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<<ชื่อโครงงาน ภาษาไทย>>
<<ชื่อโครงงาน ภาษาอังกฤษ>>ฤ

การนําเสนอเคาโครงโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร คร้ังที่ 1

ผูดําเนินการ

ภาพถายภาพถาย << นาย / นางสาว ...................................... >>ภาพถายภาพถาย
<< รหัสนักศึกษา  ...................................... >>

ภาพถายภาพถาย << นาย / นางสาว ...................................... >>
ั ั ึ<< รหัสนักศึกษา  ...................................... >>

สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร แขนงวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 
โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร 2
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อาจารยที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาหลักที่ปรึกษาหลัก << อ./ผศ./รศ. ...................................... >>ทปรกษาหลกทปรกษาหลก  อ./ผศ./รศ. ...................................... 

ที่ปรึกษารวม ที่ปรึกษารวม 
 ี ี

<< อ./ผศ./รศ. ...................................... >>
((ถามีถามี))

โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร
3

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

1

<<ลักษณะงานเดิม>>

2

<<สภาพปญหา>>

3

<<สรุปสิ่งที่จะทํา>>
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สรุปภาพรวมระบบเกา
ประชุมเพื่อกําหนดรายละเอียดรวมกัน

สงรายชื่อนักกรีฑา

ตัวแทนคณะ องคการนักศึกษา

คณะกรรมการตัวแทน

หากรายชื่อไมถูกตองจะสงใหกลับไปแกไขใหถูกตอง

5นักศึกษาทั่วไป

ประชาสัมพันธขาวสาร
และดําเนินการรับสมัคร

ประกาศแจงกําหนดการแขงขันดูผลแจงกําหนดการแขงขนั

กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา

บันทึกขอมูลลงกระดาษ

สรุปภาพรวมระบบใหม

Client
( ั )

Client
(องคการนักศึกษา)(ตวแทนคณะ)

Client
(นักศึกษาทั่วไป)

(องคการนกศกษา)

Server ระบบการแขงขันกรีฑา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

Administrator
ขอมูล
ขาวสารตางๆ

6

Client (กองพัฒนานักศึกษา)

กองพัฒนานักศึกษา

ตัวแทนองคการนักศึกษา



29/02/55

4

วัตถุประสงค

Click to add Title1

Click to add Title2

Click to add Title3

Click to add Title4 Click to add Title4

7

ขอบเขตและความสามารถของระบบ

กลุมผูใช

ผูบริหาร
ทําหนาที่ 
....................................

เจาหนาที่
ทําหนาที่ 
....................................

.............................. ..............................
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ขอบเขตและความสามารถของระบบ (ตอ)

ออกรายงานขอมูลการจัดซื้อปุย

ออกรายงานขอมูลการขายปุย

ออกรายงายยอดปุยคงเหลือ

ออกรายงานการชําระเงนิ

ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร
ออกรายงานการชาระเงน

ออกรายงานยอดชําระเงนิคางจายปุยของสมาชิก

9

ขอบเขตและความสามารถของระบบ (ตอ)

จัดการขอมูลผูมีสิทธิ์เขาใชระบบ

จัดการขอมลสมาชิกจดการขอมูลสมาชก

จัดการขอมูลเบ้ืองตนของระบบ

จัดการขอมูลการซื้อน้ํายางสด

จัดการขอมูลการจัดซื้อปุยเจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่เจาหนาที่
ั  ปจัดการขอมูลการขายปุย

จัดการขอมูลการชําระเงนิ

ออกรายงานตาง ๆ
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จัดการขอมลูเบื้องตนของระบบ

ํ ้ํ ั   ป  ็ กําหนดราคายางนําหนักยางแหงตามคาเปอรเซ็นต

จัดการขอมูลรานคาตัวแทนจําหนายปุย

จัดการขอมูลปุย

จัดการขอมูลจัดการขอมูล
เบื้องตนของระบบเบื้องตนของระบบ

กําหนดราคาปุย

11

จัดการขอมลูการซื้อน้ํายางสด

เพิ่ม ลบ แกไข คนหา ขอมูลการซื้อน้ํายาง

คิดคํานวณราคาน้ํายางตามคาเปอรเซ็นตยางแหงจัดการขอมูลการจัดการขอมูลการ
ซื้อน้ํายางสดซื้อน้ํายางสด

ออกใบเสร็จรับเงินใหกับสมาชิก
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ข้ันตอนการดําเนินงาน
เสนอเคาโครงโครงงาน1

ศึกษาการทํางานของระบบเดิม งานวิจัยที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูล 2

ขั้นท่ี 1ขั้นท่ี 1

ขั้นท่ี 2ขั้นท่ี 2 ู2

วิเคราะหความตองการของผูใช 3

ออกแบบระบบงาน 4

ั

ขั้นท่ี 3ขั้นท่ี 3

ขั้นท่ี 4ขั้นท่ี 4

ั้ ี่ั้ ี่ พัฒนาระบบงาน5

ทดสอบการทาํงานของระบบ 6

จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน7

ขันที 5

ขั้นท่ี 6ขั้นท่ี 6

ขั้นท่ี 7ขั้นท่ี 7
13

ระยะเวลาการดําเนินงาน

14
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โครงงานที่จะพัฒนา
รูปแบบการทํางาน : Web-based Application

/Java Desktop Application / Client-Server

ภาษาคอมพวิเตอร  :  Java / JSP / C# / C++ / Objective-C / Perl / PHP / 
Python / Ruby / Visual Basic / ASP/ ASP.NET / Delphi / Lisp

ฐานขอมูล : My SQL / MS Access / MS SQL Server / Oracle / DB2

วัตถุประสงคการใชงาน : นําไปใชงานจริง
        ประเมินคุณภาพของระบบ

15

เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการพัฒนา

ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร

ทรัพยากรที่ใชระหวางการพฒันาโครงงาน

ดานฮารดแวร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  

ซีพียู Intel core 2 Duo 2.0 GHz
ฮารดดิสก 250 GB
แรม 1 GB

ดานซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP  
ชุดพัฒนาภาษาจาวา JDK Java Desktop 
Application 6.5 
ฐานขอมูล MySQL Server 5.0

เครื่องพิมพ 1 เครื่อง โปรแกรมอิดิเตอร Net Beans IDE 6.7.1  
ไดรเวอรใชเช่ือมตอกับฐานขอมูล mysql-
connector-java-5.1.6-bin   
โปรแกรมสรางรายงาน IReport 
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เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการพัฒนา (ตอ)

ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร

ทรัพยากรเพื่อรองรับระบบใหม

ดานฮารดแวร
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

ซีพียู Intel core 2 Duo
Processor 2.0 GHz
ฮารดดิสก 160 GB ขึ้นไป

ดานซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP  
JRE (Java Runtime Environment) เปน
สภาพแวดลอมในการใชงานโปรแกรม
ภาษาจาวา

แรม 1 GB
เครื่องพิมพ 1 เครื่อง 

ฐานขอมูล MySQL Server 5.0
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

Click to add Title1

Click to add Title2

Click to add Title3

Click to add Title4 Click to add Title4
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คําถามและขอเสนอแนะคําถามและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการจากคณะกรรมการ


