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ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรในเว็บไซต์สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ภาพที ่1 ตัวอย่างหนา้เว็บไซต์สมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

1. ประวัติของระบบสมดุโทรศัพท์ 

หน้าเว็บไซต์สมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถูกจัดทำโดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำ เป็นรายช่ือ

หน่วยงาน หากคลิกลิงค์เข้ามาดูก็จะเห็นรายช่ือบุคลากรทุกท่านในหน่วยงาน 

2. ปัญหาที่ต้องแก้ไข 

 การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้ เช่น ย้ายงานย้ายหน่วยงานหรือได้รับตำแหน่งผู้บริหาร 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว จะทำให้มีการแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตามมา ข้อมูลเหล่านี้เมื่อเปลี่ยนแล้วจะถูกบันทึกไว้ที่ฐานข้อมูล 

ในระบบ e-profiles ของ ส่วนการเจ้าหน้าท่ี ไม่ได้เช่ือมโยงกับเว็บไซต์สมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย  

  หน้าเว็บไซต์สมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจะดูแลโดยส่วนประชาสัมพันธ์ เดิมจะใช้วิธีแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ โดยผู้มี

หน้าที่แก้ไขจะเข้าไปปรับโค๊ดโปรแกรมแบบตรงไปตรงมา หากผู้มีหน้าที่แก้ไขติดภารกิจอื่นยังไม่สามารถ ปฏิบัติงานแก้ไขได้ จะ

ส่งผลทำให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในเว็บไซต์สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง 

3. การดำเนินการที่ได้แก้ไข 

 ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในเว็บไซต์สมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาปรับปรุงให้มีความ 

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ตามหลักการทำงาน “รวมบริการประสานภารกิจ”  โดยสร้างเมนูสำหรับเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์สมุด 

โทรศัพท์ในระบบ e-profiles ของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกปรับปรุงเป็นรายหน่วยงานได้ เมื่อใดที่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของ 

บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะใช้เมนูสำหรับปรับปรุงข้อมูลระบบสมุดโทรศัพท์ได้ทันที ดังภาพท่ี 3-1 
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ภาพ 3-1 เมนูปรับข้อมูลระบบสมุดโทรศัพท์ และ รายชื่อหน่วยงานที่จะต้องปรบัข้อมูล 

 

4. แผนผังภาพการทำงานระบบสมดุโทรศัพท์มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 4-1 

  

 

 

 

 

 

   ภาพ 4-1 แผนผังภาพการทำงานระบบสมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 จากภาพ 4-1 หากมีการแก้ไขข้อมูลบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการใช้แสดงในระบบสมุดโทรศัทพ์  เช่น ชื ่อ นามสกุล 

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ แฟกซ์ หน่วยงาน  ฝ่าย  จะต้องทำการเขียนข้อมูลลงในตาราง gen_telephone_sut ที่จัดทำไว้โดย 

เฉพาะ และเมื่อมีผู้เปิดหน้าเว็บไซต์สมุดโทรศัพท์และคลิกเลือกดูตามหน่วยงาน โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากตารางที่จัดทำไว้ 

โดยเฉพาะทำให้ได้รับข้อมูล ที่ตรงกันกับข้อมูลใน e-profiles  

  หากมีการย้ายหน่วยงาน  จะต้องทำการเลือกเขียนข้อมูล 2 ครั้ง คือ หน่วยงานท่ีย้ายออก และหน่วยงานที่ย้ายเข้า 

  

e-profiles 

ฐานข้อมูลบุคลากร 

Data warehouse 

ฐานข้อมูล mis_prod  

ตาราง gen_telephone_sut 

ไฟล์เว็บไซตส์มดุโทรศัพท์ 

show_dept.php?id=0021500 

เขียนข้อมูลลงในตาราง อ่านข้อมูลจากตาราง 
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5. เหตุการณ์ที่ต้องปรับเปลีย่นหมายเลขโทรศัพท์บุคลากร  

การปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ แบ่งได้เป็น 6 เหตุการณด์ังนี ้

5.1 มีรายชื่อในสมดุโทรศัพท์แต่ต้องการเปลีย่นหมายเลขโทรศัพท์ (ดูวิธีปรับเปลีย่นหมายเลขโทรศัพท์ข้อ 6.1,6.2) 

5.2 มีรายชื่อในสมดุโทรศัพท์แต่ย้ายขา้มหน่วยงาน (ดูวิธีปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ข้อ 6.3) 

5.3 มีรายชื่อในสมดุโทรศัพท์และย้ายฝ่ายงานแต่อยูห่น่วยงานเดิม (ดูวิธีปรับเปลีย่นหมายเลขโทรศัพท์ข้อ 6.4) 

5.4 ไม่มรีายชื่อในสมดุโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพนักงานใหม่ (ดูวิธีปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ข้อ 6.5) 

5.5 พนักงานลาออก (ดูวิธีปรับเปลีย่นหมายเลขโทรศัพท์ข้อ 6.6) 

5.6 ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร (ดูวิธีปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ข้อ 6.7) 

6. วิธีปรับเปลีย่นหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลยั 

  วิธีปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ที่พนักงานยังสังกัดหน่วยงานเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อในสมุดโทรศัพท์แล้ว มีวิธีการปรับ 

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตามขั้นตอนการปรับเปลี่ยนในฐานข้อมูลของระบบ e-profiles ซึ่งมี 2 ช่องทางในการปรับเปลี่ยน คือ 

6.1 กรณีมีรายชื่อในสมุดโทรศัพท์แต่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สามารถปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ e-

profiles ที ่url  http://mis1.sut.ac.th/profiles/    มีขั้นตอนการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 

  6.1.1  ล็อกอินเข้าระบบ e-profiles โดยใช้ user และ รหัสผ่านของผู้มีสิทธ์ิแก้ไขข้อมูล คือส่วนการเจ้าหน้าที่ 

คุณวันวิสาข ์ว่องประชานุกูล โทร 4713 หรือประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ สิทธา ชัยมงคล 4023  ดังภาพท่ี 6-1 

 

ภาพที ่6-1  แสดงฟอร์มล็อกอินเขา้ระบบ e-profiles 

 6.1.2  พิมพ์รหัสพนักงาน หรือ ช่ือ ลงในช่องค้นหา ฝั่งขวามือ แล้วกดปุ่มค้นหาจะทำให้แสดงรายละเอียดของ 

บุคลากรฝั่งซ้ายมือ ให้แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ต้องการ  แก้ไขแล้วให้คลิกปุ่มปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ด้านล่างของฟอร์ม 

ดังรูปที่ 6-2 

 

รูปที่ 6-2  แสดงการค้นหาโดยรหัส จะแสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูล 

http://mis1.sut.ac.th/profiles/
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6.1.3 ปรับข้อมูลสมุดโทรศัพท์หน่วยงานที่พนักงานผู้นั้นสังกัด โดยใช้เมนูปรับสมุดโทรศัพท์และเลือกคลิก 

หน่วยงาน ที่พนักงานท่ีแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์สังกัดอยู่  ดังรูปที่ 6-3 

   
  รูปที ่ 6-3 แสดงเมนูปรับสมุดโทรศัพท์  หากคลิกเมนูนี ้จะทำให้แสดงรายการเลือกหน่วยงานที ่จะปรับสมุดโทรศัพท์  

 

6.2  ใช้โปรแกรม telephone ที่ url  http://mis1.sut.ac.th/telephone/indexccs.php  มีขั้นตอนการแก้ไข

หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 

  6.2.1 ลอ็กอินเข้าโปรแกรม จะทำใหร้หัสพนักงานคลิกลิงค์ได้ จากนัน้จึงคลิกท่ีรหสัพนักงาน ดังรูปที่ 6-4 

     

    รูปที่ 6-4 แสดงรหัสพนักงานสามารถคลิกลิงค์ไปยังฟอร์มแก้ไขได้ 

  6.2.2 ปรากฏฟอร์มสามารถแกไ้ขหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลให้ถูกต้อง จากน้ันคลิกปุ่ม rec ดังรูป 6-5 

 

 รูปที่ 6-5 แสดงฟอร์มแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล แก้ไขเสร็จแล้วคลิกปุ่ม rec จะเป็นการเขียนลงฐานข้อมูลของ e-profiles 
 

  6.2.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรับเปลี่ยนแล้วนั้น จะอยู่เฉพาะในฐานข้อมูล e-profiles เท่านั้นยังไม่ได้เขียนขอ้มลู 

ไปยังตาราง gen_telephone_sut ที่สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ข้อมูล จึงต้องประสานงานผู้มีสิทธิ์เข้าระบบ e-profiles 

เพื่อใช้เมนูปรับสมุดโทรศัพท์และเลือกคลิกท่ีหน่วยงานท่ีพนักงานที่ปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัทพ์สังกัดอยู่ ดังเช่นข้อ 6.1.1 ในการ

นี้ให้ ติดต่อผู้มีสิทธ์ิเข้าระบบ e-profiles คุณวันวิสาข์ ว่องประชานุกูล ส่วนการเจ้าหน้าท่ี โทร 4713 หรือประสาน งานกับผู้พัฒนา

ระบบ สิทธา ชัยมงคล สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ โทร 4023   

http://mis1.sut.ac.th/telephone/indexccs.php
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6.3 กรณีมีรายชื่อในสมุดโทรศัพท์แต่ย้ายข้ามหน่วยงาน จะปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ e-profiles เท่านั้นเพราะต้อง

กำหนดหน่วยงานใหม่ที่สังกัด มีขั้นตอนการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 

 6.3.1 ปรับเปลี่ยนโดยเข้าระบบ e-profiles โดยตรงที่ url http://mis1.sut.ac.th/profiles/  

  6.3.2  ล็อกอินเข้าระบบ e-profiles โดยใช้ user และ รหัสผ่านของผู้มีสิทธ์ิแก้ไขข้อมูล คือส่วนการเจ้าหน้าที่ 

คุณวันวิสาข ์ว่องประชานุกูล โทร 4713 หรือประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ สิทธา ชัยมงคล 4023  ดังภาพท่ี 6-6 

 

ภาพที ่6-6  แสดงฟอร์มล็อกอินเขา้ระบบ e-profiles 

 6.3.3  พิมพ์รหัสพนักงาน หรือ ช่ือ ลงในช่องค้นหา ฝั่งขวามือ แล้วกดปุ่มค้นหาจะทำให้แสดงรายละเอียดของ 

บุคลากรฝั่งซ้ายมือ ให้แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ต้องการ  แก้ไขแล้วให้คลิกปุ่มปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ ด้านล่างของฟอรม์ 

ดังรูปที่ 6-7 

 

รูปที่ 6-7  แสดงการค้นหาโดยรหัส จะแสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูล 

  6.3.4  คลิกที่เครื่องหมายบวก + หน้าเมนูข้อมูลสารสนเทศจะทำให้เมนูสารสนเทศแสดงเมนูย่อย ให้คลิกเมนู

สังกัดหน่วยงาน จะแสดงหน่วยงานที่สังกัดอยู่ ให้แก้ไขหน่วยงาน สังกัด และ ตำแหน่งในสายงานให้ครบ ดังรูป 6-8 

จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลใหม่ที่ด่านล่างของฟอร์ม 

 

รูป 6-8 แสดงการคลิกเมนูสังกัดหน่วยงาน และ แสดงรายละเอยีดหน่วยงาน สงักัด และ ตำแหน่งในสายงาน 

http://mis1.sut.ac.th/profiles/
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6.3.5 ปรับข้อมูลสมุดโทรศัพท์หน่วยงานที่พนักงานผู้นั้นสังกัด โดยใช้เมนูปรับสมุดโทรศัพท์ และจะต้องเลือก

คลิกทั้ง 2 หน่วยงาน คือหนว่ยงานท่ีย้ายเข้าสังกัด และหน่วยงานท่ีย้ายออกมา  ดังรูปที่ 6-9 

     
   รูปที ่6-9 แสดงเมนูปรับสมุดโทรศัพท์ หากคลิกเมนูนี้จะทำใหแ้สดงรายการเลือกหน่วยงานที่จะปรับสมุดโทรศัพท์ 

6.4 มีรายชื่อในสมุดโทรศัพท์และย้ายฝา่ยงานแต่อยูห่น่วยงานเดมิ ให้ปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ e-profiles เท่านั้น มี

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 

6.4.1 เปิดระบบ e-profiles พิมพ์ url  http://mis1.sut.ac.th/profiles/     

  6.4.2 ล็อกอินเข้าระบบ e-profiles โดยใช้ user และ รหัสผ่านของผู้มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูล คือส่วนการเจ้าหนา้ที่ 

คุณวันวิสาข ์ว่องประชานุกูล โทร 4713 หรือประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ สิทธา ชัยมงคล 4023  ดังภาพท่ี 6-10 

 

ภาพที ่6-10  แสดงฟอร์มล็อกอินเข้าระบบ e-profiles 

 6.4.3  พิมพ์รหัสพนักงาน หรือ ช่ือ ลงในช่องค้นหา ฝั่งขวามือ แล้วกดปุ่มค้นหาจะทำให้แสดงรายละเอียดของ 

บุคลากรฝั่งซ้ายมือ ให้แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ต้องการ  แก้ไขแล้วให้คลิกปุ่มปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ ด้านล่างของฟอรม์ 

ดังรูปที่ 6-11 

http://mis1.sut.ac.th/profiles/
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รูปที่ 6-11  แสดงการค้นหาโดยรหัส จะแสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูล 

6.4.4  คลิกที่เครื่องหมายบวก + หน้าเมนูข้อมูลสารสนเทศจะทำให้เมนูสารสนเทศแสดงเมนูย่อย ให้คลิกเมนู

สังกัดหน่วยงาน จะแสดงหน่วยงานที่สังกัดอยู่ ให้แก้ไข สังกัด/ฝ่าย และ ตำแหน่งในสายงานให้ครบ ดังรูป 6-12 จากนั้น

คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลใหม่ที่ด่านล่างของฟอร์ม 

 

รูป 6-12 แสดงการคลิกเมนูสังกัดหน่วยงาน และ แสดงรายละเอียดหน่วยงาน สังกัด และ ตำแหน่งในสายงาน 

 

6.4.5 ปรับข้อมูลสมุดโทรศัพท์หน่วยงานท่ีพนักงานผู้นั้นสังกัด โดยใช้เมนูปรับสมุดโทรศัพท์ ดังรูปที่ 6-13 

     
   รูปที ่6-13 แสดงเมนูปรับสมุดโทรศัพท์ หากคลิกเมนูนี้จะทำใหแ้สดงรายการเลือกหน่วยงานที่จะปรับสมุดโทรศัพท์ 
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6.5 ไม่มีรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพนักงานใหม่   ในกรณีนี้จะต้องเพิ่มชื่อพนักงานใหม่ในระบบ e-

profiles โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้   รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล  หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล  สังกัดหน่วยงาน 

ตำแหน่งในสายงาน มีขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 6.5.1  เปิดระบบ e-profiles พิมพ์ url  http://mis1.sut.ac.th/profiles/     

  6.5.2 ล็อกอินเข้าระบบ e-profiles โดยใช้ user และ รหัสผ่านของผู้มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูล คือส่วนการเจ้าหนา้ที่ 

คุณวันวิสาข ์ว่องประชานุกูล โทร 4713 หรือประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ สิทธา ชัยมงคล 4023  ดังภาพท่ี 6-14 

 

ภาพที ่6-14  แสดงฟอร์มล็อกอินเข้าระบบ e-profiles 

6.5.3  พิมพ์รหัสพนักงาน ลงในช่องค้นหา ฝั่งขวามือ แล้วกดปุ่มค้นหาหน้าต่างฝั่งขวามือจะแสดงข้อความ ว่า

ลาออก และแสดงฟอร์มข้อมูลทั่วไปยังไม่มีรายละเอียด ให้พิมพ์รายละเอียด รหัสพนักงาน ช่ือ นามสกุล  หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล

ให้ครบ และจะต้องพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนด้วย  ดังภาพท่ี 6-15 

 

ภาพที่ 6-15  แสดงฟอร์มข้อมูลทั่วไปของระะบบ e-profiles 

 

  

http://mis1.sut.ac.th/profiles/
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  6.5.4 ด้านล่างของฟอร์มข้อมูลทั่วไป ให้เลือกทำเครื่องหมายที่ ยังคงปฏิบัติงาน และกดปุ่มบันทึกข้อมลู ดัง

ภาพที่ 6-16 

 

   ภาพที่ 6-16  แสดงด้านล่างของฟอร์มข้อมูลทั่วไป เลือกทำเครื่องหมายยังคงปฏิบัติงาน 

 

  6.5.5  คลิกท่ีเครื่องหมายบวก + หน้าเมนูข้อมลูสารสนเทศจะทำใหเ้มนูสารสนเทศแสดงเมนูย่อย ให้คลิกเมนู

สังกัดหน่วยงาน จะแสดงหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่ ให้กำหนด หน่วยงาน/ส่วนงาน หน่วยงาน  สังกัด/ฝ่าย และ ตำแหน่งในสายงานให้

ครบ ดังรูป 6-17 จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลใหม่ที่ด่านล่างของฟอร์ม 

 

รูป 6-17 แสดงการคลิกเมนูสังกัดหน่วยงาน และ แสดงรายละเอียดหน่วยงาน สังกัด และ ตำแหน่งในสายงาน 

 

6.5.5 ปรับข้อมูลสมุดโทรศัพท์หน่วยงานท่ีพนักงานผู้นั้นสังกัด โดยใช้เมนูปรับสมุดโทรศัพท์ ดังรูปที่ 6-18 

     
   รูปที ่6-18 แสดงเมนูปรับสมุดโทรศัพท์ หากคลิกเมนูนี้จะทำใหแ้สดงรายการเลือกหน่วยงานที่จะปรับสมุดโทรศัพท์ 
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6.6 พนักงานลาออก   ให้ปรับเปลี่ยนที่ระบบ e-profiles เท่านั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

6.6.1 เปิดระบบ e-profiles พิมพ์ url  http://mis1.sut.ac.th/profiles/     

  6.6.2 ล็อกอินเข้าระบบ e-profiles โดยใช้ user และ รหัสผ่านของผู้มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูล คือส่วนการเจ้าหนา้ที่ 

คุณวันวิสาข ์ว่องประชานุกูล โทร 4713 หรือประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ สิทธา ชัยมงคล 4023  ดังภาพท่ี 6-19 

 

ภาพที ่6-19  แสดงฟอร์มล็อกอินเข้าระบบ e-profiles 

 6.6.3  พิมพ์รหัสพนักงาน หรือ ชื่อ ลงในช่องค้นหา ฝั่งขวามือ แล้วกดปุ่มค้นหาจะทำให้แสดงราย ละเอียด

ของ บุคลากรฝั่งซ้ายมือ ดังรูปที่ 6-20 

 

ภาพที ่6-20  แสดงการค้นหาโดยรหัส จะแสดงฟอร์มแก้ไขขอ้มูล 

  6.6.4 ด้านล่างของฟอร์มข้อมูลทั่วไป ให้เลือกทำเครื่องหมายที่ ไม่คดัชื่อเข้าสมุดโทรศัพท์ และกดปุ่มบันทึก

ข้อมูล ดังภาพที่ 6-21 

 

   ภาพที่ 6-21  แสดงด้านล่างของฟอร์มข้อมูลทั่วไป เลือกทำเครื่องหมายไม่คัดชื่อเข้าสมุดโทรศัพท์ 

 

  

http://mis1.sut.ac.th/profiles/
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6.6.5 ปรับข้อมูลสมุดโทรศัพท์หน่วยงานท่ีพนักงานผู้นั้นสังกัด โดยใช้เมนูปรับสมุดโทรศัพท์ ดังรูปที่ 6-22 

     
   รูปที ่6-22 แสดงเมนูปรับสมุดโทรศัพท์ หากคลิกเมนูนี้จะทำใหแ้สดงรายการเลือกหน่วยงานที่จะปรับสมุดโทรศัพท์ 

 

6.7 ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร ให้ปรับเปลี่ยนที่ระบบ e-profiles เท่านั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

6.7.1 เปิดระบบ e-profiles พิมพ์ url  http://mis1.sut.ac.th/profiles/     

  6.7.2 ล็อกอินเข้าระบบ e-profiles โดยใช้ user และ รหัสผ่านของผู้มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูล คือส่วนการเจ้าหนา้ที่ 

คุณวันวิสาข ์ว่องประชานุกูล โทร 4713 หรือประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ สิทธา ชัยมงคล 4023  ดังภาพท่ี 6-22 

 

ภาพที ่6-22  แสดงฟอร์มล็อกอินเข้าระบบ e-profiles 

 

 6.7.3  พิมพ์รหัสพนักงาน หรือ ชื่อ ลงในช่องค้นหา ฝั่งขวามือ แล้วกดปุ่มค้นหาจะทำให้แสดงราย ละเอียด

ของ บุคลากรฝั่งซ้ายมือ ดังรูปที่ 6-23 

http://mis1.sut.ac.th/profiles/
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ภาพที ่6-23  แสดงการค้นหาโดยรหัส จะแสดงฟอร์มแก้ไขขอ้มูล 

 

  6.7.4 ใช้เมนูตำแหน่งบริหาร เพื่อกำหนดตำแหน่งบริหาร เลือกทำเครื่องหมายดำรงตำแหน่ง จากนั้นกดปุ่ม 

บันทึกข้อมูลรายการใหม่ ถ้าบันทึกสำเร็จจะมีรายการประวัติตำแหน่งบริหาร และมีวงเล็บข้อความดำรงตำแหน่งน้ี ดังภาพท่ี 6-24 

 

ภาพที ่6-24  แสดงหนา้ฟอร์มสำหรับบนัทึกตำแหน่งบริหาร 
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6.7.5 ปรับข้อมูลสมุดโทรศัพท์หน่วยงานท่ีพนักงานผู้นั้นสังกัด โดยใช้เมนูปรับสมุดโทรศัพท์ ดังรูปที่ 6-25 

 
รูปที่ 6-25 แสดงเมนูปรับสมุดโทรศัพท์ หากคลิกเมนูนี้จะทำให้แสดงรายการเลือกหน่วยงานที่จะปรับสมุดโทรศัพท์ 

 

6.7.6 เว็บไซต์สมุดโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจะปรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารโดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 6-26 

 
รูปที่ 6-26 แสดงเมนูปรับสมุดโทรศัพท์ หากคลิกเมนูนี้จะทำให้แสดงรายการเลือกหน่วยงานที่จะปรับสมุดโทรศัพท์ 
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7. ฐานข้อมูลและตารางเก็บข้อมูลสมดุโทรศัพท์ 

ตารางเก็บข้อมลูสมุดโทรศัพท์ประกอบฟิลด์แยกเก็บข้อมลูดังรายละเอียดต่อไปนี ้ รูปที่ 7-1 

id   ข้อมูลตัวเลขถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัตติามลำดับเพิ่มครั้งละ 1 

idjob  รหัสพนักงาน 

prename  คำนำหน้า เช่น นาย นางสาว อ. ดร. ผศ. รศ. ศ.  

name   ช่ือ ความยาวไมเ่กิน 40 ตัวอักษร 

lastname  นามสกลุ ความยาวไม่เกิน 60 ตัวอักษร 

positionname  ช่ือตำแหน่ง ความยาวไม่เกิน 120 ตัวอักษร เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

email  อีเมล 

tel_office  หมายเลขโทรศัพท์ภายในของสำนักงาน  

fax  หมายเลขโทรสารของสำนักงาน 

majorcode  รหัสหน่วยงาน 

jobcode รหัสตำแหน่งงาน 

idx  จัดกลุม่ลำดับผู้บริหาร สายวชิาการ สายปฏิบัติการ 

majorname  ช่ือหน่วยงาน 

jobname  ช่ือฝ่าย สาขา 

xindex  ลำดบัตำแหน่งผูบ้ริหาร  

majorindex  ใช้จัดเรียงลำดับฝา่ยงาน หากหน่วยงานใดต้องการแสดงฝ่ายงานตามลำดับ 

 
       รูปที่ 7-1 แสดงตาราง gen_telephone_sut ใชเ้ก็บข้อมูลสมุดโทรศัพท์ในฐานข้อมูล mis_prod 
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8. ไฟล์โปรแกรมสมดุโทรศัพท์  

 

ไฟล์โปรแกรมสมดุโทรศัพท์ประกอบไปด้วย 3 ไฟล์ดังต่อไปนี ้

  -  show_dept.php 

  -  config.php 

  -  opdb.php 

 

8.1 ไฟล์ show_dept.php ตดิตั้งไว้ท่ีเซิพเวอร์ของหน่วยประชาสัมพันธ์ โปรแกรมจะทำงานไดจ้ะต้องมีการเรยีกใช้ไฟล์   

show_dept.php และจะต้องให้พารามิเตอร์ id ของหน่วยงานจึงจะแสดงรายละเอียดได้ เช่น 

show_dept.php?id=0021500   ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมลู mis_prod ที่อยู่ต่างเซิพเวอร์และทำการเรยีกใช้ข้อมูล

ในตาราง gen_telephone_sut  

 

ภายในไฟล์ show_dept.php มีการ include ไฟล์โปรแกรมที่พัฒนาดังต่อไปนี ้

   - config.php  ข้อ 8.2 

  - opdb.php  ข้อ 8.3 

นอกจากน้ียังมีการใช้ไฟล์ที่ทำหนา้ที่แสดงตาราง สี ขนาดอักษร มไีฟล์ที่เกี่ยวข้องดังรายชื่อต่อไปนี้ ซึง่ไม่เอ่ยถึง

รายละเอียดในไฟล ์

                  - main.css 

   - phone.css 

   - jquery.min.js 

   - stickytooltip.js 

   - stickytooltip.css 

 

 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

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

<title>:: ค้นหาบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี ::</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="cs/main.css" > 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="cs/phone.css" > 

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script> 
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 <script type="text/javascript" src="stickytooltip.js"></script> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stickytooltip.css" /> 

<style type="text/css"></style> 

</head> 

 

<body> 

<div class="wrapper"> 

 <header> 

        <hgroup><h1><a href="http://web.sut.ac.th/2012/" target="_self">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</a></h1> 

            <h2><a href="http://web.sut.ac.th/2012/">Suranaree University of Technology</a></h2> 

        </hgroup> 

  </header> 

    <nav> 

     <ul> 

         <div align="center"> 

          <span class="style1">ค้นหารายชือ่บุคลากร / หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail          </span> </div> 

     </ul> 

    </nav> 

  <div class="content"> 

        <section class="main-content"> 

            <br> 

            <form action="search.php" method="post" name="myform"> 

                    <table cellspacing=3 cellpadding=3 width="100%" border=0> 

                      <tbody> 

                        <tr> 

                          <td width="86%" height="26" valign="middle"> 

                            <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><B>Search (detail) :</B> </font> 
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                                <input type="text" name="q" size="30" style="font-family: Verdana; font-size: 10px; border-

style: solid; border-width: 1; padding-left: 4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1"> 

                               <input type="submit" value="Go !" name="B1" style="font-family: Verdana; font-size: 10px; 

border-style: solid; border-width: 1; padding-left: 4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1"> 

&nbsp; </TD> 

                          <td width="14%" valign="middle">&nbsp;</TD> 

                        </TR> 

                      </TBODY> 

                    </TABLE> 

                    <br> 

          </FORM> 

 <!------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

<?php 

include("opdb.php"); 

include("config.php"); 

$con = new opdb(); 

$id = $_GET['id']; 

/*โค๊ดนี้ต้องการใช้ $agencyName  บนัทึกชื่อหน่วยงาน ดังนี้ $agencyName = $sqlname["majorname"]; 

       การทำงานเร่ิมจาก $id รหัสหน่วยงานที่ถูกส่งมาทาง url  จากนั้นจึงทำมาค้นหารายการในตาราง get_telephone_sut  ที่ฟิลด์ 

majorcode มีค่าเท่ากับรหัสหนว่ยงานที่จะค้นหา และ ฟิลด์ idx จะต้องมีค่าเท่ากับ A  โดย A หมายถึงตัวแทนผู้บรหิารหน่วยงาน เช่น 

คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหนา้ส่วน หัวหน้าสำนกังานผู้อำนวยการ ซ่ึงทั้งหมดจะสังกัดหน่วยงานเดียวกัน 

*/ 

$sqlname = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT idx,majorcode,majorname FROM  gen_telephone_sut  WHERE 

majorcode = '$id' AND idx='A'")); 

$agencyName = $sqlname["majorname"];  /* ใช้ $agencyName  บันทึกชื่อหน่วยงาน  */ 

/*กรณีที่ตาราง gen_telephone_sut บันทึกชื่อหนว่ยงานไม่ครบ ก็สามารถมาค้นหาชื่อหน่วยงานในตาราง gen_telephone_major ได้*/ 

$sql = "SELECT 

  majorcode,majorname,dateu,tm 

  FROM gen_telephone_major 

  WHERE majorcode = '$id' 
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  "; 

$res = mysql_query($sql); 

$tmr = ''; 

if( mysql_num_rows($res)){ 

 $art = mysql_fetch_assoc($res); 

 $tmr = $art['tm']; 

 $agencyName = $art["majorname"]; 

} 

echo mysql_error(); 

?> 

 

<font size="2"><strong class="head"> 

<font color="#3333FF"> 

 <?php echo $agencyName; ?> 

</font></strong></font> 

<div><font face='tahoma' size='2'>สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการตดิต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 

4 หลัก<br>ดังนี้ 0-4422-XXXX (ปรับปรุงข้อมูล <?php echo $tmr;?>) 

</font></div><br> 

 

<table class='tablePhone'> 

<tr> 

 <th>ผู้บริหาร <?php echo $agencyName; ?> </th> 

</tr> 

 

<?php  

 $sql = "SELECT 

    id,idjob,prename,name,lastname 

   ,positionname,email,tel_office,fax,majorcode 
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   ,jobcode,idx,majorname,jobname,xindex,majorindex 

   FROM gen_telephone_sut   

   WHERE majorcode = '$id' AND idx = 'A'  

   ORDER BY majorindex, xindex 

   ";   /*ค้นหาผู้บริหารทั้งหมดของหน่วยงาน เรียงตามลำดับผู้บริหารและฝ่ายงาน*/ 

 $res = mysql_query($sql); 

 if( mysql_num_rows($res)){ 

  while($ar = mysql_fetch_assoc($res)){ 

   if( $ar['idjob'] == '' || $ar['idjob'] == '0' ){ 

    continue; 

   } 

?> 

   <tr> 

    <td> 

     <div class="boxHeader"> 

      <div class="imgHeader"> 

 <img src="http://203.158.7.33/profiles/photo/<?php echo $ar['idjob']?>.jpg" width="80px" class="img">  

      </div> 

      <div class="infoHeader"> 

       <div class="headerPosition"><?php echo 

$ar['positionname'];?></div> 

       <div class="nameHeader"> 

        <?php echo $ar['prename'].$ar['name'].' 

'.$ar['lastname'];?> 

       </div> 

      </div> 

      <div class="contactHeader"> 

      <div class="contactInfoHeader"><B>อีเมล</B> <a href=

"mailto:<?php echo $ar['email'];?>"><?php echo $ar['email'];?></a></div> 
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      <div class="contactInfoHeader"><B>โทร.</B> <?php echo 

$ar['tel_office'];?></div> 

      <div class="contactInfoHeader"><B>แฟกซ์.</B><?php echo 

$ar['fax'];?></div> 

      </div> 

     </div> 

    </td> 

   </tr> 

<?php    

  } 

 } 

?> 

</table> 

<br> 

<?php  

 $sql = "SELECT 

    id,majorcode,jobcode,idx,majorname,jobname, majorindex  

   FROM gen_telephone_sut   

   WHERE majorcode = '$id' AND jobname != '-' AND majorindex > '0' 

   GROUP BY jobcode 

   ORDER BY majorindex, jobcode 

   ";  /*ค้นหารายการหนว่ยงาน และทกุฝ่ายและเรียงลำดับฝา่ย*/ 

 $res = mysql_query($sql); 

 $B = ''; 

 if( mysql_num_rows($res)){ 

  while ($ar = mysql_fetch_assoc($res)) { 

?> 

   <table class="tablePhone"> 
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    <tr> 

     <th colspan="2"> <?php echo $ar['jobname'];?></th> 

    </tr> 

<?php 

   $sql = "SELECT 

     id,idjob,prename,name,lastname 

    ,positionname,email,tel_office,fax,majorcode 

    ,jobcode,idx,majorname,jobname,xindex,majorindex 

    FROM gen_telephone_sut   

    WHERE majorcode = '$id' AND jobcode = '".$ar['jobcode']."' AND idx = 'B'  

    ORDER BY majorindex, xindex 

   "; 

/* ค้นหาหน่วยงานโดยเลือกผู้บริหารระดับรองลงมา เช่น ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี*/ 

   $resb = mysql_query($sql); 

   if( mysql_num_rows($resb)){ 

    while( $arb = mysql_fetch_assoc($resb)){ 

?> 

     <tr> 

      <td colspan="2"> 

       <div class="boxHeader"> 

         <div class="imgHeader"> 

<img src="http://203.158.7.33/profiles/photo/<?php echo $arb['idjob'];?>.jpg" width="80px" class="img"> 

        </div> 

        <div class="infoHeader"> 

         <div 

class="headerPosition"><?php echo $arb['positionname'];?></div> 

         <div class="nameHeader"> 
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         <?php echo

 $arb['prename'].$arb['name'].' '.$arb['lastname'];?> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="contactHeader"> 

         <div class=

"contactInfoHeader"><B>อีเมล</B> <a href="mailto:<?php echo $arb['email'];?>"><?php echo 

$arb['email'];?></a></div> 

         <div class=

"contactInfoHeader"><B>โทร.</B> <?php echo $arb['tel_office'];?></div> 

         <div class=

"contactInfoHeader"><B>แฟกซ์.</B><?php echo $arb['fax'];?></div> 

         </div> 

        </div> 

       </td> 

       </tr> 

<?php        

    } 

   } 

   $sql = "SELECT 

    id,idjob,prename,name,lastname 

    ,positionname,email,tel_office,fax,majorcode 

    ,jobcode,idx,majorname,jobname 

    FROM gen_telephone_sut   

    WHERE majorcode = '$id' AND jobcode = '".$ar['jobcode']."' AND idx = 'C'  

    ORDER BY name 

   "; 

   /* ค้นหารายการหน่วยงาน โดยเลือกเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน เรียงตามตัวอักษร*/ 

   $resc = mysql_query($sql); 
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   if( mysql_num_rows($resc)){ 

    $i = 0; 

    while($arc = mysql_fetch_assoc($resc)){ 

?>      

      <td style="width:50%;"> 

       <div class="box"> 

        <div class="img"> 

          <img 

src="http://203.158.7.33/profiles/photo/<?php echo $arc['idjob'];?>.jpg" width="80px" class="img">   

        </div> 

        <div class="info"> 

        <div class="name"> 

           <?php echo 

$arc['prename'].$arc['name'].' '.$arc['lastname'];?> 

         </div> 

         <div class="contactInfo"><B>

ตำแหน่ง :</B> <?php echo $arc['positionname'];?></div> 

         <div class="contactInfo"><B>

อีเมล : </B> <a href="mailto:<?php echo $arc['email'];?>"><?php echo $arc['email'];?></a></div> 

         <div class="contactInfo"><B>

โทร.</B> <?php echo $arc['tel_office'];?>&nbsp;&nbsp;<B>แฟกซ์.</B> <?php echo $arc['fax'];?></div> 

        </div> 

       </div> 

      </td> 

<?php 

     $i++; 

     if( $i%2 == 0 ){ 

      echo '<tr>'; 

     } 
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    } 

   } 

    echo '</table>'; 

  } 

 } 

?> 

 

<?php 

 $sql = "SELECT 

   id,idjob,prename,name,lastname 

  ,positionname,email,tel_office,fax,majorcode 

  ,jobcode,idx,majorname,jobname 

  FROM gen_telephone_sut   

  WHERE majorcode = '$id' AND idx = 'D'  

  ORDER BY id 

 "; 

 $res = mysql_query($sql); 

 $D = mysql_num_rows($res); 

?> 

<?php if( $D != '' ){ ?> 

 <table class='tablePhone'> 

  <tr> 

   <th colspan="2">สังกัด<?php echo $agencyName; ?></th> 

  </tr> 

 

 

<?php  

 $sql = "SELECT 



27 

 
   id,idjob,prename,name,lastname 

  ,positionname,email,tel_office,fax,majorcode 

  ,jobcode,idx,majorname,jobname 

  FROM gen_telephone_sut   

  WHERE majorcode = '$id' AND idx = 'D'  

  ORDER BY id 

 "; 

 /* ค้นหารายการหน่วยงาน โดยเลือกเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เป็นนักวจิัยโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ ที่ไม่ได้สังกัดฝ่ายใดๆ */ 

 $res = mysql_query($sql); 

 $D = ''; 

 if( mysql_num_rows($res)){ 

  while($ar = mysql_fetch_assoc($res)){ 

   if( $ar['idjob'] == '' || $ar['idjob'] == '0' ){ 

    continue; 

   } 

?>   

  <tr> 

   <td> 

    <div class="boxHeader"> 

     <div class="imgHeader"> 

      <img src="http://203.158.7.33/profiles/photo/<?php echo 

$ar['idjob'];?>.jpg" width="80px" class="img"> 

     </div> 

    <div class="infoHeader"> 

      <div class="headerPosition"><?php echo 

$ar['positionname'];?></div> 

 

      <div class="nameHeader"> 
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       <?php echo $ar['prename'].$ar['name'].' 

'.$ar['lastname'];?> 

      </div> 

     </div> 

     <div class="contactHeader"> 

     <div class="contactInfoHeader"><B>อีเมล</B> <a href=

"mailto:<?php echo $ar['email']?>"><?php echo $ar['email'];?></a></div> 

      <div class="contactInfoHeader"><B>โทร.</B> <?php echo 

$ar['tel_office'];?></div> 

      <div class="contactInfoHeader"><B>แฟกซ์.</B><?php echo 

$ar['fax'];?></div> 

     </div> 

    </div> 

   </td> 

  </tr> 

<?php 

 } 

 echo '</table>'; 

} 

} 

 ?> 

<br><br> 

<div><font face='tahoma' size='2'>* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ <a href=

'https://mis1.sut.ac.th/viewinfo/index.php'>SUT's PIM (Personal Information Management)</a></font><br><br> 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนการเจ้าหนา้ที่ โทร. 4713 (คุณวันวิสาห์)</div><br> 

<!------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

 

     

                  <div class="style11" cellpadding='3'>&nbsp;<a href='./index.php'>กลับหน้าหลัก</a></div> 
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      <br> 

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

                    <tr> 

                      <td height="30"><font class="fixfont11"><font color="#999999"></font><b><span class="left_menu"> 

</span> 

       <a href=

"http://reg.sut.ac.th/registrar/learn_time.asp?avs350101907=1" target="_blank"><font color="#000000">ค้นหานักศึกษา</

font></a></b></font> 

       </td> 

        <td ><div align="center"><font face="tahoma" 

size="2"></font></div> 

       </td> 

                    </tr> 

                  </table> 

      </section> 

        <!-- main-content --><!-- a-cont --> 

    </div> 

  <!-- content --> 

    <footer> 

     <h2>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</h2> 

        <address>111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-

4070</address> 

    </footer> 

</div> 

</body> 

</html> 
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8.2 ไฟล์ config.php 

      ไฟล ์config.php เป็นไฟล์ที่ถูก include เข้าในไฟล์ show_dept.php   หน้าที่ไฟล์ config.php ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล mis_prod 

<?php 

$link = @mysql_connect("ไอพีเครื่องเซิพเวอร์ฐานข้อมูล","ชื่อยูสเซอร์","รหสัผ่าน"); 

if(!$link) die(mysql_error()); 

$db = "USE mis_prod"; 

mysql_query($db); 

mysql_query("SET NAMES utf8"); 

mysql_query("SET character_set_results=utf8"); 

/* โค๊ดโปรแกรมส่วนติดต่อฐานขอ้มูล */ 

?> 

 

   8.3 ไฟล์ opdb.php  

        ไฟล์ opdb.php ทำหน้าที่เป็น function เกี่ยวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมลู การเรียกใช้ขอ้มูลจากตาราง 

<?php 

/* เป็นฟังชั่นส่วนกลาง ทำหนา้ที่ติดต่อฐานข้อมูล เลือกเปิดใช้ตารางตามทีก่ำหนดในโค๊ดโปรแกรม  */ 

class opdb{ 

 public $host = "203.158.7.39"; 

 public $username = "ชื่อยูสเซอร์"; 

 public $password = "รหัสผ่าน"; 

 public $database = "mis_prod"; 

 

 

 public function showConnection(){  /*ฟังชั่นติดต่อฐานข้อมูล*/ 

  $str = "HOST = " . $this->host . "<br>"; 

  $str .= "USERNAME = " . $this->username . "<br>"; 

  $str .= "PASSWORD = " . $this->password . "<br>"; 

  $str .= "DATABASE = " . $this->database . "<br>"; 
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  return $str; 

 } 

 

 public function connection(){ /*ฟงัชั่นติดต่อฐานข้อมูลเพร้อมเปิดตารางข้อมูล*/ 

  $link = @mysql_connect($this->host,$this->username,$this->password); 

  if(!$link) die($this->showError("")); 

  $db = "USE " . $this->database; 

  mysql_query($db); 

  mysql_query("SET NAMES utf8"); 

        mysql_query("SET character_set_results=utf8"); 

  return $link; 

 } 

 

 public function closeConnection(){  /*ฟังชั่นปิดการติดต่อฐานขอ้มูล */ 

  mysql_close($this->connection()); 

 } 

 

 public function selectOne($sql){ /*ฟังชั่นค้นรายการเดียว*/ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->selectSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 

  return $result = @mysql_fetch_array($query); 

 } 

 

 public function selectData($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 
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  $sqlQuery = $this->selectSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 

  $result = @mysql_fetch_array($query); 

  return $result[$sql['fieldSet']]; 

 } 

 

 public function select($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->selectSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 

  $data = array(); 

  $count = 0; 

  while($result = mysql_fetch_array($query)){ 

   array_push($data,$result); 

  } 

  return $data; 

 } 

 

 public function selectAssoc($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->selectSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 
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  $data = array(); 

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

   array_push($data,$result); 

  } 

  return $data; 

 } 

 

 public function countData($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->selectSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 

  return $result = @mysql_num_rows($query); 

 } 

 

 public function showSelectSql($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->selectSql($sqlCommand); 

  return $sqlQuery; 

 } 

  

 public function selectSql($sql){ 

  return $query = "SELECT " . $sql['field'].  

       " FROM " . $sql["table"] . 

       $sql['condition'] . 

       $sql['order'] . 

       $sql['limit']; 



34 

 
 } 

 

 public function insert($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->insertSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 

  return $query; 

 } 

 

 public function showInsertSql($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->insertSql($sqlCommand); 

  return $sqlQuery; 

 } 

 

 public function insertSql($sql){ 

  return $query = "INSERT INTO " . $sql["table"].  

     "(" . $sql['field'] . ")" . 

     " VALUES " . "(" . $sql["value"] . ")"; 

 } 

 

 public function update($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->updateSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  
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   $this->showError($sqlQuery); 

  return $query; 

 } 

 

 public function showUpdateSql($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->updateSql($sqlCommand); 

  return $sqlQuery; 

 } 

 public function updateSql($sql){ 

  return $query = "UPDATE " . $sql["table"]. " SET " . $sql['fieldUpdate'] .$sql['condition']; 

 } 

 

 public function delete($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->deleteSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 

  return $query; 

 } 

 

 

 public function showdeleteSql($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->deleteSql($sqlCommand); 

  return $sqlQuery; 

 } 
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 public function deleteSql($sql){ 

  return $query = "DELETE FROM " . $sql["table"]. $sql['condition']; 

 } 

 public function truncate($sql){ 

  $sqlCommand = $this->seperateSql($sql); 

  $sqlQuery = $this->truncateSql($sqlCommand); 

  $query = mysql_query($sqlQuery,$this->connection()); 

  if(!$query)  

   $this->showError($sqlQuery); 

  return $query; 

 } 

 

 public function truncateSql($sql){ 

  return $query = "TRUNCATE TABLE " . $sql["table"]; 

 } 

  

 public function seperateSql($sql){ 

  $field = ""; 

  $where = ""; 

 

  $sql["field"] = isset($sql["field"]) ? $sql["field"] : null; 

  $limit = isset($sql["limit"]) ? $sql["limit"] : null; 

  $order = isset($sql["order"]) ? $sql["order"] : null; 

  $value  = isset($sql["value"]) ? $sql["value"] : null; 

  if($sql["field"] == "*"){ 

   $field = "*"; 

  }else if(is_array($sql["field"])){ 

   $count = 0; 
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   $fieldCount = $this->countField($sql["field"]); 

   foreach($sql["field"] as $key => $val){ 

    if($val == null){ 

     continue; 

    }  

    $count++; 

    $field .=  "`" . $key .  "`" ; 

    $value .= "'" . $val . "'" ; 

    $fieldUpdate .= "`" . $key .  "`"  . "=" ."'" . $val . "'" ; 

    if($fieldCount != $count){ 

     $field .= ","; 

     $value .= ","; 

     $fieldUpdate .= ","; 

    } 

   } 

  }else if(isset($sql["fieldSet"])){ 

   $field = $sql["fieldSet"]; 

   $fieldUpdate = $sql["fieldSet"]; 

  } 

  if(isset($sql["conditionOne"])){ 

   foreach($sql["conditionOne"] as $key => $value){ 

    $where = " WHERE " . $key ." = " . "'" . $value . "'" ; 

   } 

  }else if(isset($sql["conditionAnd"])){ 

   $where = " WHERE "; 

   $count = 0; 

   $conditionAndCount = count($sql["conditionAnd"]); 

   foreach($sql["conditionAnd"] as $key => $value){ 
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    $count++; 

    $where .= $key ." = " . "'" . $value . "' " ; 

    if($conditionAndCount != $count) 

     $where .= " AND "; 

   } 

  }else if(isset($sql["conditionAndSet"])){ 

   $where = " WHERE "; 

   $count = 0; 

   $conditionAndSetCount = count($sql["conditionAndSet"]); 

   foreach($sql["conditionAndSet"] as $key => $value){ 

    $count++; 

    $where .=  $value ; 

    if($conditionAndSetCount != $count) 

     $where .= " AND "; 

   } 

  }else if(isset($sql["conditionOr"])){ 

   $where = " WHERE "; 

   $count = 0; 

   $conditionOrCount = count($sql["conditionOr"]); 

   foreach($sql["conditionOr"] as $key => $value){ 

    $count++; 

    $where .= $key ." = " . "'" . $value . "' " ; 

    if($conditionOrCount != $count) 

     $where .= " OR "; 

   } 

  }else if(isset($sql["conditionOrSet"])){ 

   $where = " WHERE "; 

   $count = 0; 
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   $conditionOrSetCount = count($sql["conditionOrSet"]); 

   foreach($sql["conditionOrSet"] as $key => $value){ 

    $count++; 

    $where .=  $value ; 

    if($conditionOrSetCount != $count) 

     $where .= " OR "; 

   } 

  }else if(isset($sql["condition"])){ 

   $where = " WHERE " . $sql["condition"]; 

  } 

 

  if(isset($sql["limit"])){ 

   $limit = " LIMIT " . $sql["limit"]; 

  } 

  if(isset($sql['order'])){ 

   $order = " ORDER BY " . $sql['order']; 

  } 

  return array("field" => $field , 

      "fieldUpdate" => $fieldUpdate , 

      "value" => $value, 

      "table" =>  "`" . $sql["table"] . "`" , 

      "condition" => $where, 

      "limit" => $limit, 

      "order" => $order); 

 } 

 private function countField($arr){ 

  $count = 0; 

  foreach($arr as $data){ 
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   if($data != null) 

    $count++; 

  } 

  return $count; 

 } 

 private function showError($sqlQuery){ 

  @mysql_query($sqlQuery); 

  echo "<div class='errorBox' style='border:2px solid #922F5D;padding:3px;background:#EEEEEE'>"; 

  echo "<span style='color:#B15D61'><b>ERROR!!! -></b> ".mysql_error()."</span>"; 

  echo "<br><span style='color:#922F5D'><b>In SQLCommand -> </b>" . $sqlQuery . "</span>"; 

  echo "</div>"; 

  die(); 

 } 

} 

?> 

 


