาร  

การออกแบบระบบ เพื่อน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลภาระงานบุคลากร และสว่นการแสดงผลขอ้มูลภาระงานเพื่อใหร้องรบั

กบัระบบงานปัจจุบนั  โดยการน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มาจดัเกบ็ขอ้มูล ออกแบบฐานขอ้มูล มกีารก าหนดสทิธกิารใชง้าน สามารถ

จดัการ คน้หา และรายงานขอ้มูลได ้โดยมแีผนภาพ (Use Case Diagram) แสดงภาพรวมการท างานแยกออกเป็นส่วนย่อยตาม

การท างานของระบบ 
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ภาพท่ี2 (Use Case Diagram) ระบบสารสนเทศบุคลากรสูค่วามเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3 (ER diagram) ระบบสารสนเทศบุคลากรสูค่วามเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์
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การพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร ์ดว้ยเทคโนโลยอีุปกรณ์และซอฟแวรท์ีเ่ลอืก 

โดยพฒันาเป็นเวบ็แอปพลเิคชนั ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดผ้่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต จดัเกบ็ขอ้มูลภาระงานบุคลากรสาย

วชิาการ โดยสมารถจดัการขอ้มลูไดด้งันี้ 

- สว่นการน าเขา้ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ ไดแ้ก่ ขอ้มลูภาระงาน 

- สว่นการจดัการขอ้มลูผูใ้ชร้ะบบ โดยใชส้ทิธกิารเขา้ใชร้ะบบ user account ของมหาวทิยาลยั  

-  สว่นจดัการขอ้มลูภาระงาน ไดแ้ก่ จดัการขอ้มลูภาระงานทีป่ระกอบไปดว้ยภาระการสอน  ภาระงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรค ์ ภาระงานบรกิารวชิาการและพฒันาวชิาการภาระท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและส่งเสรมิสุขภาพ  ภาระงาน

บรหิาร 

- สว่นประมวลผลรายงาน ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ายงานขอ้มลูภาระงานของตนเอง หวัหน้าหน่วยงานเขา้ดูรายงานขอ้มลูในระดบั

หลกัสตูรและบุคลากรในหน่วยงานได ้

โดยสามารถน าเขา้ขอ้มลู และระบบไดแ้บ่งกลุ่มการใชง้านของผูใ้ชอ้อกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

- ผู้ดแูลระบบ มสีทิธใินการบรหิารจดัการ ก าหนดระดบัสทิธิผ์ูใ้ชง้าน  ตรวจสอบการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้และแสดง

รายงานขอ้มลูสทิธผิูใ้ช ้

- บุคลากรสายวิชาการ  มสีทิธใินการบรหิารจดัการขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง คอืขอ้มูลภาระงาน และรายงาน

ขอ้มลูในสว่นของตนเอง 

- ผูต้รวจสอบ มสีทิธใินการตรวจสอบภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานหรอืหลกัสตูรของตนเอง 

- ผูบ้ริหาร มสีทิธใินการเรยีกด ู

 

การทดสอบระบบ  เพื่อหาขอ้ผดิพลาดในแต่ละส่วนของระบบงาน โดยผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบระบบแบบแบล๊กบลอ็กซ ์

(Black box testing) การทดสอบในระดบัแอลฟา  ด้วยการสมมุตขิอ้มูลแล้วกรอกลงในระบบ โดยทดลองกรอกขอ้มูล

หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ กรอกขอ้มูลทีถู่กต้องตามประเภทของขอ้มูลทีร่ะบบก าหนด กรอกขอ้มูลทีไ่ม่ถูกต้องตามประเภท

ของขอ้มูลทีร่ะบบก าหนดกรอกขอ้มลูครบถ้วนตามทีร่ะบบก าหนด และกรอกขอ้มลูไม่ครบถว้นตามทีร่ะบบก าหนด และ

ทดสอบการใชง้านจนระบบสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

   โดยไดป้ระชุมร่วมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตรเ์พื่อประเมนิประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบร่วมกนัเพื่อ

ทดสอบการกรอกขอ้มูล และปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ พร้อมทัง้ได้ท าประชาวจิารณ์เกณฑก์ารประเมนิภาระงานบุคลากร 

สายวชิาการ และระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร์ จ านวนทัง้สนิ 85 คน ซึ่งจากผลการประชาวจิารณ์  

เหน็ดว้ย จ านวน 84 คน คดิเป็นสดัสว่น  ไม่เหน็ดว้ย 1  คน  

   โดยไดก้ าหนดสทิธผิูใ้ชง้าน และผูต้รวจสอบ โดยไดใ้หบุ้คลากรสายวชิาการไดเ้ริม่กรอกและได้จดัท าคู่มอืการใชง้านได้

ทราบถงึวตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการใชง้านในแต่ละฟังกช์ัน่ โดยจะเริม่ใชง้านในปีการศกึษา 2562 

   ผู้วิจยัได้ติดตัง้ระบบบนเครื่องเซฟเวอร์เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการติดตัง้ใช้งานที่ 

http://doga.up.ac.th/person/Main/DefaultPage/default.aspx โดยแบ่งการโครงสรา้งการท างานออกเป็น 2 สว่น คอื 

http://doga.up.ac.th/person/Main/DefaultPage/default.aspx
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1. ส่วนของผูใ้ชง้าน ในการเขา้ใชง้านโดยใชส้ทิธกิารเขา้ใชร้ะบบ user account ของมหาวทิยาลยั ซึง่จะมกีารก าหนดให้

เฉพาะผุใ้ชใ้นโดเมนของมหาวทิยาลยัพะเยาเท่านัน้(@up.ac.th) 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที4่ แสดงหน้าจอเขา้สู่ระบบของระบบ 

2.การใชง้านระบบ สว่นประกอบการใชง้านระบบประกอบดว้ยขอ้มลูทัง้หมด 3 สว่นคอื ขอ้มลูภาระงานพนกังาน
สายวิชาการ  ได้แก่ 1. ภาระงานสอน 2.ภาระงานวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4.งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. ภาระงานบรหิาร ขอ้มลูส าหรบัเจา้หน้าที ่และขอ้มลูรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ข้อมูลหน้าหลักระบบภาระงาน 
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 2.1 ขอ้มูลภาระงานสอน สามารถจดัการภาระงานสอนประกอบไปดว้ย รหสัวชิา ชื่อรายวชิา การบรรยาย การ
ปฎบิตั ิสมัมนา สหกจิศกึษา คุมสอบ ตรวจขอ้สอบ  ทีป่รกึษาIS ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ ผูร้บัผดิชอบรายวชิา และภาค
การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 หนา้จอการกรอกข้อมลูภาระงานสอน 

 

 2.2 ขอ้มูลภาระงานวจิยั สามารถจดัการขอ้มูลประกอบไปด้วย ทุนวจิยั การตีพมิพ ์งานสร้างสรรค์ การจด
ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญา หนงัสอื/ต ารา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 หนา้จอการกรอกขอ้มูลภาระงานวจิยั 
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 2.3 ขอ้มูลภาระงานบริการวิชาการ สามารถจดัการขอ้มูลประกอบไปด้วย การจดัอบรมสมัมนา วทิยากร

บรรยาย บรกิารวชิาชพีชุมชน คณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 หนา้จอการกรอกข้อมลูภาระงานบริการวิชาการ 

 

 2.4 ขอ้มลูภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม และส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 หนา้จอการกรอกข้อมลูภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม และส่งเสริมสุขภาพ 
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 2.5 ขอ้มลูภาระงานบริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 หนา้จอการกรอกข้อมูลภาระงานบริหาร 

 

2.5 การรายงานผล สามารถรายงานผลชัว่โมงภาระงาน  โดยผ่านรปูแบบการค านวณตามเกณฑ ์ประกาศมหาวทิยาลยั

พะเยา เรื่องมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวชิาการ  และส่วนของผูต้รวจสอบและหวัหน้าหน่วยงาน สามารถเขา้ดูรายงาน

ภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานได ้โดยสามารถเขา้ทีร่ายงานทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพหน้าการรายงานข้อมูล 
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 2.6 การรายงานผล ระบบสามารถรายงานผลชัว่โมงภาระงาน เป็นรายบุคคล ระดบัหลกัสตูร และคณะฯ โดยขอ้มูล
ดงักล่าวสามารถน ามาตอบตวัชี้วดัของเกณฑ์ AUNQA 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Acadamic Staff Quality) และ 
EdPEx หมวด 5 บุคลากร ซึ่งผลดงักล่าวผู้บริหารยงัใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ และประกอบการ
วางแผนบรหิารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 ภาพหน้าการรายงานข้อมูล 

วิจารณ์และสรปุผล  

การด าเนินการวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตร์ ผู้วจิยัขออภิ
ปลายผลดงัต่อไปนี้ 

1.ผู้วิจยัได้จดัประชุมแบบสนทนากลุ่ม Focus group ระหว่างคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System 

Development Life Cycle : SDLC  เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศงานบุคลากร สู่ความเป็นเลศิคณะวทิยาศาสตรโ์ดยมกีาร

น าเขา้ขอ้มูลของระบบ ซึง่ไดแ้ก่ โครงสรา้งหน่วยงาน สทิธกิารใชง้านระบบ เกณฑก์ารคดิค านวณภาระงานต่างๆ และ

ขอ้มูลบุคลากร โดยการน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มาจดัเกบ็ขอ้มลู ออกแบบฐานขอ้มูล มกีารก าหนดสทิธกิารใชง้าน สามารถจดัการ 

ค้นหา และรายงานข้อมูลได้ โดยใช้ภาษาวิชวลเบสกิ (Visual Basic)VB และจดัการฐานข้อมูล(SQL Server) และเว็บ

เซริฟ์เวอร ์(Web Application)ซึง่ระบบสามารถท างานในรูปแบบ Web Application ผ่านโปรแกรมเบราเซอร ์(Google 

Chrome) โดยไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้ชง้านระบบออกเป็น 4 กลุ่ม คอืผูด้แูลระบบ  บุคลากรทัว่ไป  ผูต้รวจสอบ และผูบ้รหิาร ซึง่ระบบที่

พฒันาขึน้มามคีวามสามารถในการจดัการขอ้มลูพืน้ฐานการใชง้านระบบ โดยมกีารน าเขา้ขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะถูกน าไปใช้

ในการท างานของระบบ ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มูลภาระงานดา้นการสอน งานวจิยั งานสรา้งสรรค ์บรกิารวชิาการ พฒันาวชิาการ 

ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม และงานบรหิาร โดยผ่านการตรวจสอบขอ้มลูจากผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรหรอืหวัหน้าหน่วยงาน 

ตามเกณฑก์ารค านวณทีอ่งิจากประกาศมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวชิาการ โดยผูใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มลูภาระ

งานได ้ผูต้รวจสอบสามารถตรวจสอบโดยการยอมรบัหรอืปฎเิสธขอ้มลูภาระงานได ้โดยการสง่กลบัไปใหผู้ก้รอกกลบัไป
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แก้ไขขอ้มูลบางส่วนที่พบว่าผดิพลาด  และระบบสามารถแสดงรายงานขอ้มูลชัว่โมงภาระงาน(FTE) ในระดบับุคคล 

หลกัสตูร และคณะวทิยาศาสตรไ์ด้ ทีใ่ชต้อบประกนัคุณภาพการศกึษา AUNQA และ EdPEx อกีทัง้สามารถสนับสนุน

ผูบ้รหิารในการวเิคราะหแ์ละวางแผนบรหิารจดัการก าหนดทศิทางขององคก์ร ซึง่สามารถพมิพอ์อกทางเครื่องพมิพไ์ด ้

และมีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเรียกดูย้อนหลังได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเอกลักษณ์  ฉิมจารย์ ที่

ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาระบบค านวณภาระงานบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน กรณีศกึษาคณะ

วทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่าระบบสามารถแสดงรายงานสรุปคะแนนภาระงาน ซึ่งพมิพ์ออกทาง

เครื่องพมิพไ์ด ้และมกีารจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มลูทีเ่รยีกดูยอ้นหลงั ได ้10 ปีการศกึษา ไดแ้ก่ภาระงานก่อนการตรวจสอบ 

สรุปภาระงานหลงัตรวจสอบ และรายงานล าดบัคะแนนบุคลากร 

 

ข้อเสนอแนะ 

งานวจิยันี้เป็นการน าเครื่องมอืและระบบสารสนเทศมาช่วยในการวเิคราะหแ์ละวางแผนบรหิาร และเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน ควรมกีารตดิตามผลจากระบบทีพ่ฒันาขึน้ และเชื่อโยงกบัสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ
ส าหรบัผูบ้รหิารต่อไป 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรสู่ความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร์ได้รบัทุนสนับสนุน
งานวจิยัเพื่อการพฒันางานประจ า ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อนุรกัษ์  ประสาทเขตรก์าร  ซึง่เป็น
อาจารยท์ีป่รกึษา  ท่าน รศ.ดร.ชยนัต์  บุณยรกัษ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์และผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตรท์ุกท่าน อกี
ทัง้คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลด้านเอกสารและอ านวยความสะดวกได้ให้
ค าแนะน า ปรกึษาหารอืตลอดจนตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดยีิง่ จนการศกึษาครัง้นี้
ส าเรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี 
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บทคดัย่อ  

 

งานวจิยันี้ ไดศ้กึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปรมิาณรงัสกีระเจงิทีอ่อกมาแต่ละครัง้จากเครื่องเอกซเรยเ์คลื่อนที ่
เพื่อสรา้งแนวทางการป้องกนัเพื่อลดความเสีย่งต่อการไดร้บัรงัสขีองบุคลากรการแพทยใ์นการปฏบิตังิาน ตอ้งไม่เกนิค่า
มาตรฐานตามหลกัที ่ICRP ก าหนด  โดยท าการศกึษาวจิยั ณ แผนกรงัสวีนิิจฉัย โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา โดย
การก าหนดค่าขอบเขตปรมิาณรงัสจีากการรวบรวมสถติขิอ้มลูการใชง้านเครื่องถ่ายภาพเอกซเรยเ์คลื่อนที ่เพื่อใชเ้ป็น
เงื่อนไขในการตัง้ค่าความต่างศกัย ์และปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดรงัส ีซึง่มคี่าอยู่ในช่วงความต่างศกัย ์50-
100 kV และปรมิาณกระแสไฟฟ้าต่อเวลา  2-40 mAs  และวดัค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิ ดว้ยเครื่องวดัรงัสชีนิดไอออไนเซ
ซนั survey meter วดัปรมิาณรงัสแีบบทนัทเีขา้สู่คอมพวิเตอรโ์ดยตรง โดยวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิห่างจากจุดก าเนิดรงัสี
ที่ระยะ 1  2 และ 3 เมตร ที่ผ่านและไม่ผ่านฉากตะกัว่ขนาด 1 มลิลเิมตรและ 2 มลิลเิมตร ตามล าดบั ขอ้มูลผลการ
ทดลองในแต่ละเงื่อนไขถูกน าไปค านวนปรมิาณรงัสยีอ้นกลบัเป็นปรมิาณรงัสสีมมูล เพื่อน าไปเทยีบกบัปรมิาณรงัสทีี่
บุคคลากรทางการแพทยค์วรไดร้บั  ตามมาตรฐาน ICRP ที ่20 ไมโครซเีวริต์ต่อปี จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าปรมิาณ
รงัสกีระเจงิจะลดลงจากการใชแ้ผ่นกัน้รงัส ีสดุทา้ยผูว้จิยัไดเ้สนอแนวทางการทางการป้องกนัปรมิาณรงัสกีระเจงิจากการ
ถ่ายภาพเอกซเรยเ์คลื่อนทีต่่อเจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรการแพทย์ทีเ่กีย่วขอ้ง ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา เพื่อใช้
เป็นแนวปฏบิตัใินอนาคต  
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Measurement radiation dose and  protection of scattering radiation from  
portable x-ray photography to patient and medical personnel in the University of 

Phayao Hospital 

 

Suphansa Chansuriya*,1  Phapimonkwan Kasirijaruen2  Pennipat Nabheerong2  

and Niyom Hongsith1 

 

ABSTRACT  

 

In this research, the scattering radiation dose from portable X-ray imaging was measured and studied. 
Along with the prevention guidelines of the amount of scattered radiation from portable X-ray imaging to patients 
and healthcare workers was proposed by radiation dose must not exceed the standard set by ICRP. This 
research is studied at the Diagnostic Radiology Department Phayao University Hospital. First, the radiation dose 
conditions of the portable X-ray were determined from the collection of statistics. It was used as a condition for 
setting the potential difference and the current of the radiation generator. The values were in the range of 50-
102 kV and the current range of 2-40 mAs. After that, the scattered radiation dose was measured by using an 
ionizing radiation detector or survey meter and connected the signal from the meter to the personal computer 
directly. The instantaneous radiation dose was measured at distances of 1, 2, and 3 meters that passed and 
did not pass the lead barrier which thickness of 1 mm and 2 mm, respectively.  After that, the equivalent 
radiation dose was calculated and compared with the radiation dose that medical personnel should receive in 
accordance with the ICRP standard of 20 microsieverts per year. From the data analysis, it was found that the 
amount of scattered radiation was reduced from the use of a radiation barrier. Finally, the researcher proposed 
measures to prevent the amount of scattered radiation from portable X-ray imaging to patients and healthcare 
workers for future practice at Phayao University Hospital. 

 

Keywords :  Scattered radiation dose, Radiation dose measurement, Portable X-ray machine, Lead shield. 
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บทน า  

ในปัจจุบนั การแพทยแ์ผนใหม่ สามารถวนิิจฉยัโรคต่างๆ ได ้จากการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการตรวจสอบ
วนิิจฉัยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การถ่ายภาพเอกเรย์ (x-ray imaging) โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-ray 
machine) เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ที่มีจ าเป็นอย่างมากในการตรวจสอบวินิจฉัยโรค[1-2] และถือว่าเป็นเครื่องมอื
พื้นฐานที่ทุก ๆ โรงพยาบาลจะต้องมี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ป่วยได้เข้ามารบัการตรวจทางรงัส ีจะมีความกงัวลบ้าง
เล็กน้อยหรืออาจถึงขัน้กงัวลมาก ว่าปริมาณรงัสทีี่ตนเองได้รับนัน้ มีอนัตรายหรือไม่ ทัง้นี้อาจรวมถึงบุคลากรทาง
การแพทยท์ี่ปฏบิตังิานร่วมอยู่ดว้ย และในบางครัง้อาจจะไม่รูถ้งึวธิกีารปฏบิตัติวัทีถู่กต้อง ในการป้องกนัอนัตรายจาก
รงัส ีอย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าปรมิาณรงัสจีะไม่มากพอ ที่จะท าให้เกดิการบาดเจบ็รุนแรง แต่ยงัมคีวามเป็นไปได้ที่จะ
เกดิผลทางสขุภาพอื่น ๆ เช่น เพิม่ความเสีย่งจะเป็นมะเรง็ ต่อมไทรอยด ์หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตบั เตา้นม ปอด 
และต้อกระจกได ้เมื่อไดร้บัปรมิาณรงัสตี ่าๆ [3-5]   ยิง่รบัปรมิาณรงัสสีงูเท่าไร ยิง่มโีอกาสจะเกดิมะเรง็สงูขึน้ได ้เป็นที่
ทราบกนัดวี่า ส าหรบัการถ่ายภาพรงัส ีในแต่ละครัง้ ผูป่้วยและคนทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัปรมิาณรงัสเีกนิกว่าคนปกตทิัว่ไป
แน่นอน ไม่ว่ากระบวนการดงักล่าวจะเกดิประโยชน์กต็าม โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัปรมิาณ
รงัสสีะสมเพิม่ขึน้ในทุก ๆ ครัง้ทีม่กีารใชง้านรงัส ีซึง่ตามหลกัเกณฑก์ารป้องกนัอนัตรายจากรงัสทีัว่ไปแลว้ บุคคลต่าง ๆ 
ควรจะได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะต้องไม่เกินค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ตามหลกัของ ICRP (International Commission on Radiation Protection) ดงันัน้การศกึษาปรมิาณรงัสี
กระเจงิจากการถ่ายภาพเอกซเรยจ์งึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั เพื่อเป็นการรบัประกนั และสรา้งความเชื่อมัน่ว่า ปรมิาณรงัสี
ทีผู่ป่้วยและบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัจะมคี่าไม่เกนิค่ามาตรฐานตามหลกัที ่ICRP ก าหนด[6-7]  

 ในปี ค.ศ 2016 Zhichao Xie และผู้ร่วมวจิยั[8] ได้ศกึษาการได้รบัรงัสต่ีอเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยหนัก(ICU)  
จากเครื่องสแกน Portable CT มวีตัถุประสงค ์เพื่อประมาณปรมิาณรงัสสีะสมประจ าปีใหก้บัเจ้าหน้าที่ ICU แต่ละคน 
ระเบยีบวธิกีารทีใ่ช ้ประกอบด้วยผู้เขา้ร่วม จ านวน  40 คน โดยที่แต่ละคนจะต้องใส่แผ่นวดัรงัสปีระจ าตวับุคคลชนิด
เทอร์โมลูมเินสเซนต์(TLD) ในช่วงเวลาท างาน หลงัจากนัน้จงึวเิคราะห์แผ่นวดัรงัสีเพื่อตรวจสอบปริมาณรงัสสีะสม
หลงัจาก 3 เดอืน ผลการศกึษาพบว่า มกีารฉายรงัสเีกดิขึน้ทัง้หมด 802 ครัง้ ซึง่ปรมิาณรงัสโีดยประมาณต่อปีส าหรบั

แพทยแ์ละพยาบาลโดยเฉลีย่คอื 0.99 mSv และ 0.88 mSv (𝑝 <0.001) ตามล าดบั มบีุคลากรทีไ่ดร้บัปรมิาณรงัสสีงูสุด 

(1.04 mSv ต่อปี, 𝑝 = 0.002) ซึ่งปริมาณรงัสดีงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กบั ชัว่โมงการท างานต่อวนั (𝑟 = 0.426; 𝑝 = 

0.006) และระยะเวลาการท างาน (𝑟 = −0.403; 𝑝 <0.01) จากผลการศึกษาดังกล่าวได้ข้อสรุป เพื่อให้เป็นไปตาม
ก าหนดค่ามาตราฐาน การป้องกนัและความปลอดภยัทางรงัส ีหลกีเลี่ยงหรอืลดใหเ้จา้หน้าที ่ICU สมัผสักบัรงัสไีอออ
ไนซ์ปริมาณสูง และก าหนดแนวปฎิบตัิระดบัการได้รบัปริมาณรงัสทีี่สมัพนัธ์กบัชัว่โมงการท างาน ในแต่ละวนัและ
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

 นอกจากนัน้ ในปี ค.ศ 2017  Antonio Abrantes และผู้ร่วมวจิยั[9]  ได้ศึกษาการวดัค่าปริมาณการแผ่รงัสี
กระเจิงของเครื่อง Mobile X-Ray โดยการการเปลี่ยนแปลงค่าเงื่อนไขของการวัดของรังสีกระเจิงที่ส ัมพันธ์กับ
แรงดนัไฟฟ้าของแหล่งก าเนิด โดยท าการแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นทีห่นึ่งการแปรผนัของอตัราปรมิาณรงัสทีี่
ข ึน้อยู่กบัแรงดนัไฟฟ้า ระหว่าง 60-133 kV   สว่นทีส่องการเปลีย่นแปลงของอตัราปรมิาณรงัสทีีข่ ึน้อยู่กบัเวลา ระหว่าง 
1.25 – 5 mAs และ ส่วนสุดทา้ยการเปลีย่นแปลงของอตัราปรมิาณรงัสทีีข่ ึน้อยู่กบัระยะทาง โดยผลการทดลองสามารถ
สรุปไดค้อื ปรมิาณรงัสกีระเจงิออกมามคี่าไม่เกนิมาตรฐานสากล โดยมเีงื่อนไขว่าบุคคลนัน้จะต้องอยู่ห่างจากกึง่กลาง
ของช่องรบัแสงมากกว่า 1 เมตรและจะตอ้งมกีารใชม้าตรการป้องกนัรงัสรี่วมดว้ย 
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 ในงานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดปริมาณรังสีกระเจิงของรังสีเอกซ์ จากการถ่ายภาพเอกเรย์จาก
เครื่องเอกซเรยเ์คลื่อนที ่ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา ทีร่ะยะห่างจากต าแหน่งรบัภาพเท่ากบั  1 เมตร 2 เมตร 
และ 3 เมตร ตามล าดบั โดยไม่มแีผ่นกัน้รงัส ี(No shield) และปรมิาณรงัสทีี่ผ่านฉากตะกัว่กัน้รงัสี (Lead shield)[10] 
ความหนา 1 มลิลเิมตร และหนา 2 มลิลเิมตร ตามล าดบั และ ผูว้จิยัได้ค านวณปรมิาณรงัสผีูป่้วยและบุคลากรทางการ
แพทยจ์ะไดร้บัจากการถ่ายภาพแต่ละครัง้และปรมิาณรงัสสีะสมตลอดทัง้ปี เพื่อน าไปเทยีบกบัปรมิาณรงัสทีีผู่ป่้วยและ
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั เทยีบกบัค่าปรมิาณรงัสอีา้งองิสากล ตามหลกัของ ICRP 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

งานวจิยันี้ ได้วดัปรมิาณรงัสกีระเจงิของรงัสเีอกซ์ จากการถ่ายภาพเอกเรย์จากเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 
(Portable x-ray) รุ่น Miramax ยีห่อ้ Siemens ในแผนกรงัสวีนิิจฉัย โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา ดงัแสดงในรปูที ่
1 ก. ทีร่ะยะห่างจากต าแหน่งรบัภาพเทา่กบั  1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร ตามล าดบั โดยไม่มแีผ่นกัน้รงัส ี(No shield) 
หลงัจากนัน้จะท าการวดัปรมิาณรงัสอีกีครัง้ทีต่ าแหน่งต่าง ๆ โดยก าหนดให ้ปรมิาณรงัสทีีผ่่านฉากตะกัว่กัน้รงัสคีวาม
หนา 1 มลิลเิมตร และหนา 2 มลิลเิมตร ตามล าดบั โดยการก าหนดปรมิาณรงัสตีัง้ตน้จากเครื่อง ปรบัค่าความต่างศกัย์
ของแหล่งก าเนิดเท่ากบั 50 kV, 75 kV และ100 kV  และปรมิาณกระแสตัง้แต่ 2 ,5, 10, 20 และ 40 mAs ซึง่การเลอืก
การตัง้ค่า kV และ mAs จากการรวบรวมสถติขิอ้มูลการใชง้านเครื่องถ่ายภาพเอกซเรยเ์คลื่อนที่ ใหค้รอบคลุมฉายรงัสี
ส่วน ปอด, มอื, ขา และส่วนกระดูกเชงิกราน เป็นต้น โดยท าการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิดว้ยเครื่องมอืวดัปรมิาณรงัสี
มาตรฐาน (Survey meter) รุ่น Inspector ทีไ่ดร้บัการสอบเทยีบทุกปีจากส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ ท าการเชื่อมต่อ
สญัญาณจากเครื่องมอืวดัเขา้สู่คอมพวิเตอร์ เพื่อท าแสดงผลขอ้มูลปรมิาณรงัสกีระเจงิในขณะที่ถ่ายภาพ แบบทนัท ี
(Real Time) ดงัแสดงในรูปที่ 1 ข.โดยจะท าการทดลองทัง้หมด 5 ครัง้ในแต่ละเงื่อนไข บนัทึกผลข้อมูลน ามาหา
ค่าเฉลี่ย ในหน่วย ไมโครซีเวิร์ตต่อชัว่โมง  (Sv/hr) จากผลการทดลอง ผู้วิจยัได้ค านวณปริมาณรังสีผู้ป่วยหรือ
บุคลากรทางการแพทย์จะได้รบัจากการถ่ายภาพแต่ละครัง้และปริมาณรงัสสีะสมตลอดทัง้ปี  ท าการวิเคราะห์และ
แสดงผลความสมัพนัธร์ะหว่าง ปรมิาณรงัส ีและปรมิาณรงัสกีระเจงิในแต่ละเงื่อนไข เพื่อน าไปเทยีบกบัปรมิาณรงัสทีี่
ผูป่้วยและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั กบัค่าปรมิาณรงัสอีา้งองิสากล ตามหลกัของ ICRP ทัง้นี้ไดเ้สนอแนะวธิปีฏบิตัติวั
ทีถู่กต้อง เพื่อลดความเสีย่งหรอืลดความเป็นไปไดข้องผลทีจ่ะตามมาภายหลงัทีผู่ป่้วยหรอืบุคลากรทางการแพทยจ์ะ
ไดร้บั 

 

 

รูปที ่1  ก. แสดงแผนภาพการทดลองการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิ ณ แผนกรงัสวีนิิจฉัย โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา    
ข. แสดงโปรแกรมแสดงผลขอ้มลูปรมิาณรงัสจีากหน้าจอคอมพวิเตอร์ 

ฉากตะกัว่
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ผลการทดลอง  

 จากการทดลองการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิจากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย ์เมื่อท าการถ่ายภาพทีเ่งื่อนไขต่าง  ๆ 
เครื่องมอืวดัปรมิาณรงัสมีาตรฐาน Survey Meter  จะท าการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิที่ต าแหน่งต่าง ๆ และแสดงผลค่า
ปรมิาณรงัสกีระเจงิบนหน้าจอคอมพวิเตอร ์แบบทนัท ีโดยทีร่ะยะเวลาของการถ่ายภาพแต่ละครัง้ จะใชเ้วลาประมาณ 1 
วนิาท ีขอ้มูลทีไ่ดใ้นแต่ละเงื่อนไขจะถูกบนัทกึไว้ ขอ้มูลผลการทดลองการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิเฉลีย่ในแต่ละต าแหน่ง 
และเงื่อนไขต่าง ๆ แสดงในตารางที ่1  

 

 ตารางที ่1 แสดงผลการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิจากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรยท์ีเ่งื่อนไขต่างๆ 

 

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ผลการวัดปริมาณรังสีกระเจิงจากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์  โดยเงื่อนไขของ
แหล่งก าเนิดรงัสจีะถูกควบคุมปรมิาณความต่างศกัยต์ัง้แต่ 50 kV ถงึ 100 kV และปรมิาณกระแสเท่ากบั 2 ถงึ 40 mAs  
ค่าปริมาณรงัสกีระเจิงจะถูกวดัที่ต าแหน่งห่างจากจุดกระเจงิเท่ากบั 1 เมตร 2 เมตร  และ 3 เมตรตามล าดบั โดย
ก าหนดใหป้รมิาณรงัสกีระเจงิผ่านและไม่ผ่านแผ่นกัน้รงัสขีนาดความหนา 1 มลิลเิมตรและ 2 มลิลเิมตร ตามล าดบัจาก
ขอ้มลูในตารางสามารถเขยีนกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่าง ๆ ไดด้งัรปูที ่2-4   

 

ตัง้ค่าแหล่งก าเนิดรงัส ี  
kV, mAs   ไม่มฉีากตะกัว่กัน้ ฉากตะกัว่กัน้ หนา 1 มลิลเิมตร ฉากตะกัว่กัน้ หนา 2 มลิลเิมตร 

  
ค่าปรมิาณรงัส ีหน่วย  
ไมโครซเีวริต์/ชัว่โมง 

ค่าปรมิาณรงัส ีหน่วย 
ไมโครซเีวริต์/ชัว่โมง 

ค่าปรมิาณรงัส ีหน่วย 
ไมโครซเีวริต์/ชัว่โมง 

  1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 

100 kV, 40 mAs 147.9267 118.9261 89.67315 17.20647 6.362993 3.374724 15.64702 4.961854 2.185878 

100 kV, 20 mAs 7.422238 6.902337 6.492963 5.692387 2.643269 1.680713 5.117044 1.187378 0.578272 

100 kV, 10 mAs 3.762156 3.759027 3.731926 2.713761 1.558683 1.218443 2.445421 0.578353 1.482098 

100 kV, 5mAs 2.083593 1.817810 1.946766 1.498747 0.842203 0.540797 1.472883 0.507006 0.761992 

100 kV, 2mAs 0.795509 0.719221 0.700423 0.762190 0.432293 0.297456 0.689584 0.345544 0.229042 

75 kV ,40 mAs 14.28655 13.19657 14.50667 4.682455 0.623303 0.418766 6.334260 0.499411 0.257329 

75 kV, 20 mAs 5.93643 5.767475 5.867296 2.741267 0.545317 0.391384 2.802080 0.276065 0.240903 

75 kV, 10 mAs 2.757672 2.843465 3.051567 1.436800 0.233583 0.166753 1.617170 0.231628 0.184334 

75 kV, 5 mAs 1.435083 1.598546 1.472167 0.782690 0.280003 0.213478 0.794482 0.253715 0.176596 

75 kV, 2mAs 0.681985 0.712839 0.602027 0.438944 0.199743 0.142292 0.438254 0.158572 0.170846 

50 kV, 40 mAs 7.055961 8.159102 7.417665 1.734780 0.226347 0.196906 1.934736 0.205888 0.196494 

50 kV, 20 mAs 3.423909 4.225717 4.203593 1.128460 0.178472 0.197006 0.934564 0.174591 0.144491 

50 kV, 10 mAs 2.209108 2.374917 2.105901 0.553681 0.298204 0.138492 0.462089 0.112423 0.148456 

50 kV, 5 mAs 0.900200 1.160319 1.022621 0.291761 0.169507 0.135672 0.380739 0.149633 0.106886 

50 kV, 2 mAs 0.438936 0.480511 0.497149 0.163929 0.21991 0.100299 0.201507 0.106587 0.136876 
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 รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีกระเจิงรอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่ความต่างศักย์ของ
แหล่งก าเนิดรงัสเีท่ากบั 100 kV ผลการศกึษาพบว่าปรมิาณรงัสกีระเจงิจะมีค่าสงูมากเมื่อไม่มแีผ่นกัน้รงัสแีละปรมิาณ
รงัสจีะมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยเมื่อมรีะยะห่างจากจุดกระเจงิมากขึน้ นอกจากนัน้ค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิจะมคี่ามากหรอื
น้อยขึน้อยู่กบัการก าหนดปรมิาณกระแสของแหล่งก าเนิดรงัสโีดยทีป่รมิาณกระแสที ่40 mAs จะใหป้รมิาณรงัสกีระเจงิ
มากทีส่ดุประมาณ 147 ไมโครซเีวริต์/ชัว่โมง 

 

 

 

 

รปูที ่2 (ก)-(จ) แสดงผลการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิทีต่ าแหน่งต่าง ๆ ทีม่กี าบงัรงัสแีละไม่มกี าบงัรงัส ีทีเ่งื่อนไขความต่าง
ศกัย ์100 kV และปรมิาณกระแส 2-40 mAs ตามล าดบั 

 

 รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีกระเจิงรอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่ความต่างศักย์ของ
แหล่งก าเนิดรงัสเีท่ากบั 75 kV ผลการศกึษาพบว่าปรมิาณรงัสกีระเจงิจะมคี่าสงูเมื่อไม่มแีผ่นกัน้รงัส ีและ ค่าปรมิาณรงัสี
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กระเจงิจะมคี่ามากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัการก าหนดปรมิาณกระแสของแหล่งก าเนิดรงัสเีช่นเดยีวกับเงื่อนไขความต่างศกัย์
ของแหล่งก าเนิดรังสี 100 kV อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าปริมาณรงัสกีระเจิงที่ระยะห่างจากจุดกระเจิงมีค่าไม่
เปลีย่นแปลงมากนกัซึง่อาจจะแตกต่างจากเงื่อนไข 100 kV ปรมิาณรงัสกีระเจงิมากทีส่ดุประมาณ 14.5 ไมโครซเีวริต์ต่อ
ชัว่โมง ทีเ่งื่อนไขปรมิาณกระแส 40 mAs 

 

 

 

 

 

รปูที ่3 (ก)-(จ) แสดงผลการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิทีต่ าแหน่งต่าง ๆ ทีม่กี าบงัรงัสแีละไม่มกี าบงัรงัส ีทีเ่งื่อนไขความต่าง
ศกัย ์75 kV และปรมิาณกระแส 2-40 mAs ตามล าดบั 
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 รูปที ่4 แสดงความสมัพนัธข์องปรมิาณรงัสกีระเจงิรอบเครื่องรงัสีเอกซเรยท์ีค่วามต่างศกัยข์องแหล่งก าเนิด
รงัสเีท่ากบั 50 kV ผลของการศกึษาพบว่าการกระจายตวัของปรมิาณรงัสกีระเจงิจะมแีนวโน้มเหมอืนกบัเงื่อนไขความ
ต่างศกัยข์องแหล่งก าเนิดรงัส ี75 kV  คอืในกรณีทีไ่ม่มแีผ่นกัน้รงัสคี่าปรมิาณรงัสกีระเจงิมคี่าแนวโน้มไม่เปลีย่นแปลง
เมื่อต าแหน่งของการวดัมรีะยะทางทีม่ากขึน้ อย่างไรกต็ามค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิมากทีสุ่ดมคี่าประมาณ  8.2 ไมโครซี
เวริต์ต่อชัว่โมงทีเ่งื่อนไขปรมิาณกระแส 40 mAs 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 (ก)-(จ) แสดงผลการวดัปรมิาณรงัสกีระเจงิทีต่ าแหน่งต่าง ๆ ทีม่กี าบงัรงัสแีละไม่มกี าบงัรงัส ีทีเ่งื่อนไขความต่าง
ศกัย ์75 kV และปรมิาณกระแส 2-40 mAs ตามล าดบั 
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อภิปรายผลการทดลอง 

 จากการศกึษาวดัค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิจากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรยเ์คลื่อนทีค่รัง้นี้เป็นการศกึษาค่าปรมิาณ
รงัสกีระเจงิ ทีต่ าแหน่ง ห่างจากผูป่้วยทีร่ะยะหา่งต่าง ๆ การก าหนดความแรงของปรมิาณรงัสจีากแหล่งก าเนิดหาไดจ้าก
การศกึษาขอ้มูลเงื่อนไขการถ่ายภาพ x-ray โดยทีเ่งื่อนไขทีต่ ่าทีสุ่ดคอื คอืการปรบัเงื่อนไขของการถ่ายภาพบรเิวณมอื 
(Hand) มคี่าประมาณ  50 kV, 2.2 mAs และความแรงของรงัสมีากที่สุดได้มาจากเงื่อนไขของการถ่ายภาพเอกซเรย์
บรเิวณกระดกูเชงิกราน (Pelvis) ทีม่คี่าประมาณ 81 kV, 32 mAs  ความแรงรงัสทีีฉ่ายบ่อยทีส่ดุคอืบรเิวณ ปอด (Chest)  
ซึง่มคี่าประมาณ  85 kV, 10 mAs  (Chest PA upright), และ  70 kV, 2.5 mAs (Chest supine)  ตามล าดบั  อย่างไรก็
ตามจากผลการศกึษาวจิยัในกรณีของค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิโดยทีไ่ม่ผ่านฉากก าบงัรงัส ีพบว่าค่าปรมิาณรงัสใีนต าแหน่ง
การวดัต่างๆ ที่ระยะห่าง 1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร มีค่าไม่แตกต่างกนัหรือไม่ลดลงเลยเมื่อเพิ่มระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดรงัสใีนแต่ละเงื่อนไขความแรงรงัสคี่าต่างๆ ซึ่งตามสมมุตฐิานค่าความแรงรงัสคีวรจะมีค่าลดลงและลดลง
ตามกฎระยะห่างก าลงัสอง อย่างไรกต็ามจากผลการทดลองนี้ สามารถอธบิายไดว้่า เนื่องจากต าแหน่งการวางหวัวดัรงัสี
ในงานวจิยันี้ไดว้างในแนวระดบัทีส่งูจากพืน้ประมาณ 40 เซนตเิมตร และถอืว่าอยู่ในระนาบเดยีวกนัในกรณีทีร่ะยะห่าง
ต่างๆ ดงัแสดงในรูปที ่1 (ก) ทัง้นี้ต าแหน่งของหวัตรวจวดัปรมิาณรงัสมีาตรฐาน Survey Meter จะท าใหป้รมิาณรงัสมีี
ค่าใกล้เคียงกนั การค านวณปริมาณรงัสผีู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์จะได้รบัจากการถ่ายภาพแต่ละครัง้และ
ปรมิาณรงัสสีะสมตลอดทัง้ปีสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

ปรมิาณรงัสสีะสมตลอดทัง้ปี = 𝐷𝑜𝑠𝑒 (
𝜇𝑆𝑣

ℎ𝑟
) × เวลาทีร่บัรงัสทีัง้หมดใน 1 ปี(ℎ𝑟) 

อย่างไรกต็าม ปรมิาณรงัสสีะสมตลอดทัง้ปีจะต้องไม่เกนิค่ามาตราฐานคอื ไม่เกนิ 20 mSv ส าหรบัเจ้าหน้าทีท่างรงัส ี
และไม่เกนิ 1 mSv และ 0.1 mSv ส าหรบับุคคลทัว่ไปและผู้หญงิมคีรรภ์ ตามล าดบั ซึ่งจากการค านวณปรมิาณรงัสีใน
เงื่อนไขต่าง ๆ ในตารางที ่1 พบว่า ทีค่วามแรงรงัสใีนเงื่อนไข 75 kV 5 mAs เจา้หน้าทีท่างรงัสจีะรบัปรมิาณรงัสไีดไ้ม่
เกนิ 13.6 ชัว่โมง (จ านวนครัง้การถ่ายภาพประมาณ 50,171 ครัง้) ในกรณีทีไ่ม่มฉีากกัน้ และห่างจากจุดกระเจงิ 3 เมตร 
อย่างไรกต็าม จะรบัปรมิาณรงัสไีดไ้ม่เกนิ 113.3 ชัว่โมง (จ านวนครัง้การถ่ายภาพประมาณ 407,710 ครัง้)  ในกรณีห่าง
จากจุดกระเจงิ 3 เมตรและมฉีากตะกัว่หนา 2 มลิลเิมตร เป็นตน้ ดงันัน้ แนวทางการป้องกนัปรมิาณรงัสกีระเจงิจากการ
ถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ต่อผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย ์โดยที่มคี่าไม่เกนิมาตรฐานสากล มเีงื่อนไขว่าบุคคลนัน้
จะตอ้งอยู่ห่างจุดกระเจงิมากกว่า 1 เมตรและจะตอ้งมกีารใชม้าตรการป้องกนัรงัสคีอืใชฉ้ากกัน้รงัสรี่วมดว้ย 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 จากการศกึษาวจิยัพบว่าค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิจากการถ่ายภาพเอกซเรยจ์ะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขความแรงของ
แหล่งก าเนิดและมคี่าสมัพนัธก์บัระยะห่างจากแหล่งก าเนิดรงัสี ซึง่การศกึษาวจิยัพบว่า นอกจากปรมิาณรงัสทีีผู่ป่้วยจะ
ไดร้บั เจา้หน้าทีห่รอืบุคลากรการแพทยก์จ็ะไดร้บัค่าปรมิาณรงัสไีดเ้ช่นกนั โดยทีค่่าปรมิาณรงัสจีะมากหรอืน้อยขึน้อยู่
กบัความแรงรงัสแีละต าแหน่งระยะห่างจากต้นก าเนิดรงัส ีอย่างไรกต็ามเพื่อป้องกนัอนัตรายจากรงัสี เจ้าหน้าที่หรอื
บุคลากรทางการแพทยส์ามารถใชแ้ผ่นกัน้รงัสเีพื่อลดความแรงของปรมิาณรงัสกีระเจงิไดโ้ดยทีเ่มื่อแผ่นกัน้รงัสมีคีวาม
หนาของตะกัว่มากกจ็ะช่วยลดปรมิาณรงัสกีระเจงิใหก้บัผูป้ฏบิตังิานไดม้าก และท าใหค้่าปรมิาณรงัสสีะสมในแต่ละปีไม่
เกนิค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
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