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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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ถือเปนแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา โดยนํามาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 หมวด 6
กําหนดใหสถานศึกษาจะตองมีระบบการประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติขึ้น เพื่อเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละ
ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชารวมทั้ งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตางๆ เพื่อใหการ
จัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
ในระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไดมีการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห งชาติถึงปจจุบัน แตยังไมมีเครื่องมือใดที่ส ามารถนําเขามาชวยในการ
ติดตามและชวยตรวจสอบหรือวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับแผนการ
สอนและการประเมินผลของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งระยะเวลาที่ผานมาการติดตามและ
ตรวจสอบเพื่อวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับแผนการสอนและการ
ประเมินผลของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบปญหาเรื่อง
ของการติดตามและการตรวจสอบ โดยสามารถแบงปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานไดดังนี้
1. ปญหาเรื่องการติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จากผูสอนเนื่องจากยังไมมี
ระบบสารสนเทศที่ชวยในการติดตามความคืบหนาของการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. ปญหาเรื่องการตรวจสอบและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ในหมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค และหมวดที่ 5 แผนการสอน วาสอดคลองและ
ครอบคลุมกับคําอธิบายรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หรือไม
3. ปญหาเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหมวดที่ 5 แผนการ
สอนและการประเมินผลจะตองใชเวลาในการตรวจสอบนานกวาจะครบทุกรายวิชา
4. ปญหาเรื่องการรายงานผลแกผูบริหารในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึง
การประกันคุณภาพการศึกษา
1

2
2. ปญหาในการวิจัย
จากปญหาที่กลาวมาผูเขียนจึงคิดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการติดตามและ
วิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กับ
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค รวมถึงแผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหมวดที่ 2
และ หมวดที่ 5 โดยอาศัยหลักการจัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูล (Database) การหาคําสําคัญและการ
สราง Dictionary ของคํา การตัดคําในภาษาไทย โดยการนําคําสําคัญที่ไดจากการตัดคําภาษาไทยใน
คําอธิบายรายวิชามาใชคนหาเปรียบเทียบกับขอความที่ปรากฏในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
วามีหรือไม เพื่อเปนการแกไขปญหาดังที่กลาวมาขางตน
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อใหไดระบบสารสนเทศที่ส ามารถชวยในการติดตามรายละเอีย ดของรายวิช า
(มคอ.3) จากผูสอน
2. มีร ะบบที่ส ามารถประเมิน ผลจากการวิเคราะห ความความสอดคล องการเขีย น
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค รวมถึงแผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วาครอบคลุม
และสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาหรือไม โดยอัตโนมัติและสามารถชวยเตือนวาขาดสวนไหนบาง
เพื่อนําไปใชในการแกไขเพิ่มเติม
3. เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบการเขียนจุ ดมุงหมายและวัตถุประสงค และ
แผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร และสามารถตรวจสอบ
ไดโดยอัตโนมัติ
4. มีร ะบบที่ส ามารถชวยในการทํารายงานผลแกผูบริ หารในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ขอบเขตการวิจัย
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เชนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยครอบคลุมการใชงานของบุคลากรดังตอไปนี้
1. บุคลากรผูมีหนาที่ในการจัดทําหลักสูตรของแตละสาขาวิชา/หลักสูตร มีหนาที่จัดทํา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาใน รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) โดยมีสามารถ Login เขาระบบ เพื่อเขาไปกรอกขอมูลทั่วไปของหลักสูตร ขอมูล
ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธและการประเมินผล และเพิ่มขอมูลของรายวิชาที่มีการเรียนการ
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สอนในหลักสูตรพรอมทั้งเลือกความรับผิดชอบหลักของรายวิชาในแผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
2. ผูสอนในแตละรายวิชา มีหนาที่กรอกรายละเอียดของรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ โดย
สามารถ Login เขาระบบเพื่อเลือกรายวิชาที่ตนเองสอนหรือรับผิดชอบในภาคเรียนนั้น ๆ และทําการ
กรอกขอมูลตาง ๆ ในรายละเอียดของวิชาแลวบันทึกลงระบบ ซึ่งจะตองบันทึกใหครบทุกรายวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบในภาคเรียนนั้น ๆ
3. บุคลากรฝายหลักสูตรซึ่งมีหนาที่ในการติดตามและตรวจสอบความคืบหนาในการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาแตละวิชา โดยสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของผูสอนแตละคน
สาขา คณะ เพื่อประสานงานแจงเตือนใหผูสอนรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาเปนตน
4. ผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานความคืบหนาไดเปนระยะและสามารถแสดงผลการ
ดําเนินการของรายหลักสูตร/สาขาวิชาในรูปแบบกราฟฟกส โดยสามารถ Login เขาเพื่อตรวจสอบ
ความคืบหนาและรูปแบบการรายงานใชเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณา เปนตน
5. ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึกษาขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. ศึกษาวิธีการตัดคําในภาษาไทย
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียด
ของหลั กสู ตร (มคอ.2) กับ รายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3) ในหมวดที่ 2 และ 5.1 กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใชฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP เปนเครื่องมือใน
การพัฒนา
4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ
5. การวิเคราะหและการประเมินผล
6. นิยามศัพทเฉพาะในงานวิจัย
คําอธิบายรายวิชา หมายถึง รายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาที่ระบุอยูในหลักสูตร โดย
ผูสอนตองนํารายละเอียดเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมตามเนื้อหาของรายวิชาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตามเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมายถึง สิ่งที่คาดหวังหรือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับ
ผูเรียน จากการจัดการเรียนการสอน โดยรายละเอียดของจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา
จะตองสอดคลองกับเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ
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แผนการสอน หมายถึง การกําหนดการจัดกิจกรรมสําหรับการสอนที่เปนลายลักษณ
อักษรไวลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยเนื้อหาโดยสรุป
กิจ กรรมการเรี ยนการสอน สื่ อ วัส ดุอุ ป กรณสํ าหรับ การสอน โดยเนื้ อหาในแผนการสอนจะต อ ง
สอดคลองกับเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถชวยในการติดตามรายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.3) จากผูสอนไดอยาง
ตอเนื่อง
2. สามารถประเมินผลจากการวิเคราะหความความสอดคลองการเขียนจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค และแผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหมวดที่ 2 และ 5.1 วา
ครอบคลุ มและสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาในรายละเอียดของหลั กสู ตร (มคอ.2) หรือไมโดย
อัตโนมัติและสามารถชวยเตือนวาขาดสวนไหนบางเพื่อนําไปใชในการแกไขเพิ่มเติม
3. สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และ
แผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร และสามารถตรวจสอบ
ไดโดยอัตโนมัติ
4. สามารถชวยในการทํารายงานผลแกผูบริหารในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาได

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาถึ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศสํ า หรั บ ติ ด ตามและ
วิเคราะห ความสอดคล องรายละเอียดหลั กสู ตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3)
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูศึกษาได รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ มาใชเปนองคประกอบและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1 แนวทางการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2 ทฤษฏีของการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่เกี่ยวของ
3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวทางการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)1
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้น ๆ
โดยจะถ า ยทอดผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของบั ณ ฑิ ต ที่ กํ า หนดไว ใ นกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม
ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตอง
เรียนวิชาอะไรบางเขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให
มั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดง
ความสัมพันธของหลักสูตรกับองค ประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการ
เรียนรูและความตองการของตนเองไดรวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
รับบัณฑิตเขาทํางาน
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552,” 16 กรกฎาคม 2552.
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ประกอบดวย 8 หมวดตอไปนี้
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่
วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝูงทักษะตาง ๆ ตลอดจน
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มี
การกํา หนด รายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาที่ ใ ชใ นการเรี ย น วิ ธีก ารเรี ยนการสอน การวัด และ
ประเมิ น ผลในรายวิ ช า ตลอดจนหนั ง สื อ หรื อ สื่ อ ทางวิ ช าการอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การเรี ย นรู
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
การเขี ย นรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) นั้ น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งสอดคล อ งกั บ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งปจจุบันการตรวจสอบ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จะถูก
ตรวจสอบจากกรรมการประจําสาขาวิชาและคณะเพื่อตรวจสอบรายละเอียดวาสอดคลองกันหรือไม
รวมถึงเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งโดยปกติจะถูกตรวจสอบจากกรรมการ โดยเกณฑการ
ตรวจสอบที่กรรมการผูตรวจใหความสําคัญสามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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1. การเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค ของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวด
ที่ 2 จะตองเขียนใหครอบคลุมกับคําอธิบายรายวิชา และจะตองสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา โดย
เอาคําสําคัญใน คําอธิบายรายวิชามาหา Keywords ที่เปนคําสําคัญของรายวิชานั้น วามีอะไรบาง นํา
คํ า เหล า นั้ น หรื อ คํ า ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น หรื อ ใช แ ทนกั น ได มาเขี ย นลงในจุ ด มุ ง หมายและ
วัตถุประสงคใหครบ
2. แผนการสอน หมวดที่ 5.1 การตรวจสอบจะทําโดยการหา คําสําคัญใน คําอธิบาย
รายวิชา โดย อยางนอยจะตองมีคําสําคัญ หรือคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือ ใกลเคียง ไปปรากฏ
ในหัวขอ/รายละเอียด หรือ กิจกรรมการเรียนการสอน ใหครบทุกคํา กรณีที่ไมครบจะถือวาการเรียน
การสอนไมสมบูรณ เนื่องจากการสอนมีเนื้อหาที่ไมครบทุกหัวขอที่มีอยูในคําอธิบายรายวิชา
2. ทฤษฏีของการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่เกี่ยวของ2
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเปนการทําใหคอมพิวเตอรเขาใจในภาษาที่มนุษยใชในการสั่ง
ใหคอมพิวเตอรทํางานไดตามที่มนุษยตองการ โดยมีกระบวนการทํางานตั้งแต มีการรับอินพุตเขาไป
แลวระบบจะทําการวิเคราะหเชิงโครงสรางและความหมายทางภาษา ประเมินคาหาคําตอบ ทาน
ความหมายเพื่อสรางเปนเอาทพุตออกมา ซึ่งมีหลายรูปแบบในการประมวลผล เชน การประมวลผล
คํา การแปลภาษาเครื่อง การแปลขอความเสียง เปนตน เพื่อใหคอมพิวเตอรเขาใจภาษามนุษยไดมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับมนุษยไดดวยภาษาธรรมชาติไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
ปจจุบันไดมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งกอนที่จะ
ทําใหคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได เราจะตองทําใหคอมพิวเตอรรูจักคําตาง ๆ ในภาษาแตละ
ภาษากอน ซึ่งในงานนี้ตองการที่จะใหคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลคําที่เปนภาษาไทย โดยอยาง
ยิ่งภาษาไทยจะมีความยุงยากในการการประมวลผลคํามากกวาภาษาอังกฤษ โดยปกติภาษาอังกฤษ
จะใชชองวางคั่นระหวางคํา ตางกับในภาษาไทยจะเขียนติดกันไมมีการเวนวรรคระหวางคํา ปจจุบันมี
วิธีที่ใชตัดคํา 3 วิธีหลัก ๆ ไดแก
1. หลักการตัดคําโดยการใชกฎ (Rule-based) เปนวิธีการแรก ๆ ที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อใช
ตัดคํ าในภาษาไทย หลั กการตัด คําโดยใชเ กณฑการตรวจสอบทางอั กขรวิธี โดยการประสมของ
ตัวอักษร การเวนวรรค การขึ้นยอหนาใหม เพื่อเปนเกณฑใชระบุขอบเขตของคํา
2. หลักการตัดคําโดยใชพจนานุกรม (Dictionary) เปนหลักการตัดคําโดย การเก็บคํา
ภาษาไทยทั้งหมดเอาไวในพจนานุกรรม แลวนําขอความที่ปอนเขามาไปคนหาและเทียบกับคําที่เก็บไว
ในพจนานุกรมเพื่อหาวาคําที่ปอนเขาไปควรตัดบริเวณใด และประกอบไปดวยคําใดบาง
2

ผุสดี บุญรอด, การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอความภาษาไทย และการพัฒนาเทคนิคการยอความภาษาไทยโดยใชการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติรวมกับฐานความรูออนโทโลยี, 2553.
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3. หลักการตัดคําโดยใชคลังขอความ (Corpus) เปนหลักการที่นําหลักการทางสถิติเขา
มาชวยประมวลผล ใชคลังขอมูลมาเปนฐานความรูในการตัดคํา ใชสําหรับแกไขปญหาในการตัดคําที่
ไมมีในพจนานุกรม เชน พวกคําเฉพาะ เปนตน
เทคนิคที่ชวยในการตัดคํา3
1. วิธีการตัดคําที่ยาวที่สุด (Longest matching) เปนวิธีการตัดคําโดยการตรวจสอบ
โดยเริ่มจากตัวอักษรซายสุดของขอความไปขาวแลวไปเทียบกับในพจนานุกรม จนกวาจะพบหลังจาก
นั้นก็จะคนหาคําถัดไปจนกวาจะจบขอความ แตถาพบคําในพจนานุกรมจากตัวอักษรเริ่มตนเดียวกับก็
จะทําการเลือกคําที่ยาวที่สุด กับคําที่ยาวที่สุด เชน คําวา “มากวา” โดยจะเริ่มตัดจากตัวอักษร ม เรา
จะไดคําวา “มา” กับคําวา “มาก” ในเทคนิคนี้จะใหเลือกคําที่ยาวที่สุดคือ “มาก” ผลลัพธที่ได
ออกมาก็จะไดคําวา “มาก วา” เปนตน
2. วิธีการตัดคําแบบสอดคลองมากที่สุด (Maximal Matching) เปนวิธีการตัดคําที่ให
จํานวนคําและคําที่ไมมีในพจนานุกรมนอยที่สุดจะตัดออกมาเปนหลายรูปแบบแตจะเลือกรูปแบบที่
เมื่อตัดขอความมาแลวไดจํานวนคํานอยที่สุด เชน คําวา “โคลงเรือ” จะตัดได 2 แบบคือ
1. โค ลง เรือ
2. โคลง เรือ
โดยวิธีนี้จะเลือกแบบที่ 2 เพราะมีคํานอยที่สุด แตกรณีที่มีจํานวนคําเทากันจะนําวิ ธีการ
ตัดคําแบบยาวที่สุดเขามาชวย เชนคําวา “ฉันนั่งตากลมอยูหนาบาน” จะตัดได 2 แบบเชนกันคือ
1. ฉัน นั่ง ตา กลม อยู หนา บาน
2. ฉัน นั่ง ตาก ลม อยู หนา บาน
โดยวิธีนี้จะเลือกแบบที่ 2 เพราะจะใชวิธีตัดคําแบบยาวที่สุดเขามาชวย โดยใหดูจากคํา
วา “ตา” กับ “ตาก” เปนตน
3. วิธีการตัดคําแบบคํานวณเชิงสถิติเพื่อหาความเปนไปได (Probabilistic Model)
เปนวิธีที่นําเอาสถิติของการเกิดของคํา และลําดับ หนาที่ของคํา เขามาชวยในการคํานวณหาความ
นาจะเปน เพื่อที่จะใชเลือกแบบที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด วิธีการนี้สามารถจะตัดคําไดดี แตจําเปนที่
จะตองมีฐานขอมูล ที่มีการตัดคําที่ถูกตอง และกําหนดหนาที่ของคําให เพื่อที่จะไดนําไปใชในการ
สรางสถิติ
3

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ,โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือ
ปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 . เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=25
&chap=7&page=t25-7-infodetail05.html
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4. วิธีการตัดคําแบบคุณลักษณะ (Feature – Based Approach) เปนวิธีที่ใชบริบท
รอบขางและการเกิดคํารวมกัน หรือหนาที่ของคํา มาชวยในการตัดคํา เชน คําวา “เพลา” ถามีคําวา
“ขับ” ในประโยค สารมารถที่จะตัดไดเปนคําวา “เพลา” ถาเปนกรณีที่มีคําที่เกี่ยวของกับเรื่องของ
เวลา ก็จะไดคําวา “เพ - ลา” เปนตน แตวิธีนี้จําเปนที่จะตองมีฐานขอมูลเกี่ยวกับคําจํานวนมาก และ
จะตองมีการเรียนรูเกี่ยวกับการสรางคําในบริบทที่แตกตางกัน
การตัดคําหยุด (Stop Word Removal)
เปนการตัดคําที่ไมมีนัยสําคัญ เปนคําที่ไมมีความหมาย จะมีหรือไมมีก็ได หรืออาจจะ
เป น คํ า เชื่ อ มคํ า กั บ คํ า เป น คํ า ที่ พ บบ อ ยซึ่ ง จะมี อ ยู ใ นเอกสารต า ง ๆ เกื อ บทุ ก เอกสาร แต ไ ม มี
ความหมายในตัวของมันเองแตอาจจะสามารถที่จะนําไปขยายความใหกับคําอื่น ๆ ได คําหยุดเปนคํา
ที่ไมเกี่ยวของกับเอกสารหรือไมเปนประโยชนในการนําไปคนหาคํา เราจึงควรตัดทิ้งเพื่อเปนการลด
ขนาดของคํา พื้นที่การจัดเก็บคํา และเวลาในการประมวลผลคํา ตัวอยางคําหยุดที่พบกันบอย เชน วา
และ จะ มี ของ เปนตน
พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus)4
เปนพจนานุกรมที่เก็บคําที่มีความหมายเหมือนกัน ใกลเคียงกัน เกี่ยวของกัน หรือตางกัน
สามารถใชแทนกันได แตอาจจะถูกนําไปใชในสถานการณที่ ตางที่ ตางเวลากัน เชน คําวา "เว็บไซต”
อาจใชคําวา เว็บ, เว็บเพจ, โฮมเพจ เปนตน ในทางของคอมพิวเตอรจะหมายถึงความสามารถของ
โปรแกรมประมวลผลคํา ที่จะสามารถดึงคําตาง ๆ ที่มีความหมายอยางเดียวกับคําที่เราหามาแสดง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บารมี โอสธีรกุล และธวัชชัย งามสันติวงศ (2554) ไดประยุกตใชการตัดคํา และนําคําที่
ไดนั้นไปเปรียบเทียบกับ Dictionary แลวนําคําที่มีความหมายมาเก็บไวเพื่อเปน Keywords โดยใช
Model การเปรียบเทียบ คือ Vector Space Model เปนการเปรียบเทียบคําโดยที่ไมตองมีคําที่
ตรงกันทั้งหมดขึ้นอยูกับความคลายคลึง และการวัดความคลายคลึงของเอกสารภาษาไทย โดยใช
เปรียบเทียบระหวางคําอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี กับคําอธิบายรายวิชาระดับประกาศณียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โดยพัฒนาระบบดวย Visual Studio 2008 และใช โปรแกรม Microsoft Access
2007 ในการจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล
4

ความหมายจาก พจนานุกรมคําศัพทคอมพิวเตอร. [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2557. เขาถึงไดจาก
http://dictionary.sanook.com/search/อรรถาภิธาน
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นภัสกร กรวยสวสดิ์ (2554) ไดเพิ่มประสิทธิภาพในการคนคืนสารสนเทศ โดยใช
Folksonomy โดยนําไปใชรวมกับ Ontology Thesaurus และการสราง ดรรชนีหัวเรื่อง (Subject
headings) โดยการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง Folksonomy กับ Subject Headings โดย
นําไปใชในหองสมุด Folksonomy กับ Thesaurus โดยนําไปใชบนเว็บไซต Folksonomy กับ
Taxonomy นําไปใชในสาขาวิชา Folksonomy กับ Ontology นําไปใชบนเว็บไซต
โปรแกรมตั ด คํ า ภาษาไทย LexTo จะใช เ ทคนิ ค การตั ด คํ า ที่ ย าวที่ สุ ด (longest
matching) โดยจะใช พจนานุกรมจากเล็กซิตรอน ซึ่งผูใชสามารถเพิ่มเขาไปเองได
โปรแกรมตัดคําภาษาไทย CUThaiSegment จะใชได 2 วิธีคือ วิธีตัดคําโดยการแยก
พยางค Syllable Segment และวิธีการตัดคําที่ยาวที่สุด (longest matching) โดยใชชื่อวา Word
Segment โดยจะใชคําจากพจนานุกรม และสามารถเพิ่มคําลงไปในพจนานุกรมได
โปรแกรมตัดคําภาษาไทย SWATH จะใชได 3 วิธีคือ วิธีการตัดคําที่ยาวที่สุด (longest
matching) วิธีการการตัดคําโดยเลือกแบบเหมือนมากที่สุด (maximal matching algorithms)
และวิธีการตัดคําแบบ Part-of-Speech Bigram

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ
วิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กับการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
และแผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยอาศัยหลักการจัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูล
(Database) การหาคําสําคัญและการสราง Dictionary ของคํา การตัดคําในภาษาไทย โดยการนําคํา
สําคัญที่ไดจากการตัดคําภาษาไทยในคําอธิบายรายวิชามาใชคนหาเปรียบเทียบกับขอความที่ปรากฏ
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วามีหรือไม
ขั้นตอนการดําเนินการ มีดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. ศึกษาวิธีการตัดคําในภาษาไทย
3. การพัฒนาระบบ
4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ
5. การวิเคราะหและการประเมินผล
1. ศึกษาขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
จากการศึกษาขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จะถูกแบงเปน 7
หมวดประกอบดวย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
8. สถานที่เรียน
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ประกอบดวย
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ ประกอบดวย
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาจะถูกแบงเปนดาน 6 ดาน
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการสรางเสริมสุขภาพ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ประกอบดวย
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย
1. ตําราและเอกสารหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ประกอบดวย
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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การเขียน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นั้นจําเปนจะตองสอดคลองกันในแตละสวน
ของ มคอ.3 เอง และตรวจสอบความสอดคลองการเขียนแผนการสอนในหมวดที่ 5 นั้นวาสอดคลอง
และครอบคลุมกับคําอธิบายรายวิชาหรือไม
2. ศึกษาวิธีการตัดคําในภาษาไทย
2.1. การตัดคําในภาษาไทยโดยใชพจนานุกรม (Dictionary)
2.2. เทคนิคที่ใชในการตัดคําที่ใชวิธีการตัดคําที่ยาวที่สุด (Longest matching)
3. การพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยใชฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP เปนเครื่องมือในการพัฒนา
3.1. วิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล
3.1.1. การวิเคราะหการทํางานของระบบ
การทํางานขอระบบจะเริ่มจากการจัดเก็บขอมูลบางสวนของรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
2. รายวิชาที่มีทั้งหมด
3. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน
4. รายวิ ช าที่ มี ใ นหลั ก สู ต รและแผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
การเก็บขอมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จะประกอบดวย
1. หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
2. หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
3. หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
4. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
5. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
6. หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7. หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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หลังที่ไดบั นทึกขอมูลสวนตาง ๆ ครบถวน ระบบจะทําการวิเคราะหความสอดคลอง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยใชวิธีและเทคนิคการตัดคํา
เพื่อหา keywords คําสําคัญสําหรับใชคนหาขอมูลในรายละเอียดของรายวิชาเพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอง
3.1.2. การออกแบบระบบ
การวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยนํารายละเอียดทั้งหมดมาวิเคราะห
การทํางานของระบบและแบงสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบดังภาพที่ 1 โดยแบงเปน 4 สวน คือ
3.1.2.1. สวนงานของบุคลากรสวนเจาหนาที่ฝายหลักสูตร
1. จัดทํารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
2. บันทึกผลการเรียนรูแตละดานของรายวิชาศึกษาทั่วไป
3. บันทึกแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. จับคูรหัสหมูเรียนนักศึกษากับรหัสหลักสูตร
3.1.2.2. สวนงานของบุคลากรสวนผูประสานงานหลักสูตร/สาขา
1. บันทึกรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2. บันทึกรายวิชาในหลักสูตร
3. บันทึกผลการเรียนรูแตละดานของรายวิชาในหลักสูตร
4. บันทึกแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอรายวิชาในหลักสูตร
5. บันทึกรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยดึงจากฝายหลักสูตรหลักสูตร
3.1.2.3. สวนงานของบุคลากรสวนอาจารย/ผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
1. บันทึกรายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
3.1.2.4. สวนงานของบุคลากรสวนผูบริหาร
1. เรียกดูรายงานสรุปการดําเนินการแตละหลักสูตร/รายวิชา
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ภาพที่ 1 กระบวนการทํางานของระบบ
3.1.3. การออกแบบฐานขอมูล
การวิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล โดยนําเอกสารรายละเอียด
ของวิชาที่นํามาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรายละเอียดมาวิเคราะห
ตารางสําหรับเก็บขอมูล และการสรางความสัมพันธกันของแตละตาราง แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 จัดเก็บขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรดังภาพที่ 2 ประกอบดวย 5 ตาราง ดังนี้
1. major เก็บขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรดังตารางที่ 1
2. major_course เก็บรายวิชาในหลักสูตรดังตารางที่ 2
3. major_curmap เก็บหัวขอการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของแตละหลักสูตร
ดังตารางที่ 3
4. major_curmapno เก็บรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของแต
ละหลักสูตร ดังตารางที่ 4
5. major_map_stugroup เก็บขอมูลการจับคูรหัสหมูเรียนกับรหัสหลักสูตรดังตารางที่ 5

16
สวนที่ 2 จัดเก็บขอมูลรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดังภาพที่ 3 ประกอบดวย 3 ตารางดังนี้
1. ge_course เก็บรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังตารางที่ 7
2. ge_curmap เก็บ หั ว ขอการพัฒ นาผลการเรี ย นรูใ นแตล ะด านของแตล ะ
หลักสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังตารางที่ 8
3. ge_curmapno เก็บรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของแต
ละหลักสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังตารางที่ 9
สวนที่ 3 จัดเก็บขอมูลรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) ดังภาพที่ 4 ประกอบดวย 5 ตาราง ดังนี้
1. tqf_record เก็บรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ดังตารางที่ 10
2. tqf_field เก็บการพัฒนาดานการเรียนรูของรายวิชาหมวดที่ 4 ดังตารางที่ 11
3. tqf_plan เก็บรายละเอียดหมวดที่ 5.1 (แผนการสอน) ดังตารางที่ 12
4. tqf_asses เก็บรายละเอียดหมวดที่ 5.2 (การประเมินผล) ดังตารางที่ 13
5. tqf_sw เก็บคําและจํานวนคําที่ คนพบและคนไมพบจากในคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมายของรายวิชา และแผนการสอนผลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ดังตารางที่ 18
สวนที่ 4 จัดเก็บขอมูลของผูใชงานระบบ ดังภาพที่ 5 ประกอบดวย 3 ตาราง ดังนี้
1. user_tqf เก็บรายละเอียดของผูใชงานระบบ ดังตารางที่ 14
2. user_level เก็บระดับการเขาถึงของผูใชงานระบบ ดังตารางที่ 15
3. user_type เก็บขอมูลประเภทของผูใชงานระบบ ดังตารางที่ 16

17

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram)
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ตาราง 1 โครงสรางตาราง major เก็บรายละเอียดของหลักสูตร
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร
PK
MajorTName
varchar 150 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย
MajorEName
varchar 150 ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
MajorTGrad
varchar 150 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย
MajorTSGrad
varchar
70 ปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ยอ
MajorEGrad
varchar 150 ปริญญาและสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
MajorESGrad
varchar
70 ปริญญาและสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ยอ
MajorMain
varchar 100 วิชาเอก
MajorCredit
varchar
3 หนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
PrgId
char
3 รหัสสาขาวิชาจากระบบทะเบียน
นักศึกษา
MajorType
char
1 ประเภทหลักสูตร เชน
1=หลักสูตรใหม
2=หลักสูตรปรับปรุง
MajorYear
char
4 ปที่จัดทําหลักสูตร
UserId
varchar
20 ผูใชงานระบบ ผูบันทึกขอมูล
UserDepart
char
1 รหัสหนวยงานที่ผูบันทึกสังกัดอยู
ตาราง 2 โครงสรางตาราง major_course เก็บรายวิชาในหลักสูตร
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร
CourseId
char
8 รหัสวิชา
CourseTName
varchar 150 ชื่อวิชาภาษาไทย
CourseEName
varchar 150 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
CourseCredit
varchar
2 จํานวนหนวยกิต
CourseDiscription
Text
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
CourseDiscriptionEn
Text
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2 โครงสรางตาราง major_course เก็บรายวิชาในหลักสูตร (ตอ)
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
CourseGrp
char
1 หมวดวิชา G=ศึกษาทั่วไป, S=เฉพาะ
CourseSGrp
char
1 กลุมวิชา 1=แกน, 2=เอก,
Cur11
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 1
Cur12
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 2
Cur13
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 3
Cur14
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 4
Cur15
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 5
Cur16
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 6
Cur17
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 7
Cur18
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 8
Cur19
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 9
Cur21
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 1
Cur22
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 2
Cur23
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 3
Cur24
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 4
Cur25
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 5
Cur26
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 6
Cur27
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 7
Cur28
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 8
Cur29
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 9
Cur31
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 1
Cur32
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 2
Cur33
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 3
Cur34
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 4
Cur35
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 5
Cur36
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 6
Cur37
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 7
Cur38
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 8
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ตารางที่ 2 โครงสรางตาราง major_course เก็บรายวิชาในหลักสูตร (ตอ)
ชื่อฟลด
Cur39
Cur41
Cur42
Cur43
Cur44
Cur45
Cur46
Cur47
Cur48
Cur49
Cur51
Cur52
Cur53
Cur54
Cur55
Cur56
Cur57
Cur58
Cur59
Cur61
Cur62
Cur63
Cur64
Cur65
Cur66
Cur67
Cur68
Cur69
CourseYear
TQFNO

ชนิดขอมูล ขนาด
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

คําอธิบาย
ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 9
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 1
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 2
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 3
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 4
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 5
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 6
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 7
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 8
ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 9
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 1
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 2
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 3
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 4
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 5
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 6
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 7
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 8
ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 9
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 1
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 2
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 3
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 4
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 5
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 6
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 7
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 8
ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 9
ปของรายวิชา กรณีหมวดศึกษาทั่วไป
ประเภท มคอ.3 = 3 , มคอ.4 = 4

หมายเหตุ
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ตาราง 3 โครงสรางตาราง major_curmap เก็บขอมูลหัวขอการพัฒนาผลการเรียนรู
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
RMACurId
mediumint 6 ลําดับ
RCurNo
char
1 รหัสดานผลการเรียนรู
RCurName
varchar
150 การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
RCurMethod
text
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา
RCurAsses
text
กลยุทธที่ใชประเมินผลการเรียนรู
RCurSection
char
1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละ
ดาน ไดแก
1 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 = หมวดวิชาเฉพาะ
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร

หมายเหตุ
PK

ตาราง 4 โครงสรางตาราง major_curmapno เก็บรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
RCurId
mediumint
6 ลําดับ
PK
RCurNo
char
1 รหัสดานผลการเรียนรู
RCurResultNo
char
3 รหัสผลการเรียนรู
RCurResult
text
รายละเอียดผลการเรียนรู
RCurSection
text
การพัฒ นาผลการเรี ยนรูในแตล ะ
ดาน ไดแก
1 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 = หมวดวิชาเฉพาะ
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร
ตาราง 5 โครงสรางตาราง major_map_stugroup เก็บการจับคูรหัสหลักสูตรกับรหัสหมูเรียน
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
MGId
char
6 ลําดับ
PK
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร
StuGroup
char
9 รหัสหมูเรียน
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ตาราง 6 โครงสรางตาราง course ใชเก็บขอมูลรายวิชาทั้งหมดที่มีในระบบ
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
CourseId
char
8 รหัสวิชา
CourseTName
varchar 100 ชื่อวิชาภาษาไทย
CourseEName
varchar 100 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
CourseCredit
char
1 จํานวนหนวยกิต
CourseCrHr
varchar
70 จํานวนหนวยกิตกับชั่วโมง
CourseDiscription
text
150 คําอธิบายรายวิชา
ตาราง 7 โครงสรางตาราง ge_course เก็บรายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
CourseYear
char
4 ปที่จัดทํารายวิชา
CourseId
char
8 รหัสวิชา
CourseTName
varchar 150 ชื่อวิชาภาษาไทย
CourseEName
varchar 150 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
CourseCredit
varchar
7 จํานวนหนวยกิต
CourseDiscription
Text
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
CourseDiscriptionEn
Text
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
CourseGrp
char
1 หมวดวิชา G=ทั่วไป, S=เฉพาะ
CourseSGrp
char
1 กลุมวิชา 1=ภาษา, 2=มนุษย
Cur11
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 1
Cur12
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 2
Cur13
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 3
Cur14
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 4
Cur15
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 5
Cur16
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 6
Cur17
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 7
Cur18
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 8
Cur19
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 1 ขอที่ 9
Cur21
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 1

หมายเหตุ
PK

หมายเหตุ
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ตารางที่ 7 โครงสรางตาราง ge_course เก็บรายวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
ชื่อฟลด
Cur22
Cur23
Cur24
Cur25
Cur26
Cur27
Cur28
Cur29
Cur31
Cur32
Cur33
Cur34
Cur35
Cur36
Cur37
Cur39
Cur39
Cur41
Cur42
Cur43
Cur44
Cur45
Cur46
Cur47
Cur48
Cur49
Cur51
Cur52
Cur53

ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 2
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 3
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 4
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 5
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 6
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 7
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 8
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 2 ขอที่ 9
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 1
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 2
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 3
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 4
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 5
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 6
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 7
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 8
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 3 ขอที่ 9
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 1
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 2
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 3
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 4
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 5
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 6
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 7
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 8
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 4 ขอที่ 9
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 1
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 2
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 3

หมายเหตุ
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ตารางที่ 7 โครงสรางตาราง ge_course เก็บรายวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
Cur54
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 4
Cur55
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 5
Cur56
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 6
Cur57
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 7
Cur58
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 8
Cur59
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 5 ขอที่ 9
Cur61
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 1
Cur62
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 2
Cur63
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 3
Cur64
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 4
Cur65
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 5
Cur66
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 6
Cur67
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 7
Cur68
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 8
Cur69
char
1 ผลการเรียนรู ดานที่ 6 ขอที่ 9

หมายเหตุ

ตาราง 8 โครงสรางตาราง ge_curmap เก็บหัวขอการพัฒนาผลการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
RMACurId
mediumint 6 ลําดับ
PK
RCurNo
char
1 รหัสดานผลการเรียนรู
RCurName
varchar 150 การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
RCurMethod
text
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา
RCurAsses
text
กลยุทธที่ใชประเมินผลการเรียนรู
RCurSection
char
1 การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ใ นแต ล ะ
ดาน
RCurYear
char
4 ปที่จัดทํารายวิชา
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ตาราง 9 โครงสรางตาราง ge_curmapno เก็บรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
RCurId
mediumint 6 ลําดับ
PK
RCurNo
char
1 รหัสดานผลการเรียนรู
RCurResultNo
char
3 รหัสผลการเรียนรู
RCurResult
text
รายละเอียดผลการเรียนรู
RCurSection
text
การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ใ นแต ล ะ
ดาน
ตาราง 10 โครงสรางตาราง tqf_record เก็บรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
TQFId
mediumint
6 ลําดับที่
CourseId
mediumint
6 ลําดับที่ curmap_course
CourseTName
char
6 รหัสหลักสูตร
CourseEName
varchar
200 ชื่อวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
CourseCredit
varchar
3 จํานวนหนวยกิต
CourseCrhr
varchar
15 หนวยกิต
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร
TeaName
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/
varchar
250
ผูสอน
Term
char
1 ภาคการศึกษา
YearTerm
char
4 ปการศึกษา
Class
char
1 ชั้นป
PreReq
varchar
150 วิชาที่ตองเรียนมากอนรายวิชานี้
CoReq
varchar
150 วิชาที่ตองเรียนพรอมกับรายวิชานี้
ClassRoom
varchar
3 สถานที่เรียน
TQFDate
char
10 วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายวิชา
CoursePurpose
text
วัตถุประสงคของรายวิชา
CourseobjectiveEdit
วัตถุประสงคในการพัฒนา/
text
ปรับปรุง
CitizenId
char
13 รหัสประชาชนผูใชระบบ

หมายเหตุ
PK
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ตารางที่ 10 โครงสรางตาราง tqf_record เก็บรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (ตอ)
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
WDescribe
varchar
200 บรรยาย
WEnhance
varchar
200 สอนเสริม
WTraining
varchar
200 ฝกปฏิบัติ
WResearch
varchar
200 การศึกษาดวยตนเอง
WHour
text
รายละเอียด อ.ใหคําปรึกษา
CourseGrp
char
1 กลุมวิชา
CourseYear
char
4 ปที่จัดทํารายวิชา
StuType
char
1 ประเภทนักศึกษา
Res1
text
เอกสารตําราหลัก
Res2
text
เอกสารและขอมูลสําคัญ
Res3
text
เอกสารและขอมูลแนะนํา
Imp1
กลยุทธประเมินประสิทธิผลของ
text
รายวิชาโดย นักศึกษา
Imp2
text
กลยุทธการประเมินการสอน
Imp3
text
การปรับปรุงการสอน
Imp4
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
text
ของนักศึกษาในรายวิชา
Imp5
การดําเนินการทบทวนและการ
text
วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา
Score2
รอยละผลการประเมินระบบหมวด
varchar
6
ที่ 2
Score51
รอยละผลการประเมินระบบหมวด
varchar
6
ที่ 5.1
Score52
รอยละผลการประเมินระบบหมวด
varchar
6
ที่ 5.2
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ตาราง 11 โครงสรางตาราง tqf_field เก็บการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาแตละดาน
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
TQFId
mediumint 6 ลําดับ tqf_record
MajorCurNo
char
4 รหัสดานผลการเรียนรู
MajorCurResult
text
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
MajorCurMethod
text
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา
MajorCurAsses
text
กลยุทธที่ใชประเมินผลการเรียนรู
MajorCurSection
char
1 กลุมวิชา เชน
G=ศึกษาทั่วไป
S=เฉพาะ
MajorId
char
120 รหัสหลักสูตร
ตาราง 12 โครงสรางตาราง tqf_plan เก็บแผนการสอน
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
TQFId
mediumint 6 ลําดับ tqf_record
PlanWeekNo
varchar
2 สัปดาหที่
PlanWeekSort
varchar
2 สัปดาหที่ใชเรียงลําดับ
PalnTitle
text
หัวขอรายละเอียด
PlanHr
char
5 จํานวนชั่วโมง
PlanAct
text
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช
PlanTea
varchar
150 ผูสอน
CurcourseField
varchar
150 ผลการเรียนรูในแตละสัปดาหตรง
กับหัวขอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา ดานไหนบางโดยอางอิง
จากแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
สูรายวิชา เชน 1.2 , 2.1
PlanScore
varchar
10 การเก็บคะแนน (ถามี)
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร
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ตาราง 13 โครงสรางตาราง tqf_asses เก็บแผนการประเมินผล
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
TQFId
mediumint 6 ลําดับ tqf_record
AssNo
Varchar
2 ลําดับการประเมิน
AssSort
char
2 ลําดับการประเมินใชแสดงผล
CurcourseField
varchar 150 ผลการเรี ย นรู ต รงกั บ หั ว ข อ การ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา สวน
การประเมิ นผล ดา นไหนบ า ง เช น
1.2 , 2.1
AssWeekNo
varchar
50 กําหนดสัปดาหที่ประเมิน
AssMethod
text
วิธีการประเมิน
AssScore
varchar
10 กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช
MajorId
char
11 รหัสหลักสูตร
ตาราง 14 โครงสรางตาราง user_tqf เก็บขอมูลของผูใชงานระบบ
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
UserId
varchar
20 UserId สําหรับ Login เขาระบบ
UserPass
text
- Password ระบบที่ถูก encode
UserPassN
varchar
50 Password ระบบที่ไมถูก encode
UserName
varchar 150 ชื่อผูใชงานระบบ
Userdepart
varchar
1 หนวยงานของผูใชระบบ
UserLevel
char
1 ระดับการเขาถึงของผูใชงานระบบ
UserType
char
1 ประเภทของผูใชงานระบบ
UserStatus
char
1 สถานะของผูใชงานระบบ
ตาราง 15 โครงสรางตาราง user_level เก็บขอมูลระดับการเขาถึงของผูใชงานระบบ
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
UTId
char
1 รหัสระดับการเขาถึง
ULDetail
varchar 100 รายละเอียดระดับการเขาถึง
UTId
char
1 ประเภทของผูใชงานระบบ

หมายเหตุ
PK

หมายเหตุ
PK

29
ตาราง 16 โครงสรางตาราง user_type เก็บประเภทของผูใชงานระบบ
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
UTId
char
1 รหัสประเภทของผูใชงานระบบ
UTDetail
varchar
100 รายละเอียดประเภทผูใชงาน
ตาราง 17 โครงสรางตาราง Thesaurus เก็บกลุมคําคําเหมือน
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
TheId
mediumint 6 ลําดับที่
TheName
text
กลุมคํา
CourseId
varchar
8 รหัสวิชา
TheKey
varchar
100 คําสําคัญ
TheGrp
char
1 กลุมคํา เชน G=ทั่วไป, S=เฉพาะ

หมายเหตุ
PK

หมายเหตุ
PK

ตาราง 18 โครงสรางตาราง tqf_sw เก็บคําและจํานวนคําที่พบและไมพบจากคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมายของรายวิชา และแผนการสอน
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
TQFId
varchar
6 ลําดับ tqf_record
PK
WSObj
text
คําที่ตัดไดจากคําอธิบายรายวิชา
TWSObj
จํานวนคําที่ตัดไดจากคําอธิบาย
varchar
3
รายวิชา
DisDescription
text
คําจากจุดมุงหมายของรายวิชาที่พบ
ในคําอธิบายรายวิชา
NFDescription
text
คําจากจุดมุงหมายของรายวิชาที่ไม
พบในคําอธิบายรายวิชา
TDisDes
varchar
3 จํานวนคําจากจุดมุงหมายของ
รายวิชาที่พบ ในคําอธิบายรายวิชา
TNFDes
varchar
3 จํานวนคําจากจุดมุงหมายของ
รายวิชาที่ไมพบ ในคําอธิบาย
รายวิชา
DisPlan
text
คําจากแผนการสอนที่พบใน
คําอธิบายรายวิชา
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ตารางที่ 18 โครงสรางตาราง tqf_sw เก็บคําและจํานวนคําที่พบและไมพบจากคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมายของรายวิชา และแผนการสอน (ตอ)
ชื่อฟลด
ชนิดขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
หมายเหตุ
NFPlan
text
คํ า จากแผนการสอนที่ ไ ม พ บใน
คําอธิบายรายวิชา
TDisPlan
varchar
3 จํานวนคําจากแผนการสอนที่พบใน
คําอธิบายรายวิชา
TNFPlan
varchar
3 จํานวนคําจากแผนการสอนที่ไมพบ
ในคําอธิบายรายวิชา
CitizenId
char
13 เลขประจําตัวประชาชนผูบันทึกผล
3.2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการติดตามและวิเคราะหความสอดคลอง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยจะพัฒนาดวยภาษา PHP และใช
โปรแกรม Editplus, Macromediadreamwaver เปนเครื่องมือในการเขียนชุดคํา สั่ง ใชฐานขอมูล
Mysql สําหรับจัดเก็บขอมูลสวนนี้ โดยจะแยกสวนการทํางานเปนสวน 5 ดังนี้
3.2.1. สวนการจัดการรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
2. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน
3. รายวิชาที่มีในหลักสูตรและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
3.2.2. สวนการจัดการรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ประกอบดวย
1. หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
2. หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
3. หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
4. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
5. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
6. หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7. หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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3.2.3. สวนของงานเจาหนาที่ฝายหลักสูตร ประกอบดวย
1. สวนจัดการรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
2. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน
3. รายวิชาที่มีในหลักสูตรและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
4. สวนจัดการจับคูหลักสูตรกับรหัสหมูเรียน
3.2.4. สวนการตรวจสอบและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จะแบงเปน 2 สวนดังนี้
1. ระบบวิเคราะหความสอดคลองการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ 2 ของรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) เริ่ ม จากระบบทํ า การตั ด คํ า โดยใช ห ลั ก การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเขามาชวยตัดคําจากคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา และตัดคําหยุดออก
จากนั้น ระบบจะตัดคําจากจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา แลวนํามาเปรียบเทียบหาคําที่
เหมือ นกั น ซึ่ งจํ า นวนคํ าที่ พบจากการเปรี ยบเทีย บจะนํ ามาคํา นวณสรุ ป ผลเป น รอ ยละของคํ า ที่
เหมือนกัน กรณีที่ผลไมถึงรอยละ 100 ระบบจะนําคําจากคําอธิบายรายวิชาที่ไมพบในจุดมุงหมาย
และวัตถุประสงคของรายวิชา มาคนหาจากพจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) เพื่อตรวจสอบหาคํา
ที่สามารถใชแทนกันหรือใกลเคียงกันได แลวนําคําที่พบมาชวยในการตรวจสอบ โดยอาจารย/ผูสอน/
ผูรับผิดชอบรายวิชา สามารถเพิ่มคําสําคัญ และกลุมคําที่เกี่ยวของหรือสามารถใชแทนกันได ลงระบบ
บันทึกคําสําคัญของรายวิชา ซึ่งแบงกลุมของเปน 2 กลุม คือกลุมคําทั่วไป (รายวิชาอื่นสามารถนําไป
ใชได) และกลุมคําเฉพาะ (ใชไดเฉพาะในรายวิชานั้น ๆ) กรณีที่ไมพบคําใดที่เกี่ยวของ ระบบจะแสดง
คํ า ที่ ไ ม พ บ เพื่ อ แจ ง เตื อ นให อาจารย / ผู ส อน/ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช ากลั บ ไปทบทวนหั ว ข อ หรื อ
รายละเอียดที่ไมพบเพื่อเพิ่มเขาไปในจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2. ระบบวิเคราะหความสอดคลองการเขียนแผนการสอน หมวดที่ 5.1
ของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เริ่มจากระบบทําการตัดคําโดยใชหลักการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติเขามาชวยตัดคําจากคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา และตัดคําหยุดออก จากนั้นตัดคําจาก
แผนการสอน แลวนํามาเปรียบเทียบหาคําที่เหมือนกัน ซึ่งจํานวนคําที่พบจากการเปรียบเทียบจะ
นํามาคํานวณสรุปผลเปนรอยละของคําที่เหมือนกัน กรณีที่ผลไมถึงรอยละ 100 ระบบจะนําคําจาก
คําอธิ บายรายวิ ช าที่ ไม พบในแผนการสอน มาค นหาในพจนานุ กรมคํ าเหมื อน (Thesaurus) เพื่ อ
ตรวจสอบหาคําที่สามารถใชแทนกันหรือใกลเคียงกันได แลวนําคําที่พบมาชวยในการตรวจสอบ โดย
อาจารย/ผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา สามารถเพิ่มคําสําคัญ และกลุมคําที่เกี่ยวของหรือสามารถใชแทน
กันได เชนกัน กรณีที่ไม พบคําใดที่เกี่ยวของ ระบบจะแสดงคําที่ไมพบ เพื่อแจงเตือนให อาจารย /
ผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชากลับไปทบทวนหัวขอหรือรายละเอียดที่ไมพบเพื่อเพิ่มเขาไปในแผนการสอน
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3.2.5. ส ว นการรายงานผลการติ ด ตามและผลการวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ ง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยจะแจงผลใหในแตละ
ขั้นตอนและแตละระดับผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร
4. ทดสอบระบบ
ทดสอบการใชงานโดยการติดตั้งเตรียมขอมูลนําเขา และการทํางานของระบบโดยการ
ทดลองบันทึก แกไข ลบ และคนหา ในแตละสวนงานวาทํางานถูกตองหรือไม โดยแบงเปน 4 สวน
4.1 สวนการจัดการรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4.2 สวนการจัดการรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.3 ทดสอบความถูกตองและจํานวนคําที่ไดจากการตัดคําภาษาไทย การทดสอบจะใช
ตัว อยางรายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3) โดยคําอธิบายรายวิช า ในหมวดที่ 3 และคํา ที่ไดจาก
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ในหมวดที่ 2 และ แผนการสอนในหมวดที่ 5.1 ของแตละรายวิชามา
เปรียบเทียบกับ โดยจะใหระบบทําการทํางานซ้ํากับเปนจํานวน 10 ครั้ง แลวตรวจสอบผลแตละครั้ง
วาผลที่ออกมาทั้ง 10 ครั้งเทากันทุกครั้งหรือไม
4.4 สวนการรายงานผลการติดตามและผลการวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยจะแจงผลใหในแตละขั้นตอนและแต
ละระดับผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร
5. การประเมินผล
การประเมินผลประสิทธิภาพการทํางานของระบบจะประเมินผลจากผูใชงานระบบโดย
แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และ
แผนการสอน โดยผูเชี่ยวชาญการเขียนแผนการสอนและการประเมินผลกับระบบ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศโดยผูใชงาน

บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีระบบสานสนเทศ
ที่สามารถชวยในการติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยระบบที่สามารถประเมินผลจาก
การวิเคราะหความความสอดคล องการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนของ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ชวยลดระยะเวลาในการตรวจสอบจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
และแผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รวมถึงสามารถทํารายงานผลแกผูบริหารใน
ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะหและประเมินระบบ
เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลวไดมีการวิเคราะหและประเมินระบบไวเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และ
แผนการสอน โดยผูเชี่ยวชาญการเขียนแผนการสอนและการประเมินผลกับระบบ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศโดยผูใชงาน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนใหสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชา
ในตอนนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลความสอดคลองเปน 2 สวนดังนี้
1.1. ส ว นการเขีย นจุ ดมุง หมายและวัตถุ ป ระสงค วามี ความสอดคล อ งกับ คํา อธิบาย
รายวิชาหรือไม โดยอาศัยวิธีการตัดคําภาษาไทย และตัดคําหยุดออก แลวแบงคําที่ไดจากการตัดคํา
เปนชุดคํา ดังนี้
- คําที่ไดจากคําอธิบายรายวิชา
- คําที่ไดจากจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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1.2. สวนการเขียนแผนสอน วามีความสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาหรือไม โดยอาศัย
วิธีการตัดคําภาษาไทย และตัดคําหยุดออก แลวแบงคําที่ไดจากการตัดคําเปนชุดคํา ดังนี้
- คําที่ไดจากคําอธิบายรายวิชา
- คําที่ไดจากแผนการสอน
หลังจากนั้นนําคําที่ไดจากคําอธิบายรายวิชาไปใชเปรียบเทียบกับคําที่ ไดจากการตั ดคํา
ในสวนของจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนแลวหารอยละของคําที่พบ คําที่เหมือนกัน
หรือคําที่ใชแทนกันได โดยสวนนี้ไดใช พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) มาชวยในการเปรียบเทียบ
และวิเคราะหผล โดยไดสรางระบบสําหรับการเพิ่มและเก็บคํา พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus)
บันทึกไวในฐานขอมูล ซึ่งระบบจะเรียกใช พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) ที่ถูกบันทึกไว มาชวย
ในการเปรียบเทียบหาคําที่เกี่ยวของ โดยจะทําการคนหาคําที่มีความหมายเหมือนกัน ใกลเคียงกัน
สามารถใชแทนกันไดมาเพิ่มผลการวิเคราะหความสอดคลองของการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
และแผนการสอน
การทดสอบจะใชตัวอยาง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จํานวน 10 รายวิชา โดย
แบงเปนรอยละที่ไมใช พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) มาชวยในการเปรียบเทียบ กับกรณีที่ใช
พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) มาชวยในการเปรียบเทียบ ผลทีไ่ ดดังในตารางที่ 19 และ 20
ตาราง 19 แสดงผลเปรียบเทียบระหวาง คําอธิบายรายวิชากับจุดมุงหมายและวัตถุประสงค

รหัสวิชา-ชื่อวิชา
902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
903101 วิถีไทย
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

จํานวนคําที่
ตัดไดจาก
อธิบาย
รายวิชา
28
22
28
23
18
19
27
20
16
15

เปรียบเทียบคําที่ตัดไดใน
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
คิดเปนรอยละ
ไมใช
ใช
thesaurus thesaurus
100.00
100.00
86.36
95.45
57.14
60.71
86.96
91.30
27.78
55.56
78.95
84.21
100.00
100.00
25.00
70.00
100.00
100.00
20.00
60.00
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ตาราง 20 แสดงผลเปรียบเทียบระหวาง คําอธิบายรายวิชากับแผนการสอน

รหัสวิชา-ชื่อวิชา
902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
903101 วิถีไทย
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

จํานวนคําที่ เปรียบเทียบคําที่ตัดไดใน
ตัดไดจาก แผนการสอนคิดเปนรอยละ
อธิบาย
ไมใช
ใช
รายวิชา
thesaurus thesaurus
28
64.29
82.14
22
72.73
81.82
28
75.00
78.57
23
65.22
86.96
18
72.22
72.22
19
42.11
73.68
27
59.26
77.78
20
30
60.00
16
100.00
100.00
15
86.67
93.33

จะเห็นไดวา กรณีที่ใช พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) มาชวยในการเปรียบเทียบ
ระหวางคําที่ไดจากคําอธิบายรายวิชากับคําที่ปรากฏในจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการ
สอนนั้น ผลที่ไดสวนมากจะไดผลการเปรียบเทียบที่คิดเปนคารอยละที่สูงกวาที่ไมไดนํามาใช เนื่องจาก
บางครั้งอาจารย ผูสอน หรือผูรับผิดชอบรายวิชา อาจไมไดเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และ
แผนการสอน โดยใชคําที่ปรากฏอยูในคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดแตอาจใชคําอื่น ๆ ที่มีความหมาย
เหมือนกัน ใกลเคียงกัน เกี่ยวของกัน หรือใชแทนกันไดนํามาเขียน ขึ้นอยูกับเทคนิคแนวคิดหรื อ
รูปแบบการใชคําที่นํามาเขียนของแตละบุคคลที่แตกตางกัน
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอน
โดยผูเชี่ยวชาญการเขียนแผนการสอนและการประเมินผลกับระบบ
ในส ว นนี้ ไ ด มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น จากผู เ ชี ย วชาญการเขี ย นจุ ด มุ ง หมายและ
วัตถุประสงค และแผนการสอนมาเปรียบเทียบกับผลวิเคราะหการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
และแผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาโดยระบบ
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนจะ
ใหผูเชี่ยวชาญการเขียน/ตรวจ รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) จํานวน 4 คนเปนผูประเมิน ในรายวิชา
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เดียวกันกับที่ใชระบบประเมินโดยผลที่ไดจากระบบจะใชผลหลังจากที่ไดนําคํา พจนานุกรมคําเหมือน
(Thesaurus) เขามาชวยในการเปรียบเทียบแลว
การประเมินผลการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนใหสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชาครั้งนี้ ไดกําหนดเกณฑการประเมินดังตารางที่ 21
ตาราง 21 เกณฑการประเมินการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนใหสอดคลอง
กับคําอธิบายรายวิชา
คาเฉลี่ยรอยละความสอดคลอง
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0 - 49

การแปลผล
ความสอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด
ความสอดคลอง อยูในระดับมาก
ความสอดคลอง อยูในระดับปานกลาง
ความสอดคลอง อยูในระดับนอย
ความสอดคลอง อยูในระดับนอยที่สุด

แบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญการเขียน/ตรวจ รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) การเขียน
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค และแผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิบาย นั้นผูวิจัยไดใหผูประเมินใส
คารอยละความสอดคลองลงในแบบประเมิน เพื่อนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย และนําไปแปลผลดังตาราง
ที่ 22 และ 23
เมื่อไดคาเฉลี่ยจึงนําไปหาคาความสัมพันธ โดยวิธีทางสถิติเปรียบเทียบกับคารอยละที่ได
จากระบบ จากตารางที่ 19 และ 20 ในสวนที่ใช พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) มาเปรียบเทียบ
ดังตารางที่ 24 และ 26 ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson productmoment correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางผลการประเมินโดยระบบกับ
ผูเชี่ยวชาญวาไปในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียงกันหรือไม ซึ่งไดผลดังตารางที่ 25 และ 27 ปรากฏวา
ผลที่ไดมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูงทั้ง 2 ตาราง โดยมีนัยสําคัญวาผลการประเมินที่ไดจากระบบ
นั้นมีไปในทิศทางเดียวกันกับผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ โดยที่ระบบนั้นมีความสามารถในการประเมินผล
ไดใกลเคียงกับผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
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ตาราง 22 คาเฉลี่ยรอยละการประเมินผลการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงคใหส อดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญ
คาเฉลี่ยรอยละการประเมินผลการเขียน
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคให
การ
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาโดย
รหัสวิชา - ชื่อวิชา
แปลผล
ผูเชี่ยวชาญ
<50 50-59 60-69 70-79 80-100
902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
903101 วิถีไทย
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

78.75

มาก
82.50 มากที่สุด
68.25
ปานกลาง
75.00
มาก
70.00
มาก
79.00
79.75
70.25
68.50

มาก
มาก
มาก
81.25 มากที่สุด
ปานกลาง

ตาราง 23 คาเฉลี่ยรอยละการประเมินผลการเขียนแผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
โดยผูเชี่ยวชาญ
คาเฉลี่ยรอยละการประเมินผลการเขียน
แผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิบาย
การ
รหัสวิชา - ชื่อวิชา
รายวิชา โดยผูเชี่ยวชาญ
แปลผล
<50 50-59 60-69 70-79 80-100
902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
80.50 มากที่สุด
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
82.75 มากที่สุด
903101 วิถีไทย
67.5
ปานกลาง
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ
81.25 มากที่สุด
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
70.00
มาก
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
73.00
มาก
สื่อสาร
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยรอยละการประเมินผลการเขียนแผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
โดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ)
คาเฉลี่ยรอยละการประเมินผลการเขียน
แผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิบาย
การแปล
รายวิชา โดยผูเชี่ยวชาญ
รหัสวิชา - ชื่อวิชา
ผล
<5
8050-59 60-69 70-79
0
100
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
77.25
มาก
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
66.25
ปานกลาง
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
78.75
มาก
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
80.00 มากที่สุด
ตาราง 24 เปรียบเทียบรอยละความสอดคลองผลการประเมินการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
กับคําอธิบายรายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญการเขียน/ตรวจรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) กับระบบ
รหัสวิชา-ชื่อวิชา
902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
903101 วิถีไทย
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
904101กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

เปรียบเทียบรอยละความสอดคลอง
ผูเชี่ยวชาญ
78.75
82.50
68.25
75.00
70.00
79.00
79.75
70.25
81.25
68.50

ระบบ
100.00
95.45
60.71
91.30
55.56
84.21
100.00
70.00
100.00
60.00
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ตาราง 25 สั มประสิทธิ์สหสั มพัน ธแบบเพียรสัน (Pearson product-moment correlation
coefficient) ระหวางคารอยละความสอดคลองผลการประเมินการเขียนจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคกับคําอธิบายรายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญกับระบบ
ผูเชี่ยวชาญ

ระบบ

ผูเชี่ยวชาญ Pearson
1
.922**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
10
10
ระบบ
Pearson
.922**
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
10
10
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ตาราง 26 เปรียบเทียบรอยละความสอดคลองผลการประเมินการเขียนแผนการสอนกับคําอธิบาย
รายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญการเขียน/ตรวจรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) กับระบบ
รหัสวิชา-ชื่อวิชา
902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
903101 วิถีไทย
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

เปรียบเทียบรอยละความสอดคลอง
ผูเชี่ยวชาญ
ระบบ
80.50
82.14
82.75
81.82
67.50
78.57
81.25
86.96
70.00
72.22
73.00
73.68
77.25
77.78
66.25
60.00
78.75
100.00
80.00
93.33
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ตาราง 27 สั มประสิทธิ์สหสั มพัน ธแบบเพียรสัน (Pearson product-moment correlation
coefficient) ระหวางคารอยละความสอดคลองผลการประเมินการเขียนแผนการสอนกับ
คําอธิบายรายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญกับระบบ
ผูเชี่ยวชาญ

ระบบ

ผูเชี่ยวชาญ Pearson
1
.716*
Correlation
Sig. (2-tailed)
.020
N
10
10
ระบบ
Pearson
.716*
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.020
N
10
10
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศโดยผูใชงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการติดตาม
และวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
โดยแบงแบบประเมินความพึงพอใจผูใชงานเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมของ บุคลากรผูมีหนาที่ในการติดตามรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) จํานวน 7
คน โดยประกอบดวยเจาหนาที่ฝายหลักสูตรและเจาหนาที่ประจําผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตาม
การดําเนินงานของคณะ
2. กลุมของ อาจารย/ผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา มีหนาที่ในการบันทึกรายละเอียด
ของวิชา (มคอ.3) จํานวน 19 คน
3. กลุมของ ผูบ ริห ารเรี ยกดูรายงานผลการดําเนินการภาพรวมและแตล ะหลักสูตร
จํานวน 3 คน
แบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบ ไดกําหนดเกณฑการประเมินความพึงพอใจ
โดยใชคาเฉลี่ยดังตารางที่ 28
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ตาราง 28 เกณฑการประเมินความพึงพอใจผูใชงานระบบ
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
0.00 - 1.49

การแปลผล
ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
ความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจ อยูในระดับนอย
ความพึงพอใจ อยูในระดับนอยที่สุด

เมื่ อ ได ผ ลการประเมิ น จากผู ใ ช ร ะบบ ผู วิ จั ย ได นํ า ระดั บ ความพึ ง พอใจทั้ ง หมดมา
คํานวณหาคาเฉลี่ย ไดผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศดังตารางที่ 29, 30 และ 31
ตาราง 29 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจระบบสารสนเทศโดยผู ใ ช ง านกลุ ม ผู มี ห น า ที่ ติ ด ตาม
รายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
หัวขอ
1. ความชัดเจนและความเหมาะสมการนําเสนอ
ขอมูล
2. ความเหมาะสมการใชขนาดตัวอักษรที่
แสดงผลในระบบ
3. ความเหมาะสมการใชสีแสดงผลในระบบ
4. ความเหมาะสมการวางองคประกอบโดยรวม
5. การใชงานระบบไมซับซอนและงายตอการใช
งาน
6. การประมวลผลไดผลลัพธที่ถูกตอง
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบ
สถานะการจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
9. สามารถลดเวลาการสรุปจํานวนรายละเอียด
ของวิชา (มคอ.3)
10. ภาพรวมการใชงานระบบ

5

ระดับความพึงพอใจ
4 3 2 1 คาเฉลี่ย แปลผล

3

4

-

-

-

4.43

มาก

1

5

1

-

-

4.00

มาก

2
2

5
4

1

-

-

4.29
4.14

มาก
มาก

1

5

1

-

-

4.00

มาก

2
2

4
4

1
1

-

-

4.14
4.14

มาก
มาก

3

3

1

-

-

4.29

มาก

4

2

1

-

-

4.43

มาก

3

3

1

-

-

4.29

มาก
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ตาราง 30 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศโดยผูใชงานกลุมบุคลากร/อาจารย
หัวขอ
1. ความชัดเจนและความเหมาะสมการนําเสนอ
ขอมูล
2. ความเหมาะสมการใชขนาดตัวอักษรที่
แสดงผลในระบบ
3. ความเหมาะสมการใชสีแสดงผลในระบบ
4. ความเหมาะสมการวางองคประกอบโดยรวม
5. การใชงานระบบไมซับซอนและงายตอการใช
งาน
6. การประมวลผลไดผลลัพธที่ถูกตอง
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล
8. ระบบชวยวิเคราะหความสอดคลองการเขียน
วัตถุประสงคและจุดมุงหมายกับแผนการสอน
ของรายวิชา
9. สามารถลดเวลาการจัดทํารายละเอียดของ
วิชา (มคอ.3)
10. ภาพรวมการใชงานระบบ

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1 คาเฉลี่ย แปลผล

4

13

2

-

-

4.11

มาก

5

13

1

-

-

4.21

มาก

4
4

15
12

3

-

-

4.21
4.05

มาก
มาก

5

7

7

-

-

3.89

มาก

2
6

13
12

4
1

-

-

3.89
4.26

มาก
มาก

4

11

4

-

-

4.00

มาก

6

11

2

-

-

4.21

มาก

4

14

1

-

-

4.16

มาก

ตาราง 31 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศโดยผูใชงานกลุมผูบริหาร
หัวขอ
1. ความชัดเจนและความเหมาะสมการนําเสนอ
ขอมูล
2. ความเหมาะสมการใชขนาดตัวอักษรที่
แสดงผลในระบบ
3. ความเหมาะสมการใชสีแสดงผลในระบบ
4. ความเหมาะสมการวางองคประกอบโดยรวม
5. การใชงานระบบไมซับซอนและงายตอการใช
งาน

5

4

1

2

1

1

1
1

1
2

2

1

ระดับความพึงพอใจ
3 2 1 คาเฉลี่ย แปลผล
4.33

มาก

1

4

มาก

1

4
4.33

มาก
มาก
มาก
ที่สุด

4.67

43
ตารางที่ 31 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศโดยผูใชงานกลุมผูบริหาร (ตอ)
หัวขอ

5

4

6. การประมวลผลไดผลลัพธที่ถูกตอง

2

1

7. ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล

1

1

1

8. ความสามารถในการรายงานผลครอบคลุม
ตามความตองการ
9. ใชประกอบการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
10. ภาพรวมการใชงานระบบ

ระดับความพึงพอใจ
3 2 1 คาเฉลี่ย แปลผล
มาก
4.67
ที่สุด
1

4

มาก

2

4.33

มาก

3

4

มาก

3

4

มาก

บทที่ 5
บทสรุป
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดระบบสารสนเทศที่
สามารถชวยในการติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จากผูสอน สามารถประเมินผลจากการ
วิ เ คราะห ค วามความสอดคล อ งการเขี ย นจุ ด มุ ง หมายและวั ต ถุ ป ระสงค แ ละแผนการสอนของ
รายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3) วาครอบคลุมและสอดคล องกับคําอธิบายรายวิช าหรือไม โดย
อัตโนมัติและสามารถชวยเตือนวาขาดสวนไหนบางเพื่อนําไปใชในการแกไขเพิ่มเติม ชวยลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบจุดมุงหมายและวัตถุประสงคและแผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
โดยอัตโนมัติและสามารถชวยในการทํารายงานผลแกผูบริหารในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบใชภาษา HTML, PHP และ java script โดยใชฐานขอมูล MySQL ใช
โปรแกรม Editplus และ Dreamvawer เปนเครื่องมือในการพัฒนา โดยอาศัยหลักการออกแบบ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สวนดานการออกแบบและพัฒนาระบบจะเนนใหผูใชงานกรอกขอมูลใหนอย
ที่สุดและสอดคลองกับขอมูลที่มีในปจจุบันของระบบและฐานข อมูลอื่น ๆ ที่จะตองนํามาเชื่อมตอกับ
ระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลั กสูตร (มคอ.2) กับ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่พัฒนาขึ้นมานี้ และสามารถนําไปใชงานไดจริง มีการอบรมการใช
งานระบบโดยแบงเปน แตละกลุมของผูใชงาน การใชงานระบบจะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตหรือ
อีเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเรียกใชงานผานโปรแกรมเว็บบราวเซอร เชน Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla firefox เปนตน
หลั ก การทํ า งานของระบบวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ ง ใช ท ฤษฎี ก ารประมวลผล
ภาษาธรรมชาติการตัดคําในภาษาไทยโดยใชพจนานุกรม (Dictionary) เทคนิคที่ใชในการตัดคําที่ใช
วิธีการตัดคําที่ยาวที่สุด (Longest matching) และใชพจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) เขามาชวย
ในการประเมินผลความสอดคลอง
ผลการทดลองระบบวิเคราะหความสอดคลอง ระหวางระบบกับผูเชี่ยวชาญ เมื่อหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product-moment correlation coefficient) เพื่อ
หาความสัมพันธระหวางผลการประเมินโดยระบบกับผูเชี่ยวชาญวาไปในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียง
44
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กันหรือไม ปรากฏวาผลที่ไดมีคาความสัมพันธกันอยูในระดับสูงทั้ง 2 ตาราง โดยมีนัยสําคัญวาผลการ
ประเมิ น ที่ ไ ด จ ากระบบนั้ น มี ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผลที่ ไ ด จ ากผู เ ชี่ ย วชาญ โดยที่ ร ะบบนั้ น มี
ความสามารถในการประเมินผลไดใกลเคียงกับผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะหความสอดคลองที่ทําการประเมินในบางรายวิชา อาจพบบางกรณีที่ผล
การประเมินจากระบบและจากผลที่โดยผูเชี่ยวชาญแตกตางกันมาก เชน ผลการประเมินจากระบบต่ํา
กวาผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมากเกินกวารอยละ 10 อาจสามารถเกิดไดจากรูปแบบการเขียน
หรือดุลพินิจของ อาจารยผูสอน เขียนคําที่อาจไมไดเจาะจงคําที่พบในคําอธิบายรายวิชาแตใชคําอื่น ๆ
ที่มีความหมายเดียวกัน ใกลเคียง เกี่ยวของ หรือ สามารถใชแทนกันได มาเขียนในจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค และแผนการสอน ทําใหระบบไมพบคําจากคําอธิบายรายวิชาที่นํามาคนหา ทําใหผลที่ได
จากระบบนอยกวาที่ควรจะเปน ผูวิจัยจึงไดสรางระบบเพิ่มคําสําคัญ กลุมคําที่มีความหมายเดียวกัน
ใกลเคียง เกี่ยวของ หรือ สามารถใชแทนกันได โดยอาจารยผูสอนสามารถเพิ่มคําตาง ๆ ไดดวยตนเอง
ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบโดยแบงเปน 3 กลุมดังนี้
- กลุมบุคลากรผูมีหนาที่ในการติดตามรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) โดยประเด็นหลัก
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
และสามารถลดเวลาการสรุปจํานวนรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) ผลการประเมินเทากับ 4.21 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
- กลุมอาจารย/ผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา มีหนาที่ในการบันทึกรายละเอียดของวิชา
(มคอ.3) โดยประเด็นหลักระบบชวยวิเคราะหความสอดคลองการเขียนวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
กับแผนการสอนของรายวิชา และสามารถลดเวลาการจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) ผลการ
ประเมินเทากับ 4.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
- กลุ มผู บริ ห ารเรี ยกดูรายงานผลการดําเนินการภาพรวมและแตล ะหลักสู ตร โดย
ประเด็นหลักคือความสามารถในการรายงานผลครอบคลุมตามความตองการและใชประกอบการ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินเทากับ 4.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.29 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ขอจํากัดของงานวิจัย
1. ปญหาการตัดคําภาษาไทยเองเนื่องจากภาษาไทยเปน ภาษาที่ยากตอการตัดคํ า
รวมทั้ง วิธีและเทคนิคตาง ๆ ที่มีในปจจุบันก็ยังมีขอจํากัดอยู
2. เทคนิคการเขียนหรือการใชคําของอาจารยผูสอนแตละทานที่มีความแตกตางกัน
อาจไมใชคําที่ปรากฏอยูในอธิบายรายวิชามาเขียน แตใชคําอื่น ๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน เกี่ยวของ
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กัน ใกลเคียงกัน หรือใชแทนกันไดมาเขียน สงผลใหผลที่ไดไมเปนไปตามที่ควรจะเปน แมจะมีการนํา
พจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus) เขามาชวยแลวก็ตาม
3. การบันทึกขอมูลของผูใชระบบ เชน การพิมพคําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค และแผนการสอน ไมถูกตองทําใหมีผลกั บคําภาษาไทยที่ถูกตัดคํา เกิดการผิดพลาดของ
การตั ด คํ า และไม ส ามารถนํ า มาใช เ ปรี ย บเที ย บและคํ า นวณผลร อ ยละความสอดคล อ งได เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพ Context Diagram และแผนภาพกระแสขอมูลระดับ Diagram 0 และ 1 ของระบบ

50

\

ภาพที่ 3 Context Diagram ระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
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ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ Diagram 0 ระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
กับแผนการสอนและการประเมินผลของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
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ภาพที่ 5 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ Diagram 1 สวนจัดการรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และจับคูหมูเรียนกับหลักสูตร

53

ภาพที่ 6 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ Diagram 1 สวนจัดการรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
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ภาพที่ 7 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ Diagram 1 สวนจัดการรายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
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ภาพที่ 8 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ Diagram 1 สวนจัดการรายงานสําหรับผูบริหาร

ภาคผนวก ข
Flowchart ขั้นตอนการวิเคราะหความสอดคลอง
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Flowchart แสดงขั้นตอนการวิเคราะห ความสอดคล องระหวางคําอธิบายรายวิช ากับ
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา

ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางคําอธิบายรายวิชากับจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคของรายวิชา

58
Flowchart
แผนการสอน

แสดงขั้ นตอนการวิเคราะห ความสอดคล องระหว างคําอธิ บายรายวิช ากั บ

ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางคําอธิบายรายวิชากับแผนการสอน

ภาคผนวก ค
คูมือการใชงานระบบเพื่อวิเคราะหความสอดคลองจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา
และแผนการสอน
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คูมือการใชงานระบบเพื่อวิเคราะหความสอดคลองจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา
และแผนการสอน
มีขั้นตอนการใชงานดังนี้
1. เขาหนา Login เขาใชงานระบบ

ภาพที่ 11 หนาแรกเพื่อ login เขาระบบ
2. กรอก username และ Password โดยเลือก Type เปนอาจารย/ผูสอน

ภาพที่ 12 การกรอกรขอมูลเพื่อ login เขาระบบสําหรับ อาจารย/ผูสอน
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3. จากหนาจอระบบใหเลือกที่เมนู
(มคอ.3)

รายวิชาที่รับผิดชอบเพื่อ สรางรายละเอียดของวิชา

ภาพที่ 13 แสดงหนาหลักเมื่อสามารถเขาระบบได
4. กรอกภาคเรียน ที่ตองการสราง รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) กดคนหาจะแสดงรายวิชา
ที่รับผิดชอบในภาคการศึกษานั้น ๆ และคลิกที่สัญลักษณ
ของรายวิชาที่ตองการสราง

ภาพที่ 14 แสดงรายวิชาที่รับผิดชอบในรายภาคเรียน

62
5. กรอกรายละเอียดของรายวิชา หมวดที่ 1 ใหครบถวนแลวกด บันทึก กรณีที่สามารถ
ใชไดมากกวา 1 หมูเรียนใหกรอกรหมูเรียนเพิ่มเขาไปได โดยใชเครื่องหมาย , เปนตัวคั่นแตละหมู
เรียนดังในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงฟอรมกรอกขอมูลรายละเอียดของวิชา หมวดที่ 1
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6. หนาจอจะแสดงรายละเอียดของรายวิชาที่ถูกกรอกลงระบบ

ภาพที่ 16 แสดงหนาจอระบบแสดงรายละเอียดของรายวิชา หมวดที่ 1
7. เลือก เมนูดานบน หมวดที่ 2 เพื่อกรอกจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา และ
คลิกที่สัญลักษณ
เพื่อเขาไปกรอกรรายละเอียด ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 หนาจอรายละเอียดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา หมวดที่ 2
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8. กรอกรายละเอียดจุดมุงหมายของรายวิชา และวัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุง
รายวิชา แลวกดบันทึก ดังในภาพที่ 18

ภาพที่ 18 หนาจอกรอกรายละเอียดจุดมุงหมายของรายวิชา และวัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุง
รายวิชา
9. หนาจอจะแสดงรายละเอียดที่ไดกรอกเขาไป อาจารย /ผูสอน สามารถวิเคราะหความ
สอดคลองการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชาโดยกดที่ สัญลักษณ

ดังภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 แสดงรายละเอียดรายละเอียดจุดมุงหมายของรายวิชา และวัตถุประสงคในการพัฒนา/
ปรับปรุงรายวิชา
10. การวิเคราะหความสอดคลอง ระบบจะทําการประมวลผลวิเคราะหความสอดคลอง โดย
หนาจอระบบจะแสดงคําที่ไดจากการตัดคําในคําอธิบายรายวิชา ที่ทําการตัดคําซ้ําและคํา stop word
ออก และคําที่ไดจากการตัดคําในจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา ผลการเปรียบเทียบคําจาก
ทั้ง 2 สวน วาพบคําใดบาง นํามาคํานวณคิดเป นรอยละของคําที่พบ และนําคําใดที่ยังไมพบไปคนหา
ใน Thesaurus แลวนําคําที่พบ ใน Thesaurus ไปคนหาใน จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา
อีกครั้งหนึ่งถาพบคําเหลานั้นปรากฏอยู ระบบจะนําคํานั้นมาคํานวณเพิ่มเขาไปเพื่อเพิ่มคารอยละ
ความสอดคลอง แลวกดบันทึกผลความสอดคลอง ดังในภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 แสดงหนาตางการวิเคราะหความสอดคลองโดยระบบระหวางคําอธิบายรายวิชากับ
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา
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11. เลือก เมนูดานบน หมวดที่ 5.1 เพื่อกรอกแผนการสอนรายสัปดาห และกดบันทึก โดย
ตองกรอกแยกเปนรายสัปดาห ใหครบ อยางนอย 16 สัปดาหดังในภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงฟอรมการกรอกแผนการสอนรายสัปดาห
12. เมื่อกรอกรายละเอียดครบ 16 สัปดาห อาจารย/ผูสอน สามารถวิเคราะหความ
สอดคลองความครอบคลุมการเขียนแผนการสอน โดยกดที่ สัญลักษณ

ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 ภาพหนาจอปุมสําหรับ วิเคราะหความสอดคล องครอบคลุมเนื้ อหาในแผนการสอนกับ
คําอธิบายรายวิชา
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13. การวิเคราะหความสอดคลอง ระบบจะทําการประมวลผลวิเคราะหความสอดคลอง โดย
หนาจอระบบจะแสดงคําที่ไดจากการตัดคําในคําอธิบายรายวิชา ที่ทําการตัดคําซ้ําและคํา stop word
ออก และคําที่ไดจากการตัดคําในแผนการสอน ผลการเปรียบเทียบคําจากทั้ง 2 สวน วาพบคําใดบาง
นํามาคํานวณคิดเปนรอยละของคําที่พบ และนําคําใดที่ยังไมพบไปคนหาใน Thesaurus แลวนําคําที่
พบ ใน Thesaurus ไปคนหาใน แผนการสอน อีกครั้งหนึ่งถาพบคําเหลานั้นปรากฏอยู ระบบจะนําคํา
นั้นมาคํานวณเพิ่มเขาไปเพื่อเพิ่มคารอยละความสอดคลอง แลวกดบันทึกผลความสอดคลอง ดังใน
ภาพที่ 23

ภาพที่ 23 แสดงหนาตางการวิเคราะหความสอดคลองโดยระบบระหวางคําอธิบายรายวิชากับแผนการ
สอน
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14. เมื่อวิเคราะหความสอดคลอง หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 5.1 เสร็จเรียบรอยแลว คลิกที่
ภาคเรียนที่ เพื่อดูผลการวิเคราะหความสอดคลอง ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 แสดงการคลิกภาคเรียนเพื่อกลับไปดูผลการวิเคราะหความสอดคลอง
15. หนาจอแสดงผลการวิเคราะหความสอดคลอง หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 5.1 โดยคลิกที่
ผลรอยละความสอดคลองเพื่อดูรายละเอียดของคําที่ นํามาเปรียบเทียบคนหาวา พบ หรือ ไม ดังใน
ภาพที่ 25

ภาพที่ 25 แสดงผลการวิเคราะหความสอดคลองโดยระบบแตละรายวิชา
16. หนาจอระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 26 แสดงคําที่ปรากฏโดยแบงไดดังนี้
- คําที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชา
- คําที่ พบ และ ไมพบ ในจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา
- คําที่ พบ และ ไมพบ ในแผนการสอน
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ภาพที่ 26 แสดงผลคําที่ใชวิเคราะหความสอดคลองแตละรายวิชา
17. การเพิ่มกลุมคําใน Thesaurus คลิกที่เมนูดานบน คําสําคัญของวิชา โดยกรอกคําที่
ตองการเพิ่มเพื่อคนหากลุมคํากอนที่จะเพิ่ม ซึ่งสามารถเลือกได 2 กลุมคําคือ กลุมคําทั่วไปซึ่งวิชาอื่น
สามารถนําไปใชงานได และ คําเฉพาะของรายวิชา ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 หนาจอการเพิ่มคําสําคัญของวิชา
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- กรณีที่มีกลุมคําที่คนหาแลวในระบบแตตองการเพิ่มเติมคําเขาไป อาจารย/
ผูสอน สามารถเพิ่มเติมได โดยการคลิกที่สัญลักษณ
ดังภาพที่ 28 และ 29

ภาพที่ 28 แสดงผลการคนหาคําสําคัญของรายวิชา

ภาพที่ 29 หนาจอสําหรับเพิ่มคําเขาไปในกลุมคํา
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- กรณีที่ไมพบคําสําคัญที่คนหา อาจารย/ผูสอน สามารถเพิ่มคําเขาในระบบ
ไดโดยกรอกเขาไปในฟอรม เพิ่มคําสําคัญ/กลุมคําที่สามารถใชแทนกันได/คําใกลเคียง เลือกกลุม
แลวกดบันทึก ดังภาพที่ 30

ภาพที่ 30 การเพิ่มกลุมคําและคําใน Thesaurus

ภาคผนวก ง
คูมือการใชงานการแสดงผลรายงานสําหรับผูบริหาร

74
คูมือการใชงานการแสดงผลรายงานสําหรับผูบริหาร
มีขั้นตอนการใชงานดังนี้
1.

เขาหนา Login เขาใชงานระบบ

ภาพที่ 31 หนาแรกเพื่อ login เขาระบบ
2. กรอก username และ Password โดยเลือก Type เปน ผูบริหาร

ภาพที่ 32 การกรอกรขอมูลเพื่อ login เขาระบบสําหรับ ผูบริหาร
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3. จากหนาจอระบบ เลือกที่เมนู ความคืบหนา มคอ.3-7

ภาพที่ 33 หนาหลักเมื่อสามารถเขาระบบได
4. กรอกภาคเรียนและปการศึกษาแลวกด คนหา เพื่อคนหาหลักสูตรและจํานวนรายวิชาที่
เปดสอนและดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ในระบบแลวโดยระบบจะทําการสรุปทุกหลักสูตรที่มีการเปด
สอนในภาคเรียนนั้น ๆ ดังภาพที่ 34

ภาพที่ 34 รายงานการดําเนินการจัดทํารายละเอียดของวิชารายภาคเรียน
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5. กรณีที่ตองการดูรายละเอียดวามีรายวิชาใดบางที่ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 แลวหรือ ยัง
ไมไดดําเนินการ โดยคลิกที่ชื่อ หลักสูตรนั้น ๆ ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ ดังภาพที่ 35

ภาพที่ 35 แสดงสถานการดําเนินการจัดทํารายละเอียดของวิชาในหลักสูตร
6. กรณีที่ตองการทราบวาอาจารย /ผูสอนที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ใหคลิกที่สัญลักษณ
ระบบจะแสดงผล ดังภาพที่ 36

ภาพที่ 36 แสดงผลความคืบหนาการจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3)

ภาคผนวก จ
การกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบ
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ตาราง 32 สิทธิ์ผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายการ
1. จัดทํารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
2. จับคูรหัสหมูเรียนนักศึกษากับรหัสหลักสูตร
3. บันทึกผลการเรียนรูแตละดานของรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. บันทึกแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอรายวิชาศึกษาทั่วไป
5. บันทึกรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
6. บันทึกรายวิชาในหลักสูตร
7. บันทึกผลการเรียนรูแตละดานของรายวิชาในหลักสูตร
8. บันทึกแผนที่กระจายความรับผิดชอบตอรายวิชาในหลักสูตร
9. บันทึกรายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
10. เพิ่มกลุมคําทั่วไป
11. เพิ่มกลุมคําเฉพาะ
12. เรียกดูรายงานสรุปการดําเนินการแตละหลักสูตร/รายวิชา
หมายเหตุ 9 หมายถึง มีสิทธิ์ใชงาน
¯ หมายถึง ไมมีสิทธิ์ใชงาน

เจาหนาที่ฝาย
หลักสูตร
9
9
9
9
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

ผูใชงานระบบ
ผูประสานงาน อาจารย/ผูสอน/
หลักสูตร/
รับผิดชอบ
สาขา
รายวิชา
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
9
¯
9
¯
9
¯
9
¯
9
¯
9
¯
9
¯
¯

ผูบริหาร
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
9
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ตาราง 33 สิทธิ์การใชงานคําและกลุมคํา การเพิ่ม และการแกไขกลุมคํา ในพจนานุกรมคําเหมือน (Thesaurus)
รายการ
1. เพิ่มกลุมคําทั่วไป
2. เพิ่มกลุมคําเฉพาะรายวิชา
3. เพิ่มคําในกลุมคําทั่วไป
4. เพิ่มคําในกลุมคําเฉพาะรายวิชา
5. แกไขกลุมคําทั่วไป
6. แกไขกลุมคําเฉพาะรายวิชา
7. แกไขคําในกลุมคําทั่วไป
8. แกไขคํากลุมคําเฉพาะรายวิชา
9. เรียกใชงานกลุมคําทั่วไป
10. เรียกใชงานกลุมคําเฉพาะ
หมายเหตุ 9 หมายถึง มีสิทธิ์ใชงาน
¯ หมายถึง ไมมีสิทธิ์ใชงาน

อาจารย/ผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
วิชานั้นๆ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

วิชาอื่นๆ
9
¯
9
¯
9
¯
9
¯
9
¯

ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินการเขียนรายละเอียดของวิชา
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การประเมินผลการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาโดย
ผูเชี่ยวชาญการเขียน/ตรวจ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 และใสคารอยละลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ระดับรอยละการประเมินผลการเขียนจุดมุงหมายและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชาไดกําหนดดังนี้
รอยละ 80 - 100 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
รอยละ 70 - 79
หมายถึง อยูในระดับมาก
รอยละ 60 - 69
หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 50 - 59
หมายถึง อยูในระดับนอย
รอยละ 0 - 49
หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุดควรปรับปรุง
ระดับความคิดเห็นการเขียนจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคใหสอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชา
< 50 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 100

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

902301
902201
903101
902401
903201
904301
903301
904101
904102
904202

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
จริยธรรมและทักษะชีวิต
วิถีไทย
ทักษะการรูสารสนเทศ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาวะ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
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………………..

………………..

ผูประเมิน.................................................................
(..................................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่ ............................................
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การประเมินผลการเขียนแผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญการ
เขียน/ตรวจ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 และใสคารอยละลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ระดับรอยละการประเมิน ผลการเขียนแผนการสอนใหสอดคลองกับคําอธิ บายรายวิชาได
กําหนดดังนี้
รอยละ 80 - 100 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
รอยละ 70 - 79
หมายถึง อยูในระดับมาก
รอยละ 60 - 69
หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 50 - 59
หมายถึง อยูในระดับนอย
รอยละ 0 - 49
หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุดควรปรับปรุง

รหัสวิชา

ระดับความคิดเห็นการเขียนแผนการสอนให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา

< 50 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 100
902301
902201
903101
902401
903201
904301
903301
904101
904102
904202

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
จริยธรรมและทักษะชีวิต
วิถีไทย
ทักษะการรูสารสนเทศ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาวะ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
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………………..

ผูประเมิน..................................................................
(...................................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่ ...........................................

ภาคผนวก ช
แบบประเมินความพึงพอใจผูใชระบบ
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แบบสอบถามสวนผูติดตามรายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
การใชงานระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
กับแผนการสอนและการประเมินผลของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
คําชี้แจง
ระดั บ ความพึ ง พอใจการประเมิ น ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ ติ ด ตามและวิ เ คราะห ค วาม
สอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับแผนการสอนและการประเมินผลของรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
ไดกําหนดดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง อยูในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง อยูในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุดควรปรับปรุง

ตอนที่ 1 กรุณากรอกขอมูลสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถาม
ตําแหนง
[ ] นักวิชาการศึกษา
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………….…………………………………..
คณะ/หนวยงาน
[ ] คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
[ ] คณะครุศาสตร
[ ] คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
[ ] คณะวิทยาการจัดการ
[ ] คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
[ ] อื่นๆ...........................................................................................
อายุ
[ ] ต่ํากวา 30 ป
[ ] 30 – 45 ป
[ ] 46 – 55 ป
[ ] 56 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 กรุณาทําเครื่องหมาย / ในชองระดับคะแนนที่ทานเห็นสมควรในแตละขอ
ระดับความพึงพอใจ
ลําดับ
หัวขอ
5
4
3
2
1 ความชัดเจนและความเหมาะสมการนําเสนอขอมูล
ความเหมาะสมการใชขนาดตัวอักษรที่แสดงผลใน
2
ระบบ
3 ความเหมาะสมการใชสีแสดงผลในระบบ
4 ความเหมาะสมการวางองคประกอบโดยรวม
5 การใชงานระบบไมซับซอนและงายตอการใชงาน
6 การประมวลผลไดผลลัพธที่ถูกตอง
7 ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล
8 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบ
สถานะการจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3)
9 สามารถลดเวลาการสรุปจํานวนรายละเอียดของวิชา
(มคอ.3)
10 ภาพรวมการใชงานระบบ

1

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามสวนผูใชงานระบบ
การใชงานระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2)
กับแผนการสอนและการประเมินผลของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
คําชี้แจง
ระดั บ ความพึ ง พอใจการประเมิ น ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ ติ ด ตามและวิ เ คราะห ค วาม
สอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับแผนการสอนและการประเมินผลของรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
ไดกําหนดดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง อยูในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง อยูในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุดควรปรับปรุง
ตอนที่ 1 กรุณากรอกขอมูลสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถาม
ตําแหนง
[ ] อาจารยขาราชการ
[ ] อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะ/หนวยงาน
[ ] คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
[ ] คณะครุศาสตร
[ ] คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
[ ] คณะวิทยาการจัดการ
[ ] คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อายุ
[
[
[
[

] ต่ํากวา 30 ป
] 30 – 45 ป
] 46 – 55 ป
] 56 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 กรุณาทําเครื่องหมาย / ในชองระดับคะแนนที่ทานเห็นสมควรในแตละขอ
ระดับความพึงพอใจ
ลําดับ
หัวขอ
5
4
3
2
1 ความชัดเจนและความเหมาะสมการนําเสนอขอมูล
ความเหมาะสมการใชขนาดตัวอักษรที่แสดงผลใน
2
ระบบ
3 ความเหมาะสมการใชสีแสดงผลในระบบ
4 ความเหมาะสมการวางองคประกอบโดยรวม
5 การใชงานระบบไมซับซอนและงายตอการใชงาน
6 การประมวลผลไดผลลัพธที่ถูกตอง
7 ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล
ระบบชวยวิเคราะหความสอดคลองการเขียน
8 วัตถุประสงคและจุดมุงหมายกับแผนการสอนและ
การประเมินผลของรายวิชา
9 สามารถลดเวลาการจัดทํารายละเอียดของวิชา
(มคอ.3)
10 ภาพรวมการใชงานระบบ

1

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามสวนผูบริหาร
การใชงานระบบสารสนเทศสําหรับติดตามและวิเคราะหความสอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
กับแผนการสอนและการประเมินผลของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
คําชี้แจง
ระดั บ ความพึ ง พอใจการประเมิ น ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ ติ ด ตามและวิ เ คราะห ค วาม
สอดคลองรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กับแผนการสอนและการประเมินผลของรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
ไดกําหนดดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง อยูในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง อยูในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุดควรปรับปรุง
ตอนที่ 1 กรุณากรอกขอมูลสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถาม
ตําแหนง
[
[
[
[

] อธิการบดี
] รองอธิการบดี
] ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/หนวยงาน
] อื่นๆ.............................................................................

ตอนที่ 2 กรุณาทําเครื่องหมาย / ในชองระดับคะแนนที่ทานเห็นสมควรในแตละขอ
ระดับความพึงพอใจ
ลําดับ
หัวขอ
5
4
3
2
1 ความชัดเจนและความเหมาะสมการนําเสนอขอมูล
ความเหมาะสมการใชขนาดตัวอักษรที่แสดงผลใน
2
ระบบ
3 ความเหมาะสมการใชสีแสดงผลในระบบ
4 ความเหมาะสมการวางองคประกอบโดยรวม
5 การล็อกอินของผูเขาใชงานระบบ
6 การใชงานระบบไมซับซอนและงายตอการใชงาน
7 การประมวลผลไดผลลัพธที่ถูกตอง
8 ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล

1
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9
10

ความสามารถในการรายงานผลครอบคลุมความ
ตองการ
ความสามารถในการใชประกอบการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2554

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2547 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

นายชนกฤต มิตรสงเคราะห
119/12 หมู 4 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารยพิเศษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

