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บทคัดย่อ 
 
 

 ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว การน าเอาระบบห้องสมุดออนไลน์มาใช้งานในโรงเรียนท าให้
ห้องสมุดสามารถให้บริการสืบค้นหนังสือ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือได้หลายวิธี เช่น สืบค้นค า
ส าคัญ สืบค้นจากหัวเรื่อง สืบค้นจากชื่อเรื่อง สืบค้นจากผู้แต่ง สืบค้นจากส านักพิมพ์    เป็นต้น 
นอกจากนี้สมาชิกสามารถท าการจองหนังสือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งนอกจากจะอ านวยความ
สะดวกกับผู้ใช้บริการแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่สามารถจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด สามารถตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการจองหนังสือ รายงาน
รายชื่อหนังสือค้างส่ง รายงานยอดปรับ ซึ่งสร้างความเป็นระเบียบและลดข้อผิดพลาดจากการ
ให้บริการยืม – คืน ได้มากข้ึนด้วย 
 ภาคนิพนธ์นี้เป็นการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
โดยได้น าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบในด้านข้อมูล การสืบค้นหนังสือ การจองหนังสือ 
และการยืม-คืนหนังสือ โดยการเขียนโปรแกรมใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 
และท าการติดต่อฐานข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ภาษาพีเอชพี ในการติดต่อ ซึ่งทั้งพีเอชพีและ
มายเอสคิวแอลท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้อาปาเซ (Apache)  เป็น
เว็บเซิร์ฟเวอร์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมภาษาสคริปต์แบบพีเอชพีและใช้พีเอชพี
มายแอดมิน (phpMyadmin) ในการติดต่อฐานข้อมูลซึ่งกระท าโดยผ่านรูปแบบของภาษา HTML 
และภาษา PHP ซึ่งการออกแบบระบบจะค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่สมาชิก 
และอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
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ปกขาวมัน ตัวหนังสือสีทอง 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 



รูปแบบการจัดท าโปสเตอร์ 
1. ขนาดสูง 120 เซนติเมตร กว้าง 90 เซนติเมตร (1.2*0.9 เมตร) 
2. ใช้ขนาดตัวอักษร ไม่เล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร โดยสามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร 
3. ในส่วนหัวเรื่อง ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (บนมุมซ้าย) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ชื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา และภาควิชาที่สังกัด (ดังตัวอย่าง)  
4. เนื้อเรื่องประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการวิจัยและบทสรุป 

เอกสารอ้างอิง และส่วนส าคัญอ่ืนๆ เท่าที่จ าเป็น เช่น ค าขอบคุณ ฯลฯ ส่วนนี้สามารถจัดท า
ให้สวยงามได้ตามเนื้อหาของงานวิจัย 

 

 

ตัวอย่าง  โปสเตอร ์
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