ภาคผนวก ข
ตัวอย่างรูปเล่ม

ตัวอย่าง หน้าปก
วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 นิ้ว

TH Sarabun PSK ขนาด 22

>1.5 นิ้ว

ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
Online Library System of Dara Academy
TH Sarabun PSK ขนาด 22

>4.5 นิ้ว

นายวัชรเทพ คาพงษ์ศักดิ์
TH Sarabun PSK ขนาด 18

TH Sarabun PSK ขนาด 18

การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มกราคม 2559
1.5 นิ้ว

>1 นิ้ว

ตัวอย่าง หน้าปก
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
Online Library System of Dara Academy

นายวัชรเทพ คาพงษ์ศักดิ์

การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มกราคม 2559

ตัวอย่าง หน้าอนุมตั ิ

2 นิ้ว

1.5 นิ้ว

หัวข้อการศึกษาอิสระ
ผู้จัดทา
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา

ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
นายวัชรเทพ คาพงษ์ศักดิ์
ให้ใส่ชื่อหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เช่น นักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล เขียนว่า คอมพิวเตอร์ศึกษา
2558

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติให้การศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ
-----------------------------------(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล)
ประธานกรรมการ

-----------------------------------(อาจารย์พรวนา รัตนชูโชค)
กรรมการ

-----------------------------------(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง)
กรรมการ
-----------------------------------(อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคาตัน)
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์

1 นิ้ว

2 นิ้ว

ตัวอย่าง หน้ากิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ

1.5 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัด
การศึกษาอิส ระนี้ ส าเร็ จ ลงได้ด้ว ยความกรุณาจาก อาจารย์ส ารุ่ง ตันตระกูล อาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ซึ่งให้ความรู้ คาแนะนา คาปรึกษา และตรวจแก้ไขจนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียน
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พรวนา รัตนชูโชค และอาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ที่กรุณา
รับเป็นกรรมการตรวจสอบการศึกษาอิสระและให้คาแนะนาเป็นอย่างดีตลอดมา
ขอขอบคุณอานนท์ มะโนเมือง ที่กรุณาให้ความรู้และคาแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับ ระบบงาน
ห้องสมุดโรงเรียนดาราวิทยาลัย กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับห้องสมุด ของการศึกษาอิสระ
ครั้งนี้ รวมทั้งญาติพี่น้องทุกคน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจในการทาการศึกษาอิสระครั้งนี้
ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างสูงใน
ข้อบกพร่องและความผิดพลาดนั้น และผู้เขียนหวังว่าการศึกษาอิสระนี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับราคาที่ดินต่อไป
เว้น 2 บรรทัด
วัชรเทพ คาพงษ์ศักดิ์

1 นิ้ว

2 นิ้ว

ตัวอย่าง หน้าบทคัดย่อ

หัวข้อการศึกษาอิสระ
ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ผู้จัดทา
นายวัชรเทพ คาพงษ์ศักดิ์
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล
ปีการศึกษา
2558
_____________________________________________________________________
เว้น 2 บรรทัด

บทคัดย่อ
เว้น 2 บรรทัด
1.5 นิ้ว

ในปั จ จุ บั น อิน เตอร์ เน็ ตได้เ ข้า มามีบ ทบาทอย่ างมาก ในเรื่ องของข้ อมู ล ข่ าวสารต่ างๆ ที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว การนาเอาระบบห้องสมุดออนไลน์มาใช้งานในโรงเรียนทาให้
ห้องสมุดสามารถให้บริการสืบค้นหนังสือ ซึ่งสามารถสืบค้ นข้อมูลหนังสือได้หลายวิธี เช่น สืบค้นคา
สาคัญ สื บค้น จากหั วเรื่ อง สื บค้น จากชื่อเรื่อง สืบค้นจากผู้แต่ง สื บค้นจากส านักพิมพ์ เป็นต้น
นอกจากนี้สมาชิกสามารถทาการจองหนังสือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งนอกจากจะอานวยความ
สะดวกกับผู้ใช้บริการแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่สามารถจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด สามารถตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการจองหนังสือ รายงาน
รายชื่อ หนั ง สื อ ค้า งส่ ง รายงานยอดปรับ ซึ่ง สร้ างความเป็ นระเบียบและลดข้อ ผิ ด พลาดจากการ
ให้บริการยืม – คืน ได้มากขึ้นด้วย
ภาคนิพนธ์นี้เป็นการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โดยได้นาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบในด้านข้อมูล การสืบค้นหนังสือ การจองหนังสือ
และการยืม-คืนหนังสือ โดยการเขียนโปรแกรมใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
และทาการติดต่อฐานข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ภาษาพีเอชพี ในการติดต่อ ซึ่งทั้งพีเอชพีและ
มายเอสคิวแอลทางานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้อาปาเซ (Apache) เป็ น
เว็บเซิร์ฟเวอร์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมภาษาสคริปต์แบบพีเอชพีและใช้พีเอชพี
มายแอดมิน (phpMyadmin) ในการติดต่อฐานข้อมูลซึ่งกระทาโดยผ่านรูปแบบของภาษา HTML
และภาษา PHP ซึ่งการออกแบบระบบจะคานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่สมาชิก
และอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

1 นิ้ว

2 นิ้ว

ตัวอย่าง หน้าสารบัญ
สารบัญ
1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

เว้น 2 บรรทัด
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

หน้า
ก
ข
ค
ง

บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.5 ทฤษฏี แนวความคิด
1.6 นิยามศัพท์
1.7 ระเบียบวิธีการวิจัย

1
1
8
9
9
10
33
34

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการเกี่ยวกับห้องสมุด
2.2 หลักการแปลงข้อมูล
2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
2.4 ทฤษฎีกระบวนการนอร์มัลไลเซชั่น

37
45
50
53
53

บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ประวัติผู้จัดทา

199

2 นิ้ว

ตัวอย่าง หน้าสารบัญตาราง
สารบัญตาราง
1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

เว้น 2 บรรทัด

ตาราง

หน้า
เว้น 2 บรรทัด

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

สัญลักษณ์ E-R Diagram
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล
แสดงกฎของ DFD
เงื่อนไขและข้อสังเกตในขั้นตอนในการจัดทาโครงการเอกเทศ
แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจาลองการทางานของระบบงานใหม่
สัญลักษณ์ E-R Diagram
แสดงตารางข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รายวิชาการศึกษาอิสระด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตารางบุคลากร
ข้อมูลการศึกษาของบุคลากร
ข้อมูลสถานภาพของบุคลากร
ตารางข้อมูลนักศึกษา
ตารางหมู่เรียน
ตารางโปรแกรมวิชา
ตารางคณะ
ตารางหัวข้อ
ตารางประเภทหัวข้อหรือโครงการ
ตารางผลการสอบหัวข้อ
ตารางการยื่นหัวข้อ
ตารางแจ้งเปลี่ยนหัวข้อ
ตารางภาคเรียน
ตารางข้อมูลโครงการ

เว้น 2 บรรทัด
28
39
42
54
57
68
72
74
75
75
76
77
77
77
78
79
79
80
81
81
82

2 นิ้ว

ตัวอย่าง หน้าสารบัญภาพ
สารบัญภาพ
1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

เว้น 2 บรรทัด

ภาพ

หน้า
เว้น 2 บรรทัด

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

แสดงส่วนประกอบย่อย MIS
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยของ MIS
แสดงระบบจัดการฐานข้อมูล
โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
โครงสร้างแฟ้มข้อมูลตามลาดับความสัมพันธ์
สภาพแวดล้อมของ DBMS
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 3 ระดับ (The ANSI-SPARC three-level architecture)
แบบจาลองฐานข้อมูล (Database Model)
แสดงการติดต่อระหว่างโปรแกรมเว็บบราวเซอร์กับโปรแกรมเว็บเซิรฟ์เวอร์
ผ่านโปรโตคอล HTTP
เว็บเพจที่มีลักษณะ Static
เว็บเพจที่มีการฝังสคริปต์ภาษา PHP
แสดงการทางานของระบบเพื่อตอบรับ/สนองต่อสภาพแวดล้อมของระบบ
แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแทน Process
แสดงสัญลักษณ์ของ Data Flow
แสดงสัญลักษณ์ของ External Entity
แสดงสัญลักษณ์ของ Data Store
แสดงโครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
แสดงขั้นตอนการยื่นเสนอหัวข้อโครงการศึกษาอิสระด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แสดงขั้นตอนการขอเปลี่ยนหัวข้อโครงการศึกษาอิสระด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แสดงขั้นตอนการดาเนินงานหลังจากโครงการศึกษาอิสระผ่านการอนุมัติแล้ว
แสดงขั้นตอนการขอจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
Context Diagram ระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการรายวิชาการศึกษาอิสระ
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Decomposition ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายวิชาการศึกษาอิสระ
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว้น 2 บรรทัด
11
13
16
17
17
19
23
25
31
32
32
40
41
41
43
44
48
50
51
53
54
59
60

ตัวอย่าง สันปก
ปกขาวมัน ตัวหนังสือสีทอง

1 นิ้ว
ระบบตรวจสอบผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัชรเทพ คาพงษ์ ศักดิ์

2558

1 นิ้ว

ตัวอย่าง โปสเตอร์
รูปแบบการจัดทาโปสเตอร์
1. ขนาดสูง 120 เซนติเมตร กว้าง 90 เซนติเมตร (1.2*0.9 เมตร)
2. ใช้ขนาดตัวอักษร ไม่เล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร โดยสามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร
3. ในส่วนหัวเรือ่ ง ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (บนมุมซ้าย) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และภาควิชาที่สังกัด (ดังตัวอย่าง)
4. เนื้อเรื่องประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการวิจัยและบทสรุป
เอกสารอ้างอิง และส่วนสาคัญอื่นๆ เท่าที่จาเป็น เช่น คาขอบคุณ ฯลฯ ส่วนนี้สามารถจัดทา
ให้สวยงามได้ตามเนื้อหาของงานวิจัย

