แนวทางการทาโครงงาน ของนักศึกษา ปริ ญญาโท สาหรับ แผน ข.
แนวทาง
ั
สร้างระบบใหม่ หรือ แก้ปญหาของระบบที
ม่ อี ยู่แล้ว โดยนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กร หรือ หน่วยงาน โดยมีการออกแบบแผนการและ
วิเคราะห์แผนการอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็ นรูปแบบดังต่อไปนี้
1 พัฒนา Application เช่นการพัฒนาระบบซือ้ ขาย ออนไลน์ หรือ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
ขององค์กร เป็ นต้น
- ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะเป็ น โปรแกรมทีส่ ามารถทางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึง่ อาจจะอยูใ่ นรูปแบบ Web
Application หรือ PC Application
2 การศึกษาและวิ เคราะห์ ผลการศึกษา เช่น การวิเคราะห์ การทางานของ VoIP ในลักษณะ
ต่างๆ และเปรียบเทียบวิธกี าร ซึง่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ข้อดี หรือ ข้อเสีย รวมถึงกระบวนการในการ
ทดลอง สมมติฐาน โดยมีรปู แบบกึง่ งานวิจยั
- ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะเป็ น รายงานการศึกษา ซึง่ อาจจะเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบ หรือ การศึกษาในเชิง
ประสิทธิภาพ
3 การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพระบบ โดยใช้เครือ่ งมือทางด้าน IT เช่น การใช้ CMS (Content
Management System) มาช่วยในการจัดทาเว็บเพื่อทางาน KM ( Knowledge Management) หรือ Data
Ware House / Data Mining เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
- ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะเป็ น การแสดงถึง วิธกี ารนาเครื่องมือทางด้าน IT ไปใช้ และแสดงถึงประสิทธิภาพที่
เพิม่ ขึน้
4 System Integration การรวมระบบหลายระบบเข้าด้วยกัน เช่น การจัดทาระบบรักษาความ
มันคงของเครื
่
อข่ายองค์กร โดยมีการนา Tools ทางด้าน ความมันคงหลายๆชนิ
่
ด มาทางานร่วมกันเป็ นระบบ
ซึง่ มีการควบคุมจากศูนย์กลาง ผ่านเว็บหรือ PC Application
- ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะเป็ น การทางานของระบบทีท่ าการควบคุมจากศูนย์กลางได้ตามวัตถุประสงค์
5 การจัดทานโยบาย และแผน ขององค์กร เช่น นโยบายความมันคง
่ (Security Policy)แผนการ
กูค้ นื (Disaster Recovery Planning)
- ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะเป็ น เอกสาร นโยบาย หรือ แผน ทีม่ กี ารทดสอบ และทดลองใช้จริง

ขัน้ ตอน
1 การวิ เคราะห์ปัญหา
1.1 พิจารณาภาพรวมของระบบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
1.2 พิจารณาและแสดงรายการของปญั หา และ สิง่ ทีต่ อ้ งการเพิม่ เติม (อาจไม่ใช่ปญั หา)
2 กาหนดแนวทาง การแก้ปัญหาและสร้างระบบ
2.1 พิจารณาองค์ความรู้ กล่าวคือ สามารถกาหนดได้ว่า ควรจะใช้ความรูใ้ ดเข้ามาเกีย่ วข้อง ในการ
แก้ปญั หา และสร้างระบบเช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีเว็บ
เป็ นต้น
2.2 พิจารณาโครงสร้างกล่าวคือ สามารถกาหนดได้วา่ โครงสร้างจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
ใดบ้าง เช่น ส่วนจัดเก็บข้อมูล ส่วนรับข้อมูลผูใ้ ช้ ส่วนแสดงผล ส่วนวิเคราะห์ เป็ นต้น
ั และสร้าง
2.3 พิจารณาขัน้ ตอน กล่าวคือ สามารถกาหนดได้ว่า กระบวนการทีใ่ ช้ในการแก้ปญหา
ระบบ จะต้องมีขนั ้ ตอนดาเนินการไปอย่างไร (Work Flow) เช่น มีการรับข้อมูลเข้าจากผูใ้ ช้ จากนัน้
ข้อมูลจะถูกจัดเก็บทีศ่ นู ย์กลาง ข้อมูลเหล่านี้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาติสามารถนาไป วิเคราะห์ ผลได้ เป็น
ต้น
3 กาหนดการกระทา
3.1 กาหนดเนื้อหาของกระบวนการและขัน้ ตอนทีใ่ ช้ในการจัดสร้างระบบและแก้ปญั หา อย่างชัดเจน
เช่น
- การรับข้อมูลผูใ้ ช้ จะต้องมี การรับข้อมูล ชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านระบบเว็บ เป็นต้น
- การแสดงผลการทางาน จะแสดง ชื่อ นามสกุล พร้อม การสังซื
่ อ้ แสดงรายการค่าใช้จา่ ย เป็ นต้น
- อื่นๆ
3.2 กาหนดแผนโครงงานจัดทาระบบ สาหรับ 2 ภาคการศึกษา โดยระบุถงึ ขอบเขตช่วงเวลาการ
จัดทาโครงงาน อย่างชัดเจน เช่น
- โครงงาน ทัง้ หมดใช้เวลาทัง้ สิน้ 10 เดือน เริม่ ตัง้ แต่ มิถุนายน 2549 – เมษายน 2550
- ส่วนออกแบบและวางแผนระบบ ใช้เวลา ตัง้ แต่ เดือนมิถุนายน – เดือน กรกฏาคม
- จัดทาส่วนรับข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ใช้เวลา ตัง้ แต่ เดือน กรกฏาคม – เดือนสิงหาคม
- อื่นๆ
ตัวอย่าง เช่น
1 วิ เคราะห์ปัญหา
สมมติว่า องค์กรหนึ่งๆ ขนาดใหญ่มาก ขาดการติดต่อประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายในองค์กร และ
ภายในหน่วยงานเอง บ่อยครัง้ ทีห่ ลักฐานการติดต่องานสูญหาย
1 ขาดการประสานงาน
2 เอกสารการติดต่องานสูญหาย
3 ขาดระบบการประเมินผลงาน
2 กาหนดแนวทาง
1 องค์ความรูท้ จ่ี ะใช้ เช่น การติดต่อผ่านระบบเว็บ ระบบฐานข้อมูล
2 โครงสร้างของระบบ เช่น ส่วนระบบเชื่อมต่อทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ทต่ี อ้ งใช้
3 ระบุขนั ้ ตอน เช่น

1 สร้างระบบทีเ่ ชื่อมทุกคน เข้าหากันโดยการติดต่อผ่านเว็บ โดยสามารถทาการประชุม
หรือ สือ่ สารกัน ผ่านระบบเครือข่ายได้
2 จัดเก็บข้อมูล งาน (Task) ทีส่ ามารถนาไปวิเคราะห์ประเมินผลงาน ของบุคลากรใน
หน่วยงานระบบทีส่ ร้างขึน้ จะทาให้การสือ่ สารระหว่างกันภายในองค์กร มีความสะดวกมาก
ขึน้ นอกจากนัน้ จะมีการเก็บข้อมูลการปฏิบตั งิ านและติดต่อประสานงานในรูปของไฟล์
ฐานข้อมูลของแต่ละบุคล ดังนัน้ ระบบนี้จะเป็ นระบบหนึ่งทีส่ ามารถจะส่งข้อมูลเพื่อให้
แผนกบุคล หรือ หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาผลงาน ในแต่ละช่วงเวลาได้
3 กาหนดการกระทา
1 สามารถติดต่อกันโดยใช้ เว็บเป็ นหลัก โดยสมาชิกจะต้องทาการ Login เพื่อใช้งานระบบ
2 สามารถ มีการ Chat สาหรับสมาชิก หลังจากทีม่ กี าร Login
3 สามารถสือ่ สารโดยใช้เสียงและภาพได้
4 สามารถรับส่ง อีเมล์ ได้
5 สามารถกาหนดลักษณะงาน และเวลาของงานทีม่ อบหมายให้ผอู้ ่นื
6 ข้อมูลงานบุคคล สามารถ Export ออกมาในรูปฐานข้อมูลบุคคลได้
7 อื่นๆ

การจัดทาโครงงาน
1 นักศึกษาแต่ละคน สามารถทาโครงงานทีอ่ ยู่ในความสนใจ ด้วยตัวเอง โดยขอบเขตจะถูกกาหนด
โดย ความเห็นชอบจาก อ.ทีป่ รึกษา โครงงาน
2 การจัดทาโครงงานนัน้ นักศึกษาจะต้องทาด้วยตัวเองไม่น้อยกว่า 70 % ของขอบเขตโครงงาน

