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 อาจารยทีป่รึกษาโครงงานจะตอง

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของ

ชื่อโครงงานทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

เมื่อยื่นขอสอบปองกัน รวมทัง้ความ

ครบถวน เหมาะสมและถูกตองของ

บทคัดยอและ abstract รวมทั้งความถูก

ตองตามหลักไวยากรณดวย 

1.  บทนํา 1.1 ความสําคัญและ

ที่มาของปญหา 

เปนการอธิบายใหเขาใจวาปญหาที่เลือกมานั้นมีที่มาจากไหน และวิธีการ

แกปญหาที่มีอยูเดิมนั้นมีขอดอย/ขอเสียอยางไร ทําไมนักศึกษาจึงเลือกทําหัวขอ

วิจัยนี้  

ในการเขียนสวนนี้ควรมีการอางถึงที่มาของขอมูลหรือวิธีการที่นํามาเปน

ประเด็นปญหา และเขียนอธิบายปญหาเปนขอๆ 

 

 อธิบายแจกแจงไดตรงประเด็น เปน

ระบบ และมทีี่มาของขอมูลที่เชื่อถือได 

 1.2 วัตถุประสงคของ

การพัฒนาระบบ 

เขียนอธิบายใหเขาใจวัตถุประสงคเปนรายขอวาตองการพัฒนาโมเดล/

อัลกอริทึมนี้ไปเพื่ออะไร เชน 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลดานความเร็วและความแมนยํา 

(แสดงวามีความตองการเครื่องมือมาชวยในการประมวลผลที่มีความเร็ว

 ระบเุปาหมายของการดําเนินโครงการได

อยางชัดเจน เหมาะสม 
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สูงขึ้นและมีความแมนยํามากขึ้น ซึ่งในบทที่ 3 วิเคราะหวาวิธีการ

แกปญหาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพดังกลาวนั้นคืออะไร และตองการ

วิธีการ (Method) อะไรบางมาชวยในการแกไขปญหา และในบทที่ 4 

จะตองออกแบบโมเดล/อัลกอริทึมที่นําเสนอ รวมทั้งเครื่องมือแนะนํา 

หรือทดสอบทางเลือกตางๆ มีลักษณะอยางไร หากมีสูตรจะตองแสดง

และอธิบายดวย) 

 

ในการนําเสนอโมเดล/อัลกอริทึมสวนใหญมักใชเพื่อแกปญหา หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นการเขียนวัตถุประสงคก็ควรจะชี้ใหเห็น

เปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน โดยแจกแจงเปนขอๆ ประมาณ 3-4 ขอ  

ในบทสรุป บทที่ 6 ซึ่งเปนบทสุดทายควรนําวัตถุประสงคมาชวยสรุปวา 

วิธีการที่ไดนําเสนอนั้น (โมเดล/อัลกอริทึม) ไดบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้หรือไม 

อยางไร 

 

 1.3 ขอบเขตของระบบ เปนการอธิบายความสามารถของโมเดล/อัลกอริทึมที่จะพัฒนาเปนขอๆ โดย

การอธิบายหัวขอนี้คือ Scope and boundary รวมทั้งขอจํากัดตางๆ ของ

สภาพแวดลอมที่จะนําโมเดล/อัลกอริทึมนั้นไปใชได  

ในการอธิบายจะกลาวถึง 

 ระบุ Domain ของปญหาที่ตองการแกไข เชน  

o สรางโมเดลในการคนหาเสนทางเดินรถที่สั้นที่สุด หรือเสีย

 ระบุ Domain ของปญหาที่ตองการ

แกไขไดอยางชัดเจน 

 มีปรมิาณเนื้องานเพียงพอ 

 อาจารยทีป่รึกษาควรตรวจสอบการทํา 

Preliminary study ดวยวานักศึกษาได
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คาใชจายนอยที่สุด 

o สรางโมเดลสําหรับการตัดสินใจในการเปด/ปดประตูระบาย

น้ํา 

 อธิบายสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่จะสรางโมเดล/อัลกอรทิมึ

เพื่อแกปญหาใหชัดเจน รวมทั้งอธิบายขอจํากัดดานสภาพแวดลอม 

 ระบุความสามารถของโมเดล/อัลกอริทมึที่เสนอเปนขอๆ ชัดเจน 

 ระบุวิธีการวัด ประเมินผล รวมทัง้แหลงขอมลูที่ใชทดสอบ (ถามี) 

 ขอบเขตดานขอมลู จะระบุขอมูลหลักทีร่ะบบจะครอบคลุม โดยไม

ตองแจกแจง attribute (ถามี) 

 ความจําเปนดานการเชื่อมตอกับระบบอื่นๆ ในบางกรณีระบบที่

สรางขึ้นจําเปนตองใชขอมูลที่มีอยูแลว (import data) ในระบบ

อื่น ก็จะตองแจกแจงดวยวาตองเชื่อมตอกับระบบใด รวมทั้ง

ผลลัพธของระบบที่ไดสรางขึ้นนี้อาจจะตองสงตอใหระบบอื่น 

(export data) ซึ่งก็ตองระบุวา output ของระบบนี้จะสงให

ระบบใดใชบาง (ถามี) 

 

การเขียนอธิบายขอบเขตใหไดดี นักศึกษาจะตองทําการศึกษาระบบเบื้องตน 

(Preliminary study) มาแลว 

 

ดําเนินการอยางไร 



โครงสรางรายงานในลกัษณะของ Model/algorithm development  
 

2555  หนา 4 จาก 14 

ชื่อบท หัวขอยอย เนื้อหา แนวทางการประเมิน 

 1.4 ประโยชนที่ไดรบั

จากการพัฒนา

ระบบ 

เปนการแจกแจงใหเห็นวาระบบนี้มีประโยชนตอใครบางในประเด็นใด ให

เขียนเปนขอๆ เชน ชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสามารถทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเปนอัตโนมัติมากขึ้น 

 

 มีความถูกตอง เหมาะสม 

 1.5 แผนการดําเนินงาน เปนการอธิบายขั้นตอนการทําวิจัยของนักศึกษา วานักศึกษาแตกงานอยางไร

และเพื่อใหแนใจวานักศึกษามองงานไดอยางทะลุปรุโปรงวาในการทํางานวิจัยนี้

นักศึกษาจะตองทําอะไรบาง รวมทั้งประมาณการระยะเวลาที่ใชในการทํางานแต

ละงาน 

นักศึกษาควรประยุกตใชองคความรูจากวิชา Computer project 

management ในการทํา Work breakdown และจัดลําดับ รวมทั้งระยะเวลาใน

การทํางานยอย  

 

 มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ควรจะเปน

อยางครบถวน 

 ไดแสดงรายละเอียดหรอืงานยอยได

อยางเหมาะสม 

 ระบเุครื่องมือที่ใชในงานดําเนินการ  

 

 1.6 เครื่องมอืที่ใชในการ

พัฒนา 

เปนการเขียนอธิบายอุปกรณทั้งฮารดแวร ซอฟตแวรตางๆ ที่นักศึกษาใชใน

การพัฒนาระบบตามโมเดล/อัลกอริทึมที่นําเสนอ โดยเฉพาะซอฟตแวรจําเปนตอง

ระบุเวอรชันที่นักศึกษาจะนํามาใชดวย  

ควรระบุเฉพาะเครื่องมือที่สําคัญตอการพัฒนาระบบตามโมเดล/อัลกอริทึมที่

นําเสนอจริงๆ เครื่องมือประเภททําเอกสารหรือตกแตงความสวยงามไมนาที่

จะตองระบุ (ยกเวนงานประเภท Animation และ การพัฒนา Content) 

ตัวอยางเครื่องมือที่ไมจําเปนตองระบ ุ

     Microsoft Word 

พิจารณาความเหมาะสมของการเลอืก

เครื่องมือ เชน ไมใชซอฟตแวรทีล่าสมัย หรือ 

ใชมากเกินจําเปน 
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     Photoshop 

 

2. การทบทวน

วรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎี ในการเขียนหัวขอนี้ นักศึกษาจะตองเขาใจเสียกอนวาในการทําวิจัยนี้

จําเปนตองมีองคความรูใดบางเพื่อนํามาเขียนเปนหัวขอยอย ตัวอยางเชน 

2.1.1 การจัดกลุมขอมลู (Clustering) 

2.1.2 การวิเคราะหแนวโนม (Trend analysis) 

เหลานี้เปนหัวขอที่นักศึกษาจําเปนตองมีความรูหากนักศึกษาจะทําเหมือง

ขอมูล จากนั้นนักศึกษาจึงหาแหลงขอมูลวาเรื่องเหลานี้ควรหาไดจากที่ใด แหลง

สารสนเทศสําหรับหัวขอทฤษฎีนี้เนนในเรื่องความนาเชื่อถือวาเปนผูที่รูในเรื่อง

นั้นๆ 

การเขียนรายงานในบทนี้ไมใชการ Cut & Paste และอางวาลอกมาจากที่

ไหน แตตองเปนการอานและเรียบเรียงใหม รวมทั้งศึกษาใหตรงประเด็น ควร

เจาะจงวิธีการที่เกี่ยวของโดยตรง ไมใชการศึกษาเรื่องที่เปนพื้นฐานมากๆ เชน 

การทําเหมืองขอมูลคืออะไร  

ทุกเรื่องที่ review จะตองเห็นไดจากรายงานวานักศึกษาไดนํามาใชในสวน

ใดบาง และไม review สิ่งที่ไมไดนํามาใช (ยกเวนการศึกษาเปรียบเทียบ) 

ไมอนุญาตใหนําผลการทําทบทวนวรรณกรรมของผูอื่นมาใช (Secondary 

source) นักศึกษาจะตองเรียบเรียงเนื้อหาเอง และอางอิงที่มาดวยวานํามาจาก

แหลงสารสนเทศใด การอางอิงนี้จะตองตรงกับรายการในบรรณานุกรม 

 

 ความครบถวนขององคความรูที่

นักศึกษาควรทราบเพื่อทํางานวิจัยนี ้

 คุณภาพแหลงขอมลู 

 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใช

การ cut & paste นักศึกษาจะตอง

เขียนไดอยางมีความกลมกลืน ตอเนื่อง

และเปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลกั

ไวยากรณ 
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 2.2 งานวิจัยที่ใกลเคียง กําหนดใหนักศึกษาตอง review งานวิจัยอยางนอย 10 งาน ซึ่งเปนงานวิจัย

ที่มี Domain ปญหาเดียวกันกับที่นักศึกษาตองการนําเสนอโมเดล/อัลกอริทึมเพื่อ

แกปญหา หรือเปนโมเดล/อัลกอริทึมประเภทเดียวกันกับที่นักศึกษานํามาใช โดย

งานวิจัยนั้นจะตองตีพิมพไมเกิน 3 ป เชน หากปปจจุบันคือ ป 2553 งานวิจัยที่

คนมาตองตีพิมพระหวางป 2551 – 2553 (ยกเวนบางกรณีที่ไมสามารถหาได 

หรืออัลกอริทึมนั้นไดมีการนําเสนอมานานแลวโดยไมมีอัลกอริทึมที่ดีกวาเกิดขึ้น

ภายหลังจากนั้น) สามารถ review ไดจากการตีพิมพทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

บทความทั้ง 10 เรื่องนี้ใหนักศึกษาอาน และเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

คัดเลือกเรื่องที่เหมาะสมมาใช ซึ่งไมควรตํ่ากวา 4 บทความ 

ในการอานงานวิจัยนั้นไมใชการอานบทคัดยอ แตตองศึกษาใหเขาใจประเด็น

ปญหา ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการที่นําเสนอ จุดเดน ขอดอย/ขอจํากัด ปญหา

อุปสรรค และผลลัพธ โดยเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่นักศึกษาเสนอ และตองเขียน

อธิบายใหเห็นการทํางานของวิธีการ/โมเดล/อัลกอริทึมที่มีผูนําเสนอหรือมีการใช

งานอยูในปจจุบัน ซึ่งอาจมีหลายวิธีการที่นักศึกษาจะนําวิธีการเหลานั้นมาใชหรือ

ปรับปรุงเพื่อเปนสวนหนึ่งของงานของนักศึกษา 

สําหรับการเปรียบเทียบ นักศึกษาจะตองทําตารางแสดงการเปรียบเทยีบและ

ระบุประเด็นที่นักศึกษาใชเปรียบเทียบใหเห็นอยางชัดเจน 

 

 คุณภาพแหลงขอมลู 

 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใช

การ cut & paste นักศึกษาจะตอง

เขียนไดอยางมีความกลมกลืน ตอเนื่อง

และเปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลกั

ไวยากรณ 

 คุณภาพการสังเคราะหขอมลูที่ไดจาก

การวิจัย  

 ความถูกตองของประเด็นและขอมลู

เปรียบเทียบในตาราง 

 

 2.3 เทคโนโลยทีี่ใชใน

การพัฒนา 

อธิบายการศึกษาเครื่องมือที่นักศกึษาจะใชในการสรางระบบตามโมเดล/

อัลกอริทึมที่นําเสนอ โดยเปนการศึกษาทีจ่ําเพาะเจาะจง เชน ASP.NET 
 ความครบถวนของการ review 

ซอฟตแวรหลักที่จะตองใช 
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framework เวอรชั่น 2.0, Single Sign-on authentication เปนตน โดยใหระบุ

ความสามารถของเทคโนโลยีที่ใช และขอจํากัด (ถามี) 

 

 ความถูกตองของเนื้อหาและคุณภาพ

แหลงขอมูล 

 คุณภาพการเรียบเรียง เนื่องจากไมใช

การ cut & paste นักศึกษาจะตอง

เขียนไดอยางมีความกลมกลืน ตอเนื่อง

และเปนระบบ 

 ใชภาษาเขียนที่ถูกตองตามหลกั

ไวยากรณ 

3. การวิเคราะห 3.1 การวิเคราะห

โมเดล/อัลกอรทิึม* 

 

*หัวขอดานการ

วิเคราะหโมเดล/

อัลกอริทึม ใชชื่อหัวขอ

ตามความเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของ

อาจารยทีป่รึกษา 

ทําการวิเคราะหโมเดล/อัลกอริทึมในประเด็นตอไปนี้  

 ขั้นตอนการทํางาน และ parameter ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 รายละเอียดขอมูลตางๆ ที่ ใช เชน โครงสร างฐานขอมูล 

แฟมขอมูล (ถามี) 

 สูตรการคํานวณตางๆ ที่เกี่ยวของ  

 ผลการวิเคราะหที่แสดงใหเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนําโมเดล/

อัลกอริทึมไปใชในสภาพแวดลอมหรือสถานการณของปญหาที่

กําหนดไดหรือไมอยางไร หรือตองนํามาปรับปรุงอยางไรเพื่อให

สอดคลองกับภาพแวดลอมหรือสถานการณของปญหา 

 

 ความครบถวนของการศึกษาวิธีการ/

โมเดล/อัลกอรทิึมทีจ่ําเปนตองใช 

 ความถูกตองของการใช Flowchart 

diagram 

 มีผลการวิเคราะห 

4. การออกแบบ  4.1 สถาปตยกรรมของ  อธิบาย System requirement ของระบบใหมวาจะตองใชฮารดแวรที่มี  ความถูกตองและครบถวนของการ
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ระบบใหม คุณสมบัติอยางไร รวมทั้งซอฟตแวรระบบ เครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บ

ขอมูลอยางไร (ความตองการขั้นต่ํา – minimum requirements) จึงจะทําให

ระบบใหมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การเขียนจะตองแจกแจงคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของฮารดแวร 

สําหรับซอฟตแวรตองระบุเวอรชั่น พื้นที่วางที่จําเปนตองมีเพื่อใชจัดเก็บขอมูล 

และควรเขียน Diagram ประกอบ  

ในกรณีที่ใชสถาปตยกรรมของระบบที่จุดใชงาน (workstation) มีความ 

สามารถตางกัน เชน สถาปตยกรรม client/server จะตองระบุความตองการขั้น

ต่ําของฮารดแวรและซอฟตแวรที่เครื่อง Client และเครื่อง Server จําเปนตองมี

ใหเห็นอยางชัดเจน 

 

อธิบาย 

 4.2 การออกแบบ

กระบวนการ 

อธิบายขั้นตอนการทํางานของโมเดล/อัลกอริทึมที่เสนอ แสดงใหเห็นฟงกชั่น

การทํางานวาแบงฟงกชั่นของการทํางานอยางไร โดยแสดงดวย Flowchart 

diagram หรือ Pseudocode กรณีเปน Mathematical model ใหอธิบายที่มา

ของสูตรนั้นดวย 

ถึงแมในการเขียนรายงานในหัวขอนี้จะเนนในเรื่องของการเขียน diagram 

แตจะตองมีการเขียนคําอธิบายประกอบ โดยในการเขียนจะตองเริ่มจากการ

บรรยาย จากนั้นจึงอธิบายรายละเอียดการทํางานหรือความหมายตาม Diagram 

ตางๆ ที่นํามาใสไวทุกรูป การเขียนจะเชื่อมโยงคําอธิบายตางๆ ใหมีความ

ตอเนื่องกัน ไมใชการเขียนเปนทอนๆ 

 ความถูกตองของการใช Flowchart 

diagram  

 ความครบถวนของฟงกชั่นการทํางาน  

 รูปแบบการเขียนเปนไปตามขอกําหนด  

 มีการเขียนอธิบายรายละเอียดของ 

diagram ทุกรปู รวมทัง้การทํางานของ

ทุก Process ที่อยูในรูปนั้นๆ 
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นักศึกษาจะตองแนใจวาเมื่อสั่งพิมพแลว รูปหรือแผนผังตางๆสามารถอาน

ออกไดชัดเจน  ขนาดของตัวอักษรใน diagramมีขนาดไมต่ํากวา 12 จุด  ไมให

ใชการ highlight หรืองานใชแสงเงา (Shadow) เนื่องจากเมื่อพิมพขาว-ดําแลวจะ

ทําใหอานไดลําบาก การเขียนตัวอักษรตางๆ ใน diagram จะตองอยูในแนวนอน

ทั้งหมด 

 

 4.3 การออกแบบ

แฟมขอมูล (ถาม)ี 

อธิบายใหเห็นวาโครงสรางขอมูล และแฟมขอมูลที่โมเดล/อัลกอริทึม 

จําเปนตองใชมีลักษณะอยางไร ทั้งแฟมขอมูลที่ตองใชเปน input และแฟมขอมูล

ที่เปน output  

 

 ความถูกตองและครบถวนของการ

ออกแบบแฟมขอมลู 

 4.4 การออกแบบ User 

interface (ถามี) 

เขียนอธิบายการออกแบบวิธีการติดตอใชงานของผูใชกับระบบ โดยอธิบาย

ประเด็นตอไปนี้ 

 Layout ของหนาจอสําหรับผูใช  

 วิธีการที่ผูใชจะใชในการติดตอ เชน การใชเมนู การใช Graphical 

user interface (GUI) (ถามี) 

 ควรแสดงโครงสรางของเมนูที่ออกแบบใหใช (Menu map) ไม

จําเปนตองแสดงทุกหนาจอ เพราะเปนการอธิบายวิธีการและ

แนวทางในการออกแบบสําหรับผูใช (ถามี) 

 ใหอธิบายลักษณะของ feedback ที่ระบบโตตอบกับผูใชที่เปน

 ความเหมาะสมของการออกแบบ user 

interface เชน เมนู ฟอรม GUI ที่ใชใน

การโตตอบระหวางผูใชกบัระบบ 

 ใชงานงาย เรียนรูงาย 

 เหมาะสมกับกลุมผูใช  

 ภาษาที่ใชสื่อสาร 

 นาดู สวยงาม 

 ความคงเสนคงวา (Consistency) 
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ระบบ เชน การแจงเมื่องานเสร็จสมบูรณ การแจงเมื่อไมสามารถ

ดําเนินการตามสั่งได 

 ในกรณีที่มีการออกแบบโดยใชภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะตอง

แสดงใหเห็นวากลุมผูใชกลุมใดที่ตองสื่อสารแบบนี้ รวมทั้งจะตอง

ควบคุมขอมูลให เปนภาษาที่ตรงกัน เชน ในฟอรมใชคําวา 

Department ขอมูลที่เก็บจะตองเปน “Accounting” ไมใช 

“บัญชี” เปนตน และหากในระบบนั้นมีการใช 2 ภาษา จะตองมี

วิธีการควบคุมการนําเขาขอมูลดวย เชน ชื่อแผนกมีการเก็บขอมูล

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หากเปนหนาจอภาษาอังกฤษจะนํา

ขอมูลใดมาแสดง  

รูปที่นํามาแสดงในหัวขอยอยนี้จะตองสามารถอานออกและเห็นโครงสราง

หรือองคประกอบของหนาจอไดอยางชัดเจน 

 

 4.5 การออกแบบ 

Input  

อธิบายการออกแบบหนาจอผูใชเพื่อใสขอมูลเขาสูระบบ การอธิบายหนาจอ

การนําเขาขอมูลประกอบดวย 

 วัตถุประสงคของการใชงาน  

 Layout ของหนาจอนั้น (ถามี) คําอธิบายสวนประกอบที่แจกแจง

วาสวนใดที่ขอมูลมาจากฐานขอมูลหรือโดยระบบ หรือโดยการ

คํานวณจากคาที่มีอยูแลว หรือนํามาจากไฟลขอมูล และสวนใดที่

 ตรวจสอบความครบถวน เหมาะสมของ

การใชงาน 

 ปริมาณการนําเขาขอมลูโดยผูใชควร

นอยที่สุดเทาทีเ่ปนไปได 

 การวางรปูแบบของการกรอกขอมลูที่

เปนหมวดหมู 
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ผูใชตองกรอกซึ่งตองอธิบายทั้งสวนบังคับกรอกและสวนที่จะ

กรอกหรือไมก็ได 

 กรณีที่เปนสวนที่กรอกโดยผูใชใหอธิบายวิธีการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล (Data validation) ดวยวาไดตรวจสอบการ

กรอกในสวนใด และตรวจสอบอยางไร 

การอธิบายการออกแบบการนําเขาขอมูลนี้ใชการเขียนบรรยายเปนหลักและ

ใชรูปประกอบเพื่อการบรรยายน้ัน ไมใชการนํารูปของหนาจอตางๆ มาเรียงกันใน

ลักษณะ Photo gallery   

 

 ใชงานงาย เรียนรูงาย 

 เหมาะสมกับกลุมผูใช  

 ภาษาที่ใชสื่อสาร 

 นาดู สวยงาม 

 ความคงเสนคงวา (Consistency) 

 4.6 การออกแบบ 

Output 

อธิบายการออกแบบรายงานหรือผลลัพธที่ไดรับ รวมทั้งใชอธิบายกรณีที่เปน

การใสขอมูลบางสวนเพื่อการได Output เชน การใสเงื่อนไขของการคนหา  

ในการอธิบายการออกแบบผลลัพธประกอบดวย 

 วัตถุประสงคของการใช Output 

 Layout ของ Output พรอมคําอธิบาย 

 หนาจอแสดง Output หรอื รูปแสดง Printed report 

 อธิบายเงื่อนไขของการแสดงขอมูล เชน เกณฑที่ใชในการจัดเรียง 

หรือการจัดกลุมของการแสดงขอมูล (Control break หรือ 

group by) 

 

 ตรวจสอบความครบถวน เหมาะสมของ

การใชงาน 
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5. การพัฒนาและ

ทดสอบ 

5.1 การพัฒนา

โปรแกรมและ

ฐานขอมูล 

ใหอธิบายโครงสรางของโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนตามที่ไดออกแบบไวในบทที่ 4 

โดยอธิบายวาในการสรางโปรแกรมและแฟมขอมูลนี้ประกอบดวย program file 

และ data file อะไรบาง 

ในการเขียนอธิบายไฟลโปรแกรมนั้นใหเขียนอธิบายฟงกชันการทํางานดวย 

พรอมทั้งเขียน Program decomposition chart (Hierarchy chart)  

การเขียนรายงานในหัวขอนี้เพื่อใหทราบวาจากที่ไดออกแบบมานั้น เมื่อ

นํามาสรางโดยใชแนวคิดแบบ modularity นักศึกษาไดเขียนโปรแกรมหรือ

ฟงกชันการทํางานอะไรบาง รวมทั้งอธิบายความสอดคลองระหวางการเขียน

โปรแกรมกับการออกแบบใหเห็น 

 

 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

 5.2 การติดตั้ง เขียนอธิบายขั้นตอนของการติดตั้งระบบ (Application program) รวมทัง้

การกําหนดเงือ่นไขการติดตั้ง (Configuration) ตางๆ ที่จําเปน 

ถาเปนการติดตัง้ในลักษณะที่เปน default ของตัวโปรแกรมก็ไมตองลง

รายละเอียดในสวนนี้ แตอยูในคูมือของผูดูแลระบบ (System administrator) 

ถามีสวนที่ตองระบุเฉพาะเจาะจงสําหรับระบบที่พัฒนา ก็ควรมีรายละเอียด

การกําหนดคาตางๆ อยางชัดเจนดวย แตไมใชใสมาแตรูป  

 

 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

 5.3 การทดสอบ อธิบายใหเห็นวาระบบนี้ไดมีกระบวนการทดสอบความถูกตองในการทํางาน

ของฟงกชันตางๆ และผลของการทดสอบเปนอยางไร  
 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 
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 5.4 การทดลองและผล

การทดลอง 

อธิบายการทําการทดลองหรือวิธีการหาผลลัพธตามโมเดล/อัลกอริทึมที่

นําเสนอ เพื่อพิสูจนวาโมเดล/อัลกอริทึมสามารถทํางานไดตามที่ระบุขอบเขต มี

การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล/อัลกอริทึมตามที่ระบุในขอบเขต โดยมีการ

ระบุสภาพแวดลอมในการทดลองที่ชัดเจน และระบุแหลงขอมูลที่นํามาทดลอง 

(กรณีใชชุดขอมูลมาตรฐาน) หรืออธิบายการออกแบบขอมูล (กรณีที่สรางขอมูล

เอง) 

อธิบายผลลัพธที่ไดจากโมเดล/อัลกอริทึม รวมทั้งมีการอภิปรายผลลัพธที่ได

วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม เชน อภิปรายผลลัพธของโมเดล/อัลกอริทึม วา

มีความเร็วในการประมวลผลสูงขึ้น หรือมีความแมนยําสูงขึ้นหรือไม (อาจ

เปรียบเทียบผลกับวิธีการอื่นๆ หรืองานวิจัยที่ใกลเคียง) 

 

 ความถูกตองครบถวนของการทําการ

ทดลอง 

 ความถูกตองครบถวนของการอภิปราย

ผลลัพธ 

6. สรุปผลและ

ขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล เขียนสรุปผลลัพธที่ ไดจากโมเดล/อัลกอริทึมที่นําเสนอวาเปนไปตาม

เปาหมายหรือไม ผลที่ไดเปนอยางไร อภิปรายผลนั้น ควรเขียนประมาณ 1 - 2 

หนากระดาษ 

 

 ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

 6.2 ปญหาในการ

ดําเนินงาน (ถามี) 

บรรยายสิ่งที่พบในการพัฒนาระบบตามโมเดล/อัลกอริทึมที่นําเสนอ ซึ่ง

นักศึกษาเห็นวาเปนปญหาหรืออุปสรรค เชน ปญหาเชิงเทคนิค ปญหาดาน

ฮารดแวร เปนตน 

 

  ความเหมาะสมของเนื้อหา 
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ชื่อบท หัวขอยอย เนื้อหา แนวทางการประเมิน 

 6.3 ขอเสนอแนะ ในโมเดล/อัลกอริทึมที่นําเสนอนี้ ควรมีความสามารถเพิ่มเติมในประเด็น

ใดบาง การเขียนบรรยายในสวนนี้จะตองไมใชงานที่นักศึกษายังทําไมเสร็จ แต

เปนสวนที่จะใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือฟงกชันงานที่สงเสริมให

ระบบใชงานไดกวางขวางหรือสะดวกขึ้น 

 

 ความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหา 

บรรณานุกรม   เขียนในรูปแบบทีก่ําหนดในคูมือ เรียงลําดับตามตัวอักษร 

 ตรวจสอบวาไดระบุแหลงขอมลูที่นํามาใชในรายงานไดอยางครบถวน 

รวมทั้งตอบคําถามไดวานํามาใชในสวนใดของการทํางานวิจยันี้ 

 คุณภาพของแหลงขอมูล ไมลาสมัย และมีความถูกตองเชื่อถอืได 

 

 คุณภาพแหลงขอมลู 

 ความครบถวนของขอมูล 

 ความถูกตองในรูปแบบการเขียน 

ภาคผนวก   ภาคผนวกมีการแบงหัวขออยางเหมาะสม เชน ภาคผนวก ก แสดง

แบบฟอรมที่ใชในระบบปจจุบัน ภาคผนวก ข แสดงขอกําหนดหรือ

มาตรฐานของ Portal เปนตน 

 ในแตละภาคผนวกหากมีรายละเอียดยอยใหมีคําอธิบายใหเขาใจภาพรวม

ดวย เชน จากภาคผนวก ก มีแบบฟอรมมากกวา 1 แบบ ก็ใหเขียน

อธิบายดวยวาในภาคผนวกนี้มีแบบฟอรมอะไรบาง แสดงไวในหนาใด  

 ตองมีคูมือการใชงาน (User manual) ดวย 

 อธิบายข้ันตอนการใชงานผูใช โดยการอธิบายจะตองใชการบรรยายเปน

หลัก และแสดงหนาจอประกอบ ไมใชการเรียงรูปตอกัน 

 ความถูกตอง เหมาะสมของเนื้อหา 

 


