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บทที่ 3
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดโครงงาน
มูลนิธิดวงประทีป มีความต้องการนาระบบการจัดการทรัพย์สินออนไลน์ เข้ามาช่วยในการ
บริ หารจัดการ ระบบจะช่ วยในการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สิน ภายในมูลนิ ธิดวงประทีป การแจ้ง
ให้ทราบว่าทรัพย์สินแต่ละชิ้นอยู่ที่ห้องไหน ในการดูแลของแผนกใด ออกรายงานที่ตอ้ งการ
รวมไปถึง ข้อมูลทรัพย์สินในสาขาอื่น และประวัติของผูใ้ ช้งานระบบ ด้วย ระบบจะแสดงใน
รู ป แบบเว็ป แอพพลิ เคชั่น โดยใช้เครื่ องมื อคื อ ภาษาเอชที เอ็ม แอล (HTML) ในระบบการ
จัดการทรัพย์สิน
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3.2 วิเคราะห์ ระบบงาน (Work Flow Diagram)
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รู ปที่ 3.1 แผนผังการทางานของระบบจัดการข้อมูลสาขา,ชนิดของทรัพย์สิน,ตาแหน่ง (ระบบใหม่)

13

,

,

SuperAdmin

Admin

Log-In

Log-In

,
,

,

,

รู ปที่ 3.2 แผนผังการทางานของระบบจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน,ผูบ้ ริ จาค,แผนก (ระบบใหม่)
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รู ปที่ 3.3 แผนผังการทางานของระบบจัดการข้อมูลทรัพย์สิน,ห้อง,อาคาร (ระบบใหม่)
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3.3 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram
Login
ManageCounty
ManageType
ManagePosition
ManageUser

ManageSource

ManageSection
SuperAdmin
Report

ManageAsset

ManageBuilding
Manager
ManageRoom

รู ปที่ 3.4 แผนภาพ Use Case Diagram ของระบบการจัดการทรัพย์สิน

Admin
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3.4 แสดงตารางฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram
ตารางที่ 3.1 Use Case ของการทางาน Login
Use Case
Login
ID
UC1
Description
เข้าสู่ ระบบ
Primary Actor SuperAdmin
Secondary Actor Admin,Manager
Precondition
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อSuperAdmin หรื อ Admin หรื อ Manager เข้าสู่ ระบบ
2. ระบบจะให้ทาการใส่ Username และ Password
2.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง
2.1.1. เข้าสู่ ระบบ ตามสิ ทธิที่ผใู ้ ช้มี
2.2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2.2.1. Username และ Password ไม่ถูกต้อง
Alternate Flow Post Condition -
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : ManageCounty
Use Case
ManageCounty
ID
UC2
Description
การจัดการข้อมูลสาขา
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ SuperAdmin เข้าสู่ ระบบ
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลสาขา
3. ในแต่ละรายการผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มสาขา,ลบสาขา,แก้ไขชื่อสาขา ได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มสาขาใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ผูด้ ูแลระบบสู งสุ ด
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : ManageType
Use Case
ManageType
ID
UC3
Description
การจัดการข้อมูลชนิดของทรัพย์สิน
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ SuperAdmin เลือกเมนู ชนิดของทรัพย์สิน
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลชนิดของทรัพย์สิน
3. ในแต่ละรายการผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มชนิดของทรัพย์สิน,ลบชนิดของทรัพย์สิน,แก้ไข
ชื่อชนิดของทรัพย์สินได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ชนิดของทรัพย์สิน
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มชนิดของทรัพย์สินใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ชนิดของทรัพย์สิน
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use Case : ManagePosition
Use Case
ManagePosition
ID
UC4
Description
การจัดการข้อมูลตาแหน่งของพนักงาน
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ SuperAdmin เลือกเมนู ตาแหน่งของพนักงาน
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลตาแหน่งของพนักงาน
3. ในแต่ละรายการผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มตาแหน่งของพนักงาน,ลบตาแหน่งของ
พนักงาน,แก้ไขชื่อตาแหน่งของพนักงานได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ตาแหน่งของพนักงาน
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มตาแหน่งของพนักงาน ใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ชนิดของทรัพย์สิน
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use Case : ManageUser
Use Case
ManageUser
ID
UC5
Description
การจัดการข้อมูลของพนักงาน
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Admin
Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ Admin เข้าสู่ ระบบ หรื อ SuperAdmin เลือกเมนู ผูจ้ ดั การสาขา
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลพนักงาน
3. ในแต่ละรายการสาขาผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มตาแหน่งของพนักงาน,ลบตาแหน่งของ
พนักงาน,แก้ไขชื่อตาแหน่งของพนักงานได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ผูจ้ ดั การสาขา
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มตาแหน่งของพนักงาน ใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ชนิดของทรัพย์สิน
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Use Case : ManageSource
Use Case
ManageSource
ID
UC6
Description
การจัดการข้อมูลของผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Admin
Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ Admin หรื อ SuperAdmin เลือกเมนู ข้อมูลผูบ้ ริ จาค
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลผูบ้ ริ จาค
3. ในแต่ละรายการสาขาผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มข้อมูลผูบ้ ริ จาค,ลบข้อมูลผูบ้ ริ จาค,แก้ไข
ข้อมูลผูบ้ ริ จาคได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลผูบ้ ริ จาค
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มข้อมูลผูบ้ ริ จาค ใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลผูบ้ ริ จาค
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของ Use Case : ManageSection
Use Case
ManageSection
ID
UC7
Description
การจัดการข้อมูลแผนก
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Admin
Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ Admin หรื อ SuperAdmin เลือกเมนู ข้อมูลแผนก
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลแผนก
3. ในแต่ละรายการสาขาผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มข้อมูลแผนก,ลบข้อมูลแผนก,แก้ไขข้อมูล
แผนกได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลแผนก
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มข้อมูลแผนก ใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลแผนก
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของ Use Case : Report
Use Case
Report
ID
UC8
Description
การออกรายงาน
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Admin
Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ Admin หรื อ SuperAdmin เลือกเมนู ออกรายงาน
2. ระบบจะทาการแสดงข้อมูลคุณสมบัติของทรัพยสิ นให้ผใู ้ ช้เลือก
2.1. เมื่อกดปุ่ ม ค้นหา
2.1.1. ระบบจะทาการแสดงข้อมูลทรัพย์สินที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการในหน้าใหม่
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของ Use Case : ManageAsset
Use Case
ManageAsset
ID
UC9
Description
การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Admin,Manager
Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ Manager เข้าสู่ ระบบ หรื อ Admin หรื อ SuperAdmin เลือกเมนู
ข้อมูลทรัพย์สิน
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลทรัพย์สิน
3. ในแต่ละรายการสาขาผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน,ลบข้อมูลทรัพย์สิน,แก้ไข
ข้อมูลทรัพย์สินได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลทรัพย์สิน
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน ใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลทรัพย์สิน
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Use Case : ManageBuilding
Use Case
ManageBuilding
ID
UC10
Description
การจัดการอาคาร
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Admin,Manager
Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ Manager หรื อ Admin หรื อ SuperAdmin เลือกเมนู ข้อมูลอาคาร
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลแผนก
3. ในแต่ละรายการสาขาผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มข้อมูลอาคาร,ลบข้อมูลอาคาร,แก้ไขข้อมูล
อาคารได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลอาคาร
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มข้อมูลอาคาร ใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลอาคาร
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Use Case : ManageRoom
Use Case
ManageRoom
ID
UC11
Description
การจัดการห้อง
Primary Actor
SuperAdmin
Secondary Actor Admin,Manager
Precondition
จะต้อง Login เข้าสู่ ระบบ
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อ Manager หรื อ Admin หรื อ SuperAdmin เลือกเมนู ข้อมูลห้อง
2. ระบบจะให้ทาการแสดงข้อมูลห้อง
3. ในแต่ละรายการสาขาผูใ้ ช้สามารถเลือก เพิ่มข้อมูลห้อง,ลบข้อมูลห้อง,แก้ไขข้อมูลห้อง
ได้
3.1. เมื่อเลือกเมนูแก้ไข
3.1.1. ระบบจะให้ใส่ ขอ้ มูล
3.1.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลห้อง
3.2. เมื่อเลือกเมนู ลบ
3.2.1. ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าสามารถลบข้อมูลได้หรื อไม่
3.2.1.1. ถ้าสามารถลบได้ระบบจะทาการลบข้อมูลที่ผใู ้ ช้เลือก
3.3. เมื่อเลือกเมนู เพิ่มข้อมูลห้อง ใหม่
3.3.1. ระบบจะมีฟิลด์ขอ้ มูลให้กรอก
3.3.1.1. เมื่อกดยืนยันระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้า
ข้อมูลห้อง
Alternate Flow
Post Condition
-
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3.5 แผนภาพแสดงลาดับการทางานของระบบ (Sequence Diagram)

<<Actor>>
user
Log-in
•

SuperAdmin

•

Admin

•

Manager

Log-In Page

username,password

Asset Management System

verify username,password

verify log-In
Log-In fail message
Logged-In

Log-In success message

รู ปที่3.5 แผนภาพ Sequence Diagram แสดงหน้าเข้าสู่ ระบบ

If user (invalid)
else
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Update county,position,type : แก้ไขข้อมูลสาขา,ตาแหน่ง,ชนิดของทรัพย์สิน

<<Actor>>
user
update
•

county

•

position

•

type

update information

Update Page

Asset Management System

update information

user
•

verify update
information

superadmin

update fail message
update complete

update success message

If information (invalid)
else

รู ปที่3.6 แผนภาพ Sequence Diagram แก้ไขข้อมูลสาขา,ตาแหน่ง,ชนิ ดของทรัพย์สิน
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Insert county,position,type : เพิ่มข้อมูลสาขา,ตาแหน่ง,ชนิ ดของทรัพย์สิน

<<Actor>>
user
insert information

Update Page

Asset Management System

insert information

insert
•

county

•

position

•

type

verify insert
information

user
•

superadmin

insert fail message
insert complete

insert success message

If information (invalid)
else

รู ปที่ 3.7 แผนภาพ Sequence Diagram เพิ่มข้อมูลสาขา,ตาแหน่ง,ชนิ ดของทรัพย์สิน
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Delete county,position,type : เพิ่มข้อมูลสาขา,ตาแหน่ง,ชนิดของทรัพย์สิน

<<Actor>>
user
delete

delete information

•

county

•

position

•

type

Update Page

Asset Management System

delete information

user
•

verify delete
information

superadmin

delete fail message
delete complete

delete success message

If information (invalid)
else

รู ปที่ 3.7 แผนภาพ Sequence Diagram เพิ่มข้อมูลสาขา,ตาแหน่ง,ชนิ ดของทรัพย์สิน

31

Update user,source,section : แก้ไขข้อมูลพนักงาน,ผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย,แผนก

<<Actor>>
user
update
•

user

•

source

•

section

update information

Update Page

Asset Management System

update information

user
•

superadmin

•

admin

verify update
information
update fail message
update complete

update success message

If information (invalid)
else

รู ปที่3.8 แผนภาพ Sequence Diagram แก้ไขข้อมูลพนักงาน,ผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย,แผนก
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Insert user,source,section : เพิ่มข้อมูลพนักงาน,ผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย,แผนก

<<Actor>>
user
insert information

Update Page

Asset Management System

insert information

insert
•

user

•

source

•

section

verify insert
information

user
•

superadmin

•

admin

insert fail message
insert complete

insert success message

If information (invalid)
else

รู ปที่ 3.9 แผนภาพ Sequence Diagram เพิม่ ข้อมูลพนักงาน,ผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย,แผนก
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Delete user,source,section : ลบข้อมูลพนักงาน,ผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย,แผนก

<<Actor>>
user
delete
•

user

•

source

•

section

delete information

Update Page

Asset Management System

delete information

user
•

superadmin

•

admin

verify delete
information
delete fail message
delete complete

delete success message

If information (invalid)
else

รู ปที่ 3.10 แผนภาพ Sequence Diagram ลบข้อมูลพนักงาน,ผูบ้ ริ จาค/ผูแ้ ทนจาหน่าย,แผนก
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Update asset,building,room: แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน,อาคาร,ห้อง

<<Actor>>
user
update
•

asset

•

building

•

room

update information

Update Page

Asset Management System

update information

user
•

superadmin

•

admin

•

manager

verify update
information
update fail message
update complete

update success message

If information (invalid)
else

รู ปที่3.11 แผนภาพ Sequence Diagram แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน,อาคาร,ห้อง
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Insert asset,building,room: แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน,อาคาร,ห้อง

<<Actor>>
user
insert information

Update Page

Asset Management System

insert information

insert
•

asset

•

building

•

room

verify insert
information

user
•

superadmin

•

admin

•

manager

insert fail message
insert complete

insert success message

If information (invalid)
else

รู ปที่3.12 แผนภาพ Sequence Diagram เพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน,อาคาร,ห้อง
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Insert asset,building,room: แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน,อาคาร,ห้อง

<<Actor>>
user
delete
•

asset

•

building

•

room

delete information

Update Page

Asset Management System

delete information

user
•

superadmin

•

admin

•

manager

verify delete
information
delete fail message
delete complete

delete success message

If information (invalid)
else

รู ปที่3.13 แผนภาพ Sequence Diagram เพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน,อาคาร,ห้อง
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Report asset : ออกรายงานทรัพย์สิน

<<Actor>>
user

Update Page

report asset information

user
•

superadmin

•

admin

Asset Management System

report asset information
verify report
asset
information

showed report

show asset report

รู ปที่3.14 แผนภาพ Sequence Diagram ออกรายงานทรัพย์สิน
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3.6 โครงสร้ างและความสั มพันธ์ ของข้ อมูล (Entity Relationship Diagram)
11

11

11

M
M

M
M
M
M

M
M

11
M
M
M
M

M
M

M
M
M
M
M
M

11

11

11
11

11

รู ปที่ 3.16 แสดงโครงสร้าง ER-Diagram ของระบบการทรัพย์สิน
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