การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประวัตแิ ละการให้ บริการรถยนต์
หมวดยานพาหนะ มหาวิยาลัยราชภัฏลําปาง

ปรี ชา โพธิ์ แพง

ปกนอกและปกใน

การศึกษาเอกเทศด้ านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสตร
ู วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2547
ลิขสิทธิ์ เป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประวัตแิ ละการให้ บริการรถยนต์
หมวดยานพาหนะ มหาวิยาลัยราชภัฏลําปาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ พจิ ารณาผลการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เรื่ อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประวัติ และการให้ บริการ
รถยนต์ (กรณีศกึ ษา หมวดยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง)” แล้ วเห็นสมควรรับเป็ นส่วน
หนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรวิยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง

หน้ าอนมัุ ตโครงการ
ิ

…………………………………………..
(อาจารย์ปกรณ์ สันตกิจ)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

.....................................................
(อาจารย์ปรี ชา โพธิ์แพง)
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองโครงการนี ้สําเร็ จได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.
วิชิต อาวัชนากร ที่ปรึ กษาโครงการ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้ คําแนะนํา คําปรึ กษา ตลอดจน
ตรวจทานแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ด้ วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ทําให้ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
โครงการนี ้สําเร็ จสมบูรณ์ได้ ผู้พฒ
ั นาขอกราบขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริ หาร บุคลากร และเจ้ าหน้ าที่หมวดยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ อํานวยความสะดวก และให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดียิ่ง ในการ
เก็บข้ อมูล ให้ ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
ขอกราบขอบพระคุณพ่อคุณแม่ และสมาชิกในครอบครัว ที่ได้ ให้ คําแนะนําและให้ กําลังใจ
ด้ วยดีตลอดมา
คุณค่าและประโยชน์ อันพึงมีจากโครงการการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี ้ ผู้พฒ
ั นา
ขอมอบและอุทิศแด่ผ้ มู ีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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ตัวอย่ างบรรณานกรม
ุ

ประวัตผิ ้ ูพัฒนา

: นายปรี ชา โพธิ์แพง
: 27 มีนาคม 2508
: 75/1 หมู่ 3 บ้ านกุดเลา ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น
40210
ที่อยูป่ ั จจุบนั
: 119/72 สถาบันราชภัฏลําปาง ถนนลําปาง-แม่ทะ ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 50210 โทร. 054317555,013227109
ตําแหน่งหน้ าที่ : ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏลําปาง
สถานที่ทํางาน : 119 สถาบันราชภัฏลําปาง ถนนลําปาง-แม่ทะ ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 50210 โทร. 054317888
ชื่อ- สกุล
เกิดเมื่อ
สถานที่เกิด

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2547
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533

: ป.6 จากโรงเรี ยนบ้ านโนนทอง อําเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น
: ม.6 จากโรงเรี ยนหนองเรื อวิทยา อําเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น
: ป.กศ.สูง จากวิทยาลัยครูจนั ทรเกษม กรุงเทพมหานคร
: ค.บ. (คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) จากวิทยาลัยครูจนั ทรเกษม กรุงเทพมหานคร
: วท.ม. (เทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ตและสารสนเทศ) จากมหาวิยาลัยนเรศวร

: ครูจ้างสอน เทคนิคเปรมฤทัย ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
: ครูใหญ่โรงเรียนนิตพิ นคอมพิวเตอร์ ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอร์
รามคําแหง กรุงเทพฯ
: อาจารย์ 1 ระดับ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูลําปาง

ตัวอย่ างประวัตผิ ู้พฒ
ั นา

