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: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

  

MySQL 



ภาคผนวก ข กรณีศึกษา
 

ปริญญา นอยดอนไพร 

กรณีศึกษา

 กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
มากนัก เพื่อเปนกรณีศึกษาและงายสําหรับผูเริ่มตนพัฒนาระบบ ในที่นี้จะกลาวถึง
และรายงานขอมูลที่เก่ียวของ มีรายละเอียดดังนี้
 

ภาพที่ ข-1 แสดงความสัมพันธของขอมูล ในรูปแบบ 

นักศึกษา 

1.1 กําหนดแอททริบิวตและความสัมพันธ
แอททริบิวตและความสัมพันธ
student (student_id
 
program (program_id
 
faculty (faculty_id
 
project (project_id
 
activity (activity_id

ภาพที่ ข-2  แสดงความสัมพันธของขอมูล

 

program_id 

program_name 

head_name 

faculty_name 

faculty_id 
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ภาคผนวก ข 
กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา

 
บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เปนระบบที่ไมยุงยากและ

มากนัก เพื่อเปนกรณีศึกษาและงายสําหรับผูเริ่มตนพัฒนาระบบ ในที่นี้จะกลาวถึง 
มีรายละเอียดดังนี ้

แสดงความสัมพันธของขอมูล ในรูปแบบ ER-Diagram ระบบบันทึกการ

กําหนดแอททริบิวตและความสัมพันธ 
แอททริบิวตและความสัมพันธ อธิบายไดดังนี้ 

student_id, student_name, address, birth_day, program_id)

program_id, program_name, head_name, faculty_id) 

faculty_id, faculty_name, dean_name) 

_id, project_name, detail) 

activity_id, activity_name, date, place, student_id, project
แสดงความสัมพันธของขอมูลระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา

student 

student_id student_name 

program in 1 M 

faculty 

of 

1 

M 

dean_name 

project 

project_id project

activity 

M 

N 

activity_id 

activity_name 

กิจกรรมของนักศึกษา 365 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

กิจกรรมของนักศึกษา 

เปนระบบที่ไมยุงยากและไมซ้ําซอน
 วิธีการ เพิ่ม แกไข ลบ 

 
ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของ

birth_day, program_id) 

 

project_id) 
กิจกรรมของนักศึกษา 

address 

birth_day 

project_name 

detail 

place 

date 
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จากภาพที่ ข-2 

นักศึกษา สามารถสรางตารางความสัมพันธได 

2) ตารางขอมูลสาขาวิชา 3) ตาราง

กิจกรรม และสามารถนํามาเขียนเปน
 

ตารางที่ ข-1 ตารางขอมูลนักศึกษา

 ขอบเขตขอมูล ชนิด 

student_id VARCHAR(5) 
student_name VARCHAR(40) 
birth_day DATE 
address VARCHAR(40) 
program_id VARCHAR(3) 
 

ตารางที่ ข-2 ตารางขอมูลสาขาวิชา

 ขอบเขตขอมูล ชนิด 

program_id VARCHAR(3) 
program_name VARCHAR(40)
head_name VARCHAR(40)
faculty_id VARCHAR(3) 
 

ตารางที่ ข-3 ตารางขอมูลคณะ (faculty)

 ขอบเขตขอมูล ชนิด 

faculty_id VARCHAR(3) 
faculty_name VARCHAR(40) 
dean_name VARCHAR(40) 
 

ตารางที่ ข-4 ตารางขอมูลโครงการ

 ขอบเขตขอมูล ชนิด 

project_id VARCHAR(5) 
project_name VARCHAR(40) 
detail TEXT 
 
 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

2 แสดงความสัมพันธของขอมูล ระบบบันทึกการเขารวม

สามารถสรางตารางความสัมพันธได 5 ตาราง ประกอบดวย 1) ตารางขอมูลนักศึกษา 

ตารางขอมูลคณะ 4) ตารางขอมูลกิจกรรม และ 5) ตารางขอมูล

กิจกรรม และสามารถนํามาเขียนเปนพจนานุกรมขอมูล มีรายละเอียดดังนี ้

ตารางขอมูลนักศึกษา (student) 

วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย หมายเหตุ

 Not - PK รหัสนักศึกษา
 Not - - ชื่อ-สกุล 

- - - วันเดือนปเกิด
 - - - ที่อยู 

 Not - FK รหัสสาขาวิชา

ตารางขอมูลสาขาวิชา (program) 

วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย หมายเหตุ

 Not - PK รหัสสาขาวิชา
0) Not - - ชื่อสาขาวิชา

VARCHAR(40) - - - ชื่อหัวหนาสาขาวิชา
 Not - FK รหัสคณะ 

(faculty) 

วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย หมายเหตุ

 Not - PK รหัสคณะ 
 Not - - ชื่อคณะ 
 - - - ชื่อคณบด ี

โครงการ (project) 

วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย หมายเหตุ

 Not - PK รหัสโครงการ
 Not - - ชื่อโครงการ

- - - รายละเอียด

  

MySQL 

ระบบบันทึกการเขารวมกิจกรรมของ

ตารางขอมูลนักศึกษา  

ตารางขอมูลการเขารวม

หมายเหตุ 

รหัสนักศึกษา 

วันเดือนปเกิด 

รหัสสาขาวิชา 

หมายเหตุ 

รหัสสาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 
ชื่อหัวหนาสาขาวิชา 

 

หมายเหตุ 

 

 

หมายเหตุ 

โครงการ 
โครงการ 

รายละเอียดโครงการ 
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ตารางที่ ข-5 ตารางขอมูลการทํา

 ขอบเขตขอมูล ชนิด

activity_id INT 

activity_name VARCHAR(40)
activity_date DATE 
activity_place VARCHAR(40)
student_id VARCHAR
project_id VARCHAR(
 
1.2 สรางฐานขอมูลและตาราง
 กําหนดใหสรางฐานขอมูลชื่อ 

1.2.1 สรางฐานขอมูล 
 

ตัวอยางที่ ข-1 การสรางฐานขอมูล 
 CREATE DATABASE university;

 

1.2.2 สรางตารางขอมูล ดังนี้
1) ตารางขอมูลนักศึกษา 
 

 ตัวอยางที่ ข-2 การสรางตาราง
USE university; 
CREATE TABLE student (
student_d VARCHAR(
student_name VARCHAR(
birth_day DATE, 
address VARCHAR(40
program_id VARCHAR(

 กอนสรางตารางใดๆ เปนตารางแรก จะตองเลือกฐานขอมูลกอนการใชคําสั่งอื่นๆ คําสั่ง
ที่ใชสําหรับการเลือกฐานขอมูล คือ 

2) ตารางขอมูลสาขาวิชา ใชคําสั่งดังนี้
 

ตัวอยางที่ ข-3 การสรางตาราง
CREATE TABLE program (
program_id VARCHAR(
program_name VARCHAR(
head_name VARCHAR(
faculty_id VARCHAR(
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ทํากิจกรรม (activity) 

ชนิด วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย 

NOT - PK รหัสกิจกรรม 
(AUTO_INCREMENT

VARCHAR(40) NOT - - ชื่อการทํากิจกรรม
- - - วันที่ทํา

VARCHAR(40) - - - สถานที่
(5) Not - FK รหัสนักศึกษา

VARCHAR(5) Not - FK รหัสโครงการ

สรางฐานขอมูลและตาราง 
กําหนดใหสรางฐานขอมูลชื่อ university และสรางตาราง 5 ตาราง มีรายละเอียดดังนี้

สรางฐานขอมูล university ใชคําสั่งดังนี้ 

การสรางฐานขอมูล university 
CREATE DATABASE university; 

สรางตารางขอมูล ดังนี้ 
ตารางขอมูลนักศึกษา ใชคําสั่งดังนี้ 

การสรางตารางขอมูลนักศึกษา 

CREATE TABLE student ( 
student_d VARCHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY, 

VARCHAR(40) NOT NULL, 

40), 
program_id VARCHAR(3) NOT NULL); 

กอนสรางตารางใดๆ เปนตารางแรก จะตองเลือกฐานขอมูลกอนการใชคําสั่งอื่นๆ คําสั่ง
ที่ใชสําหรับการเลือกฐานขอมูล คือ USE แลวตามดวยชื่อฐานขอมูล 

ตารางขอมูลสาขาวิชา ใชคําสั่งดังนี้ 

การสรางตารางขอมูลสาขาวิชา 
CREATE TABLE program ( 
program_id VARCHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY, 
program_name VARCHAR(40) NOT NULL, 
head_name VARCHAR(40), 
faculty_id VARCHAR(3) NOT NULL); 

กิจกรรมของนักศึกษา 367 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

หมายเหตุ 

รหัสกิจกรรม 
AUTO_INCREMENT) 
ชื่อการทํากิจกรรม 

ทํากิจกรรม 
ทีท่ํากิจกรรม 

รหัสนักศึกษา 
รหัสโครงการ 

ตาราง มีรายละเอียดดังนี้ 

กอนสรางตารางใดๆ เปนตารางแรก จะตองเลือกฐานขอมูลกอนการใชคําสั่งอื่นๆ คําสั่ง



368 ภาคผนวก ข กรณีศึกษา: 
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

3) ตารางขอมูลคณะ
 

ตัวอยางที่ ข-4 การสรางตาราง
CREATE TABLE faculty (
faculty_id VARCHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY,
faculty_name VARCHAR(40) NOT NULL,
dean_name VARCHAR(40));

 

4) ตารางขอมูลโครงการ
 

ตัวอยางที่ ข-5 การสรางตาราง
CREATE TABLE project 
project_id VARCHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY,
project_name VARCHAR(40) NOT NULL,
detail TEXT); 

 

5) ตารางขอมูลการ
 

ตัวอยางที่ ข-6 การสรางตารางขอมูลการ
CREATE TABLE activity 
activity_id INT NOT NULL 
activity_name VARCHAR(
activity_date DATE, 
activity_place VARCHAR(40),
student_id VARCHAR(5) NOT NULL,
project_id VARCHAR(5) NOT NULL);

 
1.3 รายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของ
 รายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของกับระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา มีทั้งหมด 
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ ข-6 แสดงรายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของ
ชื่อไฟล 

activity_delete.php 
activity_edit.php 
activity_form_edit.php 
activity_form_insert.php 
activity_insert.php 
activity_show.php 
admin_faculty.php 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ตารางขอมูลคณะ ใชคําสั่งดังนี้ 

การสรางตารางขอมูลคณะ 
CREATE TABLE faculty ( 
faculty_id VARCHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY, 
faculty_name VARCHAR(40) NOT NULL, 
dean_name VARCHAR(40)); 

โครงการ ใชคําสั่งดังนี้ 

การสรางตารางขอมูลโครงการ 
 ( 

_id VARCHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY, 
_name VARCHAR(40) NOT NULL, 

ตารางขอมูลการทํากิจกรรม ใชคําสั่งดังนี้ 

การสรางตารางขอมูลการทํากิจกรรม 
 ( 

activity_id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
VARCHAR(40) NOT NULL, 

place VARCHAR(40), 
student_id VARCHAR(5) NOT NULL, 

_id VARCHAR(5) NOT NULL); 

รายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของ 
รายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของกับระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา มีทั้งหมด 

รายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของในระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา
คําอธิบาย 

ลบขอมูลกิจกรรม 
สคริปตคําสั่งแกไขขอมูลขอมูลการทํากิจกรรม 
ฟอรมสําหรับแกไขขอมูลการทํากิจกรรม 
ฟอรมสําหรับแทรกขอมูลการทํากิจกรรมใหม 
สคริปตคําสั่งที่ใชแทรกขอมูลการทํากิจกรรม 
แสดงการทํากิจกรรมของนักศึกษารายบุคคล 
เว็บเพจหลักสําหรับจัดการขอมูลคณะ 

MySQL 

รายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของกับระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา มีทั้งหมด 38 ไฟล มี

กิจกรรมของนักศึกษา 
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ตารางที่ ข-6 (ตอ) 
ชื่อไฟล 

admin_header.php 
admin_menu.php 
admin_panel.php 
admin_program.php 
admin_project.php 
admin_student.php 
check_login.php 
connect_database.php 
faculty_edit.php 
faculty_form_edit.php 
faculty_form_insert.php 
faculty_insert.php 
footer.php 
header.php 
index.php 
logout.php 
program_delete.php 
program_edit.php 
program_form_edit.php 
program_form_insert.php 
program_insert.php 
project_delete.php 
project_edit.php 
project_form_edit.php 
project_form_insert.php 
project_insert.php 
student_delete.php 
student_edit.php 
student_form_edit.php 
student_form_insert.php 
student_insert.php 
 

จากตารางที่ ข-6 แสดงรายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของในระบบบันทึกการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา ในลําดับถัดไปจะแสดงสคริปตภายในเว็บเพจ พรอมภาพประกอบเพื่อใหสะดวกในการศึกษา 
ลักษณะการทํางานจะแบงสวนการทํางานตามลําดับ
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คําอธิบาย 
สวนหัวของหนาเว็บเพจ รวมกับ header.php
สวนของเมนูสําหรับเลือกจัดการขอมูลในระบบ
เว็บเพจหลักสําหรับเชื่อมโยงหนาจัดการระบบทั้งหมด
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลสาขาวิชา 
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลโครงการ 
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลนักศึกษา 
ตรวจสอบการเขาสูระบบ 
ติดตอฐานขอมูล 
สคริปตคําสั่งแกไขขอมูลขอมูลคณะ 
ฟอรมสําหรับแกไขขอมูลคณะ 
แกไขขอมูลการทํากิจกรรม (ฟอรมสําหรับแกไขขอมูล
สคริปตคําสั่งที่ใชแทรกขอมูลคณะ 
สวนทายของเว็บเพจ 
สวนหัวของเว็บเพจ 
หนาแรกของเว็บไซต ใชระบุชื่อผูใชและรหัสผาน
ออกจากระบบ 
สคริปตคําสั่งที่ใชลบขอมูลสาขาวิชา 
สคริปตคําสั่งที่ใชแกไขขอมูลสาขาวิชา 
ฟอรมสําหรับแกไขขอมูลสาขาวิชา 

 ฟอรมสําหรับแทรกขอมูลสาขาวิชาใหม 
สคริปตคําสั่งที่ใชแทรกขอมูลสาขาใหม 
สคริปตคําสั่งที่ใชลบขอมูลโครงการ 
สคริปตคําสั่งที่ใชแกไขขอมูลโครงการ 
ฟอรมสําหรับแกไขขอมูลโครงการ 
ฟอรมสําหรับแทรกขอมูลโครงการใหม 
สคริปตคําสั่งที่ใชแทรกขอมูลโครงการใหม 
สคริปตคําสั่งที่ใชลบขอมูลนักศึกษา 
สคริปตคําสั่งที่ใชแกไขขอมูลนักศึกษา 
ฟอรมสําหรับแกไขขอมูลนักศึกษา 

 ฟอรมสําหรับแทรกขอมูลนักศึกษาใหม 
สคริปตคําสั่งที่ใชแทรกขอมูลนักศึกษาใหม 

แสดงรายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของในระบบบันทึกการทํากิจกรรมของ
ในลําดับถัดไปจะแสดงสคริปตภายในเว็บเพจ พรอมภาพประกอบเพื่อใหสะดวกในการศึกษา 

สวนการทํางานตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
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header.php 
สวนของเมนูสําหรับเลือกจัดการขอมูลในระบบ 
เว็บเพจหลักสําหรับเชื่อมโยงหนาจัดการระบบทั้งหมด 

ฟอรมสําหรับแกไขขอมูล) 

หนาแรกของเว็บไซต ใชระบุชื่อผูใชและรหัสผาน 

 

 

แสดงรายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของในระบบบันทึกการทํากิจกรรมของ
ในลําดับถัดไปจะแสดงสคริปตภายในเว็บเพจ พรอมภาพประกอบเพื่อใหสะดวกในการศึกษา 
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1.3.1 หนาแรกของระบบ 
 

ภาพที่ ข-3 แสดงหนาแรกของเว็บไซต ใชระบุชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ
 

จากภาพที่ ข-3 แสดงหนาแรกของเว็บไซต 
เพื่อเขาใชงานระบบ หลังจากปอนชื่อผูใชและรหัสผาน 
ประมวลผล ที่ไฟล check_login.php 
 index.php 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf
<title>Login เพื่อเขาสูระบบ</title>
<style type="text/css"> 
<!-- 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("header.php"); 
?> 
<form action="check_login.php" method="post" 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 

 
แสดงหนาแรกของเว็บไซต ใชระบุชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ 

แสดงหนาแรกของเว็บไซต ชื่อไฟล index.php ใชสําหรับตรวจสอบสิทธิ
เพื่อเขาใชงานระบบ หลังจากปอนชื่อผูใชและรหัสผาน คลิกปุม Login ระบบจะสงชื่อผูใชและรหัสผาน

check_login.php  รายละเอียดดังนี้ 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 

<form action="check_login.php" method="post" name="login"> 

MySQL 

สําหรับตรวจสอบสิทธิ
ชื่อผูใชและรหัสผานไป
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ปริญญา นอยดอนไพร 

<br> 
<table width="300" border="
<tr> 
 <td>ชื่อผูใชงาน</td>
 <td><input type="text" name="user" id="user"></td>
</tr> 
<tr> 
 <td>รหัสผาน</td>
 <td><input type="password" name="pass" id="pass"></td>
</tr> 
<tr> 
 <td>&nbsp;</td>
 <td><input type="submit" name="btnLogin" id="btnLogin" value="Login"></td>
</tr> 
</table> 

<br> 
</form> 
<?php 
 include("footer.php");
?> 
</body> 
</html> 
 ภายในเว็บเพจ 
 1) สวนหัวของเว็บเพจ
 header.php 
<table width="100%" border="
   <tr> 
      <td><?php echo "<center>
ภัฏสุราษฎรธาน<ี/center>"; ?>
  </td> 
   </tr> 
</table> 
 2) สวนทายของเว็บเพจ ชื่อไฟล 
 footer.php 
<table width="100%" border="0" bgcolor="#EEEEEE">
   <tr> 
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border="0" align="center"> 

</td> 
<td><input type="text" name="user" id="user"></td> 

</td> 
<td><input type="password" name="pass" id="pass"></td> 

/td> 
<td><input type="submit" name="btnLogin" id="btnLogin" value="Login"></td>

include("footer.php"); 

ภายในเว็บเพจ index.php มีไฟลนําเขา มีรายละเอียดดังนี้ 
สวนหัวของเว็บเพจ ชื่อไฟล header.php 

border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<td><?php echo "<center>ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
</center>"; ?> 

สวนทายของเว็บเพจ ชื่อไฟล footer.php 

<table width="100%" border="0" bgcolor="#EEEEEE"> 
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<td><input type="submit" name="btnLogin" id="btnLogin" value="Login"></td> 

ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
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      <td><?php echo "<center>
All Rights Reserved</center>"; ?></td>
   </tr> 
</table> 
 3) ตรวจสอบสิทธิเพื่อเขาใชงานระบบ
 check_login.php 
<?php 
 session_start(); 
 $admin="admin"; 
 $password="123"; 
 if($_POST["user"]==$admin and $_POST["pass"]==$password) {
  session_register("admin");
  session_register("password");
  header("Location: admin_panel.php");
  exit; 
 } else { 
  header("Location: index.php");
  session_destroy();
  exit; 
 } 
?> 

 ถาชื่อผูใชและรหัสผานถูกตอง
กับที่กําหนดไว ยายหนาเว็บเพจไปยัง 
admin_panel.php เริ่มทํางานจะนําเขาไฟลสวนตัวและเมนู มีสคริปตดังนี้

4) หนาเว็บเพจหลักสําหรับเจาหนาที่ ชื่อไฟล 
admin_header.php 

<table width="100%" border="
<tr><td><center><h1> 
<?php  
 echo "ยินดีตอนรับคุณ 
?> 
</h1></center></td></tr>
<tr><td><center>[ <a href="logout.php"> Logout </a> ]</center></td></tr>
<tr><td><?php include("header.php"); ?></td></tr>

</table> 
<?php  include("admin_menu.php");

 

5) เมนูการใชงานสําหรับเจาหนาที่ 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

<td><?php echo "<center>พัฒนาระบบโดย อ.ปริญญา นอยดอนไพร 
All Rights Reserved</center>"; ?></td> 

สิทธิเพื่อเขาใชงานระบบ ชื่อไฟล check_login.php 

if($_POST["user"]==$admin and $_POST["pass"]==$password) { 
session_register("admin"); 
session_register("password"); 
header("Location: admin_panel.php"); 

header("Location: index.php"); 
session_destroy(); 

ถาชื่อผูใชและรหัสผานถูกตองจะยายหนาเว็บเพจไปยัง admin_panel.php 
กับที่กําหนดไว ยายหนาเว็บเพจไปยัง index.php เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม 

เริ่มทํางานจะนําเขาไฟลสวนตัวและเมนู มีสคริปตดังนี้ 
หนาเว็บเพจหลักสําหรับเจาหนาที่ ชื่อไฟล admin_header.php 

border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 
 

ยินดีตอนรับคุณ "; echo $_SESSION["admin"]; echo " เขาสูระบบ

></center></td></tr> 
<tr><td><center>[ <a href="logout.php"> Logout </a> ]</center></td></tr>
<tr><td><?php include("header.php"); ?></td></tr> 

include("admin_menu.php"); ?> 

เมนูการใชงานสําหรับเจาหนาที่ admin_menu.php มีสคริปตดังนี้

MySQL 

ปริญญา นอยดอนไพร Copyright © 

admin_panel.php ถาไมตรง
 หลังจากเว็บเพจ 

 มีสคริปตดังนี้ 

เขาสูระบบ"; 

<tr><td><center>[ <a href="logout.php"> Logout </a> ]</center></td></tr> 

มีสคริปตดังนี้ 
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 admin_menu.php
<hr color="black" width="100
<table width="100%" border="
   <tr> <td> <center> 
     [ <a href="admin_panel.php">
 [ <a href="admin_student.php">
 [ <a href="admin_program.php">
 [ <a href="admin_faculty.php">
 [ <a href="admin_project.php">
     </center> </td> </tr>
</table> 
<hr color="black" width="100

 

1.3.2 หนาเว็บเพจหลัก

ภาพที่ ข-4 หนาเว็บเพจหลักสําหรับ
 

1) เว็บเพจหลักสําหรับเชื่อมโยงหนาจัดการระบบทั้งหมด
admin_panel.php

<?php 
 session_start(); 
 if (!isset ($_SESSION["admin"])) {
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 

ภาคผนวก ข กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

admin_menu.php 
100%"> 

border="0" bgcolor="#EEEEEE"> 
 

<a href="admin_panel.php">กลับหนาหลัก</a> ]  
[ <a href="admin_student.php">จัดการขอมูลนักศึกษา</a> ]  
[ <a href="admin_program.php">จัดการขอมูลสาขาวิชา</a> ]  
[ <a href="admin_faculty.php">จัดการขอมูลคณะ</a> ]  
[ <a href="admin_project.php">จัดการขอมูลโครงการ</a> ] 

</tr> 

100%"> 

หนาเว็บเพจหลักสําหรับเจาหนาที่ จะเริ่มตนที่ admin_panel.php 

หลักสําหรับเจาหนาที่ใชเชื่อมโยงหนาจัดการระบบทั้งหมด 

เว็บเพจหลักสําหรับเชื่อมโยงหนาจัดการระบบทั้งหมด ชื่อไฟล admin_panel.php
admin_panel.php 

($_SESSION["admin"])) { header("Location: index.php"); exit;

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 
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admin_panel.php ตัวอยาง ดังนี้ 

 
 

admin_panel.php 

exit; } 

8" /> 
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body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<br> <table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC">
 <tr> <td> 
 ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา แบงออกเปน 
 <li>สวนจัดการขอมูลนักศึกษา 
 <li>สวนจัดการขอมูลสาขาวิชา 
 <li>สวนจัดการขอมูลคณะ
 <li>สวนจัดการขอมูลกิจกรรม
 <li>สวนจัดการขอมูลการเขารวมกิจกรรม
 </td> </tr> 
</table> <br> 
<?php 
 include ("footer.php"); 
?> 
</body> 
</html> 

2) ออกจากระบบ ชื่อไฟล 
 logout.php 
<?php  session_start ( ); 
 if ($_SESSION["user"]) session_destroy
 header ("Location: index.php");
?> 

3) สวนติดตอฐานขอมูล ชื่อไฟล 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

include("admin_header.php"); 

<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา แบงออกเปน 5 สวนคือ  
สวนจัดการขอมูลนักศึกษา </li> 
สวนจัดการขอมูลสาขาวิชา </li> 
สวนจัดการขอมูลคณะ</li>  
สวนจัดการขอมูลกิจกรรม</li>  
สวนจัดการขอมูลการเขารวมกิจกรรม</li> 

 

ออกจากระบบ ชื่อไฟล logout.php 

($_SESSION["user"]) session_destroy ( ); 
("Location: index.php"); exit; 

สวนติดตอฐานขอมูล ชื่อไฟล connect_database.php มีสคริปตดังนี้

MySQL 

มีสคริปตดังนี้ 
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 connect_database.php
<?php 
 $link = mysql_pconnect 
 if (!$link) die (" Can not connect to MySQL" . mysql_error ( ));
 $db_selected = mysql_select_db ("university", $link);
 if (!$db_selected) die ("Can not select DB" . mysql_error ( ));
?> 

 

1.3.3 จัดการขอมูลนักศึกษา 
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลนักศึกษา

เว็บเพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางนักศึกษา
และคณะเพื่อความสมบูรณของการแสดงผล สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อ
ขอมูลนักศึกษา ประกอบดวย 4 

ภาพที่ ข-5 หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลนักศึกษา
 

1) เพิ่มขอมูลนักศึกษาใหม 
เพิ่มขอมูลนักศึกษาใหมผ านฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงค าไปยั งไฟล 
student_insert.php เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับ

ภาพที่ ข-6 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลนักศึกษาใหม
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connect_database.php 

$link = mysql_pconnect ("localhost", "parinya", "12345"); 
if (!$link) die (" Can not connect to MySQL" . mysql_error ( )); 
$db_selected = mysql_select_db ("university", $link); 
if (!$db_selected) die ("Can not select DB" . mysql_error ( )); 

จัดการขอมูลนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลนักศึกษา ชื่อไฟล admin_student.php การทํางานภายในหนา

เว็บเพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางนักศึกษา และสรางความสัมพันธไปยังตารางสาขาวิชา 
และคณะเพื่อความสมบูรณของการแสดงผล สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อมโยงสําหรั

4 สวนหลัก อธิบายรายละเอียดดังนี้ 

หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลนักศึกษา 

เพิ่มขอมูลนักศึกษาใหม เชื่อมโยงไปยังไฟล student_form_insert
เพิ่มขอมูลนักศึกษาใหมผ านฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงค าไปยั งไฟล 

เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับมาทีไ่ฟล admin_student.php 

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลนักศึกษาใหม 
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การทํางานภายในหนา
และสรางความสัมพันธไปยังตารางสาขาวิชา 

มโยงสําหรับบริหารจัดการ

 

student_form_insert.php ใชสําหรับ
เพิ่มขอมูลนักศึกษาใหมผ านฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงค าไปยั งไฟล 
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2) แกไขขอมูล เชื่อมโยงไปยังไฟล
student_form_edit.php?student_id=
student_edit.php เพื่อปรับปรุงขอมูล แลว

ภาพที่ ข-7 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลนักศึกษา
 

3) ลบขอมูล เชื่อมโยงไปยังไฟล 
student_delete.php?student_id=
admin_student.php 

4) บันทึกกิจกรรม เชื่อมโยงไปยังไฟล 
ขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษารายบุคคล การเชื่อมโยงจากหนาจัดการขอมูลนักศึกษาหลัก 
ประมวลผล ดังนี้ activity_show.php
บันทึกเปนประวัติการทํากิจกรรมรายบุคคล

ภาพที่ ข-8 หนาเว็บเพจแสดงขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
 

 4.1) เพิ่มขอมูลกิจกรรม
สงไปประมวลผล คือ รหัสนักศึกษา 
คลิกปุมบันทึก จะสงคาไปประมวลผลตอที่ ไฟล
activity_show.php พรอมคาของตัวแปร 
นักศึกษา 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เชื่อมโยงไปยังไฟล student_form_edit.php คาที่สงไปประมวลผล
?student_id=รหัสนักศึกษา เมื่อแกไขขอมูลนักศึกษาเสร็จ 

เพื่อปรับปรุงขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล admin_student.php 

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลนักศึกษา 

เชื่อมโยงไปยังไฟล student_delete.php คาที่สงไปประมวลผล
?student_id=รหัสนักศึกษา เมื่อลบขอมูลนักศึกษาเสร็จ จะกลับมาที่ ไฟล 

บันทึกกิจกรรม เชื่อมโยงไปยังไฟล activity_show.php ในหนาเว็บเพจนี้จะแสดง
ขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษารายบุคคล การเชื่อมโยงจากหนาจัดการขอมูลนักศึกษาหลัก 

activity_show.php?student_id=รหัสนักศึกษา (การทํากิจกรรมของนักศึกษาจะ
บันทึกเปนประวัติการทํากิจกรรมรายบุคคล) จะมีสวนยอยอีก 3 สวนยอย ประกอบดวย 

หนาเว็บเพจแสดงขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษา (รายบุคคล) 

เพิ่มขอมูลกิจกรรม เชื่อมโยงไปยังไฟล activity_form_insert.php
คือ รหัสนักศึกษา ดังนี้ activity_form_insert.php?student_id=รหัสนักศึกษา

ประมวลผลตอที่ ไฟล  activity_insert.php หลังจากนั้นกลับมาที่ ไฟล
พรอมคาของตัวแปร student_id ดังนี้ activity_show.php?student_id=

 
 

MySQL 

คาที่สงไปประมวลผล ดังนี้ 
 จะสงคาไปยังไฟล 

 

คาที่สงไปประมวลผล ดังนี้ 
เมื่อลบขอมูลนักศึกษาเสร็จ จะกลับมาที่ ไฟล 

ในหนาเว็บเพจนี้จะแสดง
ขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษารายบุคคล การเชื่อมโยงจากหนาจัดการขอมูลนักศึกษาหลัก คาที่สงไป

การทํากิจกรรมของนักศึกษาจะ
  

 

activity_form_insert.php คาที่ตอง
รหัสนักศึกษา เมื่อ

หลังจากนั้นกลับมาที่ ไฟล 
activity_show.php?student_id=รหัส
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ภาพที่ ข-9 หนาเว็บเพจแสดงตัวอยางการเพ่ิมขอมูลการทํากิจกรรม
 4.2) แกไขขอมูลการทํากิจกรรม เชื่อมโยงไปยังไฟล 

สงไปประมวลผล มี 2 คา ประกอบ
?student_id=รหัสนักศึกษา&project_id=
ไฟล activity_edit.php หลังจากนั้นกลับมาที่ไฟล 
student_id ดังนี้ activity_show.php?student_id=

 4.3) ลบขอมูลการทํากิจกรรม เชื่อมโยงไปยังไฟล 
ประมวลผล มี 2 คา ประกอบดวย รหัสนักศึกษาและรหัสโครงการ ดังนี้ 
?student_id=รหัสนักศึกษา&project_id=
พรอมคาของตัวแปร student_id 

 

ไฟลที่เก่ียวของกับการ
 admin_student.php
<?php 
 session_start(); 
 if (!isset ($_SESSION["admin"])) {
  header ("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include ("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
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หนาเว็บเพจแสดงตัวอยางการเพ่ิมขอมูลการทํากิจกรรม 
แกไขขอมูลการทํากิจกรรม เชื่อมโยงไปยังไฟล activity_form_edit.php

คา ประกอบ รหัสนักศึกษาและรหัสโครงการ ดังนี้ activity_form_edit.php
&project_id=รหัสโครงการ เมื่อคลิกปุมบันทึก จะสงคาไปประมวลผลตอที่

หลังจากนั้นกลับมาที่ไฟล activity_show.php 
activity_show.php?student_id=รหัสนักศึกษา 

ลบขอมูลการทํากิจกรรม เชื่อมโยงไปยังไฟล activity_delete.php
คา ประกอบดวย รหัสนักศึกษาและรหัสโครงการ ดังนี้ 

&project_id=รหัสโครงการ หลังจากนั้นกลับมาที่ไฟล 
student_id ดังนี้ activity_show.php?student_id=รหัสนักศึกษา

ไฟลที่เก่ียวของกับการจัดการขอมูลนักศึกษา มีรายละเอียดแตละไฟล ดังตอไปนี้
admin_student.php 

($_SESSION["admin"])) { 
("Location: index.php"); 

("connect_database.php"); 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 
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activity_form_edit.php คาที่
activity_form_edit.php 

เมื่อคลิกปุมบันทึก จะสงคาไปประมวลผลตอที่
activity_show.php พรอมคาของตัวแปร 

activity_delete.php คาที่สงไป
คา ประกอบดวย รหัสนักศึกษาและรหัสโครงการ ดังนี้ activity_delete.php 

หลังจากนั้นกลับมาที่ไฟล activity_show.php 
รหัสนักศึกษา 

มีรายละเอียดแตละไฟล ดังตอไปนี ้

" /> 
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 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<br> <center> 
<table align="center" width="80
<tr> 
<td> <center>รหัสนักศึกษา</center>
<td> <center>ชื่อสกุล</center>
<td> <center>วันเกิด</center>
<td> <center>ที่อยู</center> </td>
<td> <center>สาขาวิชา</center>
<td> <center>คณะ</center> 
</tr> 
<? 
 $query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
(`student`.`program_id`=`program`.`program_id`) AND `program`.`faculty_id`
`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;");
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {
  echo "<tr>";  
  echo "<td> " . $row ["student_id"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["student_name"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["birth_day"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["address"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["program_name"] . "</td>";

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

include("admin_header.php"); 

80%" border="1" bgcolor="#EEEEEE"> 

</center> </td> 
</center> </td> 
</center> </td> 

</td> 
</center> </td> 

 </td> 

$query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
(`student`.`program_id`=`program`.`program_id`) AND `program`.`faculty_id`
`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;"); 

mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

echo "<td> " . $row ["student_id"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["student_name"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["birth_day"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["address"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["program_name"] . "</td>"; 

MySQL 

$query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
(`student`.`program_id`=`program`.`program_id`) AND `program`.`faculty_id` = 
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  echo "<td> " . $row ["faculty_name"] . "</td>";
?> 

<td align="center"> 
[ <a href="student_form_edit.php?student_

แกไข</a> ]  
[ <a href="student_delete.php?student_id=<?php echo $row ["student_id"];?>">

</a> ]  
[ <a href="activity_show.php?student_id=<?php echo $row["student_id"];?>">

กิจกรรม</a> ]</td> 
        <?php 
  echo "</tr>";
 } 
?> 
</td> </tr> </table> 
[ <a href="student_form_insert.php">
</center> <br> 
<?php 
 include("footer.php");
?> 
</body> 
</html> 
<?php 
 mysql_free_result ($result);
?> 

 

student_form_insert.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ

ภาคผนวก ข กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

echo "<td> " . $row ["faculty_name"] . "</td>"; 

 
[ <a href="student_form_edit.php?student_id=<?php echo $row ["student_id"];?>">

[ <a href="student_delete.php?student_id=<?php echo $row ["student_id"];?>">

[ <a href="activity_show.php?student_id=<?php echo $row["student_id"];?>">

"</tr>"; 

<a href="student_form_insert.php">เพิ่มขอมูลนักศึกษาใหม</a> ] 

include("footer.php"); 

mysql_free_result ($result); 

student_form_insert.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 
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id=<?php echo $row ["student_id"];?>">

[ <a href="student_delete.php?student_id=<?php echo $row ["student_id"];?>">ลบ

[ <a href="activity_show.php?student_id=<?php echo $row["student_id"];?>">บันทึก

" /> 
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<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<br> 
<table align="center" width="40
<tr> <td> 
<form action="student_insert.php" method="post" name="frmstudent">

<table width="100%" border="
<tr> 
<td width="34%"><div align="right">
<td width="66%"><input 

maxlength="5"></td> 
</tr> <tr> <td><div align="right">
<td><input name="student_name" type="text" id="student_name" size="

maxlength="40"></td> 
</tr> 
<tr> <td><div align="right
<td> <input name="birth_day" type="text" id="birth_day" size="

maxlength="10"></td> </tr> <tr>
<td><div align="right">
<td><input name="address" type="text" id="address" size="

maxlength="40"></td> 
</tr> <tr> <td><div align="right">

<?php 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

include("admin_header.php"); 

40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="student_insert.php" method="post" name="frmstudent"> 
border="0"> 

><div align="right">รหัสนักศึกษา::</div></td> 
><input name="student_id" type="text" id="student_id" size="

<td><div align="right">ชื่อสกุล::</div></td> 
<td><input name="student_name" type="text" id="student_name" size="

<td><div align="right">วันเกิด::</div></td> 
<input name="birth_day" type="text" id="birth_day" size="20" 

<tr> 
<td><div align="right">ที่อยู::</div></td> 
<td><input name="address" type="text" id="address" size="40" 

<td><div align="right">สาขาวิชา::</div></td> 

MySQL 

name="student_id" type="text" id="student_id" size="15" 

<td><input name="student_name" type="text" id="student_name" size="40" 

" 
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 $query = "SELECT * FROM program;";
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
?> 

<td>  
<select name="program_id" id="program_id">

<? 
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {
?> 

<option value=" 
<?php echo $row ["program_id"];?>">
<?php echo $row ["program_name"]; ?>
</option> 
<?php }?> 
</select> 
</td> </tr> <tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" 
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="
</tr> 
</table> 

</form> 
</td> 
</tr> 
</table> <br> 
<?php 
 include ("footer.php");
 mysql_free_result ($result);
?> 
</body> 
</html> 
 

 student_insert.php
<?php 
 include("connect_database.php");
 $query = sprintf ("INSERT INTO student VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 
$_POST["student_id"], $_POST["student_name"], $_POST["birth_day"], $_POST["address"], 
$_POST["program_id"]); 
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$query = "SELECT * FROM program;"; 
$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

<select name="program_id" id="program_id"> 

($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

<?php echo $row ["program_id"];?>"> 
<?php echo $row ["program_name"]; ?> 

 
<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="ลางขอมูล

("footer.php"); 
mysql_free_result ($result); 

student_insert.php 

include("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("INSERT INTO student VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 

$_POST["student_id"], $_POST["student_name"], $_POST["birth_day"], $_POST["address"], 

กิจกรรมของนักศึกษา 381 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

value="เพิ่มขอมูล"> 
ลางขอมูล"></td> 

$query = sprintf ("INSERT INTO student VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 
$_POST["student_id"], $_POST["student_name"], $_POST["birth_day"], $_POST["address"], 
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 $result = mysql_query ($query, $
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 header ('Location: admin_student.php');
?> 

 

student_form_edit.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<?php 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

('Location: admin_student.php'); 

student_form_edit.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

include("admin_header.php"); 

MySQL 
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 $query = sprintf("SELECT * FROM student WHERE student_id='%s';", 
$_GET["student_id"]); 
 $show_result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 $student_show = mysql_fetch_assoc ($show_result);
?> 
<br> 
<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC">
<tr> <td> 
<form action="student_edit.php" method="post" name="frmstudent">
<table width="100%" border="0">

<tr> 
      <td width="34%"><div align="right">
      <td width="66%"><input name="student_id" type="text" id="student_id" 
value="<?php echo $student_show["student_id"];?>" size="15" maxlength="5"></td>

</tr> <tr> 
      <td> <div align="right">
      <td> <input name="student_name" type="text" id="student_name" value="<?php 
echo $student_show["student_name"];?>" s

</tr> <tr> 
      <td><div align="right">

<td><input name="birth_day" type="text" id="birth_day" value="<?php echo 
$student_show["birth_day"];?>" size="20" maxlength="10"></td>

</tr> <tr> 
<td> <div align="right">
<td> <input name="address" type="text" id="address" value="<?php echo 

$student_show["address"];?>" size="40" maxlength="40"></td>
</tr> <tr> 
<td><div align="right">
<?php 

$query = "SELECT * FROM program;";
$result = mysql_query ($query, $link);
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

?> 
<td><select name="program_id" id="program_id">

<?php 
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {
?> 
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$query = sprintf("SELECT * FROM student WHERE student_id='%s';", 

$show_result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
$student_show = mysql_fetch_assoc ($show_result); 

<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

tion="student_edit.php" method="post" name="frmstudent"> 
<table width="100%" border="0"> 

<td width="34%"><div align="right">รหัสนักศึกษา::</div></td> 
<td width="66%"><input name="student_id" type="text" id="student_id" 

?php echo $student_show["student_id"];?>" size="15" maxlength="5"></td>

<div align="right">ชื่อสกุล::</div></td> 
<input name="student_name" type="text" id="student_name" value="<?php 

echo $student_show["student_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td>

<td><div align="right">วันเกิด::</div></td> 
<td><input name="birth_day" type="text" id="birth_day" value="<?php echo 

$student_show["birth_day"];?>" size="20" maxlength="10"></td> 

ght">ที่อยู::</div></td> 
<input name="address" type="text" id="address" value="<?php echo 

$student_show["address"];?>" size="40" maxlength="40"></td> 

<td><div align="right">สาขาวิชา::</div></td> 

$query = "SELECT * FROM program;"; 
$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

<td><select name="program_id" id="program_id"> 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 
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$query = sprintf("SELECT * FROM student WHERE student_id='%s';", 

if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

 

<td width="66%"><input name="student_id" type="text" id="student_id" 
?php echo $student_show["student_id"];?>" size="15" maxlength="5"></td> 

<input name="student_name" type="text" id="student_name" value="<?php 
ize="40" maxlength="40"></td> 

<td><input name="birth_day" type="text" id="birth_day" value="<?php echo 

<input name="address" type="text" id="address" value="<?php echo 
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<option value="<?php echo $row ["program_id"];?
["program_id"]==$student_show["program_id"]) echo "selected"; ?>><?php echo $row 
["program_name"]; ?></option>
<?php }?> 
</select> 
</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
</tr> </table> </form> </td>
<br> 
<?php 
 include("footer.php"); 
 mysql_free_result ($result);
?> 
</body> 
</html> 
 

student_edit.php 
<? 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("UPDATE student SET 
address='%s', program_id='%s' WHERE student_id='%s';", $_POST["student_name"], 
$_POST["birth_day"], $_POST["address"], $_POST["program_id"], $_POST["student_id"]);
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 header('Location: admin_student.php');
?> 
 

student_delete.php 
<? 
 include("connect_database.php");
 $query = sprintf ("DELETE FROM student WHERE student.student_id='%s';", 
$_GET["student_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Delete in Student table because: " . mysql_error ( ));
 // Delete all data linking in Activity
 $query = sprintf ("DELETE FROM activity WHERE activity.student_id='%s';", 
$_GET["student_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

<option value="<?php echo $row ["program_id"];?>" <?php if($row 
["program_id"]==$student_show["program_id"]) echo "selected"; ?>><?php echo $row 
["program_name"]; ?></option> 

<td>&nbsp;</td> 
<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="บันทึกขอมูล

</td> </tr> </table> 

 
mysql_free_result ($result); 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("UPDATE student SET student_name='%s', birth_day='%s', 

address='%s', program_id='%s' WHERE student_id='%s';", $_POST["student_name"], 
$_POST["birth_day"], $_POST["address"], $_POST["program_id"], $_POST["student_id"]);

$result = mysql_query ($query, $link); 
die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

header('Location: admin_student.php'); 

 

include("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("DELETE FROM student WHERE student.student_id='%s';", 

mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Delete in Student table because: " . mysql_error ( ));
// Delete all data linking in Activity 
$query = sprintf ("DELETE FROM activity WHERE activity.student_id='%s';", 

ult = mysql_query ($query, $link); 

MySQL 

["program_id"]==$student_show["program_id"]) echo "selected"; ?>><?php echo $row 

บันทึกขอมูล"></td> 

student_name='%s', birth_day='%s', 
address='%s', program_id='%s' WHERE student_id='%s';", $_POST["student_name"], 
$_POST["birth_day"], $_POST["address"], $_POST["program_id"], $_POST["student_id"]); 

$query = sprintf ("DELETE FROM student WHERE student.student_id='%s';", 

if (!$result) die ("Can not Delete in Student table because: " . mysql_error ( )); 

$query = sprintf ("DELETE FROM activity WHERE activity.student_id='%s';", 
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 if (!$result) die ("Can not Delete in Activity table because: " . mysql_error ( ));
 header('Location: admin_student.php');
?> 

 

activity_show.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include ("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px;
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<br> <center> 
<?php 
 $student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 
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if (!$result) die ("Can not Delete in Activity table because: " . mysql_error ( ));
header('Location: admin_student.php'); 

activity_show.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

("connect_database.php"); 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

px; 

include("admin_header.php"); 

$student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 
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if (!$result) die ("Can not Delete in Activity table because: " . mysql_error ( )); 

" /> 

$student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 
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`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 
$_GET["student_id"]); 
 $student_result = mysql_query ($student_query, $link);
 if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 $student_show = mysql_fetch_assoc ($student_result);
?> 
<center> 
<?php echo "รหัสนักศึกษา:: ". $student_show["stud
$student_show["student_name"]; ?>
<?php echo " สาขาวิชา:: ". $student_show["program_name"]. " 
$student_show["faculty_name"]; ?>
<center> 
<table align="center" width="80
<tr> 
<td><center>รหัสโครงการ</center></td>
<td><center>ชื่อโครงการ</center></td>
<td><center>กิจกรรมที่ทํา</center></td>
<td><center>วันที่ทํากิจกรรม</center></td>
<td><center>สถานที่</center></td>
</tr> 
<? 
 $query = sprintf("SELECT * FROM student, project, activ
`activity`.`student_id`='%s' AND `activity`.`project_id`=`project`.`project_id` GROUP BY 
`project`.`project_id`;", $_GET["student_id"]);
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {
  echo "<tr>";  
  echo "<td> " . $row ["project_id"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["project_name"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["activity_name"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["activity_date"] . "</td>
  echo "<td> " . $row ["activity_place"] . "</td>";
?> 
        <td align="center">[ <a href="activity_form_edit.php?student_id=<?php echo $row 
["student_id"];?>&project_id=<?php echo $row ["project_id"];?>">
href="activity_delete.php?student_id=<?php echo $row 
["student_id"];?>&activity_id=<?php echo $row ["activity_id"];?>">

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 

$student_result = mysql_query ($student_query, $link); 
if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
$student_show = mysql_fetch_assoc ($student_result); 

$student_show["student_id"]. " ชื่อ-สกุลนักศึกษา
$student_show["student_name"]; ?> 

$student_show["program_name"]. " สังกัดคณะ:: ". 
$student_show["faculty_name"]; ?> 

80%" border="1" bgcolor="#EEEEEE"> 

</center></td> 
</center></td> 
</center></td> 

</center></td> 
</center></td> 

$query = sprintf("SELECT * FROM student, project, activity WHERE 
`activity`.`student_id`='%s' AND `activity`.`project_id`=`project`.`project_id` GROUP BY 
`project`.`project_id`;", $_GET["student_id"]); 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

ile ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

echo "<td> " . $row ["project_id"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["project_name"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["activity_name"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["activity_date"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["activity_place"] . "</td>"; 

<td align="center">[ <a href="activity_form_edit.php?student_id=<?php echo $row 
["student_id"];?>&project_id=<?php echo $row ["project_id"];?>">แกไข</a> ] [ <a 

dent_id=<?php echo $row 
["student_id"];?>&activity_id=<?php echo $row ["activity_id"];?>">ลบ</a> ] </td>

MySQL 

`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 

if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

สกุลนักศึกษา:: ". 

:: ". 

`activity`.`student_id`='%s' AND `activity`.`project_id`=`project`.`project_id` GROUP BY 

<td align="center">[ <a href="activity_form_edit.php?student_id=<?php echo $row 
</a> ] [ <a 

</a> ] </td> 
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        <?php 
  echo "</tr>";
 } 

?> 
</td> </tr> </table> 
[ <a href="activity_form_insert.php?student_id=<?php echo $_GET["student_id"];?>">
ขอมูลกิจกรรม</a> ] 
</center> <br> 
<?php 
 include("footer.php");
?> 
</body> 
</html> 
<?php 
 mysql_free_result ($student_result);
?> 

 

activity_form_insert.php
<?php 

 session_start(); 

 if(!isset($_SESSION["admin"])) {

  header("Location: index.php");

  exit; 

 } 

 include("connect_database.php");

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content

<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ

<style type="text/css"> 

<!-- 

body,td,th { 

 font-family: Arial, Helvetica, 

} 
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echo "</tr>"; 

<a href="activity_form_insert.php?student_id=<?php echo $_GET["student_id"];?>">

include("footer.php"); 

mysql_free_result ($student_result); 

activity_form_insert.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 

header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /

สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

กิจกรรมของนักศึกษา 387 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

<a href="activity_form_insert.php?student_id=<?php echo $_GET["student_id"];?>">เพิ่ม

" /> 
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body { 

 margin-left: 0px; 

 margin-top: 0px; 

 margin-right: 0px; 

 margin-bottom: 0px; 

} 

--> 

</style></head> 

<body> 

<?php 

 include("admin_header.php");

?> 

<br> <center> 

<?php 

 $student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, 

`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 

`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 

$_GET["student_id"]); 

 $student_result = mysql_query ($student_query, $li

 if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

 $student_show = mysql_fetch_assoc ($student_result);

?> 

<center> 

<?php echo "รหัสนักศึกษา:: ". $student_show["student_id"]. " 

$student_show["student_name

<?php echo " สาขาวิชา:: ". $student_show["program_name"]. " 

$student_show["faculty_name"]; ?>

<center> <br> 

<table align="center" width="40

<tr> <td> 

<form action="activity_insert.php" method="post" 

id="frmActivity"> 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

include("admin_header.php"); 

$student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 

`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 

`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 

$student_result = mysql_query ($student_query, $link); 

if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

$student_show = mysql_fetch_assoc ($student_result); 

$student_show["student_id"]. " ชื่อ-สกุลนักศึกษา

$student_show["student_name"]; ?> 

$student_show["program_name"]. " สังกัดคณะ:: ". 

$student_show["faculty_name"]; ?> 

40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="activity_insert.php" method="post" name="frmActivity" 

MySQL 

`faculty` WHERE 

`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 

`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 

if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

สกุลนักศึกษา:: ". 

:: ". 

name="frmActivity" 
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<table width="100%" 

<tr> 

<td width="34%"><div align="right">

<td width="66%"> 

<select name="project_id" id="project_id">

<?php 

 $project_query = "SELECT * FROM project ORDER BY project.pr

 $project_result = mysql_query ($project_query, $link);

 if (!$project_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

 while ($row = mysql_fetch_assoc ($project_result)) {

?> 

          <option value="<?php echo $row ["project_id"];?>"><?php echo $row 

["project_name"]; ?></option>

<?php }?> 

</select></td> </tr>

<td><div align="right">

<td><input name="activity_name" type="text" id="activity_name" size="

maxlength="40"></td> </tr>

<td><div align="right">

<td><input name="activity_date" type="text" id="activity_date" size="

maxlength="10"></td> </tr>

<td><div align="right">

<td><input name="activity_place" 

maxlength="40"></td> </tr>

<td><input name="student_id" type="hidden" id="student_id" value="<?php echo 

$_GET["student_id"];?>"></td>

<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="

<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="

</tr> </table> </form>

</td> </tr>  

</table> <br> 

<?php 
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%" border="0"> 

><div align="right">โครงการ::</div></td> 

 

<select name="project_id" id="project_id"> 

$project_query = "SELECT * FROM project ORDER BY project.pr

$project_result = mysql_query ($project_query, $link); 

if (!$project_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

while ($row = mysql_fetch_assoc ($project_result)) { 

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

["project_name"]; ?></option> 

</tr> <tr> 

<td><div align="right">ชื่อกิจกรรม::</div></td> 

<td><input name="activity_name" type="text" id="activity_name" size="

</tr> <tr> 

<td><div align="right">วันที่ทํากิจกรรม::</div></td> 

<td><input name="activity_date" type="text" id="activity_date" size="20

</tr> <tr> 

<td><div align="right">สถานที่ทํากิจกรรม::</div></td> 

<td><input name="activity_place" type="text" id="activity_place" size="

</tr> <tr> 

<td><input name="student_id" type="hidden" id="student_id" value="<?php echo 

$_GET["student_id"];?>"></td> 

<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="

<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="ลางขอมูล

</form>  
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$project_query = "SELECT * FROM project ORDER BY project.project_id ASC;"; 

if (!$project_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

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

<td><input name="activity_name" type="text" id="activity_name" size="40" 

20" 

type="text" id="activity_place" size="40" 

<td><input name="student_id" type="hidden" id="student_id" value="<?php echo 

<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="เพิ่มขอมูล"> 

ลางขอมูล"></td> 
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 include("footer.php"); 

 mysql_free_result ($project_result);

 mysql_free_result ($student_result);

?> 

</body> 

</html> 
 

activity_insert.php 
<? 
 include("connect_database.php");
 $query = sprintf ("INSERT INTO activity VALUES (Null,'%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 
$_POST["activity_name"], $_POST["activity_date"], $_POST["activity_place"], 
$_POST["student_id"], $_POST["project_id"]);
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( ));
 $url=sprintf("Location: activity_show.php?student_id=%s",$_POST["student_id"]);
 header($url); 
?> 

 

activity_form_edit.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 

mysql_free_result ($project_result); 

mysql_free_result ($student_result); 

include("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("INSERT INTO activity VALUES (Null,'%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 

$_POST["activity_name"], $_POST["activity_date"], $_POST["activity_place"], 
$_POST["project_id"]); 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( )); 
$url=sprintf("Location: activity_show.php?student_id=%s",$_POST["student_id"]);

p 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

MySQL 

$query = sprintf ("INSERT INTO activity VALUES (Null,'%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 
$_POST["activity_name"], $_POST["activity_date"], $_POST["activity_place"], 

$url=sprintf("Location: activity_show.php?student_id=%s",$_POST["student_id"]); 
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body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px;
} 
--> 
</style></head> 
<body> 

<?php 
  include("admin_header.php");

?> 
<br> 
<center> 
<?php 
 $student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 
`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_i
$_GET["student_id"]); 
 $student_result = mysql_query ($student_query, $link);
 if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 $student_show = mysql_fetch_assoc ($student_result);
?> 
<center> 
<?php  

echo "รหัสนักศึกษา:: ". 
$student_show["student_name"]; 
?> 
<?php  

echo " สาขาวิชา:: ". 
$student_show["faculty_name"]; 
?> 
<center> 
<br> 
<?php 
 $activity_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `project`, `activity` WHERE 
`activity`.`student_id`='%s' AND `activity`.`project_id`='%s';", $_GET["student_id"], 
$_GET["project_id"]); 
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bottom: 0px; 

include("admin_header.php"); 

$student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 
`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 

$student_result = mysql_query ($student_query, $link); 
if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
$student_show = mysql_fetch_assoc ($student_result); 

:: ". $student_show["student_id"]. " ชื่อ-สกุลนักศึกษา
$student_show["student_name"];  

:: ". $student_show["program_name"]. " สังกัดคณะ
$student_show["faculty_name"];  

$activity_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `project`, `activity` WHERE 
`activity`.`student_id`='%s' AND `activity`.`project_id`='%s';", $_GET["student_id"], 
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$student_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `program`, `faculty` WHERE 
`student`.`student_id`='%s' AND `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 

d` ORDER BY `student`.`student_id` ASC;", 

if (!$student_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

สกุลนักศึกษา:: ". 

สังกัดคณะ:: ". 

$activity_query = sprintf("SELECT * FROM `student`, `project`, `activity` WHERE 
`activity`.`student_id`='%s' AND `activity`.`project_id`='%s';", $_GET["student_id"], 
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 $activity_result = mysql_query ($activity_query, $link);
 if (!$activity_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 $activity_show = mysql_fetch_assoc ($activity_result);
?> 
<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC">

<tr><td> 
<form action="activity_edit.php" method="post" name="

id="frmActivity"> 
<table width="100%" border="0">
<tr> 
<td width="34%"><div align="right">
<td width="66%"> 

<select name="project_id" id="project_id">
<?php 
 $project_query = "SELECT * FROM project ORDER BY 
 $project_result = mysql_query ($project_query, $link);
 if (!$project_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($project_result)) {
?> 
          <option value="<?php echo $row ["
["project_id"]==$row["program_id"]) echo "selected"; ?>>

<?php  
echo $row ["project_name"]; 

 ?> 
</option> 

<?php }?> 
</select> </td> </tr> <tr> 

<td><div align="right">
<td> 
<input name="activity_name" type="text" id="activity_name" value="<?php echo 

$activity_show["activity_name"];?>" size="40" maxlength="40">
</tr> <tr> 
<td> <div align="right">
<td>  
<input name="activity_date" type="text" id="act

$activity_show["activity_date"];?>" size="20" maxlength="10"></td>
</tr> <tr> 
<td> <div align="right">
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

$activity_result = mysql_query ($activity_query, $link); 
(!$activity_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

$activity_show = mysql_fetch_assoc ($activity_result); 

<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="activity_edit.php" method="post" name="frmActivity" 

<table width="100%" border="0"> 

<td width="34%"><div align="right">โครงการ::</div></td> 

<select name="project_id" id="project_id"> 

$project_query = "SELECT * FROM project ORDER BY project.project_id ASC;";
$project_result = mysql_query ($project_query, $link); 
if (!$project_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
while ($row = mysql_fetch_assoc ($project_result)) { 

<option value="<?php echo $row ["project_id"];?>" <?php if($activity_show 
["project_id"]==$row["program_id"]) echo "selected"; ?>> 

echo $row ["project_name"];  

<td><div align="right">ชื่อกิจกรรม::</div></td> 

name="activity_name" type="text" id="activity_name" value="<?php echo 
$activity_show["activity_name"];?>" size="40" maxlength="40"> </td> 

<div align="right">วันที่ทํากิจกรรม::</div> </td> 

<input name="activity_date" type="text" id="activity_date" value="<?php echo 
$activity_show["activity_date"];?>" size="20" maxlength="10"></td> 

<div align="right">สถานท่ีทํากิจกรรม::</div> </td> 

MySQL 

(!$activity_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

frmActivity" 

project.project_id ASC;"; 

if (!$project_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

project_id"];?>" <?php if($activity_show 

name="activity_name" type="text" id="activity_name" value="<?php echo 

ivity_date" value="<?php echo 
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<td> 
<input name="activity_place" type="text" id="activity_place" value="<?php echo 

$activity_show["activity_place"];?>" size="40" maxlength="40"></td>
</tr> <tr> 
<td> 
<input name="student_id" type="hidden" id="student_id" value="<?php echo 

$_GET["student_id"];?>"> 
<input name="activity_id" type="hidden" id="activity_id" value="<?php echo

$activity_show["activity_id"];?>"></td>
<td> 
<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="
</td> </tr> </table>

</form> </td> </tr> </table>
<?php 
 include("footer.php");
 mysql_free_result ($project_result);
 mysql_free_result ($student_result);
?> 
</body> 
</html> 

 

activity_edit.php 
<?php 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("UPDATE activity SET activity_name='%s', 
activity_place='%s', student_id='%s',  project_id='%s' WHERE activity_id=%d;", 
$_POST["activity_name"], $_POST["activity_date"], $_POST["activity_place"], 
$_POST["student_id"], $_POST["project_id"], $_POST["activity_id"]);
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 $url=sprintf("Location: activity_show.php?student_id=%s",$_POST["student_id"]);
 header($url); 
?> 

 

activity_delete.php
<? 
 include ("connect_database.php");
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<input name="activity_place" type="text" id="activity_place" value="<?php echo 
$activity_show["activity_place"];?>" size="40" maxlength="40"></td> 

<input name="student_id" type="hidden" id="student_id" value="<?php echo 

<input name="activity_id" type="hidden" id="activity_id" value="<?php echo
$activity_show["activity_id"];?>"></td> 

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="เพิ่มขอมูล
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="ลางขอมูล

</table> 
</table> <br> 

include("footer.php"); 
mysql_free_result ($project_result); 
mysql_free_result ($student_result); 

 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("UPDATE activity SET activity_name='%s', activity_date='%s', 

activity_place='%s', student_id='%s',  project_id='%s' WHERE activity_id=%d;", 
$_POST["activity_name"], $_POST["activity_date"], $_POST["activity_place"], 
$_POST["student_id"], $_POST["project_id"], $_POST["activity_id"]); 

sql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
$url=sprintf("Location: activity_show.php?student_id=%s",$_POST["student_id"]);

activity_delete.php 

("connect_database.php"); 

กิจกรรมของนักศึกษา 393 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

<input name="activity_place" type="text" id="activity_place" value="<?php echo 

<input name="student_id" type="hidden" id="student_id" value="<?php echo 

<input name="activity_id" type="hidden" id="activity_id" value="<?php echo 

เพิ่มขอมูล"> 
ลางขอมูล"> 

activity_date='%s', 
activity_place='%s', student_id='%s',  project_id='%s' WHERE activity_id=%d;", 
$_POST["activity_name"], $_POST["activity_date"], $_POST["activity_place"], 

$url=sprintf("Location: activity_show.php?student_id=%s",$_POST["student_id"]); 
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 $query = sprintf ("DELETE FROM activity WHERE activity.activity_id=%d;", 
$_GET["activity_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Delete in Activity table because: " . mysql_error ( ));
 $url=sprintf("Location: activity_s
 header($url); 
?> 
 

1.3.4 สวนจัดการขอมูลสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้
เว็บเพจหลักจัดการขอมูล

หนาเว็บเพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางสาขาวิชา
เพื่อความสมบูรณของการแสดงผล สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อมโยงสําหรั
สาขาวิชา ประกอบดวย 3 สวนหลัก

ภาพที่ ข-10 หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลสาขาวิชา
 

1) เพิ่มขอมูลสาขาวิชา
เพิ่มขอมูลสาขาวิชาใหมผ านฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงคาไปยังไฟล 
program_insert.php เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล 

ภาพที่ ข-11 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูล



: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
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$query = sprintf ("DELETE FROM activity WHERE activity.activity_id=%d;", 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Delete in Activity table because: " . mysql_error ( ));
$url=sprintf("Location: activity_show.php?student_id=%s",$_GET["student_id"]);

สวนจัดการขอมูลสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี ้
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลสาขาวิชา ชื่อไฟล admin_program.php การทํางานภายใน

หนาเว็บเพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางสาขาวิชา และสรางความสัมพันธไปยังตาราง
เพื่อความสมบูรณของการแสดงผล สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อมโยงสําหรับบริหารจัดการขอมูล

สวนหลัก อธิบายรายละเอียดดังนี ้

หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลสาขาวิชา 

สาขาวิชาใหม เชื่อมโยงไปยังไฟล program_form_insert
ใหมผ านฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงคาไปยังไฟล 
เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล admin_program.php 

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลสาขาวิชาใหม 

 

 

 

MySQL 

$query = sprintf ("DELETE FROM activity WHERE activity.activity_id=%d;", 

if (!$result) die ("Can not Delete in Activity table because: " . mysql_error ( )); 
how.php?student_id=%s",$_GET["student_id"]); 

การทํางานภายใน
มสัมพันธไปยังตารางคณะ 

บบริหารจัดการขอมูล

 

_form_insert.php ใชสําหรับ
ใหมผ านฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงคาไปยังไฟล 
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2) แก ไขขอมูล
ประมวลผล ดังนี้ program_form_edit.php?
จะสงคาไปยังไฟล program_edit.php

ภาพที่ ข-12 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูล
 

3) ลบขอมูลสาขาวิชา
ดังนี้ program_delete.php?program
เฉพาะขอมูลสาขาวิชา จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในตารางที่สรางความสัมพันธมายังตารางสาขาวิชา นั่นก็
คือ ตารางขอมูลนักศึกษา ดังนั้นเมื่อมีการลบขอมูลสาขาวิชาจะตองไปลบขอมูลในตารางที่เกี่ยวของดวย
หลังจากลบขอมูลสาขาวิชาเสร็จ 

 

ไฟลที่เก่ียวของกับการ
admin_program.php

<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
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แก ไขขอมูลสาขาวิชา เชื่ อมโยงไปยั งไฟล  program_form_edit.php
_form_edit.php?program_id=รหัสสาขาวิชา เมื่อแกไขขอมูล
_edit.php เพื่อปรับปรุงขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล admin_

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลสาขาวิชา 

สาขาวิชา เชื่อมโยงไปยังไฟล program_delete.php 
program_id=รหัสสาขาวิชา ปญหาของการลบขอมูลสาขาวิชา คือ หากลบ

เฉพาะขอมูลสาขาวิชา จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในตารางที่สรางความสัมพันธมายังตารางสาขาวิชา นั่นก็
คือ ตารางขอมูลนักศึกษา ดังนั้นเมื่อมีการลบขอมูลสาขาวิชาจะตองไปลบขอมูลในตารางที่เกี่ยวของดวย

เสร็จ จะกลับมาที่ไฟล admin_program.php 

ไฟลที่เก่ียวของกับการจัดการขอมูลสาขาวิชา มีรายละเอียดแตละไฟล ดังตอไปนี้
.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
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_form_edit.php คาที่ ส งไป
เมื่อแกไขขอมูลสาขาวิชาเสร็จ 
admin_program.php 

 

 คาที่สงไปประมวลผล 
ปญหาของการลบขอมูลสาขาวิชา คือ หากลบ

เฉพาะขอมูลสาขาวิชา จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในตารางที่สรางความสัมพันธมายังตารางสาขาวิชา นั่นก็
คือ ตารางขอมูลนักศึกษา ดังนั้นเมื่อมีการลบขอมูลสาขาวิชาจะตองไปลบขอมูลในตารางที่เกี่ยวของดวย

มีรายละเอียดแตละไฟล ดังตอไปนี ้

8" /> 
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} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<br> <center> 
<table align="center" width="60%" border="1" bgcolor="#EEEEEE">
<tr> 
<td><center>รหัสสาขาวิชา</center></td>
<td><center>ชื่อสาขาวิชา</center></td>
<td><center>ชื่อหัวหนาสาขาวิชา
<td><center>สังกัดคณะ</center></td>
</tr> 
<?php 
 $query = sprintf("SELECT * FROM `program`, `faculty` WHERE 
`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `program`.`program_id` ASC;");
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {
  echo "<tr>";  
  echo "<td><center> " . $row ["program_id"] . "</center></td>";
  echo "<td> " . $row ["program_name"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["head_name"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["faculty_name"] . "</td>";
?> 
        <td align="center">[ <a href="progr
$row ["program_id"];?>">แกไข</a> ] [ <a href="program_delete.php?program_id=<?php 
echo $row ["program_id"];?>">
        <?php 
  echo "</tr>"; 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
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include("admin_header.php"); 

<table align="center" width="60%" border="1" bgcolor="#EEEEEE"> 

</center></td> 
</center></td> 

ชื่อหัวหนาสาขาวิชา</center></td> 
</center></td> 

$query = sprintf("SELECT * FROM `program`, `faculty` WHERE 
`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `program`.`program_id` ASC;");

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

echo "<td><center> " . $row ["program_id"] . "</center></td>";
echo "<td> " . $row ["program_name"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["head_name"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["faculty_name"] . "</td>"; 

<td align="center">[ <a href="program_form_edit.php?program_id=<?php echo 
</a> ] [ <a href="program_delete.php?program_id=<?php 

echo $row ["program_id"];?>">ลบ</a> ]</td> 

MySQL 

`program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` ORDER BY `program`.`program_id` ASC;"); 

echo "<td><center> " . $row ["program_id"] . "</center></td>"; 

am_form_edit.php?program_id=<?php echo 
</a> ] [ <a href="program_delete.php?program_id=<?php 
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 } 
?> 
</td> </tr> 
</table> 
[ <a href="program_form_insert.php">
</center> 
<br> 
<?php 
 include("footer.php");
?> 
</body> 
</html> 
<?php 
 mysql_free_result ($result);
?> 
 

program_form_insert.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
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href="program_form_insert.php">เพิ่มขอมูลสาขาวิชาใหม</a> ] 

include("footer.php"); 

mysql_free_result ($result); 

program_form_insert.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
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" /> 
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 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<br> 
<table align="center" width="40
<tr> <td> 
<form action="program_insert.php" method="post" name="frmprogram">
<table width="100%" border="
<tr> 
      <td width="34%"><div align="right">
      <td width="66%"><input name="program_id" type="tex
maxlength="3"></td> 
</tr> 
<tr> 
      <td><div align="right">ชื่อสาขาวิชา
      <td><input name="program_name" type="text" id="program_name" size="
maxlength="40"></td> 
</tr> 
<tr> 
      <td><div align="right">ชื่อหัวหนาสาขาวิชา
      <td><input name="head_name" type="text" id="head_name" size="
maxlength="40"></td> 
</tr> 
<tr> 
      <td><div align="right">สังกัดคณะ
<?php 
 $query = "SELECT * FROM faculty;";
 $result = mysql_query 
 if (!$result) die ("Can not Query from Faculty table because: " . mysql_error ( ));
?> 
      <td><select name="faculty_id" id="faculty_id">
<?php 
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
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include("admin_header.php"); 

40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="program_insert.php" method="post" name="frmprogram"> 
border="0"> 

><div align="right">รหัสสาขาวิชา::</div></td> 
><input name="program_id" type="text" id="program_id" size="

ชื่อสาขาวิชา::</div></td> 
<td><input name="program_name" type="text" id="program_name" size="

อหัวหนาสาขาวิชา::</div></td> 
<td><input name="head_name" type="text" id="head_name" size="40

สังกัดคณะ::</div></td> 

$query = "SELECT * FROM faculty;"; 
$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query from Faculty table because: " . mysql_error ( ));

<td><select name="faculty_id" id="faculty_id"> 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

MySQL 

t" id="program_id" size="15" 

<td><input name="program_name" type="text" id="program_name" size="40" 

40" 

if (!$result) die ("Can not Query from Faculty table because: " . mysql_error ( )); 
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?> 
        <option value="<?php echo $row ["fa
["faculty_name"]; ?></option>
<?php }?> 
       </select> 
 </td> </tr> 
 <tr> 
 <td>&nbsp;</td> 
 <td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
        <input type="reset" name="btnCancel" id="btnC
 </tr>  
  </table> 
</form> 
</td> </tr> 
</table> 
<br> 
<?php 
 include("footer.php");
 mysql_free_result ($result);
?> 
</body> 
</html> 
 

program_insert.php
<? 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("INSERT INTO 
$_POST["program_id"], $_POST["program_name"], $_POST["head_name"], 
$_POST["faculty_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( ));
 header ('Location: admin_program.php');
?> 
 

program_form_edit.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
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<option value="<?php echo $row ["faculty_id"];?>"><?php echo $row 
["faculty_name"]; ?></option> 

<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="ลางขอมูล

include("footer.php"); 
mysql_free_result ($result); 

program_insert.php 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("INSERT INTO program VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s');", 

$_POST["program_id"], $_POST["program_name"], $_POST["head_name"], 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( ));

ocation: admin_program.php'); 

program_form_edit.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 

กิจกรรมของนักศึกษา 399 
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culty_id"];?>"><?php echo $row 

<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="เพิ่มขอมูล"> 
ลางขอมูล"></td> 

program VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s');", 
$_POST["program_id"], $_POST["program_name"], $_POST["head_name"], 

if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( )); 
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  header("Location: index.php");
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<?php 
 $query = sprintf("SELECT * FROM program WHERE program_id='%s';", 
$_GET["program_id"]); 
 $show_result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$show_result) die ("Can not Query 
 $program_show = mysql_fetch_assoc ($show_result);
?> 
<br> 
<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC">
<tr> <td> 
<form action="program_edit.php" method="post" name="frmprogram">
<table width="100%" border=
<tr> <td width="34%"><div align="right">

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

header("Location: index.php"); exit; 

include("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

include("admin_header.php"); 

$query = sprintf("SELECT * FROM program WHERE program_id='%s';", 

$show_result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
$program_show = mysql_fetch_assoc ($show_result); 

<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="program_edit.php" method="post" name="frmprogram"> 
<table width="100%" border="0"> 

<td width="34%"><div align="right">รหัสสาขาวิชา::</div></td> 

MySQL 

$query = sprintf("SELECT * FROM program WHERE program_id='%s';", 
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<td width="66%"> 
<input name="program_id" type="text" id="program_id" value="<?php echo 

$program_show["program_id"];?>" size="15" maxlength="5"></td>
</tr> <tr> 
<td> <div align="right">ชื่อสาขาวิชา
<td> 

<input name="program_name" type="text" id="program_name" value="<?php 
echo $program_show["program_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td>
</tr> <tr> 
<td><div align="right">ชื่อหัวหนาสาขาวิชา
<td> 

<input name="head_name" type="text" id="head_name" value="<?php echo 
$program_show["head_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td>
</tr> <tr> 
<td><div align="right">สังกัดคณะ
<?php 
 $query = "SELECT * FROM faculty;";
 $result = mysql_query ($query, $
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
?> 
<td><select name="faculty_id" id="faculty_id">
<?php 
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {
?> 

<option value="<?php echo $row ["faculty_id"];?>" <?php if($row 
["faculty_id"]==$program_show["faculty_id"]) echo "selected"; ?>><?php echo $row 
["faculty_name"]; ?></option>
<?php }?> 

</select> </td></tr>
<tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="

ขอมูล"></td> 
</tr> 

</table> 
</form> 
</td> </tr> 
</table> 
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<input name="program_id" type="text" id="program_id" value="<?php echo 
$program_show["program_id"];?>" size="15" maxlength="5"></td> 

ชื่อสาขาวิชา::</div></td> 

<input name="program_name" type="text" id="program_name" value="<?php 
echo $program_show["program_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td>

ชื่อหัวหนาสาขาวิชา::</div></td> 

name="head_name" type="text" id="head_name" value="<?php echo 
$program_show["head_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td> 

สังกัดคณะ::</div></td> 

$query = "SELECT * FROM faculty;"; 
$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

<td><select name="faculty_id" id="faculty_id"> 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

<option value="<?php echo $row ["faculty_id"];?>" <?php if($row 
==$program_show["faculty_id"]) echo "selected"; ?>><?php echo $row 

["faculty_name"]; ?></option> 

</td></tr> 

 
<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
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<input name="program_id" type="text" id="program_id" value="<?php echo 

<input name="program_name" type="text" id="program_name" value="<?php 
echo $program_show["program_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td> 

name="head_name" type="text" id="head_name" value="<?php echo 

<option value="<?php echo $row ["faculty_id"];?>" <?php if($row 
==$program_show["faculty_id"]) echo "selected"; ?>><?php echo $row 

<td><input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="บันทึก
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<br> 
<?php 
 include("footer.php"); 
 mysql_free_result ($result);
?> 
</body> 
</html> 

 

program_edit.php 
<? 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("UPDATE program SET program_name='%s', head_name='%s', 
faculty_id='%s' WHERE program_id='%s';", $_POST["program_name"], 
$_POST["head_name"], $_POST["faculty_id"], $_POST["program_id"]);
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 header ('Location: admin_program.php');
?> 

 

program_delete.php 
<? 
 include("connect_database.php");
 // Delete Data in Program
 $query = sprintf ("DELETE FROM program WHERE program.program_id='%s';", 
$_GET["program_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Dele
 // Delete all Data Linking in program
 $query = sprintf("SELECT * FROM student WHERE student.program_id='%s';", 
$_GET["program_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Q
 if(mysql_num_rows($result)>0){
  $student = mysql_fetch_assoc ($result);
  $student_query = sprintf("DELETE FROM student WHERE 
student.program_id='%s';", $_GET["program_id"]);
  $student_result = mysql_query 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 
mysql_free_result ($result); 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("UPDATE program SET program_name='%s', head_name='%s', 

program_id='%s';", $_POST["program_name"], 
$_POST["head_name"], $_POST["faculty_id"], $_POST["program_id"]); 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

('Location: admin_program.php'); 

 

include("connect_database.php"); 
// Delete Data in Program 
$query = sprintf ("DELETE FROM program WHERE program.program_id='%s';", 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Delete in Program table because: " . mysql_error ( ));
// Delete all Data Linking in program 
$query = sprintf("SELECT * FROM student WHERE student.program_id='%s';", 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
if(mysql_num_rows($result)>0){ 

$student = mysql_fetch_assoc ($result); 
$student_query = sprintf("DELETE FROM student WHERE 

student.program_id='%s';", $_GET["program_id"]); 
$student_result = mysql_query ($student_query, $link); 

MySQL 

$query = sprintf ("UPDATE program SET program_name='%s', head_name='%s', 

$query = sprintf ("DELETE FROM program WHERE program.program_id='%s';", 

te in Program table because: " . mysql_error ( )); 

$query = sprintf("SELECT * FROM student WHERE student.program_id='%s';", 
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  $activity_query = sprintf("SELECT * FROM activity WHERE 
activity.student_id='%s';", $student["student_id"]);
  $activity_result = mysql_query ($activity_query, $link);
  if(mysql_num_rows($activity_result)>0){
   $activity_query 
activity.student_id='%s';", $student["student_id"]);
   $activity_result = mysql_query ($activity_query, $link);
  }  
 } 
 header('Location: admin_program.php');
 mysql_free_result($result);
 mysql_free_result($stud
 mysql_free_result($activity_result);
?> 

 

1.3.5 สวนจัดการขอมูลคณะ 
เว็บเพจหลักจัดการขอมูล

เพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางคณะ 
บริหารจัดการขอมูลคณะ ประกอบดวย 

ภาพที่ ข-13 หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูล
 

1) เพิ่มขอมูลคณะ
ขอมูลคณะใหมผานฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงคาไปยังไฟล 
เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล 

ภาคผนวก ข กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา
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$activity_query = sprintf("SELECT * FROM activity WHERE 
activity.student_id='%s';", $student["student_id"]); 

$activity_result = mysql_query ($activity_query, $link); 
if(mysql_num_rows($activity_result)>0){ 

$activity_query = sprintf ("DELETE FROM activity WHERE 
activity.student_id='%s';", $student["student_id"]); 

$activity_result = mysql_query ($activity_query, $link);
    

header('Location: admin_program.php'); 
mysql_free_result($result); 
mysql_free_result($student_result); 
mysql_free_result($activity_result);  

สวนจัดการขอมูลคณะ มีรายละเอียดดังนี ้
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลคณะ ชื่อไฟล admin_faculty.php การทํางานภายในหนาเว็บ

เพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางคณะ สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อมโยงสําหรับ
ประกอบดวย 2 สวนหลัก อธิบายรายละเอียดดังนี้ 

หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลคณะ 

คณะใหม เชื่อมโยงไปยังไฟล faculty_form_insert
ใหมผานฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงคาไปยังไฟล 

เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล admin_faculty.php 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

$activity_query = sprintf("SELECT * FROM activity WHERE 

= sprintf ("DELETE FROM activity WHERE 

$activity_result = mysql_query ($activity_query, $link); 

การทํางานภายในหนาเว็บ
สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อมโยงสําหรับ

 

_form_insert.php ใชสําหรับเพิ่ม
ใหมผานฟอรมกําหนด หลังจากคลิกปุมบันทึกขอมูล จะสงคาไปยังไฟล faculty_insert.php 
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ภาพที่ ข-14 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูล
 

2) แกไขขอมูลคณะ
ดังนี้  faculty_form_edit.php?faculty
faculty_edit.php เพื่อปรับปรุงขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล 

ภาพที่ ข-15 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูล
 

ไฟลที่เก่ียวของกับการจัดการขอมูล
admin_faculty.php 

<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include ("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลคณะใหม 

คณะ เชื่อมโยงไปยังไฟล faculty_form_edit.php คาที่สงไปประมวลผล 
faculty_id=รหัสคณะ เมื่อแกไขขอมูลคณะเสร็จ จะสงคาไปยังไฟล

เพื่อปรับปรุงขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล admin_faculty.php 

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลคณะ 

จัดการขอมูลคณะ มีรายละเอียดแตละไฟล ดังตอไปนี ้

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

MySQL 

 

คาที่สงไปประมวลผล 
เสร็จ จะสงคาไปยังไฟล 

 



ภาคผนวก ข กรณีศึกษา
 

ปริญญา นอยดอนไพร 

<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px;
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include ("admin_header.php");
?> 
<br> 
<center> 
<table align="center" width="
<tr> 
<td><center>รหัสคณะ</center></td>
<td><center>ชื่อคณะ</center><
<td><center>ชื่อคณบด<ี/center></td>
</tr> 
<? 
 $query = sprintf("SELECT * FROM `faculty` ORDER BY `faculty`.`faculty_id` ASC;");
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {
  echo "<tr>"; 
  echo "<td><center> " . $row ["faculty_id"] . "</center></td>";
  echo "<td> " . $row ["faculty_name"] . "</td>";
  echo "<td> " . $row ["dean_name"] . "</td>";
?> 
        <td align="center">[ <
["faculty_id"];?>">แกไข</a> ] </td>

ภาคผนวก ข กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

px; 

("admin_header.php"); 

<table align="center" width="50%" border="1" bgcolor="#EEEEEE"> 

</center></td> 
</center></td> 

</center></td> 

$query = sprintf("SELECT * FROM `faculty` ORDER BY `faculty`.`faculty_id` ASC;");
$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

sql_fetch_assoc ($result)) { 
echo "<tr>";  
echo "<td><center> " . $row ["faculty_id"] . "</center></td>";
echo "<td> " . $row ["faculty_name"] . "</td>"; 
echo "<td> " . $row ["dean_name"] . "</td>"; 

<td align="center">[ <a href="faculty_form_edit.php?faculty_id=<?php echo $row 
</a> ] </td> 

กิจกรรมของนักศึกษา 405 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

$query = sprintf("SELECT * FROM `faculty` ORDER BY `faculty`.`faculty_id` ASC;"); 

echo "<td><center> " . $row ["faculty_id"] . "</center></td>"; 

a href="faculty_form_edit.php?faculty_id=<?php echo $row 
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        <?php 
  echo "</tr>"; 
 } 
?> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
[ <a href="faculty_form_insert.php">
</center> 
<br> 
<?php 
 include("footer.php"); 
?> 
</body> 
</html> 
<?php 
 mysql_free_result ($result);
?> 

 

faculty_form_insert.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

<a href="faculty_form_insert.php">เพิ่มขอมูลคณะใหม</a> ] 

 

mysql_free_result ($result); 

faculty_form_insert.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

MySQL 
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 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px;
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include ("admin_header.php");
?> 
<br> 
<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC">
<tr> <td> 
<form action="faculty_insert.php" method="post" name="frmfaculty">
<table width="100%" border="0">
<tr> 
<td width="34%"><div align="right">
<td width="66%"> 

<input name="faculty_id" type="text" id="faculty_id" size="15" maxlength="3">
</td> 
</tr> <tr> 
<td> <div align="right">ชื่อคณะ
<td> 

<input name="faculty_name" type="text" id="faculty_name" size="40" 
maxlength="40">  
</td> </tr> <tr> 
<td><div align="right">ชื่อคณบดี
<td> 

<input name="dean_name" type="text" id="dean_name" size="40" 
maxlength="40"> 
</td> </tr> <tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td> 

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="

</td> </tr> 
</table> 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

bottom: 0px; 

("admin_header.php"); 

<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="faculty_insert.php" method="post" name="frmfaculty"> 
width="100%" border="0"> 

<td width="34%"><div align="right">รหัสคณะ::</div></td> 

<input name="faculty_id" type="text" id="faculty_id" size="15" maxlength="3">

ชื่อคณะ::</div></td> 

name="faculty_name" type="text" id="faculty_name" size="40" 

ชื่อคณบด:ี:</div></td> 

<input name="dean_name" type="text" id="dean_name" size="40" 

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="เพิ่มขอมูล
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="ลางขอมูล

กิจกรรมของนักศึกษา 407 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

 

<input name="faculty_id" type="text" id="faculty_id" size="15" maxlength="3">  

name="faculty_name" type="text" id="faculty_name" size="40" 

<input name="dean_name" type="text" id="dean_name" size="40" 

เพิ่มขอมูล"> 
ลางขอมูล"> 
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</form> 
</td> </tr> </table> 
<br> 
<?php 
 include("footer.php"); 
?> 
</body> 
</html> 
 

faculty_insert.php 
<? 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("INSERT INTO faculty VALUES ('%s', '%s', '%s');", $_POST
["faculty_id"], $_POST ["faculty_name"], $_POST
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( ));
 header ('Location: admin_faculty.php');
?> 
 

faculty_form_edit.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("INSERT INTO faculty VALUES ('%s', '%s', '%s');", $_POST

["faculty_name"], $_POST ["dean_name"]); 
$result = mysql_query ($query, $link); 

("Can not Insert data because: " . mysql_error ( )); 
('Location: admin_faculty.php'); 

faculty_form_edit.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
header("Location: index.php"); 

include("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

MySQL 

$query = sprintf ("INSERT INTO faculty VALUES ('%s', '%s', '%s');", $_POST 
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 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px;
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include ("admin_header.php");
?> 
<?php 
 $query = sprintf("SELECT * FROM faculty WHERE faculty_id='%s';", 
$_GET["faculty_id"]); 
 $show_result = mysql_query ($query, 
 if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 $faculty_show = mysql_fetch_assoc ($show_result);
?> 
<br> 
<table align="center" width="
<tr> <td> 
<form action="faculty_edit.php" method="post
<table width="100%" border="
<tr> 
<td width="34%"><div align="right">
<td width="66%"> 

<input name="faculty_id" type="text" id="faculty_id" value="<?php echo 
$faculty_show["faculty_id"];?>" size="
</td> </tr> <tr> 
<td><div align="right">ชื่อคณะ
<td> 

<input name="faculty_name" type="text" id="faculty_name" value="<?php echo 
$faculty_show["faculty_name"];?>" size="
</td> </tr> <tr> 
<td><div align="right">ชื่อคณบดี
<td> 

<input name="dean_name" type="text" id="dean_name" value="<?php echo 
$faculty_show ["dean_name"];?>" size="

ภาคผนวก ข กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา
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px; 

("admin_header.php"); 

$query = sprintf("SELECT * FROM faculty WHERE faculty_id='%s';", 

$show_result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
$faculty_show = mysql_fetch_assoc ($show_result); 

<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="faculty_edit.php" method="post" name="frmfaculty"> 
border="0"> 

><div align="right">รหัสคณะ::</div></td> 

<input name="faculty_id" type="text" id="faculty_id" value="<?php echo 
$faculty_show["faculty_id"];?>" size="15" maxlength="3"> 

ชื่อคณะ::</div></td> 

<input name="faculty_name" type="text" id="faculty_name" value="<?php echo 
$faculty_show["faculty_name"];?>" size="40" maxlength="40"> 

ชื่อคณบด:ี:</div></td> 

<input name="dean_name" type="text" id="dean_name" value="<?php echo 
["dean_name"];?>" size="40" maxlength="40"> 

กิจกรรมของนักศึกษา 409 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

$query = sprintf("SELECT * FROM faculty WHERE faculty_id='%s';", 

if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

<input name="faculty_id" type="text" id="faculty_id" value="<?php echo 

<input name="faculty_name" type="text" id="faculty_name" value="<?php echo 

<input name="dean_name" type="text" id="dean_name" value="<?php echo 
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</td> 
</tr> <tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td> 

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
</td> </tr>  
</table> 
</form> </td> </tr> </table>
<br> 
<?php 
 include ("footer.php"); 
?> 
</body> 
</html> 

 

faculty_edit.php 
<?php 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("UPDATE faculty SET faculty_name='%s', dean_name='%s' 
WHERE faculty_id='%s';", $_POST["faculty_name"], $_POST["dean_name"], 
$_POST["faculty_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 header('Location: admin_faculty.php');
?> 

 

1.3.6 สวนจัดการขอมูลโครงการ
เว็บเพจหลักจัดการขอมูล

เว็บเพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางโครงการ
สําหรับบริหารจัดการขอมูลโครงการ

 

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="บันทึกขอมูล

</table> 

 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("UPDATE faculty SET faculty_name='%s', dean_name='%s' 
faculty_id='%s';", $_POST["faculty_name"], $_POST["dean_name"], 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
header('Location: admin_faculty.php'); 

มูลโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
เว็บเพจหลักจัดการขอมูลโครงการ ชื่อไฟล admin_project.php การทํางานภายในหนา

เว็บเพจนี้ใชเทคนิควิธีการแสดงผลขอมูลจากตารางโครงการ สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อมโยง
โครงการ ประกอบดวย 3 สวนหลัก อธิบายรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

MySQL 

บันทึกขอมูล"> 

$query = sprintf ("UPDATE faculty SET faculty_name='%s', dean_name='%s' 

การทํางานภายในหนา
สําหรับหนาเว็บเพจนี้จะมีการเชื่อมโยง
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ภาพที่ ข-16 หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูล
 

1) เพิ่มขอมูลโครงการ
ข อมู ล โครงการ ใหม ผ านฟอร มกํ าหนด  หลั งจากคลิ กปุ มบั นทึ กข อมู ล  จะส งค า ไปยั ง ไฟล 
project_insert.php เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล 

ภาพที่ ข-17 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูล
 

2) แกไขขอมูลโครงการ
ดังนี้ project_form_edit.php?pro
project_edit.php เพื่อปรับปรุงขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล 

ภาพที่ ข-18 หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูล
 

3) ลบขอมูลโครงการ
ดังนี้ project_delete.php?project
เฉพาะขอมูลโครงการ จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในตารางที่สรางความสัมพันธมายังตาราง
ตารางขอมูลกิจกรรม ดังนั้นเมื่อมีการลบขอมูล
ลบขอมูลโครงการเสร็จ จะกลับมาที่ไฟล 

 

ไฟลที่เก่ียวของกับการ
project_form_insert.php

<?php 
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หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลโครงการ 

โครงการใหม เชื่อมโยงไปยังไฟล project_form_insert
ใหม ผ านฟอร มกํ าหนด  หลั งจากคลิ กปุ มบั นทึ กข อมู ล  จะส งค า ไปยั ง ไฟล 

เพื่อบันทึกขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล admin_project.php 

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลโครงการใหม 

โครงการ เชื่อมโยงไปยังไฟล project_form_edit.php
_form_edit.php?project_id=รหัสโครงการ เมื่อแกไขขอมูลโครงการเสร็จ จะสงคาไปยังไฟล

เพื่อปรับปรุงขอมูล แลวกลับมาที่ไฟล admin_project.php 

หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลโครงการ 

โครงการ เชื่อมโยงไปยังไฟล project_delete.php 
project_id=รหัสโครงการ ปญหาของการลบขอมูลโครงการ

จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในตารางที่สรางความสัมพันธมายังตาราง
ดังนั้นเมื่อมีการลบขอมูลโครงการจะตองลบขอมูลในตารางที่เกี่ยวของดวย

เสร็จ จะกลับมาที่ไฟล admin_project.php 

ไฟลที่เก่ียวของกับการจัดการขอมูลสาขาวิชา มีรายละเอียดแตละไฟล ดังตอไปนี้
project_form_insert.php 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

_form_insert.php ใชสําหรับเพิ่ม
ใหม ผ านฟอร มกํ าหนด  หลั งจากคลิ กปุ มบั นทึ กข อมู ล  จะส งค า ไปยั ง ไฟล 

 

_form_edit.php คาที่สงไปประมวลผล 
เสร็จ จะสงคาไปยังไฟล 

 

 คาที่สงไปประมวลผล 
ปญหาของการลบขอมูลโครงการ คือ หากลบ

จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในตารางที่สรางความสัมพันธมายังตารางโครงการ นั่นก็คือ 
องลบขอมูลในตารางที่เกี่ยวของดวย หลังจาก

สาขาวิชา มีรายละเอียดแตละไฟล ดังตอไปนี ้ 
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 session_start(); 
 if (!isset ($_SESSION["admin"])) {
  header ("Location: index.php");
 } 
 include ("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<br> 
<table align="center" width="40
<tr> <td> 
<form action="project_insert.php" method="post" name="frmProject" id="frmProject">
<table width="100%" border="
<tr> <td width="34%"><div align="right">
<td width="66%"> 

<input name = "project_id" type
maxlength="5">  
</td> </tr> <tr> 
<td> <div align="right">ชื่อโครงการ

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

($_SESSION["admin"])) { 
("Location: index.php"); exit; 

("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

include("admin_header.php"); 

40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="project_insert.php" method="post" name="frmProject" id="frmProject">
border="0"> 
><div align="right">รหัสโครงการ::</div></td> 

"project_id" type = "text" id = "project_id" size = "15

ชื่อโครงการ::</div> </td> 

MySQL 

<form action="project_insert.php" method="post" name="frmProject" id="frmProject"> 

15" 
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<td> 
<input name = "project_name" type

maxlength="40"> 
</td> </tr> <tr> 
<td valign="top"><div align="right">
<td> 

<textarea name="detail" cols="
</tr> <tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td> 

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="

</td> 
</tr> </table> 
</form> 
</td> </tr> 
</table> 
<br> 
<?php 
 include("footer.php");
?> 
</body> 
</html> 

 

project_insert.php
<? 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("INSERT 
["project_id"], $_POST ["project_name"], $_POST
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( ));
 header ('Location: 
?> 

 

project_form_edit.php
<?php 
 session_start(); 
 if(!isset($_SESSION["admin"])) {
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"project_name" type = "text" id = "project_name" size

valign="top"><div align="right">รายละเอียดโครงการ::</div></td> 

<textarea name="detail" cols="40" rows="5" id="detail"></textarea></td>

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="เพิ่มขอมูล
type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="ลางขอมูล

include("footer.php"); 

project_insert.php 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("INSERT INTO project VALUES ('%s', '%s', '%s');", $_POST

["project_name"], $_POST ["detail"]); 
$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( ));

('Location: admin_project.php'); 

project_form_edit.php 

if(!isset($_SESSION["admin"])) { 
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"project_name" size = "40" 

id="detail"></textarea></td> 

เพิ่มขอมูล"> 
ลางขอมูล"> 

INTO project VALUES ('%s', '%s', '%s');", $_POST 

if (!$result) die ("Can not Insert data because: " . mysql_error ( )); 
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  header("Location: index.php");
  exit; 
 } 
 include ("connect_database.php");
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
<title>สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ
<style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans
} 
body { 
 margin-left: 0px; 
 margin-top: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
} 
--> 
</style></head> 
<body> 
<?php 
 include("admin_header.php");
?> 
<?php 
 $query = sprintf("SELECT * FROM project WHERE project_id
$_GET["project_id"]); 
 $show_result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error 
 $project_show = mysql_fetch_assoc ($show_result);
?> 
<br> 
<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC">
<tr> 
<td> 
<form action="project_edit.php" method="post" name="frmProject" id="frmProject">

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

header("Location: index.php"); 

("connect_database.php"); 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
สวนควบคุมหลักสําหรับผูดูแลระบบ</title> 

family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

include("admin_header.php"); 

$query = sprintf("SELECT * FROM project WHERE project_id = '%s';", 

$show_result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$show_result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
$project_show = mysql_fetch_assoc ($show_result); 

<table align="center" width="40%" border="0" bgcolor="#CCCCCC"> 

<form action="project_edit.php" method="post" name="frmProject" id="frmProject">

MySQL 

'%s';", 

 

<form action="project_edit.php" method="post" name="frmProject" id="frmProject"> 
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<table width="100%" border="0">
<tr> 
<td width="34%"><div align="right">
<td width="66%"> 

<input name="project_id" type="text" id="project_id" value="<?php echo 
$project_show["project_id"];?>" size="15" maxlength="5">
</td> </tr> 
<tr> 
<td><div align="right">ชื่อโครงการ
<td> 

<input name="project_name" type="text" id="project_name" value="<?php echo 
$project_show["project_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td>
</tr> 
<tr> 
<td><div align="right">รายละเอียดโครงการ
<td> 

<input name="detail" type="text" id="detail" value="<?php echo 
$project_show["detail"];?>" size="40" maxlength="40"></td>
</tr> <tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td> 

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="
</tr> </table> </form> </td>
<?php 
 include("footer.php");
?> 
</body> 
</html> 
 

project_edit.php 
<? 
 include ("connect_database.php");
 $query = sprintf ("UPDATE project SET project_name='%s', detail='%s' WHERE 
project_id='%s';", $_POST["project_name"], $_POST["detail"], 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 header ('Location: admin_project.php');
?> 
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<table width="100%" border="0"> 

<td width="34%"><div align="right">รหัสโครงการ::</div></td> 

<input name="project_id" type="text" id="project_id" value="<?php echo 
$project_show["project_id"];?>" size="15" maxlength="5"> 

ชื่อโครงการ::</div></td> 

<input name="project_name" type="text" id="project_name" value="<?php echo 
$project_show["project_name"];?>" size="40" maxlength="40"></td> 

รายละเอียดโครงการ::</div></td> 

ail" type="text" id="detail" value="<?php echo 
$project_show["detail"];?>" size="40" maxlength="40"></td> 

<input type="submit" name="btnInsert" id="btnInsert" value="บันทึกขอมูล
</td> </tr> </table> <br> 

include("footer.php"); 

 

("connect_database.php"); 
$query = sprintf ("UPDATE project SET project_name='%s', detail='%s' WHERE 

project_id='%s';", $_POST["project_name"], $_POST["detail"], $_POST["project_id"]);
$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

('Location: admin_project.php'); 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

<input name="project_id" type="text" id="project_id" value="<?php echo 

<input name="project_name" type="text" id="project_name" value="<?php echo 

ail" type="text" id="detail" value="<?php echo 

บันทึกขอมูล"></td> 

$query = sprintf ("UPDATE project SET project_name='%s', detail='%s' WHERE 
$_POST["project_id"]); 
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project_edit.php  
<? 
 include ("connect_database.php");
 // Delete Data in Program
 $query = sprintf ("DELETE FROM project WHERE project.project_id='%s';", 
$_GET["project_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Delete in Program table because: " . mysql_error ( ));
 // Delete all Data Linking in progr
 $query = sprintf("SELECT * FROM activity WHERE activity.project_id='%s';", 
$_GET["project_id"]); 
 $result = mysql_query ($query, $link);
 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));
 if(mysql_num_rows($result)>
  $activity = mys
  $activity_query = sprintf("DELETE FROM activity WHERE 
activity.project_id='%s';", $_GET["project_id"]);
  $activity_result = mysql_query ($activity_query, $link);
 } 
 header ('Location: admin_program.php');
 mysql_free_result ($result);
 mysql_free_result ($activity_result);
?> 
 
สรุป 
 กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา
เพื่อเก็บบันทึกขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งเปนการประมวล
ความรูทักษะในการเขียนสคริปตดวยภาษา 
แตกตางกันแตผลลัพธที่ไดเหมือนกัน สํา
เมื่อตองการติดตอและเรียกใชฐานขอมูล
สงไปประมวลผลในโปรแกรมฐานขอมูล 
จําเปนตองตอประโยคคําสั่งหรือคําสอบถามขอมูล
ประมวลผล ประเด็นที่นาสนใจจากตัวอยางคือ เมื่อมีการลบขอมูลในตารางใดๆ หากขอมูลนั้นมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง หรือมีการใชอางอิงในตารางอื่นๆ หากจําเปนตองลบขอมูลนั่นทิ้ง จําเปนตองตาม
ไปลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในตารางตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดดวย เพื่อปองกันความ
สืบคนขอมูลในครั้งถัดไป และความนาเชื่อถือของระบบสารสนเทศที่พัฒนา

: ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

("connect_database.php"); 
Delete Data in Program 

$query = sprintf ("DELETE FROM project WHERE project.project_id='%s';", 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Delete in Program table because: " . mysql_error ( ));

Delete all Data Linking in program 
$query = sprintf("SELECT * FROM activity WHERE activity.project_id='%s';", 

$result = mysql_query ($query, $link); 
if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 
if(mysql_num_rows($result)>0){ 

$activity = mysql_fetch_assoc ($result); 
$activity_query = sprintf("DELETE FROM activity WHERE 

activity.project_id='%s';", $_GET["project_id"]); 
$activity_result = mysql_query ($activity_query, $link); 

('Location: admin_program.php'); 
result); 

($activity_result); 

ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา เปนตัวอยางการพัฒนาเว็บแอพพคลิเคชัน 
เพื่อเก็บบันทึกขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งเปนการประมวล
ความรูทักษะในการเขียนสคริปตดวยภาษา PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL ลักษณะการเขียนสคริปตอาจ
แตกตางกันแตผลลัพธที่ไดเหมือนกัน สําหรับการติดตอกับฐานขอมูล MySQL หลักการทํางานของ 
เมื่อตองการติดตอและเรียกใชฐานขอมูล จะตองใชรูปแบบคําสั่งหรือคําสอบถามขอมูล
สงไปประมวลผลในโปรแกรมฐานขอมูล MySQL ในกรณีที่คําสั่งหรือคําสอบถามขอมูลมีความซับซอน 

หรือคําสอบถามขอมูลใหเปนประโยคบรรทัดเดียวกันกอน
ประเด็นที่นาสนใจจากตัวอยางคือ เมื่อมีการลบขอมูลในตารางใดๆ หากขอมูลนั้นมี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง หรือมีการใชอางอิงในตารางอื่นๆ หากจําเปนตองลบขอมูลนั่นทิ้ง จําเปนตองตาม
ไปลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในตารางตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดดวย เพื่อปองกันความผิดพลาดในการเรียก
สืบคนขอมูลในครั้งถัดไป และความนาเชื่อถือของระบบสารสนเทศที่พัฒนา  

MySQL 

$query = sprintf ("DELETE FROM project WHERE project.project_id='%s';", 

if (!$result) die ("Can not Delete in Program table because: " . mysql_error ( )); 

$query = sprintf("SELECT * FROM activity WHERE activity.project_id='%s';", 

เปนตัวอยางการพัฒนาเว็บแอพพคลิเคชัน 
เพื่อเก็บบันทึกขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งเปนการประมวล

ลักษณะการเขียนสคริปตอาจ
หลักการทํางานของ PHP 

ใชรูปแบบคําสั่งหรือคําสอบถามขอมูลบรรทัดเดียว แลว
ในกรณีที่คําสั่งหรือคําสอบถามขอมูลมีความซับซอน 

กอน แลวจึงคอยสงไป
ประเด็นที่นาสนใจจากตัวอยางคือ เมื่อมีการลบขอมูลในตารางใดๆ หากขอมูลนั้นมี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง หรือมีการใชอางอิงในตารางอื่นๆ หากจําเปนตองลบขอมูลนั่นทิ้ง จําเปนตองตาม
ผิดพลาดในการเรียก


