ภาคผนวก ค
ส่วนประกอบ
ด้านฮาร์ดแวร์

บทที่ 3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
อธิบายรายละเอียดในการออกแบบระบบทั้งในส่วนของฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ในแต่ละส่วน
โดยกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบระบบ โครงสร้างและหลักการทางานของระบบฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงส่วนการออกแบบสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางาน ให้มีการเขียนเกริ่น
นา ภาพรวมทั้งหมดที่ดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประมาณ 4-5 บรรทัด เพื่อให้ผู้อ่านทราบ
ว่าต่อไปนี้ผู้อ่านจะได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งหัวข้อต่าง ๆ ที่จะกล่าวต่อไปจะเป็นส่วนขยาย
ภาพรวมให้ผู้อ่านได้รายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และน่าจะมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้
31. แนวคิดและหลักการทางานของอุปกรณ์หรือระบบที่ทาการออกแบบ
3.2 การวางแผนดาเนินงาน
313 ขั้นตอนการออกแบบ
3131. การออกแบบฮาร์ดแวร์
3.3.2 การออกแบบซอฟต์แวร์
3.1 แนวคิดและหลักการทางานของอุปกรณ์หรือระบบที่ทาการออกแบบ
อธิบายปัญหา การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ที่เป็นที่มาของการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ ใน
ส่วนของฮาร์ดแวร์ ให้อธิบายหลักการทั้งการสร้างฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ว่าใช้หลักการใดในการสร้าง
ให้แสดงหลักการ เหตุผล และวิธีการ ประกอบการอธิบาย ซึ่งต้องมีที่มามาจากแนวคิดพื้นฐาน สมมติ
แนวทางการเขีย นเป็ นตัว อย่างดังนี้ “แนวคิดพื้นฐานการสร้างอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในกรณี
ออกไปทางานนอกบ้านแล้วลืมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า จึงควรสร้างอุปกรณ์มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
การออกแบบสร้ างอุ ป กรณ์ ที่ส ามารถ เปิด -ปิดสวิตช์ไ ฟฟ้าอัต โนมัติ ผ่ านทาง โปรแกรมประยุ กต์บ น
โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถสั่งการได้โดยไม่จากัดระยะทาง โดยอุปกรณ์นั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ขนาด
เล็กและราคาประหยัด โดยใช้หลักการสื่ อสารข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายด้วย โมดู ลอินเทอร์เน็ตออฟธิง
(Internet of Thing) ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด วงจรสวิตช์ไฟฟ้า โดยโมดูลดังกล่าวทาตัวเป็นเป็น
ลูกข่าย (Client) ทางานร่วมกับแม่ข่าย (Server) ที่สื่อสารข้อมูลเพื่อการควบคุมการเปิด-ปิด สวิตช์ไฟฟ้า
กับผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ในส่วนการเขียนโปรแกรมควบคุมต้องคานึงถึง
ความปลอดภัยเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ โดยต้องมีส่วนโปรแกรม และยืนยันสถานะต่าง ๆ ทุกขั้นตอน
111111111” ซึ่งอาจแสดงเป็นบล็อกไดอะแกรมประกอบการอธิบาย ที่ใช้ได้ทั้งการอธิบายฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ดังภาพที่ 31.
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ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการเขียนบล็อกไดอะแกรมฮาร์ดแวร์
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างการเขียนบล็อกไดอะแกรมซอฟต์แวร์
ภาพทุกภาพต้องมีการอธิบายการทางา

นอกจากนี้อาจใช้แบบจาลองการทางาน เขียนแบบจาลองเพื่ออธิบายกระบวนการทางาน หรือ
หลักการทางานของอุปกรณ์หรือระบบที่ทาการออกแบบ

จับภาพ

ประมวลผลภาพ

ชุดส่งสัญญาณ

ชุดรับสัญญาญ + หุ่นยนต์

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างแบบจาลองการทางานของอุปกรณ์หรือระบบ
3.2 การวางแผนการดาเนินงาน
ให้ผู้เขียนแสดงการวางแผนขั้นตอนการทางานว่าต้องทาอะไร ด้วยอะไร ทาอย่างไร เพื่อให้เกิด
อะไร เมื่อเกิดผลแล้วนาไปทาอะไรต่อไป ทดสอบการทางานอย่างไร ทดสอบความถูกต้องอย่างไร ใช้
วิธีการใดในการทดสอบ เพราะอะไร เหตุใดจึงใช้วิธีการนั้น ต้องการทราบอะไรจากการทดสอบ ตามลาดับ
จนเสร็จ โดยอธิบายไปตามลาดับ
3.3 ขั้นตอนการออกแบบ
ในส่ ว นนี้ ใ ห้ เ กริ่ น น า สั ก หนึ่ ง ย่ อ หน้ า ไม่ ค วรน้ อ ยสั้ น เกิ น ไป เพื่ อ แสดงภาพรวม โดยการย่ อ
รายละเอียดงานที่ทาทั้งหมด ให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียว โดยให้ แสดงวิธีคิดและปรัชญาที่เป็นที่มาของการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา แสดงการวิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องก่อนการออกแบบว่ามีอะไรบ้าง
แล้วนามาประกอบการออกแบบ มีลาดับขั้นอย่างไร

3.3.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์ ให้แสดงข้อมูล คุณลักษณะสมบัติ วิธีการใช้งาน วิธีการควบคุม
ข้อดี เหตุผล ความเหมาะสมในการเลือกชนิดของวงจร ตัวตรวจจับ โมดุล กลไก ทุกชิ้น ทีละชิ้น จนครบ
ทุกชิ้น ที่เป็ น องค์ป ระกอบของโครงการ หลั งจากนั้นให้ อธิบาย การทางานของระบบทั้งหมด เมื่อนา
องค์ประกอบทุกชิ้นมาทางานร่วมกันโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและเข้าใจกระบวนการทางาน
ได้ชัดเจน
1) กรณีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นโมดูล อาจเขียนเป็นภาพ ดังภาพที่ 314
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ภาพที่ 3.4 ภาพโมดูลที่นามาอธิบาย (กรณีตัวอย่างนี้คือโมดูล RTC DS1307)
2) กรณีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นชิพไอซี อาจเขียนเป็นภาพ ดังภาพที่ 315
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ภาพที่ 3.5 ภาพเสมือนไอซีที่นามาอธิบาย (กรณีตัวอย่างเป็นการต่อใช้งานอุปกรณ์)

3) กรณีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อาจแสดงเป็นภาพ ดังภาพที่ 315

ภาพที่ 3.6 ภาพตัวอย่างวงจร

4) กรณีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งระบบ และภาพใหญ่ อาจแสดงเป็นภาพวางแนวนอน ดังภาพที่ 317

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างภาพวงจรที่มีขนาดใหญ่วางบนกระดาษแนวนอนเพื่อให้ภาพชัดเจน
ขนาดตัวอักษรในภาพประกอบควรมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดตัวอักษรที่ใช้

5) กรณีมีการติดตัง้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ลงในกล่อง ให้แสดงเป็นภาพวาดเสมือน พร้อมกาหนดขนาด ให้ชัดเจน ดังตัวอย่างภาพที่ 318

ภาพที่ 3.8 แสดงภาพ 3 มิติ ของการออกแบบตัวเครื่องหรือชุดสาธิต

3.3.2 การออกแบบซอฟท์แวร์ ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดการทางานของซอฟท์แวร์ ฟังก์ชัน
ต่าง ๆ โดยอาจแสดงเป็น ผังงานรวม ผังงานย่อย ตารางหน้าที่ฟังก์ชัน ตาราง Mapping อัลกอริทึม
โค้ด ฯลฯ พร้อมอธิบ ายรายละเอียดในระดับที่ผู้อ่านสามารถอ่านเข้าใจและนาไปทาตามได้อย่าง
สะดวก
.) กรณี แ สดงระบบโปรแกรมที่ ป ระกอบด้ ว ยฟั ง ก์ ชั น ต่ า ง ๆ สามารถแสดง
รายละเอียดความหมายของแต่ละฟังก์ชันด้วยตาราง ดังตารางที่ 31.
ตารางที่ 3.1 แสดงชื่อและความหมายของโปรแกรมหลักและโปรแกรมฟังก์ชันย่อยต่าง ๆ
ชื่อฟังก์ชัน
ความหมาย
FN (Main)
ผังงานโปรแกรมหลัก
FN (1)
ผังงานฟังก์ชันสาหรับรับค่าและแสดงผลอัตราการเต้นหัวใจ
FN (2)
ผังงานฟังก์ชันสาหรับรับค่าและแสดงผลระดับแอลกอฮอล์
FN (3)
ผังงานฟังก์ชันสาหรับรับค่าและแสดงผลระดับระยะทาง
FN (4)
ผังงานฟังก์ชันสาหรับรับค่าและแสดงผลระดับอุณหภูมิ
FN (5)
ผังงานฟังก์ชันสาหรับรับค่าและแสดงผลโมดูลเวลา
FN (6)
ผังงานฟังก์ชันสาหรับรับค่าและแสดงผลเวลา อัตราการเต้นหัวใจ และ
อุณหภูมิ
FN
ผังงานฟังก์ชันสาหรับรับค่าจากวงจรสวิตซ์ปุ่มกด
(Button)

2) กรณีแสดงรายละเอียดการทางานของโปรแกรมหรือฟังก์ชัน ให้แสดงด้วยผังงาน
ในรูปแบบมาตรฐาน พร้อมอธิบายการทางานทุกไดอะแกรม ทุกเงื่อนไขอย่างละเอียด ตัวอย่างผังงาน
แสดงดังภาพที่ 319

ภาพที่ 3.9 แสดงผังงานหลักของโปรแกรมสาหรับใช้เขียนควบคุมการทางาน

3) กรณีแสดงรายละเอียดการทางานของโปรแกรมหรือฟังก์ชัน ให้แสดงโค้ด พร้อม
คาอธิบายหน้าที่ (comment) ของแต่ละคาสั่ง อย่างละเอียดให้ทราบว่าแต่ละส่วนทาหน้าที่อะไร โดย
ต้องสอดคล้องกับผังงานที่นาเสนอก่อนหน้านั้น ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดชุดคาสั่งแสดงดังภาพที่
31.0
void loop()
{

// เริ่มต้นการทางานวนรอบของโปรแกรม

lcd_key = read_LCD_buttons();

// อ่านค่าจากฟังก์ชันปุ่มกด )FN Button)

if(lcd_key==btnNext){
// ถ้า lcd_key เท่ากับ btnNext ให้เพิ่มค่าตัวแปร count
count = count + 1;
delay(500);
// หน่วงเวลา 0.5 วินาที
}
if(lcd_key==btnPrev)
// ถ้า lcd_key เท่ากับ btnPrev ให้ลดค่าตัวแปร count
{
count = count-1;
delay(500);
// หน่วงเวลา 0.5 วินาที
}
c=count;
// ให้ตัวแปร c มีค่าเท่ากับ ตัวแปร count

ภาพที่ 3.10 แสดงโค้ดของโปรแกรมสาหรับใช้ควบคุมการทางาน

4) กรณี ร หั ส จ าลอง (Pseudocode) ให้ อ ธิ บ ายขั้ น ตอนการประมวลผลโดยใช้ ว ลี
ภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงการทางานของโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมฮาร์ดแวร์ หรือกาหนดลาดับการ
ทางาน ตัวอย่างรหัสจาลองแสดงดังภาพที่ 31..
Input the image I and Gaussian filter G;
Rotate Gaussian filter 180 degrees;
(nGr, mGr)=Size of Gaussian filter G;
(nI, mI)=Size of Image I;
(fnGr, fmGr)=Center of convolutional mask;
Inew = [0]( nI nGr1)( mI mGr1) ;
m= fnGr to nI+fnGr -1; n=fmGr to mI+fmGr -1;
Copy I to Inew (m,n);
For i=1 to nI
For j=1 to mI
q= i to i +nGr -1; r= j to j +mGr -1;
Copy Inew (q,r) to Imask;
nGr,mGr

ImaskG=  Imask (u, v )  G (u, v ) ;
u 1,v 1

End
End
ภาพที่ 3.11 ตัวอย่างการเขียนรหัสจาลอง
5) กรณีแบบอื่น อาจใช้รูปแบบที่แตกต่างออกไปจากตัวอย่างเพื่ออธิบายการทางานของ
โปรแกรม นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างได้ตามความเหมาะสมเป็นกรณีเฉพาะ เช่น UML

บทที่ 4
ผลการทางานของระบบ
มีการเกริ่นนา ถึงวิธีการที่ใช้ทดสอบและผลการทางานของอุปกรณ์ กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกใช้
วิธีการทดสอบแบบต่าง ๆ และเนื้อหาเป็นส่วนขยายรายละเอียดที่เกริ่นนาไว้เบื้องต้น โดยนาเสนอ
รายละเอียดผลการศึกษาข้อมูลหรือการทดลองจากการทางานของระบบ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมระบบ เช่น
4.1 วิธีการทดสอบระบบ
ออกแบบวิธีการทดสอบการทางานของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมระบบ
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความสามารถในการทางานของระบบ โดยให้แสดงวิธีการที่เลือกใช้ให้
ชัดเจนว่า เลือกใช้วิธีการใดบ้างในการทดสอบ เพราะอะไร เพื่ออะไร กาหนดเกณฑ์อย่างไรสาหรับ
การตัดสินคุณภาพ
4.2 ผลการทดสอบการทางานของระบบ
อธิบายผลการทดสอบการทางานของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมระบบ
โดยอาจมีตารางเปรียบเทียบการทางาน ภาพประกอบ หรือวิธีการทางสถิติประกอบเพื่อให้ การ
ตีความ ข้อมูลจากผลลัพธ์ชัดเจนขึ้น
4.3 ตัวอย่างการทางานของระบบ
ยกตัวอย่างการทางานของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมระบบ โดยแสดงถึง
ประสิทธิภาพ และความสามารถของระบบให้ครอบคลุมในทุกด้าน
4.4 อื่น ๆ
นอกจากนี้อาจใช้รูปแบบอื่น ๆ เพื่ออธิบายผลการทางานของระบบทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างได้ตามความเหมาะสม

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
นาเสนอผลการค้นคว้าวิจัย โดยสรุปประเด็นสาคัญสาระสาคัญ หรือ ประจักษ์พยานผลของ
การศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
5.1 การอภิปรายผลการศึกษา
วิจารณ์ผลการทดลอง หรือผลการทางานของระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้อ่านคล้อยตาม
หลักการที่แสดงออกมาจากผลการทดลอง โดยอาจเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่มีผู้เสนอมา
ก่อน
5.2 ปัญหาและอุปสรรค
อธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางานของระบบที่ทาการออกแบบ
ของระบบที่ต้องคานึงถึงในการใช้งาน

รวมทั้งข้อจากัด

5.3 ข้อเสนอแนะ
นาเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบที่ทาการออกแบบ สาหรับการศึกษาและค้นคว้าต่อไป
5.4 สรุปผลผลการศึกษา
สรุปผลการทดลองหรือผลการทางานของระบบที่ทาการออกแบบ รวมทั้งประสิทธิภาพและ
ความความสามารถในการทางานของระบบ

