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คําสําคัญ :  ระบบสารสนเทศ/ระบบติดตาม/ระบบวิเคราะหความสอดคลอง 
  ชนกฤต มิตรสงเคราะห : ระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลอง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3).  อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ  : อ.ดร.ทัศนวรรณ  ศูนยกลาง.  90 หนา. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศที่สามารถชวยลดระยะเวลาการ
ติดตามการดําเนินและการรายงานผลของการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ระบบสามารถ
ประเมินผลจากการวิเคราะหความความสอดคลองการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงคและแผนการ
สอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วาครอบคลุมและสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
หรือไม โดยใชทฤษฎีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ตัดคําภาษาไทยโดยใชพจนานุกรม (Dictionary) 
เทคนิคตัดคําที่ยาวท่ีสุด (Longest matching) รวมกับพจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) เขามา
ชวยในการวิเคราะหความสอดคลอง ใชฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP เปนเครื่องมือ
ในการพัฒนา 

ผูวิจัยประเมินผลระดับความสอดคลอง โดยทดสอบกับรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
จํานวน 10 รายวิชา และนําผลท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คน มาเปรียบเทียบผลท่ีไดจากระบบ  
ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product-moment correlation 
coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญกับผลที่ไดจากระบบ ผลที่ไดแสดง
ความสัมพันธในเชิงบวก ซึ่งหมายความวาระบบน้ีสามารถใชประเมินความสอดคลองไดใกลเคียงและ
เปนไปในทิศทางเดียวกับผูเชี่ยวชาญ 

ผูวิจัยไดประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 
กลุมท่ีหนึ่งบุคลากรผูมีหนาที่ในการติดตามรายละเอียดของวิชา (มคอ.3)  กลุมที่สอง อาจารยผูสอน/
ผูรับผิดชอบรายวิชา มีหนาที่ในการบันทึกรายละเอียดของวิชา (มคอ .3) และกลุมที่สาม ผูบริหาร
เรียกดูรายงานผลการดําเนินการภาพรวมและแตละหลักสูตร ผลความพึงพอใจของทุกกลุม ที่ไดอยูใน
ระดับมาก (ระหวาง 4.10 - 4.23) โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับต่ํา  
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 CHANAKIT  MITSONGKORE : INFORMATION SYSTEM FOR TRACKING AND 
CHECKING TQF3 IN COMPLIANCE WITH TQF 2. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  
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 The purpose of this research is to develop the information system that can reduce  
tracking and reporting time of course specifications (TQF3).  This system can also evaluate 
the consistency and coverage between course description and its goal, its objectives and  its 
teaching plan in course specifications. We use some techniques in natural language 
processing such as Thai word segmentation using Longest matching approach and 
Thesaurus for evaluation the consistency. We implement the system by developing PHP 
applications with MySQL. 
 We evaluate the degrees of consistency and coverage in course specifications 
from 10 general education courses and compare with the results from 4 experts. Pearson 
produce-moment correlation coefficient is used to estimate the correlation between expert 
judgments and the results of the system. The results show a positive association, which 
means that this system can be used to evaluate the consistency in the same direction as the 
experts. 
 We ask three groups of users to assess the system. The first group is personnel 
administrators who use the system for tracking TQF3. The second group is instructors who 
use the system for recording TQF3, The last group is executives who use the system for 
reporting and summarizing TQF3. The results show high levels (between 4.10-4.23) of 
satisfaction in all groups, with low standard deviation. 
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