
ระบบเทียบโอนผลการเรียนดว้ยการท าเหมืองขอ้ความ  
(กรณีศึกษา ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม) 

Course Transfer System with Text Mining  
(Case Study Computer Science Program, Siam University) 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพล   คลา้ยภมร   5804800040 
นายยงยทุธ  ช่อจ าปา   5804800078 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ปริญญานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 
ปีการศึกษา 2561 







ก 

 

หัวข้อภาคนิพนธ์ ระบบเทียบโอนผลการเรียนดว้ยการท าเWหมืองขอ้ความ 
(กรณีศึกษา ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม) 

หน่วยกติของภาคนิพนธ์   3 หน่วยกิต 
รายช่ือคณะผู้จัดท า  นาย สุรพล  คลา้ยภมร  5804800040 

นาย ยงยทุธ ช่อจ าปา   5804800078 
อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารยจ์รรยา  แหยมเจริญ 
ระดับการศึกษา   วทิยาศาสตรบณัฑิต 
ภาควชิา    วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา    2561 
 

บทคดัย่อ 

มหาวิทยาลยัสยามมีนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อและตอ้งการเทียบโอนผลการเรียนในแต่ละปี

การศึกษาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในการเทียบโอนผลการเรียนในปัจจุบนัด าเนินการโดยอาจารยป์ระจ า

ศูนยรั์บสมคัร ท่ีมีความเช่ียวชาญในบางสาขาวิชาเท่านั้น จึงท าให้มีการเทียบโอนผลการเรียนไปยงั

รายวชิาท่ีไม่ถูกตอ้ง และตอ้งใชเ้วลานานเน่ืองจากผูท้  าการเทียบโอนจะตอ้งสืบคน้ค าอธิบายรายวิชา

ของสถาบันท่ีต้องการเทียบโอนมา เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับค าอธิบายรายวิชาท่ีเปิดสอนใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสยาม ซ่ึงเกณฑ์ในการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยัสยามจะพิจารณาจากสาระของค าอธิบายรายวิชาตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัและผลการ

เรียนเดิมตอ้งเป็น C ข้ึนไป จากการศึกษาขอ้มูลพบว่ามีการเทียบโอนในรายวิชาจากสถาบนัท่ีเคย

เทียบโอนแลว้อยู่บ่อยคร้ัง แต่บางคร้ังค าอธิบายรายวิชามีการเปล่ียนแปลงท าให้ไม่สามารถเทียบ

โอนเป็นรายวิชาเดิมได้ จะต้องท าการพิจารณาใหม่เพื่อผลการเทียบโอนท่ีถูกต้อง เพื่อให้การ

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีความถูกต้องมากข้ึน ประหยดัเวลา และเป็นอตัโนมติั คณะ

ผูจ้ดัท าจึงไดป้ระยุกต์ใช้การท าเหมืองขอ้ความกบัการเทียบโอนผลการเรียน และเลือกหลกัสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีคณะผูจ้ดัท าศึกษาอยู่เป็นกรณีศึกษา โดยพิจาณาจากคียเ์วิร์ดส าคญัของ

รายวิชาว่ามีความเหมือนกนัหรือไม่ ด้วยการท า Word Tokenization  เพื่อคดัค าจ าแนกคียเ์วิร์ดท่ี

ส าคัญๆ และหาค่าความเหมือนของค าด้วย Cosine Similarity โดยจะเลือกรายวิชาท่ีมีคีย์เวิร์ด

เหมือนกนัตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงการท าเหมืองขอ้ความพฒันาดว้ยภาษาไพทอน ในการใชง้านของ
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ผูท้  าการเทียบโอนจะด าเนินการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ดงัน้ี 1. การ

จดัการโครงสร้างหลกัสูตรและเง่ือนไขในการเทียบโอนผลการเรียน และ 2. การด าเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน โดยรองรับขอ้มูลค าอธิบายรายวิชาท่ีตอ้งการเทียบโอน ไดท้ั้ง ขอ้ความ, พีดีเอฟ 

แลรูปภาพ ตลอดจนจดัพิมพใ์บเทียบโอนผลการเรียน เวบ็แอปพลิเคชนัน้ีพฒันาดว้ยภาษาพีเอชพี

และเฟรมเวร์ิกลาลาเวล จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 

 

ค าส าคัญ : เทียบโอนผลการเรียน, เหมืองขอ้ความ 
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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยระดับปริญญาตรีอนุญาตให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนได้ตาม
กฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษามีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อท่ีเป็น
นักศึกษาเทียบโอนเป็นจ านวนมาก โดยในการเทียบโอนผลการเรียน ทางภาควิชาฯ จะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2559 ในการเทียบโอน
ผลการเรียนในปัจจุบนัจะพิจารณาโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการเทียบโอนของศูนยรั์บสมคัร ท่ีมีจ  านวน 
1 ท่าน ในการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของทุกหลกัสูตร ท าใหก้ารท างานล่าชา้ และอาจารยท่ี์
ท าหน้าท่ีดงักล่าวไม่ไดจ้บการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีเทียบโอน จึงท าให้ในบางรายวิชาเทียบโอนไดไ้ม่
ถูกตอ้ง รวมถึงกระบวนการขั้นตอนยงัคงเป็นกระดาษไม่มีระบบสารสนเทศหรือระบบอตัโนมติัใดๆ 
เขา้มาช่วย 

ในการเทียบโอนผลการเรียน จะใชค้  าอธิบายรายวิชาของรายวิชาท่ีตอ้งการเทียบโอนมา มาท า
การเปรียบเทียบกบัค าอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลยั โดยจะตอ้งมีความหมายตรงกนั ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป และมีผลการเรียนเดิมเป็นเกรด C หรือเกรด 2 ข้ึนไป จึงจะท าการเทียบโอนได ้ 

ดังนั้ นคณะผู ้จ ัดท าจึงได้น าเทคโนโลยีทางด้านการท าเหมืองข้อความ (Text Mining) มา
ประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ค าเพื่อหาคีย์เวิร์ด  (Keyword) ของแต่ละรายวิชา และหาความเหมือน 
(Similarity) ระหว่างค าท่ีเป็นคีย์เวิร์ดท่ีอยู่ในค าอธิบายรายวิชาของวิชาท่ีจะเทียบโอนมา กับวิชาใน
หลกัสูตรต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการเขา้ศึกษาต่อ โดยอลักอรืทึมท่ีใชก้ารวิเคราะห์และหาความเหมือน จาก
การท าเหมืองขอ้ความ โดยการตดัค าศพัทอ์อกจากรูปแบบประโยคหรือขอ้ความ (word tokenize) และ
น าค าศพัท์เหล่านั้นมาค านวณด้วยสูตร Cosine Similarity ส าหรับหาค่าความเหมือนกันของรูปแบบ
ขอ้ความ  ด้วยภาษา Python/PHP และพฒันาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับรับค าอธิบายรายวิชาท่ีตอ้งการ
เทียบโอนมา โดยน าเขา้ (Input) ขอ้มูลไดท้ั้งรูปแบบของขอ้ความ (Text) รูปภาพ (Image) หรือ ไฟล์พีดี
เอฟ (PDF File) รวมถึงแสดงรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนไดจ้ากท่ีวิเคราะห์ดว้ยอลักอริทึมท่ีใช้ โดยใช้
ค่าความเหมือนจากสูตร Cosine Similarity ท่ีมีค่าเขา้ไกล ้1 มากท่ีสุด ตลอดจนสามารถสร้างเอกสารการ
เทียบโอนผลการเรียนและส่งผลการเทียบโอนใหส้ านกัทะเบียนและวดัผลใชง้านไดต่้อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาอลักอริทีมในการท าเหมืองขอ้ความ 
1.2.2 เพื่อพฒันาระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการท าเหมืองข้อความ  (กรณีศึกษา ภาควิชา

วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม) 
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 การท าเหมืองขอ้ความ หาอลักอริทึมท่ีเหมาะสม และพฒันาดว้ยภาษา python 
1.3.2 วเิคราะห์คียเ์วร์ิด (Keyword) ของแต่ละรายวชิาท่ีอยูใ่นหลกัสูตร 
1.3.3 หาค่าความเหมือน (Similarity) ของค าอธิบายรายวิชาท่ีตอ้งการจะเทียบโอนกบัค าอธิบาย

รายวชิาท่ีอยูใ่นหลกัสูตรของภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
1.3.4 สามารถน าเขา้ขอ้มูลค าอธิบายรายวิชาท่ีตอ้งการเทียบโอนท่ีอยูใ่นรูปแบบ Text, PDF และ 

Image ได ้
1.3.5 สามารถแปลงข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบ Image ให้อยู่ในรูปแบบ Text เพื่อน าไปใช้ในการ

วเิคราะห์ได ้
1.3.6 เวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับการเขา้ใชง้านระบบโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 1.3.6.1  การเขา้ใชง้านระบบโดยผูดู้แลระบบ (Administrator) ท่ีสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ 
ไดด้งัน้ี 

  1.3.6.1.1  จดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้
  1.3.6.1.2  จดัการขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตรได ้          
  1.3.6.1.3  จดัการขอ้มูลรายวชิาได ้
  1.3.6.1.4  จดัการขอ้มูลคียเ์วร์ิดของแต่ละรายวชิาท่ีได ้ 
  1.3.6.1.5  จดัการเง่ือนไขรายละเอียดการเทียบโอนรายวชิาได ้

 1.3.6.2  การเขา้ใชง้านระบบโดยผูใ้ช ้(User) มีฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 
  1.3.6.2.1  สามารถเทียบโอนผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีตอ้งการเขา้ศึกษาต่อได ้
  1.3.6.2.2  สามารถออกเอกสารการเทียบโอนรายวชิาของนกัศึกษาได ้
  1.3.6.2.3  สามารถดูประวติัรายการของผูท่ี้เคยเทียบโอนผลการเรียนได ้   
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหก้ารท าเร่ืองเทียบโอนผลการเรียนมีความรวดเร็วข้ึน 
1.4.2 ช่วยลดขอ้ผดิพลาดจากการเทียบโอนผลการเรียน 
1.4.3 ช่วยใหก้ารเทียบโอนผลการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Study and Data Collection) 

1.5.1.1  ศึกษากฎระเบียบและกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวทิยาลยั 
             สยาม 

 1.5.1.2  ศึกษาการท าเหมืองขอ้ความ และอลักอริทึม 
 1.5.1.3  ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 
 1.5.1.4  ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรของภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 1.5.1.5  ศึกษาการวเิคราะห์ขอ้มูล Data Analysis 
 1.5.1.6  ศึกษางานวจิยัทางดา้นภาษาท่ีเก่ียวขอ้ง และหานิยามการเปรียบเทียบ 

ความหมายหรือความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งระหวา่งชุดขอ้มูล  
 1.5.1.7  รวบรวมขอ้มูลโครงสร้างหลกัสูตรจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

 
1.5.2 วเิครำะห์ระบบ (System Analysis) 
 น าองค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมจากการศึกษาค้นควา้มาประยุกต์ใช้ในการท าเหมือง
ขอ้ความ และการเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์จากกรณีศึกษาดว้ยอลักอริทึมคดัแยกค าศพัท์ 
(Word Tokenization) และสูตร Cosine Similarity โดยเขียนสรุปแสดงผลขั้นตอนกระบวนการ
ท างานในรูปแบบ Workflow , Use Case Diagram , Sequence Diagram , Class Diagram และ 
Entity Relationship Diagram 
 
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design) 

1.5.3.1   ออกแบบอลักอริทึมส าหรับการท าเหมืองขอ้ความในการวเิคราะห์และ ประ 
มวลผลเพื่อหาความเหมือนของเน้ือหาค าอธิบายรายวิชาท่ีมีความสอดคลอ้ง
และไกลเ้คียงกบัรายวิชาท่ีตอ้งการเทียบโอนมากท่ีสุด โดยแบ่งอลักอริทึมท่ี
เลือกใชเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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   1.5.3.1.1   การท า Word Tokenize ตดัค าออกจากขอ้ความใหอ้ยูใ่นรูปแบบค า 
ศพัท์เพื่อท าเป็น Bag of words หารากศพัท์และค าท่ีไม่เก่ียวข้อง
จากสาระส าคญั ใช้เป็น Data Dictionary ในการน ามาประมวลผล
วเิคราะห์ต่อไปจากการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ 

1.5.3.1.2   การประมวลผลจบัคู่ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้ความ 
หรือ การหาค่าความเหมือน ดว้ยอลักอริทึม Cosine Similarity โดย
เป็นการแยกเวคเตอร์ระหว่างชุดขัอมูลเพื่อค านวณหาผลลัพท์
ออกมาเป็นตวัเลข และค่าผลลพัทก์ารเปรียบเทียบมของขอ้มูลยิ่งมี
ค่าเข้าไกล้ 1 มากเท่าไหร่ หมายความว่าความสอดคล้องของ
ขอ้ความท่ีเปรียบเทียบกนันั้นมีความคลา้ยคลึงกนัมากเท่านั้น 

1.5.3.2  ออกแบบฐานข้อมูลโดยเลือกใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational Database Architecture) 

1.5.3.3  ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน (User Interface Design) โดยยึดแนวคิดใน
การออกแบบ UI ในรูปแบบ Flat Design ท่ีเน้นความเรียบง่าย เนน้การใชง้าน 
ลดทอนกราฟิกท่ีไม่จ  าเป็นลงส่งผลให้ผูใ้ชง้านมุ่งเนน้ไปท่ีจุดส าคญัมากยิง่ข้ึน 
และลดความล่าช้าจากการประมวลผลให้เหลือน้อยท่ีสุด เน่ืองจากระบบ
จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลจ านวนมากซ่ึงจ าเป็นตอ้งลดความล่าชา้จากการ
โหลดขอ้มูลท่ีไม่เป็นจ าเป็นในส่วนอ่ืนๆ  

 
1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
 1.5.4.1 การพฒันาอลักอริทึม  

1.5.4.1.1  การท า Word Tokenization เป็นวธิิการคดัค าออกจากขอ้ความ โดย 
น าค าศัพท์ท่ีคัดได้มาท าเป็นคลังค าศัพท์ ( Bag of words ) ด้วย 
PythaiNLP 

  1.5.4.1.2  Cosine Similarity คือสูตรค านวนหาค่าความคลา้ยคลึงกนัระหวา่ง  
เวคเตอร์ของขอ้ความกบัค าศพัทท่ี์น ามาคน้หาเพื่อหาความสัมพนัธ์  
รายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาท่ีต้องการน ามาเทียบโอนผลการ
เรียน พฒันาชุดค าสั่งดว้ยภาษา PHP 
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1.5.4.1.3  Optical Character Recognition(OCR) ท าก ารแ ป ล งไฟ ล์ ภ าพ
เอกสาร  
(Image) ให้เป็นไฟล์ขอ้ความโดยอตัโนมติั โดยการใชโ้ปรแกรมท า
ให้แสงผ่านตวัอกัขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ น าเขา้ไปเก็บใน
หน่วยความจ า และน าไปประมวลผลได ้Google Vision API  

  1.5.4.2  การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยชุดค าสั่งภาษา PHP และ Laravel Framework  
5.4 และ Python 

  1.5.4.3  การพฒันาเซอร์วสิส าหรับการส่งและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง python กบัฝ่ัง 
             เวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยภาษาโดยการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบ JSON 
   

1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
1.5.5.1 คณะผูจ้ดัท าได้ท าการทดสอบการวิเคราะห์คียเ์วิร์ด (Keyword Analysis) จาก 
           การท า Word Tokenization โดยการตดัค าออกจากรูปแบบข้อความมาท าเป็น 
           คลงัค าศพัท์เพื่อคน้หาค่าความสัมพนัธ์ดว้ยสูตร Cosine Similarity ซ่ึงเป็นสูตร 
           ค  านวน ในการแปลงชุดขอ้มูลระหว่างกนัและหาค่าออกมาเป็นตวัเลขและยิ่ง 
           ผลลพัธ์ไกลเ้คียงเลข 1 มากขอ้มูลยิง่มีความไกลเ้คียงกนัมาก  
1.5.5.2 คณะผูจ้ดัท าทดสอบการท างานของเวบ็แอปพลิเคชัน ทดสอบการท างานของ

ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันโดยการจ าลองเขา้ใช้ระบบในฐานะผูใ้ช้งาน โดยเร่ิม
ตั้ งแต่การล๊อคอินและตรวจเชคการท างานในแต่ละโมดูลว่ามีการท างาน
ถูกตอ้งหรือไม่หรือมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในส่วนใดไปจนถึงการออกเอกสาร
การเทียบโอนรายวชิา 

1.5.5.3 คณะผูจ้ดัท าทดสอบการท างานร่วมกนัระหวา่งส่วนของการวิเคราะห์และเวบ็
แอปพลิเคชนัวา่สามารถเรียกใชง้านและแลกเปล่ียนขอ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

 
5.6 จัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 

จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์แนวทางในการจดัท าปริญญานิพนธ์ วธีิการและ

ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ อีกทั้งยงัเป็นเอกสารส าหรับการน าแอปพลิเคชนัไปพฒันา

ต่อในอนาคต 
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1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 
2560 2561 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.     ธ.ค.     ม.ค. ก.พ.    มี.ค.         เม.ย.   
1. รวบรวมความตอ้งการ          
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 

6. จดัท าเอกสาร 

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ือมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 
 1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Dell 15 3000 
 1.7.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) 
1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
 1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
 1.7.2.2 โปรแกรม Notepad+ 

1.7.2.3 โปรแกรม Atom editor 
1.7.2.4 โปรแกรม Xampp Control Panel 
1.7.2.5 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL phpMyAdmin 
1.7.2.6 Framework ส าเร็จรูป Laravel Framework 
1.7.2.7 Library open source PythaiNLP 
1.7.2.8 Library open source Google Vision Api 
1.7.2.9 โปรแกรม Google Chrome 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการจดัท าโครงงานน้ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

การน ามาประยุกต์ใช้กบัการคน้หาความสัมพนัธ์ของรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาส าหรับใช้เทียบผล

การเรียนเพื่อเขา้ศึกษาต่อในภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยามประกอบดว้ย  

  

2.1 Text Mining 1 

 Text Mining หรือการท าเหมืองขอ้ความ คือการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูลเอกสาร เป็นเทคนิค

เพื่อคน้หารูปแบบแนวทาง และความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้ความนั้นโดยอาศยัหลกัสถิติ การรู้จ  า 

การเรียนรู้ของเคร่ือง หลกัคณิตศาสตร์ หลกัการประมวลเอกสาร หลกัการประมวลผลขอ้ความ และ

หลกัการประมวลผล ภาษาธรรมชาติโดยมีขั้นตอนส าคญัๆ ดงัน้ี   

- Tokenization คือ การตดัค าจากขอ้ความใหอ้อกมาเป็นค าเด่ียวๆ   

- Stemming คือ การแปลงค าใหอ้ยูใ่นรูปแบบของรากศพัท ์(root) เช่น การตดั ing, ed, es ทิ้งไป 

- Remove Stop words คือ การลบค าท่ีไม่ส าคญัทิ้งไปจากขอ้มูล    
 

2.2 Bag of Word  2 

เป็นกระบวนการตดัโดยใช้หลกัการประมวลผลภาษาธรรมชาติหลงัจากการท า Tokenization  

โดยมุ่งเน้นไปท่ีภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดว้ยไลบราร่ี PythaiNLP พฒันาจากภาษาไพธอน สามารถ

คดัแยกค าต่างๆ จากรูปแบบประโยคออกมาไดต้าม Dictionary ท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุดในขณะน้ี ออกมาเป็น

ค าศพัท ์และเก็บให้อยูใ่นรูปแบบ Array หลกัจากท่ีไดค้  าศพัทท่ี์คดัออกมาจากประโยคขอ้ความแลว้ จึง

จะสามารถน าชุดข้อมูลใน Array เหล่านั้น มาค้นหารูปความสัมพนัธ์แบบจากฐานขอ้มูลค าอธิบาย

รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร  

                                                           

1 อ้างอิง http://dataminingtrend.com/2014/data-mining-techniques/text-mining-rm/ 
2 อา้งอิง https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-bag-words-model/ 
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2.3 Natural Language Processing (NLP) 3 

Natural Language Processing ห รือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็นสาขาห น่ึงของ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์เขา้ใจภาษามนุษยเ์พื่อ
วตัถุประสงคด์า้นการส่ือสารและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นภาษา 

เหตุท่ีตอ้งพฒันา NLP เน่ืองมาจากเดิมทีนั้นคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้เหมาะกบัการเขา้ใจ
ขอ้มูลตวัเลขหรือรหัสท่ีมีความหมายนัยหน่ึงชัดเจน ซ่ึงไม่ตรงกบัวิธีการส่ือสารของมนุษยซ่ึ์งอาศยั
ภาษาเป็นหลกั และภาษามีความซับซ้อนกวา่รหสัท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์อยา่งมาก NLP จึงเกิดข้ึนเพื่อลด
ช่องวา่งในการส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

2.4 Optical Character Recognition (OCR) 4 

 คือการแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ขอ้ความโดยอตัโนมติั ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ์
งาน ท างานโดยการใช้โปรแกรมท าให้แสงผ่านตวัอกัขระหรือภาพ แลว้สามารถรับรู้ น าเขา้ไปเก็บใน
หน่วยความจ า และน าไปประมวลผลได ้ซ่ึงจะท าใหทุ้่นเวลากวา่การส่งขอ้มูลเขา้ดว้ยแป้นพิมพไ์ดม้าก 

2.5 Python  5 
Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดบัสูง ถูกออกแบบโดยมีปรัญชาท่ีจะท าให้โคด้อ่านไดง่้าย

ข้ึน และโครงสร้างของภาษานั้นจะท าให้โปรแกรมเมอร์สามารถเขา้ใจแนวคิดการเขียนโคด้โดยใช้
บรรทดัท่ีน้อยลงกว่าภาษาอย่าง C++ และ Java มีโครงสร้างท่ีตั้งใจให้การเขียนโคด้เขา้ใจง่ายทั้งใน 
โปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ 
  Python นั้นมีคุณสมบัติเป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบท่ีมีระบบการจดัการ  หน่วยความจ า
อตัโนมติัและสนบัสนุนการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ ประกอบไปดว้ย การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
การเขียนโปรแกรมแบบฟังกช์นั และการเขียนโปรแกรมแบบขั้นตอน มีไลบราร่ีท่ีครอบคลุมการท างาน
อย่างหลากหลาย ตวัแปรในภาษา Python นั้นมีให้ใช้ในหลายระบบปฏิบติัการ ท าให้โคด้ของภาษา 
Python สามารถรันในระบบต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง2  
 

                                                           

3 อ้างอิง https://becominghuman.ai/a-simple-introduction-to-natural-language-processing 

4 อา้งอิง https://stackabuse.com/pytesseract-simple-python-optical-character-recognition/ 

5 อ้างอิง https://www.w3schools.com/python/ 
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2.6 Relational Database Management System  6 

 Relational Database หรือระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นการเก็บข้อมูลในรูปของตาราง 
(table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถวๆ(row) และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) ซ่ึงใน
การเช่ือมโยงกนัระหว่างขอ้มูลในตารางต่างๆ จะ เช่ือมโยงโดยใช้การอา้งอิงจากขอ้มูลในคอลมัน์ท่ี
ก าหนดไว ้โดยใชโ้มเดลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Model) หรือเรียกวา่ การเก็บขอ้มูลเป็ตาราง
ท าใหง่้ายต่อการเขา้ใจและการประยกุตใ์ชง้าน  

ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นฐานข้อมูลท่ีมีรูปแบบง่ายส าหรับผูใ้ช้ทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับผูใ้ชซ่ึ้งไม่ใช่นกัวเิคราะห์ นกัออกแบบโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือผูจ้ดัการฐานขอ้มูล ขอ้ดีท่ี
ผูใ้ชท้ ัว่ไปรู้สึกวา่ฐานขอ้มูลรูปแบบน้ีเขา้ใจง่าย มีดงัน้ี 

1. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นกลุ่มของตารางท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บเป็นแถวและคอลมัน์ ซ่ึงใน แต่
ละตารางจะมีคอลมัน์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละตาราง 

2. ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งรู้วา่ขอ้มูลถูกจดัเก็บอย่างไร รวมถึงวิธีการในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลแบบ
เขา้ถึงโดยตรง 

3. ภาษาท่ีใช้ในการเรียกดูขอ้มูล เป็นภาษาท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาพูดของเราและไม่ จ  าเป็นตอ้ง 
เขียนเป็นล าดบัขั้นตอน จึงสะดวกในการใชง้านมาก 

2.7 Web Application  7 

 Web Application หรือเวบ็แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพื่อเป็นเบราเซอร์
ส าหรับการใชง้านเวบ็เพจต่างๆ ซ่ึงถูกปรับแต่งใหแ้สดงผลแต่ส่วนท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรใน
การประมวลผล ของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วข้ึน อีกทั้ ง
ผูใ้ช้งานยงัสามารถใชง้านผ่าน อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วต ่าได ้ขอ้ดีของ เวบ็แอปพลิเค
ชันนั้ นคือส่วนของการใช้งานท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกทุกท่ี ทุกเวลา ถ้าหากไม่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ แต่ต้องการใช้ Web browser (เว็บเบราเซอร์) ก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน ประเภทน้ีได ้
รวมถึงมีการอพัเดท แกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ อยูต่ลอดเวลา และใชง้านไดทุ้กแพลตฟอร์ม3 

                                                           
6 อ้างอิง https://www.codecademy.com/articles/what-is-rdbms-sql 
7 อ้างอิง https://www.lifewire.com/what-is-a-web-application-3486637 

 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-rdbms-sql
https://www.lifewire.com/what-is-a-web-application-3486637
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2.8 การเทียบโอนรายวชิา 

คือการท่ีนกัศึกษาใหม่มีความประสงคข์อเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบนัศึกษาเก่า
โดยส านกัทะเบียนวดัผลจะท าการประมวลผลเทียบรายวิชาโดยการเทียบโอนรายวิชานั้น มีหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 

1. เกรดรายวชิาท่ีขอเทียบโอนตอ้ง C หรือแตม้เฉล่ียเท่ากบั 2.00 ข้ึนไป 
2. หน่วยกิตรายวชิาท่ีขอเทียบโอนตอ้งไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัหน่วยกิตของรายวชิาท่ีจะน ามา

เทียบโอน 
3. เน้ือหาวชิาจากสถาบนัศึกษาเดิมตอ้งมีเน้ือหาวชิาคลอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  

โดยมีเอกสารการขอเทียบโอนเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
1. ใบรายงานผลการศึกษา Trancscritpt ฉบบัจริง 
2. ใบค าร้องการขอเทียบรายวชิาจากส านกัทะเบียนวดัผล 
3. โครงสร้างหลกัสูตร และเน้ือหาค าอธิบายรายวชิา (Course Descritption) 
4. และเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการท าเหมืองข้อความโดยได้เลือก ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นกรณีศึกษาซ่ึงเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับเทียบโอน

ผลการเรียนภายในสถาบนัหรือระหว่างสถาบนั ในการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสยาม โดยระบบ

สามารถเปรียบเทียบคียเ์วิร์ดจากค าอธิบายรายวิชาท่ีมีความไกล้เคียงกนัได้ในรูปแบบภาษาไทยและ

รองรับค าคพัทภ์าษาองักฤษ โดยจะเปรียบเทียบโอนผลการเรียนตามเง่ือนไขท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด 

อาทิเช่น ความสอดคล้องกนัของเน้ือหาค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ีใช้ เกรดของรายวิชาท่ี

ตอ้งการเทียบโอน และปีการศึกษาของโครงสร้างหลกัสูตร นอกจากน้ีระบบยงัสามารถเรียกดูประวติั

การเทียบโอนของนกัศึกษายอ้นหลงั เพื่อออกเอกสารส าหรับน าไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงเป็น

การช่วยลดขั้นตอนกระบวนการท างานของฝ่ายทะเบียนในมหาวิทยาลยัท าให้นกัศึกษาท่ีท าการเทียบ

โอนด าเนินการได้รวดเร็วข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการลดภาระงานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนงาน

เทียบโอนรายวชิาไดม้ากข้ึน 

เทคโนโลยีท่ีใชใ้นปริญญานิพนธ์มีการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัโดยน าหลกั MVC มาใชใ้นการ

เขียนโปรแกรมโดยเขียนด้วยภาษา PHP และหลักการท าเหมืองข้อความ การวิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน

ชุดค าสั่งดว้ยภาษา Python โดยมีการน าเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) และ Natural 

Language Processing (NLP) มาใช้ส าหรับการประมวลผลและการแลกเปล่ียนด้วยข้อมูล  JSON 

ระหวา่งภาษา Python และ PHP และมีการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ในการเปรียบเทียบหาค่าความเหมือน

ดว้ยอลักอริทึม Cosine Similarity เพื่อคน้หาและจบัคู่รายวชิาท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล  
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3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram  

ระบบเทียบโอนผลการเรียนดว้ยการท าเหมืองขอ้ความ  
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3.3 แผนภาพแสดงล าดับเวลาการท างาน (Sequence Diagram) 

 

รูปท่ี 3.2 Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Manage Member 
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รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Manage Course 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Manage Subject 



17 
 

 

รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Manage Keyword 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Compare Matching 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : History Compare 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Report 
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3.4 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน 

 

รูปท่ี 3.10 Work Flow Diagram การเทียบโอนผลการเรียน 
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3.5 แผนภาพแสดงการท าเหมืองข้อความของค าอธิบายรายวชิาโดยการวเิคราะห์หาคีย์เวร์ิด 

 

 

รูปท่ี 3.11 ขั้นตอนการวเิคราะห์และหาค่าความเหมือนระหวา่งค าอธิบายรายวชิา  
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3.6 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี ้(Entity Relationship Diagram)

 

 รูปท่ี 3.12 Entity Relationship Diagram  

ระบบเทียบโอนผลการเรียนดว้ยการท าเหมืองขอ้ความ 
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้ใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 

Database) โดยจดัเก็บขอ้มูลในตาราง 2 มิติ ท่ีแต่ละตารางมีความสัมพนัธ์กนั และบริหารจดัการ

ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL ซ่ึงโครงสร้างของฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลดงัต่ไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล user 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสัมาชิก  int(11) Yes   
status รหสัประเภท

ผูใ้ชง้าน 
‘1’ คือรหสั
แอดมิน 

‘2’ คือรหสั
ผูใ้ชท้ ัว่ไป 

varchar(10)    

name ช่ือผูใ้ชง้าน  varchar(50)    
email บญัชีผูใ้ชง้าน  varchar(50)    

password รหสัผา่นผูใ้ชง้าน  varchar(20)    
remember_token เก็บรหสัโทเคน็

ผูใ้ชง้าน 
 varchar(50)    

remember_tall เบอร์โทรศพัท์
ผูใ้ชง้าน 

 varchar(10)    

remember_addr ท่ีอยูผู่ใ้ชง้าน  varchar(150)    
created_at วนัเวลาท่ีสร้าง  timestamp    

updated_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  timestamp    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล siam_course_main 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id_course รหสัหลกัสูตร  int(11) Yes   

year_course เก็บปีหลกัสูตร  varchar(10)    

name_course เก็บช่ือหลกัสูตร  varchar(50)    
branch_course_th เก็บช่ือสาขาหลกัสูตร  varchar(50)    

branch_course_en เก็บช่ือสาขาหลกัสูตร
ภาษาองักฤษ 

 varchar(50)    

credit_course เก็บหน่วยกิตทั้งหมด
ของหลกัสูตร 

 varchar(10)    

year_start เก็บปีท่ีเร่ิมหลกัสูตร  varchar(10)    

year_end เก็บปีท่ีส้ินสุด
หลกัสูตร 

 varchar(10)    

status_coursemain รหสัประเภทสถานะ
หลกัสูตร 

 varchar(2)    

status_main รหสัสถานะใชง้าน
หลกัสูตร 

 int(2)    

created_at วนัเวลาท่ีสร้าง  timestamp    

updated_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  timestamp    
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มูล siam_2group_main 

Relation : siam_course_main 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

idgroup_main รหสัหมวดวชิา  int(11) Yes   
ref_course รหสัหลกัสูตร  int(11)  Yes siam_course

_main 
main_code เก็บรหสัหมวด

วชิา 
 varchar(10)    

main_name เก็บรหสัช่ือ
หมวดวชิา 

 varchar(10)    

credit_course เก็บหน่วยกิต
หมวดวชิา 

 varchar(10)    

status_groupmain รหสัสถานะ  int(2)    
created_at วนัเวลาท่ีสร้าง  timestamp    
updated_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  timestamp    
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล siam_3group_branch 

Relation : siam_course_main, siam_2group_main 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

idgroup_branch รหสักลุ่มวชิา  int(11) Yes   
ref_group_main รหสัหมวดวชิา  int(11)  Yes siam_2group

_main 
ref_course รหสัหลกัสูตร  int(11)  Yes siam_course

_main 
branch_code เก็บรหสักลุ่มวชิา  varchar(20)    

branch_name เก็บช่ือกลุ่มวชิา  varchar(50)    

branch_credit เก็บหน่วยกิตกลุ่มวชิา  varchar(10)    

branch_year เก็บปีกลุ่มวชิา  varchar(10)    

status_branch รหสัสถานะ  varchar(2)    

created_at วนัเวลาท่ีสร้าง  timestamp    

updated_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  timestamp    
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล siam_4group_course 

Relation : siam_course_main, siam_2group_main, siam_3group_branch 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

idgroup_course รหสัรายวชิา  int(11) Yes   
ref_course_siam รหสัหลกัสูตร  int(11)  Yes siam_course_

main 
ref_group_main รหสัหมวดวชิา  int(11)  Yes siam_2group_

main, siam 
ref_group_branch รหสักลุ่มวชิา  int(11)  Yes siam_3group_

branch 
course_code เก็บรหสัวชิา  varchar(20)    
course_name_th เก็บช่ือวชิา  varchar(75)    

course_name_en เก็บช่ือวชิา
ภาษาองักฤษ 

 varchar(75)    

course_credit เก็บหน่วยกิต  varchar(10)    

course_detail_th เก็บเน้ือหา
รายละเอียดวชิา 

 text    

course_detail_en เก็บเน้ือหา
รายละเอียดวชิา
ภาษาองักฤษ 

 text    

course_keyword เก็บเน้ือหาคีย์
เวร์ิดวชิา 

 text    

course_keyword_EN เก็บเน้ือหาคีย์
เวร์ิดวชิา
ภาษาองักฤษ 

 text    

status_course รหสัสถานะ  int(2)    

create_at วนัเวลาท่ีสร้าง  timestamp    

update_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  timestamp    
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูล siam_group_code 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

ID_GROUPCODE รหสัวชิา  int(11) Yes   
course_code เก็บรหสัวชิา  varchar(20)    

course_name_th เก็บช่ือวชิา  text    

course_name_en เก็บช่ือวชิา
ภาษาองักฤษ 

 text    

course_credit เก็บหน่วยกิต  varchar(10)    

course_detail_th เก็บเน้ือหา
รายละเอียดวชิา 

 text    

course_detail_en เก็บเน้ือหา
รายละเอียดวชิา
ภาษาองักฤษ 

 text    

course_keyword เก็บคียเ์วร์ิด  text    

 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูล siam_group_keyword 

Relation : siam_group_code 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

ID_GROUPKEYWORD รหสัคียเ์วิร์ด  int(11) Yes   
ID_GROUPCODES รหสัวชิา  int(11)  Yes siam_group

_code 

course_keyword_cut คียเ์วร์ิด  varchar(100)    
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของตารางขอ้มูล student_subjects 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id_student_subjects รหสัผูเ้ทียบโอน  int(11) Yes   
namestudent เก็บช่ือผูเ้ทียบโอน  varchar(50)    

nameuniversity เก็บช่ือมหาลยัผู ้
เทียบโอน 

 varchar(50)    

namefaculty เก็บช่ือสาขาผูเ้ทียบ
โอน 

 varchar(50)    

namebranch เก็บช่ือคณะผูเ้ทียบ
โอน 

 varchar(50)    

yearstudent เก็บภาคการศึกษา  varchar(50)    

totalcredit เก็บหน่วยกิต
ทั้งหมด 

 varchar(50)    

codestudent เก็บเลขประจ าตวั  varchar(50)    

phonestudent เก็บเบอร์โทรศพัท ์  varchar(20)    

status รหสัถานะ  int(2)    

created_at วนัเวลาท่ีสร้าง  varchar(50)    

updated_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  varchar(50)    
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูล student_subjects_ref 

Relation : student_subjects 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id_student_subjects รหสัไอดีเทียบ
โอน 

 int(11) Yes   

ref_student_subjects รหสัผูเ้ทียบโอน  int(11)  Yes student_ 
subjects 

old_namesubjects เก็บช่ือรายวชิา  text    
old_namesubjectsEN เก็บช่ือรายวชิา

ภาษาองักฤษ 
 text    

old_codesubjects เก็บรหสัรายวชิา  Varchar(20)    

old_creditsubjects เก็บหน่วยกิต  int(11)    
old_gradesubjects เก็บเกรด  Varchar(10)    

old_coursesubjects เก็บหลกัสูตร  Varchar(50)    
old_mainsubjects เก็บหมวดวชิา  Varchar(50)    

old_detailsubjects เก็บเน้ือหา
รายละเอียดวชิา 

 text    
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของตารางขอ้มูล student_subjects_ref (ต่อ) 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

siam_namesubjects ช่ือรายวชิา รายละเอียด
วชิาของ

มหาวทิยาลยั
สยามสาขา
วทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 

text    

siam_namesubjectsEN ช่ือรายวชิาภา
องักฤษ 

text    

siam_codesubjects รหสัรายวชิา Varchar 
(20) 

   

siam_creditsubjects หน่วยกิต int(11)    
siam_gradesubjects เกรด Varchar 

(10) 
   

siam_coursesubjects หลกัสูตร Varchar 
(50) 

   

siam_mainsubjects หมวดวชิา Varchar 
(50) 

   

siam_detailsubjects เน้ือหารายวชิา text    
status รหสัสถานะ  int(2)    

created_at วนัเวลาท่ีสร้าง  timestamp    

updated_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  timestamp    
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ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของตารางขอ้มูล student_subjects_refbase 

Relation : student_subjects 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

idbase_student_subjects รหสัไอดีรายวชิา
เทียบโอน 

 int(11) Yes   

ref_student_subjects รหสัผูเ้ทียบโอน  int(11)  Yes student_ 
subjects 

Rold_namesubjects ช่ือรายวชิา รายละเอียด
วชิาจาก

มหาวทิยาลยั
เดิมท่ีมาท า
การเทียบ
โอน 

text    
Rold_namesubjectsEN ช่ือรายวชิา

ภาษาองักฤษ 
text    

Rold_codesubjects รหสัรายวชิา Varchar 
(20) 

   

Rold_creditsubjects หน่วยกิตรายวชิา int(11)    
Rold_gradesubjects เกรดรายวชิา Varchar 

(10) 

   

Rold_coursesubjects หลกัสูตร Varchar 
(50) 

   

Rold_mainsubjects หมวดวชิา Varchar 
(50) 

   

Rold_detailsubjects เน้ือหา
รายละเอียดวชิา 

text    
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ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดของตารางขอ้มูล student_subjects_refbase (ต่อ) 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Rsiam_namesubjects ช่ือรายวชิา รายละเอียด
วชิาของมหา
วทิลยัสยาม

สาขา
วทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

text    

Rsiam_namesubjectsEN ช่ือรายวชิา
ภาษาองักฤษ 

text    

Rsiam_codesubjects รหสัรายวชิา Varchar 
(20) 

   

Rsiam_creditsubjects หน่วยกิตรายวชิา int(11)    
Rsiam_gradesubjects เกรดรายวชิา Varchar 

(10) 
   

Rsiam_coursesubjects หลกัสูตร Varchar 
(50) 

   

Rsiam_mainsubjects หมวดวชิา Varchar 
(50) 

   

Rsiam_detailsubjects เน้ือหา
รายละเอียดวชิา 

text    

report_ref_subject รหสัรายการออก
เอกสาร 

 int(11)    

status รหสัสถานะ  int(2)    

created_at วนัเวลาท่ีสร้าง  timestamp    

updated_at วนัเวลาท่ีแกไ้ข  timestamp    
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4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต์ (Site Map) 

 

 

 

 

 

    • Member    • Home        • Subjects  

    • Course    • Course       • Home 

    • Subjects    • Subjects       • Member 

    • Compare    • Historycompare      • Historycompare 

    • Convert image   • Report        • Report 

    • Convert text 

    • Historycompare 

    • Report 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์

  

COURSE TRANSFERATION 

SYSTEM 

 

 

 

HOME 

 

MEMBER 

 

COURSE 
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    • Course    • Convert image       • Compare 

    • Home    • Convert text       • Convert image 

    • Member    • Historycompare      • Convert text 

    • HistoryCompare   • Report        • Report 

    • Report    • Home        • Home 

     • Member       • Member 

     • Course       • Course 

     • Subjects       • Subjects 

 

รูปท่ี 4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์(ต่อ) 

 

  

SUBJECTS 

 

COMPARE 

 

HISTORYCOMPARE 

 

COURSE TRANSFERATION 

SYSTEM 
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          • Home 

           • Member 

           • Course 

           • Subjects 

          • HistoryCompare 

 

รูปท่ี 4.3 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์(ต่อ) 

  

COURSE TRANSFERATION 

SYSTEM 

 

 

 

REPORT 
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ตารางท่ี 4.13 อธิบายรายละเอียดโครงสร้างเวบ็ไซตร์ะบบเทียบโอนผลการเรียน 

HOME แสดงเมนูต่างๆ ในการเทียบโอนรายวชิา 
• แสดงเมนูเทียบโอนรายวชิา 
• แสดงเมนูประวติัการเทียบโอนรายวชิา 
• แสดงเมนูออกเอกสารการเทียบโอนรายวชิา 
• แสดงเมนูการแปลงรูปภาพใหเ้ป็นตวัอกัษร 
• แสดงเมนูการแปลงขอ้ความใหเ้ป็นคียเ์วิร์ด 

MEMBER • แสดงขอ้มูลรายการสมาชิก 
• สามารถจดัการและเพิ่มขอ้มูลสมาชิกผูใ้ชง้านระบบ 

COURSE • แสดงขอ้มูลรายการหลกัสูตร 
• สามารถจดัการและเพิ่มขอ้มูลหลกัสุตร 

SUBJECTS • แสดงขอ้มูลรายการวชิา 
• สามารถจดัการและเพิ่มขอ้มูลรายวชิา 
• สามารถเพิ่มขอ้มูลคียเ์วร์ิดของรายวชิา 

COMPARE แสดงขั้นตอนการเทียบโอนรายวชิา แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
• แสดงการรับขอ้มูล นกัศึกษา, และขอ้มูลรายวชิาจากสถาบนัเดิมท่ี  
  จะท าการเทียบโอนรายวชิา 
• แสดงการตรวจสอบขอ้มูลรายวชิาจากสถาบนัเดิมท่ีจะท าการเทียบ 
  โอนรายวชิา สามารถเพิ่มเติมและแกไ้ขก่อนประมวล 
• แสดงขอ้มูลท่ีคน้หาเจอในการเทียบโอนรายวชิา 
• แสดงขอ้มูลรายวชิาเดิม และขอ้มูลรายวชิาท่ีเทียบโอน 
• แสดงขอ้มูลตารางการเทียบโอนรายวชิา และสามารถเพิ่มรายวชิา 
  การเทียบโอน 

HISTORYCOMPARE • แสดงขอ้มูลรายการผูเ้ทียบโอนรายวชิา 
• แสดงขอ้มูลรายวชิาท่ีผูเ้ทียบโอนรายวชิาท ารายการ 
• สามารถเพิ่มรายวชิาการเทียบโอน 

 
REPORT • แสดงขอ้มูลรายการผูเ้ทียบโอนรายวชิา 

• ออกเอกสารการเทียบโอนรายวชิาของทางมหาลยัในรูปแบบ PDF 
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4.3 การท าเหมืองข้อความ    

การท าเหมืองขอ้ความส าหรับวเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ของรายวชิาท่ีน ามาเทียบโอนผล

การเรียน เร่ิมต้นจากการน าข้อความค าอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลกัสูตร มาตดัค าออกจาก

ข้อความ ( Word Tokenize ) ด้วยหลักการประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ ( Natural Language 

Processing ) และจดัท าเป็นคลงัค าศพัท ์ ( Bag of Word )  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 อลักอริทีมการท าคลงัค าศพัท ์(  Bag of word ) 

จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลจบัคู่รายวิชา โดยการใช้คลังค าศพัท์คน้หาค าท่ี

ตรงกนัจากขอ้ความนั้น และคดัแยกเฉพาะค าท่ีพบจากค าศพัท์เท่านั้นน ามา ใช้เป็นตวัแปรในการ

ค านวนจากสูตรหาค่าความเหมือน Cosine Similarity ซ่ึงเป็นการ จับคู่รายวิชาจากโครงสร้าง

หลกัสูตรมาเปรียบเทียบกบัรายวิชาท่ีน ามาเทียบโอน โดยผลลพัธ์ยิ่งมีค่าไกล ้1 มากยิ่งมีความไกล้

เคียงกนัมาก 

 

 

รูปท่ี 4.5  สูตรในการหาค่าความเหมือนของขอ้มูล Cosine Similarity 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 

4.4.1 รายละเอยีดการท างานของระบบ 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้ส าหรับลงช่ือเขา้ใช ้Login เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์

จากรูปท่ี 4.6 เป็นหนา้ส าหรับ Login ในการยืนยนัตวัตนของผูใ้ชง้านและในการเขา้ใชง้าน

ระบบถา้หากผูใ้ชง้านไม่มีรหสัยนืยนัตวัตนจะไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้
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รูปท่ี 4.7 หนา้หลกัของระบบ 

จากรูปท่ี 4.7 เป็นหนา้แรกส าหรับแสดงเมนูต่างๆ ในการเทียบโอนรายวิชา ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย เมนูการเทียบโอนรายวิชาประวติัผูเ้ทียบโอนรายวิชา ออกเอกสารการเทียบโอนรายวิชา แปลง

รูปภาพเป็นตวัอกัษร แปลงขอ้ความเป็นคียเ์วร์ิด และแสดงจ านวนประวติัผูเ้ทียบโอนรายวชิา 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้จดัการขอ้มูลสมาชิก 

จากรูปท่ี 4.8 เป็นหน้าแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการขอ้มูลของสมาชิก และสามารถ

ท าการคน้หารายช่ือ และเพิ่มขอ้มูลสมาชิกเพื่อท าการ Login เขา้สู่ระบบ หรือ ลบ และแกไ้ขขอ้มูล

สมาชิกได ้



42 
 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้จดัการหลกัสูตร 

จากรูปท่ี 4.9 เป็นหนา้แสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการขอ้มูลหลกัสูตร และสามารถท า

การคน้หารายช่ือหลกัสูตร และเพิ่มขอ้มูลหลกัสูตรเขา้ไปในระบบฐานขอ้มูล หรือ ลบ และแกไ้ข

ขอ้มูลหลกัสูตรได ้

 

รูปท่ี 4.10 หนา้จดัการรายวชิา 

จากรูปท่ี 4.10 เป็นหน้าแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการวิชา และสามารถท าการคน้หา

รายช่ือวิชา และรหัสวิชา และสามารถท าการเพิ่มขอ้มูลคียเ์วิร์ดของแต่ละวิชา หรือ ลบ และแกไ้ข

ขอ้มูลรายวชิาได ้
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รูปท่ี 4.11 หนา้รับรูปภาพแปลงใหเ้ป็นตวัอกัษร 

 จากรูปท่ี 4.11 เป็นหน้าแสดงการรับข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ JPG และ PNG เพื่อท าการ

แปลงไฟลใ์ห้เป็นในรูปแบบขอ้มูลตวัอกัษร เพื่อท าการน าขอ้มูลตวัอกัษรไปเปรียบเทียบและท าการ

แกไ้ขให้ตรงตามความเหมาะสมเพื่อท่ีจะท าการน าขอ้มูลเหล่านั้นไปประมวลผลในการเทียบโอน

รายวชิา 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้แสดงผลจากการแปลงรูปพาพ 

จากรูปท่ี 4.12 เป็นหน้าแสดงผลลพัธ์จากการประมวลผลการแปลงรูปภาพให้เป็นขอ้มูล

ตวัอกัษร ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลให้ตรงตามความเหมาะสมได ้และสามารถคดัลอกขอ้ความไปท า

การประมวลผลในการเทียบโอนรายวชิา 
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รูปท่ี 4.13 หนา้รับขอ้ความแปลงใหเ้ป็นคียเ์วร์ิด 

จากรูปท่ี 4.13 หน้าแสดงการรับขอ้มูล ในรูปแบบขอ้ความหรือประโยครายละเอียดของ

วิชา เพื่อท าการแปลงให้เป็นในรูปแบบ ขอ้มูลคียเ์วิร์ด และสามารถเลือกขอ้มูลแต่ละรายวิชาใน

หลกัสูตรมาแปลงใหเ้ป็นคียเ์วร์ิดได ้
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รูปท่ี 4.14 หนา้แสดงผลขอ้มูลคียเ์วร์ิด 

จากรูปท่ี 4.14 หนา้แสดงผลลพัธ์จากการประมวลผลขอ้ความให้เป็นคียเ์วร์ิด สามารถเลือก

ข้อความคีย์เวิร์ดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา เพื่อบันทึกข้อมูลคีย์เวิร์ดของแต่ละ

รายวชิาลงฐานขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้แสดงขั้นตอนการเทียบโอนรายวชิา 

 จากรูปท่ี 4.15 หน้าแสดงขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา  5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 

ขั้นตอนรับขอ้มูลนกัศึกษา ขอ้มูลรายวิชาจากสถาบนัเดิม ขั้นตอนตรวจสอบขอ้มูลรายวิชา สามารถ

เพิ่มเติมและแกไ้ขได ้ก่อนประมวลผลการเทียบโอนรายวิชา ขั้นตอนเลือกรายวิชาท่ีสามารถเทียบ

โอนรายวิชาได้ ขั้นตอนแสดงขอ้มูลรายวิชาเดิม และรายวิชาท่ีท าการเทียบโอนรายวิชา ขั้นตอน

แสดงผลตารางขอ้มูลการเทียบโอนรายวชิา  
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รูปท่ี 4.16 หนา้รับขอ้มูลนกัศึกษาและรายวชิาจากสถาบนัเดิม (ขั้นตอนท่ี 1 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.16 หน้าแสดงการรับขอ้มูลนกัศึกษาและรายวิชาจากสถาบนัเดิม เพื่อน าขอ้มูล

ไปท าการประมวลผลการเทียบโอนรายวิชา และยงัสามารถคลิกล้ิง การแปลงรูปภาพจาก

รายละเอียดเน้ือหารายวชิาใหเ้ป็นตวัอกัษรได ้เพื่อน าขอ้มูลรายละเอียดวชิามาท าการประมวลผลการ

เทียบโอนรายวชิา 
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รูปท่ี 4.17 หนา้ตรวจสอบขอ้มูล (ขั้นตอนท่ี 2 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.17 หน้าแสดงขอ้มูลรายวชิาจากสถาบนัเดิมท่ีท าการเทียบโอนรายวชิา เพื่อให้ผู ้

ท่ีท  าการเทียบโอนรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลหรือแก้ไขเพิ่มเติมก่อนประมวลผลการเทียบโอน

รายวชิา 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้แสดงการแจง้เตือนส าหรับการคน้หารายวิชา (ขั้นตอนท่ี 3 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.18 หน้าแสดงการเทียบโอนรายวิชา ซ่ึงเป็นการแสดงการแจง้เตือนการเทียบ

โอนรายวิชาว่ามีการค้นหารายวิชาท่ีท าการเทียบโอนรายวิชาเจอ และสามารถท ารายการเลือก

รายวชิาท่ีตอ้งการเทียบโอนไดต้ามความเหมาะสม 
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รูปท่ี 4.19 หนา้แสดงการแจง้เตือนส าหรับการคน้หารายวิชา (ขั้นตอนท่ี 3 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.19 หน้าแสดงการเทียบโอนรายวิชา ซ่ึงเป็นการแสดงการแจง้เตือนการเทียบ

โอนรายวิชาวา่มีการคน้หารายวิชาท่ีท าการเทียบโอนรายวิชาไม่พบ และสามารถท ารายการเทียบ

โอนรายวชิาใหม่ไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

รูปท่ี 4.20 หนา้รับขอ้มูลรายวิชาคร้ังใหม่ ส าหรับเทียบโอนรายวชิาไม่ส าเร็จ 

 จากรูปท่ี 4.20 หนา้แสดงการรับขอ้มูลรายวชิาคร้ังใหม่ เพื่อท่ีท าการรับขอ้มูลรายวชิาเดิมมา

ท าการเทียบโอนรายวชิามาประมวลผลการคน้หารายวชิาท่ีสามารถท าการเทียบโอนได้ 
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รูปท่ี 4.21 หนา้แสดงขอ้มูลเลือกรายวชิาท่ีเทียบโอนได ้(ขั้นตอนท่ี 3 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.21 หนา้แสดงขอ้มูลคน้หาเลือกรายวิชาท่ีเทียบโอนได ้ซ่ึงสามารถเลือกรายวิชา

ท่ีท าการจบัคู่รายวิชาเทียบโอน และแสดงขอ้มูลรายวิชาท่ีท าการเลือกเทียบโอนรายวิชานั้น และ

แสดงขอ้มูลรายวชิาเดิมท่ีท าการเทียบโอน  

 

รูปท่ี 4.22 หนา้แสดงขอ้มูลรายวชิาเดิม (ขั้นตอนท่ี 4 การเทียบโอนรายวชิา) 

จากรูปท่ี 4.22 หน้าแสดงขอ้มูลรายวิชาเดิมท่ีมาท าการเทียบโอนรายวิชา ซ่ึงเป็นการบอก

รายละเอียดขอ้มูลต่างๆ  
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รูปท่ี 4.23 หนา้แสดงขอ้มูลรายวชิาท่ีเทียบ (ขั้นตอนท่ี 4 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.23 หน้าแสดงข้อมูลรายวิชาท่ีท าการเทียบโอน ซ่ึงเป็นการบอกรายละเอียด

ขอ้มูลต่างๆ 

 

 

รูปท่ี 4.24 หนา้แสดงการแจง้เตือนส าหรับเทียบโอนรายวิชา (ขั้นตอนท่ี 5 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.24 หน้าแสดงการแจง้เตือนส าหรับการเทียบโอนรายวิชาส าเร็จในขั้นตอน

สุดทา้ย และยงัแสดงตารางขอ้มูลในการเทียบโอน จากขอ้มูลรายวิชาเดิมท่ีท าการเทียบโอน และ

ขอ้มูลรายวชิาท่ีเทียบโอน และยงัสามารถเพิ่มรายวชิาท่ีจะเทียบโอนต่อไดต้ามความเหมาะสม  
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รูปท่ี 4.25 หนา้แสดงตารางขอ้มูลท่ีท ารายเทียบโอนรายวิชา (ขั้นตอนท่ี 5 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.25 หนา้แสดงตารางขอ้มูลท่ีท ารายการเทียบโอนรายวชิา ซ่ึงแสดงรายละเอียด

ขอ้มูลท่ีท ารายการเทียบ และรายละเอียดขอ้มูลท่ีเทียบโอน และรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ของผูเ้ทียบ

โอน  
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รูปท่ี 4.26 หนา้รับขอ้มูลรายวิชาส าหรับการเทียบโอนเพิ่ม (ขั้นตอนท่ี 5 การเทียบโอนรายวชิา) 

 จากรูปท่ี 4.26 หนา้รับขอ้มูลรายวชิาส าหรับการเทียบโอนเพิ่ม ซ่ึงเป็นการเพิ่มในส่วนการ

เทียบโอนรายวชิา ส าหรับผูท่ี้ท  าจะท าการเทียบโอนรายวชิามากกวา่หน่ึงรายวชิา 

 

รูปท่ี 4.27 หนา้แสดงขอ้มูล ออกเอกสารผูเ้ทียบโอนรายวชิา 

 จากรูปท่ี 4.27 หน้าแสดงขอ้มูลส าหรับการออกเอกสารผูเ้ทียบโอนรายวิชา ซ่ึงเป็นการ

แสดงขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ของผูท่ี้ท  ารายการเทียบโอน และยงัสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมในการเทียบ

โอนรายวชิาเพิ่มของผูท่ี้ท  ารายการนั้น และสามารถออกเอกสารในรูปแบบของมหาลยั ในการเทียบ

โอนรายวชิาเพื่อท่ีจะน าเอกสารการเทียบโอนไปท ารายการขั้นตอนต่อไปในการเทียบโอนรายวชิา 
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รูปท่ี 4.28 หนา้ออกเอกสารรายละเอียดรายการการเทียบโอนรายวชิา 

 จากรูปท่ี 4.28 หนา้ออกเอกสารรายละเอียดรายการเทียบโอนรายวชิา ซ่ึงเป็นการแสดง

ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆในการเทียบโอน และผลรวมเกรดท่ีท ารายการเทียบโอน และยงัสามารถ

ออกเอกสารในรูปแบบ PDF ท่ีสามารถดาวน์โหลดได ้

 

รูปท่ี 4.29 หนา้แสดงขอ้มูลประวติัรายการผูเ้ทียบโอนรายวชิา 

 จากรูปท่ี 4.29 หนา้แสดงขอ้มูลประวติัรายการผูเ้ทียบโอนรายวิชา ซ่ึงเป็นการแสดงขอ้มูล

รายละเอียดต่างๆ ส าหรับผูเ้ทียบเคยเทียบโอนรายวิชา และสามารถคน้หารายช่ือหรือมหาลยัได้, ดู

ประวติัตารางขอ้มูลรายวชิาท่ีเคยเทียบโอน, หรือไปยงัหนา้ท าการเทียบโอนรายวชิาใหมอี่กคร้ัง 
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รูปท่ี 4.30 หนา้แสดงขอ้มูลประวติัรายวชิาของผูเ้ทียบโอน 

 จากรูปท่ี 4.30 หน้าแสดงข้อมูลประวติัรายวิชาของผูเ้ทียบโอน ซ่ึงเป็นหน้าตารางบอก

รายละเอียดรายวิชาเดิมท่ีท าการเทียบ และรายวิชาท่ีเทียบโอน และยงัสามารถเพิ่มรายวิชาท่ีจะท า

เทียบโอนรายวชิาต่อไปได ้

 

 

รูปท่ี 4.31 หนา้แสดงขอ้มูลรายวชิาท่ีเทียบโอนแลว้ 

 จากรูปท่ี 4.31 หน้าแสดงขอ้มูลรายวิชาท่ีเทียบโอนแลว้ ซ่ึงเป็นการบอกรายละเอียตต่างๆ 

ส าหรับรายวชิาท่ีเคยเทียบโอนแลว้ สามารถคน้หาและดูรายละเอียดต่างๆ และสามารถไปยงัหนา้ท า

การเทียบโอนรายวชิาคร้ังต่อไปได ้
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

       การพฒันาระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการท าเหมืองข้อความ  (กรณีศึกษา ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม) ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินลงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้โดยในส่วนขอบเขตของระบบสามารถจดัการโครงสร้างหลกัสูตร เน้ือหาค าอธิบายรายวิชา 
เง่ือนไขการเทียบโอนรายวิชา และสามารถด าเนินการประมวลผลเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษา
อ่ืนๆ เพื่อคน้หารายวชิาท่ีเปิดใชใ้นหลกัสูตรท่ีมีความหมายสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดได ้
 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาเทียบโอนผลการเรียนดว้ยการท าเหมืองขอ้ความ ดว้ยการใชชุ้ด
ขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบ text ในส่วนของเน้ือหาค าอธิบายรายวิชา เพื่อน ามาท า Word Tokenize ซ่ึงเป็น
การตัดค าจากข้อความเหล่านั้ นออกมาเป็นค าศัพท์ ส าหรับใช้ในงานประมวลผลหาความค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเหล่านั้น โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าความเหมือน Cosine 
Similarity ประเมินหาค่าผลลัพ ธ์ ท่ี มีความเข้าไกล้ 1 มากท่ี สุด โดยดูว่ารายวิชาใดในระบบมี
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลไกลเ้คียงกบัรายวชิาท่ีตอ้งการน ามาเทียบโอนหรือไม่  
  

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรได ้ช่วยประหยดัเวลาดา้นการวิเคราะห์เน้ือหา 

         รายวชิาท่ีน ามาใชใ้นการเทียบโอน 
5.2.2 ช่วยลดขอ้ผดิพลาดจากการเทียบโอนผลการเรียน 
5.2.3 ช่วยใหก้ารเทียบโอนผลการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.2.4 สามารถเรียกดูประวติัการเทียบโอนยอ้นหลงัของนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีตอ้งการได้ 
5.2.5 สามารถออกเอกสารการเทียบโอนเพื่อน าไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปไดเ้ลย 
5.2.6 สามารถน าระบบไปประยกุตใ์ชก้บัภาควชิาหรือมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ปรับเปล่ียนโครงสร้าง  

หลกัสูตรตามท่ีก าหนดได ้
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5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 

 5.3.1 ความผดิพลาดสามารถเกิดข้ึนจากขอ้จ ากดัทางดา้นภาษา เน่ืองจาก ค าศพัทเ์ฉพาะทางอาจ 

ไม่มีในระบบฐานข้อมูล Dictionary ของ PythaiNLP ท่ีใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลต่อการ

ประมวลผลได ้

5.3.2 เน้ือหาค าอธิบายของแต่ละสถาบนัอาจมีความไม่สอดคลอ้งกนัเน่ืองจากการเขียนรายละ 

         เอียดค าอธิบายรายวชิามีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

5.3.3 เทตโนโลย ีOCR ยงัไม่สามารถใชไ้ดเ้ตม็ประสิทธิภาพและการแปลงขอ้ความจากเอกสาร 

ประเภท PDF อาจมีค าหรือขอ้ความตกหล่น เน่ืองจากยงัไม่มี API ในส่วนของ Natural 

Language Processing ท่ีรองรับภาษาไทยอยา่งสมบูรณ์ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 5.4.1 สามารถน าระบบไปพฒันาโดยใชห้าอลักอริทึมอ่ืนๆ ท่ีมีค่าความความแม่นย  าสูงข้ึนจะท า 

         ใหร้ะบบมีความสามารถในการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.4.2 ในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลย ีOCR ท่ีรองรับการอ่านขอ้ความภาษาไทยไดดี้ข้ึนจะท าให ้

          ระบบประมวลผลขอ้ความจากภาพหรือเอกสารต่างๆ ไดส้มบูรณ์มากข้ึน 
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