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เว็บปัญญาประดิ ษฐ์สาํ หรับบริ หารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ วติ้ ง
Web Intelligence for Curriculum Management according with Thai Qualification
Framework on Cloud Computing
มณีรตั น์ ภารนันท์1* และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
1. บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) กําหนดนโยบาย
การพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึ ก ษา
อุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ น
รูปธรรม พัฒนาหลักสูตรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วธิ กี ารสอน
การวัดและประเมินผลของอาจารย์เพื่อ ให้เกิดผลการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนตามทีค่ าดหวัง (Learning Outcomes)
ซึง่ เป็ นมาตรฐานขัน้ ตํ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพ
บัณฑิตและสือ่ สารให้หน่วยงานและผูท้ ่ี เกีย่ วข้องได้เข้าใจ
และมันใจ
่ ถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริม่ ทีผ่ ลผลิต
และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนัน้
จึ ง พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บณ
ั ฑิต
บรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นัน้ อย่างสอดคล้องและ
ส่งเสริมกันอย่างเป็ นระบบ มุ่งทีจ่ ะประมวลกฎเกณฑ์และ
ประกาศต่ าง ๆ มุ่ งให้คุ ณวุ ฒิหรือปริญญาของสถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับและเทียบเคียง
กันได้กบั ถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั ้ ในและต่างประเทศ โดย
เปิ ดโอกาสให้สถาบันอุ ดมศึกษาสามารถจัดหลักสูต ร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย
โดยมัน่ ใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ

คุณภาพของบัณฑิต จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบ
สารสนเทศเพื่อ การจัด การข้อ มู ล สารสนเทศที่ร องรับ
ฐานข้อมูลหลักสูตรให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุ ดมศึกษาและเป็ นฐานข้อมูลเดียวกันอย่ างเป็ น
ระบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ได้ สามารถ
เที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่ า ง
หลักสูตรหรือระหว่างสถาบันได้ ซึ่งเป็ นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน อีกทัง้ ผู้บริหารหลักสูตรยัง
สามารถนํ าข้อมูลมาใช้ในการบริหารและสนับสนุ นการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเค
ชันทีส่ ามารถทํางานบนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิ
วติ้ง จะทําให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกคนสามารถทํางานได้ทุกที่
ทุ กเวลา และไม่ จํ าเป็ นต้ องติดตัง้ ซอฟต์แวร์ใ นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเอง เพราะสามารถใช้งานผ่านเว็บ
บราวเซอร์ได้เลย ดังนัน้ จึงสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้
หลากหลายชนิ ด เช่ น สมาทโฟน ไอแพท โนดบุ๊ ค
คอมพิวเตอร์พซี ี เป็ นต้น อีกทัง้ วิวฒ
ั นาการของเว็บทีเ่ พิม่
ขีด ความสามารถในการทํ างานให้ ฉ ลาดขึ้น สามารถ
ประมวลผลได้เหมือนมนุษย์มากขึน้ เช่น ความสามารถใน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพยากรณ์ การช่วย
วิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจและความ
ฉลาดเฉพาะด้านหรือระบบผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความเป็ น
ปญั ญาประดิษฐ์ หากนํ าข้อดีต่าง ๆ ของเทคโนโลยีเว็บ
เหล่ านี้ ม าประยุ ก ต์ ก ับ การบริห ารหลักสู ตรตามกรอบ
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มคอ. จะทําให้การจัดการหลักสูตร การจัดการรายวิชาและ
การรายงานผล ตลอดจนการออกแบบการเรียนการสอน
สามารถทําได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ ม่ี ุ่งหวัง อีกทัง้ ข้อมูลสารสนเทศ (มคอ.1–
มคอ. 7) จะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในฐานข้อมูล การ
สืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นิยาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ [1]
หมายถึ ง กรอบที่ แ สดงระบบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ระดับ อุด มศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
คุณวุฒิ ความเชื่อ มโยงต่ อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ ง
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการ
เรียนรูข้ องแต่ละระดับคุณวุฒซิ ง่ึ เพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้
ลัก ษณะของหลัก สูต รในแต่ ล ะระดับ คุ ณ วุ ฒิ การเปิ ด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง
เป็ นการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ รวมทัง้ ระบบและ
กลไกทีใ่ ห้ความมันใจในประสิ
่
ทธิผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติข อง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาว่ า สามารถผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ บ รรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้าน
ั ญา ด้ า น
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ า นทั ก ษะทางป ญ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการวิเคราะห์และการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง ด้ า นทั ก ษะพิ ส ั ย
ครอบคลุมสถาบันที่จดั การศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิ
การศึก ษาทัง้ 7 ระดับ คือ อนุ ป ริญ ญา ปริญ ญาตรี
ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิต ปริญญาโท ประกาศนี ยบัต ร
บัณ ฑิต ชัน้ สูง ปริญ ญาเอก และประกาศนี ย บัต รหลัง
ปริญ ญาเอก ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับสาขา/สาขาวิชา
ต่าง ๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒิ (มคอ. 1)
2.2 การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
(Programme Specification)
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2.3 การจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ. 3)
(Course Specification) และ ประสบการณ์ของภาคสนาม
(มคอ. 4) (Field Experience Specification)
2.4 การขออนุมตั หิ ลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
2.5 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.6 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.7 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5) (Course Report) และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) (Field Experience
Report)
2.8 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
(Programme Report)
2.9 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
2.10 การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิฯ ซึ่ง บันทึ กในฐานข้อมู ล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai QualificationsRegister :
TQR)
2.11 การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดังนัน้ ผูท้ ่มี สี ่วนเกีย่ วข้องกับ มคอ. จึงประกอบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
คณะ ภาควิช า/สาขาวิช า คณะกรรมการหลัก สู ต ร
อาจารย์ผสู้ อน นักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. ระบบสารสนเทศในองค์กร
ชนิดของระบบสารสนเทศในองค์กรแบ่งออกเป็ น 6
ประเภท [2] ได้แก่
3.1 ระบบประมวลผลรายการประจําวัน (Transaction
Processing System: TPS) เป็ นการประมวลผลข้อมูลทาง
ธุรกิจประจําวันที่ข้องเกี่ยวกับการดําเนิ นงานประจําวัน
(Day-to-Day Transaction) ทีต่ อ้ งทําในธุรกิจ
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management
Information System: MIS) เป็ นแหล่งรวมของระบบ
ประมวลผลรายการประจําวัน หรือ TPS ด้วยการนําไป
ประมวลผล สามารถทํ า การสร้า งรายงานรายงานที่
นํ าเสนอในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบ เพื่อสะดวก
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ต่อการนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้รายงาน
ทีใ่ ช้ในระบบ MIS ยังสามารถเป็ นได้ทงั ้ รายงานทีแ่ สดง
รายละเอียด (Detailed Report), รายงานผลสรุ ป
(Summary Report) และรายงานข้อยกเว้น (Exception
Report) ที่แสดงรายงานด้วยการกรองข้อมูล (Filter)
บางอย่างออกไปเพื่อคงไว้แต่ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ เป็ นต้น
3.3 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Information
System/ Office Automation System: OIS/OAS)
สามารถเรียกชื่อย่อว่า OIS หรือ OAS เป็ นระบบทีเ่ พิม่
ประสิท ธิภ าพงานด้า นการจัด การสํา นั ก งานและการ
สื่ อ ส า ร เ ช่ น โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ม ว ล ผ ล คํ า (Word
Processing), โปรแกรมตารางงาน (Spreadsheet),
โปรแกรมฐานข้อมูล (Database) เป็ นต้น
3.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support
System: DSS) เป็ นระบบสารสนเทศทีต่ อบสนองความ
ต้ อ งการของระดับ ผู้บ ริห าร ด้ ว ยการจัด ทํ า รายงาน
วิเคราะห์ผลทางสถิตติ ่าง ๆ หรือการแสดงผลในรูปแบบ
ของกราฟเปรียบเทียบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริหารระบบ DSS ยังสามารถทําการปรับเปลีย่ น
ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนํ ามาประกอบเป็ นทางเลือกในการ
ตัด สิน ใจของผู้บ ริห ารเพื่อ พิจ ารณาผลสรุ ปของแต่ ล ะ
ทางเลือ กที่เ หมาะสมที่สุด ถึง แม้ว่ า ระบบ DSS ปกติ
มักจะนําสารสนเทศภายในจากระบบ TPS และ MIS มา
ใช้งาน แต่กอ็ าจมีการนําสารสนเทศจากแหล่งภายนอก
มาใช้ ง านร่ ว มได้ เช่ น การนํ าข้ อ มู ล ราคาหุ้ น มา
ประกอบการพิจารณา หรือการนํ าราคาผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งมาประกอบการพิจารณา เป็ นต้น
3.5 ระบบสนับสนุ นผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive
Support System: ESS) มีความคล้ายคลึงกับระบบ
DSS แต่แตกต่างกันตรงทีร่ ะบบ ESS เป็ นการตัดสินใจ
ในระดับ กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายของผู้ บ ริห ารระดับ สู ง
ข้อมูลภายในและภายนอกถูกจัดเก็บเพื่อประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สามารถค้ น คื น
สารสนเทศทัง้ จากแหล่งภายในและภายนอกมาประกอบ
พิจ ารณาข่า วสารเกี่ย วกับคู่แข่ง ขัน รายงานตลาดหุ้น
การพยากรณ์ เศรษฐกิจ รวมถึง ความสามารถในการ
อธิบายเหตุผลว่าทําไมเหตุการณ์น้จี งึ เกิดขึน้ ได้ เป็ นต้น
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3.6 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System: ES) เป็ น
ระบบทีร่ วบรวมความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านในสาขา
ต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งบางครัง้ อาจเรียกว่ า ระบบฐาน
ความรู้ (Knowledge Base) เป็ นระบบที่จดั เก็บความรู้
ของผู้ เ ชี่ย วชาญที่ไ ด้ ร วบรวมจากการศึก ษาวิจ ัย และ
ประสบการณ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญได้นํามาประยุกต์ใช้และ
เกิดผลสําเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์โรค
ร้าย การค้นหาแหล่ งนํ้ ามัน การวิเคราะห์ทางการเงิน
นอกจากนี้ ระบบผู้เชี่ยวชาญยังจัดเป็ นแขนงหนึ่ งของ
ระบบปญั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึง่ เป็ น
ระบบที่ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้น
โดยมีระบบสมองกลที่ชาญฉลาด สามารถรับรู้ถึงเหตุผล
และเข้าใจได้เยีย่ งมนุ ษย์ โดยไม่จําเป็ นต้องให้มนุ ษย์เป็ น
ผู้โปรแกรมคําสังโดยตรง
่
เครื่องมือพื้นฐานสําหรับการ
ประมวลผลภาษามนุ ษ ย์ ห รื อ ภาษาธรรมชาติ ได้ แ ก่
Natural Language Processing, Thai NLP, Text Mining,
Text Categorization, Opinion Mining and Sentiment
Analysis, Information Retrieval [3] และเทคนิคอื่น ๆ ที่
ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถพยากรณ์ เชิงสาเหตุ ได้แบบ
มนุ ษย์ ได้แก่ Linear Regression Analysis, Artificial
Neural Networks, Fuzzy Logic, Neuro-Fuzzy System,
Genetic Algorithm [4] เป็ นต้น
4. วิ วฒ
ั นาการของเว็บ
วิวฒ
ั นาการของเว็บ web 1.0 ถึง web 4.0 [5] เริม่ ต้น
ที่ Web 1.0 เป็ นการนําเสนอข้อมูลไปในรูปแบบของ html
หรือข้อ มู ลต่ าง ๆ ผ่ านเว็บ ไซต์ เจ้าของหรือผู้ สร้างมี
หน้าที่ Update เปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็ นการสื่อสารแบบ
ทางเดียว หรือเรียกว่ า One Way Communication
จากนัน้ ได้พฒ
ั นาเป็ น Web 2.0 เป็ นเว็บทีผ่ ใู้ ช้กลายเป็ น
ส่วนสําคัญ มีส่วนร่วมที่ทําให้ ข้อมูล หรือ Content บน
เว็ บ ไซต์ นั ้น มี ก าร update
และพัฒ นา ปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้สามารถ นํ าภาพ วีดีโอ ข้อมูลต่ าง ๆ
แชร์ แบ่งปนั แลกเปลีย่ น พูดคุยผ่านเว็บได้ ทําให้เนื้อหา
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารเป็ นแบบสอง
ทาง หรือเรียกว่า Two Way Communication ต่อมาเมื่อ
เกิดปญั หาของข้อมูล หรือ Content มากมายและไม่มี
คุณภาพทีเ่ กิดจากการสร้างขึน้ ของผูใ้ ช้จาก WEB 2.0 ซึง่
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มีการขยายขนาดและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้การ
เข้าถึงสารสนเทศทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการจริง ๆ ทําได้ยาก จึงมีการ
พัฒนาเว็บ Web 3.0 เว็บเชิงความหมาย ทีจ่ ะสามารถ
เข้าถึง Contentหรือสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้ต้องการได้ง่ายและตรงความ
ต้องการมากทีส่ ุด สะดวกทีส่ ุด และรวดเร็วทีส่ ุด (แสดงใน
รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เปรียบเทียบเว็บ 1.0 2.0 และ 3.0 [5]
ซึง่ สอดคล้องกับ ธนากร แสงเปี่ ยม [6] กล่าวว่าเว็บ 3.0
เป็ นเว็บที่ผู้ชมสามารถอ่าน เขียน จัดการ (Read-WriteExecute) คือจากทีผ่ เู้ ข้าไปใช้อ่าน และเพิม่ ข้อมูล ผูใ้ ช้ก็
สามารถปรับแต่งข้อมูลหรือระบบได้เองอย่างอิสระมากขึน้
สําหรับเมืองไทยนัน้ จะนําเข้ามาใช้ในอนาคต เทคโนโลยี
บางอย่างที่คาดว่าจะถูกนํ ามาใช้ใน web 3.0 ได้แก่
Artificial Intelligent (AI) เรียกว่า ปญั ญาประดิษฐ์ หรือ
สมองกล, Semantic Web and SOA (Service-oriented
architecture) เป็ นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต่ าง

ระบบกัน, 3D หรือ Web3D Consortium เป็ นเว็บรูปแบบ
3 มิต,ิ Composite Applications เป็ นการผสมบริการ
ระหว่างกัน เช่น การดึงบริการจากเว็บรูปแบบหนึ่งมาใช้
งานในเว็บไซต์รูปแบบอื่น ๆ ได้ด้วยเสมือนเป็ นเว็บไซต์
เดียวกัน, Scalable Vector Graphic (SVG) เป็ น
เทคโนโลยีท่เี มื่อเราจะย่อหรือขยายรูปภาพก็ไม่แตกเป็ น
เม็ด ๆ, Semantic Wiki เป็ นการแสดงข้อมูลของรูปทีเ่ รา
กําลังอ่านอยู่, Metadata (Data about Data) เป็ นการ
อธิบายข้อมูลด้วยข้อมูลในเชิงสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับ
งานวิจยั เรื่องระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้
เทคนิ ค ดาต้ า ไมน์ นิ่ ง ของ ญาณี กาชัย และ ณรงค์
สมพงษ์ [7] ที่ได้กล่าวถึงปญั หาการค้นคว้าอ่านบทเรียน
ด้วยตนเอง เนื้อหาของบทเรียนทีม่ อี ยู่เป็ นจํานวนมากและ
ไม่ตรงกับความรูพ้ ้นื ฐานของผูเ้ รียน ทําให้เกิดปญั หาการ
มีขอ้ มูลสารสนเทศมากเกินไป (Information Overload)
ระหว่างการเรียนบนเว็บ จึงพัฒนาเว็บทีส่ ามารถนําเสนอ
เนื้อหาของบทเรียนทีแ่ ตกต่างกันตามระดับความรูพ้ น้ื ฐาน
ของผูเ้ รียน ประกอบด้วย 6 โมดูล ได้แก่ 1) โมดูลผูเ้ รียน
2) โมดูลผูเ้ ชีย่ วชาญ 3) โมดูลเนื้อหาสาระวิชา 4) โมดูล
การสอน 5) โมดูลติดต่อกับผูเ้ รียน และ 6) โมดูลการ
ประเมินผล เว็บที่พ ัฒนาขึ้นมีคุ ณภาพอยู่ในระดับมาก
ความฉลาดของเทคโนโลยีเว็บยังไม่หยุดนิ่งเพียงแค่น้ี ยัง
มีพฒ
ั นาการไป Web 4.0 ดังแสดงในรูปที่ 2 หรือบางที่
เขาเรียกกันว่า “A Symbiotic web” [5] คือ เว็บทีท่ ํางาน
แบบ Artificial Intelligence (AI) ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 2 วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีเว็บ [5]
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คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้ มีความฉลาดมากขึน้ ในการ
อ่านทัง้ เนื้อหา ข้อความ และรูปภาพ หรือวีดโี อ สามารถ
ทีจ่ ะตอบสนองหรือตัดสินใจได้ว่าจะ load ข้อมูลอะไร จาก
ไหน ทีจ่ ะให้ประสิทธิภาพดีทส่ี ุดมาให้ผู้ใช้งาน ช่วยระบุ
ตัวตนทีแ่ ท้จริงของผูใ้ ช้อย่างอัตโนมัติ ด้วย GPS การใช้
งานต่าง ๆ สะดวก รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ต่อไปเว็บอาจจะ
ไม่ ไ ด้มองที่ข้อมูล ที่ม ีอ ยู่ แต่ อ าจจะมองไปในเชิง ของ
กิจ กรรม ที่ผู้ใ ช้ค นนัน้ ๆ กําลัง ทํา หรือกําลัง หา และ
กลายเป็ นเสมือนเลขาส่วนตัวทีส่ ามารถติดตามเราไปได้
ทุกที่ ทุกเวลา
5. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ ง
คลาวด์คอมพิวติง้ คือการใช้ทรัพยากร คอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ที่มีการส่งมอบบริการผ่าน
เครือ ข่ า ย (ปกติอิน เทอร์เ น็ ต ) ชื่อ นี้ ไ ด้ม าจากการใช้
สัญลักษณ์รปู เมฆ ซึง่ โครงสร้างพืน้ ฐานทีซ่ บั ซ้อนแต่ผใู้ ช้
ไม่ จํา เป็ น ต้ อ งรู้เ กี่ย วกับ การทํ า งานเหล่ า นัน้ คลาวด์
ให้บริการระยะไกลสามารถสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนทีม่ ี
ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการและการ คํานวณค่าใช้จ่าย
คลาวด์แพลตฟอร์มเป็ นแบบไดนามิก จ่ายเท่าทีใ่ ช้จริง
การกํา หนดค่ า Reconfigures เซิร์ฟ เวอร์ไ ด้ต ามที่
ต้องการ มีบริการเซิร์ฟเวอร์ท่เี ป็ นเครื่องทางกายภาพ
หรือเสมือนเครื่องก็ได้ ซึ่งถ้าเป็ นบริการระดับสูงมักจะ
รวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์อ่นื ๆ เช่น เครือข่ายพื้นที่
จัดเก็บ (SANs) อุปกรณ์เครือข่ายไฟร์วอลล์และอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ด้วย อัตราการเติบโตในปี
2016 ของผูใ้ ช้บริการ Cloud Data Center จะเพิม่ สูงขึน้
เป็ น 62% ของจํานวนผู้ใช้ทงั ้ หมด ในขณะที่การเกิด
ข้อมูลแบบเก่าเพียง 38% [8] เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ
วติ้งในปจั จุบนั และอนาคตปี 2015 [9] บริการของ
คลาวด์แบ่งเป็ น 3 บริการได้แก่ IaaS, PaaS, SaaS
และแบ่งประเภทของคลาวด์ออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1)
คลาวด์สาธารณะ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 2)
คลาวด์สว่ นตัว สําหรับเฉพาะกลุ่มหรือองค์กรมีขอ้ จํากัด
ในการเข้าถึง 3) คลาวด์ชุมชน ใช้ร่วมกันระหว่างสองคน
หรือมากกว่า 4) ไฮบริดคลาวด์ เป็ นการรวมกันของ
คลาวด์สองประเภทคลาวด์ สาธารณะและคลาวด์สว่ นตัว
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6. ระบบสารสนเทศสําหรับบริ หารหลักสูตร
ระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรของ AEEA [10] ที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อใช้บริหาร
จัดการข้อมูล NQF ของทวีปยุโรป ชุดโปรแกรมดังกล่าว
ประกอบด้วย ONTO-EQF, CC-DESIGN, RUBRICS360,
SOLAR สามารถรองรับการจัดการข้อมูล
หลักสูตร ผูส้ อนสามารถออกแบบการเรียนการสอนและ
สรุปประเมินผลได้ผ่านระบบ ชุดโปรแกรมดังกล่าวทําให้
ข้อ มูล ถูก เชื่อมต่ อ กันทัว่ ทุ กประเทศในทวีป ยุ โรป ทัง้
ระดับสาขา คณะ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และ
หน่ วยงานที่ ดู แ ลกํ า กั บ และระบบ MAPQFTOOL
[11],[12] เพื่อใช้ในการ map หลักสูตรของแต่ละประเทศ
ในยุโรปให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ดัง นัน้ การจัดการ
หลักสูตรการจัดการศึกษาทีเ่ ป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิยุโรป จะทําให้เกิดการเทียบโอนความรู้ได้ ซึ่ง
เป็ นการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูเ้ รียน นาตยา
ปิ ลนั ธนานนท์ และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
[13],[14] ยังกล่าวว่า EQF แบ่งระดับการศึกษาออกเป็ น
8 ระดับ การศึกษาภาคบังคับ 1-3, ประกาศนียบัตรและ
อนุ ปริญญา 4-5, ปริญญาตรี6, ปริญญาโท 7 และ
ปริญญาเอก 8 มี Learning Outcome 3 ข้อหลัก ๆ
ได้แก่ ด้านความรู(้ Theoretical Knowledge) ด้านทักษะ
ความคิด (Cognitive Skills) สมรรถนะที่เ กิด จาการ
เรียนรู้ (Competence) ส่วน NQF ของประเทศไทยหรือ
ที่เ ราเรีย กว่ า TQF ยัง ไม่ มีร ะบบกลางสํา หรับ จัด การ
ข้อมูลหลักสูตรในประเทศทัง้ หมด แต่กม็ มี หาวิทยาลัย
หลาย ๆ ที่กํา ลัง เร่ ง พัฒ นาระบบเพื่อใช้จดั การขึ้น มูล
เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ภู เ ก็ ต
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตป ตั ตานี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม บริษทั vision net และมหาวิทยาลัยมหิดล
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7. การประยุ ก ต์เ ว็บ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ บริ ห าร
หลัก สู ต รในสถานศึ ก ษาบนเทคโนโลยี ค ลาวด์
คอมพิ วติ้ ง
ระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับการจัดการข้อมูล มคอ. ทัง้
ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ยัง ไม่ พ บระบบที่นํ า
อัลกอริทมึ มาใช้ในการช่วยแนะนํ าการออกแบบการเรียน
การสอนที่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรูข้ องแต่
ละวิชา การเลือกกลยุทธ์การสอน การประเมินผล และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้บณ
ั ฑิตมีความสามารถหรือมีผลการ
เรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ปรับ
เปลี่ยนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา อีกทัง้ ยังสามารถนํ า
ผลการเรีย นรู้ ไ ปเที ย บโอนการเรีย นระหว่ า งสถาบัน
การศึกษา ระหว่างประเทศ ระดับอาเซียน และหรือระบบ
นานาชาติทวทุ
ั ่ กประเทศสามารถเทียบโอนกันได้ทงั ้ หมด
เป็ นการเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ และไม่จาํ กัดสถานที่ สัญชาติ
เชือ้ ชาติ หากระบบบริหารจัดการ มคอ. เป็ นรูปแบบของ
เว็บแอพลิเคชันที
่ ่ประมวลผลอยู่บนคลาวด์ (เทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติง้ เป็ นเทคโนโลยีทร่ี องรับการใช้งานทีเ่ พิม่
ปริมาณผู้ใช้ได้ มีความยืดหยุ่น ระบบจะไม่สะดุด ติดขัด
หรือล่มเมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลพร้อม ๆ กันอย่างมหาศาล)
จะทําให้ผใู้ ช้ระบบทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุก
ที่ทุกเวลาและเชื่อมโยงกันได้ทวทุ
ั ่ กมุมโลก เว็บปญั ญา
ประดิษฐ์เพื่อบริหารหลักสูตร ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
แบ่งโมดูลออกเป็ น 4 ระดับ ตามลักษะการใช้งานภายใน
องค์กร ได้แก่ 1) TPS 2) MIS 3) DSS 4) ESS
รายละเอียดโมดูลระบบในแต่ละระดับการใช้งาน (รูปที่ 3)
ดังนี้
1. TPS: Transaction Processing System ระบบ
สําหรับการปฏิบตั ิการของผู้ใช้ในกลุ่ม Admin ซึ่งจะเป็ น
ตัวติดต่ อกับฐานข้อมูลพื้นฐานทัง้ หมด Admin สามารถ
เพิม่ ข้อมูล แก้ไขข้อมูล ออกรายงานข้อมูล มคอ. 1-7 ได้
ทุกส่วน
2. MIS: Management Information System ระบบ
สําหรับจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นทํางานของ
ครูอาจารย์ทวไปที
ั ่ จ่ ดั กิจกรรมการเรียนการสอนซึง่ จะต้อง
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การจัดทํารายงานผลการดําเนินการเรียนการสอน (มคอ.
5) ตามแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.3)
หรือกิจกรรมภาคสนาม/ฝึ กงาน/สหกิจศึกษา (มคอ.6)
ตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ (มคอ.4) ซึง่ ทําทุก ๆ สิน้ เทอมหรือ
ภาคการศึกษา รวมถึงการรายงานผลการจัดการหลักสูตร
(มคอ.7) ซึง่ จัดทําทุก ๆ สิน้ ปี การศึกษา
3. DSS: Decision Support System ระบบสนับสนุ น
การตัดสินใจหรือระบบแนะนํ าการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) การเลือกใช้กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล ทีจ่ ะต้องสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ท่ไี ด้กําหนดไว้ในรายวิชาต่ าง ๆ ใน curriculum
mapping ใน มคอ.2 ด้วยเทคนิ ค Text Mining,
Information Retrieval, และ รวมถึงการนําข้อมูลอุปสรรค์
และปญั หาในการออกรายงานในภาคการศึกษา (มคอ.5
และ มคอ. 6) หรือปี การศึกษาที่ผ่านมา (มคอ.7) ด้วย
เทคนิค Natural Language Processing มาช่วยในการ
วิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการจัดการรายวิชาและเทคนิค
การสอนการประเมินในภาคการศึกษาถัดไปให้ดยี งิ่ ขึน้
4. ESS: Executive Support System ระบบ
สนั บสนุ นการวางแผนและปรับ ปรุ ง หลักสู ต ร ช่ วยให้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหลักสูตร สามารถรวบรวม
ข้อมูลทัง้ ภายใน (มคอ.5, 6, 7) และภายนอก (ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน) มาสนับสนุ นแนะนําการจัดทํา
curriculum mapping ทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้
ของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทงั ้ 5 ด้านตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บ ัณฑิตมากที่สุด เทคนิ คที่ใช้ในส่ วนนี้ ได้แก่
Artificial Neural Network (ANN) และ Fuzzy Logic
ระบบทั ง้ 4 ส่ ว น เป็ นการทํ า งานในรู ป แบบเว็ บ
แอพพลิเคชันบนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
หน่วยงานทีก่ าํ กับดูและสถาบันการศึกษา เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ) สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) สามารถ
เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการบริหารหลักสูตรตาม
ั ญาประดิษ ฐ์
กรอบ มคอ. ได้ ต ลอดเวลา ผ่ า นเว็บ ป ญ
(แสดงดังรูปที่ 3)
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

ั
รูปที่ 3 โมเดลเว็บปญญาประดิ
ษฐ์สาํ หรับบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของชาติ
บนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้
8. ประโยชน์ของการประยุกต์เว็บปัญญาประดิ ษฐ์
เพื่อบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาบนเทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติ้ ง
8.1 ช่วยแก้ไขปญั หาการจัดทําเอกสาร มคอ. ใน
รูปแบบทีเ่ ป็ นเอกสารซึง่ มีความผิดพลาดและยากต่อการ
ตรวจสอบ ครูอาจารย์สามารถใช้ระบบในการแนะนําการ
วางแผนการเรียนการสอน และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้
ในฐานข้อมูลแบบออนไลน์ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใ ช้
บัณฑิต เรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
8.2 เป็ นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการข้อมูล มคอ. ทํา
ให้สร้า งความสะดวกรวดเร็ว ในการทํา งานของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
8.3 เป็ น เครื่อ งมือ ที่ช่ ว ยให้ก ารรายงานผลการ
ดําเนินการบริหารหลักสูต รต่ อ หน่ ว ยงานที่กํากับ ดูแ ล
(สกอ. สมศ.) สามารถทํ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่
ทุกเวลาทีม่ อี นิ เทอร์เน็ต
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9. สรุป
ั หาความไม่ เ ข้ า ใจในการดํ า เนิ น งานบริ ห าร
ปญ
จัดการหลักสูตร การจัดทําเอกสาร มคอ. ของคณาจารย์
ประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ให้ เ กิด การชะลอตัว ของการสร้ า งมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทีจ่ ะมุ่ง
สูม่ าตรฐานสากลเพื่อให้หลักสูตรสามารถเทียบเคียงและ
เทียบโอนกับนานาประเทศได้ อนึ่งความยากของการ
จัดทําเอกสาร มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา และความ
ไม่ ส อดคล้ อ งของ เอกสารรายงานผลการบริ ห าร
หลักสูตร มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ซึ่งจะต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก มคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.4 ทีไ่ ด้
สร้างไว้ ทําให้การรายงานผลการดําเนินการประจําปี ท่ี
เสนอแก่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ตรวจประกันคุณ ภาพการศึกษาเกิดข้อผิด พลาด เช่ น
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด
ในหลักสูตร รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาไม่ตรงกับเล่ม
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หลักสูตร รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานใน มคอ.5
ไม่ สอดคล้องกับวิธีการสอนที่ได้ออกแบบไว้ใน มคอ.3
อาจารย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมู ลยากลํ าบาก
เพราะอยู่ในรูปของกระดาษ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหยิบยืม
เอกสารสําคัญใดไปแล้วไม่นํามาคืนก็จะทําให้เกิดการสูญ
หาย ตามหาไม่เจอ เล่มหลักสูตรหรือเอกสาร มคอ.3 สูญ
หาย หรือแก้ไขแล้วข้อมูลเกิดความขัดแย้งกันระหว่ าง
เอกสารต้นฉบับและเอกสารทีน่ ํ าไปใช้ต่อ ปญั หาอาจารย์
มือใหม่จดั ทําเอกสาร มคอ.3 ไม่เป็ น ออกแบบการเรียน
การสอนกลยุทธ์การประเมินไม่ได้ ต้องใช้เวลาในการทํา
เอกสารนาน สร้างภาระให้กบั อาจารย์เพิม่ มากขึน้ ปญั หา
การจัดทํา มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ซึ่งจะต้องจัดทําหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ ละ
เทอม ต้องใช้เวลาในการสร้างเอกสารอย่างรอบคอบเพราะ
จะต้องดึงข้อมูลจาก มคอ.3 มาเป็ นฐาน เมื่อครบรอบ 5 ปี
ของการใช้หลักสูตร มคอ.2 จะต้องนําผลการดําเนินงานที่
จัด ทํ า มคอ.7 ไว้ ม ารวบรวม เพื่อ หาข้อ บกพร่ อ ง
ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางในการปรับปรุ งหลักสูตร
ขัน้ ตอนนี้ จะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกมาพิจารณา
ประกอบการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น ข้อมูลความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลนโยบายภาครัฐส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รียน แนวโน้มเศรษฐกิจ
เป็ นต้ น ดังนั น้ หากมีระบบสารสนเทศที่ฉลาดมาช่ ว ย
สนับสนุนการทํางานบริหารจัดการหลักสูตร ก็จะทําให้ลด
ความผิดพลาดในการจัดทําข้อมูล มคอ. ของคณาจารย์
ประจํ า หลัก สู ต ร ซึ่ ง ระบบสามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องมาสนั บสนุ นการทํ างานได้อย่ างรวดเร็วและ
ถูกต้อง หน่ วยงานทีก่ ํากับดูแล (สกอ) สามารถตรวจสอบ
ได้ผ่านระบบเว็บ และยังสามารถเก็บข้อมูลภายนอกต่าง
ๆ รวมกับข้อมูลภายในได้แก่ ผลสรุปจากการดําเนินงาน
ในแต่ละเทอม (มคอ.5, 6) และผลสรุปการดําเนินงานใน
แต่ละปี (มคอ.7) ประมวลผลสร้างทางเลือกสนับสนุ นการ
ตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างอัตโนมัติ ซึง่ จะช่วยให้
แก้ไขปญั หาต่ าง ๆ ได้อย่างสิ้นเชิง จากการศึกษาข้อดี
ั ญาประดิษฐ์ในการประมวลผล
และการทํางานของป ญ
ภาษาธรรมชาติ และการทํางานทีใ่ ห้คอมพิวเตอร์สามารถ
คิ ด ได้ เ หมื อ นมนุ ษย์ แบบโครงข่ า ยประสาทเที ย ม
อัลกอริทมึ เหล่านี้หากถูกพัฒนาเป็ นเว็บแอพพลิคชันจะมี
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ประโยชน์มหาศาล เพราะเว็บสามารถทํางานและเข้าถึงได้
ทุกสถานที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย ทีม่ เี ว็บเบ
ราวเซอร์ อีกทัง้ ผู้ใ ช้งาน ครู อาจารย์ สาขาวิชา คณะ
วิทยาเขต ไม่จําเป็ นต้องติดตัง้ โปรแกรมหรือระบบลงบน
เครื่องทีต่ ้องการใช้งาน สามารถติดตัง้ ระบบไว้เป็ น Data
center และให้บริการเว็บดังกล่าวผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้ง หรือทีเ่ ราเรียกว่า Software as a Service
ภายใต้ช่อื เว็บปญั ญาประดิษฐ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาบนเทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติง้
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