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การจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ด้วยเว็บปัญญาประดิ ษฐ์
มณีรตั น์ ภารนันท์1* พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2 และ ณมน จีรงั สุวรรณ3
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้เพื่อติดตัง้ ใช้งานเว็บปญั ญาประดิษฐ์สําหรับบริหารจัดการหลักสูตรบนเทคโนโลยี
คลาวด์และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติดว้ ยการใช้เว็บ
ปญั ญาประดิษฐ์ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แก่ อาจารย์ผู้รบั ผิด ชอบหลัก สูต ร จํา นวน 5 หลัก สูต ร จาก 4
มหาวิทยาลัย หลักสูตรละ 3 คน รวมเป็ น 15 คน โดยเลือกหลักสูตรกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธอี าสาสมัคร (Voluntary
Selection) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ เว็บปญั ญาประดิษฐ์สาํ หรับจัดการข้อมูลหลักสูตรและแบบสอบถามประสิทธิภาพ
การจัดการหลักสู ตร สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ลได้แก่ ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัยพบว่ า
ประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรด้วยเว็บปญั ญาประดิษฐ์อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด เว็บปญั ญาประดิษฐ์ช่วย
ทําให้การดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการรายวิชาทําได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาในการดําเนินงาน แบ่ง
เบาภาระในการทํา งานด้ว ยแรงคนเพราะระบบสามารถแนะนํ าข้อมูลเทคนิคการสอนและการประเมินผลได้อ ย่า ง
อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง สืบค้นและออกรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีความถูกต้อง ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษลงไปได้มาก ระบบสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างตาราง Curriculum Mapping ได้อย่างอัตโนมัติ ทัง้
ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาตรฐาน (มคอ. 1) มาใช้สร้างหลักสูตร (มคอ. 2) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทําให้หลักสูตรมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชาทีไ่ ด้กําหนดไว้ สถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศสามารถสมั
่
ครใช้งานเว็บ
ั
ปญญาประดิษฐ์เพื่อบริหารหลักสูตรแบบผลลัพธ์เป็ นฐานได้ ระบบรองรับการเพิม่ ปริมาณของผูใ้ ช้ได้อย่างไม่จํากัดด้วย
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
คําสําคัญ: เว็บปญั ญาประดิษฐ์ หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุมศึกษาแห่งชาติ
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Curriculum Management According to Thai Qualification Framework for
Higher Education via Intelligence Web
Maneerat Paranan1* Pallop Piriyasurawong2 and Namon Jeerungsuwan3
Abstract
The purposes of the research study were to implement the intelligence web for curriculum management on
Cloud technology and to study the efficiency of curriculum specifications management according to Thai
Qualification Framework for higher education using the intelligence web. The samples were 15 instructors
from five curriculums of four universities. Three instructors from each curriculum were voluntary selected. The
research tool were the Intelligence Web and a questionnaire. The statistics used in the analysis were
arithmetic mean and standard deviation. The resulted found that efficiency of the curriculum management
using intelligence web was at the highest level. The intelligence web helped the curriculum administrators and
course management to work more rapidly, reduced working time lightened the human working load since this
system helped to recommend various information about teaching and assessment strategies automatically.
The user could access, search and report all involving information from database more easily and accurately.
Besides, it helped reducing paper job usage as well. The system could analyze the data and create the
curriculum mapping automatically. It also could link standard information (TQF1) to create the curriculum
(TQF2) easily and conveniently. The system help the curriculum more completely according to the standard
of each subject fixed. Nowadays, the higher education institutes throughout the country could register to use
the intelligence web since the system was ran on cloud technology in order that it could serve unlimited users
as well.
Keywords: Intelligence Web, Curriculum, Thai Qualification Framework for Higher Education
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1. บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 [1] ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ [2] และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา [3] ที่มุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) [4] เป็ นเครื่องมือในการนํ า
แนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ [5] ทีเ่ ป็ นรูปธรรม การพัฒนา
หลักสูตร การปรับเปลีย่ นกลวิธกี ารสอนของอาจารย์ การ
เรียนรู้ของนักศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
มคอ. จึงเป็ นตัวกําหนดแนวทางการปฏิบ ัติในการผลิต
บัณ ฑิต ให้ บ รรลุ ม าตรฐานผลการเรีย นรู้ ขัน้ ตอนการ
บริ ห ารจัด การหลัก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดงั นี้ 1) การพัฒนามาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิสาขาวิชาต่ าง ๆ ในแต่ ละระดับคุ ณวุ ฒิ 2) การ
จัดทํา มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 3) การจัดทํา
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา และการจัดทํา มคอ. 4
ประสบการณ์ของภาคสนาม 4) การขออนุ มตั หิ ลักสูตรต่อ
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 5) การเสนอหลั ก สู ต รต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา 6) การบริหาร
หลัก สู ต รและการจัด การเรีย นการสอน 7) การจัด ทํ า
มคอ. 5 รายงานผลการดํ า เนิ นการของรายวิ ช า
และ มคอ. 6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม 8) จัดทํา มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร 9) การประกันคุ ณภาพหลักสูตรและการ
จัด การเรี ย นการสอน 10) การเผยแพร่ ห ลัก สู ต รที่ ม ี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ง
บัน ทึ ก ในฐานข้ อ มู ล หลัก สู ต รเพื่ อ การเผยแพร่ และ
11) การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ศึ ก ษา โดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาผู้ บ ริ ห าร
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็ นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร หรือ
มคอ. 2 ทีถ่ ูกต้องตามกระบวนการทีม่ าตรฐานกําหนดไว้
ซึง่ ขัน้ ตอนการจัดทํา มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification) [5] มีดงั นี้ 1) พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษา
ตามที่กําหนดในมาตรฐานหรือ มคอ.1 2) แต่ งตัง้
คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อย 5 คน
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ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อย 2
คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึ่ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพ
ให้มผี แู้ ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็ นกรรมการด้วยอย่างน้อย
1 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามที่
กําหนดไว้ในแบบ มคอ. 2 3) การพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อ
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทีก่ ําหนดไว้ใน มคอ. 1 แล้ว สถาบันอาจเพิม่ เติมผลการ
เรี ย นรู้ ต ามที่ ส ถาบั น ต้ อ งการให้ บ ั ณ ฑิ ต ของตนมี
คุณลักษณะเด่ นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒเิ ดียวกันของสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ปรัชญาและปณิ ธ านของสถาบัน และเป็ น ที่สนใจของ
บุคคลทีจ่ ะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
สนใจทีจ่ ะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดย
ให้แสดงจุ ดเน้ นของผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ในแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่ าแต่ ละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นใด
การจัดทํา มคอ. 2 ดังทีก่ ล่าวมานัน้ มีกระบวนการและ
ผู้ท่เี กี่ยวข้องจํานวนมาก ประกอบกับข้อมูลที่ต้องจัดทํา
และบริหารจัดการมีมากมาย ทัง้ ข้อมูลจากภายใน เช่ น
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา
และหน่วยกิต ผลลัพธ์กการเรียนรูท้ ม่ี ุ่งหวัง เป็ นต้น ข้อมูล
จากภายนอก ได้แก่ ข้อมูลมาตรฐานสาขาวิชา หรือ มคอ.
1 ข้อมู ล การสํ ารวจความต้ องการของผู้ใช้ บ ัณฑิต
แนวโน้ ม สภาวะของตลาดแรงงาน เทคโนโลยี รวมถึง
นโยบายการศึกษาของชาติ เป็ น ต้ น ทํ าให้ การจัดทํ า
หลักสูตรหรือการปรับปรุ งหลักสูตรมีความยากลําบาก
การเก็บรวมรวมข้อมู ลและการเก็บแบบสอบถามเพื่อ
สํารวจข้อมูลผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตใช้เวลานาน สิน้ เปลืองทรัพยากร
ทัง้ แรงงานคน เวลา และกระดาษ อีกทัง้ การวิเคราะห์
ข้อมูลอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั น้ หากมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยบริหารจัดการหลักสูตร
อาจช่ วยให้การพัฒนาหรือ ปรับปรุ งหลักสูตรสามารถ
ดําเนินการได้ม ีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในยุคป จั จุ บนั มี
จํา นวนมาก จากการศึก ษา ออกแบบและพัฒ นาเว็บ
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ปญั ญา [6-7] และเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงนํ ามาซึ่งการ
ทดลองใช้งาน เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ลดเวลาในการทํางาน ลดข้อผิด พลาดจากการ
ทํา งานด้ว ยมือ ลงไป ประหยัด ทรัพ ยากรทัง้ แรงคน
งบประมาณ และกระดาษ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถ
วิเ คราะห์ คํ า นวณ เชื่อ มโยงข้อ มู ล ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถสร้างข้อมูล มคอ.
2 เข้า ถึง สืบ ค้น ออกรายงานและตรวจสอบข้อ มูลได้
แบบออนไลน์ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาผ่ า นอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตทีห่ ลากหลาย
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อติดตัง้ ใช้งานเว็บปญั ญาประดิษฐ์สาํ หรับ
บริหารจัดการหลักสูตรบนเทคโนโลยีคลาวด์
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการรายละเอียด
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุมศึกษาแห่งชาติดว้ ย
การใช้ไอซีที
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ทีม่ กี ารบริหารจัดการ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเป็ นหลักสูตรทีม่ ขี อ้ มูลมาตรฐานระดับสาขา (มคอ. 1)
3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
จํานวน 5 หลักสูตร เลือกกลุ่ มตัวอย่ างด้วยวิธีแบบ
อาสาสมัคร (Voluntary Selection) ได้แก่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏนครปฐม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตร
บริหารธุ รกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
4. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทยมี ก ารนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ บ ริห ารจัด การหลัก สู ต รกัน
มากมายหลายสถาบัน เช่น ระบบ มคอ. ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบบ TQF Mapper มหาวิทยาลัยอุบล
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ราชธานี ระบบ มคอ. ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตร ระบบ
มคอ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบ มคอ.2 ถึง 7 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบสารสนเทศ TQF มหาวิทยาลัย
มหิดล [8-13] เป็ นต้น อีกทัง้ ยังมีบทความวิชาทีน่ ําเสนอ
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา [6] และข้อมูลที่เผยแพร่ตาม
เว็บไซต์ต่าง ๆ เกีย่ วกับการนําองค์ความรูด้ า้ นไอซีทมี า
ประยุกต์ใช้กบั การจักการหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีเว็บ
เชิ ง ความหมายประยุ ก ต์ ใ นขัน้ ตอนการสร้ า งข้ อ มู ล
หลักสูตร โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูล มคอ.1 มาสู่การ
พัฒนาหลักสูตรแบบอัตโนมัติ และประยุกต์ใช้เว็บไมนิ่ง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบด้วยเว็บโพ
เทล ระบบทัง้ หมดทํางานบนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
เข้าใช้งานผ่ านเว็บเบราว์เซอร์ต่ าง ๆ ได้ทุ กอุ ปกรณ์ ท่ี
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ [14] แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การประยุกต์ใช้ไอซีทเี พือ่ จัดการหลักสูตร [14]
จากรูปที่ 1 ในส่วนของระบบ (System) ประกอบด้วย
3 ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตร ได้แก่ Web
Portal เป็ นระบบเว็บสําหรับบริหารจัดการข้อมูลพืน้ ฐานที่
เกี่ยวข้องกับ มคอ. 1 และ มคอ. 2 Admin หรือ
Programme Coordinator สามารถเพิม่ แก้ไข ลบ นําเข้า
ส่งออก และออกรายงานข้อมูลพืน้ ฐานของหลักสูตรได้ทงั ้
แบบตารางและกราฟ ระบบถัดไปคือ Web Semantic
หรื อ เว็บ เชิง ความหมายเป็ น ระบบแนะนํ า การจัด ทํ า
รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร จํานวน
หน่ วยกิต รายวิชา ที่ต้องมีตามกรอบมคอ. 1 ระบบ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล มคอ. 1 มายัง
กระบวนการสร้าง มคอ. 2 อย่างอัตโนมัติ อัลกอริธมึ ที่

6/27/59 BE 2:27 PM

51

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

นํามาประยุกต์ใช้ในเว็บเชิงความหมายนี้ได้แก่ Ontology
LSI Text Ming NLP Recommender System และเทคนิค
อื่น ๆ ในโมดูลนี้มผี ทู้ ่เี กีย่ วข้องกับระบบจํานวน 4 กลุ่ม
ได้แก่ ผูบ้ ริหารหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ และผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง (แสดงดังรูปที่ 2)

รูปที่ 2 เว็บเชิงความหมายเพื่อจัดทําหลักสูตร [14]
ระบบสุดท้ายได้แก่ Web Mining เป็ นระบบสําหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลผลสํารวจผู้ใช้บ ัณฑิตเพื่อการปรับปรุ ง
หลักสูตร ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการทําเหมืองข้อมูล
(Data Mining) ในการวิเคราะห์สกัดข้อมูล ซึง่ กระบวนการ
มี 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การนําเข้าข้อมูล ด้วยไฟล์ CSV
หรือ การรวบรวมจากระบบ Survey Online 2) การ
คัดเลือกข้อมูล 3) การเตรียมข้อมูล 4) การแปลงรูปแบบ
ของข้ อ มู ล ก่ อ นทํ า ไมนิ่ ง 5) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคนิคไมนิ่ง 6) การตีความและการประเมินรูปแบบหรือ
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้ 7) การนําความรูไ้ ปใช้สร้าง Curriculum
Mapping ใน มคอ. 2 แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 Web Mining [14]
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นอกจากหลัก การประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ อซี ที เ พื่ อ จัด การ
หลักสูตรดังที่กล่าวมานี้ ยังมีงานวิจยั ทีเ่ ป็ นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจัด การหลั ก สู ต รตาม
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับชาติหรือระดับทวีป ได้แก่
4.1 ระบบ ReproTool [15] เป็ นระบบทีส่ นับสนุ น
การออกแบบและพัฒ นาหลัก สูต รตามหลัก การของ
Bologna Process ของยุโรป รองรับการทํางานของ
คณาจารย์ ในการปรับ ปรุ ง ผลการเรีย นรู้ใ นหลัก สูต ร
สามารถบันทึกเวลาเข้าเรียน คํานวณชัวโมงเรี
่
ยนของ
นัก ศึก ษาเพื่อประเมิน ความก้า วหน้ าในการเรีย นการ
สอน
4.2 Adaptive Evaluation Engine Architecture
[16] เป็ นชุดซอฟต์แวร์ทช่ี ่วยให้ครูอาจารย์ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบ EQF ได้อย่างมีคุณภาพ
ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ONTO-EQF ครู
อาจารย์สามารถกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้ตรงกับผลการเรียนรู้
ของ EQF ได้ออนไลน์ 2) CC-DESIGN สําหรับการ
ออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู้แ ละการประเมิน 3)
RUBRICS-360 สําหรับประเมินผลงานของนักศึกษา
ระบบจะสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงความก้าวหน้ าของ
ชิน้ งานของนักศึกษา 4) SOLAR เป็ นเครื่องมือสําหรับ
ติดตามความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบที่ได้ออกแบบไว้แสดงในรูปแบบกราฟแท่งและ
กราฟวงกลม เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็จหรือล้มเหลวที่
เกิดขึน้ กับนักศึกษา
4.3 CCMIS for TQF [17] เป็ นการออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งประมวลผล
บนสภาพแวดล้ อ มแบบคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง รู ป แบบ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ TQF MIS และ Cloud
Computing โมเดลดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการบริการ
ซอฟต์แวร์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Software
as a Service) ช่วยให้การจัดการข้อมูล มคอ. 1 ถึง
มคอ. 7 ของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรสามารถดําเนินการได้
สะดวกมากยิง่ ขึน้
4.4 เว็บปญั ญาประดิษฐ์ [7] เป็ นระบบบริหาร
จัดการข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือ มคอ. 1 ถึง มคอ. 7
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ั
รูปที่ 4 ฟงั ก์ชนของเว็
ั่
บปญญาประดิ
ษฐ์ [7]
ั ญาประดิษฐ์ซ่ึงแบ่ ง
ฟงั ก์ช ันการทํางานของเว็บป ญ
ออกเป็ น 4 โมดูลได้แก่ 1) TPS เป็ นระบบสําหรับจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานของระบบโดยผู้ดูแลระบบ 2) MIS เป็ น
ระบบสําหรับจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการเรียนการ
สอน (มคอ.5 และ มคอ.6) และการจัดทํารายงานผลการ
จัดการหลักสูตร (มคอ.7) 3) DSS เป็ นระบบสนับสนุ นการ
แผนการจัดการเรียนการสอนหรือรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4) ระบบสามารถแนะนํ าข้อมูลกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผลทีส่ อดคล้องกับผลการเรียนรู้
ทีไ่ ด้กําหนดไว้ใน Curriculum Mapping ของหลักสูตร
โดยการสร้างออนโทโลยี (Ontology) เกีย่ วกับเทคนิคการ
สอนและการประเมินไว้ เป็ นฐานความรู้ และประยุกต์ใช้
เทคนิ ค การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural
Language Processing) เหมืองข้อความ (Text Mining)
และการค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 4)
ESS เป็ นระบบสนั บสนุ นการปรับปรุ งหรือพัฒนา
หลั ก สู ต ร ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร ระบบสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลผลสํารวจคุ ณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เพื่อ แนะนํ าจุ ดเน้ นของผลลัพ ธ์ การเรีย นรู้ ใ น
ตาราง Curriculum Mapping ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) แสดง
ดังรูปที่ 4
5. วิ ธีการดําเนิ นการงานวิ จยั
5.1 ติดตัง้ ระบบเว็บปญั ญาประดิษฐ์บนเซิฟเวอร์
เสมือน (Virtual Server) เพื่อให้ผู้บริหารหลักสูตรได้
ทดลองใช้งานระบบ แสดงดังรูปด้านล่าง
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ั
รูปที่ 5 ติดตัง้ เว็บปญญาประดิ
ษฐ์บนคลาวด์
จากรูปที่ 5 เป็ นการติดตัง้ เว็บปญั ญาประดิษฐ์บน
เทคโนโลยี ค ลาวด์ ซึ่ง ระบบรองรับ การใช้ ง านจาก
สถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
อีกทัง้ ยังรองรับกลุ่มผูใ้ ช้ท่ี
เป็ น สกอ. (OHEC) สําหรับการนําเข้าข้อมูลมาตรฐาน
หรือข้อมูล มคอ.1 (TQF1) เมื่อติดตัง้ และทดสอบการ
ทํ า งานเบื้อ งต้ น ของระบบเรีย บร้อ ยแล้ว ในขัน้ ตอน
ถัด ไปเป็ น การอบรมแนะนํ า การใช้ ง านระบบให้ ก ับ
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทัง้ 5 หลักสูตร ดังทีก่ ล่าว
ไว้ในหัวข้อประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ นําข้อมูล
หลัก สู ต รทัง้ หมดเข้ า สู่ ร ะบบ แล้ ว สร้ า ง Username
Password ให้กบั ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งานระบบ เมื่อ
อาจารย์ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รทดลองใช้ ร ะบบเว็ บ
ปญั ญาประดิษฐ์ในการจัดการหลักสูตรเสร็จเรียบร้อ ย
แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปเป็ นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรด้วย
การประยุกต์ใช้ไอซีที
5.2 ขัน้ ตอนการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้
ทดลองใช้ระบบเว็บปญั ญาประดิษฐ์เป็ นเวลา 1 ภาค
การศึกษา จากนัน้ ผู้วิจยั ทําการเก็บข้อรวบรวมมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพ
ด้านลดการใช้แรงงาน และประสิทธิภาพด้านเวลา ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรที่ทดลอง
ั ญาประดิษฐ์จํานวน 15 คน จาก 5
ใช้ระบบเว็บป ญ
หลักสูตร ๆ ละ 3 คน ซึง่ ปรากฎผลการวิจยั แสดงดังหัวข้อ
ถัดไป

6/27/59 BE 2:27 PM

53

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

6. ผลการวิ จยั
จากการประยุกต์ไอซีทตี ่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกลุม่ ตัวอย่าง ปรากฎผลการ
วิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรด้วยไอซีที
รายการข้อคําถาม

X

SD

ประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากร
1) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการ
สํารวจความต้องการของผูใ้ ช้
4.67 0.49
บัณฑิตก่อนการพัฒนาหลักสูตร
2) ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
4.73 0.46
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้
กระดาษ
3) การจัดเก็บข้อมูล มคอ ทัง้ หมด
ไว้ในระบบ สร้างความสะดวกใน
การจัดเก็บ สืบค้นและออกรายงาน 4.87 0.35
เมือ่ ต้องการ เป็นการประหยัด
งบประมาณ
เฉลีย่ เฉพาะด้าน
4.76 0.43
ประสิทธิภาพด้านลดการใช้แรงงาน
4) อาจารย์สามารถจัดทํา
รายละเอียดรายวิชาได้สะดวก
4.73 0.46
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ด้วยระบบ
เชือ่ มโยงข้อมูลพืน้ ฐาน
5) ระบบช่วยแนะนําข้อมูลเทคนิค
การสอนและการประเมินผลผูเ้ รียน 4.80 0.41
ตามผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
6) ระบบมีประโยชน์ชว่ ยให้อาจารย์
มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งเทคนิค
4.80 0.41
การสอนมากขึน้
เฉลีย่ เฉพาะด้าน
4.78 0.43
ประสิทธิภาพด้านเวลา
7) ระบบช่วยให้การจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาเสร็จ
4.80 0.41
สิน้ ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาค
การศึกษาได้
8) ระบบช่วยให้การพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนการสอน
4.80 0.41
สามารถทําได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
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ระดับ

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการจัดการหลักสูตรด้วยไอซีที
(ต่อ)
รายการข้อคําถาม
9) ระบบช่วยให้การจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร ทํา
ได้อย่างรวดเร็ว เสร็จสิน้ ภายใน 60
หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
10) ระบบช่วยให้การพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร สามารถทําได้
สะดวกรวดเร็วขึน้
เฉลีย่ เฉพาะด้าน
เฉลีย่ ทุกด้าน

X

SD

ระดับ

4.73 0.46 มากทีส่ ุด

4.87 0.35 มากทีส่ ุด
4.80 0.41 มากทีส่ ุด
4.78 0.42 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรด้วยเว็บปญั ญประดิษฐ์บนการเทคโนโลยีคลาวด์
มีค่าเฉลีย่ ทุกด้านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ประสิทธิภาพด้าน
การใช้ทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ประสิทธิภาพ
ด้ า น ลดการ ใช้ แรง งา น มี ค่ า เฉลี่ ยเ ท่ ากั บ 4.77
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นเวลา มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.80
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรด้วยเว็บ
ปญั ญาประดิษฐ์ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ทุกด้านเท่ากับ 4.78 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.42
7. สรุปและอภิ ปรายผลการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการประยุ กต์ใช้เ ว็บป ญั ญาประดิษ ฐ์
สําหรับจัดการรายละเอียดหลักสูตร ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
ั ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละศึ ก ษา
เพื่ อ ติ ด ตั ้ง ใช้ ง านเว็ บ ป ญ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรด้วยการใช้ไอซีที
ซึง่ สรุปได้ว่า การดําเนินงานจัดทําหลักสูตรด้วยไอซีทนี ัน้
สามารถลดการใช้ ท รัพ ยากร อั น ได้ แ ก่ งบประมาณ
กระดาษ แรงงาน และเวลาลงได้มาก ช่วยให้คณาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรสามารถบริหารจัดการรายละเอียด
หลัก สูต รได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สะดวก รวดเร็ว ออนไลน์
ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา และช่วยให้สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ มีระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการข้อมูล
หลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึก ษา [4]
ข้อมูลถู กจัดเก็บ เป็ นระบบ การเข้าถึงสืบค้นและออก
รายงานทําได้อย่างสะดวก ง่ายต่อ ติดตาม ตรวจสอบ
จาก สกอ. และผู้ท่มี ีหน้ าที่รบั ผิดชอบหลักสูตรและผู้ท่ี
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เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ส่ ว น สามารถเชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย น
แบ่งปนั ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ผ่านเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ระบบต่ าง ๆ มีความสามารถในการคิดประมวลผลได้
เหมื อ นมนุ ษ ย์ [18] ช่ ว ยแนะนํ า ข้ อ มู ล ที่จํ า เป็ น และ
สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทีม่ คี วามเหมาะสมตรงตาม
ความต้ อ งการของผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต ลดภาระงานของการ
ทํ า งานด้ว ยคนไปได้ ม าก ระบบสามารถรองรับ การ
ขยายตัวของจํานวนผูไ้ ด้ไม่จาํ กัด ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้ง [19] ทําให้การทํางานไม่สะดุด สามารถ
ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากการบริหารจัดการ
ั ญาประดิษ ฐ์ย ัง สามารถบริห าร
หลัก สูต รแล้ว เว็บ ป ญ
จัดการรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบแนะนํ า
เทคนิคการสอนและการประเมินผลผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้อง
กับการพัฒนาเซอร์วสิ ด้วยเทคนิคปริภูมเิ วกเตอร์สาํ หรับ
สนั บ สนุ น การออกแบบการเรีย นการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [20] ดังนัน้
ปญั หาความล่าช้าในการจัดทํา มคอ. จึงสามารถขจัดได้
ด้วยเว็บปญั ญาประดิษฐ์
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มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”. วารสาร
วิช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ. ปี ท่ี 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 124-134.
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