บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การลางานก็ถือเป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายแรงงานอย่างหนึ่ งที่ให้ลูกจ้างสามารถขอลาหยุดงานได้
ซึ่งบริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน่ จากัด ก็ได้ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ในการลาหยุดของพนักงานเช่นกัน ซึ่ ง
ในการทางานการลาหยุดงานนั้นก็ถือว่ามีความสาคัญต่อพนักงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ภายในองค์กร พนักงาน
ทุกคนมีสิทธิ ในการขอลาหยุดงานอาทิ การลาป่ วย การลากิ จ การลาพักร้ อน การลาคลอด เป็ นต้น ซึ่ ง
ขั้นตอนในการขอลาหยุดงานของบริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน่ จากัด นั้นจะใช้วิธีการยื่นแบบฟอร์ มใบลา
ที่ เป็ นกระดาษโดยมี วิธี ก ารดัง นี้ เมื่ อพนักงานต้องการจะขอท าเรื่ องการลาหยุดงานพนัก งานจะนา
แบบฟอร์ มใบลาไปยื่นขอลาหยุดกับผูพ้ ิจารณานั้นคือหัวหน้าฝ่ ายหรื อหัวหน้าแผนกเซ็นอนุ มตั ิการลา
หยุด เมื่ อผูพ้ ิจารณาเซ็ นอนุ มตั ิลาหยุดแล้วพนักงานก็ตอ้ งนาใบแบบฟอร์ มใบลาไปยื่นให้ผูอ้ นุ มตั ิคือ
ผูบ้ ริ หารเซ็ นอนุ มตั ิการลาหยุดด้วยจึงจะสามารถส่ งแบบฟอร์ มใบลาให้แก่ฝ่ายบริ หารบุคลากรได้ จะ
เห็นได้ว่าจากวิธีการขั้นต้นนั้นเป็ นวิธีการดาเนิ นงานที่ซับซ้อน และใช้เวลาเป็ นอย่างมากในการขอยื่น
วันลา
จากปัญหาข้างต้นคณะผูจ้ ดั ทาได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการการลาหยุดของพนักงานเพื่อเข้ามา
ช่วยแก้ไขปั ญหาให้กบั พนักงาน โดยพนักงานสามารถที่จะลางานผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ ซึ่ งเป็ น
เว็บไซต์ออนไลน์ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ใดก็สามารถทาเรื่ องขอลาหยุดงานได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้
แบบฟอร์ มใบลาที่เป็ นกระดาษอีกต่อไป และผูพ้ ิจารณาที่เป็ นหัวหน้างานและผูอ้ นุ มตั ิที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
รวมถึงฝ่ ายบริ หารบุคลากรก็สามารถรับแจ้งเจตจานงถึงความต้องการในการขอลาได้ผา่ นทางอีเมล เมื่อ
ผูล้ ายืน่ ส่ งใบลาผ่านเว็บไซต์ออนไลน์แล้วระบบจะทาการส่ งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผูพ้ ิจารณาหรื อหัวหน้า
ฝ่ ายหรื อหัวหน้าแผนกเมื่ อได้รับการอนุ มตั ิ การลาแล้วระบบจะทาการส่ งอี เมลต่อไปยังผูอ้ นุ มตั ิ หรื อ
ผูบ้ ริ หารเมื่อได้รับการอนุมตั ิแล้วระบบจะทาการส่ งอีเมลตอบกลับไปยังผูล้ า และส่ งอีเมลไปแจ้งยังฝ่ าย
บริ หารบุคลากรเพื่อแจ้งในทราบถึ งการอนุ มตั ิการลาแล้ว นอกจากนี้ ผูล้ ายังสามารถตรวจสอบติดตาม
เรื่ องได้วา่ ผ่านการอนุมตั ิหรื อไม่ รวมถึงผูพ้ ิจารณาและผูอ้ นุมตั ิก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้วา่ อนุ มตั ิ
หรื อไม่อนุ มตั ิใครบ้าง และยังสามารถดู รายงานสรุ ปผลการลาของพนักงานในแต่ละเดื อนได้ และยัง
สามารถตรวจสอบวันลาของตนได้วา่ เหลือวันลาเท่าใดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงาน
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการการลาหยุดของพนัก งานบริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชั่น
จากัด
1.2.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั พนักงานภายในองค์กร
1.2.3 เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการลา
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 คุณสมบัติในส่ วนของผูใ้ ช้ระบบในส่ วนของพนักงานทัว่ ไป มีความสามารถ ดังนี้
1.3.1.1 สามารถทาคาร้องขอลาหยุดได้
1.3.1.2 ตรวจสอบคาร้องการลาหยุดของตนเองได้
1.3.1.3 ตรวจสอบสิ ทธิ การลาหยุดของตนเองได้
1.3.2 คุณสมบัติในส่ วนของผูใ้ ช้ระบบในส่ วนของหัวหน้าแผนกหรื อผูจ้ ดั การ มีความสามารถ
ดังนี้
1.3.2.1 สามารถทาคาร้องขอลาหยุดได้
1.3.2.2 ตรวจสอบคาร้องการลาหยุดของตนเองได้
1.3.2.3 ตรวจสอบสิ ทธิ การลาหยุดของตนเองได้
1.3.2.4 สามารถอนุ มตั ิ หรื อไม่อนุ ม ตั ิ ค าร้ องขอลาหยุดของผูใ้ ช้ระดับ พนังงานทัว่ ไป
ภายใต้สังกัดความดูแลของตนเองได้
1.3.3 คุณสมบัติในส่ วนของผูใ้ ช้ระบบในส่ วนของผูบ้ ริ หาร มีความสามารถ ดังนี้
1.3.3.1 สามารถอนุ มตั ิ หรื อไม่อนุ ม ตั ิ ค าร้ องขอลาหยุดของผูใ้ ช้ระดับ พนังงานทัว่ ไป
ภายใต้สังกัดความดูแลของตนเองได้
1.3.3.2 สามารถเรี ย กดู รายงานการลาหยุดของผูใ้ ช้ระดับ พนัง งานทัว่ ไป ผูใ้ ช้ระดับ
หัวหน้าแผนกหรื อผูใ้ ช้ระดับผูจ้ ดั การ ภายใต้สังกัดการดูแลของตนเองได้
1.3.4 คุณสมบัติของการจัดการพื้นฐานในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ มีความสามารถในการเพิ่ม
แก้ไข ลบ เรี ยกดูขอ้ มูล ดังนี้
1.3.4.1 ข้อมูลพนักงาน
1.3.4.2 ข้อมูลผูบ้ ริ หาร
1.3.4.3 ข้อมูลฝ่ าย
1.3.4.5 ข้อมูลแผนก
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1.3.4.6 ข้อมูลตาแหน่งงาน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ระบบที่ช่วยในการจัดการการลาของพนักงานบริ ษทั ควินท์ คอร์ เปอเรชัน่ จากัด
1.4.2 ผูใ้ ช้งานทาการลางานได้อย่างรวดเร็ ว และช่วยลดงานของฝ่ ายบริ หารงานบุคลากร
1.4.3 ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบจานวนคงเหลือวันลาของตนเองได้

