
 

โครงสรา้งรายงานในลกัษณะของ CAI (Computer-Aided Instruction)  
 

2555  หนา 1 จาก 11 

ชื่อบท หัวขอยอย เนื้อหา แนวทางการประเมิน 

สวนนํา ปกนอก 

ปกใน 

หนาอนุมัติ 

บทคัดยอ 

Abstract 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 

คําอธิบายคํายอ 

ใหทําตามคําอธิบายในคูมือการเขียนวิทยานิพนธ 2552 

 

 

 

  

 อาจารยที่ปรึกษาโครงงานจะตองตรวจสอบ

ความถูกตอง เหมาะสมของชื่อโครงงานทั้ง

ภาษาไทย และอังกฤษเมื่อยื่นขอสอบปองกัน 

รวมทั้งความครบถวน เหมาะสมและถูกตอง

ของบทคัดยอและ abstract รวมทั้งความถูก

ตองตามหลักไวยากรณดวย 

1.  บทนํา 1.1 ความสําคัญและที่มา

ของปญหา 

เปนการอธิบายใหเขาใจวาปญหาที่เลือกมาน้ันมีที่มาจากไหน และปญหาที่ระบุนั้นสงผล

กระทบอยางไรตอการเรียนการสอน ตอผูเรียนและตอผูสอน ทําไมนักศึกษาจึงเลือกทําหัวขอนี้  

ในการเขียนสวนนี้ควรมีการอางถึงที่มาของขอมูลที่นํามาเปนประเด็นปญหา และเขียน

อธิบายปญหาเปนขอๆ 

 

 อธิบายแจกแจงไดตรงประเด็น เปนระบบ และ

มีที่มาของขอมูลที่เชื่อถือได 

 1.2 วัตถุประสงคของการ

พัฒนาระบบ 

เขียนอธิบายใหเขาใจวัตถุประสงคเปนรายขอวาตองการพัฒนาบทเรียนชวยสอน (CAI) นี้

ไปเพื่ออะไร เชน 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (แสดงวาสื่อในการเรียนการสอน

ในปจจุบัน ไมเหมาะสม ไมทันสมัย ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทที่3 จะตอง

วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนที่ตองการนําเสนอ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายได  

ในการใช CAI มักใชเพื่อแกปญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ดังนั้นการ

เขียนวัตถุประสงคก็ควรจะชี้ใหเห็นเปาหมายที่ชัดเจน โดยแจกแจงเปนขอๆ ประมาณ 3-4 ขอ  

ในบทสรุป บทที่ 6 ซึ่งเปนบทสุดทายควรนําวัตถุประสงคมาชวยสรุปวา ผลงานที่ไดทําขึ้น

นั้น (CAI) ไดบรรลุวัตถุประสงคเหลาน้ีหรือไม อยางไร 

 ระบุเปาหมายของการดําเนินโครงการไดอยาง

ชัดเจน เหมาะสม 
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 1.3 ขอบเขตของระบบ เปนการอธิบายความสามารถในการทํางานของ CAI ที่จะพัฒนาเปนขอๆ โดยการอธิบาย

หัวขอนี้คือ Scope and boundary  

ในการอธิบายจะกลาวถึง 

 กลุมปาหมาย และผูเกี่ยวของ (Potential user) วามีใครบาง (ตําแหนงงาน

หรือบทบาทในฐานะผูใชระบบ เชน ผูสอน และผูเรียน) 

 Function หลัก หรือ องคประกอบของบทเรียน เชน บทเรียน แบบฝกหัด 

และสรุปวิเคราะหความสามารถของผูเรียน 

 ชองทางในการเผยแพร CAI ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน CD, online, 

mobile phone  

 ขอบเขตดานขอมูล จะระบุหัวขอบทเรียนที่นําเสนอ และรูปแบบในการ

นําเสนอ เชน 2D, 3D 

การเขียนอธิบายขอบเขต ให ไดดี  นักศึ กษาจะตองทํ าการศึกษาระบบเบื้ องต น 

(Preliminary study) มาแลว 

 

 ระบุ user group ไดชัดเจน 

 เห็นองคประกอบของบทเรียน  

 มีปริมาณเนื้องานเพียงพอ 

 อาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบการทํา 

Preliminary study ดวยวานักศึกษาได

ดําเนินการอยางไร 

 1.4 ประโยชนที่ไดรับจาก

การพัฒนาระบบ 

เปนการแจกแจงใหเห็นวา CAI นี้มีประโยชนตอใครบางในประเด็นใด ใหเขียนเปนขอๆ  

เชน ทําใหผูพิการทางการไดยิน สามารถเรียนรูไดผานภาษามือและการโตตอบกับบทเรียน ไดมี

ประสิทธิภาพ เขาใจบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น 

 

 มีความถูกตอง เหมาะสม 

 1.5 แผนการดําเนินงาน เปนการอธิบายขั้นตอนการทําโครงงานของนักศึกษา วานักศึกษาแตกงานอยางไรและ

เพื่อใหแนใจวานักศึกษามองงานไดอยางทะลุปรุโปรงวาในการทํางานโครงงานนี้นักศึกษา

จะตองทําอะไรบาง รวมทั้งประมาณการระยะเวลาที่ใชในการทํางานแตละงาน 

นักศึกษาควรประยุกตใชองคความรูจากวิชา Computer project management ในการ

ทํา Work breakdown และจัดลําดับ รวมทั้งระยะเวลาในการทํางานยอย  

 

 มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ควรจะเปนอยาง

ครบถวน 

 ไดแสดงรายละเอียดหรืองานยอยไดอยาง

เหมาะสม 

 ระบุเครื่องมือที่ใชในงานดําเนินการ  
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 1.6 เครื่องมือที่ใชในการ

พัฒนา 

เปนการเขียนอธิบายอุปกรณทั้งฮารดแวร ซอฟตแวรตางๆทีน่ักศึกษาใชในการพัฒนา CAI 

นี้ โดยเฉพาะซอฟตแวรจําเปนตองระบุเวอรชั่นที่นักศึกษาจะนํามาใชดวย  

ควรระบุเฉพาะเครื่องมือที่สําคัญตอการพัฒนาระบบจริงๆ เครื่องมือประเภททําเอกกสาร

หรือตกแตงความสวยงามไมนาที่จะตองระบุ (ยกเวนงานประเภท Animation และ การพัฒนา 

Content) 

ตัวอยางเครื่องมือที่ไมจําเปนตองระบุ 

     Microsoft Word 

     Photoshop 

 

พิจารณาความเหมาะสมของการเลือกเครื่องมือ 

เชนไมใชซอฟตแวรที่ลาสมัย หรือ ใชมากเกินจําเปน 

2. การทบทวน

วรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎี ในการเขียนหัวขอนี้ นักศึกษาจะตองเขาใจเสียกอนวาในการทําวิจัยนี้จําเปนตองมีองค

ความรูใดบางเพื่อนํามาเขียนเปนหัวขอยอย ตัวอยางเชน 

2.1.1 ประเภทของ CAI และแนวคิดการออกแบบ 

2.1.2 ประโยชนและขอจํากัดของ CAI 

2.1.3 Interaction Design 

เหลานี้เปนหัวขอที่นักศึกษาจําเปนตองมีความรูหากนักศึกษาจะพัฒนา CAIจากนั้น

นักศึกษาจึงหาแหลงขอมูลวาเรื่องเหลานี้ควรหาไดจากที่ใด แหลงสารสนเทศสําหรับหัวขอ

ทฤษฎีนี้เนนในเรื่องความนาเชื่อถือวาเปนผูที่รูในเรื่องนั้นๆ 

การเขียนรายงานในบทนี้ไมใชการ Cut & Paste และอางวาลอกมาจากที่ไหน แตตอง

เปนการอานและเรียบเรียงใหม รวมทั้งศึกษาใหตรงประเด็น ไมใชการศึกษาเรื่องที่เปนพื้นฐาน

มากๆ เชน ฐานขอมูลคืออะไร ประโยชนของการใชฐานขอมูลคืออะไร 

ทุกเรื่องที่ review จะตองเห็นไดจากรายงานวานักศึกษาไดนํามาใชในสวนใดบาง และไม 

review สิ่งที่ไมไดนํามาใช (ยกเวนการศึกษาเปรียบเทียบ) 

ไมอนุญาติใหใชผลการทําทบทวนวรรณกรรมของผูอื่นมาใช (Secondary source) 

นักศึกษาจะตองเรียบเรียงเนื้อหาเอง และอางอิงที่มาดวยวานํามาจากแหลงสารสนเทศใด การ

 ความครบถวนขององคความรูที่นักศึกษาควร

ทราบเพื่อทํางานวิจัยนี้ 

 คุณภาพแหลงขอมูล 

 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใชการ cut 

& paste นักศึกษาจะตองเขียนไดอยางมีความ

กลมกลืน ตอเนื่องและเปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ 
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อางอิงนี้จะตองตรงกับรายการในบรรณานุกรม 

 

 2.2 งานวิจัยทีใ่กลเคียง กําหนดใหนักศึกษาตอง review งานวิจัยหรือระบบที่ใกลเคียงอยางนอย 10 งาน ถาเปน

งานวิจัยตองตีพิมพไมเกิน 3 ป เชนหากปปจจุบันคือ ป 2553 งานวิจัยที่คนมาตองตีพิมพ

ระหวางป 2551 – 2553 สามารถ review ไดจากการตีพิมพทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

บทความทั้ง 10 เรื่องนี้ใหนักศึกษาอาน และเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกเรื่องที่

เหมาะสมมาใช ซึ่งไมควรต่ํากวา 4 บทความ 

ในการอานงานวิจัยนั้นไมใชการอานบทคัดยอ แตตองศึกษาใหเขาใจประเด็นปญหา 

ระเบียบวิธีวิจัย ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และผลลัพธ โดยเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่นักศึกษา

เสนอ 

สําหรับการเปรียบเทียบ นักศึกษาจะตองทําตารางแสดงการเปรียบเทียบและระบุประเด็น

ที่นักศึกษาใชเปรียบเทียบใหเห็นอยางชัดเจน 

 คุณภาพแหลงขอมูล 

 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใชการ cut 

& paste นักศึกษาจะตองเขียนไดอยางมีความ

กลมกลืน ตอเนื่องและเปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ 

 คุณภาพการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย  

 ความถูกตองของประเด็นและขอมูล

เปรียบเทียบในตาราง 

 

 2.3 เทคโนโลยีที่ใชในการ

พัฒนา 

อธิบายการศึกษาเครื่องมือที่นักศึกษาจะใชในการสรางระบบ โดยเปนการศึกษาที่จําเพาะ

เจาะจง เชน Flash Professional CS6 เปนตน  

 

การเขียนรายงานสวนน้ีควรเขียนแยกหัวขอยอยที่ชัดเจน เชน 

2.3.1 Flash Professional CS6 ระบุความสามารถ รวมทั้ง Software requirement  

 

 ความครบถวนของการ review ซอฟตแวร

หลักที่จะตองใช 

 ความถูกตองของเน้ือหาและคุณภาพ

แหลงขอมูล 

 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใชการ cut 

& paste นักศึกษาจะตองเขียนไดอยางมีความ

กลมกลืน ตอเนื่องและเปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ 

3. การวิเคราะห 3.1 การวิเคราะห

กลุมเปาหมาย 

ระบุกลุมเปาหมายใชเปนกรณีศึกษา เชน นักเรียนระดับอนุบาล มีศักยภาพในการเรียนรู 

และทักษะในการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของไดในระดับใด  รวมทั้งระบุชองทางในการเผยแพร CAI 

ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายดวย 

 

 ความครบถวนของการศึกษาขอมูลเบื้องตน

ของกลุมเปาหมายในประเด็นที่เกี่ยวของ 
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 3.2 การวเิคราะหเนื้อหา วิเคราะหบทเรียนที่ผูเรียนเรียนอยู ระบุหัวขอที่เลือกมาพัฒนา CAI  และวิเคราะหเนื้อหา

บทเรียนที่ตองการนําเสนอ(ตองมีแหลงอางอิงดวย)  

โดยทั่วไปแลวการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหอาจทําไดหลายวิธีเชน 

 การคนจากเอกสาร แบบฟอรม สิ่งพิมพ  

 การสัมภาษณ 

 การใชแบบสอบถาม 

ในหัวขอน้ีใหอธิบายวาผูวิจัยไดใชวิธีการใดและใชอยางไร  

 

หากอานเอกสารก็จะตองแจกแจงใหทราบวาใชเอกสารหรือสิ่งพิมพใดบาง หากเปน

แบบฟอรมใหใสตัวอยางไวในภาคผนวก และเขียนอธิบายในหัวขอนี้วาแบบฟอรมดังกลาว ใคร

เปนผูใชและใชทําอะไร ใชเมื่อไหร  ทําไมจึงตองใชแบบฟอรมนี้ ฯลฯ หากเปนคูมือไม

จําเปนตองนํามาใสในรายงานทั้งเลม แตอาจคัดลอกมาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ อางอิงที่มาของ

ขอมูล แตจะตองอธิบายไดวาเอกสารตางๆนี้เก่ียวของกับระบบที่ตองศึกษาวิเคราะหอยางไร 

 

สําหรับการใชการสัมภาษณ จะตองอธิบายแผนการสัมภาษณ วัตถุประสงคการสัมภาษณ 

ขอสรุปจากการสัมภาษณในหัวขอน้ี พรอมแนบรายงานการสัมภาษณในภาคผนวก คําถามที่ใช

ในการสัมภาษณคนแตละกลุมซึ่งจะตองสอดคลองกับตําแหนงงาน  

 

กรณีที่มีการใชแบบสอบถามจะตองระบุวัตถุประสงคของการใชงาน วิธีการแจกและวิธี

รวบรวม เนื่องจากวิธีการนี้ใชเพื่อรับขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลที่มีขนาดใหญ จึงตองอธิบาย

วิธีการแจกแบบสอบถามดวยวากําหนดแจกก่ีชุด จากขนาดกลุมเปาหมายกี่คนและใชวิธีการสุม

แบบใดในการแจกแบบสอบถามใหแสดงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดวย 

นักศึกษาควรอธิบายไดวาจากขอมูลที่ไดนี้มีประโยชนอยางไรตอการพัฒนาระบบ โดยแนบ

แบบสอบถามที่ออกแบบมานั้นในภาคผนวก พรอมขอมูลดิบที่รวบรวมมาได  

 พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการ

รวบรวมขอมูล 
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4. การออกแบบ CAI 4.1 องคประกอบของ

บทเรียน 

 อธิบายองคประกอบของบทเรียนหลักและบทเรียนยอย(ถามี) และแบบฝกหัด เชน 

ประกอบไปดวยแบบทดสอบรูปแบบใคบาง มีเฉลยและ Feedback หรือไม  มีสรุปวิเคราะห

จุดเดนและจุดดอยของผูเรียน 

 

 ความถูกตองและครบถวนของการอธิบาย 

 4.2 ขั้นตอนการเรียนรู อธิบายแผนผังลําดับขั้นตอนการเรียนรู ผลสัมฤทธิในแตละขั้นแตละระดับที่ผูเรียนจะ

ไดรับ 

 

 ความถูกตองครบถวนของเน้ือหา 

 4.3 Interaction Design อธิบายใหเห็นวาการออกแบบ CAI นี้มีรูปแบบการโตตอบระหวางผูเรียนและคอมพิวเตอร

อยางไรบาง เชน การสอนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว มีเสียงอานคําศัพท เมื่อคลิ๊ก

เลือกรูปสัตวน้ันๆ หรือมีเสียงรองของสัตวแตละชนิด เมื่อเลื่อนเมาสผาน หรือสอนวิชาการนับ

เลข สามารถ Drag&Drop ผลไมใสในตระกราไปพรอมๆ กับเสียงนับได 

เขียนอธิบายการออกแบบวิธีการติดตอใชงานของผูเรียนกับบทเรียน โดยอธิบายประเด็น

ตอไปนี้ 

 Layout ของหนาจอสําหรับผูใช  

 วิธีการที่ผูใชจะใชในการติดตอ เชนการใชเมนู การใช Graphical user 

interface (GUI)  

 ควรแสดงโครงสรางของเมนูที่ออกแบบใหใช (Menu map) ไมจําเปนตอง

แสดงทุกหนาจอ เพราะเปนการอธิบายวิธีการและแนวทางในการออกแบบ

สําหรับผูใชแตละกลุม  

 ใหอธิบายลักษณะของ feedback ที่ระบบโตตอบกับผูใชที่เปนระบบเชนการ

แจงเมื่องานเสร็จสมบูรณ การแจงเมื่อไมสามารถดําเนินการตามสั่งได 

 ในกรณีที่มีการออกแบบโดยใชภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะตองแสดงใหเห็นวา

กลุมผูใชกลุมใดที่ตองสื่อสารแบบนี้ รวมทั้งจะตองควบคุมขอมูลใหเปนภาษา

ที่ตรงกัน และหากในระบบนั้นมีการใช 2 ภาษา จะตองมีวิธีการควบคุมการ

 ความเหมาะสมของการออกแบบ user 

interface เชน เมนู ฟอรม GUI ที่ใชในการ

โตตอบระหวางผูใชกับระบบ 

 ใชงานงาย เรียนรูงาย 

 เหมาะสมกับกลุมผูใช  

 ภาษาที่ใชสื่อสาร 

 นาดู สวยงาม 

 ความคงเสนคงวา (Consistency) 
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นําเขาขอมูลดวย เชนชื่อแผนกมีการเก็บขอมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หาก

เปนหนาจอภาษาอังกฤษจะนําขอมูลใดมาแสดง  

รูปที่นํามาแสดงในหัวขอยอยนี้จะตองสามารถอานออกและเห็นโครงสร างหรือ

องคประกอบของหนาจอไดอยางชัดเจน 

 

 4.4 การออกแบบ Input อธิบายการออกแบบหนาจอผูใชแตละกลุมเพื่อใสขอมูลเขาสูระบบ ดังนั้นจํานวนหัวขอ

ยอยจะเทากับจํานวนกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับการนําขอมูลเขาสูระบบ  

การอธิบายหนาจอการนําเขาขอมูลประกอบดวย 

 วัตถุประสงคของการใชงาน  

 Layout ของหนาจอนั้น พรอมคําอธิบายสวนประกอบที่แจกแจงวาสวนใดที่

ขอมูลมาจากฐานขอมูลหรือโดยระบบ หรือโดยการคํานวณจากคาที่มีอยูแลว 

และสวนใดที่ผูใชตองกรอกซึ่งตองอธิบายทั้งสวนบังคับกรอกและสวนที่จะ

กรอกหรือไมก็ได 

 ความถี่ในการใชงาน (เชนทุกวัน, หรือทุกเดือน)  

 กรณีที่เปนสวนที่กรอกโดยผูใชใหอธิบายวิธีการตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล (Data validation) ดวยวาไดตรวจสอบการกรอกในสวนใด และ

ตรวจสอบอยางไร 

การอธิบายการออกแบบการนําเขาขอมูลนี้ใชการเขียนบรรยายเปนหลักและใชรูป

ประกอบเพื่อการบรรยายนั้น ไมใชการนํารูปของหนาจอตางๆมาเรียงกันในลักษณะ Photo 

gallery   

 

 ตรวจสอบความครบถวน เหมาะสมของการใช

งาน 

 ปริมาณการนําเขาขอมูลโดยผูใชควรนอยที่สุด

เทาที่เปนไปได 

 การวางรูปแบบของการกรอกขอมูลที่เปน

หมวดหมู 

 ใชงานงาย เรียนรูงาย 

 เหมาะสมกับกลุมผูใช  

 ภาษาที่ใชสื่อสาร 

 นาดู สวยงาม 

 ความคงเสนคงวา (Consistency) 

 4.5 การออกแบบ Output อธิบายการออกแบบรายงานหรือผลลัพธที่ผูใชแตละกลุมไดรับ รวมทั้งใชอธิบายกรณีที่

เปนการใสขอมูลบางสวนเพื่อการได Output เชนการใสเงื่อนไขของการคนหา จํานวนหัวขอ

ยอยก็จะเทากับจํานวน user group ที่ไดรับ Output จากระบบ 

 ตรวจสอบความครบถวน เหมาะสมของการใช

งาน 
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ในการอธิบายการออกแบบผลลัพธประกอบดวย 

 วัตถุประสงคของการใช Output 

 Layout ของ Output พรอมคําอธิบาย 

 หนาจอแสดง Output หรือ รูปแสดง Printed report 

 ความถี่ในการใชงานหรือเงื่อนไขในการออกรายงาน 

 ขอมูลมาจากไหน(ตารางใด, attribute ใด หรือคํานวณอยางไร 

 อธิบายเงื่อนไขของการแสดงขอมูลเชน เกณฑที่ใชในการจัดเรียง หรือการจัด

กลุมของการแสดงขอมูล (Control break หรือ group by) 

 

 4.6 การออกแบบฐานขอมูล 

(ถามี) 

อธิบายใหเห็นวาโครงสรางของฐานขอมูลของระบบใหมเปนอยางไร 

ในการอธิบายออกแบบฐานขอมูล ใหแสดงการออกแบบในระดับแนวคิด (Conceptual 

level) ที่แสดง entity, attribute (หากมีพื้นที่พอที่จะเขียนได ก็ใหเขียนดวย  แตถามี

รายละเอียดมากเชน 10 attribute ขึ้นไป ก็ไมจําเปนตองนํามาเขียนใน ER diagram แตให

แสดงใน Data dictionary ใหครบถวน), relationship name, relationship constraint (ทั้ง 

cardinality และ participation constraint อยางชัดเจน) การออกแบบในระดับ 

Conceptual นี้จะตองไมมี Foreign key ใดๆ และใหแสดงความสัมพันธแบบ N:N โดยไมตอง

แปลงใหอยูในรูป 1:N 

การเขียน ER diagram นักศึกษาสามารถใชซอฟตแวรอะไรวาดก็ได แตตองสามารถแสดง

รายละเอียดของโครงสรางขอมูลและเงื่อนไขตางๆไดอยางถูกตอง ตรงกันกับรูปแบบของการ

เขียนที่ได review ไวในบทที่ 2 

การวาด ER diagram จะตองใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา 12 จุด เสนที่ใชในการ

เชื่อมโยงทั้งหลายเมื่อพิมพแลวตองสามารถอานไดชัดเจน 

จากนั้นใหแสดงโครงสรางของตารางที่เกิดจากการแปลง ER diagram โดยใช Data 

dictionary ที่ประกอบดวย ชื่อAttribute, คําอธิบาย (ไมใชคําแปล ดังนั้นจึงตองบรรยายให

 รูปที่ใชแสดงเปนการออกแบบในระดับ 

Conceptual (ไมมี FK, มี N:N relationship)  

 ความถูกตองและครบถวนของการออกแบบ

ฐานขอมูล 
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เขาใจวาสิ่งที่เก็บคืออะไร), ลักษณะขอมูล (ประเภทขอมูลและขนาด), Primary key, Foreign 

keyและตารางอางอิง, Constraint หรือขอจํากัดตางๆของขอมูล เชน Not null และ 

Uniqueness กรณีที่เปนขอมูลที่มีคาอยูใน Finite set ใหอธิบายความหมายของคาที่เปนไปได

ทุกคา ใหนักศึกษาตรวจสอบการพิมพดวยวาทุกครั้งที่ขึ้นหนาใหมตารางที่ตอเนื่องแบบขาม

หนาจะตองแสดงหวตารางในหนาถัดไปดวยเสมอ (ไมมีตารางที่ไมมีหัวคอลัมน) 

ในการออกแบบฐานขอมูลนี้ สิ่งที่นักศึกษาทําอีกอยางหนึ่งคือการกําหนดคียสําหรับขอมูล 

(Data coding) หาก Attribute ที่นํามาใชเปนคียมีการกําหนดขึ้นใหม นักศึกษาจะตองอธิบาย

วิธีกําหนดรหัสดวย 

 

5. การพัฒนาและ

ทดสอบ 

5.1 การพัฒนา CAI ใหอธิบายโครงสรางของ CAI ที่พัฒนาขึ้นตามที่ไดออกแบบไวในบทที่ 4 โดยอธิบายวาใน

การสรางโปรแกรมและฐานขอมูล(ถามี) นี้ประกอบดวย program file และ data file 

อะไรบาง 

การเขียนรายงานในหัวขอน้ีเพื่อใหทราบวาจากที่ไดออกแบบมาน้ัน เมื่อนํามาสราง 

นักศึกษาไดเขียนโปรแกรมหรือฟงกชั่นการทํางานอะไรบาง รวมทั้งอธิบายความสอดคลอง

ระหวางการเขียนโปรแกรมกับการออกแบบใหเห็น 

 

 ความถูกตองครบถวนของเน้ือหา 

 5.2 การติดตั้งระบบ เขียนอธิบายขั้นตอนของการติดตั้ง CAI รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขการติดตั้ง 

(Configuration) ตางๆที่จําเปน 

ถาเปนการติดตั้งในลักษณะที่เปน default ของตัวโปรแกรมก็ไมตองลงรายละเอียดใน

สวนนี้ แตอยูในคูมือของผูดูแลระบบ (System administrator) 

  ถามีสวนที่ตองระบุเฉพาะเจาะจงสําหรับ CAI ที่พัฒนา ก็ควรมีรายละเอียดการ

กําหนดคาตางๆอยางชัดเจนดวย  แตไมใชใสมาแตรูป  

 

 ความถูกตองครบถวนของเน้ือหา 

 5.3 การทดสอบกับ อธิบายใหเห็นวาระบบนี้ไดมีกระบวนการทดสอบการยอมรับเพื่อใชงานโดยผูใช  ความถูกตองครบถวนของเน้ือหา 
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กลุมเปาหมาย (Acceptance test)อยางไร และผลของการทดสอบเปนอยางไร  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ มีเปาหมายเพื่อใหผูใชกลุมตางๆ สามารถใชงานไดใน

ระดับใด ผูพัฒนาจึงควรมีวิธีการที่ใชในการทดสอบระบบรวมทั้งนําผลของการทดสอบมา

วิเคราะหดวย   

 

6. สรุปผลและ

ขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล เขียนอธิบายผลที่ไดจากการพัฒนาวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม ผลที่ไดเปนอยางไร 

อภิปรายผลนั้น ควรเขียนประมาณ 1 - 2 หนากระดาษ 

 

 ความถูกตองครบถวนของเน้ือหา 

 6.2 ปญหาในการดําเนินงาน 

(ถามี) 

บรรยายสิ่งที่พบในการพัฒนาซ่ึงนักศึกษาเห็นวาเปนปญหาหรืออุปสรรค เชนปญหาเชิง

เทคนิค ปญหาดานการจัดการ 

 

  ความเหมาะสมของเนื้อหา 

 6.3 ขอเสนอแนะ ในบทเรียนชวยสอนที่พัฒนาน้ี ควรมีความสามารถเพิ่มเติมในประเด็นใดบาง การเขียน

บรรยายในสวนน้ีจะตองไมใชงานที่นักศึกษายังทําไมเสร็จ แตเปนสวนที่จะใชเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานหรือฟงกชั้นงานที่สงเสริมใหระบบใชงานไดกวางขวางหรือสะดวก

ขึ้น 

 

 ความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหา 

บรรณานุกรม   เขียนในรูปแบบที่กําหนดในคูมือ เรียงลําดับตามตัวอักษร 

 ตรวจสอบวาไดระบุแหลงขอมูลที่นํามาใชในรายงานไดอยางครบถวน รวมทั้งตอบ

คําถามไดวานํามาใชในสวนใดของการทํางานวิจัยนี้ 

 คุณภาพของแหลงขอมูล ไมลาสมัย และมีความถูกตองเชื่อถือได 

 คุณภาพแหลงขอมูล 

 ความครบถวนของขอมูล 

 ความถูกตองในรูปแบบการเขียน 

ภาคผนวก   ภาคผนวกมีการแบงหัวขออยางเหมาะสม เชนภาคผนวก ก แสดงแบบฟอรมที่ใชใน

ระบบปจจุบัน ภาคผนวก ข แสดงระเบียบการลาจากคูมือพนักงาน เปนตน 

 ในแตละภาคผนวกหากมีรายละเอียดยอยใหมีคําอธิบายใหเขาใจภาพรวมดวย เชน

จากภาคผนวก ก มีแบบฟอรมมากกวา 1 แบบ ก็ใหเขียนอธิบายดวยวาในภาคผนวก

 ความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหา 



 

โครงสรา้งรายงานในลกัษณะของ CAI (Computer-Aided Instruction)  
 

2555  หนา 11 จาก 11 

ชื่อบท หัวขอยอย เนื้อหา แนวทางการประเมิน 

นี้มีแบบฟอรมอะไรบาง แสดงไวในหนาใด  

 ตองมีคูมือการใชงาน (User manual) ดวย 

 อธิบายขั้นตอนการใชงานของ User group ทุกกลุม โดยการอธิบายจะตองใชการ

บรรยายเปนหลัก และแสดงหนาจอประกอบ ไมใชการเรียงรูปตอกัน 
 


