ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สุปราณี ลาภโภคาชัย*
ผูชวยศาสตราจารยดร.ธนารัตนชลิดาพงศ**

บทคัดยอ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานและเปนเครื่องมือที่
ชวยใหกระบวนการบริหารจัดการขอมูลและใชในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูล
ตางๆ ภายในองคกรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการทํางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สาร สํา นั ก งานปลัด กระทรวงยุต ิธ รรม ยัง มีง านและขอ มูล บางสว นยัง ถูก จัด เก็บ ใน
รูปแบบเอกสารและแฟมเอกสาร จึงมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับองคกร เพื่อใหสามารถบริหารจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสและรองรับการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
จึงไดทําการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมี
ฟงกชั่นการทํางานหลักดังนี้ ระบบตรวจสอบสิทธิผูใชงานระบบ , ระบบจัดการขอมูลผูใชงาน
ระบบ , ระบบจัดการขอ มูล พื้น ฐาน , ระบบการบัน ทึก ใบลา , ระบบการอนุญ าตใบลา และ
ระบบการจัด ทํา รายงานตา งๆเพื่อชวยลดขั้นตอนการตรวจสอบวันลาและความผิดพลาดของ
ขอมูลได รวมถึงสามารถบริหารจัดการขอมูลบุคลากรและขอมูลการลาได

บทนํา
กระบวนการทํ า งานศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงยุติ ธรรม มี ขอมูล บางสว นยังถูกจัด เก็บ ในรู ป แบบเอกสารและแฟ ม เอกสารจึง
ได นํ า ขั้ น ตอนการลาของเจ า หน า ที่ ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมมาพัฒนาเปนระบบสารสนเทศ ที่มีการจัดเก็บขอมูลใบลาของเจาหนาที่ใน
รูปแบบเอกสารและแฟมเอกสาร ซึ่งขั้นตอนการลาใชหลักเกณฑของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การลาของขาราชการ พ.ศ.2555 โดยแบงประเภทการลาออกเปน 11 ประเภท ดังนี้ การลา
ปวย การลาคลอดบุตร การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรการลากิจสวนตัว การลาพักผอน

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
** ที่ปรึกษาโครงการ
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การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจเลือกหรือ เข า รั บ การเตรี ย ม
พล การไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ปฏิบัติก ารวิจัย หรื อ ดูง าน การลาไปปฏิบัติ ง านในองค ก าร
ระหว างประเทศ การลาติ ด ตามคูสมรส การลาไปฟน ฟู สมรรถภาพด า นอาชี พ เป น ตน
ทํา ใหไ มส ามารถบริห ารจัด การขอ มูล บุค ลากรและขอ มูล การลาได โดยมีแ นวคิด นํา เอกสาร
เหลา นั้น มาพัฒนาระบบสารสนเทศใหอยูในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อชวยลดขั้นตอนการ
ตรวจสอบวันลาและความผิดพลาดของขอมูลได รวมถึงสามารถบริหารจัดการขอมูลบุคลากรและ
ขอมูลการลาใหมีประสิทธิภาพได

ปญหาและความสําคัญ
ระบบงานเดิม
ขั้นตอนการลาของเจาหนาที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตองกรอกแบบฟอรมหรือใบลา สงใหเจาหนาที่ตรวจสอบจํานวนวันลา
พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ แล ว เจ า หน า ที่ ต รวจสอบเป น ผู เ สนอใบลาให หั ว หน า กลุ ม /ฝ า ย/
ส ว นเพื่อ พิจ ารณาการอนุญ าตใบลา และเสนอใบลาใหผูอํานวยการพิจารณาการอนุญาตใบลา
ตามลําดับภาพที่ 1

ภาพที่ 1ระบบงานเดิม
ปญหาระบบงานเดิม
จากการศึกษาระบบงานเดิมนั้นทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นไดดังนี้
1. ในแตละแบบฟอรม มีการกรอกขอมูลซ้ําซอน เชน ขอมูลบุคลากร เปนตน
2. การตรวจสอบจํานวนวันลา อาจเกิดจากการคํานวณตัวเลขที่ผิดพลาดได
3. สิ้นเปลืองทรัพยากร ไดแก กระดาษ แฟมเอกสาร เปนตน
4. ความปลอดภัยของขอมูล อาจเกิดการสูญหาย หรือ ขอมูลอาจถูกแกไขได
5. ไมมีสารสนเทศที่ชวยในการสนับสนุนการตัดสินในของผูบริหารได
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบ
วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
เป็ นกรอบการทางานที่มีโครงสร้ า งที่ชั ดเจน โดยมีลาดับ กิจกรรมในแต่ละขั้น ตอน
ที่แน่ นอนซึ่งประกอบด้ วย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การริ่เริมและวางแผน System Initiation and Planning
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ System Analysis
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ System Design
ขั้นตอนที่ 4 การสร้ างและทดสอบระบบ System Implementation and Testing
ขั้นตอนที่ 5 การใช้ งานและบารุงรักษาระบบ System Operation and Maintenance
ภาษา PHP
ภาษา PHP มีการทางานเมื่อมีการเปิ ดหน้ าเว็บบราวเซอร์ เว็บบราวเซอร์จะร้ องขอ
ไฟล์ PHP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์จะเรียก PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล์ PHP เพื่อ
ติดต่อฐานข้ อมูลและส่ ง ผลลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ ไ ปประมวลเป็ นภาษา HTML ทั้ง หมดกลั บ ไปยั ง เว็บ
บราวเซอร์ ใ ห้ กับ ผู้ ใ ช้ ง าน ซึ่งภาษา PHP มีความสามารถในการสร้ างฟอร์มโต้ ตอบหรือรับส่ง
ข้ อ มูล กับ ผู้ ใ ช้ มีฟั ง ก์ชั่ น สนับ สนุ น เกี่ย วกับ การจัด การข้ อ ความ และมีค วามสามารถติด ต่อ
ฐานข้ อมูลได้ หลายประเภทรวมถึงการติดต่อกับโปรโตคอลได้ หลากหลาย
JavaScript
เป็ นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ท่ใี ช้ สาหรับสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ ร่วมกับ HTML
เพื่อให้ เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหวและยังสามารถตอบสนองกับผู้งานได้ อย่างทันที เช่น การกรอก
ข้ อ มูล ในแบบฟอร์ม การใช้ เ มาส์ค ลิก เป็ น ต้ น ซึ่ ง มีก ารท างานในลัก ษณะ "แปลความและ
ดาเนินงานไปทีละคาสั่ง " เรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ภาษา
Java และภาษา HTML สามารถทางานข้ ามแพลตฟอร์มได้ ท้งั ฝั่งไคลเอนต์ (Client) และฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ (Server)

การออกแบบและพัฒนาระบบ
สถาปัตยกรรมของระบบ
โครงสร้ างพื้ นฐานระบบเครื อข่ ายของส านั กงานปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม ท างานแบบ
Client-Server โดยมีเครื่องแม่ข่าย (Web Server) ให้ บริการ Web Application และเครื่องแม่ข่าย
(Database Server) ให้ บริการฐานข้ อมูล

772

TCP/IP
Database Server
Leave
/

Web Server
Leave

/

/

/

ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ
การออกแบบ Use Case Diagram
เป็ นแผนภาพที่ใช้ แสดงถึงการทางานของผู้ใช้ ระบบ
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ภาพที่ 3 Use Case Diagram ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบจาลองข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ERD)
เป็ นแบบจาลองที่ใช้ อธิบายโครงสร้ างของฐานข้ อมูลและความสัมพันธ์ของข้ อมูล
(Relationship)

ภาพที่ 4 Entity Relationship Diagram ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ ช้งาน (User interface design : UI)
เป็ นการอธิบายถึงกระบวนการและติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ น
ส่วนที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากผู้ใช้ งานทุกคนต้ องการระบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้ งาน โดย
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ออกแบบระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามสิทธิการใช้ งานระบบ 5 ระดับ ประกอบด้ วย ผู้ลา ,
เจ้ า หน้ า ที่ตรวจสอบ , หั วหน้ ากลุ่ ม/ฝ่ าย/ส่ วน , ผู้ อานวยการกอง/สานั ก/ศู น ย์ เป็ นต้ น ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
1. สิทธิการใช้ งานของผู้ใช้ งานทุกระดับ สามารถบันทึกใบลา แสดงใบลา ค้ นหาใบลา
แก้ ไขใบลา ลบใบลา ยกเลิกใบลา ตรวจสอบสถานะใบลา รวมถึงเรียกดูสถิติวันลาและรายงานสรุป
การลาได้
2. สิทธิการใช้ งานระดับเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ สามารถจั ดการข้ อมู ลบุ คลากรภายในกอง/
สานั ก/ศู นย์ ก าหนดสิทธิ์ผ้ ู มีอ านาจพิ จารณาหรื ออนุ ญ าตการลา และเรี ยกรายงานสรุ ป การลา
(กอง/สานัก/ศูนย์) ได้
3. สิทธิการใช้ งานระดับหัวหน้ ากลุ่ม /ฝ่ าย/ส่วน สามารถตรวจสอบสถานะใบลาของ
กลุ่ม/ฝ่ าย/ส่วน บันทึกการอนุญาตใบลา และเรียกรายงานสรุปการลา(กอง/สานัก/ศูนย์) ได้
4. สิทธิการใช้ งานระดับผู้อานวยการกอง/สานัก/ศูนย์ สามารถตรวจสอบสถานะใบลา
ของกลุ่ม/ฝ่ าย/ส่วน บันทึกการอนุญาตใบลา และเรียกรายงานสรุปการลา(กอง/สานัก/ศูนย์) ได้
5. สิทธิการใช้ งานระดับผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้ อมูลพื้นฐานได้
ผู้ ใช้ งานที่มีสิท ธิตามที่ก ล่ า วข้ า งต้ น จะต้ อ งทาการLogin ทุก ครั้ งเพื่ อเข้ า สู่ร ะบบ หากผู้ใช้ งาน
ต้ องการออกจากระบบหรือเลิกการใช้ งานระบบ ทุกครั้งจะต้ องเลือกเมนู “ออกจากระบบ”
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ สาหรั บสิทธิการใช้ งานของผู้ใช้ งานทุกระดับ มีรายละเอียด
หน้ าจอดังนี้ หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ (Login)
เป็ นหน้ า จอสาหรั บ การเข้ า สู่ร ะบบ (Login) ซึ่งระบบจะทาการตรวจสอบสิทธิการ
ผู้ใช้ งานระบบจากการ Login โดยกรอก username และ password จากนั้นกดปุ่ ม “เข้ าสู่ระบบ”
เพื่อเข้ าสู่ระบบตามสิทธิการใช้ งานระบบ

ภาพที่ 5 หน้ าจอการเข้ าสู่ระบบ (Login)

775

หน้าจอแสดงใบลา
เป็ นหน้ าจอแสดงรายการใบลาตามปี งบประมาณ พร้ อมสถานะการลา และสามารถ
ค้ นหาใบลารวมถึงแถบเครื่องมือที่ใช้ ในการบริหารจัดการข้ อมูลใบลา เช่น เรียกดู แก้ ไข ลบ ยกเลิก
เป็ นต้ น

ภาพที่ 6 หน้ าจอแสดงใบลา
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สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การพั ฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิ กส์ ศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้จัดทาได้ ดาเนินการพั ฒนาระบบตามที่แผนการดาเนินงานที่
กาหนดไว้ ดังนี้
1. เสนอหัวข้ อการพัฒนาระบบ
2. ศึกษาระบบงานเดิม จากการเก็บรวบรวมเอกสาร สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์
3. วิเคราะห์ระบบงานใหม่ ว่าต้ องการฟังก์ช่ันงานอะไรบ้ าง
4. ออกแบบและสร้ างระบบ เพื่อให้ ระบบงานสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาและพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผู้จัดทามีข้อเสนอในการพัฒนาระบบให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้
1. พัฒนาระบบให้ ครอบคลุมกับการทางานในส่วนการคานวณวันลาสะสม
2. คานึงถึงการใช้ งานระบบให้ เกิดประโยชน์ให้ กับองค์กร จึงต้ องมีการจัดทาแผนการ
ฝึ กอบรม เพื่อทาให้ ผ้ ูใช้ งานมีความรู้และความเข้ าใจมากขึ้น
3. เพิ่ มฟั งก์ช่ัน การทางานในอนาคต เช่น การแจ้ งเตือนผ่า นอีเมลล์ รวมถึงจัดทา
รายงานต่างๆ ให้ ตอบสนองกับผู้ใช้ งาน
4. พัฒนาระบบให้ มีการเชื่อมโยงข้ อมูลบุคลากรกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) เพื่อมีความถูกต้ องของข้ อมูล
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