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Abstract 

Every day, employees of Rich Communication and Technologies Co., Ltd record the 

equipment infom1ation in a notebook. Then, employees collect all the infom1ation from the notebook 

to make a report file to the relevant person. each week. Recording with this method may cause some 

disadvantages, such as the loss of the notebook ,and difficult to query infollnation. Theriefore, the 

developer proposed an equipment management system that was web-based. It can store, query 

equipment infonnation and generate report files, 

This system was developed with PHP and used mySQL as the database management system. 

Based on the testing results of the equipment management-system, it was found that the system can 

ins,ert, update, remove and query quipment data from the database correctly. Also. it can generate 

repo1t files conveniently. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำของโครงงำน 

จากการท่ีได้ไปปฎิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษัทริชคอมมิวนิเคชั่นแอนด์เทคโนโลยี จ  ากัด 

ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ไปปฏิบติังานท่ีบริษทัซิกน่าประกนัภยัซ่ึงเป็นลูกคา้ของบริษทั โดยปฏิบติั

หน้าท่ีในต าแหน่งพนกังานผูช่้วยฝ่ายไอที โดยมีหน้าท่ีหลกัเก่ียวกบัการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ

พนกังานใหพ้ร้อมใชง้าน ซ่ึงพนกัภายในบริษทัก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นของตวัเอง เม่ืออุปกรณ์มี

ปัญหาฝ่ายไอทีก็จะท าการแก้ไขและเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ให้กลบัมาใช้งานได้ตามปกติ ซ่ึงในการ

เปล่ียนแปลงอุปกรณ์แต่ละคร้ัง พนกังานฝ่ายไอทีจะจดบนัทึกลงในสมุดจดบนัทึก เพื่อเก็บบนัทึกขอ้มูล

คงคลงัของอุปกรณ์วา่อุปกรณ์ช้ินใดมีจ านวนเท่าไร ถูกใชไ้ปจ านวนเท่าไร คงเหลือจ านวนเท่าไร และ

จดัท าส่งรายงานใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัทุกๆวนัศุกร์ ซ่ึงการจดบนัทึกลงสมุดอาจก่อให้เกิดขอ้ดอ้ย 

เช่น การสูญหายของสมุดจดบันทึก การล าบากต่อการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์เน่ืองจากมีอยู่หลาย

หนา้กระดาษ การตอ้งน ามาบนัทึกลงไฟลเ์พื่อจดัท าเป็นรายงาน 

ดังนั้ นเพื่อลดข้อด้อยดังกล่าว ผูจ้ ัดท าจึงมีแนวคิดในการจัดท าระบบบริหารจดัการข้อมูล

อุปกรณ์ของพนกังานโดยเก็บขอ้มูลทั้งหมดลงในฐานขอ้มูล เช่น เก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงอุปกรณ์

ของพนกังานว่าแต่ละคร้ังมีการเปล่ียนแปลงอุปกรณ์อะไรไปบา้ง และสามารถน าขอ้มูลท่ีมีทั้งหมดใน

ฐานขอ้มูลจดัท ารายงานผลออกมาเป็นไฟล ์เพื่อรายงานเก่ียวกบัการรายงานผลสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ

ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งได ้

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 

1.2.1 เพื่อจดัท าโปรแกรมในการช่วยบนัทึกการจดัการอุปกรณ์ของพนกังานภายในบริษทั 

1.2.2 เพื่อตรวจสอบจ านวนและสถานะอุปกรณ์ภายในบริษทั 

1.2.3 เพื่อบนัทึกขอ้มูลการจดัการอุปกรณ์ของพนกังานในฐานขอ้มูล 

1.2.4 เพื่อศึกษาการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) เช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลมาย

เอสคิวเอล  (MySQL) 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ผูใ้ชง้านสามารถท ารายการบนัทึกอุปกรณ์ไดทุ้กคน 

1.3.2 ผูใ้ชง้านสามารถสรุปการรายงานผลสถานะอุปกรณ์ทั้งหมดได ้

1.3.3 ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มหวัหนา้งาน (Supervisor)ได ้             

1.4 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดโ้ปรแกรมจดัการอุปกรณ์ของบริษทั 

1.4.2 ลดเวลาในการตรวจสอบจ านวนและสถานะอุปกรณ์ภายในบริษทัไดเ้ม่ือเทียบกบัการ

ตรวจสอบจากสมุดบนัทึก 

1.4.3 สะดวกต่อการจดัท ารายงานอุปกรณ์ในลกัษณะของไฟล์มากกวา่เม่ือเทียบกบัการจดัท า

จากสมุดบนัทึก 

1.4.4 ได้ทกัษะการพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) เช่ือมต่อกับระบบจดัการ

ฐานขอ้มูลมายเอสคิวเอล (MySQL) 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงเอกสาร ทฤษฏี แนวคิดและโปรแกรมทั้งหมดท่ีใชใ้นการท าโครงงาน ทั้งใน
ดา้นความเป็นมา วธีิการใชง้าน และใชใ้นการท างานกบัส่วนไหนของตวัโปรแกรม 

2.1 พเีอชพ ี(PHP) 

พีเอชพี  ย่อมาจากค าว่า "Personal Home Page" เป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์  (Server-Side 

Script) ท่ีมีการท างานท่ีฝ่ังของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานนั้นจะการ

ท างานคล้ายกับภาษาเพิร์ล (Perl) หรือภาษาซีและสามารถใช้ร่วมกบัภาษาเอชทีเอ็มแอลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและท าให้รูปแบบเวบ็เพจมีความสามารถเพิ่มข้ึนในดา้นของการเขียนโปรแกรม  พีเอชพี

เป็นภาษาสคริปตท่ี์มีความสามารถสูงส าหรับการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละความสามารถอีกอยา่งหน่ึงของพี

เอชพีคือ ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล (Database) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในโครงงานน้ี

จะใชภ้าษา พีเอชพี เป็นภาษาหลกัในการเขียนโปรแกรม เช่น การติดต่อกบัระบบฐานขอ้มูล การเพิ่มลบ

แกไ้ข ขอ้มูลในฐานขอ้มูล และรวมไปถึงการเขียนฟังชัน่การท างานต่างๆของตวัโปรแกรม 

 

รูปท่ี 2.1 ภาษาพีเอชพี
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2.2 พเีอชพมีายแอดมนิ (phpMyAdmin) 

พีเอชพีมายแอดมิน  คือโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลแทนการพิมพ์

ค  าสั่งเน่ืองจากการพิมพ์ค  าสั่งจะมีขั้นตอนท่ียุ่งยากในการใช้งานโดยเป็นส่วนติดต่อท่ีใช้จัดการ

ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ดังรูปท่ี 2.2 ความสามารถของพีเอชพีมายแอดมิน 

ประกอบดว้ย 

1. สร้างและลบฐานขอ้มูลดาตา้เบส 

2. สร้าง ลบ และแกไ้ข โครงสร้างของตาราง 

3. เพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูลในตาราง  

4. น าเขา้ขอ้มูลในตารางในลกัษณะของเทก็ซ์ไฟลไ์ด ้ 

5. ประมวลผลค าสั่งเอสคิวแอลได ้

และในโครงงานน้ีไดใ้ช ้พีเอชพีมายแอดมิน ในการจ าลองการสร้างฐานขอ้มูลเพื่อใหต้วั

โปรแกรมดึงขอ้มูลท่ีถูกสร้างไปใชง้านท่ีหนา้แสดงผลของตวัโปรแกรม 

 

รูปท่ี 2.2 พีเอชพีมายแอดมิน
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2.3 บูทแทบ็ (Bootstrap) 

บูทแทบ็ ถูกพฒันาข้ึนโดย Mark Otto และ Jacob Thornton  ซ่ึงสามารถน าไปใช้งานพัฒนา
เวบ็ไซตไ์ดฟ้รีในช่ือวา่ Bootstrap Framework  บูทแท็บ เป็น Front-end Framework ท่ีประกอบดว้ย
โครงสร้าง CSS  HTML และ JavaScript ท่ีช่วยให้สามารถสร้างหนา้จอการท างานไดง่้าย สวยงาม และ
รวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบหน้าจอหรือรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน้าหน้า
จอแสดงผลทั้งหมด ซ่ึงสามารถใช้บูทแท็บ เขา้มาจดัการไดท้ั้งหมด ส าหรับบูทแท็บ เองมีทั้ง CSS 
Component และ JavaScript Plugin ท่ีท  างานร่วมกบั jQuery ท่ีสามารถเรียกใชง้านไดม้ากมาย และท่ี
ส าคญัคือ บูทแทบ็มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะแสดงหนา้จอท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์
ท่ีใชง้านอยูใ่นขณะนั้น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้
ออกแบบเวบ็และเขียนค าสั่งใหส้ามารถท่ีจะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมด  ในโครงงานน้ีไดใ้ชบู้ทแท็บในการ
ออกแบบหนา้จอทั้งหมดของตวัโครงงาน เช่น ฟอร์มการส่งขอ้มูล ปุ่มกดต่างๆ รวมไปถึงการก าหนด
ขนาดของส่วนประกอบต่างๆในหนา้จอของตวัโครงงาน 

 
รูปท่ี 2.3 บูทแทบ็
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2.4 ดรีมวฟีเวอร์  (Dreamweaver)  

ดรีมวีฟเวอร์  คือโปรแกรมสร้างเวบ็เพจ ซ่ึงช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งการสร้างเวบ็เพจไม่ตอ้งเขียนภาษา
เอชทีเอ็มแอล(HTML) หรือโค๊ดโปรแกรมเอง  โปรแกรมดรีมวีฟเวอร์มีฟังก์ชนัท่ีท าให้ผูใ้ชส้ามารถจดั
วางขอ้ความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วดีิโอ รวมถึงส่วนประประกอบอ่ืนๆ ภายในเวบ็เพจได้อยา่งสวยงาม
ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการโดยไม่ตอ้งใชภ้าษาสคริปตท่ี์ยุง่ยากซบัซอ้นเหมือนก่อน ดรีมวีฟเวอร์  ตวัโปรแกรมด
รีมวีฟเวอร์นั้ นสามารถใช้งานในระบบปฏิบัติการ แมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์   
โปรแกรมดรีมวีฟเวอร์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ีก็คือจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการเขียนโคด้ทั้งหมด
ทุกภาษาของตวัโปรแกรมและใชใ้นการทดสอบแสดงหนา้จอโดยไม่ตอ้งเปิดผา่นเวบ็บราวเซอร์ ดงัรูป
ท่ี 2.4 

 
รูปท่ี 2.4 โปรแกรมดรีมวฟีเวอร์ 



บทที ่3 
รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั ริชคอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์เทคโนโลยี ่จ ำกดั 
 ทีต่ั้งสถานประกอบการ  ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1055 / 627-628 อำคำร สเตท ทำวเวอร์ ชั้น 31  
                                          ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก  กรุงเทพมหำนคร 10500 

  เบอร์โทรศพัท ์0-2095-6151 ถึง 54 
  แฟกซ์ 0-2095-6155 
  เวบ็ไซต ์www.richtech.co.th 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถำนประกอบกำร

http://www.richtech.co.th/
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3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ 
 บริษทั ริชคอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ เทคโนโลยี่ ให้บริกำรเก่ียวกบั กำรพฒันำซอฟตแ์วร์ ให้
ค  ำปรึกษำและบริกำรดำ้นไอทีและกำรโทรคมนำคม 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 ภำยในบริษทัจะมีกำรแบ่งส่วนของพนกังำนออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ตำมรูปภำพท่ี 3.2 
 

Rich Conmunication And Technology

Service Manager

Assistant Service Manager

Senior System Engineer

Sale Executive

General ManagerService Directer

System Engineer

Admin

Account

Managing Directer

 
 

รูปท่ี 3.2 ผงักำรจดัองคก์ร 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
             ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ผูช่้วยผูดู้ระบบในแผนกไอที โดยไดรั้บมอบหมำยจำก
สถำนประกอบกำรให้ไปปฏิบติังำน ณ บริษทั ซิกน่ำ ประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)  ซ่ึงเป็นบริษทั
ลูกคำ้ของสถำนประกอบกำร โดยตั้งอยู่ท่ีอำคำรเสริมมิตร ทำวเวอร์ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ โดยมี
หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย ดงัน้ี  
3.4.1 ตรวจสอบสถำนะควำมพร้อมของเคร่ืองแม่ข่ำยทั้ง 7 ตวั และตรวจสอบสถำนะของฐำนขอ้มูล
ทั้ง 2 ส่วน 
 3.4.2 ตรวจสอบสถำนะควำมพร้อมของลิงค ์(Link)สัญญำณโทรศพัทท์ั้ง 3 ลิงค ์ตำมดว้ย
ท ำกำรทดสอบกำรโทรออกทั้ง 3 เบอร์ และทดสอบกำรบนัทึกเสียง 
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 3.4.3 ตรวจสอบขนำดและจ ำนวนไฟล์กำรบนัทึกเสียงในกำรโทรหำลูกคำ้ของพนกังำน  
ทั้ง 5 ส่วนท่ีอยูใ่นระบบ วำ่ขอ้มูลในแต่ละส่วนมีจ ำนวนไฟลแ์ละขนำดท่ีตรงกนัหรือไม่ 
 3.4.4 ใหบ้ริกำรแกไ้ขปัญหำดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศใหก้บัผูใ้ชง้ำนภำยในบริษทั 
 3.4.5 ส่งรำยงำนกำรบนัทึกเวลำเข้ำท ำงำนของพนักงำนของบริษทัในแต่ละวนัให้กับ
ลูกคำ้ 
 
3.5 พนักงานทีป่รึกษาและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 3.4.1 คุณนิติพงศ ์ ไข่มุกด ์  ผูดู้แลระบบอำวโุส 
 
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 เร่ิมปฏิบติังำนใน วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และส้ินสุดกำรปฏิบัติงำน วนัท่ี 31 
สิงหำคม พ.ศ. 2561 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน  
 ในกำรพฒันำโปรแกรมจดักำรอุปกรณ์ภำยในบริษทัสำมำรถแบ่งขั้นตอนกำรท ำงำนได้
ดงัน้ี 
 3.7.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรของระบบ  ผูจ้ดัท ำไดมี้กำรสอบถำมจำกพนกังำนท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัระบบงำนเดิมและควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้ซ่ึงมีผลกำรรวบรวมดงัน้ี 
 กำรเก็บบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ของพนกังำนภำยในบริษทั เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
อุปกรณ์แต่ละคร้ังก็ตอ้งมีกำรบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงลงในสมุดจดบนัทึก ว่ำมีกำรเปล่ียนแปลง
อุปกรณ์อะไรไปบ้ำง และต้องเอำข้อมูลกำรจดบนัทึกมำตรวจสอบอีกทีก่อนมีกำรส่งรำยงำน
เก่ียวกบัสถำนะอุปกรณ์ทั้งหมดภำยในบริษทั ซ่ึงกำรขั้นตอนกำรท ำงำนดงักล่ำวจะท ำให้มีขั้นตอนท่ี
ซบัซอ้นและใชเ้วลำนำน ผูใ้ชจึ้งมีควำมตอ้งกำรโปรแกรมท่ีจะน ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบั
ขั้นตอนกำรท ำงำนดงักล่ำวใหมี้ควำมสะดวกสบำยยิง่ข้ึน 
 3.7.2 วิเครำะห์ระบบ หลงัจำกศึกษำควำมตอ้งกำรของระบบไดภ้ำพรวมของระบบใหม่
ดงัน้ี 
  เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ของพนกังำนในแต่ละคร้ัง พนกังำนท่ีท ำกำรเปล่ียนแปลง
อุปกรณ์ตอ้งมำท ำกำรบนัทึกขอ้มูลลงในตวัโปรแกรมว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์อะไรไปบำ้ง 
และตอ้งใส่รหัสอุปกรณ์ทุกคร้ังเม่ือท ำกำรเปล่ียนแปลงว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ช้ินไหนไป 
ภำยในโปรแกรมก็สำมำรถตรวจสอบสถำนะของอุปกรณ์ทุกช้ินได ้รวมถึงสำมำรถกดปุ่มเพื่อสร้ำง



10 
 

รำยงำนผลของสถำนะอุปกรณ์ออกมำเป็นไฟลเ์อกเซลเพื่อส่งรำยงำนให้กบัลูกคำ้เก่ียวกบัขอ้มูลกำร
ใชง้ำนอุปกรณ์ทั้งหมดภำยในบริษทัในแต่ละสัปดำห์ 
 3.7.3 ออกแบบระบบ โดยจำกกำรวิเครำะห์ระบบผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรออกแบบระบบท่ีจะ
พฒันำ โดยมีกำรออกแบบระบบดงัน้ี 
 ลกัษณะกำรท ำงำนโดยรวมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัไดแ้ก่ ส่วนบนัทึกกำรเปล่ียนแปลง
อุปกรณ์ ส่วนระบบตรวจสอบสถำนะอุปกรณ์ และส่วนรำยงำนผลสรุปสถำนะอุปกรณ์ดงัรูปท่ี 3.3 
 

�     �        �
               �  

         

             �  

         

�   �        �  
         �  

�    �          
    �  

 
 

รูปท่ี 3.3 รูปภำพแสดงกำรท ำงำนโดยรวมของระบบ 
 
1. ส่วนระบบบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ เป็นส่วนท่ีผูใ้ชง้ำนระบบใช้ในกำรบนัทึก

กำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ของพนกังำนเม่ืออุปกรณ์มีกำรเสียหำย รวมถึงกำรจดักำรอุปกรณ์ เช่น เพิ่ม
อุปกรณ์ใหม่ กำรเพิ่มหวัหนำ้งำน (Supervisor) ดงัรูปท่ี 3.4 และ 3.5 

 
 

รูปท่ี 3.4 หนำ้จอฟังชัน่กำรบนัทึกขอ้มูลเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 3.5 หนำ้จอจดักำรขอ้มูลอุปกรณ์ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
2. ส่วนระบบตรวจสอบสถำนะอุปกรณ์ เป็นส่วนท่ีแสดงสถำนะของอุปกรณ์ทั้งหมดใน

ฐำนขอ้มูล ดงัรูปท่ี 3.6 

 
 

รูปท่ี 3.6 หนำ้ส่วนของกำรแสดงสถำนะอุปกรณ์ทั้งหมด 
 3. ส่วนรำยงำนผลสรุปสถำนะอุปกรณ์ เป็นส่วนท่ีใชจ้ดัท ำสถำนะของอุปกรณ์ทั้งหมดใน
ลกัษณะของไฟลเ์อกเซล (Excel) เพื่อส่งเป็นรำยงำนใหก้บัฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งดงัรูปท่ี 3.7 
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รูปท่ี 3.7 ตวัอยำ่งขอ้มูลของไฟลเ์อกเซลท่ีถูกส่งออกมำจำกตวัโปรแกรม 
 

 3.7.4 พฒันำระบบ เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนกำรออกแบบต่อมำจะเป็นขั้นตอนกำรพฒันำ
ระบบขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีไดอ้อกแบบไวท้ั้ง ส่วนคือ ส่วนบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ 
ส่วนระบบตรวจสอบสถำนะอุปกรณ์ และส่วนรำยงำนผลสรุปสถำนะอุปกรณ์ โดยพฒันำดว้ยภำษำ
พีเอชพี และใชม้ำยเอสคิวแอลเป็นระบบจดักำรฐำนขอ้มูล 
 3.7.5 ทดสอบโปรแกรม ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนกำรน ำโปรแกรมท่ีจดัท ำน ำมำท ำกำร
ทดสอบกำรท ำงำนในส่วนของฟังชัน่กำรท ำงำนทั้งสำมส่วนตำมท่ีออกแบบไว ้เช่น กำรบนัทึกกำร
เปล่ียนแปลงอุปกรณ์ กำรเพิ่ม ลบ และแก้ไขอุปกรณ์ กำรรำยงำนผลสถำนะอุปกรณ์ออกมำใน
รูปแบบของไฟลเ์อกเซล รวมถึงกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใชง้ำนระบบจำกผูใ้ชง้ำนดว้ย 
 3.7.6 กำรจดัท ำเอกสำรประกอบ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนกำรจดัท ำเล่มเอกสำรเพื่อสรุปผล
กำรท ำงำน ทฤษฎี เน้ือหำ ท่ีไดน้ ำมำใช ้และทดสอบกำรท ำงำนของโปรแกรมวำ่สำมำรถท ำงำนได้
จริงและมีขอ้ดี ขอ้เสีย ในเร่ืองใดบำ้งเป็นตน้ 
 

จำกขั้นตอนกำรท ำงำนดงักล่ำว ผูจ้ดัท ำไดก้  ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
ดงัตำรำงท่ี 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรแผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1. ศึกษำควำมตอ้งกำรของ
ระบบ 

2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำรำยงำน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

3.8.1  ฮำร์ดแวร์ 

 - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊                                               1 เคร่ือง 

        3.8.2 ซอฟตแ์วร์  
        - โปรแกรมแอฟเซิร์ฟ (Appserv  V 2.5.10)   1 ชุด 
            - โปรแกรมดรีมวฟีเวอร์ (Dreamwaver)   1 ชุด 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

จากขั้นตอนและวิธีด าเนินงานท่ีออกแบบไว้ในบทท่ี 3 สามารถแสดงผลท่ีได้จากการ
ปฏิบติังานตามโครงงานดงัน้ี 

4.1 หน้าจอการเข้าใช้งานโปรแกรม  

หนา้จอการเขา้ใชง้านโปรแกรมเป็นหนา้จอแรกของโปรแกรม ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนหลกัต่างๆ 
5 ส่วนหลกัดงัรูปท่ี 4.1 

 หมายเลข 1 USERNAME เป็นส่วนท่ีใชใ้นการกรอกช่ือผูใ้ชง้าน 
 หมายเลข 2 PASSWORD เป็นส่วนท่ีใชใ้นการกรอกรหสัผา่น 
 หมายเลข 3 LOGIN เป็นปุ่มท่ีใชใ้นการกดเพื่อเขา้สู่ระบบ 
 หมายเลข 4 CANCEL เป็นปุ่มท่ีใชใ้นการลบขอ้ความท่ีกรอกในช่อง USERNAME 

และ PASSWORD 
 หมายเลข 5 REGISTER เป็นปุ่มท่ีใชใ้นการเขา้สู่หนา้จอลงทะเบียนในกรณีท่ีเป็น

สมาชิกใหม่ซ่ึงยงัไม่เคยลงทะเบียนเขา้ใชโ้ปรแกรม 

 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้จอการเขา้สู่โปรแกรม 
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 เม่ือผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลผูใ้ชง้านและรหสัผา่น ดงัรูปท่ี 4.2 และกดปุ่ม LOGIN ซ่ึงระบบจะ
ตรวจสอบขอ้มูล ถา้ผูใ้ชง้านและรหสัผา่นไดถู้กตอ้ง โปรแกรมจะเขา้สู่หนา้จอการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์
ของโปรแกรม แต่ถ้าใส่ช่ือผูใ้ช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงัรูปท่ี 4.2 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้านกรอกช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเม่ือใส่ช่ือผูใ้ชง้านหรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 
 

4.2 หน้าจอการจัดการข้อมูลอปุกรณ์ 
หน้าจอการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์จะเก่ียวขอ้งกบัเก็บ เพิ่ม และเปล่ียนอุปกรณ์ให้กบัพนกังาน 

ซ่ึงจะแบ่งการท างานแยกออกเป็น 3 ส่วน ดงัรูปท่ี 4.3  

 ส่วนท่ี 1 จะเป็นส่วนของการเก็บอุปกรณ์มาจากห้องขายของพนกังาน โดยผูใ้ชง้านจะตอ้ง
เลือกช่ืออุปกรณ์ ใส่รหัสอุปกรณ์ เลือกหวัหนา้งาน (Supervisor) และท าการกดปุ่มบนัทึก
ขอ้มูล  

 ส่วนท่ี 2 จะเป็นส่วนของการน าอุปกรณ์ไปเพิ่มให้กบัพนกังานในห้องขาย โดยผูใ้ชจ้ะตอ้ง
เลือกช่ือใส่รหสัอุปกรณ์ เลือกหวัหนา้งาน ( Supervisor ) และท าการกดปุ่มบนัทึกขอ้มูล  
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 ส่วนท่ี 3 จะเป็นส่วนของการสับเปล่ียนอุปกรณ์ของพนกังาน ซ่ึงผูใ้ชง้านตอ้งระบุขอ้มูล
ของอุปกรณ์ 2 ส่วนก็คือ มีการน าอุปกรณ์ช้ินไหนไปสับเปล่ียนกบัอุปกรณ์ช้ินไหนให้ครบ
ทั้งสองส่วน จึงจะสามารถกดปุ่มบนัทึกขอ้มูลได ้
 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอการท างานหลกัของตวัโปรแกรม  
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4.3 หน้าจอการเพิม่ข้อมูลอปุกรณ์ 

 หนา้จอการเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์จะเป็นส่วนของการเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์และการเพิ่มขอ้มูลประเภท
อุปกรณ์ ซ่ึงจะแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ดงัรูปท่ี 4.4  

 ส่วนท่ี 1 การเพิ่มอุปกรณ์ เม่ือจะมีการน าอุปกรณ์มาเพิ่มเขา้ไปในระบบ ผูใ้ชง้านจะตอ้ง ใส่ช่ือ
อุปกรณ์ เลือกประเภทอุปกรณ์ ใส่รหสัอุปกรณ์ และใส่วนัหมดประกนัของอุปกรณ์ดว้ย ถา้หาก
รหัสของอุปกรณ์ท่ีน ามาเพิ่ม มีขอ้มูลอยู่ในระบบแลว้ อุปกรณ์ช้ินนั้นจะไม่สามารถเพิ่มเขา้สู่
ระบบได ้

 ส่วนท่ี 2 การเพิ่มประเภทอุปกรณ์ เม่ือผูใ้ช้งานตอ้งการเพิ่มขอ้มูลประเภทอุปกรณ์เขา้ไปใน
ระบบ จะต้องมาท าในส่วนของหน้าจอน้ีเท่านั้น โดยการใส่รหัสประเภทอุปกรณ์ และช่ือ
ประเภทอุปกรณ์ และรหสักบัช่ืออุปกรณ์จะตอ้งไม่ซ ้ ากบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ถา้ซ ้ าจะไม่สามารถเพิ่ม
ขอ้มูลได ้

      

รูปท่ี 4.4 หนา้จอการเพิ่มช่ืออุปกรณ์และเพิ่มประเภทอุปกรณ์ 
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4.4 หน้าจอแสดงรายช่ืออปุกรณ์ทั้งหมด 

หน้าจอแสดงรายช่ืออุปกรณ์ทั้งหมด ซ่ึงจะแบ่งหมวดหมู่การแสดงตามสถานะของอุปกรณ์
ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสตอ๊ค อุปกรณ์ท่ีใชง้านอยู ่และอุปกรณ์ท่ีเสีย 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลอุปกรณ์แต่ละชนิด 

และเม่ือกดปุ่มแกไ้ข จะสามารถแกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลอุปกรณ์แต่ละชนิดได ้ดงัรูปท่ี 4.6 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลอุปกรณ์แต่ละชนิด
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4.5 หน้าจอการจัดท ารายงาน 

หน้าจอการจดัท ารายงาน จะเป็นหน้าจอท่ีแสดงขอ้มูลสรุปของอุปกรณ์ทั้งหมด ว่ามีจ  านวน
ทั้งหมดก่ีช้ิน ถูกใชไ้ปก่ีช้ิน คงเหลือก่ีช้ิน และเสียก่ีช้ิน ดงัรูปท่ี 4.8  

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงขอ้มูลสรุปของอุปกรณ์ทั้งหมด 

ซ่ึงเม่ือผูใ้ชง้านกดปุ่ม Export จะสามารถส่งออกขอ้มูลทั้งหมดไปเป็นไฟล์เอกเซลได ้ดงัรูปท่ี 
4.9 เพื่อจดัส่งเป็นรายงานใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ลูกคา้ได ้ 

 

รูปท่ี 4.8 ไฟลเ์อกเซลขอ้มูลสรุปของอุปกรณ์ทั้งหมด 



บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการพฒันาโปรแกรมจดัการอุปกรณ์พนกังาน สามารถสรุปผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

5.1.1 ผลการสรุปโครงงาน  
จากการทดสอบโปรแกรมจัดการอุปกรณ์พนักงานพบว่าสามารถท างานได้ตามความ

ต้องการของผูใ้ช้งานโปรแกรม คือต้องมีการใส่ช่ือผูใ้ช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ 
สามารถการบนัทึกการจดัการอุปกรณ์ เช่น การเก็บ เพิ่มและสับเปล่ียนอุปกรณ์ได้ สามารถเพิ่ม
อุปกรณ์และหวัหนา้งานได ้โดยถา้ไม่มีการระบุช่ืออุปกรณ์ รหสัอุปกรณ์ และช่ือของหวัหนา้งาน ก็
จะไม่สามารถกดบนัทึกเพื่อเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ได ้สามารถแสดงรายละเอียดและแกไ้ขอุปกรณ์ได ้
รวมถึงสามารถการส่งออกขอ้สรุปขอ้มูลของอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นไฟล์เอกเซลเพื่อใช้จดัส่งเป็น
รายงานให้กับลูกค้าได้โดยไฟล์เอกเซลท่ีได้มีตวัอกัษรและการเวน้บรรทดัท่ีถูกต้องตามท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ 
5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ขอ้จ ากดัของการท าโครงงานคือการน าขอ้มูลอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเขา้ไปในฐานขอ้มูลของ 
เน่ืองจากว่าอุปกรณ์ไดมี้การติดตั้งใช้งานอยู่แลว้ ซ่ึงเม่ือตอ้งการตรวจดูขอ้มูลของอุปกรณ์ก็จะไป
รบกวนการท างานของพนกังานท่ีใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวอยู่ ดงันั้นจึงตอ้งใชช่้วงเวลาท่ีไม่รบกวนการ
ท างานของพนกังานในการตรวจดูขอ้มูลอุปกรณ์ 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

ควรท่ีการพฒันาในส่วนของการระบุวา่อุปกรณ์แต่ละช้ินติดตั้งอยูต่  าแหน่งใด เช่น หูฟังช้ิน
น้ีติดตั้งอยูส่่วนหอ้งหวัหนา้งานเพื่อใหง่้ายต่อการคน้และตรวจสอบอุปกรณ์ 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน บริษทั ริชคอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ เทคโนโลยี่ จ  ากดั ซ่ึงมี
ผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 ขอ้ดีในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ผูจ้ ัดท าได้ความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองของระบบเอสเปค (Aspect) ว่ามีขั้นตอนการท างาน
อยา่งไร สามารถน าไปเช่ือมต่อกบัระบบของลูกคา้ในส่วนใดไดบ้า้ง รวมถึงไดรั้บความรู้และทกัษะ
ดา้นการเขียนโปรแกรมท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาโปรแกรมจดัการอุปกรณ์ของพนกังาน 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

เน่ืองบริษทัของลูกคา้เม่ือถึงวนัหยดุของแต่ละสัปดาห์จะตอ้งมีการปิดเคร่ืองแม่ข่ายทั้งหมด 
ซ่ึงเม่ือถึงวนัท างานวนัถัดไปตอ้งมีการเปิดเคร่ืองแม่ข่ายทุกคร้ัง ซ่ึงก่อให้การท างานของระบบ
บางส่วนไม่สมบูรณ์ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

ควรมีการปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาวา่เพราะเหตุใดเม่ือ
ท าการปิดและเปิดเคร่ืองแม่ข่ายในแต่ละสัปดาห์จึงท าให้ระบบเกิดการท างานไม่สมบูรณ์ เพื่อหา
แนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวอีก 
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1. โคด้ส่วนของการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 
 

<?php 

require_once("config.php"); 

 

class Equipment 

{ 

 

    private $conn; 

     

    public function __construct() 

    { 

        $database = new Database(); 

        $db = $database->Connection(); 

        $this->conn = $db; 

    } 

     

    public function runQuery($sql) 

    { 

        $stmt = $this->conn->prepare($sql); 

        return $stmt; 

    } 

 

    public function 

addName($eq_name_id,$eq_name_name,$eq_name_type,$eq_name_expiry,$eq_nam

e_status) 

    { 

        try 

        { 

            $stmt = $this->conn->prepare("INSERT INTO 

tbl_equipment_name 

(eq_name_id,eq_name_name,eq_name_type,eq_name_expirydate,eq_name_status

) 

            VALUE 

(:eq_name_id,:eq_name_name,:eq_name_type,:eq_name_expiry,:eq_name_statu

s)"); 

 

            $stmt->execute(array( 

                ':eq_name_id' => $eq_name_id, ':eq_name_name' => 

$eq_name_name, 

                ':eq_name_type' => $eq_name_type, ':eq_name_expiry' => 

$eq_name_expiry, ':eq_name_status' => $eq_name_status 

            )); 

 

            return true; 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 
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            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

 

    public function addType($eq_type_id,$eq_type_name) 

    { 

        try 

        { 

            $stmt = $this->conn->prepare("INSERT INTO 

tbl_equipment_type (eq_type_id,eq_type_name) 

            VALUE (:eq_type_id,:eq_type_name)"); 

 

            $stmt->execute(array( 

                ':eq_type_id' => $eq_type_id, ':eq_type_name' => 

$eq_type_name 

            )); 

 

            return true; 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 

            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

 

    public function updateEq($eq_id,$eq_status) 

    { 

        try 

        { 

            

            $stmt = $this->conn->prepare("UPDATE tbl_equipment SET  

eq_status =:eq_status 

            WHERE eq_id = :eq_id "); 

            $stmt->execute(array( 

             ':eq_status' => $eq_status, ':eq_id' => $eq_id 

            )); 

            return $stmt; 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 

            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

 

    public function broken($eq_status,$eq_id) 

    { 

        try 

        { 
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            $stmt = $this->conn->prepare("UPDATE tbl_equipment SET 

eq_status = :eq_status WHERE eq_id = :eq_id"); 

            $stmt->execute(array(':eq_status' => $eq_status, ':eq_id' 

=> $eq_id)); 

 

            return true; 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 

            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

 

    public function redirect($url) 

    { 

        header("Location: $url"); 

    } 

 

} 

?> 
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2. โคด้ในส่วนของการท างานเม่ือมีการสับเปล่ียนอุปกรณ์ 

<?php 

 

require_once("config.php"); 

 

class Service 

{ 

    private $conn; 

     

    public function __construct() 

    { 

        $database = new Database(); 

        $db = $database->Connection(); 

        $this->conn = $db; 

    } 

 

    public function runQuery($sql) 

    { 

        $stmt = $this->conn->prepare($sql); 

        return $stmt; 

    } 

 

    public function 

getCase($eq_status,$eq_serial_number,$eq_case_name,$eq_name,$case_sup,$

case_date) 

    { 

        try 

        { 

            $insert = $this->conn->prepare("INSERT INTO 

tbl_case(case_name,case_get_eq,case_get_serial,case_sup,case_date)  

            VALUE 

(:eq_case_name,:eq_name,:eq_serial_number,:case_sup,:case_date)"); 

 

            $update = $this->conn->prepare("UPDATE tbl_equipment SET 

eq_status = :eq_status  

            WHERE eq_serial_number =:eq_serial_number"); 

 

             $insert->execute(array( 

                ':eq_serial_number' => $eq_serial_number, 

':eq_case_name' => $eq_case_name, ':eq_name' => $eq_name, 

                ':case_sup' => $case_sup, ':case_date' => $case_date 

            )); 

             

             $update->execute(array( 

                ':eq_status' => $eq_status, ':eq_serial_number' => 

$eq_serial_number 
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            )); 

 

            return true; 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 

            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

 

    public function 

takeCase($eq_status,$eq_serial_number,$eq_case_name,$eq_name,$case_sup,

$case_date) 

    { 

        try 

        { 

            $insert = $this->conn->prepare("INSERT INTO 

tbl_case(case_name,case_add_eq,case_add_serial,case_sup,case_date)  

            VALUE 

(:eq_case_name,:eq_name,:eq_serial_number,:case_sup,:case_date)"); 

 

            $update = $this->conn->prepare("UPDATE tbl_equipment SET 

eq_status = :eq_status WHERE eq_serial_number =:eq_serial_number"); 

 

            $insert->execute(array( 

                ':eq_serial_number' => $eq_serial_number, 

':eq_case_name' => $eq_case_name, ':eq_name' => $eq_name, 

                ':case_sup' => $case_sup, ':case_date' => $case_date 

            )); 

             

            $update->execute(array( 

                ':eq_status' => $eq_status, ':eq_serial_number' => 

$eq_serial_number 

            )); 

 

            return true; 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 

            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

 

    public function changeCase($get_eq_name,$get_eq_serial_number, 

$get_eq_status,$add_eq_name,$add_eq_serial_number,$add_eq_status,$super

visor,$date, $eq_case_name) 

    { 

        try 
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        { 

            $insert_case = $this->conn->prepare("INSERT INTO tbl_case 

(case_name,case_get_eq,case_get_serial,case_add_eq,case_add_serial,case

_sup,case_date) 

            VALUE (:case_name, :case_get_eq, :case_get_serial, 

:case_add_eq, :case_add_serial, :case_sup, :case_date)"); 

 

            $insert_case->execute(array( 

                ':case_name' => $eq_case_name, ':case_get_eq' => 

$get_eq_name, ':case_get_serial' => $get_eq_serial_number, 

                ':case_add_eq' => $add_eq_name, ':case_add_serial' => 

$add_eq_serial_number, ':case_sup' => $supervisor, ':case_date' => 

$date 

            )); 

             

            $update_get = $this->conn->prepare("UPDATE tbl_equipment 

SET eq_status = :get_eq_status WHERE eq_serial_number 

=:get_eq_serial_number"); 

 

            $update_get->execute(array( ':get_eq_status' => 

$get_eq_status, ':get_eq_serial_number' => $get_eq_serial_number )); 

 

            $update_add = $this->conn->prepare("UPDATE tbl_equipment 

SET eq_status = :get_eq_status WHERE eq_serial_number 

=:get_eq_serial_number"); 

 

            $update_add->execute(array( ':get_eq_status' => 

$add_eq_status, ':get_eq_serial_number' => $add_eq_serial_number )); 

 

            return true; 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 

            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

 

    public function redirect($url) 

    { 

        header("Location: $url"); 

    } 

} 

?> 



30 
 

3.โคด้ในส่วนของการจดัการขอ้มูลสมาชิก 

<?php 

 

require_once('config.php'); 

 

class USER 

{    

 

    private $conn; 

     

    public function __construct() 

    { 

        $database = new Database(); 

        $db = $database->Connection(); 

        $this->conn = $db; 

    } 

     

    public function runQuery($sql) 

    { 

        $stmt = $this->conn->prepare($sql); 

        return $stmt; 

    } 

     

    public function 

register($mb_id,$mb_fname,$mb_lname,$mb_pass,$mb_type) 

    { 

        try 

        { 

             

            $stmt = $this->conn->prepare("INSERT INTO 

tbl_member(mb_id,mb_fname,mb_lname,mb_pass,mb_type)  

                                                       VALUES(:mb_id, 

:mb_fname,:mb_lname, :mb_pass, :mb_type)"); 

                 

            $stmt->bindparam(":mb_id", $mb_id); 

            $stmt->bindparam(":mb_fname", $mb_fname); 

            $stmt->bindparam(":mb_lname", $mb_lname); 

            $stmt->bindparam(":mb_pass", $mb_pass);      

            $stmt->bindparam(":mb_type", 

$mb_type);                                        

                 

            $stmt->execute();    

             

            return $stmt;    

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 
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            echo $e->getMessage(); 

        }                

    } 

     

     

    public function doLogin($mb_id,$mb_pass) 

    { 

        try 

        { 

            $stmt = $this->conn->prepare("SELECT mb_id, mb_pass FROM 

tbl_member WHERE mb_id =:mb_id"); 

            $stmt->execute(array(':mb_id'=>$mb_id)); 

            $row=$stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

            if($stmt->rowCount() == 1) 

            { 

                if($mb_pass == $row['mb_pass']) 

                { 

                    $_SESSION['mb_session'] = $row['mb_id']; 

                    return true; 

                } 

                else 

                { 

                    return false; 

                } 

            } 

        } 

        catch(PDOException $e) 

        { 

            echo $e->getMessage(); 

        } 

    } 

     

    public function is_loggedin() 

    { 

        if(isset($_SESSION['mb_session'])) 

        { 

            return true; 

        } 

    } 

     

    public function redirect($url) 

    { 

        header("Location: $url"); 

    } 

     

    public function doLogout() 

    { 

        session_destroy(); 
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        unset($_SESSION['mb_session']); 

        return true; 

    } 

} 

?> 

 

4. โคด้ส่วนของหนา้จอและการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเม่ือมีการสับเปล่ียนอปุกรณ์ 

<?php 

require_once("session.php"); 

require_once("../class/class.user.php"); 

require_once("../class/class.service.php"); 

 

$user = new USER(); 

$srv = new Service(); 

 

    $mb_id = $_SESSION['mb_session']; 

     

    $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM tbl_member WHERE 

mb_id=:mb_id"); 

    $stmt->execute(array(":mb_id"=>$mb_id)); 

     

    $userRow=$stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

 

if(isset($_POST['getEquipment'])) 

{ 

    $eq_name = $_POST["eq_name"]; $eq_serial_number = 

trim($_POST["eq_serial_number"]); 

    $eq_status = "in"; $eq_case_name = "get"; $case_check = "out"; 

    $case_sup = $_POST["sup_name"]; $case_date = date('Y-m-d H:i:s'); 

     

    try 

    { 

        $stmt = $srv->runQuery("SELECT 

eq_name,eq_serial_number,eq_status FROM tbl_equipment WHERE eq_name 

=:eq_name  

        AND eq_serial_number =:eq_serial_number AND eq_status 

=:case_check"); 

 

        $stmt->execute(array( 

            ':eq_name' => $eq_name, ':eq_serial_number' => 

$eq_serial_number, ':case_check' => $case_check 

        )); 

 

        if($stmt->rowCount() == 1) 

        { 
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            if($srv-

>getCase($eq_status,$eq_serial_number,$eq_case_name,$eq_name,$case_sup,

$case_date)) 

            { 

                $srv->redirect('homepage.php?success_get'); 

            } 

            else{ 
                $error_get[] = "บนัทึกขอ้มลูไม่ส าเร็จ..."; 

            } 

        } 

        else 

        { 
            $error_get[] = "ขอ้มลูอุปกรณไม่ถูกตอ้ง !!"; 

        } 

        

    } 

    catch(PDOException $e) 

    { 

        echo $e->getMessage(); 

    } 

} 

 

if(isset($_POST['addEquipment'])) 

{ 

    $eq_name = $_POST["eq_name"]; $eq_serial_number = 

trim($_POST["eq_serial_number"]); 

    $eq_status = "out"; $eq_case_name = "add"; $case_check = "in"; 

    $case_sup = $_POST["sup_name"]; $case_date = date('Y-m-d H:i:s'); 

     

    try 

    { 

        $stmt = $srv->runQuery("SELECT 

eq_name,eq_serial_number,eq_status FROM tbl_equipment WHERE eq_name 

=:eq_name  

        AND eq_serial_number =:eq_serial_number AND eq_status 

=:case_check"); 

 

        $stmt->execute(array( 

            ':eq_name' => $eq_name, ':eq_serial_number' => 

$eq_serial_number, ':case_check' => $case_check 

        )); 

 

        if($stmt->rowCount() == 1) 

        { 

            if($srv-

>takeCase($eq_status,$eq_serial_number,$eq_case_name,$eq_name,$case_sup

,$case_date)) 

            { 
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                $srv->redirect('homepage.php?success_add'); 

            } 

            else{ 
                $error_add[] = "บนัทึกขอ้มลูไม่ส าเร็จ..."; 

            } 

        } 

        else 

        { 
            $error_add[] = "ขอ้มลูอุปกรณไม่ถูกตอ้ง !!"; 

        } 

        

    } 

    catch(PDOException $e) 

    { 

        echo $e->getMessage(); 

    } 

 } 

    if(isset($_POST['changeEquipment'])) 

    { 

        $get_eq_serial_number = trim($_POST["get_eq_serial_number"]); 

$eq_case_name = "change"; 

        $get_eq_status = "in"; $add_eq_serial_number = 

trim($_POST["add_eq_serial_number"]); 

        $add_eq_status = "out"; $supervisor = $_POST["sup_name"]; $date 

= date('Y-m-d H:i:s'); 

        $get_eq_name = $_POST["get_eq_name"]; $result_get_eq_name = 

explode('|', $get_eq_name); 

        $add_eq_name = $_POST["add_eq_name"]; $result_add_eq_name = 

explode('|', $add_eq_name); 

 

        $che_get = $srv->runQuery("SELECT 

eq_name,eq_serial_number,eq_status FROM tbl_equipment WHERE eq_name 

=:get_eq_name 

        AND eq_serial_number =:get_eq_serial_number AND eq_status 

=:get_eq_status"); 

 

        $che_get->execute(array( 

            ':get_eq_name' => $result_get_eq_name[0], 

':get_eq_serial_number' => $get_eq_serial_number, ':get_eq_status' => 

$add_eq_status 

        )); 

 

        if($che_get->rowCount() == 1) 

        { 

            $che_add = $srv->runQuery("SELECT 

eq_name,eq_serial_number,eq_status FROM tbl_equipment WHERE eq_name 

=:add_eq_name 
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            AND eq_serial_number =:add_eq_serial_number AND eq_status 

=:add_eq_status"); 

 

            $che_add->execute(array( 

            ':add_eq_name' => $result_add_eq_name[0], 

':add_eq_serial_number' => $add_eq_serial_number, ':add_eq_status' => 

$get_eq_status 

             ));   

 

             if($che_add->rowCount() == 1) 

             { 

                 if($result_get_eq_name[1] != $result_add_eq_name[1] ){ 
                    $error_change[] = "ขอ้มูลอุปกรณ์เปล่ียนตอ้งเป็นชนิดเดียวกนั.."; 

                 } 

                 else{ 

                    if($srv-

>changeCase($get_eq_name,$get_eq_serial_number, 

$get_eq_status,$add_eq_name,$add_eq_serial_number,$add_eq_status,$super

visor,$date, $eq_case_name)) 

                    { 

                        $srv->redirect('homepage.php?success_change'); 

                    } 

                    else{ 
                        $error_change[] = "บนัทึกขอ้มลูไม่ส าเร็จ..."; 

                    } 

                 } 

             } 

             else  

             { 
                $error_change[] = "ขอ้มลูอุปกรณ์ท่ีเบิกไม่ถกูตอ้ง";      

             } 

        } 

        else  

        { 
            $error_change[] = "ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีคืนไม่ถกูตอ้ง"; 

        } 

    } 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <title>เบิก - จ่าย</title> 
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    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

    <script src="../js/script.js"></script> 

    <style> 

    li:hover {cursor: pointer;} 

    .box1{background-color: #fff; 

        position: fixed; 

    } 

    </style> 

</head> 

 

<body> 

    <?php  include "navbar.php";  ?> 

    <div class="container-fluid mt-2"> 

        <div class="row"> 

            <div class="col-md-4"> 

            <?php 

            if(isset($error_get)) 

            { 

                foreach($error_get as $error_get) 

                { 

                     ?> 

                     <div class="alert alert-danger"> 

                     <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                        <center><i class="glyphicon glyphicon-warning-

sign"></i> &nbsp; <?php echo $error_get; ?></center> 

                     </div> 

                     <?php 

                } 

            } 

            else if(isset($_GET['success_get'])) 

            { 

                 ?> 

                 <div class="alert alert-success"> 

                 <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                      <center><i class="glyphicon glyphicon-log-
in"></i> &nbsp; บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย...</center> 

                 </div> 

                 <?php 

            } 

            ?> 
                <legend>คืนอุปกรณ์</legend> 

                <form action="" method="post"> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label for="exampleSelect1">ช่ืออุปกรณ์</label> 

                        <select class="form-control" name="eq_name"> 
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                    <?php 

                    $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_equipment_name WHERE eq_name_status = '"."show"."' "); 

                    $stmt->execute(array()); 

                    

                    while($eq = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { 

                        echo "<option value='".$eq['eq_name_name']."' 

>".$eq['eq_name_name']."</option>"; 

                    } 

                    ?> 

                        </select> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label>รหสัอุปกรณ์</label> 

                        <input name="eq_serial_number" type="text" 

class="form-control" required > 

                        <div id="display" class="box1"></div> 

                        <span id="user-availability-status"></span> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="exampleSelect1">Supervisor</label> 

                        <select class="form-control" name="sup_name"> 

                    <?php 

                   $mb_type = "sup"; 

                   $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM tbl_member 

WHERE mb_type = :mb_type "); 

                   $stmt->execute(array(':mb_type' => $mb_type )); 

                   

                   while($sup = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { 

                       echo "<option value='".$sup['mb_fname']."' 

>".$sup['mb_fname']."</option>"; 

                   } 

                   ?> 

                        </select> 

                    </div> 

                    <button type="submit" name="getEquipment" 

class="btn btn-success btn-block"> 
                        <i class="fas fa-save"></i> บนัทึก</button> 

                </form> 

            </div> 

            <div class="col-md-4"> 

            <?php 

            if(isset($error_add)) 

            { 

                foreach($error_add as $error_add) 

                { 

                     ?> 

                     <div class="alert alert-danger"> 
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                     <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                        <center><i class="glyphicon glyphicon-warning-

sign"></i> &nbsp; <?php echo $error_add; ?></center> 

                     </div> 

                     <?php 

                } 

            } 

            else if(isset($_GET['success_add'])) 

            { 

                 ?> 

                 <div class="alert alert-success"> 

                 <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                      <center><i class="glyphicon glyphicon-log-
in"></i> &nbsp; บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย...</center> 

                 </div> 

                 <?php 

            } 

            ?> 
                <legend>เบิกอุปกรณ์</legend> 

                <form action="" method="post"> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label for="exampleSelect1">ช่ืออุปกรณ์</label> 

                        <select class="form-control" name="eq_name"> 

                    <?php 

                    $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_equipment_name WHERE eq_name_status = '"."show"."'"); 

                    $stmt->execute(array()); 

                    

                    while($eq = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { 

                        echo "<option value='".$eq['eq_name_name']."' 

>".$eq['eq_name_name']."</option>"; 

                    } 

                    ?> 

                        </select> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label>รหสัอุปกรณ์</label> 

                        <input name="eq_serial_number" type="text" 

class="form-control" required id="search"> 

                        <div id="display" class="box1"></div> 

                        <span id="user-availability-status"></span> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="exampleSelect1">Supervisor</label> 

                        <select class="form-control" name="sup_name"> 

                        <?php 
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                           $mb_type = "sup"; 

                           $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_member WHERE mb_type = :mb_type "); 

                           $stmt->execute(array(':mb_type' => $mb_type 

)); 

                   

                           while($sup = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) 

{ 

                                echo "<option 

value='".$sup['mb_fname']."' >".$sup['mb_fname']."</option>"; 

                          } 

                         ?> 

                        </select> 

                    </div> 

                    <button type="submit" name="addEquipment" 

class="btn btn-success btn-block"> 
                        <i class="fas fa-save"></i> บนัทึก</button> 

 

                </form> 

            </div> 

            <div class="col-md-4"> 

            <?php 

            if(isset($error_change)) 

            { 

                foreach($error_change as $error_change) 

                { 

                     ?> 

                     <div class="alert alert-danger"> 

                     <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                        <center><i class="glyphicon glyphicon-warning-

sign"></i> &nbsp; <?php echo $error_change; ?></center> 

                     </div> 

                     <?php 

                } 

            } 

            else if(isset($_GET['success_change'])) 

            { 

                 ?> 

                 <div class="alert alert-success"> 

                 <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                      <center><i class="glyphicon glyphicon-log-
in"></i> &nbsp; บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย...</center> 

                 </div> 

                 <?php 

            } 

            ?> 
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                <legend>เปล่ียนอุปกรณ์</legend> 

                <form action="" method="post"> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label for="exampleSelect1">ช่ืออุปกรณ์</label> 

                        <select class="form-control" 

name="get_eq_name"> 

                    <?php 

                    $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_equipment_name WHERE eq_name_status = '"."show"."'"); 

                    $stmt->execute(array()); 

                    

                    while($eq = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { 

                        ?> 

                         <option value="<?php echo 

$eq["eq_name_name"];?>|<?php echo $eq["eq_name_type"] ?>"><?php echo 

$eq["eq_name_name"];?></option> 

                        <?php }?> 

                        </select> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label>รหสัอุปกรณ์</label> 

                        <input type="text" class="form-control" 

name="get_eq_serial_number" required > 

                    </div> 
                    <legend>เป็นอุปกรณ์</legend> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label for="exampleSelect1">ช่ืออุปกรณ์</label> 

                        <select class="form-control" 

name="add_eq_name"> 

                    <?php 

                    $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_equipment_name WHERE eq_name_status = '"."show"."'"); 

                    $stmt->execute(array()); 

                    

                    while($eq = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {?> 

                        <option value="<?php echo 

$eq["eq_name_name"];?>|<?php echo $eq["eq_name_type"] ?>"><?php echo 

$eq["eq_name_name"] ?></option> 

                         <?php }?> 

                        </select> 

                        

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 
                        <label>รหสัอุปกรณ์</label> 

                        <input type="text" class="form-control" 

name="add_eq_serial_number" required > 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 
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                        <label for="exampleSelect1">Supervisor</label> 

                        <select class="form-control" name="sup_name"> 

                        <?php 

                           $mb_type = "sup"; 

                           $stmt = $user->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_member WHERE mb_type = :mb_type "); 

                           $stmt->execute(array(':mb_type' => $mb_type 

)); 

                   

                           while($sup = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) 

{ 

                                echo "<option 

value='".$sup['mb_fname']."' >".$sup['mb_fname']."</option>"; 

                          } 

                         ?> 

                        </select> 

                    </div> 

<button type="submit" name="changeEquipment" class="btn btn-success 
btn-block"><i class="fas fa-save"></i> บนัทึก</button> 

                </form> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 

5. โคด้ในส่วนของหนา้จอการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

<?php 

require_once("session.php"); 

require_once("../class/class.equipment.php"); 

 

$mng = new Equipment(); 

 

if(isset($_POST["add_name"])) 

{ 

    $eq_name_id = $_POST["eq_name_id"]; $eq_name_name = 

$_POST["eq_name_name"]; 

    $eq_name_type = $_POST["eq_name_type"]; $eq_name_expiry = 

$_POST["eq_name_expiry"]; 

    $eq_name_status = "show"; 

 

    $check_name = $mng->runQuery("SELECT eq_name_id,eq_name_name FROM 

tbl_equipment_name WHERE eq_name_id = :eq_name_id OR eq_name_name = 

:eq_name_name "); 

    $check_name->execute(array( ':eq_name_id' => $eq_name_id, 

':eq_name_name' => $eq_name_name )); 
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    $row = $check_name->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

 

    if(!is_numeric($eq_name_id)) 

    { 
        $error_name[] = "รหสัอุปกรณ์ตอ้งเป็นตวัเลขเท่านั้น..."; 

    } 

    else if($row['eq_name_id'] == $eq_name_id) 

    { 
        $error_name[] = "มีรหสัอุปกรณ์น้ีในระบบแลว้..."; 

    } 

    else if($row['eq_name_name'] == $eq_name_name) 

    { 
        $error_name[] = "มีช่ืออุปกรณ์น้ีในระบบแลว้..."; 

    } 

    else  

    { 

       if($mng-

>addName($eq_name_id,$eq_name_name,$eq_name_type,$eq_name_expiry,$eq_na

me_status)) 

       { 

           $mng->redirect('manage-data.php?success_name'); 

       } 

       else { 
           $error_name[] = "เพิ่มอุปกรณ์ไม่ส าเร็จ..."; 

       } 

    } 

} 

 

if(isset($_POST['addType'])) 

{ 

  $eq_type_id = $_POST['eq_type_id']; $eq_type_name = 

$_POST['eq_type_name']; 

 

  $check_type = $mng->runQuery("SELECT eq_type_id, eq_type_name FROM 

tbl_equipment_type WHERE eq_type_id = :eq_type_id OR eq_type_name = 

:eq_type_name"); 

  $check_type->execute(array( ':eq_type_id' => $eq_type_id, 

':eq_type_name' => $eq_type_name )); 

 

  $row = $check_type->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

 

  if($row['eq_type_id'] == $eq_type_id) 

  { 
     $error_type[] = "มีรหสัประเภทอุปกรณ์น้ีในระบบแลว้..."; 

  } 

  else if($row['eq_type_name'] == $eq_type_name) 

  { 
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     $error_type[] = "มีช่ือประเภทอุปกรณ์น้ีในระบบแลว้..."; 

  } 

  else 

  { 

     if($mng->addType($eq_type_id,$eq_type_name)) 

     { 

       $mng->redirect('manage-data.php?success_type'); 

     } 

     else  

     { 
       $error_type[] = "เพิ่มประเภทอุปกรณ์ไม่ส าเร็จ..."; 

     } 

  } 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0"> 

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
  <title>ขอ้มูลอุปกรณ์</title> 

  <style> 

    .t1 {width: 10%;} 

    .t2 { width: 40%;} 

    .t3 { width: 30%;} 

    .t4 {width: 20%; } 

  </style> 

</head> 

 

<body> 

  <?php  include "navbar.php";  ?> 

  <div class="container-fluid mt-2"> 

    <div class="row"> 

 

      <div class="col-md-6"> 

      <?php 

      if(isset($error_name)) 

      { 

        foreach($error_name as $error_name) 

        { 

           ?> 

                     <div class="alert alert-danger"> 

                     <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 
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                        <center><i class="glyphicon glyphicon-warning-

sign"></i> &nbsp; <?php echo $error_name; ?></center> 

                     </div> 

      <?php 

        } 

      } 

      else if(isset($_GET['success_name'])) 

      { 

      ?> 

                 <div class="alert alert-success"> 

                 <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                      <center><i class="glyphicon glyphicon-log-
in"></i> &nbsp; บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย...</center> 

                 </div> 

      <?php 

      } 

      ?> 
        <legend>ช่ืออุปกรณ์</legend> 

        <button type="button" class="btn btn-primary col-md-4 mb-3" 

data-toggle="modal" data-target="#add_eq_name"><i class="fas fa-
plus"></i> เพิ่มช่ืออุปกรณ์</button> 

        <table class="table table-hover table-sm"> 

          <thead> 

            <tr class="table-active"> 
              <th class="t1">รหสั</th> 
              <th class="t2">ช่ืออุปกรณ์</th> 
              <th class="t4">สถานะ</th> 

              <th class="t3"></th> 

            </tr> 

          </thead> 

          <?php 

              $sle_eq = $mng->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_equipment_name ORDER BY eq_name_id"); 

              $sle_eq->execute(); 

 

              while($row = $sle_eq->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { ?> 

            <tbody> 

              <tr class="table-active"> 

                <td> 

                  <?php echo $row["eq_name_id"]; ?> 

                </td> 

                <td> 

                  <?php echo $row["eq_name_name"]; ?> 

                </td> 

                <td> 

                  <?php  

                  if($row["eq_name_status"] == "show" ){ 
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                    echo "<a href='' class='btn btn-success btn-sm btn-

block disabled'>SHOW</a>"; 

                  } 

                  if($row["eq_name_status"] == "hide"){ 

                    echo "<a href='' class='btn btn-info btn-sm btn-

block disabled'>HIDE</a>"; 

                  } 

                  ?> 

                </td> 

                <td> 

                  <a href="edit-name.php?eq_name_id=<?php echo 

$row["eq_name_id"];?>&eq_name_type=<?php echo $row["eq_name_type"];?>" 

class="btn btn-warning btn-sm col-md-5"> 

                    <i class="fas fa-edit"></i> 

                  </a> 

                    <a href="JavaScript:if(confirm('Confirm 

Delete?')==true){window.location='../scripts/delete-data.php?delete-eq-

name&eq_name_id=<?php echo $row["eq_name_id"];?> 

                    ';}" class="btn btn-danger btn-sm col-md-5" ><i 

class="fas fa-trash-alt"></i></a> 

                </td> 

              </tr> 

            </tbody> 

            <?php } ?> 

        </table> 

      </div> 

      <div class="col-md-6"> 

      <?php 

      if(isset($error_type)) 

      { 

        foreach($error_type as $error_type) 

        { 

           ?> 

                     <div class="alert alert-danger"> 

                     <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 

                        <center><i class="glyphicon glyphicon-warning-

sign"></i> &nbsp; <?php echo $error_type; ?></center> 

                     </div> 

      <?php 

        } 

      } 

      else if(isset($_GET['success_type'])) 

      { 

      ?> 

                 <div class="alert alert-success"> 

                 <button type="button" class="close" data-

dismiss="alert">&times;</button> 
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                      <center><i class="glyphicon glyphicon-log-
in"></i> &nbsp; บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย...</center> 

                 </div> 

      <?php 

      } 

      ?> 
        <legend>ประเภทอุปกรณ์</legend> 

        <button type="button" class="btn btn-primary col-md-4 mb-3" 

data-toggle="modal" data-target="#add_eq_type"><i class="fas fa-
plus"></i> เพิ่มประเภทอุปกรณ์</button> 

        <table class="table table-hover table-sm"> 

          <thead> 

            <tr class="table-active"> 
              <th class="t1">รหสั</th> 
              <th class="t2">ช่ือ</th> 

              <th class="t3"></th> 

            </tr> 

          </thead> 

          <?php 

              $sle_type = $mng->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_equipment_type ORDER BY eq_type_id"); 

              $sle_type->execute(); 

 

              while($row = $sle_type->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { ?> 

            <tbody> 

              <tr class="table-active"> 

                <td> 

                  <?php echo $row["eq_type_id"]; ?> 

                </td> 

                <td> 

                  <?php echo $row["eq_type_name"]; ?> 

                </td> 

                <td> 

                  <a href="edit-type.php?eq_type_id=<?php echo 

$row["eq_type_id"]; ?>" class="btn btn-warning btn-sm col-md-5"> 

                    <i class="fas fa-edit"></i> 

                  </a> 

                  <a href="JavaScript:if(confirm('Confirm 

Delete?')==true){window.location='../scripts/delete-data.php?delete-

type&eq_type_id=<?php echo $row["eq_type_id"];?>';}" class="btn btn-

danger btn-sm col-md-5" ><i class="fas fa-trash-alt"></i></a> 

                </td> 

              </tr> 

            </tbody> 

            <?php } ?> 

        </table> 

      </div> 
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    </div> 

  </div> 

 

  <div class="container-fluid"> 

    <div class="modal" id="add_eq_name" tabindex="-1" role="dialog" 

aria-labelledby="exampleModalCenterTitle" aria-hidden="true"> 

      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> 

        <div class="modal-content"> 

          <div class="modal-header"> 
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalCenterTitle">เพิ่มขอ้มูลช่ือ
อุปกรณ์</h5> 

            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 

aria-label="Close"> 

              <span aria-hidden="true">&times;</span> 

            </button> 

          </div> 

          <div class="modal-body"> 

            <form action="" method="post"> 

              <div class="group-control"> 
                <label>รหสัอุปกรณ์</label> 

                <input type="text" name="eq_name_id" class="form-

control" required/> 

              </div> 

              <br> 

              <div class="group-control"> 
                <label>ช่ืออุปกรณ์</label> 

                <input type="text" name="eq_name_name" class="form-

control" required/> 

              </div><br> 

              <div class="form-group"> 
                        <label for="exampleSelect1">ประเภทอุปกรณ์</label> 

                        <select class="form-control" 

name="eq_name_type"> 

                    <?php 

                    $select_type = $mng->runQuery("SELECT * FROM 

tbl_equipment_type"); 

                    $select_type->execute(); 

 

                    echo "<option></option>"; 

                    while($row = $select_type->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) 

{ 

                        echo "<option value='".$row['eq_type_name']."' 

>".$row['eq_type_name']."</option>"; 

                    } 

                    ?> 

                        </select> 

                    </div> 

                <div class="group-control"> 
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                    <label>วนัหมดประกนั</label> 

                    <input type="text" name="eq_name_expiry" 

class="form-control" /> 

              </div><br> 

          </div> 

          <div class="modal-footer"> 

            <button type="button" class="btn btn-secondary col-md-4" 
data-dismiss="modal">ยกเลิก</button> 
            <input  type="submit" name="add_name" value="บนัทึก" class="btn 

btn-primary col-md-4"/> 

          </div> 

        </div> 

        </form> 

      </div> 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="container-fluid"> 

    <div class="modal" id="add_eq_type" tabindex="-1" role="dialog" 

aria-labelledby="exampleModalCenterTitle" aria-hidden="true"> 

      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> 

        <div class="modal-content"> 

          <div class="modal-header"> 
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalCenterTitle">เพิ่มขอ้มูลช่ือ
อุปกรณ์</h5> 

            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" 

aria-label="Close"> 

              <span aria-hidden="true">&times;</span> 

            </button> 

          </div> 

          <div class="modal-body"> 

            <form action="" method="post"> 

              <div class="group-control"> 
                <label>รหสัประเภทอุปกรณ์</label> 

                <input type="text" name="eq_type_id" class="form-

control" /> 

              </div> 

              <br> 

              <div class="group-control"> 
                <label>ช่ือประเภทอุปกรณ์</label> 

                <input type="text" name="eq_type_name" class="form-

control" /> 

              </div> 

              <br> 

          </div> 

          <div class="modal-footer"> 

            <button type="button" class="btn btn-secondary col-md-4" 
data-dismiss="modal">ยกเลิก</button> 
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            <input  type="submit" name="addType" value="บนัทึก" class="btn 

btn-primary col-md-4"/> 

          </div> 

        </div> 

        </form> 

      </div> 

    </div> 

  </div> 

</body> 

</html> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ภาพการปฏบิัติสหกจิศึกษา
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รูปท่ี ข.1 การเปิดระบบเซิร์ฟเวอร์ในตอนเชา้ของทุกวนั
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รูปท่ี ข.2 การตรวจสอบล๊ิงคส์ัญญาณโทรศพัท ์

 

 
รูปท่ี ข.3 การทดสอบการโทรออกและการบนัทึกเสียงของสัญญาณโทรศพัทท์ั้ง 5 ล๊ิงค ์
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รูปท่ี ข.4 การนิเทศงานของอาจารยท่ี์ปรึกษา
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รูปท่ี ข.5 อาจารยท่ี์ปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพนกังานท่ีปรึกษา 
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