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บทคัดย่ อ
บริ ษ ัท รั น ไอที โซโลชั่น เป็ นบริ ษ ัท ผลิ ต ซอฟต์แ วร์ ส าเร็ จ รู ป จัด จ าหน่ า ย หรื อ ผลิ ต
โปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบนั ทางบริ ษทั มีการบริ หารจัดการ การเข้างาน – ออก
งาน การบันทึ ก ข้อมู ล พนัก งาน การขอลา - ขอโอที การจัดตารางเวลาท างานหรื อ การค านวณ
เงินเดือนพนักงาน ซึ่ งมีการใช้งานหลายโปรแกรมในการบริ หารจัดการเช่น การเข้างาน - ออกงาน
ใช้โปรแกรมสแกนนิ้ ว หรื อ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ใช้โปรแกรม Word และ Excel ในการบันทึก
ข้อมูล เป็ นต้น โดยโปรแกรมที่บริ ษทั ส่ วนใหญ่ใช้ยงั เป็ นเทคโนโลยีเก่า
จากที่ปัญหาที่กล่าวข้างต้น ทางบริ ษทั จึงได้มีแนวคิดพัฒนาระบบในส่ วนของระบบบริ หาร
บุคลากรที่นาเทคโนโลยีเรามาช่ วยในการดาเนิ นงานโดยมอบหมายให้คณะผูจ้ ดั ทานาเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูล แบบเรี ยลไทม์ (Real-time Database) มาใช้พฒั นาเว็บแอปพลิ เคชันบริ หาร
จัด การบุ ค ลากรแบบเรี ย ลไทม์ (กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท รั น ไอ.ที . โซลู ชั่น จ ากัด ) พัฒ นาโดยภาษา
JavaScript โดยเฟรมเวิร์ค Vue.js และ Quasar Framework และจัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase โดย
มีฟังก์ชนั ในการทางานทางด้านการบริ หารจัดการบุคลากร และสามารถรองรับอุปกรณ์ (Device) ใน
ปั จจุบนั ที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบบจะจัดการ ข้อมูลพนักงาน การเข้างาน-ออกงาน การขอลางาน การ
ขอโอที การจัดตารางงาน การคานวณเงินเดือน เพื่อการคานวณอย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ วมาก
ยิ่ง ขึ้ น โดยระบบท าให้ผูใ้ ช้มี ค วามสะดวกสบายในการใช้งานสามารถ ท างานได้ท้ งั บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานช่ วยลด
เวลาในการทางาน และข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
หลังจากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ฝึกงานสหกิจได้พบว่าหลายๆ บริ ษทั มีการบริ หารจัดการ การ
เข้างาน – ออกงาน การบันทึกข้อมูลพนักงาน การขอลา - ขอโอที การจัดตารางเวลาทางานหรื อ การ
คานวณเงินเดือนพนักงาน ซึ่ งมีการใช้งานหลายโปรแกรมในการบริ หารจัดการ เช่ น การเข้างาน ออกงาน ใช้โปรแกรมสแกนนิ้ว หรื อ การบันทึกข้อมูลต่างๆ ใช้โปรแกรม Word, Excel ในการบันทึก
ข้อมูล เป็ นต้น โดยโปรแกรมที่บริ ษทั ส่ วนใหญ่ใช้ยงั เป็ นเทคโนโลยีเก่า
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ทางคณะผูจ้ ดั ทา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริ หาร
จัดการบุคลากรแบบเรี ยลไทม์ (กรณี ศึกษา บริ ษทั รัน ไอ.ที.โซลูชนั่ จากัด) โดยทาการพัฒนาโดยใช้
โดยใช้เครื่ องมือ Visual Studio Code, Vue.Js, Google Firebase และภาษา JavaScript ในการพัฒนา
โดยมี ฟั ง ก์ ชัน ในการท างานทางด้านการขริ ห ารจัด การบุ ค ลากร และสามารถรองรั บ อุ ป กรณ์
(Device) ในปั จจุบนั ที่เพิ่มมากขึ้น โดยภายในเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วยฟั งก์ชนั ในการทางาน
ด้านการบริ หารฝ่ ายบุคคล ซึ่ งสามารถเข้างาน – ออกงาน การบันทึกข้อมูลพนักงาน การขอลา – ขอ
โอที การจัดตารางเวลาทางาน การคานวณเงิ นเดื อนพนักงานผ่านทางอุ ปกรณ์ เช่ น คอมพิ วเตอร์
หรื อ สมารท์โฟน เป็ นต้นทาให้ผูใ้ ช้มีความสะดวกสบายในการใช้งานสามารถ ทางานได้ท้ งั บน
เครื่ อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
ช่วยลดเวลาในการทางาน และข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการบุคลากรแบบเรี ยลไทม์ (กรณี ศึกษา บริ ษทั รัน
ไอ.ที.โซลูชนั่ จากัด)
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ขา้ งต้นคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้กาหนดขอบเขตการ
ดาเนินงานไว้ดงั นี้
1. สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์
1.1. แพลตฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบ Web Application
1.2. พัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web
Browser)
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1.3. ประเภทของเว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาเป็ นแบบใช้งานผ่านเครื อข่าย
Internet ที่ใช้โดยผูใ้ ช้ทวั่ ไป
2. บุคลากรภายในองค์กร
2.1. การทางานของเว็บแอปพลิเคชันเป็ น Responsive
2.2. การทางานแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
2.2.1. ส่ วนของพนักงำนทัว่ ไป
2.2.1.1. Time Attendance
2.2.1.1.1 Clock In การบันทึกเข้างาน
2.2.1.1.2 Clock Log การบันทึกการทางานนอกสถานที่
2.2.1.1.3 Clock Out การบันทึกเวลาออกงาน
2.2.1.1.4 Time Attendance Master แสดงรายละเอียดเข้า
งานออกงานของพนักงาน
2.2.1.1.5 Time Attendance Report รี พอร์ทการเข้างาน
ออกงานของพนักงาน
2.2.1.2. Overtime Request
2.2.1.2.1 Show Overtime Request แสดงคาขอโอทีของ
พนักงาน
2.2.1.2.2 Approve Overtime Request อนุมตั ิโอทีของ
พนักงาน
2.2.1.2.3 Add Overtime Request เพิ่มคาขอทางานโอที
ของพนักงาน
2.2.1.3. Leave Request
2.2.1.3.1 Show Leave Request แสดงคาขอลาของ
พนักงาน
2.2.1.3.2 Add Leave Request เพิ่มคาขอลาของพนักงาน
2.2.1.3.3 Approve Leave Request อนุมตั ิคาขอลาของ
พนักงาน
2.2.1.4 Work Schedule
2.2.1.4.1 Add Team Calendar เพิ่มทีมในการทางาน
2.2.1.4.2 Update Team Calendar อัพเดททีมในการ
ทางาน
2.2.1.4.3 Delete Team Calendar ลบทีม
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2.2.1.4.4 Add Work Schedule เพิ่มตารางเวลาทางาน
2.2.1.4.5 Update Work Schedule อัพเดทตารางเวลา
ทางาน
2.2.1.4.3 Delete WorkSchedule ลบตารางเวลาทางาน
2.2.1.5 Employee Management
2.2.1.5.1 Update Eployee Profile อัพเดทประวัติของ
พนักงาน
2.2.1.5.2 Employee Report รี พอร์ทประวัติของพนักงาน
2.2.1.5.3 Payroll Process
2.2.1.5.4 ShowPayrollProcess แสดงการคาณวน
เงินเดือนของแต่ละเดือน
2.2.1.5.5 Add Payroll Process เพิ่มการคาณวนเงินเดือน
2.2.1.5.6 UpdatePayrollProcess อัพเดทการคาณวน
เงินเดือน
2.2.1.5.7 Delete Payroll Process ลบการคาณวน
เงินเดือน
2.2.1.5.8 Show Transaction Posting แสดงรายละเอียด
ธุ รกรรมต่าง ๆ ในการคาณวนเงินเดือนของแต่
ละเดือน
2.2.1.5.9 Add Transaction Posting เพิ่มธุ รกรรมในแต่
ละเดือน
2.2.1.5.10 Update Transaction Posting อัพเดทธุ รกรรม
2.2.1.5.11 Delete Transaction Posting ลบธุรกรรม
2.2.1.5.12 Print Payroll ปริ้ นสลิปเงินเดือน
2.2.1.5.13 Payroll Process Details Report รี พอร์ท
รายละเอียดต่าง ๆในสลิปเงินเดือน
2.2.1.5.14 Payroll Process Summary Report รี พอร์ท
สรุ ปการคาณวนเงินเดือน
2.2.1.6 Authentication
2.2.1.6.1 Log In ล็อกอินเข้าสู่ ระบบ
2.2.1.6.2 Log Out ออกจากระบบ
2.2.1.6.3 Forgot Password ระบบลืมรหัสผ่าน
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2.2.1.6.4 Registration ระบบสมัครสมาชิก
2.2.2. ส่ วนของผู้ดูแลระบบ
2.2.2.1. Permission Management สามารถกาหนดสิ ทธิ์ ในการ
เข้าถึงการทางานต่างๆในระบบแก่พนักงาน
2.2.2.2. Account Management
บริ หารจัดการ Account ที่เข้ามาใช้งานในระบบ
2.2.2.3 Overtime Request
2.2.2.3.1 Add Overtime Type เพิ่มประเภทโอที
2.2.2.3.2 Update Overtime Type อัพเดทประเภทโอที
2.2.2.3.3 Delete Overtime Type ลบประเภทโอที
2.2.2.4 Leave Request
2.2.2.4.1 Add Leave Type เพิ่มประเภทการลา
2.2.2.4.2 Update Leave Type อัพเดทประเภทการลา
2.2.2.4.3 Delete Leave Type ลบประเภทการลา
2.2.2.5 Work Schedule
2.2.2.5.1 Add Holiday เพิม่ วันหยุด
2.2.2.5.2 Update Holiday อัพเดทวันหยุด
2.2.2.5.3 Delete Holiday ลบวันหยุด
2.2.2.6 Company Configuration
2.2.2.6.1 Add Department เพิ่มแผนกในระบบ
2.2.2.6.2 Update Department อัพเดทแผนกในระบบ
2.2.2.6.3 Delete Department ลบแผนก
2.2.2.6.4 Add Position เพิ่มตาแหน่งในระบบ
2.2.2.6.5 Update Position อัพเดทตาแหน่งในระบบ
2.2.2.6.6 Delete Position ลบตาแหน่งในระบบ
2.2.2.6.7 Add Education เพิม่ ระดับการศึกษา
2.2.2.6.8 Update Education อัพเดทระดับการศึกษา
2.2.2.6.9 Delete Education ลบระดับการศึกษา
2.2.2.7 Payroll Process
2.2.2.7.1 Add Account Code เพิ่มประเภทของธุ รกรรม
2.2.2.7.2 Update Account Code อัพเดทประเภทของ
ธุรกรรม
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2.2.2.7.3 Delete Account Code ลบประเภทของธุ รกรรม
2.2.2.7.4 Add Tax Rate เพิ่มอัตราของภาษี
2.2.2.7.5 Update Tax Rate อัพเดทอัตราของภาษี
2.2.2.7.6 Delete Tax Rate ลบอัตราของภาษี
2.2.2.7.7 Add Providentfund Rate เพิ่มอัตราของกองทุน
สารอง
2.2.2.7.8 Update Provident fund Rate อัพเดทอัตราของ
กองทุนสารอง
2.2.2.7.9 Delete Provident fund Rate ลบอัตราของ
กองทุนสารอง
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของผูใ้ ช้
1.4.2 เพิ่มความสะดวกในการใช้งานทุกพื้นที่ที่มีอินเทอร์ เน็ต
1.4.3 ลดจานวนโปรแกรมที่ใช้ในองค์กร
1.4.4 ใช้ฐานข้อมูลที่รองรับการทางานแบบเรี ยลไทม์ จึงทาให้การทางานมีความรวดเร็ ว
แม่นยาและถูกต้อง
1.4.5 ลดระยะเวลาในการทางาน
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน (Detailed Study)
โดยมีการประชุ มร่ วมกันกับพนักงาน และหัวหน้าฝ่ ายไอทีได้มีการพูดคุยกับทาง
เจ้าของบริ ษทั เกี่ยวกับความต้องการของบริ ษทั โดยมีความต้องการพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันและ
ระบบมีความสามารถในการทาอะไรได้บา้ ง ขอบเขตการทางานเป็ นอย่างไรการใช้ขอ้ มูลทางบริ ษทั
มีขอ้ มูลให้สาหรับการทางานบนเว็บ รวบรวมปั ญหาที่ ได้จากการปฏิ บตั ิงานเพื่อนาไปแก้ไขและ
ปรับปรุ งให้เว็บแอปพลิเคชันมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดีข้ ึน และรวดเร็ ว
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน (System Analysis)
นาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมมา นามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิ บตั ิงาน และ
กาหนดขอบเขตที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้อย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความต้องการและขอบเขตการทางานของเว็บ
แอปพลิเคชัน และวิเคราะห์การทางานของเว็บแอปพลิเคชันที่นิยมในปั จจุบนั เพื่อศึกษาการทางาน
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หลักของระบบและหาข้อเสี ยเพื่อนาไปปรับปรุ งและประยุกต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเมื่อพัฒนา
เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน โดยนาเสนอด้วยภาพต่อไปนี้ Use Case Diagram , Sequence Diagram , Class
Diagram และโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design)
ในขั้น ตอนนี้ จะท าการออกแบบเว็บ แอปพลิ เคชัน ที่ จ ะน ามาใช้ จ ริ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการ
พัฒนา โครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ฐานข้อมูลระบบมีปริ มาณของ
ข้อมูลจานวนมาก และต้องเป็ นแบบเรี ยลไทม์โดยเลือก Database
รู ปแบบ NoSql เป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาของ Database
ที่ มี ข ้อมู ล ขนาดใหญ่ แ ละไม่ มี รูป แบบที่ ชัด เจน โดยไม่ จาเป็ นต้อ งเก็ บ
ข้อมูลแบบ Table เดียวที่มีตอ้ งข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดในหนึ่ ง Table แต่
สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบได้หลายรู ปแบบ
1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้หรื อ
หน้าจอ แต่ละหน้าของเว็บแอปพลิเคชันออกแบบสถาปัตยกรรมเป็ นแบบ
Semi-Flat Design ซึ่ งมีรูปแบบโทนสี ที่เรี ยบง่ายใช้งานง่ายสบายตาโดย
พัฒนาด้วยภาษา JavaScrip และ HTML โดยมี Quasar Framework ในการ
ติดต่อตัวควบคุม (Controller) ต่าง ๆ ในส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้
1.5.4 พัฒนำระบบ (System Development)
เป็ นขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมู ลทั้งหมดที่ ได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว้ มาพัฒนาและเขียนชุ ดคาสั่ง โดยใช้ โปรแกรม Visual Studio Code ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ใช้ API ในการติดต่อกับฐานข้อมูล Firebase โดยภาษา
ที่ใช้พฒั นาระบบคือ JavaScript ซึ่ งใช้ Quasar Framework ในการมาช่วยพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาให้
ได้ตามส่ วนของฟั งก์ชนั การทางานที่ทาการออกแบบไว้ให้ครบสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุด
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม ๆกันโดยใช้ Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge ใน การท ดส อ บ เว็ บ แอป พ ลิ เค ชั น (Web Application) เมื่ อ
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ตรวจสอบความผิดพลาดในการทางานของระบบและการแสดงผลรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทางานในขั้นตอนใดบ้างถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้
ถูกต้องและทาการทดสอบอีกครั้งหลังจากทาการแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยโดยมีข้ นั การทดสอบระบบ 4
ขั้นตอนดังนี้
1.5.5.1 Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดของแต่ละฟั งก์ชนั การทางาน ตรวจสอบโดย
ผูจ้ ดั ท าเอง เป็ นการทดสอบแอปพลิ เคชัน ในระดับ Function Call เพื่ อเป็ นการ
ยืนยันการทางานของระดับย่อยที่สุดของแอปพลิเคชันว่าทางานได้อย่างถูกต้อง
1.5.5.2 Integration Testing ทดสอบการท างานของเว็บ แอปพลิ เคชัน โดยทดสอบการ
ตอบสนองของแต่ละความต้องการของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ละหน้าของแอปพลิเค
ชัน ว่ามี ก ารท างานที่ สมบู รณ์ และถู ก ต้อ งโดยท าการเชื่ อมต่ อส่ วนย่อ ย ๆ ของ
Module นามาประกอบกันเป็ นแอปพลิเคชัน
1.5.5.3 System Testing ทดสอบการเชื่ อมต่อของแอปพลิ เคชันโดย หลาย ๆ อุปกรณ์ เช่ น
โทรศัพท์ คอมพิ วเตอร์ ไอแพด เป็ นต้น และ เชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต
และทดสอบการเชื่ อมต่อเว็บแอปพลิเคชันกับ Server ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
และผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สาย
1.5.5.4 Acceptant Testing นาเว็บแอปพลิเคชันไปให้ทางบริ ษทั ได้ทดลองใช้เว็บแอปพลิเค
ชันเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันสามารถทางานได้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
หรื อไม่พร้อมกับรับข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5.6 จัดทำเอกสำร (Documentations)
เป็ นการจัดท าเอกสารแนวทางในการดาเนิ น โครงงานวิธี ก ารและขั้น ตอนการ
ดาเนิ นโครงงานเพื่ อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ ป รึ กษาและเป็ นคู่ มือการใช้งานส าหรั บ สถาน
ประกอบการใช้อา้ งอิงในอนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาดาเนินปริ ญญานิพนธ์
กิจกรรม
2561
2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 Notebook Asus ROG CPU i7 Ram 4 GB
1.7.1.2 Notebook Lenovo Z50 CPU Core i7 Ram 2 GB
1.7.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.7.2.1 Visual Studio Code
1.7.2.2 Github Desktop
1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.2.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อโน๊ตบุค๊ CPU ความเร็ ว 2.0 GHz ขึ้นไป
แรมอย่างน้อย 2 GB ขี้นไป
1.7.2.1.2 อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
1.8.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.7.2.2.1 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla, FireFox,
Microsoft Edge

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการบุคลากรแบบเรี ยลไทม์ (กรณี ศึกษา บริ ษทั รัน
ไอ.ที.โซลูชนั่ จากัด) โดยได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เว็บแอป
พลิเคชันตอบโจทย์ผใู ้ ช้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย
2.1 ภาษาโปรแกรมทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
2.1.1 HTML1
เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึ ง ข้อความที่ เชื่ อมต่ อ
กันผ่านลิ้งค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผลสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่แสดงอยูบ่ นเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
เว็บ เพจที่ ต่ า งก็ เชื่ อ มถึ ง กัน ใน Hyperspace ผ่ า น Hyperlink ทางผู ้จ ัด ท าจึ ง น าทฤษฏี น้ ี มาท าการ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ ยกตัวอย่างดังรู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์โดยใช้ ภาษา HTML ในการพัฒนา

1

http://www.codingbasic.com/html.html
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2.1.2 JavaScript2
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที่ ได้รับ
ความนิ ยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (script) ซึ่ ง
ในการสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่ อนไหว สามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้ น ซึ่ งมี วิธีการทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนิ นงานไปทีล ะ
คาสั่ง" (interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบเจ็กโอเรี ยลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้ าหมายใน
การ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์ เน็ต สาหรับผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถ
ทางานข้ามแพลตฟอร์ มได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์
(Client) และ ทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server)
การนาภาษานี้ มาพัฒนาเนื่ องจากเป็ นภาษาที่นิยมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั น
เพราะ เป็ นภาษาที่ง่าย เรี ยนรู ้ได้เร็ ว และมีฟังก์ชนั ให้ใช้ครบถ้วน ตามที่ผจู ้ ดั ทาต้องการ ยกตัวอย่าง
ดังรู ป 2.2

รู ปที่ 2.2 ภาษา Java Script ที่นามาใช้เขียนโปรแกรม

2

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-java-javascript-คืออะไร.html
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2.1.3 CSS3
เป็ นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C
(World Wide Web Consortium) เช่ น เดี ย วกั บ HTML และ XHTML ใช้ ส าหรั บ ตกแต่ ง เอกสาร
HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่ าง ฯลฯ ตามต้องการ ด้วย
การกาหนดคุณสมบัติให้กบั Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็ นต้น
ภาษา CSS ที่ได้นามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบั สี ตวั อักษร ขนาดต่าง ๆ
ของวัตถุ รวมไปถึงทาให้วตั ถุของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ เนื่ องจากโค้ด ภาษา HTML ที่เขียน
ขึ้นมายังไม่มีความสวยงาม ไม่สะดุ ดตา ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญนี้ จึงได้นา CSS
เข้า มาช่ ว ยตกแต่ ง หน้ า เว็บ ปุ่ มต่ า งๆ เพื่ อ ท าให้ ดู น่ า ใช้ และดู ส ะดุ ด ตาเมื่ อ ผู ้ใ ช้ เข้า มาใช้ ง าน
ยกตัวอย่างดังรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่าง CSS ที่นามาใช้กบั เว็บไซต์
3

http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html
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2.1.4 Vue.Js4
โครงร่ างซอฟต์แวร์ เป็ นขอบเขตของระบบงาน ที่เป็ นรู ปแบบที่นากลับมาใช้ใหม่
ได้สาหรับระบบซอฟต์แวร์ (หรื อระบบย่อย) ซึ่ งสามารถอยู่ในรู ปของคลาสนามธรรม (Abstract
class) และกับวิธีในการใช้ตวั ตน (instance) ของคลาสร่ วมกันจาเพาะสาหรับซอฟต์แวร์ ชนิดใดชนิ ด
หนึ่ ง โครงร่ า งซอฟต์ แ วร์ ทุ ก โครงร่ า งใช้ ก ารออกแบบเชิ ง วัต ถุ (Object-oriented programming,
OOP)
นาเทคโนโลยีน้ ี มาใช้เนื่ องจากเป็ น JavaScript Framework ที่มีเขียนโค้ดที่ง่าย ไม่
จาเป็ นต้อ ง install plug in ใด ๆ การแบ่ ง ส่ ว นประกอบของในการพัฒ นาระบบเป็ นสิ่ ง ที่ ดี เรา
สามารถแบ่งทุกส่ วนการทางานของโปรแกรมเราให้เป็ นส่ วนเล็กๆ ที่สามารถนากลับไปใช้งานใหม่
ได้ Vue.js ทางานในส่ วนนี้ได้ดี

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่าง Vue.js

4

https://vuejs.org/
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2.1.5 Google Firebase5
ถู ก ออกแบบมาให้ เป็ น API และ Cloud Storage ส าหรั บ พัฒ นา Realtime Application
รองรับหลาย Platform ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทา Server side
ห รื อ ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ให้ อี ก ด้ ว ย โ ด ย มี ฟั งก์ ชั น ใ ห้ เลื อ ก ใ ช้ ม าก ม าย เช่ น Cloud
Functions,Authentication,Hosting,Database,Storage,Hosting,Functions,ML KIT(AI) เป็ นต้น
นาเทคโนโลยีน้ ี มาใช้เนื่ องจาก ตัว Google Firebase เป็ นฐานข้อมู ล ที่ อยู่บ นคลาวด์ เป็ น
ฐานข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ ซึ่ งตอบโจทย์ในการนามาพัฒนาเว็แอพพลิ เคชัน่ ที่ตอ้ งมีความรวดเร็ วใน
การรับส่ งข้อมูล

รู ปที่2.5 ตัวอย่าง Fire base ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

5

https://firebase.google.com/
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2.2 เทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการพัฒนา
2.2.1 Client/ Server Network6
ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟ เวอร์ (client/ server) คือการที่ มี เครื่ องผูใ้ ห้บริ การ (server) และ
เครื่ องผูใ้ ช้บริ การ (client) เชื่ อมต่อกันอยู่ และเครื่ องผูใ้ ช้บริ การได้มีการติ ดต่อร้ องขอบริ การจาก
เครื่ องผูใ้ ห้บ ริ ก าร เครื่ องผูใ้ ห้บริ การก็จะจัดการตามที่ เครื่ องผูข้ อใช้บ ริ ก ารร้ องขอ แล้วส่ งข้อมู ล
กลับ ไปให้เครื อข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟ เวอร์ เหมาะกับ ระบบเครื อข่ ายที่ ต้องการเชื่ อมต่อกับ
เครื่ อ งลู ก ข่ า ยจานวนมาก โดยการรองรั บ จ านวนเครื่ อ งลู ก ข่ าย (Client) อาจเป็ นหลัก สิ บ หลัก
ร้ อ ย หรื อหลั ก พัน เพราะฉะนั้ นเครื่ อ งที่ จ ะน ามาท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ การจะต้ อ งเป็ นเครื่ อ งที่ มี
ประสิ ทธิภาพสู ง เนื่องจากถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault Tolerance) และ
ต้องคอยให้บริ การทรัพยากร ให้กบั เครื่ องลูกข่ายตลอดเวลาโดยเครื่ องที่จะนามาทาเป็ นเซิ ร์ฟเวอร์
อาจเป็ นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรื อไมโครคอมพิวเตอร์ ก็ได้

รู ปที่ 2.6 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network)

6

https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network
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เครื อข่ายประเภทนี้ จะมีเครื่ องศูนย์บริ การ ที่เรี ยกว่า เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และมีเครื่ องลูกข่ายต่าง
ๆ เชื่ อมต่อ โดยเครื อข่ายหนึ่ งอาจมีเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ มากกว่าหนึ่ งตัวเชื่ อมต่อภายในวงแลนเดียวกัน
ซึ่ งเซิ ร์ฟเวอร์ แต่ละตัวก็ทาหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น
1.ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เครื่ องที่ให้บริ การแฟ้มข้อมูลให้แก่เครื่ องลูกข่าย
2. พริ นต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เครื่ องที่บริ การงานพิมพ์ให้แก่เครื่ องลูกข่าย โดย
บันทึกงานพิมพ์เก็บไว้ในรู ปแบบของสพูล (Spool) และดาเนินการพิมพ์งานตามลาดับคิว
3. ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เครื่ องที่บริ การฐานข้อมูลให้แก่เครื่ องลูกข่าย
4. เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่ องที่ จดั เก็บข้อมูลด้านเว็บเพจขององค์กร เพื่อให้ผู ้
ท่องอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงเว็บขององค์กรได้
5. เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เครื่ องที่จดั เก็บข้อมูลด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ E-mail ที่มีการรับส่ งระหว่างกันภายในเครื อข่าย
2.2.2 Web application7
Web Application (เว็บ แอปพลิ เคชั่น ) คื อ การพัฒ นาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมี ระบบมี ก าร
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global
(โกลบอล) ออกไปยังเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต ท าให้เหมาะส าหรั บ งานที่ ตอ้ งการข้อมู ล แบบ Real
Time (เรี ยลไทม์)
การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่ ว นหนึ่ งจะวางตัว อยู่ บ น Rendering
Engine (เร็ น เดอริ งเอนจิ น ) ซึ่ งตัว Rendering Engine จะท าหน้า ที่ ห ลัก ๆ คื อ น าเอาชุ ด ค าสั่ ง หรื อ
รู ป แบบโครงสร้ า งข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ งในจอภาพ
โปรแกรมส่ วนที่วางตัวอยูบ่ น Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่ งที่
แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวลบางส่ วนแต่ส่วนการทางาน
หลัก ๆ จะวางตัวอยู่บ นเซอร์ เวอร์ ในลัก ษณะ Web Application แบบเบื้ อ งต้น ฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอร์ จ ะ
ประกอบไปด้ ว ยเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ซ่ ึ งท าหน้ า ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ ไคลเอนต์ ต ามโปรโตคอล HTTP/
HTTPS (เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะทาหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ ยวเนื่ อง
กับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทว่ั ไปแล้ว เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะมี ส่วนประมวลผลซึ่ ง
อาจจะเป็ นตั ว แปลภาษา เช่ น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมี ก ารติ ด ตั้ ง .NET
Framework (ดอทเน็ ต เฟรมเวิ ร์ ก ) ซึ่ งมี ส่ วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์ ) ที่ ใ ช้ แ ปลภาษา
7

en.wikipedia.org/wiki/Web_application
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intermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรื อ C#.NET (ซี ฉาบ
ดอทเน็ต) หรื ออาจจะเป็ น J2EE (เจ ทู อี อี) ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษา
จาวา เป็ นต้น
สรุ ป Web Application คือการเขียนโปรแกรมที่ให้ตอบสนองต่อผูใ้ ช้มากที่สุด โดยรู ปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรู ป แบบของเว็บ ไซต์ คื อ สามารถใช้ง านได้ทุ ก หน้าจอที่ มี ค วาม
แตกต่างของขนาดหน้าจอ เพราะสามาสรถยืดหยุน่ และหดตัวได้ตามสภาพของ UI (ยู ไอ)

รู ปที่ 2.7 สถาปั ตยกรรม และการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application)
2.3 ซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ ในการพัฒนา
2.3.1 Visual Studio Code8
คื อ โปรแกรม Code Editor ที่ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขและปรั บ แต่ ง โค้ ด จากค่ า ย
ไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรู ปแบบของ OpenSource จึงสามารถนามาใช้งานได้แบบฟรี ๆ
ที่ ต้องการความเป็ นมื ออาชี พ ซึ่ ง Visual Studio Code นั้น เหมาะส าหรั บ นัก พัฒ นาโปรแกรมที่
ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุ น
ทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่ อมต่ อกับ Git ได้ นามาใช้งานได้ง่ายไม่
ซับซ้อน มีเครื่ องมือส่ วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาย เช่ น 1.การเปิ ดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง
ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรื อ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็ นต้น
สาเหตุที่เลื อกซอฟต์แวร์ น้ ี มาใช้เพราะ มีตวั UI ที่ง่ายสามารถเขียนได้หลายภาษา
และสามารถเชื่อมต่อกับ Github ได้ มีเครื่ องมีไม่ซบั ซ้อนใช้งานง่าย
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http://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html

บทที3่

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
เว็บ แอปพลิ เคชัน บริ ห ารจัดการบุ ค ลากรแบบเรี ย ลไทม์ (กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท รั น ไอ.ที .
โซลู ชนั่ จากัด) เป็ นเว็บแอปพลิ เคชันที่ออกแบบโดยคานึ งถึ งความสะดวกของผูใ้ ช้หรื อพนักงาน
เพื่อให้ผูใ้ ช้หรื อพนักงานสามหารถเข้าใช้งานฟั งชันก์ ขอ OT ขอลางาน ดูตารางงาน ค้นหาข้อมูล
ชื่อพนักงาน ชื่ อทีมงาน ชื่ อบริ ษทั ชื่ อสาขา ได้ในทุกกรณี โดยที่ผจู ้ ดั การสามารถจัดการข้อมูลของ
พนักงานที่เข้าทางานได้ในกรณี ที่ไม่อยูใ่ นหน้างาน แสดงตารางงานและสามารถระบุตาแหน่งของ
พนักงานว่าอยูใ่ นที่ทางานหรื อไม่และสามารถออกรายงานต่างๆได้
เทคโนโลยีที่ใช้ในภาคนิพนธ์มีการออกแบบแอปพลิเคชันโดยนาหลัก MVC มาใช้ในการ
เขี ย นโปรแกรม Java Platfrom ในการเขี ย น Web Service เพื่ อ ให้ ฝั่ ง ของ Front-End ใช้ Quasar
Framework ในการออกแบบ Web application และใช้ส่วนของ Database เป็ น Firebase
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow Diagram)
3.2.1 วิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis)
ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน
เนื่ อ งจากกระบวนการท างานของฝ่ ายบุ ค คลมี ก ระบวนการที่ ค่ อ นข้าง
ซับ ซ้อน และมี ป ริ ม าณข้อมู ลที่ มาก ซึ่ งปั จจุบนั ทางบริ ษ ทั ใช้วิธีก ารบันทึ ก ข้อมูล โดยโปรแกรม
Word, Excel ในการจัดเก็ บ ข้อมู ล เมื่ อมี ป ริ ม าณข้อมู ลที่ ม ากบางครั้ งท าให้ เกิ ดความผิดพลาดได้
รวมทั้งระยะเวลาในการทางานต่าง ๆ ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานค่อนข้างนาน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ท าการพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันที่ นาฐานข้อมูล มาใช้
แทนการบัน ทึ ก ลงกระดาษ โดยท างานเป็ นแบบเรี ยลไทม์เพื่ อความรวดเร็ วและแม่ น ยา ในการ
บันทึกข้อมูลโดยสามารถทางานฟั งก์ชันต่าง ๆของฝ่ ายบุ คคลได้อย่างครบถ้วน โดยอยู่ในเว็บแอ
พลิ เคชันเดี ยวกัน เช่ น ระบบเข้างาน-ออกงาน การขอลางาน ขอโอที จัดตารางงาน จัดการข้อมูล
พนักงาน การคานวณเงินเดือน เป็ นต้น
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รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั
3.2.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการบุคลากรแบบเรี ยลไทม์ สามารถทางานบนมือถือ
และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ โดยมีการบันทึกข้อมูลเป็ นเรี ยล์ไทม์โดยสามารถ บันทึกเวลาเข้างานออกงาน บันทึ กการขอลางาน การขอทางานล่ วงเวลา ดู ตารางการทางาน จัดการข้อมู ลพนักงาน
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั การคานวณเงินเดือน และการดูรายงานต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ใช้งาน
สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น
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รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการบุคลากรแบบเรี ยลไทม์
(กรณี ศึกษา บริ ษทั รัน ไอ.ที.โซลูชน่ั จากัด)
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3.3 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.3 Use Case Diagram : Overtime Request
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3.3 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram (ต่ อ)

รู ปที่ 3.4 Use Case Diagram : User & Permission
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3.3 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram (ต่ อ)

รู ปที่ 3.5 Use Case Diagram : Personnel
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3.3 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram (ต่ อ)

รู ปที่ 3.6 Use Case Diagram : Payroll

รู ปที่ 3.7 Use Case Diagram : การออกรายงาน
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3.4 คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Descriptions)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login
Login
UC1
ยืนยันตัวตน
Employee, Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกชื่อตนเองในตารางจากนั้น ป้อนรหัสผ่านและ
คลิกปุ่ ม Login
2. ระบบจะเช็คข้อมูลชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ป้อนเข้ามาตรงกับฐานข้อมูลว่าตรงกันหรื อไม่
2.1 ข้อมูลผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ตรงกันอยูใ่ นฐานข้อมูล
2.1.1 ระบบไปยังหน้าหลักเพื่อเลือกเมนูและทางานต่อไป
2.2 ข้อมูลชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านไม่ตรงกับฐานข้อมูล
2.2.1 ระบบแสดง Dialog แจ้งเตือนว่า “The user name entered does not exist or the
password is incorrect.” ไม่สามารถเข้าสู่ ระบบได้เนื่องจากชื่อผูใ้ ช้หรื อ
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
Post Condition
สามารถใช้งานฟังก์ชนั ต่างๆ สาหรับผูด้ ูแลระบบบนเว็บไซต์ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Time Clock
Time Clock
UC2
ลงเวลาเข้าหรื อออกงาน
Employee, Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Time Clock เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ลงเวลาเข้างานหรื อออกงาน
2.1. ถ้าเข้างานครั้งแรกจะแสดงปุ่ ม Clock in เพื่อเข้างาน
2.2. มีการเข้างานแล้วในวันนี้จะแสดงปุ่ ม Clock log และ Clock out
2.2.1 ถ้าคลิกปุ่ ม Clock log จะไว้เพื่อบันทึกการทางานในขณะนั้น
2.2.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Clock out จะไว้เพื่อบันทึกการออกงาน
Post Condition
บันทึกการเข้างานและออกงานไว้ในระบบ
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : leave Request
Leave Request
UC3
บันทึกการขอลางาน
Employee, Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกเมนู leave Request เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกปุ่ ม + เพื่อกรอบข้อมูลรายละเอียดการขอลางาน
3. ป้อนข้อมูล Leave Type, Dates requested from, Data requested to, Note, Attachment,
Approval, Approved by
4. คลิกปุ่ ม save เพื่อบันทึก
4.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบหรื อข้อมูลไม่ถูกต้องจะไม่สามารถคลิกปุ่ ม save ได้
4.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบจะสามารถบันทึกได้
Post Condition
บันทึกการขอลาไว้ในระบบ
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.4 รายระเอียดของ Use Case : OT Request
OT Request
UC4
บันทึกการขอโอที
Employee, Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกเมนู OT Request เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกปุ่ ม + เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอโอที
3. ป้อนข้อมูล ID, Description, Employee, Date, From, To, Break, Overtime, Type
Overtime pay, Compensate, Reason, Approved
4. คลิกปุ่ ม save เพื่อบันทึก
4.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบหรื อข้อมูลไม่ถูกต้องจะไม่สามารถคลิกปุ่ ม save ได้
4.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบจะสามารถบันทึกได้
Post Condition
บันทึกการขอโอทีไว้ในระบบ
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.5 รายระเอียดของ Use Case : Edit Profile
Edit Profile
UC5
แก้ไขโปรไฟล์
Employee, Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Profile เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกปุ่ ม Personal เพื่อดูขอ้ มูลต่างๆของพนักงานหรื อผูจ้ ดั การ
Post Condition
สามารถเข้าไปดูขอ้ มูล
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.6 รายระเอียดของ Use Case : Change password
Use Case Name
Change password
Use Case ID
UC6
Brief Description
เปลี่ยนรหัสผ่าน
Primary Actors
Employee, Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1.ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Change Password เพื่อใช้งาน
ฟังก์ชนั
2. ป้อนข้อมูล Current password, password, Confirm password
3. คลิกปุ่ ม CHANGE PASSWORD เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน
3.1 ถ้ากรอกรหัสซ้ ารหัสเก่าหรื อไม่ตรงกันจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้
3.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
Post Condition
รหัสผ่านเปลี่ยนไป
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
ตารางที่ 3.7 รายระเอียดของ Use Case : View Work Schedule
View Work Schedule
UC7
ดูตารางงาน
Employee, Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Work schedule เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกปุ่ ม + เพื่อดูตารางงาน
Post Condition
สามารถเข้าไปดูขอ้ มูลตารางงานได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.8 รายระเอียดของ Use Case : Log out
Log out
UC8
ออกจากระบบ
Employee, Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อพนักงานหรื อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Log out เพื่อใช้งานฟั งก์ชนั
2. คลิกปุ่ ม HOME หรื อ LOGOUT เพื่อออกจากระบบ
2.1 ถ้าคลิกปุ่ ม HOME จะออกไปหน้าแรก
2.2 ถ้าคลิกปุ่ ม LOGOUT จะออกไปหน้า LOG IN
Post Condition
ออกจากระบบ
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.9 รายระเอียดของ Use Case : User Accounts
User Accounts
UC9
บัญชีผใู ้ ช้
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู User Account เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ต้องการเพิ่มบัญชีใหม่คลิกปุ่ ม + เพื่อกรอกข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Email, First Name, Last Name, Locale, Department, Position,
Report to, Active, UserRoles
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Email, First Name, Last Name, Locale, Department, Position,
Report to, Active, UserRoles
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า User Account ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.10 รายระเอียดของ Use Case : Manage Roles
Manage Roles
UC10
จัดการตาแหน่ง
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Roles เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ต้องการเพิ่มตาแหน่งใหม่คลิกปุ่ ม +
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Permissions
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Permissions
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Roles ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.11 รายระเอียดของ Use Case : Manage Permission
Manage Permission
UC11
จัดการสิ ทธิ์ ในการใช้งาน
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Permission เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ต้องการเพิ่มสิ ทธิ์ การใช้งานให้คลิกปุ่ ม +
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Permissions
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Permissions
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Permission ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.12 รายระเอียดของ Use Case : Manage Team calendars
Use Case Name
Manage Team calendars
Use Case ID
UC12
Brief Description
จัดการตารางงานทีม
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Team calendars เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ต้องการเพิ่มตารางงานทีมใหม่คลิกปุ่ ม + เพื่อกรอกข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Code, Activity Types, Calendar master, Team members
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Code, Activity Types, Calendar master, Team members
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Team calendars ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.13 รายระเอียดของ Use Case : Manage Roster
Manage Roster
UC13
จัดการบัญชีรายชื่อ
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Team calendars เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกเข้าไปที่รูป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล team, Staff, Starts, Working, Break, Working hours, Repeat, Note
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล team, Staff, Starts, Working, Break, Working hours, Repeat, Note
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Team calendars ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.14 รายระเอียดของ Use Case : Manage Time attendance master
Use Case Name
Manage Time attendance master
Use Case ID
UC14
Brief Description
จัดการการลงเวลา
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Time attendance master เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกเข้าไปที่รูป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, code, time
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, code, time
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Time attendance master ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.15 รายระเอียดของ Use Case : Manage public holiday
Use Case Name
Manage public holiday
Use Case ID
UC15
Brief Description
จัดการวันหยุดราชการ
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู public holiday เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ต้องการเพิ่มวันหยุดราชการให้คลิกปุ่ ม +
2.1 ป้อนข้อมูล Holiday, Date, Year
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล Holiday, Date, Year
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า public holiday ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.16 รายระเอียดของ Use Case : Manage Leave & absence types
Use Case Name
Manage Leave & absence types
Use Case ID
UC16
Brief Description
จัดการวันขอลา
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Leave & absence types เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ต้องการเพิ่มวันขอลาให้คลิกปุ่ ม +
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Display color, Year of employment,
Entitlement (day), Include holiday, Request lead time (day), Carry forward (day),
Carry forward expiry (day)
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Display color,
Year of employment, Entitlement (day), Include holiday, Request lead time (day),
Carry forward (day), Carry forward expiry (day)
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Leave & absence types ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.17 รายระเอียดของ Use Case : Manage Employee management
Use Case Name
Manage Employee management
Use Case ID
UC17
Brief Description
จัดการพนักงาน
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Employee management เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกเข้าไปที่รูป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Email, Active, Select Camera, Photo, Title, First Name,
Last Name, Report to, ID Card, Gender, Language, Birthday, Mobile phone,
Address
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Email, Active, Select Camera, Photo, Title, First Name,
Last Name, Report to, ID Card, Gender, Language, Birthday, Mobile phone,
Address
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Employee management ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง

40
ตารางที่ 3.18 รายระเอียดของ Use Case : Manage Leave Master
Use Case Name
Manage Leave Master
Use Case ID
UC18
Brief Description
จัดการการขอลา (การลา)
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Leave Master เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกเข้าไปที่รูป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล employee Name, absence Type, period, total Hours, approved
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล employee Name, absence Type, period, total Hours, approved
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Leave Master ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.19 รายระเอียดของ Use Case : Manage Overtime Master
Use Case Name
Manage Leave Master
Use Case ID
UC19
Brief Description
จัดการ (โอที)
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Overtime Master เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกเข้าไปที่รูป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล overtime date, employee, Hours, pay, type, approved
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล overtime date, employee, Hours, pay, type, approved
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Overtime Master ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.20 รายระเอียดของ Use Case : Manage Company
Manage Company
UC20
จัดการที่ต้ งั บริ ษทั
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Company เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกเข้าไปที่รูป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Name, Address1, Address2, City, Country, Zip Code, Telephone,
Fax, Tax ID, Website, Email, Note
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Name, Address1, Address2, City, Country, Zip Code,
Telephone, Fax, Tax ID, Website, Email, Note
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Company ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.21 รายระเอียดของ Use Case : Manage Department
Manage Department
UC21
จัดการแผนก
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Department เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกเข้าไปที่รูป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, OT compensate
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, OT compensate
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Department ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.22 รายระเอียดของ Use Case : Manage position
Manage position
UC22
จัดการข้อมูลแผนกที่ทางาน
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Organization และเมนูแยก Position
เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Code, Job title(EN), Job title(TH), Job description
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Code, Job title(EN), Job title(TH), Job description
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า position ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.23 รายระเอียดของ Use Case : Manage Title
Manage Title
UC23
จัดการคานาหน้าชื่อใหม่
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Options และเมนูแยก Title เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Title(EN), Title(TH)
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Title(EN), Title(TH)
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Title ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.24 รายระเอียดของ Use Case : Manage Education
Manage Education
UC24
จัดการระดับชั้นการศึกษา
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Options และเมนูแยก Education
เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Degree(EN), Degree(TH)
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Degree(EN), Degree(TH)
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Education ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.25 รายระเอียดของ Use Case : Manage Employment Status
Use Case Name
Manage Employment Status
Use Case ID
UC25
Brief Description
จัดการสถานะของพนักงาน
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Options และเมนูแยก Employment status
เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Status
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Status
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Employment status ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.26 รายระเอียดของ Use Case : Manage Overtime Type
Use Case Name
Mange Overtime Type
Use Case ID
UC26
Brief Description
จัดการประเภทของโอที
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Options และเมนูแยก Overtime type
เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Holiday, Overtime, Rate
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Holiday, Overtime, Rate
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Overtime Type ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.27 รายระเอียดของ Use Case : Manage Payroll Process
Use Case Name
Manage Payroll Process
Use Case ID
UC27
Brief Description
จัดการการคานวณเงินเดือน
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Payroll process เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล Process name, Period from, To, Processing date, Description, Employee
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล Process name, Period from, To, Processing date, Description, Employee
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Payroll processได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.28 รายระเอียดของ Use Case : Manage Transaction Posting
Use Case Name
Manage Transaction Posting
Use Case ID
UC28
Brief Description
จัดการธุรกรรมการเงิน
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Provident fund เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือก Payroll process
3. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล Process name, Period from, To, Processing date, Description, Employee
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล Process name, Period from, To, Processing date, Description, Employee
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Provident fund ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.29 รายระเอียดของ Use Case : Manage Account Code
Use Case Name
Manage Account Code
Use Case ID
UC29
Brief Description
จัดการรหัสบัญชี
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Account Code เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Code, Position category, Description, Description TH, Quantity,
Amount, Calculate tax
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Code, Position category, Description, Description TH,
Quantity, Amount, Calculate tax
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Account Code ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.30 รายระเอียดของ Use Case : Manage Posting Category
Manage Posting Category
UC30
จัดการรู ปแบบการเงิน
Manager
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Position category เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Type
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Code, Description, Type
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Position category ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.31 รายระเอียดของ Use Case : Manage Provident Fund
Use Case Name
Manage Provident Fund
Use Case ID
UC31
Brief Description
จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Provident fund เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Employee, employer
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Employee, employer
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
3. ป้อนข้อมูล ID, Index, Employee, employer
4. คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
4.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
4.2 ถ้ากรอกช้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Provident fund ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.32 รายระเอียดของ Use Case : Manage Income Tax rate
Use Case Name
Manage Income Tax rate
Use Case ID
UC32
Brief Description
จัดการการเสี ยภาษี
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Income tax rate เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรู ป + เพื่อเพิ่มข้อมูล
2.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Rate, cumulative
2.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
2.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
3. ต้องการแก้ไขบัญชีคลิกรู ปปากกา
3.1 ป้อนข้อมูล ID, Index, Rate, cumulative
3.2 คลิกปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
3.2.1 ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อผิดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3.2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่ผิดจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
4. ต้องการลบคลิกรู ปถังขยะ
4.1. ถ้าคลิกปุ่ ม Cancel จะไม่เป็ นการลบข้อมูล
4.2 ถ้าคลิกปุ่ ม Confirm จะเป็ นการยืนยันการลบข้อมูล
5. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นหา
Post Condition
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชนั ในหน้า Income Tax rate ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.33 รายระเอียดของ Use Case : Report Employee list
Use Case Name
Report Employee list
Use Case ID
UC33
Brief Description
ดูรายงานพนักงาน
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Employee report เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรายงานที่ตอ้ งการจะดู
2.1 ถ้าต้องการดเรี ยงตามรายชื่อ คลิก Employee List Sort By Name
2.2 ถ้าต้องการเรี ยงตามรายชื่อพร้อมรายละเอียดคลิก Employee list with details
setting SORTED by name
2.3 ถ้าต้องการเรี ยงตามสาขาคลิก Employee list GROUPED by Branch
2.4 ถ้าต้องการเรี ยงตามแผนกคลิก Employee list GROUPED by Department
2.5 ถ้าต้องการเรี ยงตามทีมคลิก Employee list GROUPED by Team
Post Condition
สามารถดูรายงานพนักงาน
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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ตารางที่ 3.34 รายระเอียดของ Use Case : Leave Without Pay list
Use Case Name
Leave Without Pay list
Use Case ID
UC34
Brief Description
ดูรายงานแผนกของพนักงาน
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู Posting Report เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรายงานที่ตอ้ งการจะดู
3. คลิกปุ่ ม GROUP BY ACCOUNT CODE
Post Condition
สามารถดูรายงานแผนกของพนักงาน
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
ตารางที่ 3.35 รายระเอียดของ Use Case Time Attendance Report
Use Case Name
Time Attendance Report
Use Case ID
UC35
Brief Description
ดูรายงานสรุ ป
Primary Actors
Manager
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูจ้ ดั การเลือกเมนู : Time Attendance Report เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. เลือกรายงานที่ตอ้ งการจะดู
2.1 ถ้าต้องการดเรี ยงตามรหัสบัญชีคลิก GROUP BY ACCOUNT CODE
2.2 ถ้าต้องการดเรี ยงตามพนักงานคลิก GROUP BY EMPLOYEE
Post Condition
สามารถดูรายงานสรุ ป
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
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3.5 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.8 Sequence Diagram : Login
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รู ปที่ 3.9 Sequence Diagram : Time Clock

รู ปที่ 3.10 Sequence Diagram : Leave Request
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รู ปที่ 3.11 Sequence Diagram : OT Request

รู ปที่ 3.12 Sequence Diagram : Edit Profile
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รู ปที่ 3.13 Sequence Diagram : Change Password

รู ปที่ 3.14 Sequence Diagram : View Work Schedule
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รู ปที่ 3.15 Sequence Diagram : Logout

รู ปที่ 3.16 Sequence Diagram : User Accounts
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รู ปที่ 3.17 Sequence Diagram : Manage Roles
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รู ปที่ 3.18 Sequence Diagram : Manage Permission
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รู ปที่ 3.19 Sequence Diagram : Manage Team calendars
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รู ปที่ 3.20 Sequence Diagram : Manage Roster
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รู ปที่ 3.21 Sequence Diagram : Manage Time attendance master
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รู ปที่ 3.22 Sequence Diagram : Manage Time public holiday
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รู ปที่ 3.23 Sequence Diagram : Manage Leave & absence types
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รู ปที่ 3.24 Sequence Diagram : Manage Employee management
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รู ปที่ 3.25 Sequence Diagram : Manage Leave Master
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รู ปที่ 3.26 Sequence Diagram : Manage Overtime master
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รู ปที่ 3.27 Sequence Diagram : Manage Company
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รู ปที่ 3.28 Sequence Diagram : Manage Department
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รู ปที่ 3.29 Sequence Diagram : Manage Position
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รู ปที่ 3.30 Sequence Diagram : Manage Title
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รู ปที่ 3.31 Sequence Diagram : Manage Education
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รู ปที่ 3.32 Sequence Diagram : Manage Employment status
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รู ปที่ 3.33 Sequence Diagram : Manage Overtime type
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รู ปที่ 3.34 Sequence Diagram : Manage Payroll Process
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รู ปที่ 3.35 Sequence Diagram : Manage Transaction Posting
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รู ปที่ 3.36 Sequence Diagram : Manage Account Code
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รู ปที่ 3.37 Sequence Diagram : Manage Posting Category
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รู ปที่ 3.38 Sequence Diagram : Manage Provident Fund
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รู ปที่ 3.39 Sequence Diagram : Manage Income Tax Rate
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รู ปที่ 3.40 Sequence Diagram : Report Employee list
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รู ปที่ 3.41 Sequence Diagram : Leave Without Pay list
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รู ปที่ 3.42 Sequence Diagram : Time Attendanec
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3.6 Class Diagram

รู ปที่ 4.43 Class Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการบุคลากรแบบเรี ยลไทม์
(กรณี ศึกษา บริ ษทั รัน ไอ.ที.โซลูชนั่ จากัด)
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3.7 Class Diagram Details
ตารางที่ 3.36 รายละเอียดของ Class Diagram : permissions
permissions
+subHeading : String
+formAction : String
+columns : Array
+visibleColumns : String
+selected : String
+filter : String
+loading : String
+formModal : String
+inputForm : object
+description : String
+timestamp : timestamp
+addForm() : void
+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.37 รายละเอียดของ Class Diagram : roles
roles
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : String
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+createExportData() : void
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ตารางที่ 3.38 รายละเอียดของ Class Diagram : userAccounts
userAccounts
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : String
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : String
+selected : String
+filter : String
+loading : String
+formModal : String
+inputForm : object
+updateForm() : void
+getDeptName() : void
ตารางที่ 3.39 รายละเอียดของ Class Diagram : login
login
+signup : Boolean
+email : String
+password : String
+collectionSize : String
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : String
+mapActions : String
+mapMutations : String
+checkKey() : void
+loadingStatus() : void
+login() : void
+signUserIn() : void
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+rowClick() : void
+checkAllowSignup() : void
ตารางที่ 3.40 รายละเอียดของ Class Diagram : logout
logout
+email : String
+password : String
+mapActions : String
+mapMutations : String
+checkKey() : void
+logout() : void
ตารางที่ 3.41 รายละเอียดของ Class Diagram : approve OvertimeRequest
approveOvertimeRequest
+staffInDept : Array
+fillterByYear : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : String
+inputForm :object
+updateFomr() : void
+getYear(d) : String
+getMonth(d) : String
+getDate(d) : String
+addWorkSchedule() : void
+deleteWorkSchedule() : void
+deleteWorkScheduleDB() : void
+calcOvertimeHours() : void
+calcOvertimeType() : void
+calcOvertimePay() : void
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+getWorkingDay() : void
+getTraditionalHolidays() : void
ตารางที่ 3.42 รายละเอียดของ Class Diagram : changePassword
changePassword
+inputForm : object
+mapActions : String
+submit() : void
+email() : String
ตารางที่ 3.43 รายละเอียดของ Class Diagram : leaveApprove
leaveApprove
+defaultWorkingHours : number
+filterByYear : number
+leaveRequestColumns : Array
+leaveRequestVisibleColumns : Array
+leaveRequestPagination : object
+inputForm : object
+myRosterVisibleColumns : Array
+publicHolidays : Array
+workingSchedule : Array
+overtimeRequest : Array
+companyInfo : object
+leaveInfo : Array
+overtimePay : number
+entitlement : String
+entitlementHour : number
+leaveTaken : String
+leaveTakenHour : number
+remaining : String
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+remainingHour : number
+currentTotalHours : number
+calculateTotalHours() : number
+getCompanyInfo() : void
+getWorkingHour() : void
+getCurrentDateStart(d) : String
+getCurrentDateEnd(d) : String
+getLeaveInfo() : void
+getOvertimePay() : void
+getPublicHoliday() : void
+getWorkingSchedule() : void
+isLeaveOneday() : void
+ispublicHoliday(d, format) : String
+rosterCalendar(d, i) : String
+uploadAttachment(file) : void
+createWorkScheduleTable() : String
+iOpenUpdateForm() : void
+updateForm() : void
ตารางที่ 3.44 รายละเอียดของ Class Diagram : leaveRequest
leaveRequest
+defaultWorkingHours : number
+filterByYear : number
+leaveRequestColumns : Array
+leaveRequestVisibleColumns : Array
+leaveRequestPagination : object
+inputForm : object
+myRosterDatable : Array
+myRosterVisibleColumns : Array
+publicHolidays : Array
+workingSchedule : Array
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+overtimeRequest : Array
+companyInfo : object
+leaveInfo : Array
+overtimePay : number
+entitlement : String
+entitlementHour : number
+leaveTaken : String
+leaveTakenHour : number
+remaining : String
+remainingHour : number
+calculateTotalHours() : number
+getCompanyInfo() : void
+getWorkingHour() : void
+getCurrentDateStart(d) : String
+getCurrentDateEnd(d) : String
+getLeaveInfo() : void
+getOvertimePay() : void
+getPublicHoliday() : void
+getWorkingSchedule() : void
+isLeaveOneday() : void
+ispublicHoliday(d, format) : String
+rosterCalendar(d, i) : String
+uploadAttachment(file) : void
+createWorkScheduleTable() : String
+iOpenUpdateForm() : void
+addFrom() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
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ตารางที่ 3.45 รายละเอียดของ Class Diagram : leaveRequestBak
leaveRequest
+subHeading : String
+leaveUsed : number
+department : String
+compensation : String
+selectValue : String
+formAction : String
+filterByYear : number
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+columns2 : Array
+VisibleColumns : Array
+VisibleColumns2 : Array
+VisibleColumns3 : Array
+selected : Array
+fliter : String
+overtimeUsed : number
+loading : Boolean
+midData : String
+remainingHour : number
+maxData : String
+workingDays : String
+ workingHourData : number
+formModel : Boolean
+leaveData : Array
+myRoster : Array
+publicHolidays : Array
+inputForm : object
+comments : String
+approved : Boolean
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+approvedBy : String
+yearOfPostiong : number
+totalHours : number
+hours : number
+category : String
+filename : String
+fileExt : String
+filetype : String
+rawFile : String
+createdBy : String
+createdOn : String
+modifiedBy : String
+modifiedOn :String
+overtimeResult() : Array
+initialInputForm() : void
+openAddForm() : void
+openUpdateFrom() : void
+addForm() : void
+deleteRow() : void
+deleteCheck() : void
+isHoliday() : Boolean
+workingHour() : void
+calcTotalHours() : number
+checkMinDate() : void
+checkRemaining() : Boolean
+selectForm(props) : String
+getPublicHolidays(d) : String
+getMinMaxDate() : void
+getWorkingDays() : void
+getCompensationType() : boolean
+getEndDate() : void
+getYear(d) : String

97
+getMonth(d) : String
+getDate(d) : String
+leaveOneday() : void
+leaveOtUsed() : void
+leaveDatatable() : void
+leaveDataResult() : void
+loadingStatus() : void
+isPublicHoliday() : String
+queryWs() : void
+processFilter() : void
ตารางที่ 3.46 รายละเอียดของ Class Diagram : myTeam
leaveRequest
+inviter : String
+listOfInviter : String
+existsList : String
+messageBox : String
+isUserExists(email) : String
+sendInvitation() : void
+clearlistOfInvitee() : void

98
ตารางที่ 3.47 รายละเอียดของ Class Diagram : overtimeRequest
overtimeRequest
+subHeading : String
+staffInDept : Array
+filterByYear : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : String
+inputForm : object
+addForm() : void
+update() : void
+deleteRow() : void
+checkDiff() : Boolean
+calcOvertimeHours() : number
+calcOvertimeType() : void
+calcOvertimePay() : void
+getWorkingDay() : String
+getTranditionalHoliday() : number
ตารางที่ 3.48 รายละเอียดของ Class Diagram : timeclock
timeclock
+platform : String
+width : number
+height : number
+camera : String
+cameraState : Boolean
+cameraOptions : Array
+videoElement : String
+canvas : String
+userInfo : String
+countIn : number
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+countLog : number
+countOut : number
+attandanceList : Array
+attendanceStatus : String
+clockPeriod : Array
+mapWidth : number
+mapHeight : number
+inputForm : object
+mapActions() : String
+mapMutations() : String
+start() : void
+getStream(stream) : String
+getDevices(deviceInfos) : void
+handleError(error) : void
+takePicture(e, done) : void
+getGeolocation() : void
+searchTasks(contact, done) : void
+selectedTask(item) : void
+getAttendanceStatus() : void
+getIpAddress() : void
+updateCurrentTime() : void
+formFullfillment() : void
+clickClockIn() : void
+clickClockLog() : void
+clickClockOut() : void
+addTimeClock() : void
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ตารางที่ 3.49 รายละเอียดของ Class Diagram : accountCode
accountCode
+pagination : object
+columns : Array
+VisibleColumns : Array
+inputForm : object
+addForm() : void
+getPostingCategoryName(id) : String
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.50 รายละเอียดของ Class Diagram : incomeTaxRate
incomeTaxRate
+name : String
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : String
+loading : boolean
+formModal : boolean
+inputForm : object
+addForm() : void
+showPostingCategoryOption(id) : String
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
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ตารางที่ 3.51 รายละเอียดของ Class Diagram : postingCategory
postingCategory
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : String
+loading : boolean
+formModal : boolean
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.52 รายละเอียดของ Class Diagram : providentFund
providentFund
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : String
+loading : boolean
+formModal : boolean
+inputForm : object
+employee : number
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+employer : number
+createdBy : String
+createdOn : String
+modifiedBy : String
+modifiedOn : String
+addForm() : void
+showPostingCategoryOption(id) : String
+updateForm() : void
+deleteRow() : void

ตารางที่ 3.53 รายละเอียดของ Class Diagram : payrollProcessSummary
payrollProcessSummary
+reportDocDefinition(reportData) : String
+getEmployeeSortByName() : String
+printReport() : void
+geBranceName(id) : String
+getDepartmentName(id) : String
+getTeamCalendarName(id) : String
ตารางที่ 3.54 รายละเอียดของ Class Diagram : payrollProcess
payrollProcess
+fillterYear : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+inputForm : object
+workSchedule : Array
+overtime : Array
+progress : number
+officialRec : Array
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+allowanceDetailRec : Array
+deductionDetailRec : Array
+socialSecurityId : String
+incomesTaxId : number
+postBatch : String
+deleteBatch : String
+incomeTaxPromiseArray : Array
+json_fields : String
+json_data : Array
+json_meta : Array
+addForm() : void
+duplicattSeletion(rec) : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+noOfDays(fromData, toDate) : String
+getUserName(id) : String
+getInactiveStaff() : String
+getOfficialRec() : String
+getAllowanceDetailRec() : String
+getDeductionDetailRec() : String
+seleteAllEmployee() : void
+confirmPosting() : void
+posting() : void
+removePosting() : void
+postWage(authUserId) : String
+postOvertime(authUserId) : void
+postAllownce(authUserId) : void
+postDeduction(authUserId) : void
+postSocialSecurity(authUserId) : void
+changePayrollStatus() : void
+transactionPosting() : void
+getYear(d) : String
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+getMonth(d) : String
+getDate(d) : String
+getHours(d) : String
+getMinutes(d) : String
+getWorkSchedule(d) : String
+getOvertime() : String
+reportDocDefinition() : String
+getTransGroupByAccountCode() : String
+getTransGroupByEmployee() : String
+printReport(selectedTemplate) : void
+slipDocDefinition() : String
+getSlipDate() : String
+printSlip() : void
+created() : void
ตารางที่ 3.55 รายละเอียดของ Class Diagram : transactionPosting
transactionPosting
+fillterYear : number
+loading : boolean
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+filterByPayrollProcess : String
+empInfo : boolean
+leaveInfo : Boolean
+filterByAccountCode : String
+officialDetail : Array
+leaveDetail : Array
+deducDetail : Array
+PayTypeOptionS : Array
+inputForm : object
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+workSchedule : Array
+iOpenAddForm() : void
+forFullfillent() : void
+addForm() : void
+addFormAndNew() : void
+updateFrom() : void
+deleteRow() : void
+getUserName(id) : String
+clickEmpInfo() : void
+clickLeaveInfo() : void
+getofficialDetail() : String
+getAllowDetail() : String
+getDeducDetail() : String
+getLeaveDetail() : String
+getPostingCategoryName() : String
ตารางที่ 3.56 รายละเอียดของ Class Diagram : customerType
customerType
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : string
+loading : Boolean
+formModal : boolean
+inputForm : object
+loadingStatus() : void
+initialInputForm() : void
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+decreaseIndex(props) : void
+decreaseIndex(props) : void
+openAddForm() : void
+openUpdateFrom() : void
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void

ตารางที่ 3.57 รายละเอียดของ Class Diagram : education
education
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.58 รายละเอียดของ Class Diagram : employmentStatus
employmentStatus
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : string
+loading : Boolean
+formModal : boolean
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+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.59 รายละเอียดของ Class Diagram : overtimeType
overtimeType
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.60 รายละเอียดของ Class Diagram : title
overtimeType
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
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ตารางที่ 3.61 รายละเอียดของ Class Diagram : branch
branch
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+columnsStaffInDept : String
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+getPositionName(id) : String
ตารางที่ 3.62 รายละเอียดของ Class Diagram : company
company
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+columnsStaffInDept : String
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+mondayUpdate() : void
+tuesdayUpdate() : void
+wendnesdayUpdate() : void
+thursdayUpdate() : void
+fridayUpdate() : void
+saturdayUpdate() : void
+sundayUpdate() : void
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ตารางที่ 3.63 รายละเอียดของ Class Diagram : department
department
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+columnsStaffInDept : String
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+getPositionName(id) : String
ตารางที่ 3.64 รายละเอียดของ Class Diagram : position
position
+staffInThisPosition : Array
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+columnsStaffInDept : String
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+getDeptName(id) : String
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ตารางที่ 3.65 รายละเอียดของ Class Diagram : employeeList
employeeList
+reportDocDefiition(reportData) : String
+getEmployeeSortByName() : String
+printReport() : void
+getBranchName(id) : String
+getDepartmentName(id) : String
+getTeamCalendarName(id) : String
ตารางที่ 3.66 รายละเอียดของ Class Diagram : employeeListGroupByBranch
employeeListGroupByBranch
+reportDocDefiition(reportData) : String
+getEmployeeSortByName() : String
+printReport() : void
+getBranchName(id) : String
+getDepartmentName(id) : String
+getTeamCalendarName(id) : String
ตารางที่ 3.67 รายละเอียดของ Class Diagram : employeeListGroupByDepartment
employeeListGroupByDepartment
+reportDocDefiition(reportData) : String
+getEmpGroupByDepartment() : String
+printReport() : void
+getBranchName(id) : String
+getDepartmentName(id) : String
+getTeamCalendarName(id) : String
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ตารางที่ 3.68 รายละเอียดของ Class Diagram : employeeListGroupByTeam
employeeListGroupByTeam
+reportDocDefiition(reportData) : String
+getEmployeeSortByName() : String
+printReport() : void
+getBranchName(id) : String
+getDepartmentName(id) : String
+getTeamCalendarName(id) : String
+getOfficialDetail() : String
+getAllowDetail() : String
+getDeducDetail() : String
ตารางที่ 3.69 รายละเอียดของ Class Diagram : employeeListWithDetails
employeeListWithDetails
+reportDocDefiition(reportData) : String
+getEmployeeSortByName() : String
+printReport() : void
+getBranchName(id) : String
+getDepartmentName(id) : String
+getTeamCalendarName(id) : String
+getOfficialDetail() : String
+getAllowDetail() : String
+getDeducDetail() : String
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ตารางที่ 3.70 รายละเอียดของ Class Diagram : index
index
+openUpdateForm(report) : void
ตารางที่ 3.71 รายละเอียดของ Class Diagram : employee
employee
+reportDocDefiition(reportData) : String
+getEmployeeSortByName() : String
+getBase64Image(url) : String
+printReport() : void
+getBranchName(id) : String
+getDepartmentName(id) : String
+getTeamCalendarName(id) : String
+getLeaveDetail() : String
+getWorkSchedule() : String
+convertBase64() : String
+getTimeAttendance() : String
ตารางที่ 3.72 รายละเอียดของ Class Diagram : activityTypes
activityTypes
+ClassesOptions : Array
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+inputForm : object
+addForm : void
+updateForm : void
+deleteRow : void
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ตารางที่ 3.73 รายละเอียดของ Class Diagram : leaveAndAbsenceTypes
leaveAndAbsenceTypes
+requestLeadTimeMinValue : number
+requestLeadTimeMaxValue : number
+requestLeadTimeStep : number
+entitlementMinValue : number
+entitlementMaxValue : number
+entitlementStep : number
+carryForwardMinValue : number
+carryForwardMaxValue : number
+carryForwardStep : number
+carryForwardExpiryMinValue : number
+ carryForwardExpiryMaxValue : number
+ carryForwardExpiryStep : number
+addForm : void
+updateForm : void
+deleteRow : void
ตารางที่ 3.74 รายละเอียดของ Class Diagram : publicHolidays
publicHolidays
+fliterByYear : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+inputForm : object
+addForm : void
+updateForm : void
+deleteRow : void
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ตารางที่ 3.75 รายละเอียดของ Class Diagram : teamCalendars
teamCalendars
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+viewOptions : Array
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : String
+loading : boolean
+formModal : boolean
+inputForm() : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+getUserName(id) : String
+getActivityTypes(act) : String
ตารางที่ 3.76 รายละเอียดของ Class Diagram : timeAttendanceMaster
timeAttendanceMaster
+filterByDate : Date
+filterByDepartment : String
+employeeOption : Array
+filterByUser : String
+fromTimestamp : String
+toTimestamp : String
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
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+inputForm : object
+json_fields : object
+json_data : Array
+json_meta : Array
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
+clickFilter() : void
ตารางที่ 3.77 รายละเอียดของ Class Diagram : workSchedule
workSchedule
+config : String
+eventSelected() : void
ตารางที่ 3.78 รายละเอียดของ Class Diagram : Contacts
Contacts
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+inputForm : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
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ตารางที่ 3.79 รายละเอียดของ Class Diagram : initialSetup
initialSetup
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : String
+loading : boolean
+formModal : boolean
+inputForm() : object
+addForm() : void
+updateForm() : void
+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.80 รายละเอียดของ Class Diagram : locale
locale
+subHeading : String
+formAction : String
+collectionSize : number
+pagination : object
+columns : Array
+visibleColumns : Array
+selected : Array
+filter : String
+loading : boolean
+formModal : boolean
+inputForm() : object
+addForm() : void
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+deleteRow() : void
ตารางที่ 3.81 รายละเอียดของ Class Diagram : autoDoorInstallation
autoDoorInstallation
+inputForm : object
+sevicePurposeOptions : Array
+searchContacts(contact, done) : void
+selectedContacts(item) : void
+addSubForm(docNo) : void
+getUpdateForm(docNo) : void
+updateForm() : void
ตารางที่ 3.82 รายละเอียดของ Class Diagram : autoDoorMaintenance
autoDoorMaintenance
+autoDoorMaintenance : object
+searchContacts(contact, done) : void
+selectedContacts(item) : void
ตารางที่ 3.83 รายละเอียดของ Class Diagram : crudProcess
crudProcess
+subHeading : String
+formAction : String
+selected : Array
+filter : String
+collectionSize : number
+loading : boolean
+formModal : boolean
+loadingState(collection) : String
+initialInputForm(inputForm, clearInput) : void
+openAddFrom(inputForm, selectedRow) : void
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+openUpdateFrom(inputForm, selectedRow) : void
+setProcess(colletion, inputForm, validate, docId) : String
+decreaseIndex(props, collection) : void
+increaseIndex(props, collection) : void
+addProcess(collection, inputForm, validate) : String
+updateProcess(collection, inputForm, validate) : String
+deleteProcess(selected, collection)
ตารางที่ 3.84 รายละเอียดของ Class Diagram : Option
Option
+absenceTypeOptions : object
+accountCodeOptions : object
+activityFormOptions : object
+activityTypeOptions : object
+authGroupOptions : object
+authPermissionOptions : object
+authUserOptions : object
+authUserWithMoreInfoOptions : object
+branchOptions : object
+colorOptions : object
+contact : object
+department : object
+educationOptions : object
+employmentStatusOptions : object
+initialSetupOptions : object
+levelOptions : object
+localeOptions : object
+overtimeTypeOptions : object
+payrollProcessOptions : object
+positionOptions : object
+postingCategoryOptions : object
+teamCalendarOptions : object
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+yearOptions : object
+getAbsenceTypeOptions (): object
+getAccountCodeOptions (): object
+getActivityFormOptions (): object
+getActivityTypeOptions (): object
+getAuthGroupOptions (): object
+getAuthPermissionOptions (): object
+getAuthUserOptions (): object
+getAuthUserWithMoreInfoOptions (): object
+getBranchOptions (): object
+getColorOptions (): object
+getContact (): object
+getDepartment (): object
+getEducationOptions (): object
+getEmploymentStatusOptions (): object
+getInitialSetupOptions (): object
+getLevelOptions (): object
+getLocaleOptions (): object
+getOvertimeTypeOptions (): object
+getPayrollProcessOptions (): object
+getPositionOptions (): object
+getPostingCategoryOptions (): object
+getTeamCalendarOptions (): object
+getYearOptions (): object
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3.8 โครงสร้ างข้ อมูล (Data Structure)

รู ปที่ 3.44 โครงสร้างของข้อมูล Firebase Authentication
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รู ปที่ 3.45 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : absenceTypes และ accountCode
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รู ปที่ 3.46 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : activityTypes และ allowanceDetail
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รู ปที่ 3.47 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : authGroup, authPermission และ authUser
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รู ปที่ 3.48 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : branch และ company
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รู ปที่ 3.49 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : contact, contents และ deductionDetail
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รู ปที่ 3.50 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : department, education และ employmentStatus
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รู ปที่ 3.51 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : incomeTaxRate, inittal และ initialSetup
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รู ปที่ 3.52 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : leaveAndAbsenceTypes และ leaveRequest
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รู ปที่ 3.53 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : lineNotify, locale และ official
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รู ปที่ 3.54 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : overtimeHead และ overtimeRequest
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รู ปที่ 3.55 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : overtimeType, payrollProcess และ position
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รู ปที่ 3.56 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : postingCategory, publicHolidays และ
teamCalendars
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รู ปที่ 3.57 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : timeAttendance, title และ transactionPostion
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รู ปที่ 3.58 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase : workSchedule

รู ปที่ 3.59 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บบน Firebase : Storage

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
แอปพลิ เคชั น ออกแบบโดยค ำนึ งถึ ง ควำมสะดวกในกำรใช้ง ำนของผู ้ใ ช้ เป็ นหลัก จึ ง
ออกแบบให้มีควำมเรี ยบง่ำย เพื่อให้ผใู ้ ช้สำมำรถอ่ำนง่ำยและคลิกง่ำยยิ่งขึ้น ขั้นตอนกำรทำงำนของ
แอปพลิเคชันในหน้ำต่ำง ๆ ทำให้ผูใ้ ช้มีควำมสะดวกโดยจะมีเมนู อยูท่ ำงด้ำนซ้ำยของหน้ำหลักและ
รองรับภำษำไทยและอังกฤษ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้สีขำว ตัวอักษรมีสีดำที่ตดั กันกับพื้นหลังเพื่อ
ควำมสบำยตำของผูใ้ ช้ระบบจะช่ วยประหยัดเวลำกำรทำงำนขององค์กำรและลดควำมผิดพลำดที่
อำจจะเกิดจำกพนักงำนได้
2

3

1

รู ป 4.1 หน้ำแรก

4
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จำกรู ป 4.1 แสดงรำยละเอียดกำรใช้งำนเบื้องต้น
หมำยเลข 1. เข้ำงำนเมื่อคลิกปุ่ ม Clock in และ ออกงำนโดยคลิกปุ่ ม Clock out
หมำยเลข 2. เลือกเพื่อดูปี
หมำยเลข 3. เปลี่ยนเป็ นภำษำไทยหรื อภำษำอังกฤษ
หมำยเลข 4. เลือกดูหน้ำอื่น

รู ปที่ 4.2 หน้ำลงชื่อเข้ำใช้และสมัครสมำชิก
จำกรู ปที่ 4.2 แสดงหน้ำสำหรับผูใ้ ช้ในกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำนระบบโดยใช้ อีเมล
และรหัสผ่ำนในกำรยืนยันตัวตนแต่ถำ้ เป็ นสมัครสมำชิ กใหม่จะต้องทำกำรสมัครสมำชิ กก่อนโดย
คลิ ก ที่ ปุ่ ม SIGNUPBYEMAIL หรื อ SIGNUPBYPHONE และถ้ ำ ลื ม รหั ส ผ่ ำ นให้ ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม
FORGOTPASSWORD
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รู ปที่ 4.3 หน้ำลงชื่อเข้ำใช้และสมัครสมำชิก
จำกรู ปที่ 4.3 แสดงหน้ำสมัครสมำชิกด้วยกำรกรอกอีเมล โดยผูใ้ ช้สำมำรถกรอก ชื่อจริ ง
นำมสกุล และรหัสผ่ำน

รู ปที่ 4.4 หน้ำลงชื่อเข้ำใช้และสมัครสมำชิก
จำกรู ปที่ 4.4 แสดงหน้ำสมัครสมำชิกด้วยกำรกรอกเบอร์ โทรศัพท์
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รู ปที่ 4.5 หน้ำลืมรหัสผ่ำน
จำกรู ปที่ 4.5 แสดงหน้ำเมื่อผูใ้ ช้ลืมรหัสผ่ำน

รู ปที่ 4.6 แสดงหน้ำเริ่ มต้นสำหรับ User และ Admin
จำกรู ปที่ 4.6 แสดงหน้ำเริ่ มต้นหลังจำก log in เข้ำสู่ ระบบ
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4.1.1 ส่ วน My account สาหรับ User และ Admin

1

รู ปที่ 4.7 หน้ำจอ CLOCKIN หรื อหน้ำ Time Clock (หน้ำเข้ำงำนยังไม่เปิ ด GPS)
จำกรู ปที่ 4.7 แสดงรำยละเอียดที่เข้ำงำน หมำยเลข 1 สำมำรถเข้ำงำนโดยคลิกปุ่ ม IN

3
2

1

รู ปที่ 4.8 หน้ำ CLOCKIN หรื อหน้ำ Time Clock
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จำกรู ปที่ 4.8 บอกรำยละเอียดพนักงำนเมื่อเข้ำงำน
หมำยเลข 1 LOG คลิกเมื่อพนักงำนพักเที่ยง
หมำยเลข 2 OUT คลิกเมื่อพนักงำนออกงำน
หมำยเลข 3 บอกรำยละเอียดว่ำเข้ำกี่ครั้ง ออกงำนกี่ครั้ง พักไปกี่ครั้ง
1

2

3
4

รู ปที่ 4.9 หน้ำ Leave request
จำกรู ปที่ 4.9 บอกรำยระเอียดกำรขอลำ
หมำยเลข 1 คลิกเพื่อเพิ่มกำรขอลำ
หมำยเลข 2 ลำงำนจำกวันไหน
หมำยเลข 3 ลำงำนถึงไหน
หมำยเลข 4 แจ้งสถำนะเมื่อมีกำรอนุ มตั ิ
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รู ปที่ 4.10 หน้ำ Add Leave request
จำกรู ปที่ 4.10 แสดงกำรเพิ่มกำรขอลำเมื่อพนักงำนต้องกำรขอลำงำนโดย ต้องกรอกข้อมูล
Employee, Leave type, Dates requested from, Dates requested, Note, Attachment, Approval
, Approved by ให้ครบถ้วนแล้วทำกำรคลิก SAVE หลังจำกนั้นรอกำรได้รับอนุญำติ หรื อกำรอนุมตั ิ
(Approved)
1

2

รู ปที่ 4.11 หน้ำ Leave request
จำกรู ปที่ 4.11
หมำยเลข 1 คลิกรู ปปำกกำเพื่อแก้ไขข้อมูล
หมำยเลข 2 คลิกรู ปถังขยะเพื่อลบข้อมูล
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รู ปที่ 4.12 หน้ำ Update Leave request
จำกรู ป ที่ 4.12 แสดงกำรแก้ไ ขกำรขอลำเมื่ อ พนัก งำนโดยต้อ งกรอกข้อ มู ล Employee,
Leave type, Dates requested from, Dates requested, Note, Attachment, Approval, Approved by
ให้ครบถ้วน หรื อที่ตอ้ งกำรแก้ไขแล้วคลิก SAVE เพื่อบันทึกกำรแก้ไข

1
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รู ปที่ 4.13 หน้ำ Profile (Personal)
จำกรู ปที่ 4.13 หมำยเลข 1 แสดงเมื่อคลิกปุ่ ม TAKE A PHOTO เพื่อเลือกรู ปภำพ

รู ปที่ 4.14 หน้ำ Profile (Contact)
จำกรู ปที่ 4.14 แสดงรำยละเอียดที่อยูข่ องตนเอง
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รู ปที่ 4.15 หน้ำ Add Contact
จำกรู ปที่ 4.15 เพิ่มที่อยูข่ องพนักงำนที่ตอ้ งกำรขอลำงำนโดย ต้องกรอกข้อมูล
ID, Type, Address, City, Country, Postcode, Note ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
1

2

รู ปที่ 4.16 หน้ำ Profile (Contact)
จำกรู ปที่ 4.16
หมำยเลข 1 แก้ไขข้อมูลที่อยูโ่ ดยกำรคลิกรู ปปำกกำ
หมำยเลข 2 ถ้ำต้องกำรลบข้อมูลให้คลิกรู ปถังขยะ
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รู ปที่ 4.17 หน้ำ Update Contact
จำกรู ปที่ 4.1.7 แก้ไขที่อยูข่ องพนักงำนต้องกำรขอลำงำนโดย ต้องกรอกข้อมูล
ID, Type, Address, City, Country, Postcode, Note ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.18 หน้ำ Profile (Official)
จำกรู ปที่ 4.18 แสดงข้อมูลของทำงบริ ษทั
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รู ปที่ 4.19 หน้ำ Profile (Allowance)
จำกรู ปที่ 4.19 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ทำงบริ ษทั ออกให้

รู ปที่ 4.20 หน้ำ Add Allowance
จำกรู ปที่ 4.20 เพิ่มรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ทำงบริ ษทั ออกให้โดยต้องกรอกข้อมูล ID, Account
code, Category, Description, Quantity, Amount, Total, Calculate tax ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
1

2

รู ปที่ 4.21 หน้ำ Profile (Contact)
จำกรู ปที่ 4.21
หมำยเลข 1 แก้ไขข้อมูลที่อยูโ่ ดยกำรคลิกรู ปปำกกำ
หมำยเลข 2 ถ้ำต้องกำรลบข้อมูลให้คลิกรู ปถังขยะ
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รู ปที่ 4.22 หน้ำ Update Allowance
จำกรู ปที่ 4.22 แก้ไขรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ทำงบริ ษทั ออกให้โดยต้องกรอกข้อมูล ID, Account
code, Category, Description, Quantity, Amount, Total, Calculate tax ให้ครบถ้วนหรื อที่ตอ้ งกำรจะ
ถ้ำแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.23 หน้ำ Profile (Deduction)
จำกรู ปที่ 4.23 แสดงรำยละเอียดที่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำภำษี

รู ปที่ 4.24 หน้ำ Add Deduction
จำกรู ปที่ 4.24 เพิ่มรำยละเอียดที่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยของพนักงำนโดย ต้องกรอกข้อมูล
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ID, Account code, Category, Description, Quantity, Total, Calculate tax ให้ครบถ้วนแล้วคลิก
SAVE

รู ปที่ 4.25 หน้ำ Add Education
จำกรู ปที่ 4.25 เพิ่มวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนโดย ต้องกรอกข้อมูล
ID, Type or degree, Institution, Course, Graduation, GPA ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.26 หน้ำ Profile (skill)
จำกรู ปที่ 4.26 บอกรำยละเอียดควำมสำมำรถของพนักงำน

รู ปที่ 4.27 หน้ำ Add Skill
จำกรู ปที่ 4.27 เพิ่มควำมสำมำรถของพนักงำนโดย ต้องกรอกข้อมูล ID, Skill, Experiences,
Competency level, Note ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
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รู ปที่ 4.28 หน้ำ Add Training
จำกรู ปที่ 4.28 เพิ่มควำมสำมำรถของพนักงำนโดย ต้องกรอกข้อมูล ID, Skill, Experiences,
Competency level, Note ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
1

2

รู ปที่ 4.29 หน้ำ Profile (Training)
จำกรู ปที่ 4.29
หมำยเลข 1 แก้ไขข้อมูลที่อยูโ่ ดยกำรคลิกรู ปปำกกำ
หมำยเลข 2 ถ้ำต้องกำรลบข้อมูลให้คลิกรู ปถังขยะ

รู ป 4.30 หน้ำ Add Experience
จำกรู ป 4.30 เพิ่มควำมสำมำรถของพนักงำนโดยทำกำรกรอกข้อมูลลงในระบบ
ประกอบด้วย ID, Company, Website, Designation, Note ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
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2

1

รู ป 4.31 หน้ำ Profile (Experience)
จำกรู ปที่ 4.31
หมำยเลข 1 แก้ไขข้อมูลที่อยูโ่ ดยกำรคลิกรู ปปำกกำ
หมำยเลข 2 ถ้ำต้องกำรลบข้อมูลให้คลิกรู ปถังขยะ
4.4.1.2 ส่ วน Supervisor สาหรับ User และ Admin
1

รู ปที่ 4.32 หน้ำ Approve leave requests (APPROVED)
จำกรู ปที่ 4.32 แสดงรำยละเอียดกำรขอลำ
หมำยเลข 1 APPROVED ส่ วนที่อนุมตั ิขอลำแล้ว
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รู ปที่ 4.33 รำยละเอียดหน้ำ Update Approval leave request
จำกรู ป ที่ 4.33 เพิ่ ม รำยละเอี ย ดที่ ต้อ งเสี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของพนัก งำน ประกอบด้ว ยข้อ มู ล
Employee, Leave type, Dates requested from, Dates requested to, Note, Approval, Approved by
ให้ครบถ้วน หรื อที่ตอ้ งกำรจะแก้ไขแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.34 รำยละเอียดหน้ำ Approve leave requests (WAITING FOR APPROVAL)
จำกรู ปที่ 4.34 แสดงหน้ำรอขออนุมตั ิ

รู ปที่ 4.35 รำยละเอียดหน้ำ Approve leave requests (ALL RECORDS)
จำกรู ปที่ 4.35 แสดงหน้ำบันทึกทั้งหมด
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รู ปที่ 4.36 รำยละเอียดหน้ำ Approve OT requests
จำกรู ปที่ 4.36 หน้ำอนุมตั ิขอทำงำนล่วงเวลำ (OT)

4.1.3 ส่ วน Planner สาหรับ Admin

รู ปที่ 4.37 หน้ำ Team calendars
จำกรู ปที่ 4.37 บอกรำยละเอียดทีมที่มีอยูใ่ นระบบ

รู ปที่ 4.38 หน้ำ Add Team calendars
จำกรู ปที่ 4.38 เพิ่มของพนักงำนโดยประกอบด้วยข้อมูล ID, Code, Activity type, Members
ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
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1

รู ปที่ 4.39 หน้ำ Work schedule
จำกรู ปที่ 4.39 บอกรำยละเอียดของตำรำง
หมำยเลข 1 เลือกทีมที่ตอ้ งกำรดูตำรำงงำน
หมำยเลข 2 คลิกเพื่อดูวนั ถัดไปหรื อวันก่อนหน้ำ

2

รู ปที่ 4.40 หน้ำ Public holidays
จำกรู ปที่ 4.40 บอกวันหยุดต่ำงๆประจำปี

รู ปที่ 4.41 หน้ำ Add Public holidays
จำกรู ปที่ 4.41 เพิ่มควำมสำมำรถของพนักงำนโดยประกอบด้วยข้อมูล Holiday, Data, Year
(D.E.)ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
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1

รู ปที่ 4.42 หน้ำ Leave and absence types
จำกรู ปที่ 4.42 บอกรำยละเอียดประเภทกำรหยุด
หมำยเลข 1 แสดงประเภทของสี ของวันหยุด

รู ปที่ 4.43 หน้ำ Activity types
จำกรู ปที่ 4.43 บอกประเภทของงำน

รู ปที่ 4.44 หน้ำ Add Activity types
จำกรู ปที่ 4.44 เพิ่มประเภทของงำนโดยประกอบด้วยข้อมูล ID, Index, Code, Color,
Running number, Description, Form name, Status, Requester ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

155
4.1.4 ส่ วน Planner สาหรับ Admin
1

รู ปที่ 4.45 หน้ำ Employee management
จำกรู ปที่ 4.45 หน้ำกำรจัดกำรพนักงำน หมำยเลข 1 สำมำรถจะดูแผนกในบริ ษทั ได้

รู ปที่ 4.46 หน้ำ Employee management
จำกรู ปที่ 4.46 ถ้ำต้องกำรแก้ไขให้เลือกรำยกำรที่ตอ้ งกำรแล้วคลิกรู ปปำกกำ
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รู ปที่ 4.47 หน้ำ Update Employee management
จำกรู ป ที่ 4.47 แก้ไ ขที่ ข ้อ มู ล พนัก งำนประกอบด้วยข้อ มู ล Title, First name, Last name,
Branch, Department, Position, Report to, ID card, Gender, Language, Birthday, Mobile phone,
Address ให้ครบถ้วนหรื อที่ตอ้ งกำรแก้ไขแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.48 หน้ำ Leave master
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จำกรู ปที่ 4.48 บอกกำรจัดกำรคำขอลำ

รู ปที่ 4.49 หน้ำ Employee list SORTED by name
จำกรู ปที่ 4.49 แสดงรำยงำนเรี ยงตำมชื่อของพนักงำน
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รู ปที่ 4.50 หน้ำ Employee list details setting SORTED by name
จำกรู ปที่ 4.50 แสดงรำยงำนเรี ยงตำมชื่อพนักงำนพร้อมข้อมูลอย่ำงละเอียด

รู ปที่ 4.51 หน้ำ Employee list GROUPED by Branch
จำกรู ปที่ 4.51 แสดงรำยงำนเรี ยงตำมชื่อสำขำ
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รู ปที่ 4.52 หน้ำ Employee list GROUPED by Department
จำกรู ปที่ 4.52 แสดงรำยงำนเรี ยงตำมชื่อแผนก

รู ปที่ 4.53 หน้ำ Employee list GROUPED by Team
จำกรู ปที่ 4.53 แสดงรำยงำนเรี ยงตำมชื่อทีม
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1

2

รู ป 4.54 หน้ำ Leave Without Pay list
จำกรู ป 4.54 กรอกข้อมูลเพื่อขอดูรำยกำรขอลำ
หมำยเลข 1 เลือกวันที่ที่ตอ้ งกำรดูรำยงำน
หมำยเลข 2 คลิกปุ่ ม OPEN เพื่อให้แสดงรำยงำน
1
2

รู ป 4.55 หน้ำ Time Attendance
จำกรู ป 4.55 กรอกข้อมูลเพื่อให้แสดง
หมำยเลข 1 เลือกรำยชื่อพนักงำนและวันที่ที่ตอ้ งกำรดูรำยงำน
หมำยเลข 2 คลิกปุ่ ม OPEN เพื่อให้แสดงรำยงำน
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รู ป 4.56 หน้ำ Add Company
จำกรู ป 4.56 เพิม่ ที่ต้ งั บริ ษทั ประกอบด้วยข้อมูล ID, Name, Address1, Address2, City,
Country, Zip code, Telephone, Fax, Tax ID, Website, Email, Note ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ป 4.57 หน้ำ Organization (Branch)
จำกรู ป 4.57 บอกสำขำที่ต้ งั บริ ษทั
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รู ป 4.58 หน้ำ Organization (Department)
จำกรู ป 4.58 บอกรำยละเอียดของแผนก

รู ป 4.59 หน้ำ Organization (Position)
จำกรู ป 4.59 บอกตำแหน่งของพนักงำน

รู ปที่ 4.60 หน้ำ Overtime types
จำกรู ป 4.60 บอกรำยละเอียดประเภทของโอที
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รู ปที่ 4.61 หน้ำ Add Overtime type
จำกรู ป 4.61 เพิ่มกำรจ่ำยโอทีประกอบด้วยข้อมูล ID, Index, Code, Description, Holiday,
Overtime, Rate ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.62 หน้ำ Payroll process
จำกรู ป 4.62 แสดงหน้ำคำนวณเงินเดือน
หมำยเลข 1 เมื่อต้องกำรแก้ไขข้อมูลให้คลิกปุ่ มปำกกำ
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รู ปที่ 4.63 หน้ำ Update Payroll process
จำกรู ป 4.63 แก้ไขที่ ต้ งั บริ ษ ทั ประกอบด้วยข้อมู ล ID, Name, Address1, Address2, City,
Country, Zip code, Telephone, Fax, Tax ID, Website, Email, Note ให้ ค รบถ้ ว นหรื อที่ ต้ อ งกำร
แก้ไขแล้วคลิก SAVE
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รู ปที่ 4.64 หน้ำ GROUP BY ACCOUNT CODE
จำกรู ป 4.64 แสดงรำยงำนเรี ยงตำมรหัสบัญชี
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รู ปที่ 4.65 หน้ำ GROUP BY EMPLOYEE
จำกรู ปที่ 4.65 แสดงรำยงำนเรี ยงตำมรำยชื่อ
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รู ป 4.66 หน้ำ PRINT SLIP
จำกรู ปที่ 4.66 แสดงสลิป

รู ป 4.67 หน้ำ Payroll process
จำกรู ปที่ 4.67 แสดงหน้ำคำนวณเงินเดือนของพนักงำน
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รู ปที่ 4.68 หน้ำ Transaction posting
จำกรู ป 4.68 บอกธุรกรรมกำรเงิน

1,2

รู ปที่ 4.69 หน้ำ Add Transaction posting
จำกรู ปที่ 4.69 เพิ่มธุ รกรรมกำรเงินโอทีประกอบด้วยข้อมูล ID, Payroll process, Employee,
Account code, Description, Quantity, Amount, Total, Calculate tax ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
หมำยเลข 1 เมื่อคลิกแล้วจะเซฟแล้วกลับหน้ำเดิม
หมำยเลข 2 เมื่อคลิกบันทึกแล้วไปอันถัดไป
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รู ปที่ 4.70 หน้ำ Posting category
จำกรู ปที่ 4.70 บอกรู ปแบบกำรเงิน

รู ปที่ 4.71 หน้ำ Add Posting category
จำกรู ป ที่ 4.71 เพิ่ ม รู ป แบบกำรเงิ น ประกอบด้ ว ยข้อ มู ล ID, Index, Code, Description,
Holiday, Overtime, Rate ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.72 หน้ำ Account code
จำกรู ปที่ 4.72 บอกรำยละเอียดของค่ำบริ กำร
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รู ปที่ 4.73 หน้ำ Add Account code
จำกรู ป 4.73 เพิ่มบริ กำรประกอบด้วยข้อมูล ID, Index, Code, Description, Holiday,
Overtime, Rate ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.74 หน้ำ Income tax rate
จำกรู ปที่ 4.74 หน้ำรำยละเอียดกำรเสี ยภำษี

รู ปที่ 4.75 หน้ำ Add Income tax rate
จำกรู ป ที่ 4.75 เพิ่ ม ภำษี ที่ ต้อ งเสี ย ประกอบด้ว ยข้อ มู ล ID, Index, Rate, cumulative ให้
ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE
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4.1.5 ส่ วนของ System setting

รู ปที่ 4.76 หน้ำ Initial setup
จำกรู ปที่ 4.76 หน้ำกำหนดค่ำพื้นฐำนเบื้องต้น

รู ปที่ 4.77 หน้ำ Add Initial setup
จำกรู ปที่ 4.77 เพิ่มกำหนดค่ำเบื่องต้นประกอบด้วยข้อมูล ID, Index, Code, Description,
Holiday, Overtime, Rate ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.78 หน้ำ Locale
จำกรู ปที่ 4.78 แสดงระบบสำมำรถรองรับภำษำอะไรได้บำ้ ง
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รู ปที่ 4.79 หน้ำ Add Locale
จำกรู ปที่ 4.79 เพิม่ ภำษำประกอบด้วยข้อมูล ID, value ให้ครบถ้วนแล้วคลิก SAVE

รู ปที่ 4.80 หน้ำ User accounts
จำกรู ป 4.80 หน้ำแก้ไขจัดกำรข้อมูลพนักงำน

รู ปที่ 4.81 หน้ำ Update User accounts
จำกรู ปที่ 4.81 แก้ไขจัดกำรข้อมูลพนักงำนประกอบด้วยข้อมูล ID, Email, First name, Last
name, Locale, Department, Position, Report to, Active, Roles ให้ ค รบถ้ว นหรื อ ที่ ต้อ งกำรแก้ ไ ข
แล้วคลิก SAVE
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รู ปที่ 4.82 หน้ำ Permissions
จำกรู ปที่ 4.82 หน้ำแก้ไขจัดกำรกลุ่มพนักงำน

รู ปที่ 4.83 หน้ำ Add Roles
จำกรู ปที่ 4.83 แสดงกำรเพิ่มข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ID, Email, First name, Last
name, Locale, Department, Position, Report to, Active, Roles ให้ครบถ้วนหรื อที่ตอ้ งกำรแก้ไข
แล้วคลิก SAVE

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของปริญญานิพนธ์
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการบุคลากรแบบเรี ยลไทม์ (กรณี ศึกษา บริ ษทั รัน
ไอ.ที.โซลูชนั่ จากัด) ได้พฒั นาเสร็ จสิ้ นลงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยในส่ วนของ
พนักงานสามารถล็อกอินเข้าสู่ ระบบ บันทึกเวลาเข้างาน-ออกงาน ขอลา ขอทางานล่วงเวลา ดูตาราง
การทางาน และในส่ วนของพนักงานฝ่ ายบุคคลสามารถ จัดการข้อมูลของพนักงาน บันทึกเข้างานออกงาน ขอลา ขอทางานล่วงเวลา อนุ มตั ิการลา-ทางานล่วงเวลา จัดการตารางทางาน จัดการทีม
ทางาน จัดการข้อมูลต่าง ๆใน ระบบ กาหนดสิ ทธิ์ ให้การเข้าถึงข้อมูล การคานวณเงินเดือน เป็ นต้น
เว็บแอปพลิเคชันนี้ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทางาน ลดเวลาการทางานให้น้อยลง และสะดวกต่อ
การใช้งานยิ่งขึ้น ในกระบวกการทางานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั เช่น การบันทึกเวลา เข้างาน-ออกงาน
การลางาน การทางานล่วงเวลา การเก็บข้อมูลของพนักงาน การจัดตารางการทางาน การคานวณ
เงินเดือน เป็ นต้น เพื่อช่วยในกระบวกการทางานต่าง ๆ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้
5.2.1.1 สามารถจัดการทีมงานได้
5.2.1.2 สามารถดูรายงานเข้า-ออกงานได้
5.2.1.3 สามารถขอลางานได้
5.2.1.4 สามารถขอดูประวัติส่วนตัวพนักงานได้
5.2.1.5 สามารถบอกตาแหน่งพนักงานได้
5.2.1.6 สามารถบอกแผนกได้
5.2.2 สามารถจัดการตารางการทางานได้
5.2.2.1 สามารถตรวจดูเวลาเข้างานได้
5.2.2.2 สามารถตรวจดูเวลาออกงานได้
5.2.2.3 สามารถตรวจดูโอทีได้
5.2.2.4 สามารถตรวจดูวนั หยุดได้
5.2.2.5 สามารถตรวจดูวนั หยุดราชกาลได้
5.2.2.6 สามารถดูสถานที่ทางานได้
5.2.3 สามารถจัดการคานวณเงินเดือนได้
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5.2.3.1 สามารถตรวจสอบรายงานเงินเดือน
5.2.3.2 สามารถตรวจสอบยอดรวมของเงินเดือน
5.2.3.3 สามารถดูรูปแบบการเงินได้
5.2.3.4 สามารถดูประเภทการเงินได้
5.2.3.5 สามารถตรวจดูอตั ราการเสี ยภาษีได้
5.2.3.6 สามารถดูกองทุนสารองได้
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 ระบบไม่สามารถรองรับ ระบบปฏิบตั ิการที่ต่า กว่า IOS 10 ซึ่ งทาให้ไม่สามารถใช้
งานกล้องถ่ายรู ปได้
5.4 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นควรพัฒนา
ระบบดังต่อไปนี้
5.4.1 เพิ่มระบบการแจ้งเตือนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อความสะดวกของ
ผูใ้ ช้งาน เช่น การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
5.4.2 เพิ่มเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทาข้อมูลเชิงสถิติ ทาให้ผใู ้ ช้งาน
ง่ายต่อการตัดสิ นใจ
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