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ทดลองใช้รวมถึงประเมินความพึงพอใจการใช้งาน พบว่าเว็บไซต์ดงั กล่าวสามารถทําการส่งคําร้องและ
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บทที
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การลางานก็ถือเป็ นสิ ทธิตามกฎหมายแรงงานอย่างหนึงทีให้ลูกจ้างสามารถขอลาหยุดงานได้
ซึงบริ ษทั ควินท์ คอร์เปอเรชัน จํากัด ก็ได้ให้ความสําคัญกับสิทธิในการลาหยุดของพนักงานเช่นกัน ซึง
ในการทํางานการลาหยุดงานนันก็ถือว่ามีความสําคัญต่อพนักงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีภายในองค์กร พนักงาน
ทุกคนมีสิทธิในการขอลาหยุดงานอาทิ การลาป่ วย การลากิจ การลาพักร้อน การลาคลอด เป็ นต้น ซึง
ขันตอนในการขอลาหยุดงานของบริ ษทั ควินท์ คอร์เปอเรชัน จํากัด นันจะใช้วิธีการยืนแบบฟอร์มใบลา
ที เป็ นกระดาษโดยมีวิธีการดังนี เมือพนัก งานต้องการจะขอทําเรื องการลาหยุดงานพนักงานจะนํา
แบบฟอร์ มใบลาไปยืนขอลาหยุดกับผูพ้ ิจารณานันคือหัวหน้าฝ่ ายหรื อหัวหน้าแผนกเซ็นอนุ มตั ิการลา
หยุด เมือผูพ้ ิจารณาเซ็นอนุ มตั ิลาหยุดแล้วพนักงานก็ตอ้ งนําใบแบบฟอร์ มใบลาไปยืนให้ผูอ้ นุ มตั ิ คื อ
ผูบ้ ริ หารเซ็นอนุ มตั ิการลาหยุดด้วยจึงจะสามารถส่ งแบบฟอร์ มใบลาให้แก่ฝ่ายบริ หารบุคลากรได้ จะ
เห็นได้ว่าจากวิธีการขันต้นนันเป็ นวิธีการดําเนิ นงานทีซับซ้อน และใช้เวลาเป็ นอย่างมากในการขอยืน
วันลา
จากปัญหาข้างต้นคณะผูจ้ ดั ทําได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการการลาหยุดของพนักงานเพือเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหาให้กบั พนักงาน โดยพนักงานสามารถทีจะลางานผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ ซึงเป็ น
เว็บไซต์ออนไลน์ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ทีใดก็สามารถทําเรื องขอลาหยุดงานได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้
แบบฟอร์ มใบลาทีเป็ นกระดาษอีกต่อไป และผูพ้ ิ จารณาทีเป็ นหัวหน้างานและผูอ้ นุ มตั ิทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
รวมถึงฝ่ ายบริ หารบุคลากรก็สามารถรับแจ้งเจตจํานงถึงความต้องการในการขอลาได้ผา่ นทางอีเมล เมือ
ผูล้ ายืนส่งใบลาผ่านเว็บไซต์ออนไลน์แล้วระบบจะทําการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผูพ้ ิจารณาหรื อหัวหน้า
ฝ่ ายหรื อหัวหน้าแผนกเมือได้รับการอนุ มตั ิการลาแล้วระบบจะทําการส่ งอีเมลต่อไปยังผูอ้ นุ มตั ิ หรื อ
ผูบ้ ริ หารเมือได้รับการอนุมตั ิแล้วระบบจะทําการส่งอีเมลตอบกลับไปยังผูล้ า และส่งอีเมลไปแจ้งยังฝ่ าย
บริ หารบุคลากรเพือแจ้งในทราบถึงการอนุมตั ิการลาแล้ว นอกจากนีผูล้ ายังสามารถตรวจสอบติดตาม
เรื องได้ว่าผ่านการอนุมตั ิหรื อไม่ รวมถึงผูพ้ ิจารณาและผูอ้ นุมตั ิก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าอนุมตั ิ
หรื อไม่อนุ มตั ิใครบ้าง และยังสามารถดู รายงานสรุ ปผลการลาของพนักงานในแต่ละเดือนได้ และยัง
สามารถตรวจสอบวันลาของตนได้ว่าเหลือวันลาเท่าใดเพือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงาน
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพือพัฒ นาระบบบริ หารจัดการการลาหยุดของพนักงานบริ ษทั ควิน ท์ คอร์ เปอเรชัน
จํากัด
1.2.2 เพืออํานวยความสะดวกให้กบั พนักงานภายในองค์กร
1.2.3 เพือลดความซับซ้อนของขันตอนการลา
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 คุณสมบัติในส่วนของผูใ้ ช้ระบบในส่วนของพนักงานทัวไป มีความสามารถ ดังนี
1.3.1.1 สามารถทําคําร้องขอลาหยุดได้
1.3.1.2 ตรวจสอบคําร้องการลาหยุดของตนเองได้
1.3.1.3 ตรวจสอบสิทธิการลาหยุดของตนเองได้
1.3.2 คุณสมบัติในส่วนของผูใ้ ช้ระบบในส่วนของหัวหน้าแผนกหรื อผูจ้ ดั การ มีความสามารถ
ดังนี
1.3.2.1 สามารถทําคําร้องขอลาหยุดได้
1.3.2.2 ตรวจสอบคําร้องการลาหยุดของตนเองได้
1.3.2.3 ตรวจสอบสิทธิการลาหยุดของตนเองได้
1.3.2.4 สามารถอนุ มตั ิ หรื อไม่อนุ มตั ิ คาํ ร้องขอลาหยุดของผูใ้ ช้ระดับพนังงานทัวไป
ภายใต้สงั กัดความดูแลของตนเองได้
1.3.3 คุณสมบัติในส่วนของผูใ้ ช้ระบบในส่วนของผูบ้ ริ หาร มีความสามารถ ดังนี
1.3.3.1 สามารถอนุ มตั ิ หรื อไม่อนุ มตั ิ คาํ ร้องขอลาหยุดของผูใ้ ช้ระดับพนังงานทัวไป
ภายใต้สงั กัดความดูแลของตนเองได้
1.3.3.2 สามารถเรี ยกดู ร ายงานการลาหยุด ของผูใ้ ช้ร ะดับพนังงานทั วไป ผูใ้ ช้ร ะดับ
หัวหน้าแผนกหรื อผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การ ภายใต้สงั กัดการดูแลของตนเองได้
1.3.4 คุณสมบัติของการจัดการพืนฐานในส่วนของผูด้ ูแลระบบ มีความสามารถในการเพิ ม
แก้ไข ลบ เรี ยกดูขอ้ มูล ดังนี
. . . ข้อมูลพนักงาน
. . . ข้อมูลผูบ้ ริ หาร
. . . ข้อมูลฝ่ าย
1.3.4.5 ข้อมูลแผนก
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. . . ข้อมูลตําแหน่งงาน
1.4 ประโยชน์ ทีได้ รับ
1.4.1 ระบบทีช่วยในการจัดการการลาของพนักงานบริ ษทั ควินท์ คอร์เปอเรชัน จํากัด
1.4.2 ผูใ้ ช้งานทําการลางานได้อย่างรวดเร็ ว และช่วยลดงานของฝ่ ายบริ หารงานบุคลากร
1.4.3 ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบจํานวนคงเหลือวันลาของตนเองได้

บทที 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
2.1 ทฤษฏีทีเกียวข้ อง
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP) คือการเขียนโปรแกรม
โดยการมองว่าส่ วนประกอบของโปรแกรมเป็ นเสมือนวัตถุชิ นหนึงทีประกอบไปด้วยคุณสมบัติซึง
จะสามารถอธิ บายได้ว่าวัตถุนี คืออะไรและวิธีการซึ งจะสามารถอธิ บายพฤติ กรรมของวัตถุ น ันว่า
สามารถทาอะไรได้การเขียนโปรแกรมแบบ OOP เป็ นการแบ่ง ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมออกเป็ น
ส่ วน ๆ เรี ยกว่า คลาส โดยการนิยาม คลาส (Class) และ ออปเจ็ค (Object) ก็เพือทําให้สามารถนํา
ส่ วนของซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมส่ วนนันกลับมาเรี ยกใช้งานได้อีก เพือลดความซําซ้อนและเวลา
ในการพัฒนาโปรแกรมลงการทํางานของคลาสจะถูกกําหนดโดยส่ วนอินเตอร์ เฟส (Interface) ของ
เมธอด (Method) ส่ วนการทํางานของส่ วนทีเป็ นการเขียนโปรแกรมจะไม่ถกู คํานึงถึงมากนักในการ
ออกแบบ OOP สนใจเฉพาะข้อมูลทีจะถูกประมวลผลมากกว่าฟั งก์ชนที
ั ทําการประมวลข้อมูลนัน ๆ
ออปเจ็ค (Object)
คือ สิ งใด ๆ ก็ตาม ซึงมีคณ
ุ ลักษณะ (State) บ่งบอกถึงความเป็ นตัวของมันเองในขณะนันและ
สามารถแสดงพฤติกรรม (Behavior) ของตัวเองออกมาได้ เช่น รถยนต์สีนาเงิ
ํ น: มีความหมายคือ
วัตถุประเภทรถยนต์ มีคุณลักษณะของสี เป็ นสี นาํ เงิ น และมีพฤติกรรมทีแสดงถึงการเคลือนที และ
หยุดได้หรื อกล่าวได้ว่า ออปเจ็ค ก็คือข้อมูลของ คลาส (เป็ น เอนทิตี ของ คลาส) ซึ งทุกๆอย่างจะ
จัดเป็ นออปเจ็ค โดยต้องประกอบไปด้วย
1) ชือ (Identity)
2) สถานะ (State) คุณสมบัติ หรื อค่าของข้อมูล ซึ งแทนด้วย Value
3) พฤติกรรม (Behavior) ทีระบุวา่ สามารถทําอะไรได้บา้ ง ซึ งแทนด้วย เมธอด
เมธอด (Method)
คือ ฟังก์ชนที
ั บ่งบอกพฤติกรรมของ ออปเจ็ค ว่าทําอะไรได้บา้ ง กําหนดไว้ใน คลาส โดยต้อง
ประกอบด้วย ชือของ เมดตอด เรี ยกว่า Identifier ตามด้วยเครื องหมายวงเล็บ () โดยในวงเล็บอาจมี
พารามิเตอร์ อยูห่ รื อไม่ก็ได้ เช่น
1) equals()
2) PrintIn(“TRUE”,”FALSE”)
ข้อความ
คือคําสั งหรื อข้อ ความทีจะให้ข ้อมูล หรื อ ตัวแปรใดทํางาน ก็คือ พารามิเตอร์ ในภาษาอืนที
ไม่ใช่ OOP คือใช้เพือนําส่ งค่าข้อมูลระหว่าง ออปเจ็ค โดยใน ข้อความ นันต้อง ประกอบด้วย
1) Destination ก็คือชือของ ออปเจ็ค
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2) เมดตอด
3) พารามิเตอร์ (Parameter)
Accessibility ประกอบไปด้วย
1) public : เข้าถึงได้ในทุกที
2) private : เข้าถึงได้เฉพาะภายใน คลาส เท่านัน ไม่รวม คลาสย่อย
3) protected : เข้าถึงได้เฉพาะภายใน คลาส และ คลาสย่อยทีสื บทอดกันมา
4) default : ถ้าไม่ระบุจะเข้าถึงข้อมูลภายใน คลาส และอยู่เพ็กเก็จเดียวกัน
การทําให้ขอ้ ความอันหนึงสามารถส่ งให้ออปเจ็คแต่ละตัวในคลาส และ คลาสย่อย ตอบสนองต่อ
ข้อความ อันเดียวกัน ในลักษณะทีเหมาะสบกับคลาส ของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่ น Method Print นี
สามารถส่ งให้ทุก ออปเจ็ค ของคลาส และคลาสย่อย ทีทาให้ออปเจ็ค นันรู้ จกั Method Print และแต่
ละออปเจ็ค ทีต่างกันจะตอบสนองต่อ ข้อความนี ต่างกันออกไป (รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ
คณาวัฒนไชย)
Polymorphism
การพ้องรู ปคือการถ่ายทอดคุณ สมบัติจากคลาสแม่ไปยังคลาสลูก โดยเมือคลาสลูกนําไปใช้
แล้วไม่ ตอ้ งเขียนโปรแกรมใหม่ ทงหมด
ั
มี การกํา หนดการทํางานใหม่ให้ก ับเมธอดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของคลาสนัน
Encapsulation
เป็ นคุณสมบัติในการห่ อหุม้ ข้อมูล เพือปกป้ องข้อมูลของการเขียนโปรแกรมเชิ ง วัตถุ เป็ น
การกําหนดความสามารถในการเข้าถึง ข้อมูลของออปเจ็คจากภายนอกคลาส เพือความปลอดภัยของ
ข้อมูล (อานนท์ หลงหัน, 2558)
Inheritance
เป็ นคุณสมบัติของการสื บทอดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยการสื บทอดจากสมาชิก
ในคลาสหลัก (Super Class) ไปยังคลาสย่ อ ย (Delivered Class) ได้ ซึ งจะสื บทอดทังคุ ณ สมบัติ
(Property) และเมธอดไปใช้งาน (ธมนวรรณ มณีจนั ทร์ , 2560)
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เว็บไซต์ทเกี
ี ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การค้น หาเว็บไซต์ ทีเกี ยวข้องกับการสอนเขีย นโปรแกรมภาษา PHP
เนืองจากมีประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการและช่วยในการแก้ปัญหา ลดข้อผิดพลาด รวมถึงมีการ
ให้คาํ แนะนํา จากโปรแกรมเมอร์ มือ อาชี พที ประสบการณ์ และผ่า นข้อ ผิ ดพลาดมามากมายคอย
แนะนํา

ภาพที .1 http://www.thaicreate.com/php.html
เป็ นเว็บไซต์ทีสอนเกียวกับการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา เช่ น PHP,C#,Java อีกทัง
ยังมีหน้าทีสามารถเขียนถึงปั ญหาต่างๆทีพบ โดยจะมีโปรแกรมเมอร์ มืออาชีพหรื อบุค คลทีเคยผ่ าน
เหตุการณ์เหล่านันมาช่วยกันตอบและแก้ปัญหา
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ภาพที 2.2 https://www.w3schools.com
เป็ นเว็บไซต์สําหรับการเรี ยกใช้คลาสต่างๆฟรี สําหรับการตกแต่งเพือความสวยงาม รวมถึง
เป็ นแหล่งรวบรวม CSS ไว้มากมายให้เลือกใช้ได้ ทังขันตอนการใช้งาน การสร้ าง CSS ด้วยตนเอง
รวมถึงการใช้ CSS สําเร็ จรู ป

ภาพที 2.3 https://stackoverflow.com
เป็ นเว็บไซต์ทีผูจ้ ดั ทําใช้หาข้อมูลเกียวกับการพัฒนาโปรแกรมการส่ งอีเมล์ดว้ ยภาษา PHP
เพือใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

8

ภาพที 2.4 https://github.com
เป็ นเว็บไซต์ทีคณะผูจ้ ดั ทําได้ใช้ในการเก็บสํ ารองข้อ มูลไฟล์งาน ในระหว่างการพัฒ นา
เว็บไซต์

ภาพที 2.5 https://cpanel.com/
เป็ นเว็บโฮสติง (Web Hosting) ทีคณะผูจ้ ดั ทําใช้ในการฝากเว็บไซต์ขึนให้บริ การบนเซิ ฟ
เวอร์
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งานวิจยั ทีเกียวข้อง
โครงงานของระบบบริ หารการลาหยุดงานของบริ ษทั ควินท์คอเปอเรชั น จํากัด มีการศึ กษา
งานวิจยั ทีเกี ยวข้อง เพือนํามาเป็ นประโยชน์ในการดําเนิ นโครงงานและพัฒ นาโครงงาน เพือจะ
นํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการโครงงาน

ภาพที 2.6 ระบบลางานออนไลน์ บริ ษทั พาณิ ชา จํากัด
วัชาภรณ์ เชื อตาพระ (2559) สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิ ทยาลัย สยาม ระบบนี พัฒ นาโดย Sublime Text 3, Adobe Dreamweaver CS3 ในการเขี ย น
โปรแกรม และ Phpmyadmin ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบลางานออนไลน์ กรณี ศึกษา บริ ษทั
พาณิ ชา จํากัด ได้มีการพัฒนาขึนเพือแก้ปัญหาดังกล่า ว สามารถบันทึก หรื อกรอกข้อมูลการลาได้
ด้วยตนเอง มีการแจ้งเตือนในกรณี ทีหัวหน้าทําการอนุมตั ิการลาและอํานวยความสะดวกให้ก บั ผูใ้ ช้
มากขึน
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ภาพที 2.7 ระบบเว็บไซต์แนะนาป่ าชายเลนเขตบางขุนเทียน
วรพล พุ่มพยุง และ ศรกฤช ลิปิธร และ ธันวา กฐิสมิตร(2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลัย สยาม พัฒ นาระบบโดย Visual Studio 2015 และใช้
Microsoft Access ในการจั ด การฐานข้ อ มู ล ทางคณะผู ้ จั ด ทํา ได้ ทํ า การสร้ า งเว็ บ ไซต์ เ พื อ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลป่ าชายเลน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตบางขุนเทียนได้
ทางเว็บไซต์ และสามารถเพิ มข้อ มูลการลบข้อมู ล อัพเดตข้อมูลและการเชื อมต่อเว็บไซต์ข อง
สํานักงานเขตบางขุนเทียน
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ภาพที 2.8 การพัฒนาระบบเว็บไซต์ขายสิ นค้าไอทีออนไลน์
ธนกร สุ วรรณโสภณ และ ศราวุธ มีธรรม และธนบัตร จูจนั ทร์ (2559) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาโดยโปรแกรม Visual Studio 2015 ในการพัฒนาระบบ และ
ใช้โปรแกรม SQL Server Management Studio 17.1 ในการจัดการฐานข้อมูล โดยการออกแบบนัน
ได้ใช้ CSS ในการออกแบบ ในการทําเว็บไซต์เบืองหลังหรื อ Back Office นันสร้างขึนเพือให้ง่ายต่อ
การดูแลแก้ไข อัพเดทข้อมูลและสามารถปรับเปลียนได้ตามความต้องการ มีการบันทึกช่วงเวลาที
เข้าสู่ ระบบ และ ทําการแก้ไขข้อ มูลได้ง่ ายยิ งขึน สามารถแสดงข้อมูล สิ น ค้า เลือกส่ วนประกอบ
อุปกรณ์ได้ดว้ ยตนเอง

12

ภาพที 2.9 การพัฒนาเว็บไซต์เพือองค์กร
อิ ทธิ พทั ธ์ ห้วยหงส์ ทอง (2559) สาขาวิ ศ วกรรมอุ ตสาหการ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย สยาม พัฒ นาโดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒ นาระบบ
PhotoScape ในการตัดต่อและตกแต่งให้สวยงาม เพือเป็ นทางเลือกให้ สมาคมอสังหาริ มทรั พย์ไทย
ได้มขี อ้ เปรี ยบเทียบระหว่างเว็บไซต์สาํ เร็ จรู ป และ เว็บไซต์ทีทางองค์กรเป็ นผูจ้ ดั การ
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ภาพที 2.10 เว็บไซต์จดั การข้อมูลบุค ลากรฝ่ ายสื อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)
อานันท์ มะลิช ยั และ แก้วตา เกตุแ ก้ว และสุ ร างค์ ไพกะเพศ (2557) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6
PhpMyAdmin 3.5.5 ในการจัดการฐานข้อมูล เพือให้สะดวกแก่การใช้งาน ภายในองค์ก ร ปรับปรุ ง
และแก้ไขใช้งานบน อินเตอร์ เน็ต ได้ สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน สามารถแก้ไขข้อมูลพืนฐานได้ โดย
การจัดเก้บข้อมูลรวมไว้ดว้ ยกัน

บทที 3
รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน
3.1 ชื อและทีตังของสถานประกอบการ
บริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน จํากัด
24,26,28 พหลโยธิ น ซอย11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400

รู ปที 3.1 แผนทีบริ ษทั ควินท์ คอร์เปอเรชัน จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริ การหลักขององค์ กร
บริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิ จหลายประเภท เช่น
ธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ ธุ รกิจกองทุนในบริ ษทั เครื อข่ายหรื อ E-Money เป็ นต้น ซึ งมีสํานักงานใหญ่
ตังอยู่ทีประเทศสิ ง คโปร์ (QUiNT Pte.) และมีสาขาอยู่ในประเทศต่ า งๆ เช่ น ประเทศไทย และ
ฮ่องกง โดยทีบริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน ไทยแลนด์ จะทําหน้าทีเป็ นเอาท์ซอร์ ซ ให้กบั บริ ษ ทั ใน
เครื อ เช่น ระบบงานเครื อข่าย, System Development เป็ นต้น
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริ หารงานขององค์กร

รู ปที . แผนผังการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีนักศึกษาได้รับมอบหมาย
ตําแหน่ง Developer
ลัก ษณะงานที ได้รั บมอบหมาย คื อ สํ า รวจและสอบถามถึ ง ปั ญ หาของระบบโดยเก็ บ
รวบรวมความต้องการของผูใ้ ช้ทงจากการสั
ั
มภาษณ์แ ละรวบรวมเอกสารทีใช้อยู่ ณ ปั จจุบนั เพือ
นํามาวิเคราะห์ ออกแบบระบบและฐานข้อมูล เขียนโปรแกรม และทดลองใช้รวมถึงประเมินความ
พึงพอใจการใช้งานระบบ นอกเหนือจากระบบบริ หารจัดการการลาหยุดของพนักแล้วคณะผูจ้ ดั ทํา
ยังได้พฒั นาระบบสมัครงาน และเขียนโปรแกรมในส่ วนของการเรี ยกดูขอ้ มูลลูกค้า ข้อมูลสิ นค้าที
ลูกค้าซือ และการตรวจสอบสัญญาซือข้อมูลรายละเอียดผ่า นทางเว็บไซต์
3.5 ชือและตําแหน่ งงานของพนักงานทีปรึ กษา
นางสาวปุณยภัสร์ ชวรั ตน์ธนรังษี ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ
3.6 ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน
14 สัปดาห์ ตังแต่วนั ที 8 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561
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3.7 ขันตอนและการดําเนิ นงาน
ตารางที 3.1 แสดงระยะเวลาและขันตอนในการดําเนิ นงาน
ขันตอนการดําเนินงาน
ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61
1. รวบรวมความต้องการและศึ ก ษาความต้องการ
ของโครงงานโดยการสั ม ภาษณ์ ฝ่ ายบุ ค คลและ
รวบรวมเอกสารทีใช้อยู่ในปั จจุบนั
2. วิเ คราะห์ ระบบงานจากปั ญ หาที เกิ ดขึนภายใน
องค์กรเพือนํา ไปสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาทีตรงจุ ดและ
เหมาะสมกับผูใ้ ช้งานระบบ
3. ออกแบบระบบงานโดยคํา นึ ง ถึ ง ผูใ้ ช้ มากที สุ ด
และง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และใช้งานออนไลน์
ได้
4. จัดทําหรื อพัฒนาระบบได้จดั ทําเว็บไซต์โดยเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา PHP
5. ทดสอบและสรุ ปผล โดยนําเว็บไซต์ให้ฝ่ายบุคคล
ทดลองใช้งานสอบถามถึง ความพึ ง พอใจและนํา
กลับมาปรั บปรุ งแก้ไ ขข้อ บกพร่ องตามคํา แนะนํา
เมือทําการปรับปรุ งแก้ไ ขแล้วและผ่านการพิ จารณา
จากพนัก งานทีปรึ กษาแล้วจึงทําการอัพ โหลดขึ น
เซิ ร์ฟเวอร์
6. จัดทําคูม่ อื การใช้งานระบบ
7. จัดอบรมการใช้งานผูใ้ ช้ สอนวิธีการใช้งานระบบ
ให้แก่พนักงานภายในบริ ษทั
3.8 อุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้
1. คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
1.1 ฮาร์ ดแวร์ สําหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1.1.1 CPU Intel® core™ i7 CPU 860 @2.80 GHz
1.1.2 Hard Disk 1 TB
1.1.3 RAM 8 GB
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1.2 ฮาร์ ดแวร์ สําหรั บผูใ้ ช้ระบบ
1.2.1 เครื องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่ น Pentium(R) Dual-Core CPU
Ram 3 GB
. ฮาร์ ดแวร์ สํา หรับเครื องเซิร์ฟเวอร์
1.3.1 เครื องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่ น Pentium(R) Dual-Core CPU
Ram 3 GB
. คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
2.1 ซอฟต์แวร์ สาํ หรั บผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 10 pro
2.1.2 Apache Web Server Version 2.4.25
2.1.3 PHP Script Language Version 5.6.30 & 7.1.1
2.1.4 MySQL Database Version 5.7.17
2.1.5 phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6
2.2 ซอฟต์แวร์ สาํ หรั บผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 10 pro
2.2.2 โปรแกรม Web Browser Google Chrome
2.3 ซอฟต์แวร์ สาํ หรั บเครื องเซิร์ฟเวอร์
2.3.1 ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 10 pro
2.3.2 Appserv Version 2.5.10
2.3.3 phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6

บทที
ขันตอนการปฏิบตั ิงานและทดสอบโปรแกรม
ขันตอนการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริ หารการลางานของพนักงาน บริ ษทั ควินท์คอเปอร์ เรชัน จํากัด มีข นตอนการ
ั
ทํางานดังต่อไปนี

1
2

3

4

ภาพที . หน้าจอเว็บไซต์ quintorg.com
หน้าจอแรกสําหรั บการเข้าใช้ระบบ คือหน้าจอหลักของเว็บไซต์ quintorg.com ซึงจะ
ประกอบไปด้วย เมนูดงั นี
1.
2.
3.
4.

HOME
MEETING ROOM RESERVATION
REQUEST OF ABSENCE
CONTACT US
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1
2
3

3

ภาพที 4.2 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
หน้าจอแรกสําหรั บการเปิ ดใช้ระบบ คือหน้าจอการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์บริ หารการลางานของ
พนักงาน บริ ษทั ควินท์คอร์ เปอร์ เรชัน จํากัด ซึงมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1.
2.
3.
4.

กรอกชือผูใ้ ช้
กรอกรหัสผ่าน
ปุ่ มเข้าสู่ ระบบ
ปุ่ มย้อนกลับไปยัง เว็บไซต์ quintorg.com
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1
3
2

ภาพที 4.3 หน้าจอหลัก (ผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป)
หลังจากทีผูใ้ ช้ทาํ การเข้าสู่ ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอหลัก ซึงหน้าจอหลักจะแบ่งออกเป็ น
3 รู ป แบบเปลียนแปลงตามผู ้ ใ ช้ ทีทํา การล็ อ กอิ น โดยยึ ด ตามระดับ หน้า ที ของตํา แหน่ ง งาน
ประกอบด้วย ผูใ้ ช้ทีอยู่ในระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ทอยู
ี ใ่ นระดับหัวหน้าแผนกหรื อผูจ้ ดั การ ผูใ้ ช้ที
อยู่ ในระดับผูบ้ ริ หาร ตัวอย่า งการเข้า สู่ ร ะบบแบบที หนึ ง จะเป็ นการเข้า สู่ ร ะบบโดยผูใ้ ช้ร ะดับ
พนักงานทัวไป จะประกอบไปด้วยเมนูดงั นี
1. REQUEST OF ABSENCE
2. CHECK REQUEST OF ABSENCE
3. Logout
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ภาพที 4.4 หน้าจอ REQUEST OF ABSENCE
แสดงข้อมูล ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง รหัสพนักงาน กลุ่ม ฝ่ าย แผนก เบอร์ โทรศัพท์ของ
แผนก สิ ทธิในการลากิ จ สิ ทธิ ในการลาพักร้อน สิ ทธิ ในการลาป่ วย สิ ทธิ ในการลาอืนๆ
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1
2
3
4
5
ภาพที 4.5 หน้าจอ REQUEST OF ABSENCE (ต่อ)
ส่ วนของ Form absence จะเป็ นการกรอกข้อมูลเพือทําการลาหยุด มีขนตอนดั
ั
งนีเลือก
ประเภทการลาหยุด ประกอบด้วย ลากิจ ลาป่ วย ลาพักร้อน เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.

ระบุเหตุผลทีทําการลา
เลือกวันทีเริ มลาหยุด
เลือกวันสิ นสุ ดการลาหยุด
กดส่ งเพือทําการส่ งแบบฟอร์ ม
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ภาพที .6 หน้าจอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (รอการอนุมตั ิ)
หลัง จากที ผู ้ใ ช้ ก รอก Form absence ครบถ้ ว นและกดส่ ง แล้ ว ระบบจะนํา มาสู่ หน้ า
ตรวจสอบใบแบบฟอร์ มใบลา ซึงจะแสดงข้อมูลการลาของผูใ้ ช้ทีทําการส่ งถึงขันตอนใดแล้ว ทําให้
ผูใ้ ช้สามารถติดตามใบลาของตนเองได้

ภาพที .7 หน้าจอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ผ่านการอนุมตั ิแล้ว)
หลัง จากที คํา ขอลาของผูใ้ ช้ไ ด้รับการอนุ มตั ิ ทงหมดจาก
ั
หัวหน้า แผนกและผู้จดั การ จะ
ปรากฏปุ่ ม Reject ขึนเพือยกเลิกการลาทีผูใ้ ช้ทาํ การขอลาและได้รับการอนุมตั ิทงหมดแล้
ั
ว
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ภาพที .8 หน้าจอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ยกเลิกแล้ว)
หลังจากทีผูใ้ ช้กดปุ่ ม Reject จะแสดงข้อมูลเกียวกับการลาของผูใ้ ช้ทได้
ี ทาํ การยกเลิก
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1
5
2
3
4

ภาพที .9 หน้าจอหลัก (ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนกและผูจ้ ดั การ)
หลังจากทีผูใ้ ช้ทาํ การเข้าสู่ ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอหลัก ซึงหน้าจอหลักจะแบ่งออกเป็ น
3 รู ป แบบเปลียนแปลงตามผู ้ ใ ช้ ทีทํา การล็ อ กอิ น โดยยึ ด ตามระดับ หน้า ที ของตํา แหน่ ง งาน
ประกอบด้วย ผูใ้ ช้ทีอยู่ในระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ทอยู
ี ใ่ นระดับหัวหน้าแผนกหรื อผูจ้ ดั การ ผูใ้ ช้ที
อยู่ ในระดับผูบ้ ริ หาร ตัวอย่า งการเข้า สู่ ร ะบบแบบทีสอง จะเป็ นการเข้าสู่ ร ะบบโดยผูใ้ ช้ร ะดับ
หัวหน้าแผนกและผูจ้ ดั การ จะประกอบไปด้วยเมนูดงั นี
1.
2.
3.
4.
5.

REQUEST OF ABSENCE
CHECK REQUEST OF ABSENCE
CHECK APPROVE
HISTORY
Logout
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ภาพที 4.10 หน้าจอ REQUEST OF ABSENCE
แสดงข้อมูล ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง รหัสพนักงาน กลุ่ม ฝ่ าย แผนก เบอร์ โทรศัพท์ของ
แผนก สิ ทธิในการลากิ จ สิ ทธิ ในการลาพักร้อน สิ ทธิ ในการลาป่ วย สิ ทธิ ในการลาอืนๆ
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1
2
4
3
5
ภาพที .11 หน้าจอ REQUEST OF ABSENCE (ต่อ)
ส่ วนของ Form absence จะเป็ นการกรอกข้อมูลเพือทําการลาหยุด มีขนตอนดั
ั
งนี
1.
2.
3.
4.
5.

เลือกประเภทการลาหยุด ประกอบด้วย ลากิจ ลาป่ วย ลาพักร้อน เป็ นต้น
ระบุเหตุผลทีทําการลา
เลือกวันทีเริ มลาหยุด
เลือกวันสิ นสุ ดการลาหยุด
กดส่ งเพือทําการส่ งแบบฟอร์ ม
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ภาพที .12 หน้าจอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (รอการอนุ มตั ิ)
หลัง จากที ผู ้ใ ช้ ก รอก Form absence ครบถ้ ว นและกดส่ ง แล้ ว ระบบจะนํา มาสู่ หน้ า
ตรวจสอบใบแบบฟอร์ มใบลา ซึงจะแสดงข้อมูลการลาของผูใ้ ช้ทีทําการส่ งถึงขันตอนใดแล้ว ทําให้
ผูใ้ ช้สามารถติดตามใบลาของตนเองได้

ภาพที .13 หน้าจอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ผ่านการอนุมตั ิแล้ว)
หลังจากทีคําขอลาของผูใ้ ช้ได้รับการอนุมตั ิจาก ผูบ้ ริ หารจะปรากฏปุ่ ม Reject ขึนเพือ
ยกเลิกการลาทีผูใ้ ช้ทาํ การขอลาและได้รับการอนุ มตั ิจาก ผูบ้ ริ หารแล้ว
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ภาพที 4.14 หน้าจอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ยกเลิกแล้ว)
หลังจากทีผูใ้ ช้กดปุ่ ม Reject จะแสดงข้อมูลเกียวกับการลาของผูใ้ ช้ทได้
ี ทาํ การยกเลิก

1

ภาพที .15 หน้าจอ CHECK APPROVE
ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร จะมีอาํ นาจในการอนุ มตั ิการลาหยุดให้แ ก่
ผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป หลังจากทีผูใ้ ช้ร ะดับพนักงานทัวไปทํา การส่ งคําขอลาหยุด ผูใ้ ช้ระดับ
หัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร จะเห็นคําขอลาหยุดของพนักงานระดับผูใ้ ช้ทวไปภายใต้
ั
สังกัด
ทีตนเองดูแลอยู่เท่านัน จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์ มการลาหยุดทีร้ องขอมาได้
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2
1

ภาพที .16 หน้าจอตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์ มการลาหยุด
หลัง จากกดดู ข ้อ มู ล เพิ มเติ มของคํา ร้ อ งขอลาหยุ ด จะปรากฏข้อมู ล ของผู ้ร้ อ งขอและ
แบบฟอร์ มของผู้ร้ องขอ ผูใ้ ช้ร ะดับหัวหน้าแผนก ผู ้จดั การและผู้บริ หาร สามารถเลื อกได้ว่า จะ
อนุมตั ใิ ห้ลาหยุด หรื อไม่อนุมตั ใิ ห้ลาหยุด

ภาพที .17 หน้าจอ HISTORY
แสดงประวัตกิ ารอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิคาํ ร้องขอลาหยุด ทีมีการร้ องขอมายังผูใ้ ช้เอง
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1

4

2
3

ภาพที .18 หน้าจอหลัก (ผูใ้ ช้ระดับผูบ้ ริ หาร)
หลังจากทีผูใ้ ช้ทาํ การเข้าสู่ ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอหลัก ซึงหน้าจอหลักจะแบ่งออกเป็ น
3 รู ป แบบเปลียนแปลงตามผู ้ ใ ช้ ทีทํา การล็ อ กอิ น โดยยึ ด ตามระดับ หน้า ที ของตํา แหน่ ง งาน
ประกอบด้วย ผูใ้ ช้ทีอยู่ในระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ทอยู
ี ใ่ นระดับหัวหน้าแผนกหรื อผูจ้ ดั การ ผูใ้ ช้ที
อยู่ ในระดับผูบ้ ริ หาร ตัวอย่า งการเข้า สู่ ร ะบบแบบทีสอง จะเป็ นการเข้าสู่ ร ะบบโดยผูใ้ ช้ร ะดับ
หัวหน้าแผนกและผูจ้ ดั การ จะประกอบไปด้วยเมนูดงั นี
1.
2.
3.
4.

CHECK APPROVE
HISTORY
REPORT
Logout
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ภาพที .19 หน้าจอ CHECK APPROVE
ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร จะมีอาํ นาจในการอนุ มตั ิการลาหยุดให้แ ก่
ผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป หลังจากทีผูใ้ ช้ร ะดับ พนักงานทัวไปทํา การส่ งคําขอลาหยุด ผูใ้ ช้ระดับ
หัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร จะเห็นคําขอลาหยุดของพนักงานระดับผูใ้ ช้ทวไปภายใต้
ั
สังกัด
ทีตนเองดูแลอยู่เท่านัน จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์ มการลาหยุดทีร้ องขอมาได้
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ภาพที .20 หน้าจอตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์ มการลาหยุด
หลัง จากกดดู ข ้อ มู ล เพิ มเติ มของคํา ร้ อ งขอลาหยุ ด จะปรากฏข้อมู ล ของผู ้ร้ อ งขอและ
แบบฟอร์ มของผู้ร้ องขอ ผูใ้ ช้ร ะดับหัวหน้าแผนก ผู ้จดั การและผู้บริ หาร สามารถเลื อกได้ว่า จะ
อนุมตั ใิ ห้ลาหยุด หรื อไม่อนุมตั ใิ ห้ลาหยุด

ภาพที .21 หน้าจอ HISTORY
แสดงประวัตกิ ารอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิคาํ ร้องขอลาหยุด ทีมีการร้ องขอมายังผูใ้ ช้เอง

35

2
1

3

ภาพที .22 หน้าจอ REPORT
แสดงข้อมูลการลาหยุดทีเสร็ จสมบูรณ์ผ่านการอนุ มตั ิทงหมด
ั
ของผูใ้ ช้ระดับพนักงาน
ทัวไป ระดับหัวหน้าแผนกและผูจ้ ดั การ ทีอยูภ่ ายใต้การดูแลของตนเองทังหมด สามารถกดค้นหา
ข้อมูลแบบวันต่อวันหรื อ วันทีต้องการได้
1. เลือกวันทีต้องการเริ มดูรายงาน
2. เลือกวันทีต้องการสิ นสุ ดการดูรายงาน
3. กดปุ่มเพือค้นหาข้อมูลรายงานทีต้องการ ตามวันทีเลือกไว้
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ภาพที .23 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
หน้าจอแรกสําหรั บการเปิ ดใช้ระบบ คือหน้าจอการเข้าสู่ ระบบเว็บไซต์บริ หารการลางานของ
พนักงาน บริ ษทั ควินท์คอเปอร์ เรชัน จํากัด ซึงมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1.กรอกชือผูใ้ ช้
2.กรอกรหัสผ่าน
3.ปุ่มเข้าสู่ ระบบ
4.ปุ่มย้อนกลับไปยัง เว็บไซต์ quintorg.com
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ภาพที .24 หน้าจอหลัก (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอหลักของผูด้ ูแลระบบ ของเว็บไซต์บริ หารการลางานของพนักงาน บริ ษทั ควินท์
คอเปอร์ เรชัน จํากัด ซึ งมีเมนูตา่ งๆ ดังนี
1. ADD
-ADD EMPLOYEE
-ADD POSITION
-ADD DEPARTMENT
-ADD COTTON
-ADD GROUP
-ADD COMPANY
2. UPDATE
-UPDATE EMPLOYEE
-UPDATE POSITION
-UPDATE DEPARTMENT
-UPDATE COTTON
-UPDATE GROUP
-UPDATE COMPANY
-UPDATE LEAV ENITITLE
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3. REPORT
-WAIT FOR APPROVE
-APPROVE
-REJECT
4. Logout
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ภาพที .25 หน้าจอ ADD EMPLOYEE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน้าจอเพิมข้อมูลพนักงาน มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกรหัสพนักงานทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
เลือกคํานําหน้าชือภาษาไทยทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือภาษาไทยทีต้องการจะเพิมข้อมูล
กรอกนามสกุลภาษาไทยทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
เลือกคําหน้าชือภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิมข้อมูล
กรอกชือภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกนามสกุลภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
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ภาพที .26 หน้าจอ ADD EMPLOYEE (ต่อ)
8. กรอกอีเมล์ของพนักงานทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
9. หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
10. เลือกบริ ษทั ทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
11. เลือกตําแหน่งทีต้องการจะเพิมข้อมูล
12. เลือกแผนกทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
13. เลือกฝ่ ายทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
14. เลือกกลุ่มทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
15. กดปุ่มเพือทําการบันทึก
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ภาพที .27 หน้าจอ ADD POSITION

1.
2.
3.
4.

หน้าจอเพิมข้อมูลตําแหน่ง มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกรหัสตําแหน่งทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือตําแหน่งภาษาไทยทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือตําแหน่งภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กดปุ่มเพือบันทึกตําแหน่ง
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ภาพที .28 หน้าจอ ADD DEPARTMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน้าจอเพิมข้อมูลแผนก มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกรหัสแผนกทีต้องการจะเพิมข้อมูล
กรอกชือแผนกภาษาไทยทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือแผนกภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกอักษรย่อของแผนกทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
เลือกหัวหน้าแผนกทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
เลือกฝ่ ายทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กดปุ่มเพือบันทึก
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ภาพที .29 หน้าจอ ADD COTTON

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน้าจอเพิมข้อมูลฝ่ าย มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกรหัสฝ่ ายทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือฝ่ ายภาษาไทยทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือฝ่ ายภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิมข้อมูล
กรอกอักษรย่อของฝ่ ายทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
เลือกผูจ้ ดั การฝ่ ายทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
เลือกกลุ่มทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กดปุ่มเพือบันทึก
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ภาพที .30 หน้าจอ ADD GROUP

1.
2.
3.
4.
5.

หน้าจอเพิมข้อมูลกลุ่ม มีข นตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกรหัสกลุ่มทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือกลุ่มภาษาไทยทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กรอกชือกลุ่มภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิมข้อมูล
เลือกผูบ้ ริ หารสําหรับดูแลกลุม่ ทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
กดปุ่มเพือบันทึก
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ภาพที .31 หน้าจอ ADD COMPANY
หน้าจอเพิมข้อมูลบริ ษทั มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. กรอกชือบริ ษทั ภาษาไทยทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
2. กรอกชือบริ ษทั ภาษาอังกฤษทีต้องการจะเพิ มข้อมูล
3. กดปุ่มเพือบันทึก
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ภาพที .32 หน้าจอเลือก UPDATE EMPLOYEE
หน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. ค้นหาชือพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กดไอคอนเพือเลือกพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
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ภาพที .33 หน้าจอ UPDATE EMPLOYEE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลังจากเลือกพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูลได้แล้ว จะมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
เลือกคํานําหน้าชือภาษาไทยของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกชือภาษาไทยของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกนามสกุลภาษาไทยของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
เลือกคําหน้าชือภาษาของพนักงานอังกฤษทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกชือภาษาอังกฤษของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกนามสกุลภาษาอังกฤษของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
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ภาพที .34 หน้าจอ UPDATE EMPLOYEE( ต่อ)
7. กรอกอีเมล์ของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
8. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
9. กรอกชือผูใ้ ช้ของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
10. กรอกรหัสผ่านของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
11. เลือกบริ ษทั ของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
12. เลือกตําแหน่งของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
13. เลือกแผนกของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
14. เลือกฝ่ ายของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
15. เลือกกลุ่มของพนักงานทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
16. กดปุ่มเพือบันการแก้ไขข้อมูล
17. กดปุ่มเพือลบพนักงานออกจากระบบ
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ภาพที .35 หน้าจอเลือก UPDATE POSITION
หน้าจอแก้ไขข้อมูลตําแหน่ง มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. ค้นหาชือตําแหน่งทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กดไอคอนเพือเลือกตําแหน่งทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
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ภาพที .36 หน้าจอ UPDATE POSITION
หลังจากเลือกตําแหน่งทีต้องการจะแก้ไขข้อมูลได้แล้ว จะมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. กรอกชือตําแหน่งภาษาไทยทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กรอกชือตําแหน่งภาษาอังกฤษทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
3. กดปุ่มเพือบันทึกการแก้ไขข้อมูล
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ภาพที .37 หน้าจอเลือก UPDATE DEPARTMENT
หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนก มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. ค้นหาชือแผนกทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กดไอคอนเพือเลือกแผนกทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
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ภาพที .38 หน้าจอ UPDATE DEPARTMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลังจากเลือกแผนกทีต้องการจะแก้ไขข้อมูลได้แล้ว จะมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกชือแผนกภาษาไทยทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกชือแผนกภาษาอังกฤษทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกอักษรย่อของแผนกทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
เลือกหัวหน้าแผนกของแผนกทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
เลือกฝ่ ายของแผนกทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กดปุ่มเพือบันทึกการแก้ไขข้อมูล
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ภาพที .39 หน้าจอเลือก UPDATE COTTON
หน้าจอแก้ไขข้อมูลฝ่ าย มีข นตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. ค้นหาชือฝ่ ายทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กดไอคอนเพือเลือกฝ่ ายทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
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ภาพที 4.40 หน้าจอ UPDATE COTTON

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลังจากเลือกฝ่ ายทีต้องการจะแก้ไขข้อมูลได้แล้ว จะมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกชือฝ่ ายภาษาไทยทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกชือฝ่ ายภาษาอังกฤษทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกอักษรย่อของฝ่ ายทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
เลือกผูจ้ ดั การฝ่ ายของฝ่ ายทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
เลือกกลุ่มของฝ่ ายทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กดปุ่มเพือบันทึกการแก้ไขข้อมูล
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ภาพที 4.41 หน้าจอเลือก UPDATE GROUP
หน้าจอแก้ไขข้อมูลกลุ่ม มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. ค้นหาชือกลุม่ ทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กดไอคอนเพือเลือกกลุ่มทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
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ภาพที 4.42 หน้าจอ UPDATE GROUP

1.
2.
3.
4.

หลังจากเลือกกลุ่มทีต้องการจะแก้ไขข้อมูลได้แล้ว จะมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
กรอกชือกลุ่มภาษาไทยทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กรอกชือกลุ่มภาษาอังกฤษทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
เลือกผูบ้ ริ หารสําหรับดูแลกลุม่ ทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
กดปุ่มเพือบันทึกการแก้ไขข้อมูล
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ภาพที 4.43 หน้าจอเลือก UPDATE COMPANY
หน้าจอแก้ไขข้อมูลบริ ษทั มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. ค้นหาชือบริ ษทั ทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กดไอคอนเพือเลือกบริ ษทั ทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
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ภาพที 4.44 หน้าจอ UPDATE COMPANY
หลังจากเลือกบริ ษทั ทีต้องการจะแก้ไขข้อมูลได้แล้ว จะมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. กรอกชือบริ ษทั ภาษาไทยทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
2. กรอกชือบริ ษทั ภาษาอังกฤษทีต้องการจะแก้ไขข้อมูล
3. กดปุ่มเพือบันทึกการแก้ไขข้อมูล
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ภาพที 4.45 หน้าจอเลือก UPDATE LEAV ENTITLEMENT
หน้าจอแก้ไขข้อมูลสิ ทธิ การลาหยุด มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ดังนี
1. ค้นหาชือพนักงานทีต้องการจะแก้ไขสิ ทธิ การลาหยุด
2. กดไอคอนเพือเลือกพนักงานทีต้องการจะแก้ไขสิ ทธิ การลาหยุด
3. กดปุ่มเพือเลือกพนักงานทุกคนเพือจะแก้ไขสิ ทธิ การลาหยุด
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ภาพที 4.46 หน้าจอ UPDATE LEAV ENTITLEMENT
หลังจากเลือ กพังงานทีต้องการจะแก้ไ ขสิ ทธิ การลาหยุ ดได้แ ล้ว จะมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ
ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กรอกจํานวนวันของสิ ทธิ การลากิ จทีต้องการแก้ไข
กรอกจํานวนชัวโมงของสิ ทธิ การลากิจทีต้องการแก้ไข
กรอกจํานวนวันของสิ ทธิ การลาพักร้อนทีต้องการแก้ไข
กรอกจํานวนชัวโมงของสิ ทธิ การลาพักร้อนทีต้องการแก้ไข
กรอกจํานวนวันของสิ ทธิ การลาป่ วยทีต้องการแก้ไข
กรอกจํานวนชัวโมงของสิ ทธิ การลาป่ วยทีต้องการแก้ไข
กรอกจํานวนวันของสิ ทธิ การลากิ จทีต้องการแก้ไข
กรอกจํานวนชัวโมงของสิ ทธิ การลาป่ วยทีต้องการแก้ไข
กดปุ่มเพือบันทึกการแก้ไข
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ภาพที .47 หน้าจอ REPORT (Wait for approve)
หน้าจอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนกหรื อ
ผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การทีอยู่ขนตอนรอการอนุ
ั
มตั ิมาแสดง สามารถเรี ยกดูได้แบบวันต่อวันหรื อวันที ที
ต้องการถึงวันทีทีต้องการได้

ภาพที .48 หน้าจอ REPORT (Approve)
หน้าจอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนกหรื อ
ผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การทีอยู่ขนตอนอนุ
ั
มตั ิเสร็ จสมบูรณ์ แล้วมาแสดง สามารถเรี ยกดูได้แบบวัน ต่อ วัน
หรื อวันทีทีต้องการถึงวันทีทีต้องการได้
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ภาพที .49 หน้าจอ REPORT (Reject)
หน้าจอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนกหรื อ
ผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การทียกเลิกคําร้ องขอลาหยุดมาแสดง สามารถเรี ยกดูได้แบบวันต่อวันหรื อ วัน ที ที
ต้องการถึงวันทีทีต้องการได้
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ทดสอบโปรแกรม

ภาพที 4.50 หน้าเข้าสู่ ระบบ
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ ต้องทําการกรอกชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่านเพือเข้าสู่ ระบบ

ภาพที 4.51 หน้าเข้าสู่ ระบบ (Please fill username and password)
ผูใ้ ช้ง านเว็บไซต์จะต้องทํา การกรอกชือผู้ใช้ และรหัสผ่ า น ก่ อนทีจะกดปุ่ มเข้า สู่ ร ะบบ มิ
เช่นนันระบบจะแจ้งเตือน “Please fill username and password”
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ภาพที 4.52 หน้าเข้าสู่ ระบบ (Username or password incorrect Please try again)
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์จะต้องทําการกรอกชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้องก่อนทีจะกดปุ่ มเข้าสู่
ระบบ มิเช่นนันระบบจะแจ้งเตือน “ Username or password incorrect Please try again”

ภาพที 4.53 หน้าเข้าสู่ ระบบ (Welcome ตามด้วยชือผูใ้ ช้ทีทําการเข้าสู่ ระบบ)
เมือผูใ้ ช้งานเว็บไซต์กรอกชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่านถูกต้องและกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ระบบจะแจ้ง
เตือน “Welcome ตามด้วยชือผูใ้ ช้ทีทําการเข้าสู่ ระบบ”

ภาพที 4.54 หน้าจอหลัก
หลังจากทีผูใ้ ช้กรอกชือผูใ้ ช้และรหัสผ่านได้อย่างถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าจอหลัก
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ภาพที 4.55 หน้าจอหลัก (Confirm logout)
เมือผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ตอ้ งการจะออกจากระบบ กดปุ่มออกจากระบบ ระบบจะแจ้งเตือน
“Confirm logout”

ภาพที 4.56 หน้าจอ REQUEST OF ABSENCE
เมือผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ตอ้ งการจะทําคําร้ องขอลาหยุด ผูใ้ ช้จะต้องไปทีเมนู REQUEST OF
ABSENCE จากนันทําการกรอกข้อมูลลงใน Form absence เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ ม
SEND

ภาพที 4.57 หน้าจอ REQUEST OF ABSENCE (Send Successfully)
เมือผูใ้ ช้งานเว็บไซต์กดปุ่ ม SEND แล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Send Successfully”
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ภาพที 4.58 หน้าจอ CHECK APPROVE
เมือผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ระดับพนักงานทัวไป ระดับหัวหน้าแผนกหรื อระดับผูจ้ ดั การ ทํา การส่ ง
คําร้ องขอลาหยุดแล้ว ผูใ้ ช้ระดับผูบ้ ริ หารจะมีหน้าทีในการตรวจสอบและเลือกว่าจะอนุมตั ิหรื อไม่
อนุ มตั ใิ ห้คาํ ขอลาหยุด

ภาพที 4.59 หน้าจอ CHECK APPROVE (Approve)
เมือผูใ้ ช้ระดับผูบ้ ริ หารตรวจสอบและเลือกว่าจะอนุมตั ใิ ห้คาํ ขอลาหยุดนี ผ่านการอนุ มตั ิ
ระบบจะแจ้งเตือน “You want to approve ตามด้วยชื อของผูใ้ ช้ทีร้ องขอลาหยุด Yes or No”
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ภาพที 4.60 หน้าจอ CHECK APPROVE (Not approve)
เมือผูใ้ ช้ระดับผูบ้ ริ หารตรวจสอบและเลือกว่าจะอนุมตั ใิ ห้คาํ ขอลาหยุดนี ไม่ผา่ นการอนุ มตั ิ
ระบบจะแจ้งเตือน “You do not want to approve ตามด้วยชือของผูใ้ ช้ทีร้ องขอลาหยุด Yes or No”

ภาพที 4.61 หน้าเข้าสู่ ระบบ
ผูด้ ูแลระบบต้องทําการกรอกชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่านเพือเข้าสู่ ระบบ

ภาพที 4.62 หน้าเข้าสู่ ระบบ (Please fill username and password)
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทําการกรอกชื อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ก่อนทีจะกดปุ่มเข้าสู่ ระบบ มิเช่ นนัน
ระบบจะแจ้งเตือน “Please fill username and password”
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ภาพที 4.63 หน้าเข้าสู่ ระบบ (Username or password incorrect Please try again)
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทําการกรอกชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้องก่อนทีจะกดปุ่มเข้าสู่ ระบบ มิ
เช่นนันระบบจะแจ้งเตือน “Username or password incorrect Please try again”

ภาพที 4.64 หน้าเข้าสู่ ระบบ (Welcome Admin)
ผูด้ ูแลระบบกรอกชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่านถูกต้องและกดปุ่ มเข้าสู่ ระบบ ระบบจะแจ้งเตือน
“ Welcome Admin”
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ภาพที 4.65 หน้าจอหลัก
หลังจากทีผูด้ แู ลระบบกรอกชือผูใ้ ช้และรหัสผ่านได้อย่างถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว จะพบกับ
หน้าจอหลัก

ภาพที 4.66 หน้าจอหลัก (Confirm logout)
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะออกจากระบบ กดปุ่ มออกจากระบบ ระบบจะแจ้งเตือน “Confirm
logout”
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ภาพที 4.67 หน้าจอ ADD EMPLOYEE
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะเพิ มข้อมูลพนักงาน เข้าใช้ระบบจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
หลังจากนันกดปุ่ ม Save

ภาพที 4.68 หน้าจอ ADD EMPLOYEE (Insert Employee Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Save เพือบันทึกการเพิ มพนักงานแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Insert
Employee Success”
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ภาพที 4.69 หน้าจอ ADD POSITION
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะเพิ มข้อมูลตําแหน่ง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนันกดปุ่ม
Save

ภาพที 4.70 หน้าจอ ADD POSITION (Insert Position Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Save เพือบันทึกการเพิ มตําแหน่งแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Insert
Department Success”
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ภาพที 4.71 หน้าจอ ADD COTTON
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะเพิ มข้อมูลฝ่ าย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนันกดปุ่ม Save

ภาพที 4.72 หน้าจอ ADD COTTON (Insert Cotton Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Save เพือบันทึกการเพิ มฝ่ ายแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Insert Cotton
Success”
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ภาพที 4.73 หน้าจอ ADD DEPARTMENT
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะเพิ มข้อมูลแผนก กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนันกดปุ่ ม Save

ภาพที 4.74 หน้าจอ ADD DEPARTMENT ( Insert Department Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Save เพือบันทึกการเพิ มแผนกแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Insert
Department Success”
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ภาพที 4.75 หน้าจอ ADD GROUP
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะเพิ มข้อมูลกลุ่ม กรอกข้อ มูลให้ครบถ้วน หลังจากนันกดปุ่ม Save

ภาพที 4.76 หน้าจอ ADD GROUP( Insert Group Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Save เพือบันทึกการเพิ มกลุ่มแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Insert Group
Success”
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ภาพที 4.77 หน้าจอ ADD COMPANY
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะเพิ มข้อมูลบริ ษทั กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนันกดปุ่ ม
Save

ภาพที 4.78 หน้าจอ ADD COMPANY (Insert Company Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Save เพือบันทึกการเพิ มบริ ษทั แล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Insert
Company Success”
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ภาพที 4.79 หน้าจอ UPDATE EMPLOYEE
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะแก้ไขข้อมูลพนักงาน ให้ทาํ การเลือกพนักงานทีต้องจะแก้ไข
ข้อมูล หลังจากทีแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ นแล้ว กดปุ่ ม Update

ภาพที 4.80 หน้าจอ UPDATE EMPLOYEE (Update Employee Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Update เพือบันทึกการแก้ไขพนักงานแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Update
Employee Success”
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ภาพที 4.81 หน้าจอ UPDATE POSITION
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะแก้ไขข้อมูลตําแหน่ง ให้ทาํ การเลือกตําแหน่งทีต้องจะแก้ไขข้อมูล
หลังจากทีแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ นแล้ว กดปุ่ ม Update

ภาพที 4.82 หน้าจอ UPDATE POSITION( Update Position Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Update เพือบันทึกการแก้ไขตําแหน่งแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Update
Position Success”
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ภาพที 4.83 หน้าจอ UPDATE DEPARTMENT
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะแก้ไขข้อมูลแผนก ให้ทาํ การเลือกแผนกทีต้องจะแก้ไขข้อมูล
หลังจากทีแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ นแล้ว กดปุ่ ม Update

ภาพที 4.84 หน้าจอ UPDATE DEPARTMENT ( Update Department Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Update เพือบันทึกการแก้ไขแผนกแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Update
Department Success”
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ภาพที 4.85 หน้าจอ UPDATE COTTON
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะแก้ไขข้อมูลฝ่ าย ให้ทาํ การเลือกฝ่ ายทีต้องจะแก้ไขข้อมูล หลังจาก
ทีแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ นแล้ว กดปุ่ ม Update

ภาพที 4.86 หน้าจอ UPDATE COTTON( Update Cotton Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Update เพือบันทึกการแก้ไขฝ่ ายแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Update
Department Success”
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ภาพที 4.87 หน้าจอ UPDATE GROUP
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะแก้ไขข้อมูลกลุ่ม ให้ทาํ การเลือกกลุ่มทีต้องจะแก้ไขข้อมูล
หลังจากทีแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ นแล้ว กดปุ่ ม Update

ภาพที 4.88 หน้าจอ UPDATE GROUP ( Update Group Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Update เพือบันทึกการแก้ไขกลุ่มแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Update
Group Success”
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ภาพที 4.89 หน้าจอ UPDATE COMPANY
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะแก้ไขข้อมูลบริ ษทั ให้ทาํ การเลือกบริ ษทั ทีต้องจะแก้ไขข้อมูล
หลังจากทีแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ นแล้ว กดปุ่ ม Update

ภาพที 4.90 หน้าจอ UPDATE COMPANY (Update Company Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Update เพือบันทึกการแก้ไขบริ ษทั แล้ว ระบบจะแจ้งเตือน “Update
Company Success”
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ภาพที 4.91 หน้าจอ UPDATE LEAV ENTITLEMENT
เมือผูด้ แู ลระบบต้องการจะแก้ไขข้อมูลสิ ทธิการลาหยุด ให้ทาํ การเลือกสิ ทธิการลาหยุดทีต้อง
จะแก้ไขข้อมูล หลังจากทีแก้ไขข้อมูลเสร็ จสิ นแล้ว กดปุ่ ม Update

ภาพที 4.92 หน้าจอ UPDATE LEAV ENTITLEMENT (Update Leav entitlement Success)
เมือผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม Update เพือบันทึกการแก้ไขสิ ทธิการลาหยุดแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน
“Update Leav entitlement Success”
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ภาพที .93 หน้าจอ REPORT (Wait for approve)
หน้าจอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนกหรื อ
ผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การทีอยู่ขนตอนรอการอนุ
ั
มตั ิมาแสดง สามารถเรี ยกดูได้แบบวันต่อวันหรื อวันที ที
ต้องการถึงวันทีทีต้องการได้
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ภาพที .94 หน้าจอ REPORT (Approve)
หน้าจอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนกหรื อ
ผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การทีอยู่ขนตอนอนุ
ั
มตั ิเสร็ จสมบูรณ์ แล้วมาแสดง สามารถเรี ยกดูได้แบบวัน ต่อ วัน
หรื อวันทีทีต้องการถึงวันทีทีต้องการได้
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ภาพที .95 หน้าจอ REPORT (Reject)
หน้าจอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ ช้ระดับพนักงานทัวไป ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้าแผนกหรื อ
ผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การทียกเลิกคําร้ องขอลาหยุดมาแสดง สามารถเรี ยกดูได้แบบวันต่อวันหรื อ วัน ที ที
ต้องการถึงวันทีทีต้องการได้

บทที
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
. สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปโครงงาน
ระบบบริ หารจัดการการลาหยุดของพนักงานได้เข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หาร
บุคลากรในเรื องของการขาดลางานของพนักงานช่วยลดระยะเวลาและลดปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน เช่น
การตามเรื องในการขออนุ มตั ิการลา การทําแบบฟอร์ มใบลาสู ญหายหรื อชํารุ ด เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า
ระบบบริ หารจัด การการลาหยุดของพนักได้เข้ามาช่ วยลดความซับซ้อน และลดปั ญ หาทีเกิดขึน ซึ ง
ระบบเข้ามาช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานบริ ษทั ควินท์ คอร์เปอเรชัน จํากัด โดยระบบบริ หาร
จัดการการลาหยุดของพนักงานได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้ในระยะยาวมีการจัดเก็บฐานข้อมูล และ
การจัดการข้อมูลพืนฐานทีดี ผูด้ ูแลระบบสามารถบริ หารจัดการได้ง่ายรวมถึงผูใ้ ช้หรื อพนักงานภายใน
บริ ษทั ก็สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ ว โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการการลาหยุดของพนักงานเพือเข้ามาช่วยให้การ
ดําเนิ นงานภายในบริ ษทั สะดวกรวดเร็ วมากยิ งขึน ลดปั ญหาทีเกิดขึนและแก้ไขให้ถูกจุดเพือเข้ามาช่วย
ให้การดําเนินงานเป็ นไปตามระบบของบริ ษทั
. . ข้อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
หลังจากทีพนักงานส่งคําขอลาไปยังหัวหน้าแผนกนัน จะส่งผ่านทางอีเมลการทีหัวหน้าแผนก
จะอนุ มตั ิหรื อไม่อนุ มตั ินัน หัวหน้าจะต้องล็อกอินเข้าสู่ ระบบทุกครัง ไม่สามารถเลือกอนุ มตั ิหรื อไม่
อนุมตั ิผา่ นทางอีเมลทีส่งไปได้
. . ข้อเสนอแนะ
ให้ผอู ้ นุมตั ิทีเป็ นหัวหน้าแผนกหรื อผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร สามารถอนุ มตั ิคาํ ร้องขอลาหยุด ผ่าน
ทางอีเมลที ส่ งไปได้ทัน ที โดยไม่ต ้องทําการล็อกอิน เข้าสู่ ร ะบบจะเพิ มความสะดวกสบายและลด
ขันตอนการใช้งานได้เป็ นอย่างมาก
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. สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง เรี ยนรู ้การทํางานอย่างมืออาชีพ
. . . ได้นาํ ความรู ้ทีเรี ยนมาใช้งาน
. . . เรี ยนรู ้การเข้าสังคม การอยูร่ ่ วมกันในสังคม
. . . ได้เรี ยนรู ้ทาํ สิ งใหม่ ทดลองทําสิ งใหม่
. . . ได้พฒั นาทักษะฝี มือให้เพิ มมากขึน
. . ปัญหาทีพบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
. . . ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม
. . . รู ้จกั ภาษาทีใช้ในการเขียนโปรแกรมน้อยมาก
. . ข้อเสนอแนะ
. . . ควรศึกษาเพิ มเติ มในเรื องของภาษาทีใช้ในการเขียนโปรแกรม
. . . ศึกษาทักษะด้านการสือสาร เพราะสําคัญมากในการสือสารกับผูใ้ ช้งานระบบ
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ภาคผนวก ก
การออกแบบพัฒนาระบบ
ระบบบริ หารจัดการการลาหยุดพนักงาน

หน้าหลัก

การจัดการข้อมูล

คําร้องขอลาหยุด

ข้อมูลพนักงาน

หน้าจอฟอร์ มใบลา

ข้อมูลตําแหน่ ง

หน้าจอตรวจสอบ
สถานะ

ตรวจสอบคําร้อง

ข้อมูลฝ่ าย
ข้อมูลแผนก
ข้อมูลกลุ่ม

หน้าจอรายชือผูย้ นื
คําร้อง
หน้าจอประวัติการ
อนุมตั ิ

รายงาน

หน้าจอรายงานคํา
ร้องขอลาหยุดของ
พนักงานทีเสร็ จ
สมบูรณ์
หน้าจอรายงานคํา
ร้องขอลาหยุดของ
พนักงานทีถึง
ขันตอนรอการ
อนุมตั ิ
หน้าจอรายงานการ
ยกเลิกคําร้องของ
พนักงาน

ภาพที ก.1 Program Map
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พนักงาน
PK

คําร้ องขอลาหยุด
PK

กลุ่ม

รหัสคํา ร้อ ง
PK

ประเภทการลา

รหัสพนักงาน
คํานํา หน้าชือ
ภาษาอังกฤษ

รหัสกล ่มุ

ชือภาษาอังกฤษ
ชือกลุ่ม ภาษาอังกฤษ

รหัสพนักงาน

นามสกุล
ภาษาอังกฤษ

ชือกลุ่ม ภาษาไทย

วันทีเขียนใบลา

รหัสผู้ดูแลกลุ่ม

วันทีเริมลา
วันทีสิน สุดการลา

คํานํา หน้าชือ
ภาษาไทย
ชือภาษาไทย

ฝ่ าย

จํานวนวัน ทีลา

PK

นามสกุล
ภาษาไทย

รหัสฝ่ า ย

จํานวนชั วโมงทีลา
ชือฝ่ ายภาษาอังกฤษ

อีเมล์

เหตุผลการลา
ชือฝ่ ายภาษาไทย

เบอร์ดทรศัพท์

รหัสสถานะ
อัก ษรย่อฝ่ าย

ชือผู้ใช้

รหัสหัว หน้าแผนก
รหัสผูจ้ ดั การฝ่ าย

รหัสผ่าน

รหัสผูจ้ ดั การฝ่ าย
รหัสกลุ่ม

สิ ทธิก ารลากิจ

รหัสผูด้ ูแลกลุ่ม

สิ ทธิก ารลาพัก
ร้อน
แผนก
สิ ทธิก ารลาป่ วย
PK

รหัสแผนก
สิ ทธิก ารลาอืนๆ
ชือแผนกภาษาอังกฤษ

ตําแหน่ง

สถานะ
ชือแผนกภาษาไทย
PK

PK

รหัสตําแหน่ง

รหัสสถานะ
อักษรย่อแผนก
ชือสถานะ

รหัสหัวหน้า แผนก
รหัสฝ่ าย

ชือตําแหน่ง
ภาษาอังกฤษ
ชือตําแหน่ง
ภาษาไทย

ภาพที ก. E-R Diagram (ภาษาไทย)

รหัสตําแหน่ง
รหัสแผนก
รหัสฝ่ าย
รหัสกลุ่ม
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employee
PK

formdepartment
PK

eid

accept

titleemg

aid

ename

eid

aname

esername

fhdate

anameth

titlename

fhid
PK

fhname

pid

fhstart
fhend

enameth
esernameth

department

fhday

PK

em

did

etel

fhhour
dname

username

fhdesc
dnameth

password

staid
ddragonym

kkday

cid
mid

hhday

mid
aid

ssday

pid

ooday
cotton
positionid
PK

cid
cid
cname
posi

status
cnameth
PK

PK

staid

positionid

cdragonym
staname

cottonid
did

poname
ponameth

ภาพที ก.3 E-R Diagram (ภาษาอังกฤษ)

did
aid
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ตารางที ก. รายการตารางข้อมูล
ชือตาราง

คําอธิ บาย

Accept
Cotton
Department
Employee
Formdepartment
Posi
Status

ตารางกลุ่ม
ตารางแผนก
ตารางฝ่ าย
ตารางพนักงาน
ตารางคําร้องขอลาหยุด
ตารางตําแหน่ง
ตารางสถานะ

ตารางที ก. ตารางผูด้ ูแลระบบ (Accept)
Name
Type
P
aid
varchar (10) Yes
aname
varchar (50) No
anameth
varchar (50) No
pid
varchar (10) No

M Refer to
Yes
Yes
Yes
Yes Employee.eid

Description
รหัสกลุ่ม
ชือกลุ่มภาษาอังกฤษ
ชือกลุ่มภาษาไทย
รหัสผูด้ แู ลกลุ่ม

M Refer to
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes Employee.eid
Yes Department.did

Description
รหัสแผนก
ชือแผนกภาษาอังกฤษ
ชือแผนกภาษาไทย
อักษรย่อของแผนก
รหัสหัวหน้าแผนก
รหัสฝ่ าย

ตารางที ก.3 ตารางแผนก (Cotton)
Name
cid
cname
cnameth
cdacronym
cottonid
did

Type
varchar (10)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (4)
varchar (10)
varchar (10)

P
Yes
No
No
No
No
No

92

ตารางที ก.4 ตารางฝ่ าย (Department)
Name
did
dname
dnameth
ddracronym
mid
aid

Type
varchar (10)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (4)
varchar (10)
varchar (10)

P
Yes
No
No
No
No
No

M Refer to
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes Employee.eid
Yes Accept.aid

Description
รหัสฝ่ าย
ชือฝ่ ายภาษาอังกฤษ
ชือฝ่ ายภาษาไทย
อักษรย่อของฝ่ าย
รหัสผูจ้ ดั การฝ่ าย
รหัสกลุ่ม

M
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Description
รหัสพนักงาน
รหัสกลุ่ม
รหัสแผนก
รหัสฝ่ าย
ชือภาษาอังกฤษ
ชือภาษาไทย
นามสกุลภาษาอังกฤษ
นามสกุลภาษาไทย
อีเมล์ของพนักงาน
เบอร์ โทรศัพท์ข องพนักงาน
สิ ทธิการลาพักร้ อน
สิ ทธิการลากิจ
สิ ทธิการลาอืนๆ
รหัสตําแหน่ง
รหัสผ่านของพนักงาน
คํานําหน้าชือภาษาอังกฤษ
คํานําหน้าชือภาษาไทย
สิ ทธิการลาป่ วย
ชือผูใ้ ช้ของพนักงาน

ตารางที ก.5 ตารางพนักงาน (Employee)
Name
eid
aid
cid
did
ename
enameth
esername
esernameth
em
etel
hhday
kkday
ooday
positionid
password
titleeng
titlename
ssday
username

Type
varchar (10)
varchar (10)
varchar (10)
varchar (10)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (10)
int(4)
int(4)
int(4)
varchar (10)
varchar (20)
varchar (20)
varchar (20)
int(4)
varchar (50)

P
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Refer to
Accept.aid
Cotton.cid
Department.did
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ตารางที ก.6 ตารางคําร้ องขอลาหยุด (Formdepartment)
Name
fhid
cid
eid
fhname
fhdate
fhstart
fhend
fhday
fhhour
mid
pid
staid

Type
int (4)
varchar (10)
varchar (10)
varchar (50)
date
date
date
int (4)
int (4)
varchar (10)
varchar (10)
int(4)

P
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

M
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Refer to

P
Yes
No
No

M Refer to
Yes
Yes
Yes

Cotton.cottonid
Employee.eid

Department.mid
Accept.pid
Status.staid

Description
รหัสคําร้ องขอลาหยุด
รหัสแผนก
รหัสพนักงาน
ประเภทการลาหยุด
วันทีเขียนคําร้ อง
วันทีเริ มลาหยุด
วันทีสิ นสุ ดการลาหยุด
จํานวนวันทีลาหยุด
จํานวนชัวโมงทีลาหยุด
รหัสผูจ้ ดั การฝ่ าย
รหัสผูด้ แู ลกลุ่ม
รหัสสถานะ

ตารางที ก.7 ตารางตําแหน่ง (Position)
Name
positionid
poname
ponameth

Type
varchar (10)
varchar (50)
varchar (50)

Description
รหัสตําแหน่ง
ชือตําแหน่งภาษาอังกฤษ
ชือตําแหน่งภาษาไทย

ตารางที ก.8 ตารางสถานะ (Status)
Name
staid
staname

Type
int (4)
varchar (50)

หมายเหตุ
P = Primary Key
M = Mandatory

P M Refer to
Yes Yes
No Yes

Description
รหัสสถานะ
ชือสถานะ
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ข้ อมูลพนักงาน

ข้ อมูลการลา
ผู้อนุมัติ

ข้ อมูลการลา

พนักงาน

0
ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลการลา
ข้ อมูลการลา

ระบบบริหารจัดการการลา
หยุดของพนักงาน

ข้ อมูลพนักงาน
ข้ อมูลแผนก
ผู้ดูแลระบบ

ข้ อมูลฝ่ าย
ข้ อมูลกลุ่ม
ข้ อมูลตําแหน่ง

ภาพที ก.4 Dataflow Diagram Context Diagram
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ภาพที ก.5 Dataflow Diagram Level 0 : ระบบบริ หารการลาหยุดของพนักงาน
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ภาพที ก.6 Dataflow Diagram Level 1 Process 1 : การลา
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ข้อมูลการลา

ภาพที ก.7 Dataflow Diagram Level 1 Process 2 : ตอบกลับคําขอลาหยุด
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ข้ อมูลรายงาน
ผู้อนุมัติ

ผู้ดูแลระบบ

ข้ อมูลการลา

A4 ข้ อมูลการลา

ความต้ อ งการออกรายงาน

ความต้ องการออกรายงาน

9.1
3.1

9.2
3.2
ความต้ องการออกรายงาน

เลือกความต้ องการออก
รายงาน

ออกรายงานพนักงานที
ทําคําร้ องเสร็จสมบูรณ์

ข้ อมูลการลา

A4 ข้ อมูลการลา

9.3
3.3
ข้ อมูลการลา

ความต้ อ งการออกรายงาน

ออกรายงานพนักงานที
ทําคําร้ องถึงขันรอการ
อนุมัติ
ข้ อมูลการลา

A4

ข้ อมูลการลา

9.4
3.4

3.6
9.6
ข้ อมูลการลา

ความต้ อ งการออกรายงาน

ออกรายงานพนักงานที
ทําคําร้ องเสร็จสมบูรณ์
ข้ อมูลการลา

แสดงรายงาน
A4 ข้ อมูลการลา

3.59.5
ข้ อมูลการลา

ความต้ องการออกรายงาน

ออกรายงานพนักงานที
ยกเลิกการลาหยุด
ข้ อมูลรายงาน

ภาพที ก.8 Dataflow Diagram Level 1 Process 3 : ออกรายงาน
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ภาพที ก.9 Dataflow Diagram Level 1 Process 4 : เพิ ม แก้ไข ข้อมูลพืนฐาน
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ภาคผนวก ข
ขันตอนการติดตัง
วิธีการติดตังฐานข้ อมูล มีขันตอนดังนี
1. ใส่ แผ่นติดตังทาง DVD-Drive
2. จะปรากฏ โฟลเดอร์ Email และ ไฟล์ฐานข้อมูล holidaydb.sql

ภาพที ข. รายละเอีย ดไฟล์ขอ้ มูลใน DVD-Drive
เข้า C-panel กรอก Username และ Password กดปุ่ม Log in เพือเข้าสู่ ระบบ C-panel

ภาพที ข.2 หน้าเข้าสู่ ระบบเว็บไซต์ C-panel
หลักจากเข้าสู่ ระบบ C-panel แล้วจะเจอหน้าจอหลักของ C-panel
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ภาพที ข.3 หน้าจอหลัก C-panel
จากนันเลือกทีเมนู MySQL Database Wizard > จากนันตังชือ Database ตามทีต้องการ
และกด Next Step

ภาพที ข.4 หน้าจอ MySQL Database Wizard
หลังจากกดปุ่ม Next Step แล้ว ระบบจะนําพากลับสู่ หน้าจอหลักของ C-panel ให้ทาํ การ
เลือกเมนู phpMyAdmin
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ภาพที ข.5 หน้าจอ phpMyAdmin
จะปรากฏ Database ทีได้ทาํ การสร้างไว้ก่อนหน้านี

ภาพที ข.6 phpMyAdmin quintorg_holidaydb
จากนันให้กดเลือกที quintorg_holidaydb > Import > เลือกไฟล์
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ภาพที ข.7 phpMyAdmin ( Import)
ทําการเลือกไฟล์จาก DVD-Drive จะปรากฏไฟล์ฐานข้อมูล holidaydb.sql เลือกไฟล์ กด
เปิ ด และกด Go

ภาพที ข.8 หน้าจอเลือกไฟล์ฐานข้อมูล
เพียงเท่านีก็ทาํ การติดตัง Database เสร็ จสมบูรณ์
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ภาพที ข.9 ติดตังเสร็ จสมบูรณ์
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วิธีการติดตังเว็บไซต์ มีขันตอนดังนี
1. ใส่ แผ่นติดตังทาง DVD-Drive
2. จะปรากฏ โฟลเดอร์ Email และ ไฟล์ฐานข้อมูล holidaydb.sql

ภาพที ข.10 รายละเอียดไฟล์ขอ้ มูลใน DVD-Drive
เปิ ดโปรแกรม FileZilla จากนันเลือก แฟ้ม > ตัวจัดการทีตัง > ทีตังใหม่

ภาพที ข.11 หน้าจอโปรแกรม FileZilla
จากนันกรอกข้อมูลเกียวกับทีตัง Server ครบถ้วน จากนันกดเชือมต่อ จะปรากฏข้อมูล
ของคอมพิวเตอร์ ทางด้านซ้าย และข้อมูลของ Server ทางด้านขวาให้ทาํ การเลือก ไฟล์ Email จาก
DVD-Drive ทางด้านซ้าย คลิกขวา > อัพโหลด
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ภาพที ข.12 หน้าจอโปรแกรม FileZilla ( อัพโหลด)
เมือทําการอัพโหลดเสร็ จแล้วระบบจะแจ้งเตือน “การถ่ายโอนเสร็ จสิ น”

ภาพที ข.13 การถ่ายโอนเสร็ จสิ น
จากนันให้ทาํ การทดสอบโดยการ เข้าเว็บเบราว์เซอร์ http://quintorg.com/ เพือทําการทดสอบ
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ภาพที ข.14 http://quintorg.com/
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ภาคผนวก ค
รู ประหว่ างการปฏิบตั ิงาน

รู ปที ค. การนําเสนอผลงานให้กบั พนักงานทีปรึ กษา
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รู ปที ค. ออกแบบระบบ

รู ป ค. ขณะเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ
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รู ป ค. วิเคราะห์ออกแบบระบบ

รู ป ค. ขณะเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ
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รู ปที ค. การ Training พนักงานภายในบริ ษทั

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทํา

รหัสนักศึกษา :

5705000030

ชือ – นามสกุล :

นางสาวเนตรชนก

คณะ

:

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา

:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทีอยู่

:

27/639 หมู่ ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผลงาน

:

- พัฒนาระบบบริ หารจัดการการลาหยุด
ของพนักงาน

ไกรเจริ ญ

- พัฒนาเว็บไซต์สมัครงาน

รหัสนักศึกษา :

5705000040

ชือ – นามสกุล :

นายภูริเดช

คณะ

:

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา

:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทีอยู่

:

68/72 หมู่ 4 ต.หอมเกร็ ด อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73110

ผลงาน

:

- พัฒนาระบบบริ หารจัดการการลาหยุด
ของพนักงาน

บัวผัน

- พัฒนาเว็บไซต์แสดงข้อมูลลูกค้า

