ข้อมูลสำหรับกำรจัดทำรำยงำนและกำรนำเสนอโครงงำนวิ ชำ 204320
1) เอกสำรรำยงำน (60 คะแนน คิ ดเป็ น 30% - คะแนนกลุ่ม) ประกอบด้วย
1.1 แบบเสนอโครงร่าง (Proposal)
1.2 ER/EER Diagram ให้ระบุดว้ ยว่าใช้วธิ อี อกแบบในลักษณะ Top-Down หรือ Bottom Up หรืออย่างอื่น
1.3 User Interface (UI) ของแต่ละ Feature หรือ ฟั งก์ชนั หลักๆ ทีร่ ะบบมีโดยให้ระบุขอ้ มูลเพิม่ เติมดังนี้คอื
1.3.1 ใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละ Feature (1 Feature อาจจะมีมากกว่า 1 UIs)
1.3.2 สร้างตารางทีส่ รุปว่า ข้อมูลบนหน้า UI แต่ละ Field ถูกดาเนินการอย่างไร (Insert, Update, Delete,
Select) กับ Entity ใด
ลำดับที่
ชื่อ UI
ชื่อ Field(s)
กำรดำเนิ นกำร
ชื่อ Entity
1.4 ER/EER Mapping ให้นาเสนอทีละขัน้ ตอน และหลังจากเสร็จสิน้ ทุกขัน้ ตอน ให้สรุป Relation ทัง้ หมดพร้อม
ทัง้ แสดงการอ้างอิง จาก Foreign Key (FK) ไปยัง Primary Key (PK)
Note: หาก Diagram ทีอ่ อกแบบนาเสนอในรูป EER Diagram ให้ดาเนินการ ขัน้ ตอนที่ 8 และ 9 ก่อน แล้ว
จึงกลับมาดาเนินการขัน้ ตอนที่ 1 – 7 หากขัน้ ตอนใดไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่ม”ี
1.5 ตัวอย่างข้อมูลหลังจากดาเนินการ Mapping อย่างละ 5-10 Records ต่อ 1 Relation
1.6 Normalization ให้ดาเนินการถึง 3NF เป็ นอย่างน้อย หรือ BCNF (ถ้ามี) เป็ นอย่างมาก
1.7 ตารางสรุปว่าในระบบมี Relation/Table อะไรบ้าง (หลังจาก Normalization อาจจะมี Relation/Table เพิม่ )
แต่ละ Relation/Table ใช้สาหรับนาเสนอข้อมูลอะไร ตัวอย่างเช่น
ลำดับที่

ชื่อตำรำง

1
2
…
n

Person
Title
…
…

คำอธิ บำย
ตารางข้อมูลบุคคล
ตารางข้อมูลคานาหน้าชื่อ
…
…

1.8 Data Dictionary ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละ Relation/Table ดังต่อไปนี้
a. ชื่อตาราง
b. ชื่อ Attribute และ Data Type
c. Primary Key และ Foreign Key
Note: สาหรับ Data Dictionary หลังจากทีน่ กั ศึกษาสร้าง Database Schema แล้ว สามารถ Print Data
Dictionary โดยใช้ phpMyAdmin ได้ สาหรับวิธกี าร Print สามารถดูได้ท่ี URL ทีแ่ สดงด้านล่าง
https://dataedo.com/kb/tools/phpmyadmin/how-to-export-data-dictionary ตัวอย่างดังแสดงด้านล่าง

1.9 จัดทาเอกสารรายงานในรูปแบบไฟล์ .docx หรือ .pdf
2) กำรนำเสนอโครงงำน และกำรสำธิ ตโปรแกรม (50 คะแนน – คะแนนรำยบุคคล เก็บ 25%)

2.1 เนื้ อหำที่จะนำเสนอ ประกอบด้วย
2.1.1 ชื่อหัวข้อโครงงาน ชื่อสมาชิก ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
2.1.2 ขอบเขตของระบบงาน (Features) และระบุดว้ ยว่า ใครรับผิดชอบ Feature ใด
2.1.3 ER หรือ EER Diagram (แล้วแต่กลุ่ม)
2.1.4 ER Mapping หรือ EER Mapping (แล้วแต่กลุม่ ) ให้แสดงทีละขันตอน
้
และสรุป Relation ทัง้ หมด
พร้อมทัง้ แสดงการอ้างอิง จาก Foreign Key (FK) ไปยัง Primary Key (PK)
2.1.5 Normalization
2.1.6 Data Dictionary
Note: ในการนาเสนอ ให้นาเสนอในลักษณะอิงกับทฤษฎีทใ่ี ช้ และอธิบายความหมายของชิน้ งานแต่ละชิน้
เช่น
 หากนาเสนอ ER/EER ควรจะอธิบายว่าประกอบด้วย Entity อะไรบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity
 หากนาเสนอ ER/EER Mapping ควรจะอธิบายว่า แต่ละขัน้ ตอน ทาอะไร เช่น 1 Regular Entity
map ไปเป็ น 1 Relation กรณีทม่ี ี Composite Attribute ต้องดาเนินการอย่างไร และหลังจาก
ดาเนินการแต่ละขัน้ ตอนเสร็จสิน้ ได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
 ให้นาเสนอทุกๆเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน
 ขอให้นักศึกษำทุกคนมีส่วนร่วมในกำรนำเสนอ เฉลี่ยเท่ำๆกัน
2.2 กำรสำธิ ตโปรแกรม
2.2.1 กำรสำธิ ตโปรแกรม ให้ทุกคนนำเสนอ Feature ที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนี้
 โปรแกรมทีใ่ ช้ในการรับข้อมูลเข้า (ข้อมูลทีจ่ ะนาไปจัดเก็บในฐานข้อมูล Data to be
inserted/updated)  ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลได้ ตัวอย่าง เช่น
i. หากเป็ น Email ต้องประกอบด้วย “@” และ “.” หากไม่มตี อ้ งแสดง Error Message
ii. หากเป็ นข้อมูลตัวเลข แต่ผใู้ ช้ใส่ตวั อักษร จะต้องแสดง Error Message
iii. หากเป็ นข้อมูลทีม่ ขี อบเขตชัดเจน ให้ตรวจสอบให้อยู่ในช่วงทีถ่ ูกต้อง เช่น คะแนนสอบ
ต้องอยู่ระหว่าง 0 – 100 เป็ นต้น
2.3 การนาเสนอและสาธิตโปรแกรม ให้นาเสนอในรูปแบบวีดโี อ โดยใช้เวลำไม่เกิ น 30 นำทีต่อกลุม่
2.4 แต่ละคนทีน่ าเสนอ ก่อนนาเสนอ ให้ Capture หน้าคนทีก่ าลังนาเสนอ และแนะนาตัวเองก่อนนาเสนอด้วย
3) กำหนดส่งรำยงำนและคลิ ปวีดีโอกำรนำเสนอและสำธิ ตโปรแกรม
2.1 ภำยในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 2563 ก่อนเที่ยงคืน
2.2 Upload ไฟล์รำยงำนและคลิปวีดีโอ ที่ URL ดังแสดงด้ำนล่ำง
https://drive.google.com/drive/folders/1F2QlkkkiSdks8pYuy_crtcTomiHzn3Rq?usp=sharing
2.3 โดยให้ Upload ไฟล์รำยงำนและคลิ ปวีดีโอ ภำยใต้ Sub-Folder ของแต่ละกลุม่ ดังนี้
 G1-Accident
 G2-Sneaker
 G3-Coffee

