บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็ นวิธีการสร้างฐานข้อมูลในลักษณะรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็ นการจัดการข้อมูลต่างๆให้อยูใ่ นรู ปของ
ตารางโดยในส่ วนของฐานข้อมูลจะมี การจัดการและเก็บข้อมู ลไว้บนเซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้ MySQL
และใช้ phpMyAdmin ในการจัดการรายละเอียดของตารางข้อมูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลใน Table asset
Relation Attribute Name Data Data Type PK
asset

Description

idasset

Varchar(10) Yes รหัสทรัพย์สิน

assetname

Varchar(30)

ชื่อทรัพย์สิน

status

Varchar(14)

สถานะของทรัพย์สิน

mathod

Varchar(10)

วิธีการนาเข้าทรัพย์สิน

dateofsource

Date

วันที่นาเข้าทรัพย์สิน

price

float

ราคาของทรัพย์สิน

prica

Varchar(20)

รู ปภาพของทรัพย์สิน

detail

Text

รายละเอียดของทรัพย์สิน

scid

Varchar(20)

รหัสผูบ้ ริ จาคหรื อตัวแทนจาหน่าย

tid

Varchar(20)

รหัสชนิดของทรัพย์สิน

cid

Varchar(10)

รหัสสาขา
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Relation

Attribute Name Data

Data Type

PK

Description

sid

Varchar(10)

รหัสแผนก

bid

Varchar(10)

รหัสอาคาร

rid

Varchar(10)

รหัสห้อง

an

Varchar(2)

ลาดับของทรัพย์สิน

Primary Key : idasset
Reference : source. Scid
Reference : type. tid
Reference : county. cid
Reference : section. sid
Reference : building. bid
Reference : room. rid
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลใน Table building
Relation
building

Attribute Name Data

Data Type

PK

bid

Varchar(10)

buildingname

Varchar(20)

ชื่ออาคาร

fn

Int(1)

จานวนชั้น

cid

Varchar(10)

รหัสสาขา

bn

Varchar(1)

ลาดับอาคาร

Primary Key : bid
Reference : county. cid

Yes

Description
รหัสอาคาร

41
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลใน Table county
Relation
county

Attribute Name Data

Data Type

cid

Varchar(10)

county

Varchar(20)

PK
Yes

Description
รหัสสาขา
ชื่อสาขา

Primary Key : cid
ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลใน Table position
Relation

Attribute Name Data

position

pid

Varchar(10)

position

Varchar(20)

Primary Key : pid

Data Type

PK

Description

Yes รหัสตาแหน่งของ
บุคคลากร
ชื่อตาแหน่งของ
บุคคลากร
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ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลใน Table room
Relation
room

Attribute Name Data

Data Type

PK

Description

rid

Varchar(10)

Yes รหัสห้อง

room

Varchar(20)

ห้อง

bid

Varchar(10)

รหัสอาคาร

floor

Int(10)

ชั้น

sid

Varchar(10)

รหัสแผนก

rn

Varchar(2)

ลาดับของห้อง

Primary Key : rid
Reference : building. bid
Reference : section. sid
ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลใน Table section
Relation
section

Attribute Name Data

Data Type

PK

Description

sid

Varchar(10)

section

Varchar(20)

ชื่อแผนก

cid

Varchar(10)

รหัสสาขา

sn

Varchar(2)

ลาดับของแผนก

Primary Key : sid
Reference : county. cid

Yes รหัสแผนก
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ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลใน Table source
Relation
source

Attribute Name Data

Data Type

PK

Description

Yes

รหัสผูบ้ ริ จาคหรื อตัวแทน
จาหน่าย

scid

Varchar(10)

source

Varchar(20)

ชื่อผูบ้ ริ จาคหรื อตัวแทน
จาหน่าย

scstat

Varchar(30)

สถานะผูบ้ ริ จาคหรื อ
ตัวแทนจาหน่าย

Primary Key : scid

ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลใน Table type
Relation
type

Attribute Name Data

Data Type

tid

Varchar(10)

type

Varchar(30)

Primary Key : tid

PK
Yes

Description
รหัสชนิดของ
ทรัพย์สิน
ชื่อชนิดของทรัพย์สิน
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลใน Table useer
Relation
user

Attribute Name Data

Data Type

PK

iduser

Varchar(10)

name

Varchar(20)

ชื่อ

surname

Varchar(20)

นามสกุล

tel

Varchar(10)

หมายเลขโทรศัพท์

gender

Varchar(6)

เพศ

address

Text

ที่อยู่

birth

Date

วัน เดือน ปี เกิด

pid

Varchar(20)

รหัสตาแหน่งของ
บุคคลากร

rid

Varchar(10)

รหัสห้อง

pic

Text

รู ปภาพ

username

Varchar(20)

ชื่อผูใ้ ช้งาน

pass

Varchar(20)

รหัสผ่าน

status

Varchar(20)

สถานะของผูใ้ ช้งาน

sid

Varchar(10)

รหัสแผนก

cid

Varchar(10)

รหัสสาขา

un

Varchar(2)

ลาดับของผูใ้ ช้งาน

Primary Key : iduser
Reference : position. pid

Yes

Description
รหัสผูใ้ ช้งาน
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Reference : room. rid
Reference : section. Sid
Reference : county. cid

4.2 รายละเอียดของภาคนิพนธ์
ตารางที่ 4.10 รายการพร้อมคาอธิ บายงานทั้งหมด ( ระบบการจัดการทรัพย์สิน ส่ วนพื้นฐานระบบ )

ลาดับที่
รายการ
1.
connecter.php

คาอธิบาย
หน้าสาหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล conn

ตารางที่ 4.11 รายการพร้อมคาอธิ บายงานทั้งหมด ( ระบบการจัดการทรัพย์สิน ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
สู งสุ ด )
ลาดับที่
1.
log.php

รายการ

คาอธิบาย
เชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบ

2.

connect.php

การจาแนกสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้ตามสถานะ

3.

superadminui.php

แสดงข้อมูลสาขา

4.

updatecountyui.php

แก้ไขชื่อสาขา

5.

deletecounty.php

ลบข้อมูลสาขา

6.

addcountyui.php

เพิ่มสาขาใหม่

7.

type.php

แสดงข้อมูลชนิดของทรัพย์สิน
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8.

updetetypeui.php

แก้ไขข้อมูลชนิดของทรัพย์สิน

9.

position.php

แสดงข้อมูลตาแหน่งพนักงาน

10.

updatpositionui.php

แก้ไขข้อมูลตาแหน่งพนักงาน

11.

addpositionui.php

เพิ่มตาแหน่งพนักงานใหม่

12.

admin.php

แสดงข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบประจาสาขา

13.

showuserui.php

แสดงข้อมูลพนักงาน

14.

updatuserui.php

แก้ไขข้อมูลพนักงาน

15.

adduserui.php

เพิ่มพนักงานใหม่

16.

aduserui1.php

เพิม่ พนักงานใหม่ 1

17.

report.php

ค้นหาทรัพย์สินประจาสาขา

18.

print.php

แสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่คน้ หา

19.

source.php

แสดงข้อมูลผูบ้ ริ จาคหรื อผูแ้ ทนจาหน่าย

20.

updatesourceui.php

แก้ไขข้อมูลผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย

21.

addsoureui.php

เพิ่มผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่ายใหม่

22.

section.php

แสดงข้อมูลแผนกของสาขา

23.

updatesectionui.php

แก้ไขข้อมูลแผนกประจาสาขา

24.

addsectionui.php

เพิ่มแผนกใหม่

25.

manager.php

แสดงข้อมูลทรัพย์สินของสาขา

26.

showuserui.php

แสดงรายละเอียดข้อมูลพนักงาน

27.

addassetui.php

เพิ่มทรัพย์สินใหม่
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28.

building.php

แสดงข้อมูลอาคารสาขา

29.

addbuildingui.php

เพิ่มอาคารใหม่

30.

room.php

แสดงข้อมูลห้องของสาขา

31.

addroomui.php

เพิ่มห้องใหม่

ตารางที่ 4.12 รายการพร้อมคาอธิ บายงานทั้งหมด ( ระบบการจัดการทรัพย์สิน ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
ประจาสาขา )
ลาดับที่
1.
log.php

รายการ

คาอธิบาย
เชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบ

2.

connect.php

การจาแนกสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้ตามสถานะ

3.

admin.php

แสดงข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบประจาสาขา

4.

showuserui.php

แสดงข้อมูลพนักงาน

5.

updatuserui.php

แก้ไขข้อมูลพนักงาน

6.

adduserui.php

เพิ่มพนักงานใหม่

7.

aduserui1.php

เพิ่มพนักงานใหม่ 1

8.

report.php

ค้นหาทรัพย์สินประจาสาขา

9.

print.php

แสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่คน้ หา

10.

source.php

แสดงข้อมูลผูบ้ ริ จาคหรื อผูแ้ ทนจาหน่าย

11.

updatesourceui.php

แก้ไขข้อมูลผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย

12.

addsoureui.php

เพิม่ ผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่ายใหม่
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13.

section.php

แสดงข้อมูลแผนกของสาขา

14.

updatesectionui.php

แก้ไขข้อมูลแผนกประจาสาขา

15.

addsectionui.php

เพิ่มแผนกใหม่

16.

manager.php

แสดงข้อมูลทรัพย์สินของสาขา

17.

showuserui.php

แสดงรายละเอียดข้อมูลพนักงาน

18.

addassetui.php

เพิ่มทรัพย์สินใหม่

19.

building.php

แสดงข้อมูลอาคารสาขา

20.

addbuildingui.php

เพิ่มอาคารใหม่

21.

room.php

แสดงข้อมูลห้องของสาขา

22.

addroomui.php

เพิ่มห้องใหม่

ตารางที่ 4.13 รายการพร้อมคาอธิ บายงานทั้งหมด ( ระบบการจัดการทรัพย์สิน ส่ วนของผูด้ ูแล
ข้อมูลทรัพย์สินประจาสาขา )
ลาดับที่
1.
log.php

รายการ

คาอธิบาย
เชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบ

2.

connect.php

การจาแนกสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้ตามสถานะ

3.

manager.php

แสดงข้อมูลทรัพย์สินของสาขา

4.

showuserui.php

แสดงรายละเอียดข้อมูลพนักงาน

5.

addassetui.php

เพิ่มทรัพย์สินใหม่
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6.

building.php

แสดงข้อมูลอาคารสาขา

7.

addbuildingui.php

เพิ่มอาคารใหม่

8.

room.php

แสดงข้อมูลห้องของสาขา

9.

addroomui.php

เพิ่มห้องใหม่

4.3 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface Design)
ในการออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้หรื อ UI (User Interface) ผูจ้ ดั ทาจะทาการออกแบบโดย
ยึดหลักของ GUI (Graphic User Interface) และจะใช้สถาปัตยกรรม Web Application โดยแบ่งเป็ น
3 ส่ วน ตามประเภทของผูใ้ ช้งานระบบ
4.3.1 ส่ วนของการลงชื่ อเข้ าใช้ งานระบบ (Asset Management Log In)

รู ปที่ 4.1 แสดงหน้า Log-In
จากรู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการ Login เข้าสู่ ระบบเป็ นการรักษาความปลอดภัย ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการใส่
Username และ Password ให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบ ถ้าผูใ้ ช้กรอก Username หรื อ
Password ไม่ถูกต้อง ระบบจะย้อนกลับมาหน้าต่างการ Login ซ้ าอีกครั้ง เมื่อผูใ้ ช้ใส่ Username หรื อ
Password ถูกต้องก็จะเข้ามาสู่ หน้าต่างการทางานหลักของหน้าผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด
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4.3.2 ส่ วนของผู้ดูแลระบบสู งสุ ด (Superadmin)

รู ปที่ 4.2 หน้าแรกของการจัดการผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด
จากรู ปที่ 4.2 เมื่อผูด้ ูแลระบบสู งสุ ดทาการ Log-in ผ่านระบบเรี ยบร้อยแล้วระบบจะเข้า
มายังหน้าแรกของผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด ในส่ วนของผูแ้ ลระบบสู งสุ ดมีเมนูหลัก 7 เมนู ดังนี้
- แก้ไขชื่อสาขา (updatecountyui)
- ลบสาขา (delete)
- จัดการบุคลากร (admin)
- ออกจากระบบ (log)
- เพิ่มสาขาใหม่ (addcountyui)
- ข้อมูลชนิดของทรัพย์สิน (type)
- ข้อมูลตาแหน่ง (position)
เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการออกจากระบบ ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มออกจากระบบ ระบบจะทาการแสดง
หน้า Log-In ในรู ปที่ 4.1
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รู ปที่ 4.3 หน้าสาหรับแก้ไขชื่อสาขาของผูด้ ูแลระบบ
จากรู ปที่ 4.3 จะแสดงข้อมูลเพื่อให้แก้ไขชื่ อของสาขา เมื่อกดยืนยันระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความ แก้ไขชื่ อสาขาเรี ยบร้ อย เมื่ อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าผูด้ ู แลระบบสู งสุ ด รู ปที่ 4.2
สามารถย้อนกลับไปหน้าผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้นได้

รู ปที่ 4.4 หน้าสาหรับเพิม่ สาขาใหม่ของผูด้ ูแลระบบ
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(ต่อ)
จากรู ปที่ 4.4 เป็ นการแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลของสาขาใหม่ โดยสามารถใส่ ขอ้ มูลส่ วนตัวของ
ผูด้ ูแลระบบลงไป ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งงาน รู ปภาพ ที่อยูต่ าแหน่งงาน สถานะผูใ้ ช้งานUserName
, Password เมื่อใส่ ขอ้ มูลเสร็ จทาการยืนยันข้อมูล จะแสดงกล่องข้อความ เพิ่มสาขาใหม่สาเร็ จ เมื่อ
กดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด รู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.5 หน้าสาหรับแสดงชนิดของทรัพย์สิน
จากรู ป ที่ 4.5 ในหน้า นี้ จะเป็ นการแสดงข้อ มู ล ชนิ ด ของทรั พ ย์สิ น สามารถแก้ไ ขชนิ ด
ทรัพย์สิน ลบชนิดทรัพย์สิน เพิ่มชนิดทรัพย์สินใหม่หรื อย้อนกลับ
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รู ปที่ 4.6 หน้าสาหรับเพิ่มชนิ ดของทรัพย์สินใหม่
จากรู ปที่ 4.6 ในหน้านี้จะเป็ นการเพิ่มชนิดของทรัพย์สินใหม่เข้ามาในระบบเมื่อกด
ยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความ เพิ่มชนิ ดของทรัพย์สินสาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้า
ชนิดของทรัพย์สิน รู ปที่ 4.5 ถ้าไม่สามารถเพิ่มชนิดของทรัพย์สินได้ ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
ไม่สามารถเพิ่มชนิดของทรัพย์สินได้ เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าชนิดของทรัพย์สิน สามารถ
ย้อนกลับ หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.7 หน้าสาหรับแสดงตาแหน่งพนักงาน
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(ต่อ)
จากรู ปที่ 4.7 ในหน้านี้จะเป็ นการแสดงตาแหน่งพนักงาน สามารแก้ไขตาแหน่ง
พนักงาน ลบตาแหน่งพนักงาน เพิม่ ตาแหน่งพนักงาน หรื อย้อนกลับไปหน้าผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด รู ปที่
4.2

รู ปที่ 4.8 หน้าสาหรับเพิ่มตาแหน่งพนักงานใหม่
จากรู ปที่ 4.8 ในหน้านี้ จะเป็ นการเพิ่มตาแหน่งพนักงานใหม่ เข้ามาในระบบเมื่อกดยืนยัน
ระบบจะแสดงกล่องข้อความ เพิ่มตาแหน่ งพนักงานใหม่สาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้า
ตาแหน่งพนักงาน รู ปที่ 4.7 สามารถย้อนกลับหรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น
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4.3.3 ส่ วนของผู้ใช้ งานระบบประจาสาขา (Admin)

รู ปที่ 4.9 แสดงข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบประจาสาขา
จากรู ป 4.9 เมื่อผูด้ ูแลระบบสู งสุ ดและผูด้ ูแลระบบประจาสาขาทาการ Log-in ผ่านระบบ
เรี ยบร้อยแล้วระบบจะเข้ามายังหน้าแรกของผูด้ ูแลระบบประจาสาขา
ในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
ประจาสาขามีเมนูหลัก 9 เมนู ดังนี้
- รายละเอียดพนักาน (showuserui)
- แก้ไขข้อมูลพนักงาน (updateuserui)
- ลบข้อมูลพนักงาน (deleteuser)
- ออกจากระบบ (log-in),ย้อนกลับ (superadmin)
- เพิ่มพนักงานใหม่ (adduserui)
- รายงาน (report)
- ข้อมูลผูบ้ ริ จาค (source)
- ข้อมูลแผนก (section)
- ข้อมูลทรัพย์สิน (manager)
เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการออกจากระบบ ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มออกจากระบบ ระบบจะทาการแสดง
หน้า Log-In ในรู ปที่ 4.1
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รู ปที่ 4.10 แสดงรายละอียดของพนักงาน
จากรู ปที่ 4.10 ในหน้านี้จะเป็ นการแสดงรายละเอียดของพนักงานทั้งหมดเช่น รู ปภาพของ
พนักงาน สาขา รหัสประจาตัว ชื่อพนักงาน นามกุล เบอร์ โทร เพศ ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด อาคาร
แผนก ห้องทางาน ตาแหน่ง Username passwotd สถานะผูใ้ ช้ สามารถย้อนกลับไปหน้าผูใ้ ช้งาน
ประจาสาขา รู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.11 หน้าสาหรับแก้ไขข้อมูลพนักงาน
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(ต่อ)
จากรู ปที่ 4.11 ในหน้านี้จะเป็ นหน้าสาหรับแก้ไขข้อมูลพนักงาน กรอกข้อมูลลงไป เช่น
ชื่อพนักงาน นามสกุลพนักงาน เบอร์ โทรศัพท์ เพศ ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด อาคาร เมื่อกดยืนยันระบบ
จะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลพนักงาน 1 รู ปที่ 4.12 สามารถกดย้อนกลับมาหน้าผูจ้ ดั การประจาสาขา
หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.12 หน้าสาหรับแก้ไขข้อมูลพนักงาน 1
จากรู ปที่ 4.12 ในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแก้ไขข้อมูลพนักงาน 1จากการกดยืนยันของรู ปที่ 4.11
เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความ แก้ไขข้อมูลพนักงานเรี ยบร้อย เมื่อกด
ปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้า ผู ใ้ ช้ง านระบบประจ าสาขา สามารถย้อ นกลับ มาหน้า แก้ไ ขข้อ มู ล
พนักงาน รู ปที่ 4.11 หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น
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รู ปที่ 4.13 หน้าสาหรับเพิ่มพนักงานใหม่
จากรู ปที่ 4.13 ในหน้านี้จะเป็ นหน้าเพิ่มพนักงานใหม่ เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดง
หน้าเพิ่มพนักงานใหม่ 1 รู ปที่ 4.14 สามารถกดย้อนกลับมาหน้าผูจ้ ดั การสาขา รู ปที่ 4.9 หรื อเรี ยก
คืนค่าเริ่ มต้นได้

รู ปที่ 4.14 หน้าสาหรับเพิ่มพนักงานใหม่ 1
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(ต่อ)
จากรู ป 4.14 ในหน้านี้จะเป็ นหน้าเพิ่มพนักงานใหม่ 1จากการกดยืนยันของรู ปที่ 4.13 เมื่อ
กรอกข้อมูลและกดยืนยันระบบจะแสดงกล่องข้อความเพิ่มข้อมูลพนักงานสาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok
ระบบจะแสดงหน้าผูใ้ ช้งานระบบประจาสาขา สามารถกดย้อนกลับมาหน้าเพิ่มพนักงานใหม่ รู ปที่
4.13 หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.15 หน้าสาหรับค้นหาทรัพย์สินประจาสาขา
จากรู ป 4.15 ในหน้านี้จะเป็ นหน้าสาหรับค้นหาทรัพย์สินประจาสาขา เมื่อเลือกคุณสมบัติ
ของทรัพย์สินที่กาหนด แล้วกดค้นหาระบบจะแสดงหน้ารายงานทรัพย์สินประจาสาขา รู ปที่ 4.16
สามารถย้อนกลับมาหน้าผูจ้ ดั การสาขารู ปที่ 4.9 หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น
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รู ปที่ 4.16 หน้ารายงานทรัพย์สินประจาสาขา
จากรู ป 4.16 ในหน้านี้จะรายงานทรัพย์สินประจาสาขาจากการค้นหาของรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.17 หน้าแสดงผูบ้ ริ จาค หรื อ ผูแ้ ทนจาหน่าย
จากรู ป 4.17 ในหน้านี้จะแสดงชื่อผูบ้ ริ จาคหรื อผูแ้ ทนจาหน่าย สถานะ แก้ไขข้อมูลผูบ้ ริ จาค
หรื อ ผูแ้ ทนจาหน่าย ลบข้อมูล เพิ่มผูบ้ ริ จาค ผูแ้ ทนจาหน่ายใหม่ สามารถกดย้อนกลับมาหน้า
ผูจ้ ดั การสาขา รู ปที่ 4.9
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รู ปที่ 4.18 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลผูบ้ ริ จาค หรื อ ผูแ้ ทนจาหน่าย
จากรู ป 4.18 ในหน้านี้ จะแสดงการแก้ไขข้อมูลผูบ้ ริ จาค หรื อ ผูแ้ ทนจาหน่าย จากการกด
แก้ไขข้อมูลรู ปที่ 4.17 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความ แก้ไขข้อมูลผู ้
บริ จาคผูแ้ ทนจาหน่ายสาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าผูบ้ ริ จาคหรื อผูแ้ ทนจาหน่าย รู ปที่
4.17 สามารถกดย้อนกลับหรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.19 หน้าแสดงการเพิ่มผูบ้ ริ จาค ผูแ้ ทนจาหน่ายใหม่
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(ต่อ)
จากรู ป 4.19 ในหน้านี้จะแสดงการเพิ่มผูบ้ ริ จาคหรื อผูแ้ ทนจาหน่ายใหม่ จากการกดเพิ่มผู ้
บริ จาค ผูแ้ ทนจาหน่ายใหม่ รู ปที่ 4.17 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
เพิ่มผูบ้ ริ จาคผูแ้ ทนจาหน่ายสาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าผูบ้ ริ จาคหรื อผูแ้ ทนจาหน่าย รู ป
ที่ 4.17 สามารถกดย้อนกลับหรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

v

รู ปที่ 4.20 หน้าแสดงแผนกของสาขา
จากรู ป 4.20 ในหน้านี้จะแสดงรายละเอียดแผนกของสาขา ชื่อแผนก อาคารสถานที่
ทุนการศึกษา S.H.I.E.L.D. H.A.M.M.E.R. แก้ไขชื่อแผนก ลบแผนก เพิ่มแผนกใหม่ สามารถกด
ย้อนกลับมาหน้าผูจ้ ดั การสาขารู ปที่ 4.9
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รู ปที่ 4.21 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลแผนกประจาสาขา
จากรู ป 4.21 ในหน้านี้จะแสดงการแก้ไขข้อมูลแผนกประจาสาขา จากการกดแก้ไขชื่อ
แผนก รู ปที่ 4.20 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความแก้ไขข้อมูลแผนก
สาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าแผนกของสาขารู ปที่ 4.20 สามารถกดย้อนกลับหรื อเรี ยก
คืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.22 หน้าแสดงการเพิ่มแผนกใหม่ของสาขา
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(ต่อ)
จากรู ป 4.22 ในหน้านี้จะแสดงการเพิ่มแผนกใหม่ของสาขา จากการกดเพิ่มแผนกใหม่รูปที่
4.20 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพิ่มแผนกใหม่สาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok
ระบบจะแสดงหน้า แผนกของสาขารู ปที่ 4.20 สามารถกดย้อนกลับหรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

4.3.4 ส่ วนของผู้ดูแลทรัพย์ สินประจาสาขา (Manager)

รู ปที่ 4.23 หน้าแสดงทรัพย์สินประจาสาขา
จากรู ป 4.23 ในหน้านี้ จะแสดงรายละเอียดทรัพย์สินประจาสาขา ชื่อทรัพย์สิน สถานะ
รู ปภาพ ทรัพย์สิน ชนิด แผนก อาคาร ชั้น ห้อง รายละเอียด แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน ลบข้อมูลทรัพย์สิน
เพิ่มทรัพย์สินใหม่ ข้อมูลอาคาร ข้อมูลห้อง สามารถกดย้อนกลับมาหน้าผูจ้ ดั การสาขารู ปที่ 4.9
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รู ปที่ 4.24 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน
จากรู ป 4.24 ในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน จากการกดแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน
รู ปที่ 4.23 เมื่ อกรอกข้อมู ลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขข้อมู ลทรั พย์สิน 1 รู ปที่ 4.24
สามารถกดย้อนกลับมาหน้าทรัพย์สินประจาสาขารู ปที่ 4.22 หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.25 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน 1
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(ต่อ)
จากรู ป 4.25 ในหน้านี้จะเป็ นหน้าแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน 1 จากการกดยืนยันหน้าแก้ไข
ข้อมูลทรัพย์สินรู ปที่ 4.24 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความ แก้ไขข้อมูล
ทรัพย์สินเรี ยบร้อย เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าทรัพย์สินประจาสาขารู ปที่ 4.23 สามารถกด
ย้อนกลับหรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.26 หน้าแสดงการเพิม่ ทรัพย์สินใหม่
จากรู ป 4.26 ในหน้านี้จะเป็ นการเพิ่มทรัพย์สินใหม่เข้ามาในสาขา จากการกดเพิ่มทรัพย์สิน
รู ปที่ 4.23 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยันระบบจะแสดงหน้าเพิ่มทรัพย์สินใหม่ 1 รู ปที่ 4.27 สามารถ
กดย้อนกลับและเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น
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รู ปที่ 4.27 หน้าแสดงการเพิม่ ทรัพย์สินใหม่ 1
จากรู ป 4.27 ในหน้านี้จะเป็ นการเพิ่มทรัพย์สินใหม่ 1 จากการกดยืนยันรู ปที่ 4.26 เมื่อกรอก
ข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงหน้าทรัพย์สินประจาสาขารู ปที่ 4.23 สามารถกดย้อนกลับมา
หน้าเพิ่มทรัพย์สินใหม่รูปที่ 4.26 หรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

รู ปที่ 4.28 หน้าแสดงข้อมูลอาคารประจาสาขา
(ต่อ)
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จากรู ป 4.28 ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลอาคารประจาสาขา ชื่ออาคาร จานวนชั้น แก้ไขข้อมูล
อาคาร ลบอาคาร เพิ่มอาคารใหม่ สามารถกดย้อนกลับมาหน้าทรัพย์สินประจาสาขารู ปที่ 4.23

รู ปที่ 4.29 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลอาคาร
จากรู ป 4.29 ในหน้านี้จะเป็ นหน้าแก้ไขข้อมูลอาคาร จากการกดแก้ไขข้อมูลอาคารรู ปที่
4.28 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความ แก้ไขข้อมูลอาคารสาเร็ จ เมื่อกด
ปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลอาคารประจาสาขารู ปที่ 4.28 สามารถกดย้อนกลับและเรี ยกคืนค่า
เริ่ มต้น
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รู ปที่ 4.30 หน้าแสดงการเพิ่มอาคารใหม่
จากรู ป 4.30 ในหน้านี้จะเป็ นการเพิ่มอาคารใหม่เข้ามาในระบบ จากการกดเพิ่มอาคารใหม่
รู ปที่ 4.28 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพิ่มอาคารใหม่สาเร็ จ เมื่อกด
ปุ่ ม ok ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลอาคารประจาสาขารู ปที่ 4.28 สามารถกดย้อนกลับและเรี ยกคืนค่า
เริ่ มต้น

รู ปที่ 4.31 หน้าแสดงข้อมูลห้องของสาขา
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(ต่อ)
จากรู ป 4.31 ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลห้องของสาขา เลขห้อง ชื่อห้อง อาคาร แผนก แก้ไข
ข้อมูลห้อง ลบข้อมูลห้อง เพิ่มห้องใหม่ สามารถกดย้อนกลับมาหน้าทรัพย์สินประจาสาขารู ปที่ 4.23

รู ปที่ 4.32 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลห้อง
จากรู ป 4.32 ในหน้านี้จะเป็ นหน้าแก้ไขข้อมูลห้อง จากการกด แก้ไขข้อมูลห้องรู ปที่ 4.31
เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความ แก้ไขข้อมูลห้องสาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok
ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลห้องของสาขารู ปที่ 4.31 สามารถกดย้อนกลับหรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น
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รู ปที่ 4.33 หน้าแสดงการเพิ่มห้องใหม่
จากรู ป 4.33 ในหน้านี้จะเป็ นการเพิ่มห้องใหม่เข้ามาในระบบจากการกดเพิ่มห้องใหม่รูปที่
4.31 เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพิ่มห้องสาเร็ จ เมื่อกดปุ่ ม ok ระบบ
จะแสดงหน้าข้อมูลห้องของสาขารู ปที่ 4.31 สามารถกดย้อนกลับหรื อเรี ยกคืนค่าเริ่ มต้น

