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การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของเว็บเซอร์วิสด้วยเทคนิ คปริ ภมู ิ เวกเตอร์
สําหรับสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มณีรตั น์ ภารนันท์1* และ ณมน จีรงั สุวรรณ2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้เพื่อ (1) พัฒนาเว็บเซอร์วสิ สําหรับสนับสนุ นการออกแบบการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2) ประเมินประสิทธิภาพของเว็บเซอร์วสิ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ การจัดทํารายละเอียด
รายวิชาหรือ มคอ. 3 เป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญของคณาจารย์ผสู้ อนต้องทําก่อนเปิ ดภาคเรียน เพื่อเป็ นแผนการจัดการเรียน
การสอนทีม่ คี ุณภาพ มคอ. 3 มีสว่ นประกอบ 7 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ลักษณะและการ
ดําเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน การประเมินและปรับ ปรุ ง การดํา เนิ นการของรายวิช า ผู้วิจ ัยได้ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคนิ คการค้นคืน เอกสารด้วยวิธี
แบบจําลองปริภูมเิ วกเตอร์ในการค้นคืนข้อมูลสนับสนุ นการออกแบบการเรียนการสอน เก็บรวบรวมข้อมูลเทคนิคการ
สอนและการประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญด้า นการศึกษาและเทคนิค การสอนตามหลักสูตร มคอ. 2 ไว้ในฐานข้อมูล
MySQL พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่
ด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ 4.60 ด้านความถูกต้องของฟงั ก์ชนั งานของระบบ 4.71 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
4.63 และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 3.80 สรุปเว็บเซอร์วสิ ที่พฒ
ั นาขึน้ ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 4.43 มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ช่วยให้คณาจารย์ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนและจัดทําเอกสาร
มคอ. 3 ได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนใน Curriculum Mapping ของหลักสูตร ผูเ้ รียน
สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนการเรียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ
คําสําคัญ: เว็บเซอร์วสิ , มคอ., การออกแบบการเรียนการสอน, รายละเอียดรายวิชา, แบบจําลองปริภูมเิ วกเตอร์
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Development and Efficiency of Web Service via Vector Space Model Technique
for Instructional Design according to
Thai Qualification Framework for Higher Education
Maneerat Paranan1* and Namon Jeerungsuwan2
Abstract
The objective of this research study were (1) to develop web service to support instructional design according to
Thai Qualifications Framework for Higher Education, (2) to validate the efficiency of the web service. All teachers
must consisted of design teaching and learning and assessment activities for creating Course Specifications or
TQF. 3 before the beginning of the semester. Course Specifications were seven categories including General
Information, Goals and Objectives, Course Management, Development of Student’s Learning Outcome, Teaching
and Evaluation Plans, Teaching Materials and Resources, and Evaluation and Improvement of Course
Management. The system employs vector space model of information retrieval. Related to teaching and evaluation
strategy of education experts. Web was developed by PHP programming and MySQL database. The findings
efficiency from five experts were that the 4.60, the Functional Test was mean score 4.71, the Usability Test was
mean score 4.63 and the Security Test was mean score 3.80 All parts this system were mean score 4.43 meaning
higher efficiencies. Teachers can design teaching and learning (TQF. 3 document) according with learning outcome
in curriculum mapping of TQF. 2. Students access information online anywhere and anytime.
Keywords: Web Service, TQF, Instructional Design, Course Specifications, Vector Space Model
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1. บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประกาศ
เรื่อง แนวทางการปฏิบ ัติตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 [1] เป็ นเครื่องมือใน
การนํ าแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัด การศึก ษาตามที่กํ าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ
การศึก ษาแห่ ง ชาติ ม าตรฐานการศึก ษาของชาติ แ ละ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ใิ นสถาบัน \อุดม
ศึกษาได้อย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบัณฑิตจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ต ามที่มุ่ ง หวังได้จ ริงมุ่ งเน้ น ที่
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต (Learning Outcomes)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาช่วยกําหนดความ
มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขัน้ ตอนอย่างเป็ น
ระบบโดยเปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดม ศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่ าง
หลากหลายโดยมันใจถึ
่ งผลผลิตสุดท้ายของการจัดการ
ศึกษาคือคุณภาพของบัณฑิต
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออกเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิชาการชัน้ สูงทีเ่ กีย่ วข้องมีภารกิจทัง้ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและ
การทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม เปิ ดสอนในระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
ประมาณ 50 หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องมีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศทีร่ องรับฐานข้อมูล
หลัก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ
อุ ดมศึกษาและเป็ นฐานข้อมูลเดียวกันอย่ างเป็ นระบบ
เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และนํ าข้อมูลมาใช้ใน
การบริหารและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็ น
การนํ าร่องพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที
่ ่สามารถทํางานบน
สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิวติ้งซึง่ เป็ นเทคโนโลยีท่ี
กําลังเป็ นที่นิยมในป จั จุ บนั สามารถทํางานได้ทุ กที่ทุ ก
เวลาและไม่ จํ า เป็ นต้ อ งติ ด ตั ้ง ซอฟต์ แ วร์ ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของตนเองเพราะสามารถใช้งานผ่ านเว็บ
บราวเซอร์ ดังนัน้ จึงสามารถเข้าใช้งานผ่านอุ ปกรณ์ ได้
หลากหลายชนิด เช่น สมาทโฟน ไอแพด โน้ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์ พีซเี ป็ นต้น เพื่อเป็ นต้นแบบในการจัดการ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อ งกับหลักสู ตรการเรียนการสอน
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ตลอดจนการประเมินและออกรายงานผลต่ างๆ ให้เป็ น
ระบบเพื่อประโยชน์ ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่ างประเทศในการ
ย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาซึง่ สอดคล้อง
กับวัตถุ ประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุ ดม
ศึกษาแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาเว็บเซอร์วสิ ด้วยเทคนิคปริภูมเิ วกเตอร์
สําหรับ สนั บสนุ นการออกแบบการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 เพื่อประเมินเว็บเซอร์วสิ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
ประสิทธิภาพของเว็บเซอร์วิสที่พ ัฒนาขึ้นทุ กด้านมี
เฉลีย่ มากกว่า 3.5
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ข้อมูลหลักสูตรที่
บริหารจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ ประจําปี การศึกษา 2553 จํานวน
ทัง้ สิน้ 10 หลักสูตร
4.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ข้อมูลหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหลักสูตรประจํา
ปี การศึกษา 2553 คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน 4 หลักสูตร และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
สําหรับประเมินประสิทธิภาพของเว็บเซอร์วสิ แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หลักสูตรและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคนิค
การค้นคืนสารสนเทศรวมทัง้ สิน้ 5 คน
5. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [1] ได้นิยาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของชาติ หมายถึง
กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศซึง่ ประกอบด้วยระดับคุณวุฒคิ วามเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึน้ การแบ่งสายวิชา
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มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องแต่ละระดับคุณวุฒซิ ง่ึ เพิม่ สูงขึน้
ตามระดับของคุณวุฒิปริมาณการเรียนรู้ท่สี อดคล้องกับ
เวลาที่ต้องใช้ลกั ษณะของหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณวุฒิ
การเปิ ดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ซึ่งเป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ รวมทัง้ ระบบและ
กลไกที่ให้ความมันใจในประสิ
่
ทธิผลการดําเนิ นงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ ของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุ ณธรรม
ั ญา ด้ า นความสัม พัน ธ์
จริ ย ธรรม ด้ า นทัก ษะทางป ญ
ระหว่างบุคคล ด้านการวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงด้านทักษะพิสยั ครอบคลุมสถาบันทีจ่ ดั
การศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒกิ ารศึกษาทัง้ 7 ระดับคือ
อนุ ปริญญาปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท
ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต ชั ้น สู ง ปริ ญ ญาเอก และ
ประกาศนียบัตรหลังปริญญาเอก
ขั น้ ตอนการปฏิ บ ั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.1.1 การพัฒนามาตรฐานคุ ณวุ ฒิสาขา/สาขาวิชา
ต่างๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒิ (มคอ. 1)
5.1.2 การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2
Programme Specification)
5.1.3 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3
Course Specification) และประสบการณ์ของภาคสนาม
(มคอ. 4 Field Experience Specification)
5.1.4 การขออนุมตั หิ ลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
5.1.5 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
5.1.6 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
5.1.7 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5 Course Report) และรายงานผลการดําเนิ นการ
ของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 6 Field Experience
Report)
5.1.8 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7
Programme Report)
5.1.9 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
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5.1.10 การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ซึง่ บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร
เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
5.1.11 การกํากับดูแลติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในขัน้ ตอนของการจัดทําเอกสารรายละเอียดรายวิชา
หรือ มคอ. 3 นัน้ เกิดปญั หาข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหลักสูตร เช่น ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่รี ะบุไม่ตรง
กับตารางกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping)
และส่งผลถึงการทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานรายวิชา
หรือ มคอ. 5 ซึง่ จะต้องจัดทําเมื่อสิน้ ภาคการศึกษา ซึง่ จะ
ส่งผลต่ อยอดไปถึงการสรุ ปผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรหรือ มคอ. 7 ซึง่ ต้องดําเนินการจัดทําเมื่อสิน้
ปี การศึกษา การดําเนินงานด้วยเอกสารมีความเสีย่ งในการ
ผิดพลาดสูงและเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจึงส่งผลต่ อการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสาขาวิ ช า คณะและ
มหาวิทยาลัยดังนัน้ มคอ. 3 จึงถือเป็ นส่วนสําคัญที่
อาจารย์ ทุ ก คนมี ห น้ า ที่ จ ั ด ทํ า และต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
รอบคอบถูกต้อง
5.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3 ประกอบด้วย 7
หมวดได้ แ ก่ (1) ข้ อ มู ล ทั ว่ ไป (2) จุ ด มุ่ ง หมายและ
วัตถุ ประสงค์ (3) ลักษณะและการดํ าเนิ นการ (4) การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (5) แผนการสอนและ
การประเมินผล (6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และ (7) การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของ
รายวิชาหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้เป็ นหัวใจ
สํ า คัญ ของการออกแบบการเรี ย นการสอนซึ่ ง จะต้ อ ง
สอดคล้องกับ มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตรส่วนทีเ่ ป็ นผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้านของแต่ ละรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
Curriculum Mapping มาเป็ นเงื่อนไขประกอบการพิจารณา
กลยุทธ์การสอนกลยุทธ์การประเมินผล
5.3 การค้นคืนสารสนเทศ
สิทธิโชค และ ศิฬาณี [2] ได้กล่ าวว่ าการค้นคืน
สารสนเทศ เป็ นกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดรูปแบบ
การนําเสนอการจัดเก็บและการเข้าถึงตัวเอกสารหรือข้อมูล
ในเอกสารระบบการค้นคืนสารสนเทศเป็ นอุ ปกรณ์ หรือ
เครื่องมือทีเชื่อมระหว่ างผู้ใช้ท่ีต้ องการข้อมู ลและกลุ่ ม
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ข้อมูลทัง้ นี้ จุ ดมุ่ งหมายของระบบคือคัดเลือกเอาเฉพาะ
ข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการใช้และกรองเอาข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ไม่ต้องการ
ออกไป การทํางานของการค้นคืนสารสนเทศแบ่งออกได้
เป็ น 2 ขัน้ ตอน (1) ขัน้ เตรียมฐานข้อมูลคือการนําข้อมูลที่
มีท ัง้ หมดมาแปลง (Representation) ให้อยู่ ในรูปแบบที่
ต้องการได้แก่การตัดคําทีไ่ ม่จําเป็ น (Stop Word) การทํา
ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของราก (Stem) และการหาคํ า เหมื อ น
(Normalization) แล้ ว จึ ง นํ า เอาเอกสารที่ ไ ด้ ม าทํ า ดัช นี
(Indexing) และ (2) ขัน้ ค้นหาเอกสารทีผ่ ใู้ ช้ต้องการคือการ
นํ าคําที่ผู้ใช้ต้องการหา (Query) ไปแทนให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกับข้อ1จากนัน้ ไปค้นหาเอกสารที่ต้องการจากฐาน
ข้อมูลที่ได้ทําไว้ (Searching) แล้วค้นคืนให้กบั ผู้ใช้โดยมี
การจัดทําลําดับของเอกสาร (Ranking) ตามลําดับความ
เหมือนของเอกสารกับข้อความทีต่ อ้ งการค้นหา (Similarity)
ศุภชัย [3] ได้สรุปลักษณะของแบบจําลองการสืบค้น
สารสนเทศ โดยแบ่งได้ 3 แบบหลักได้แก่แบบจําลองบูลนี
(Boolean model) แบบจําลองปริภูมเิ วกเตอร์ (Vector
space model) และแบบจํ าลองความน่ าจะเป็ น
(Probabilistic relevance model) ซึง่ การสืบค้นสารสนเทศ
แบบจําลองปริภูมเิ วกเตอร์เป็ นแบบจําลองที่ได้รบั ความ
นิ ย มในทางปฏิบ ัติ ม ากกว่ า แบบจํ า ลองลัก ษณะอื่น ๆ
เพราะมีลกั ษณะของการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปเมทริกซ์
ของคํา (Term-document matrix) แต่ละหน่ วยในเมทริกซ์
จะมีค่ านํ้ า หนั ก ที่ข้ึน อยู่ ก ับความถี่ ของคํ าที่ปรากฏใน
เอกสาร (Term frequency) และความถี่ผกผันของเอกสาร
(Inverse document frequency) อัตราส่วนระหว่างจํานวน
เอกสารทัง้ หมดกับจํานวนเอกสารที่ม ีคํานัน้ ปรากฏ คํา
สอบถามหรือคิวรี่ (Queries) จะเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์
ที่สอดคล้องกับเมทริกซ์ของเอกสารคําที่ปรากฏจะมีค่ า
นํ้าหนักแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ความสําคัญหรือเป็ น 0 หาก
ไม่ปรากฏ ในการประมวลผลจะทําการเปรียบเทียบการทํา
มุ มระหว่ างเวกเตอร์ของคํ าสอบถามกับเวกเตอร์ของ
เอกสารแต่ละฉบับ เป็ นลักษณะการคํานวณทางคณิตศาสตร์
โดยการหาผลคูณภายใน (Inner product) ระหว่ าง
เวกเตอร์ซ่ึงผลลัพธ์ดงั กล่าวจะมีค่าอยู่ระหว่ าง 0 ถึง 1
และสามารถใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของเอกสารที่
เป็ นคําตอบตามค่าทีค่ าํ นวณได้
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5.4 ระบบสารสนเทศสําหรับบริหารหลักสูตรใน
ไทยและต่างชาติ
บทความวิจยั เกีย่ วกับ มคอ. ของต่างชาติและยังได้
พัฒนาชุดของระบบสารสนเทศ (AEEA) [4] ขึน้ เพื่อใช้
บริหารจัดการข้อมูล NQF ของทวีปยุ โรปชุ ดโปรแกรม
ดั ง ก ล่ าว ป ร ะก อ บ ด้ ว ย ONTO-EQF, CC-DESIGN,
RUBRICS-360, SOLAR สามารถรองรั บ การจั ด การ
ข้อมูลหลักสูตรผูส้ อนสามารถออกแบบการเรียนการสอน
และสรุปประเมินผลได้ผ่านระบบชุดโปรแกรมดังกล่าวทํา
ให้ข้อมูลถูกเชื่อมต่ อกันทัว่ ทุกประเทศในทวีปยุ โรปทัง้
ระดับ สาขาคณะมหาวิท ยาลัย สภามหาวิท ยาลัย และ
หน่วยงานทีด่ แู ลกํากับและยังมีการพัฒนา MAPQFTOOL
[5] เพื่อใช้ในการ map หลักสูตรของแต่ละประเทศในยุโรป
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันดังนัน้ การจัดการหลักสูตรการ
จัดการศึกษาทีเ่ ป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒยิ ุโรปจะ
ทําให้เกิดการเทียบโอนความรู้ได้ซง่ึ เป็ นการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูเ้ รียน นอกจากนัน้ นาตยา [6] และ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [7] ยังกล่าวว่า EQF
แบ่งระดับการศึกษาออกเป็ น 8 ระดับ การศึกษาภาค
บังคับ 1-3, ประกาศนียบัตรและอนุ ปริญญา 4-5, ปริญญา
ตรี 6, ปริญญาโท 7 และปริญญาเอก 8 มี Learning
Outcome 3 ข้อหลักๆ ได้แก่ด้านความรู้ (Theoretical
Knowledge) ด้านทักษะความคิด (Cognitive Skills)
สมรรถนะที่เกิดจาการเรียนรู้ (Competence) ส่วน NQF
ของประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่า TQF ยังไม่มรี ะบบ
กลางสําหรับจัดการข้อมูลหลักสูตรในประเทศทัง้ หมดแต่ก็
มีมหาวิทยาลัยหลายๆ ที่กําลังเร่ งพัฒนาระบบเพื่อใช้
จัดการขึน้ มูล เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยมหิดล [8-22]
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

6. ขัน้ ตอนและวิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) โดยดําเนินการตามกระบวนการวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
[23] ประกอบด้วย 5 ระยะดังนี้
6.1 การวางแผนโครงการ ด้วยการกําหนดปญั หา
ศึกษาความเป็ นไปได้และจัดทําตารางกําหนดเวลาโครงการ
6.2 การวิ เคราะห์ระบบ วิเคราะห์ระบบงานปจั จุบนั
เพื่อนํ ามาคิดระบบงานใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คณาจารย์ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และวิเคราะห์สงั เคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แล้วนํามาสร้างแบบจําลองกระบวนการของระบบใหม่ดว้ ย
การวาดแผนภาพกระแสข้อมูล สร้างแบบจําลองข้อมูลอี
อาร์ไดอะแกรม

6.3 การออกแบบ ออกแบบสถาปตั ยกรรมระบบ
ฐานข้อมูล อินพุตเอ้าท์พุต ยูสเซอร์อนิ เตอร์เฟซ แล้จดั ทํา
ต้นแบบ (Prototype) จากนัน้ พัฒนาระบบตามแบบทีไ่ ด้
ออกแบบไว้ โดยแบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผูด้ แู ลระบบ และกลุ่มคณาจารย์ประจําหลักสูตร
6.3.1 กลุ่มผูด้ ูแลระบบ มีหน้าที่ในการนําเข้า
ข้ อ มู ล ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน กลยุ ท ธ์ ก าร
ประเมินผลของผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เช่น เทคนิค
การสอนระดับอุดม ศึกษาของ ไพฑูรย์ กอบกุล และทิศนา
[24-26] เป็ นต้น เข้าสู่ระบบ ระบบจะทําการประมวลผลตัด
คําและสร้างคําสําคัญสําหรับใช้ในการสืบค้นและอ้างอิง
(index term) เก็บไว้ใน corpus หากมีคําซํ้าจะนับความถี่
เพิม่ ขึน้ หนึ่งค่า (แสดงในรูปที่ 1)

รูปที่ 1 สถาปตั ยกรรมเว็บเซอร์วสิ เพื่อการสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอน 5 ขัน้ ตอน
6.3.2 กลุ่มของคณาจารย์ประจําหลักสูตร หรือผู้
ทีม่ หี น้าทีจ่ ดั ทําเอกสาร มคอ. 3 ผูใ้ ช้งาน อาจารย์ สามารถ
เพิม่ ข้อมูล มคอ. 2 เข้าสู่ระบบ และสร้างเอกสาร มคอ. 3
ผ่านระบบสนับสนุ นการจัดทํา มคอ. 3 ที่พ ัฒนาขึ้น 5
ขัน้ ตอน ขัน้ ที่ 1 เลือกรายวิชาทีต่ อ้ งการ ระบบจะทําการดึง
ข้อมูลพื้นฐานจาก มคอ. 2 ที่ได้เพิม่ ไว้ก่อนหน้ามาแสดง
ผูใ้ ช้เพิม่ ข้อมูลในส่วนทีย่ งั ขาดหายบางส่วน คลิกปุ่มถัดไป
เพิม่ เข้าสู่ขนั ้ ที่ 2 ซึ่งจะเป็ นส่วนสําคัญของระบบ ระบบจะ
นําผลการเรียนรูใ้ นแต่ละข้อ ทัง้ 5 ด้าน ไปเทียบกับ corpus
ทีไ่ ด้สร้างไว้ ว่ามีความคล้ายกับผลการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ ชีย่ วชาญ
แนะนําเทคนิคการสอนและการประเมินไว้หรือไม่ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ระบบจะ Ranking ตาม Weight x
Frequency นํ้าหนักของความนิยมในการนําเทคนิคนัน้ ไป
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ใช้ คูณกับ ความถี่ของการเลือกใช้คํานัน้ ในผลการเรียนรู้
ข้ออื่นๆ และระบบจะแนะนํารายการทีค่ ล้ายและมีความ
นิยมใช้สงู สุด หากผู้ใช้ต้องการเพิม่ เติมคําอธิบายหรือไม่
ต้องการ การแนะนํ าจากระบบสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
เป็ นแนวทางหรือเทคนิคการสอนของตนเองได้ ขัน้ ที่ 3
เป็ นการออกแบบการสอน หัวข้อ เนื้ อหาที่ใช้ สอน 15
สัปดาห์ ขัน้ ที่ 4 เป็ นการกํ าหนดเกณฑ์การประเมิน
เปอร์เซ็นต์ของการให้คะแนน และการตัดเกรด ระบบจะทํา
การรวบรวมข้อมูลจาก ขัน้ ที่ 1 – 3 มาเป็ นฐานให้ผู้ใช้
กรอกตัวเลขเปอร์เซ็นต์ได้อย่ างสะดวกรวดเร็ว และขัน้
สุดท้าย ขัน้ ที่ 5 การออกรายงาน และสามารถ export
ข้อมูลเป็ นไฟล์ PDF หรือปริน้ ผ่านหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่
ได้ (แสดงดังรูปที่ 2)
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รูปที่ 2 หน้าเว็บเซอร์วสิ เพื่อการสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอน 5 ขัน้ ตอน
6.4 การนําไปใช้ เมื่อผ่านขัน้ ตอนการเขียนโปรแกรม
แล้ว จากนัน้ ทําการทดสอบระบบ โดยสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถู กต้องตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement
Test) ประกอบด้วย 3 ข้อ ด้านความถูกต้องตามฟงั ก์ชนั
งาน (Functional Test) ประกอบด้วย 12 ข้อ ด้านลักษณะ
การออกแบบต่อความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test)
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ประกอบด้วย 7 ข้อ และด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล (Security Test) ประกอบด้วย 3 ข้อ ข้อคําถามรวม
ทัง้ สิน้ 25 ข้อ แต่ละข้อผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 ท่าน มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.6 ขึ้นไป หลังจากนัน้ ติดตัง้
ระบบและจัดทําเอกสารคู่มอื ใช้งาน
6.5 การบํารุงรักษา ภายหลังทีร่ ะบบได้รบั การติดตัง้
ทีโฮส URL: intelligenceTQF.org โดยผูใ้ ช้สามารถใช้งาน
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ระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา หากผูใ้ ช้พบปญั หาการใช้งาน
ระบบหรือโปรแกรมมีข้อผิลพลาด หรือมีความต้องการ
ใหม่ๆ เพิม่ เติม เช่น ต้องการปรับปรุงยูสเซอร์อนิ เตอร์เฟส
สามารถแจ้งกับผู้วิจ ัยได้เพื่อทําการปรับปรุ งให้ระบบดี
ยิง่ ขึน้
7. ผลการดําเนิ นงาน
7.1 ผลการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อการสนับสนุน
การออกแบบการเรียนการสอน แบ่งตามสิทธิการใช้งาน
ได้ 2 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และอาจารย์ประจําหลัก
หลักสูตร
7.1.1 ระบบสําหรับผูด้ แู ลระบบ ประกอบด้วย
การนําเข้าข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและกลยุทธ์การประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษา
ระบบจะทําการตัดคําแบ่งประโยคพิจารณาคําสําคัญและ
จัดเก็บลงในฐานข้อมูล
7.1.2 ระบบสําหรับอาจารย์หรือผูบ้ ริหารหลักสูตร
อาจารย์สามารถล็อกอินเข้าสูร่ ะบบและออกแบบการเรียน
การสอน สร้างเอกสาร มคอ. 3 ด้วยระบบ 5 ขัน้ ตอน
7.2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของระบบที่พฒ
ั นาขึน้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการ
ด้านความต้องการผู้ใช้
1. ตรงตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ
2. ตรงตามเป้าหมายและขอบเขตของวิจยั
3. สามารถแก้ไขปญั หาข้อผิดพลาดการจัดทํา มคอ. 3
ของคณาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ด้านความถูกต้องของฟั งก์ชนั งาน
4. ความถูกต้องของข้อมูลผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตาม
5. ความถูกต้องของการจัดเก็บคําสําคัญจากการตัดคํา
6. ความถูกต้องในการค้นคืนสารสนเทศเพื่อแนะนําการ
วางแผนการสอน
7. ความถูกต้องในการค้นคืนสารสนเทศเพื่อแนะนําการ
วางแผนการประเมิน
8. ความถูกต้องในการแนะนําเพื่อวางแผนการสอน การ
เลือกเครื่องมือการเรียนการสอนใน 15 สัปดาห์
9. ความแม่นยําในการค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูล
กลยุทธ์การสอน
10. ความแม่นยําในการค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูล
กลยุทธ์การประเมินผล
11.ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานเอกสาร
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X
4.60
4.60
4.40

S.D.
0.51
0.55
0.55

4.80
4.71
4.60
5.00

0.45
0.44
0.89
0.00

4.80 0.45
4.80 0.45
4.60 0.55
4.20 0.45
4.40 0.55
4.60 0.55

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ (ต่อ)
รายการ
12.ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานแบบ
ตารางสรุปสารสนเทศ
13.ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานแบบ
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
14.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
15.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบน
16.ความเหมาะสมในการใช้สขี องตัวอักษรและรูปภาพ
17.ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ ความ สัญลักษณ์หรือ
รูปภาพ เพื่ออธิบายสื่อความหมาย
18.ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ
19.ความเหมาะสมในการปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกับผูใ้ ช้
20.ความสะดวกรวดเร็วในการจัดทํา มคอ.3
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
21.การกําหนดรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้
เข้าใช้ระบบ
22.การตรวจสอบสิทธิ ์ก่อนการใช้งานของผูใ้ ช้ระบบใน
ระดับต่าง ๆ
23.การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ ์ผูใ้ ช้ได้อย่างถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

X

S.D.

4.80
4.80
4.63
4.60
4.60
5.00

0.45
0.45
0.50
0.55
0.55
0.00

4.80 0.45
4.40 0.89
4.40 0.55
4.60 0.55
3.80 0.51
3.60 0.55
4.20 0.45
3.60 0.55
4.43 0.49

8. สรุปผลการวิ จยั
การพัฒนาเว็บเซอร์วสิ เพื่อการสนับสนุ นการออกแบบ
การเรียนการสอน จัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.
3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL ระบบ
สนับสนุนอาจารย์ประจําหลักสูตรในการสร้างเอกสาร มคอ.
3 ออนไลน์ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและ
การประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การ
ประเมินและปรับปรุ งการดํ าเนิ นการของรายวิชา และ
สามารถจัดการข้อมูลกลยุทธ์การสอนและการประเมินใน
ฐานข้อมูลได้ เช่น เพิ่มข้อมูลใหม่ แก้ไขข้อมูล สร้างคํา
สํ า คั ญ สํ า หรั บ การค้ น หา เป็ นต้ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมี
ประโยชน์ ในการการสนับสนุ นการออกแบบการเรียนการ
สอน เพราะเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศแบบจําลองปริภูมิ
เวกเตอร์สามารถค้นคืนและนํ าเสนอสารสนเทศโดยจัด
ลําดับความสําคัญของเอกสารตามค่าทีค่ ํานวณได้ ซึง่ ค่า
ดังกล่าวเกิดจากเมทริกซ์ของคําซึง่ มีค่านํ้าหนักทีข่ น้ึ อยู่กบั
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ความถี่ของคําที่ปรากฏในเอกสาร และความถี่ผกผันของ
เอกสาร อัตราส่ วนระหว่ างจํ านวนเอกสารทัง้ หมดกับ
จํานวนเอกสารทีม่ คี ํานัน้ ปรากฏคําสอบถาม โดยหาผลคูณ
ภายในระหว่างเวกเตอร์จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนัน้
เมื่อนํ าผลลัพธ์การเรียนรู้ แต่ ละด้ านและแต่ ละข้อไปที่
หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละรายวิชาเป็ นคําสอบถามหรือคิวรี่
ระบบจะทําประมวลผลด้วการตัดคําและนําคําต่าง ๆ ไปค้น
ในฐานข้อมูลเทคนิคการสอนที่ได้สร้างไว้ จากนัน้ ทําการ
คูณภายในระหว่างเวกเตอร์จงึ ได้ค่าความสอดคล้องของแต่
ละเอกสารออกมาแนะนําอาจารย์ผสู้ อนว่าควรเลือกวิธกี าร
สอนและการประเมินแบบใดทีจ่ ะสามารถทําให้เกิดผลลัพธ์
การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังได้ดงั ระบุไว้ใน Curriculum Mapping
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบพบว่าค่าเฉลีย่ ทุก
ด้านอยู่ท่ี 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สามารถสรุปได้ว่าระบบดังกล่าวช่วยให้คณาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ใหม่ สามารถจัดทํา มคอ. 3 ได้อย่าง
ถูกต้องสะดวกรวดเร็ว สร้างเอกสาร มคอ. 3 ออนไลน์ได้
ทุกที่ทุกเวลา และสามารถดึงข้อมูลพื้นฐานจาก มคอ. 2
เช่น คําอธิบายรายวิชา หน่ วยกิต วิชาที่ต้องเรียนก่อน
โครงสร้างหลักสูตร จุดเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็ นต้น มา
ใช้ ไ ด้ เ ลย ไม่ ต้ อ งเสี ย เวลาคี ย์ ข้ อ มู ล ให้ ซ้ํ า ซ้ อ นและ
สิ้นเปลืองเวลา อีกทัง้ ยังป้ องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึน้ จากการคียด์ ว้ ยมือ (Manual) ลงไปได้
9. อภิ ปรายผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาเว็บเซอร์วสิ เพื่อการสนับสนุ น
การออกแบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งให้ความสําคัญในการจัดทํา
รายละเอียดรายวิชาหรือ มคอ. 3 โดยระบบดังกล่าวที่
พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก มี
ประโยชน์ ต่ออาจารย์สําหรับแนะนํ าเทคนิคการสอนและ
การประเมินผลทีส่ อดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
ั ญา
สอดคล้องกับบทความวิจ ัยเกี่ยวกับรู ปแบบเว็บป ญ
ประดิษฐ์เพื่อบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ [27-28] ทีไ่ ด้เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปญั หาการจัดทํา มคผิดพลาดของคณาจารย์ อีกทัง้
ยังช่ วยให้คณาจารย์สามารถจัดทํ า มคอ. ได้ออนไลน์
สะดวกรวดเร็วทุกทีท่ ุกเวลาซึง่ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
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ต่ าง ๆ ที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มคอ. แบบ
ออนไลน์ [8-22] และบางสถาบันได้พฒ
ั นาระบบทีส่ ามารถ
เชื่อมโยงจุดดําจุดขาวจากหลักสูตรมาสู่การสร้างรายวิชา
อย่างอัตโนมัติ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [16] และ
มหาวิทยาลัยมหิดล [22] ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
เว็บเซอร์วิสที่พ ัฒนาขึ้นเพราะการเชื่อมโยงข้อมูลอย่ าง
อั ต โนมั ติ ช่ ว ยทํ า ให้ ก ารออกแบบการเรี ย นการสอน
สอดคล้ องกับผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสู ตรกํ าหนดได้
ถูกต้องและลดความผิดพลาดในการทําเอกสารด้วยมือลง
ไป ด้วยวิวฒ
ั นาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเว็บ
ทําให้สามารถพัฒนาระบบที่สามารถประมวลผลภาษา
มนุ ษย์ได้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ อย่างมากทางด้านศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความวิจยั เรื่องแบบจําลองระบบเนื้อหา
ปรับเหมาะสําหรับผู้เรียนทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกัน [29] แลยังมีงานวิจยั การพัฒนาระบบการสอน
เว็บแบบอัจฉริยะด้วยเทคนิคด้าต้าไมน์นิ่ง [30] ซึง่ สามารถ
นําเสนอเนื้อหาบทเรียนทีเ่ หมาะสมกับระดับความรูพ้ น้ื ฐาน
นของผู้เรียนได้ และยังมีงานวิจยั ที่นําออนโทโลยีมาสร้าง
ฐานความรู้เรื่องการออกแบบการเรียนการสอน [31] เพื่อ
ช่วยสนับสนุ นครูอาจารย์ให้สามารถออกแบบการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเว็บเชิงความหมาย ซึ่ง
เห็นได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาเว็บ [32-33] เป็ นเครื่องมือใน
การเรียนการสอนนัน้ สามารถสร้างทักษะต่ าง ๆ ให้แก่
ผู้เรียนและสร้างความสะดวกให้กบั ครูอาจารย์ได้สามารถ
ติดตามผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้ออนไลน์ทุกทีท่ ุกเวลา
10. ข้อเสนอแนะ
เว็บเซอร์วสิ ทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นรองรับการทํางาน มคอ. 3
เท่ านัน้ ดังนัน้ จึงควรต่ อยอดงานวิจยั นี้ ด้วยการพัฒนา
โมดูลที่รองรับการทํางานในส่วนอื่น ๆ ให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัง้ แต่ มอค. 1 ถึง มคอ. 7 จะทํา
ให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา
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