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บทนํา (INTRODUCTION)

ว ัตถุประสงค์ (Objectives)
๑. เพือให ้ได ้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทใช
ี ้งานใน สป.วท. ได ้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๑ ระบบ
๒. เพือให ้สามารถสืบค ้นข ้อมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เดิมได ้
๓. เพือให ้สามารถติด ต่อ เชือมโยงข ้อมูล สารบรรณกับ หน่ ว ยงานภายนอกองค์ก รได ้ภายใต ้มาตรฐานการ
เชือมโยงข ้อมูลสารบรรณของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เป้าหมายของโครงการ (Project Goals)
เพือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่ สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน 1 ระบบ เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด ้านงานสารบรรณ ตลอดจนรองรับการ
ปฏิบต
ั งิ านของผู ้ปฏิบต
ั งิ านของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับ รวมทังd รองรับ
การติดต่อเชือมโยงกับหน่วยงานภายนอกองค์กรได ้
ภาพรวมของระบบ (System Overview)
ในการออกแบบและพั ฒ นาระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิก ส์ จะอ ้างอิง ตามข ้อกํ า หนดทีได ้รั บจากผู ้ใช ้ภายใน
สป.วท. และข ้อกําหนดในเอกสาร eCMS-Web Service Definition Language (WSDL) โดยมีแผนภาพแสดง
รายละเอียด ดังนีd

แผนภาพการดําเนินงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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การไหลเวียนของข้อมูล (SYSTEM DATA FLOW)

การไหลเวียนของข ้อมูล หรือ Data Flow เป็ นส่วนทีช่วยให ้การวิเคราะห์ระบบงานดําเนินไปได ้โดยง่าย และทําให ้
เกิดความเข ้าใจตรงกันระหว่างผู ้วิเคราะห์ระบบและผู ้พัฒนาระบบ รวมทังd ผู ้ใช ้งานในระบบด ้วย
ข้อตกลงในการไหลเวียนของข้อมูล (System Data Flow Agreement)
ในการจัดทําแผนภาพการไหลเวียนของข ้อมูล มีจุดประสงค์หลักเพืออธิบายภาพรวมของระบบว่ามีการทํางาน
อะไรบ ้าง โดยแสดงเป็ นแผนภาพเพื อให เ้ กิด ความเข า้ ใจในระบบ ซึงการอธิบ ายจะใช ้สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละ
รายละเอียดต่างๆ ดังนีd
•

สัญลักษณ์ทใช
ี ้ในการออกแบบ (Symbol)

o

o

o

o

หมายถึง โพรเซส (Process) เป็ นการประมวลผลแสดงขั น
d ตอนในการ
ดําเนินงาน โดยใช ้รูปวงรี แสดงถึงลําดับของโพรเซสและชือของ
โพรเซสซึงจะสือถึงหน ้าทีของโพรเซสนัน
d

Process

หมายถึง การเคลือนทีของข ้อมูล (Data Flow) เป็ นการแสดงทิศทางการ
เคลือนทีของข ้อมูลจากจุดเริมต ้นไปยังจุดปลายทาง และในแต่ละลูกศรจะมีการระบุประเภท
ของข ้อมูลนัน
d
External
Entity

d สุดของข ้อมูล (External Entity) คือบุคคล
หมายถึง แหล่งกําเนิดหรือส่วนสิน
d สุดของข ้อมูล
องค์กร โปรแกรม หรือหน่วยงานทีเป็ นแหล่งกําเนิดหรือส่วนสิน
D

Data Store

หมายถึง การเก็บข ้อมูลหรือแหล่งข ้อมูล (Data Store) เป็ นการ
เก็บข ้อมูลในระหว่างการประมวลผล

แผนภาพแสดงการไหลเวียนของข้อมูล (Data Flow Diagram, DFD)

ผูบ
้ ริหาร

ข ้อมูลงานสารบรรณ

ข ้อมูลงานสารบรรณ
ข ้อมูลการสังการผู ้บริหาร

ผูใ้ ช้งานทวไป
eั

ข ้อมูลงานสารบรรณ
ข ้อมูลการดําเนินงาน
และหมายเหตุ

ข ้อมูลการสังการผู ้บริหาร

ระบบงานสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์
สป.วท.

ข ้อมูลงานสารบรรณ

ข ้อมูลงานสารบรรณ
ข ้อมูลการดําเนินงาน
และหมายเหตุ

ข ้อมูลโครงสร ้างหน่วยงาน

เจ้าหน้าทืe
สารบรรณกลาง

แผนภาพคอนเท็กส์ไดอะแกรม (Context Diagram)
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1

เจ้าหน้าทืe
สารบรรณกลาง

1
การจ ัดการ
โครงสร้าง
หน่วยงาน

ข ้อมูลโครงสร ้าง
หน่วยงาน
ข ้อมูลสายงาน
การบังคับบัญชา

ข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

ข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

D
D

ข ้อมูลโครงสร ้างหน่วยงาน

D

ข ้อมูลงานสารบรรณ

ข ้อมูลโครงสร ้าง
หน่วยงาน

2
ข ้อมูลการรับหนังสือ

ผูใ้ ช้งานทวไป
eั

ข ้อมูลการส่งหนังสือ

ผูบ
้ ริหาร

งานสารบรรณ

ข ้อมูลการรับหนังสือ

ผูใ้ ช้งาน
ิ ธิอนุม ัติ
ทีม
e ส
ี ท

ข ้อมูลการส่งหนังสือ

ข ้อมูลการรับหนังสือ

ข ้อมูลการรับหนังสือ

ข ้อมูลการส่งหนังสือ

ข ้อมูลการส่งหนังสือ

เจ้าหน้าทีe
หน้าห้องผูบ
้ ริหาร

แผนภาพการไหลเวียนของข้อมูลระด ับทีe 1 (Data Flow Diagram Level 1)
1.1

ข ้อมูลโครงสร ้างหน่วยงาน

กําหนด
โครงสร้าง
หน่วยงาน

เจ้าหน้าทืe
สารบรรณกลาง/
ผูด
้ แ
ู ลระบบ

1.2
ข ้อมูลสายงานการบังคับบัญชา

กําหนดสายงาน
การบ ังค ับบ ัญชา

ข ้อมูลโครงสร ้าง
หน่วยงาน

D

ข ้อมูลโครงสร ้างหน่วยงาน

ข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

ข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

D
ข ้อมูลสายงานการบังคับบัญชา

D

ข ้อมูลโครงสร ้างการบังคับบัญชา

แผนภาพการไหลเวียนของข้อมูลระด ับทีe 2 (Data Flow Diagram Level 2)
ส่วนการจ ัดการโครงสร้างหน่วยงาน

D

สถานะของหนังสือ

ข ้อมูลสถานะหนังสือ

ข ้อมูลหนังสือ
ข ้อมูลหนังสือ

ผูใ้ ช้งานในระบบ
(ทุกบทบาท)

2.1
สร้างหน ังสือ
เอกสาร

ข ้อมูล
การดําเนินงาน
หมายเหตุ
ข ้อมูลการสังการ

D

ข ้อมูลหนังสือ/เอกสาร

D

ข ้อมูลการดําเนินงาน

D

ข ้อมูลหมายเหตุ

D

ข ้อมูลการสังการ

ข ้อมูลหนังสือส่ง
ภายใน/ภายนอก

2.2
ข ้อมูลหนังสือรับ
ภายใน

ส่งหน ังสือ
เอกสาร

ข ้อมูลหนังสือ

D

ข ้อมูลการส่งหนังสือ

ข ้อมูลหนังสือส่ง
ภายใน/ภายนอก
เจ้าหน้าทีe
สารบรรณ
กลาง สอ./สร.

ข ้อมูลหนังสือรับ
ภายใน/ภายนอก

1

2.3
ร ับหน ังสือ
เอกสาร

ข ้อมูลหนังสือรับ

D

ข ้อมูลการรับหนังสือ

แผนภาพการไหลเวียนของข้อมูลระด ับทีe 2 (Data Flow Diagram Level 2)
ส่วนงานสารบรรณ
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ยูสเคสโมเดล (USE CASE MODEL)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จะใช ้ยูสเคส
โมเดล (Use Case Model) ในการวิเคราะห์ความต ้องการของผู ้ใช ้งานในระบบ ซึงยูสเคสโมเดลจัดเป็ นแบบจําลอง
ทีใช ้ในการแสดงการทํางาน และความสัมพันธ์ตา่ งๆ ระหว่างผู ้ใช ้งานในระบบ (User) และระบบย่อย
(Sub systems) ภายในระบบงานต่างๆ
ข้อตกลงในยูสเคสโมเดล (Use Case Model Agreement)
ในการวิเคราะห์ และจัดทํายูสเคสโมเดล มีจุดประสงค์หลักเพืออธิบายรายละเอียดของระบบว่ามีการทํางาน
อะไรบ ้าง รวมทังd ความต ้องการต่างๆ ของระบบโดยใช ้สัญลักษณ์ และรายละเอียดต่างๆ ดังนีd
•

สัญลักษณ์ทใช
ี ้ในการออกแบบ (Symbol)
o

o

•

หมายถึง แอคเตอร์ (Actor) หรือผู ้ใช ้งานในระบบ
หมายถึง ยูสเคส (Use Case) หรือการเสนอการทํางานทีเกิดจากแอคเตอร์

o

หมายถึง แอสโซซิเอชัน (Association) หรือสัญลักษณ์ทใช
ี ้แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างแอคเตอร์และยูสเคส

o

หมายถึง เจนเนอรัลไลเซชัน (Generalization) เป็ นความสัมพันธ์แบบ
สืบทอดจากแอคเตอร์หรือยูสเคสทีมีลักษณะโดยทัวไปกับแอคเตอร์หรือยูสเคสทีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง

o

หมายถึง เอกซ์เทนด์ (Extend) เป็ นความสัมพันธ์จากยูสเคสทีขยาย
ความสามารถมาจากยูสเคสหลักโดยระบุวธิ ก
ี ารทีพฤติกรรมของยูสเคสขยายการ
ทํางานร่วมกับพฤติกรรมทีกําหนดไว ้ในยูสเคสหลัก

o

หมายถึง อินครูด (Include) เป็ นความสัมพันธ์จากยูสเคสหลักทีรวบรวมการ
ทํ า งานของยู ส เคสอืนไว ้ด ้วยกัน โดยระบุว ธ
ิ ีก ารทีพฤติก รรมของยู ส เคสอืนที
สามารถทํางานร่วมกับพฤติกรรมทีกําหนดไว ้ในยูสเคสหลัก

รายละเอียดของแอคเตอร์ในระบบ (Actor)
o ผู ้ใช ้งานทัวไป (General Users) เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ User จะ
ั
สามารถใช ้ฟั งก์ชนงานทั
วไปได ้ในหนังสือเอกสารที User เป็ นเจ ้าของเรืองเท่านัน
d
o เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ (Filing Users) User ในบทบาทนีd ได ้รับสิทธิและความสามารถในการ
ใช ้งานแบบเดียวกับ General Users แต่สามารถทําการสแกนเอกสารจากเครืองสแกนได ้
ซึง User ในบทบาทนีจ
d ะเป็ นผู ้ทําการตรวจสอบหนั งสือเอกสารทีเกียวข ้องกับหน่วยงานของ
ตน ก่อนนํ าส่งหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข ้องต่อไป
o เจ ้าหน ้าทีหน ้าห ้องผู ้บริหาร (Executive Assistants) User ในบทบาทนีd ได ้รับสิทธิและ
ความสามารถในการใช ้งานแบบเดีย วกับ General Users แต่จะสามารถค ้นหาหนั ง สือ
เอกสารข ้ามหน่วยงานได ้ และสามารถบันทึกการสังการของผู ้บริหารได ้
o ผู ้บริหาร (Executive Users) User ในบทบาทนีd ได ้รับสิทธิและความสามารถในการใช ้งาน
แบบเดียวกับ Executive Assistants แต่จะมีก ารกํา หนดบทบาทนีdเฉพาะ User ทีเป็ น
ผู ้บริหารเท่านัน
d
o เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง (Power Users) User ในบทบาทนีd ได ้รับสิทธิและความสามารถ
ั
ในการใช ้งานแบบเดียวกับ Executive Assistants แต่จะมีฟังก์ชนงานพิ
เศษเพิมเติม
o ผู ้ดูแลระบบ (Administrators) เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ User จะ
สามารถใช ้งานได ้ในลักษณะเดียวกันกับ General Users แต่จะสามารถจัดการข ้อมูล Users
และการจัดการงานสารบรรณในระบบทังd หมด
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แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)
๑. UC00: ยูสเคสระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
UC00: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

UC10: การจ ัดการ
โครงสร้างหน่วยงาน

ผู ้ใช ้งานทัวไป

ผู ้ดูแลระบบ

เจ ้าหน ้าที
สารบรรณกลาง

เจ ้าหน ้าที
สารบรรณ

UC20: งานสารบรรณ
ผู ้บริหาร

เจ ้าหน ้าทีหน ้า
ห ้องผู ้บริหาร

คําอธิบาย
•

•

ผู ้ใช ้งาน (Users) ในทุกบทบาท (User Roles) ทีได ้รั บการลงทะเบียนในระบบสารบรรณ
ั
้งานรองรับตามบทบาท (User Roles) ที
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเข ้าใช ้งานได ้ โดยฟั งก์ชนการใช
กําหนด
ผู ้ใช ้งาน ในบทบาทของ “เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง” และ “ผู ้ดูแลระบบ” นอกจากจะสามารถใช ้
ั
้งานทัวไปในระบบสารบรรณแล ้ว ยังสามารถทําการจัดการ และปรับปรุงโครงสร ้าง
ฟั งก์ชนการใช
หน่วยงานในระบบได ้

๒. UC10: ยูสเคสการจัดการโครงสร ้างหน่วยงาน
UC10: การจ ัดการโครงสร้างหน่วยงาน

UC11: การกําหนด
โครงสร้างหน่วยงาน

เจ ้าหน ้าที
สารบรรณกลาง

UC12: การกําหนดสาย
งานการบ ังค ับบ ัญชา

ผู ้ดูแลระบบ

คําอธิบาย
•

ั
ผู ้ใช ้งาน ในบทบาทของ “เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง” และ “ผู ้ดูแลระบบ” สามารถใช ้ฟั งก์ชนใน
การกําหนดโครงสร ้างหน่ วยงาน และการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาทีเกียวข ้องกับผู ้ใช ้ทุก
คนในระบบได ้
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๓. UC11: ยูสเคสการกําหนดโครงสร ้างหน่วยงาน
UC11: การกําหนดโครงสร้างหน่วยงาน

UC11.1: การสร้างหน่วยงาน

UC11.2: การแก้ไขหน่วยงาน

เจ ้าหน ้าที
สารบรรณกลาง

ผู ้ดูแลระบบ
UC11.3: การลบหน่วยงาน

คําอธิบาย
•

ั
ผู ้ใช ้งาน ในบทบาทของ “เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง” และ “ผู ้ดูแลระบบ” สามารถใช ้ฟั งก์ชนใน
้ทุ
การสร ้าง แก ้ไข หรือลบหน่วยงานทีเกียวข ้องกับผู ้ใช กคนในระบบได ้

๔. UC12: ยูสเคสการกําหนดสายงานการบังคับบัญชา
UC12: การกําหนดสายงานการบ ังค ับบ ัญชา

UC12.1: การสร้างสายงาน

UC12.2: การแก้ไขสายงาน

เจ ้าหน ้าที
สารบรรณกลาง

ผู ้ดูแลระบบ
UC12.3: การลบสายงาน

คําอธิบาย
•

ั
ผู ้ใช ้งาน ในบทบาทของ “เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง” และ “ผู ้ดูแลระบบ” สามารถใช ้ฟั งก์ชนใน
การสร ้าง แก ้ไข หรือลบสายงานการบังคับบัญชาทีเกียวข ้องกับผู ้ใช ้ทุกคนในระบบได ้
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๕. UC20: ยูสเคสงานสารบรรณ

UC20: งานสารบรรณ

UC35: สแกนเอกสารแนบ

UC27: แก้ไขหน ังสือ

UC36: พิมพ์รายงาน
UC28: ยืมหน ังสือ

เจ ้าหน ้าที
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ
หน ้าห ้องผู ้บริหาร

UC21: สร้างหน ังสือ
UC29: ดึงหน ังสือกล ับ
UC22: ส่งหน ังสือ
UC26: ค้นหาหน ังสือ

ผู ้บริหาร

ผู ้ใช ้งานทัวไป

UC23: ร ับหน ังสือ

UC24: แนบไฟล์เอกสาร

UC25: ลงนาม

เจ ้าหน ้าที
สารบรรณกลาง

UC37: แทรกเลขทีห
e น ังสือ

UC38: จองเลขทีห
e น ังสือ

UC30: ยกเลิกหน ังสือ

UC31: กําหนดต ัวแทน

UC32: ส่งคืนหน ังสือ

UC33: พิมพ์หน ังสือ

UC34:บ ันทึกงานเสร็ จ

คําอธิบาย
•

•

•

ผู ใ้ ช ง้ านทั วไป สามารถสร า้ งหนั งสือ ส่ ง ห นั งสือ รั บหนั งสือ แนบไฟล์ เ อกสาร ลงนาม
ค ้นหาหนั ง สือ แก ไ้ ขหนั ง สือ ยื ม หนั ง สือ ดึง หนั ง สือ กลั บ ยกเลิก หนั ง สือ กํ า หนดตั ว แทน
ส่งคืนหนังสือ พิมพ์หนังสือ และบันทึกงานเสร็จได ้
ผู ้ใช ้งาน ในบทบาทของ “เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ” “ผู ้บริหาร” และ “เจ ้าหน ้าทีหน ้าห ้องผู ้บริหาร”
ั
สามารถใช ้ฟั งก์ชนงานได
้แบบเดียวกับผู ้ใช ้งานทัวไป นอกจากนั น
d ยังสามารถสแกนเอกสารแนบ
และพิมพ์รายงานได ้
ผู ้ใช ้งาน ในบทบาทของ “เจ ้าหน า้ ทีสารบรรณกลาง” สามารถใช ้ฟั ง ก์ชันงานได ้แบบเดีย วกับ
ผู ้ใช ้งานทัวไป นอกจากนัน
d ยังสามารถแทรกเลขทีหนังสือ และจองเลขทีหนังสือได ้
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เหตุการณ์ของยูสเคส (Use Case Scenario)
๑. UC11.1: สร ้างหน่วยงาน
Use Case
Actors
Purpose
Description

UC11.1, สร ้างหน่วยงาน
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง, ผู ้ดูแลระบบ
เพือสร ้างหน่วยงาน
การสร ้างหน่วยงานในระบบจะช่วยให ้การระบุผู ้ใช ้งานในการส่งหนังสือ
เอกสารมีความรวดเร็ว และง่ายต่อการใช ้งาน
Pre-Conditions เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน ้าจอการ
ทํางาน เลือกเมนูกําหนดโครงสร ้างหน่วยงาน และเลือก
”สร ้างหน่วยงาน”
Post-Conditions โครงสร ้างหน่วยงานในระบบถูกสร ้างขึน
d
Flow of Events
Actor Action
System Response
• เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงานของ
• แสดงรายละเอียดโครงสร ้างหน่วยงาน
ผู ้ใช ้งานระบบ
• เลือกสร ้างหน่วยงาน
• ยืนยันการสร ้างหน่วยงาน
• ตรวจสอบความถูกต ้องข ้อมูลหน่วยงาน
• บันทึกการสร ้างหน่วยงาน
๒. UC11.2: แก ้ไขหน่วยงาน
Use Case
Actors
Purpose
Description

UC11.2, แก ้ไขหน่วยงาน
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง, ผู ้ดูแลระบบ
เพือแก ้ไขหน่วยงาน
การแก ้ไขหน่วยงานในระบบ จะช่วยให ้ข ้อมูลการรับ-ส่งหนังสือสอดคล ้อง
กับข ้อมูลโครงสร ้างองค์กรปั จจุบน
ั
Pre-Conditions เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน ้าจอการ
ทํางาน เลือกเมนูกําหนดโครงสร ้างหน่วยงาน และเลือก
”แก ้ไขหน่วยงาน”
Post-Conditions โครงสร ้างหน่วยงานในระบบถูกปรับปรุง
Flow of Events
Actor Action
System Response
• เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงานของ
• แสดงรายละเอียดโครงสร ้างหน่วยงาน
ผู ้ใช ้งานระบบ
• เลือกหน่วยงาน และทําการแก ้ไขข ้อมูล
หน่วยงาน
• ยืนยันการแก ้ไขหน่วยงาน
• ตรวจสอบความถูกต ้องข ้อมูลหน่วยงาน
• บันทึกการแก ้ไขหน่วยงาน
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๓. UC11.3: ลบหน่วยงาน
Use Case
Actors
Purpose
Description

UC11.3, ลบหน่วยงาน
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง, ผู ้ดูแลระบบ
เพือลบหน่วยงาน
การลบหน่วยงานในระบบจะเป็ นการปรับปรุงข ้อมูลหน่วยงานในองค์กร
ให ้อัปเดท ทําให ้การอ ้างอิงหน่วยงานในระบบสอดคล ้องกับข ้อมูลปั จจุบน
ั
Pre-Conditions เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน ้าจอการ
ทํางาน เลือกเมนูกําหนดโครงสร ้างหน่วยงาน และเลือกลบหน่วยงาน
Post-Conditions โครงสร ้างหน่วยงานในระบบถูกปรับปรุง
Flow of Events
Actor Action
System Response
• เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงานของ
• แสดงรายละเอียดโครงสร ้างหน่วยงาน
ผู ้ใช ้งานระบบ
• เลือกหน่วยงาน และทําการลบหน่วยงาน
• ยืนยันการลบหน่วยงาน
• ตรวจสอบความถูกต ้องข ้อมูลหน่วยงาน
• บันทึกการลบหน่วยงาน
๔. UC12.1: สร ้างสายงาน
Use Case
Actors
Purpose
Description

•
•
•
•

UC12.1, สร ้างสายงาน
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง, ผู ้ดูแลระบบ
เพือสร ้างสายงานการบังคับบัญชา
การสร ้างสายงานในระบบจะช่วยให ้การระบุผู ้ใช ้งานในการส่งหนังสือ
เอกสารมีความรวดเร็ว และง่ายต่อการใช ้งาน
Pre-Conditions เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน ้าจอการ
ทํางาน เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงาน เลือกกําหนดสายงาน
การบังคับบัญชา และเลือกสร ้างสายงาน
Post-Conditions โครงสร ้างสายงานการบังคับบัญชาในระบบถูกสร ้างขึน
d
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงานของ
• แสดงรายละเอียดโครงสร ้างสายงาน
ผู ้ใช ้งานระบบ
การบังคับบัญชา
เลือกการกําหนดสายงานการ
บังคับบัญชา
เลือกสร ้างสายงาน และทําการสร ้างสายงาน
ใหม่
ยืนยันการสร ้างสายงาน
• ตรวจสอบความถูกต ้องข ้อมูลสายงาน
• บันทึกการสร ้างสายงาน
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๕. UC12.2: แก ้ไขสายงาน
Use Case
Actors
Purpose
Description

•
•
•
•
•

UC12.2, แก ้ไขสายงาน
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง, ผู ้ดูแลระบบ
เพือแก ้ไขสายงานการบังคับบัญชา
การแก ้ไขสายงานการบังคับบัญชาในระบบ จะช่วยให ้ข ้อมูลการรับ-ส่ง
หนังสือตามสายงานในระบบสอดคล ้องกับข ้อมูลองค์กรปั จจุบัน
Pre-Conditions เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน ้าจอการ
ทํางาน เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงาน เลือกกําหนดสายงาน
การบังคับบัญชา และเลือกแก ้ไขสายงาน
Post-Conditions โครงสร ้างสายงานการบังคับบัญชาในระบบถูกปรับปรุง
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงานของ
• แสดงรายละเอียดโครงสร ้างสายงาน
ผู ้ใช ้งานระบบ
การบังคับบัญชา
เลือกการกําหนดสายงานการ
บังคับบัญชา
เลือกแก ้ไขสายงาน และทําการแก ้ไข
ยืนยันการแก ้ไขสายงาน
• ตรวจสอบความถูกต ้องข ้อมูลสายงาน
• บันทึกการแก ้ไขสายงาน

๖. UC12.3: ลบสายงาน
UC12.3, ลบสายงาน
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง, ผู ้ดูแลระบบ
เพือลบสายงานการบังคับบัญชา
การลบสายงานการบังคับบัญชาในระบบ จะช่วยให ้ข ้อมูลการรับ-ส่ง
หนังสือตามสายงานในระบบสอดคล ้องกับข ้อมูลองค์กรปั จจุบัน
Pre-Conditions เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน ้าจอการ
ทํางาน เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงาน เลือกกําหนดสายงาน
การบังคับบัญชา และเลือกลบสายงาน
Post-Conditions โครงสร ้างสายงานการบังคับบัญชาในระบบถูกลบ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูการจัดการโครงสร ้างหน่วยงานของ
• แสดงรายละเอียดโครงสร ้างสายงาน
ผู ้ใช ้งานระบบ
การบังคับบัญชา
เลือกการกําหนดสายงานการ
บังคับบัญชา
เลือกสายงาน และทําการลบสายงาน
ยืนยันการลบสายงาน
• ตรวจสอบความถูกต ้องข ้อมูลสายงาน
• บันทึกการลบสายงาน
Use Case
Actors
Purpose
Description

•
•
•
•
•
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๗. UC21: สร ้างหนังสือ
Use Case
Actors

•
•
•
•
•

UC21, สร ้างหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือสร ้างหนังสือ
Description เป็ นการสร ้างหนังสือเอกสาร เข ้าสูร่ ะบบ
Pre-Conditions เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน ้าจอการ
ทํางาน เลือกเมนูงานสารบรรณ และเลือกสร ้างหนังสือ
Post-Conditions มีการสร ้างหนังสือในระบบ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูสร ้างหนังสือ
• แสดงแบบฟอร์มการกรอกข ้อมูลของ
หนังสือ
เลือกประเภทของหนังสือ
ผู ้ใช ้งานกรอกรายละเอียดของหนังสือ
ผู ้ใช ้งานแนบเอกสารกับหนังสือทีสร ้าง (ถ ้ามี)
ยืนยันการสร ้างหนังสือ
• บันทึกข ้อมูลการสร ้างหนังสือ
• แสดงผลการสร ้างหนังสือ

๘. UC22: ส่งหนังสือ
Use Case
Actors

•
•
•
•
•
•

UC22, ส่งหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง
เจ ้าหน ้าทีหน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือส่งหนังสือ
Description เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดง
หน ้าจอการทํางาน เลือกเมนูงานสารบรรณ เลือกเมนูตด
ิ ตาม
หนังสือ เลือกหนังสือ และทําการส่งหนังสือ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกส่งหนังสือ
Post-Conditions มีการส่งหนังสือ และรับหนังสือ (รับแต่ยังไม่ออกเลขทะเบียนรับ)
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือ
เลือกหนังสือทีต ้องการส่ง
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
บันทึกข ้อมูลการดําเนินงาน หมายเหตุ
ื ้รับ หรือหน่วยงานผู ้รับ
ระบุชอผู
ทําการส่งหนังสือ
ยืนยันการส่งหนังสือ
• บันทึกข ้อมูลการส่งหนังสือ
• แสดงผลการส่งหนังสือ
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๙. UC23: รับหนังสือ
Use Case
Actors

•
•
•
•
•

UC23, รับหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือรับหนังสือ
Description เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
เลือกหนังสือ และทําการรับหนังสือ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกรับหนังสือ
Post-Conditions มีการรับหนังสือ และออกเลขทะเบียนรับหนังสือ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือ
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือทีต ้องการ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
ทําการรับหนังสือ
ยืนยันการรับหนังสือ
• บันทึกข ้อมูลการรับหนังสือ
• ออกเลขทีการรับหนังสือ

๑๐. UC24: แนบไฟล์เอกสาร
Use Case
Actors

•
•
•
•
•
•

UC24, แนบไฟล์เอกสาร
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือแนบไฟล์เอกสารเพิมเติมในการสร ้างหนังสือ
Description ในกรณีทมี
ี การสร ้างหนังสือ และมีไฟล์เอกสารทีต ้องแนบพร ้อมกับ
หนังสือ เช่น ไฟล์เวิรด
์ (docx,doc) เอ็กเซล(xlsx,xls) พีดเี อฟ(pdf)
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกแนบไฟล์เอกสาร
Post-Conditions มีการแนบไฟล์เอกสารไปกับหนังสือทีสร ้าง
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือ
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือทีต ้องการ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
ทําการแนบเอกสาร
บันทึกหนังสือ
ยืนยันการบันทึกหนังสือ
• บันทึกเอกสารแนบ

๑๑. UC25: ลงนาม
Use Case
Actors
Purpose
Description
Pre-Conditions
Post-Conditions

•
•
•
•
•

UC25, ลงนาม
ิ ธิ) ผู ้บริหาร
ผู ้ใช ้งานทัวไป (ทีมีสท
เพือลงนามในการส่งหนังสือ
ในกรณีทมี
ี การส่งหนังสือ และต ้องมีการลงนามเพือส่งหนังสือ
ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ เลือกหนังสือ และเลือกลงนาม
มีการลงนามกับหนังสือทีสร ้าง และออกเลขทะเบียนส่งหนังสือ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือ
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือทีต ้องการ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
ทําการลงนาม
ยืนยันการลงนาม
• บันทึกการลงนาม
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๑๒. UC26: ค ้นหาหนังสือ
Use Case Name
Actors

•
•
•
•

UC26, ค ้นหาหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือค ้นหาหนังสือ
Description กรอกคียเ์ วิรด
์ ในเมนูตด
ิ ตามหนั งสือ และทําการค ้นหาหนังสือ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกค ้นหาหนังสือ
Post-Conditions ผลการค ้นหาหนังสือ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ระบุคย
ี เ์ วิรด
์
ทําการค ้นหาหนังสือ
ยืนยันการค ้นหา
• ค ้นหาหนังสือ
• แสดงผลการค ้นหาหนังสือ

๑๓. UC27: แก ้ไขหนังสือ
Use Case Name
Actors

•
•
•
•
•
•

UC27, แก ้ไขหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือแก ้ไขหนังสือ
Description เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ เลือกแก ้ไขหนังสือ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกแก ้ไขหนังสือ
Post-Conditions หนังสือได ้รับการแก ้ไข
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกแก ้ไขหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
ทําการปรับปรุงหนังสือ
ทําการบันทึกหนังสือ
ยืนยันการบันทึกหนังสือ
• ตรวจสอบสิทธิในการแก ้ไขหนั งสือ
• บันทึกข ้อมูลหนังสือ
• แจ ้งการแก ้ไขหนังสือกับผู ้ทีเกียวข ้อง

๑๔. UC28: ยืมหนังสือ
Use Case Name
Actors

•
•
•
•
•

UC28, ยืมหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือยืมหนังสือต ้นฉบับจากเจ ้าของเรือง
ิ ธิในการเปิ ดหนังสือ
Description เลือกยืมหนังสือทีมีอยูใ่ นระบบทีผู ้ใช ้งานนัน
d มีสท
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกยืมหนังสือ
Post-Conditions ผลการยืมหนังสือ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
ทําการยืมหนังสือ
ยืนยันการยืมหนังสือ
• ตรวจสอบสิทธิในการเปิ ดหนังสือ
• บันทึกข ้อมูลการยืมหนังสือ
• แจ ้งการยืมหนังสือกับผู ้ทีเกียวข ้อง
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๑๕. UC29: ดึงหนังสือกลับ
Use Case Name
Actors

•
•
•
•
•

UC29, ดึงหนังสือกลับ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือดึงหนังสือกลับมาทําการแก ้ไข ก่อนส่งหนังสือใหม่ หรือยกเลิก
Description สามารถทําได ้กับหนังสือทียังไม่มผ
ี ู ้รับหนังสือออกเลขทะเบียนรับหนังสือ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกดึงหนังสือกลับ
Post-Conditions หนังสือถูกดึงกลับ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
เลือกดึงหนังสือกลับ
ยืนยันการดึงหนังสือกลับ
• ตรวจสอบการลงทะเบียนรับหนั งสือ
• บันทึกข ้อมูลการดึงหนังสือกลับ

๑๖. UC30: ยกเลิกหนังสือ
Use Case Name
Actors

•
•
•
•
•

UC30, ยกเลิกหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือยกเลิกหนังสือ
Description การเลือกยกเลิกหนังสือ ระบบจะแจ ้งขอยกเลิกไปยังผู ้รับทังd หมด เมือ
ผู ้รับหนังสือยอมรับการยกเลิก หนังสือจะถูกมาร์คยกเลิกโดยอัตโนมัต ิ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกยกเลิกหนังสือ
Post-Conditions หนังสือถูกยกเลิก
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
เลือกยกเลิกหนังสือ
ยืนยันการยกเลิกหนังสือ
• ตรวจสอบสิทธิในการยกเลิกหนังสือ
• บันทึกสถานะการยกเลิกหนังสือ
• แจ ้งการยกเลิกหนังสือกับผู ้ทีเกียวข ้อง

๑๗. UC31: กําหนดตัวแทน
UC31, กําหนดตัวแทน
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือกําหนดผู ้ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีแทน
Description เมือเลือกกําหนดตัวแทน จะต ้องทําการกําหนดระยะเวลาด ้วย
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกกําหนดตัวแทน
Post-Conditions มีผู ้ใช ้งานอืนทําการรับ-ส่งหนังสือแทน
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูข ้อมูลผู ้ใช ้งาน
• แสดงรายละเอียดผู ้ใช ้งาน
เลือกตัวแทน
ระบุระยะเวลาในการทํางานแทน
ทําการบันทึกข ้อมูลผู ้ใช ้งาน
ยืนยันการบันทึกข ้อมูลผู ้ใช ้งาน
• บันทึกข ้อมูลข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

Use Case Name
Actors

•
•
•
•
•
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๑๘. UC32: ส่งคืนหนังสือ
Use Case Name
Actors

•
•
•
•
•

UC32, ส่งคืนหนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือส่งคืนหนังสือแก่หน่วยผู ้ส่ง
Description เลือกส่งคืนหนังสือทียืมต ้นฉบับ หรือเมือพบข ้อผิดพลาดของหนังสือ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกส่งคืนหนังสือ
Post-Conditions หนังสือถูกส่งคืนไปยังผู ้ส่งหนังสือต ้นทาง
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
เลือกส่งคืนหนังสือ
ยืนยันการส่งคืนหนังสือ
• บันทึกการส่งคืนหนังสือ

๑๙. UC33: พิมพ์หนังสือ
Use Case
Actors

•
•
•
•
•

UC33, พิมพ์หนังสือ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือพิมพ์หนังสือ
Description พิมพ์หนังสือเมือต ้องการเอกสารอ ้างอิง
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ ค ้นหาหนังสือและเลือกพิมพ์หนังสือ
Post-Conditions หนังสือทีต ้องการถูกพิมพ์ออกมาจากระบบ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
เลือกพิมพ์หนังสือ
ยืนยันการพิมพ์หนังสือ
• ระบบทําการพิพม์หนังสือ

๒๐. UC34: บันทึกงานเสร็จ
Use Case
Actors

•
•
•
•
•

UC34, บันทึกงานเสร็ จ
ผู ้ใช ้งานทัวไป เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง เจ ้าหน ้าที
หน ้าห ้องผู ้บริหาร ผู ้บริหาร
Purpose เพือปิ ดงาน
d แล ้ว เลือกบันทึกงาน
Description เมือมีการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับหนังสือเสร็จสิน
เสร็จ โดยจะมีผลทําให ้หนังสือจะไม่สามารถแก ้ไขได ้
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ ค ้นหาหนังสือ และเลือกบันทึกงานเสร็ จ
Post-Conditions หนังสือทีต ้องการถูกมาร์คสถานะงานเสร็จ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
เลือกบันทึกงานเสร็จ
ยืนยันการบันทึกงานเสร็จ
• บันทึกงานเสร็ จ
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๒๑. UC35: สแกนเอกสารแนบ
Use Case
Actors

•
•
•
•
•
•
•

UC35, สแกนเอกสารแนบ
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง
เจ ้าหน ้าทีหน ้าห ้องผู ้บริหาร
Purpose เพือสแกนเอกสารแนบ
Description เพือทําการสแกนบางส่วน หรือทังd หมดของหนังสือเอกสารเข ้าสูร่ ะบบ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ ค ้นหาหนังสือ และเลือกสแกนเอกสารแนบ
Post-Conditions มีการสแกนเอกสารแนบไปกับหนังสือทีเลือก
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ
• แสดงรายการหนังสือทังd หมด
ทําการค ้นหาหนังสือ
เลือกหนังสือ
• แสดงรายละเอียดหนังสือ
เลือกสแกนเอกสารแนบ
• แสดงแบบฟอร์มสแกนเอกสารแนบ
ทําการสแกนเอกสารแนบ
บันทึกการสแกนเอกสารแนบ
ยืนยันการสแกนเอกสารแนบ
• บันทึกผลการสแกนเอกสารแนบ
• แสดงผลการสแกนและบันทึกทีอยูข
่ อง
ไฟล์สแกน

๒๒. UC36: พิมพ์รายงาน
Use Case
Actors
Purpose
Description
Pre-Conditions
Post-Conditions

•
•
•
•

UC36, พิมพ์รายงาน
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณ เจ ้าหน ้าทีหน ้าห ้องผู ้บริหาร
เพือพิมพ์รายงาน
พิมพ์รายงานด ้วยเงือนไขการพิมพ์รายงานต่างๆ
ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกพิมพ์รายงาน
มีการพิมพ์รายงานต่างๆ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูพม
ิ พ์รายงาน
• แสดงรายการการพิมพ์รายงาน
เลือกพิมพ์รายงานทีต ้องการ
ระบุเงือนไขการพิมพ์รายงาน
ยืนยันการพิมพ์รายงาน
• พิมพ์รายงานตามเงือนไขทีระบุ

๒๓. UC37: แทรกเลขทีหนังสือ
Use Case
Actors
Purpose
Description

•
•
•
•

UC37, แทรกเลขทีหนังสือ
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง
เพือแทรกเลขทีหนังสือ
เป็ นการแทรกเลขทีหนังสือ เพือให ้สอดคล ้องกับวันทีของหนั งสือ โดย
สามารถแทรกได ้ทังd กับหนังสือส่ง และหนังสือรับ ทังd ประเภทภายในและ
ภายนอก สป.วท.
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกแทรกเลขทีหนังสือ
Post-Conditions มีการออกเลขทะเบียนหนังสือในรูปแบบการแทรกเลขทีหนังสือ โดยมี
ลําดับเริมต ้นจาก XX.1 ถึง XX.10
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูแทรกเลขทีหนังสือ
• แสดงรายละเอียดเลขทีหนังสือ
ระบุเลขทีตังd ต ้นทีต ้องการแทรก
ระบุจํานวนหนังสือทีต ้องการแทรกเลขที
ยืนยันการแทรกเลขทีหนังสือ
• ตรวจสอบการแทรกเลขทีหนังสือ
• บันทึกการแทรกเลขทีหนังสือ
• แสดงรายละเอียดการแทรกเลขหนังสือ
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๒๔. UC38: จองเลขทีหนังสือ
Use Case
Actors
Purpose
Description

•
•
•
•

UC38, จองเลขทีหนังสือ
เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง
เพือจองเลขทีหนังสือ
ในกรณีทหน่
ี วยงานทราบว่าจะมีหนังสือรับ-ส่งล่วงหน ้า และเป็ นหนังสือ
สําคัญซึงยังไม่ได ้รับ และจําเป็ นต ้องจองเลขทีหนังสือ เพือให ้สอดคล ้อง
กับวันทีของหนังสือ
Pre-Conditions ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ และเลือกจองเลขทีหนังสือ
Post-Conditions มีการออกเลขทะเบียนหนังสือ
Flow of Events
Actor Action
System Response
เลือกเมนูจองเลขทีหนังสือ
• แสดงรายละเอียดเลขทีหนังสือ
ระบุเลขทีทีต ้องการจอง
ระบุจํานวนหนังสือทีต ้องการจองเลขที
ยืนยันการจองเลขทีหนังสือ
• ตรวจสอบการจองเลขทีหนังสือ
• บันทึกการจองเลขทีหนังสือ
• แสดงรายละเอียดการจองเลขทีหนังสือ
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แอคทิวต
ิ ไHี ดอะแกรม (ACTIVITY DIAGRAM)
การวิเคราะห์และออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. นัน
d ถือ
เป็ นส่วนสําคัญในการอธิบายกิจกรรมทีเกิดขึน
d ในระบบงาน และช่วยให ้เกิดความเข ้าใจในภาพรวมของการทํางาน
มากขึน
d
ข้อตกลงในแอคทิวต
ิ ไHี ดอะแกรม (Activity Diagram Agreement)
ในการวิเ คราะห์ และจั ด ทํ า แอคทิว ต
ิ ีdไ ดอะแกรม จะประกอบด ้วยส่ว นประกอบต่า งๆ เพือใช ้ในการอธิบ าย
รายละเอียดของกิจกรรมในระบบงาน มีรายละเอียด ดังนีd
•

สัญลักษณ์ทใช
ี ้ในการออกแบบ (Symbol)
o

หมายถึง จุดเริมต ้นของกิจกรรม (Initial Activity)

o

หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีกระทําโดยระบบ หรือผู ้ทีมีสว่ นเกียวข ้องใน ระบบ

o

หมายถึง เงือนไขทีใช ้ในการตัดสินใจ หรือเป็ นทางเลือกในการทํากิจกรรม

o

d สุดของการทํากิจกรรม
หมายถึง จุดสิน

แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

๑. UC11.1: สร ้างหน่วยงาน

ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูงานจัดการหน่วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงโครงสร ้างหน่วยงาน

เลือกสร ้างหน่วยงาน

ยืนยันการสร ้างหน่วยงาน

ถูกต ้อง
?
Yes

บันทึกการสร ้างหน่วยงาน
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๒. UC11.2: แก ้ไขหน่วยงาน

ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูงานจัดการหน่วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงโครงสร ้างหน่วยงาน

เลือกแก ้ไขหน่วยงาน

ยืนยันการแก ้ไขหน่วยงาน

ถูกต ้อง
?

No

Yes

บันทึกการแก ้ไขหน่วยงาน

๓. UC11.3: ลบหน่วยงาน

ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูงานจัดการหน่วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงโครงสร ้างหน่วยงาน

เลือกลบหน่วยงาน

ยืนยันการลบหน่วยงาน

ถูกต ้อง
?
Yes

บันทึกการลบหน่วยงาน
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๔. UC12.1: สร ้างสายงาน
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูงานจัดการหน่วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงโครงสร ้างสายงาน

เลือกการกําหนดสายงาน

เลือกสร ้างสายงาน

ยืนยันการสร ้างสายงาน

ถูกต ้อง
?

No

Yes

บันทึกการสร ้างสายงาน

๕. UC12.2: แก ้ไขสายงาน
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูงานจัดการหน่วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงโครงสร ้างสายงาน

เลือกการกําหนดสายงาน

เลือกแก ้ไขสายงาน

ยืนยันการแก ้ไขสายงาน

ถูกต ้อง
?

No

Yes

บันทึกการแก ้ไขสายงาน
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๖. UC12.3: ลบสายงาน
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูงานจัดการหน่วยงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงโครงสร ้างสายงาน

เลือกการกําหนดสายงาน

เลือกลบสายงาน

ยืนยันการลบสายงาน

ถูกต ้อง
?

No

Yes

บันทึกการลบสายงาน

๗. UC21: สร ้างหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูสร ้างหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงแบบฟอร์มการกรอกหนังสือ

เลือกประเภทหนังสือ

กรอกรายละเอียดหนังสือ

แนบเอกสารกับหนังสือ

ยืนยันการสร ้างหนังสือ

บันทึกการสร ้างหนังสือ

แสดงผลการสร ้างหนังสือ
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๘. UC22: ส่งหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

แสดงรายการหนังสือ

เลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ทําการส่งหนังสือ

ยืนยันการส่งหนังสือ

บันทึกการส่งหนังสือ

แสดงผลการส่งหนังสือ

๙. UC23: รับหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ค ้นหาหนังสือ

เลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ทําการรับหนังสือ

ยืนยันการรับหนังสือ

บันทึกการรับหนังสือ

ออกเลขรับหนังสือของหน่วยงาน
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๑๐. UC24: แนบไฟล์เอกสาร
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ค ้นหาหนังสือ

เลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ทําการแนบเอกสาร

ทําการบันทึกหนังสือ

ยืนยันการบันทึกหนังสือ

บันทึกเอกสารแนบหนังสือ

๑๑. UC25: ลงนาม
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ค ้นหาหนังสือ

เลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ทําการลงนาม

ยืนยันการบันทึกหนังสือ
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๑๒. UC26: ค ้นหาหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ระบุคย
ี เ์ วิรด
์

ทําการค ้นหาหนังสือ

ยืนยันการค ้นหาหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

แสดงผลการค ้นหาหนังสือ

๑๓. UC27: แก ้ไขหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ทําการแก ้ไขหนังสือ

ทําการบันทึกหนังสือ

สิทธิแก ้ไข
?

No

Yes

ยืนยันการบันทึกหนังสือ

บันทึกข ้อมูลหนังสือ

แจ ้งผู ้เกียวข ้องการแก ้ไขหนังสือ
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๑๔. UC28: ยืมหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

ทําการยืมหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ตรวจสิทธิ
?

No

Yes

ยืนยันการยืมหนังสือ

บันทึกการยืมหนังสือ

แจ ้งผู ้เกียวข ้องการยืมหนังสือ

๑๕. UC29: ดึงหนังสือกลับ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ทําการดึงหนังสือกลับ

ยืนยันการดึงหนังสือกลับ

ถูกต ้อง
?
Yes

บันทึกการดึงหนังสือกลับ
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๑๖. UC30: ยกเลิกหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

ทําการยกเลิกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ตรวจสิทธิ
?

No

Yes

ยืนยันการยกเลิกหนังสือ

บันทึกการยกเลิกหนังสือ

แจ ้งผู ้เกียวข ้องการยกเลิกหนังสือ

๑๗. UC31: กําหนดตัวแทน
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายละเอียดผู ้ใช ้งาน

เลือกตัวแทน

ระบุระยะเวลาการทํางานแทน

ทําการบันทึกข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

ยืนยันการบันทึกข ้อมูลผู ้ใช ้งาน
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๑๘. UC32: ส่งคืนหนังสือ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

ทําการส่งคืนหนังสือ

ยืนยันการส่งคืนหนังสือ

บันทึกการส่งคืนหนังสือ

๑๙. UC33: พิมพ์หนังสือ

ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

เลือกพิมพ์หนังสือ

ยืนยันการพิมพ์หนังสือ
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๒๐. UC34: บันทึกงานเสร็จ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

เลือกบันทึกงานเสร็จ

ยืนยันการบันทึกงานเสร็จ

บันทึกงานเสร็จ

๒๑. UC35: สแกนเอกสารแนบ
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูตด
ิ ตามหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการหนังสือ

ทําการค ้นหาหนังสือ

ทําการเลือกหนังสือ

แสดงรายละเอียดหนังสือ

เลือกสแกนเอกสารแนบ

แสดงแบบฟอร์มสแกนเอกสารแนบ

เลือกบันทึกสแกนเอกสารแนบ

ยืนยันการบันทึกสแกนเอกสารแนบ
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๒๒. UC36: พิมพ์รายงาน
ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูพม
ิ พ์รายงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายการการพิมพ์รายงาน

เลือกรายงาน

ระบุเงือนไขการพิมพ์รายงาน

ยืนยันการบันทึกข ้อมูลผู ้ใช ้งาน

พิมพ์รายงานตามเงือนไขทีระบุ

๒๓. UC37: แทรกเลขทีหนังสือ

ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูแทรกเลขทีหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายละเอียดเลขทีหนังสือ

ระบุเงือนไขการแทรกเลขทีหนังสือ

เลือกบันทึกการแทรกเลขทีหนังสือ
ถูกต ้อง
?

No

Yes

ยืนยันการแทรกเลขทีหนังสือ

บันทึกการแทรกเลขทีหนังสือ

แสดงผลการแทกเลขทีหนังสือ
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๒๔. UC38: จองเลขทีหนังสือ

ผู ้ใช ้งานในระบบ

เลือกเมนูจองเลขทีหนังสือ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แสดงรายละเอียดเลขทีหนังสือ

ระบุเงือนไขการจองเลขทีหนังสือ

เลือกบันทึกการจองเลขทีหนังสือ
ถูกต ้อง
?

No

Yes

ยืนยันการจองเลขทีหนังสือ

บันทึกการจองเลขทีหนังสือ

แสดงผลการจองเลขทีหนังสือ
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การออกแบบฐานข้อมูล (DATABASE DESIGN)
การออกแบบฐานข ้อมูล (Database Design) ถือเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึงของการจัดการระบบฐานข ้อมูล
(Database Management System) เนืองจากข ้อมูลทีอยูภ
่ ายในระบบฐานข ้อมูลจะมีความเกียวข ้องของข ้อมูล
ประกอบด ้วย ความสัมพันธ์ของข ้อมูล (Data) โครงสร ้างของข ้อมูล (Data Structure) การเข ้าถึงข ้อมูล (Data
Access) และกระบวนการทีแอพพลิเคชัน (Application) จะเรียกใช ้ฐานข ้อมูล
อีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram)
อีอาร์ไดอะแกรม หรือ ER Diagram จัดเป็ นเครืองมือในการนํ าเสนอเป็ นแผนภาพเพือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข ้อมูล ซึงประกอบด ้วย เอ็นติต ีd (Entities) ความสัมพันธ์ (Relationships) และแอตทริบวิ ต์
(Attributes)
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พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
พจนานุกรมข ้อมูล หรือ Data Dictionary จัดเป็ นส่วนทีใช ้บันทึกรายละเอียดต่างๆ เกียวกับข ้อมูลทีจัดเก็บอยู่
ภายในฐานข ้อมูล (Database) ซึงเป็ นเครืองมือทีช่วยในการจัดเก็บข ้อมูลให ้เป็ นหมวดหมู่ ทําให ้สามารถ
ค ้นหารายละเอียดทีต ้องการได ้โดยสะดวก
๑. ตารางข ้อมูล Attachment
e ฟิ ลด์
ชือ
attachmentid
filename
filepath
Attacheddate
comments

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)
VARCHAR(255)
TIMESTAMP
VARCHAR(255)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักไฟล์แนบ
ชือไฟล์แนบ
แหล่งเก็บไฟล์แนบ
วันเวลาทีแนบเอกสาร
หมายเหตุ

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสการจองเลขทีหนังสือ
ชือไฟล์แนบเลขทีสุดท ้ายก่อนจองหรือแทรก
เลขทีหนังสือ
จํานวนหนังสือทีต ้องการจองหรือแทรก
d าการจองหรือแทรกเลข
ผู ้ใช ้งานทีทํ
้งานที
ผู ้ใช
ต ้องการจองหรือแทรกเลข
วันทีจองหรือแทรกเลข
รหัสหน่วยงาน
ประเภทหนังสือรับส่ง 1=ส่ง 0=รับ
ประเภทการจอง 1=จอง 0=แทรก
สถานะการจองหรือแทรกเลขหนังสือ 1=รอ
ดําเนินการ 2=เสร็จแล ้ว 3=ยกเลิก

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
d ความลับ
รหัสชัน
d ความลับ
รายละเอียดชัน

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสการกําหนดการปฎิบต
ั งิ านแทน
รหัสผู ้ทํารายการกําหนดตัวแทน

๒. ตารางข ้อมูล Booking
e ฟิ ลด์
ชือ
bookingid
startnumber

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

documentamount
userid
requesterid
bookingdate
unitid
inoutoption
bookingflag
status

INT
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
DATETIME
INT
TINYINT
TINYINT
INT

๓. ตารางข ้อมูล Confidentaillevels
e ฟิ ลด์
ชือ
confidentialid
confidentialname

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

๔. ตารางข ้อมูล Delegations
e ฟิ ลด์
ชือ
delegationid
requesterid

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(20)

Delegateid

VARCHAR(20)

startdate

DATE

วันทีเริม

enddate

DATE

d สุด
วันทีสิน

status

TINYINT

comments

VARCHAR(255)

สถานะการปฎิบต
ั งิ านแทน 1=ปกติ
0=ยกเลิก
หมายเหตุ
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๕. ตารางข ้อมูล Documentnotes
e ฟิ ลด์
ชือ
dnoteid
documentid

ชนิดข้อมูล
INT
INT

details

VARCHAR(255)

userid

VARCHAR(20)

createddate

DATETIME

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักหมายเหตุ
รหัสคัยห
์ ลักหนังสือ
รายละเอียดหมายเหตุ
ผู ้ใช ้งานทีทําการบันทึกลงระบบ

referenceid

VARCHAR(20)

วันทีบันทึกลงระบบ
ผู ้ใช ้งานทีบันทึกลงในหนังสือ

referencedate

DATETIME

วันทีบันทึกลงในหนังสือ

๖. ตารางข ้อมูล Documents
e ฟิ ลด์
ชือ
documentid
documentnumber

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

Documentcode

VARCHAR(45)

เลขทีหนังสือของหน่วยงาน

documenttypeid

INT

รหัสประเภทหนังสือ

referencenumber

VARCHAR(45)

เลขทะเบียนหนังสือทีใช ้อ ้างอิง

referencecode

VARCHAR(45)

เลขทีหนังสือของหน่วยงานทีอ ้างถึง

documenttitle

VARCHAR(255)

หัวข ้อเรืองของหนังสือ

documentdetails
Speedid

VARCHAR(255)
INT

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักหนังสือ
เลขทะเบียนหนังสือ

Confidentialid

INT

รายละเอียดของหนังสือ
d ความเร็ว
รหัสชัน
d ความลับ
รหัสชัน

Inoutflag

TINYINT

ประเภทการรับส่ง 1=ส่ง 0=รับ

Documentflag

TINYINT

ชนิดหนังสือ 1=ภายใน 0=ภายนอก

Requesterid

VARCHAR(20)

ผู ้สร ้างหนังสือ

createddate

DATETIME

วันทีสร ้างหนังสือ

Signedflag

TINYINT

การลงนาม 1=ต ้องมี 0=ไม่ต ้องมี

๗. ตารางข ้อมูล Documents_attachments
e ฟิ ลด์
ชือ
Documentid
attachmentid

ชนิดข้อมูล
INT
INT

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักหนังสือ
รหัสคียห
์ ลักไฟล์แนบ

PK

FK

๘. ตารางข ้อมูล Documents_owners
e ฟิ ลด์
ชือ
Downerid
Documentid

ชนิดข้อมูล
INT
INT

Ownerid

VARCHAR(20)

คําอธิบายและหมายเหตุ
ิ ธิแก ้ไขหนังสือ
รหัสคียห
์ ลักการมีสท
รหัสคียห
์ ลักหนังสือ
ิ ธิแก ้ไขหนังสือ
รหัสผู ้ใช ้งานทีมีสท

Status

TINYINT

รหัสสถานะการแก ้ไข 1=ปกติ 0=ยกเลิก

Createddate

DATETIME

วันเวลาทีทําการบันทึก
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๙. ตารางข ้อมูล Documents_readers
e ฟิ ลด์
ชือ
Dreaderid
Documentid

ชนิดข้อมูล
INT
INT

Readerid

VARCHAR(20)

คําอธิบายและหมายเหตุ
ิ ธิอา่ นหนังสือ
รหัสผู ้มีสท
รหัสคียห
์ ลักหนังสือ
รหัสผู ้ใช ้งานทีสิทธิอา่ นหนังสือ

Status

TINYINT

รหัสสถานะการแก ้ไข 1=ปกติ 0=ยกเลิก

Createddate

DATETIME

วันทีทําการบันทึก

PK

FK

๑๐. ตารางข ้อมูล Documents_receivers
e ฟิ ลด์
ชือ
Dreceiverid
Documentid
Documentnumber

ชนิดข้อมูล
INT
INT
VARCHAR(45)

Documentcode

VARCHAR(45)

เลขทะเบียนหนังสือ

Userid

VARCHAR(20)

ผู ้ลงรับหนังสือ

Unitid

INT

รหัสหน่วยงาน

Receiveddate

DATETIME

วันทีลงรับหนังสือ

Statusflag

TINYINT

สถานะ 1=เสร็จแล ้ว 0=กําลังดําเนินการ

Signeduserid

VARCHAR(20)

รหัสผู ้ลงนาม

Signeddate

DATETIME

วันทีลงนาม

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักการรับหนังสือ
รหัสคียห
์ ลักหนังสือ
เลขทีหนังสือ

๑๑. ตารางข ้อมูล Documents_senders
e ฟิ ลด์
ชือ
Dsenderid
Documentid

ชนิดข้อมูล
INT
INT

Unitid

INT

รหัสคีญห
์ ลักหน่วยงาน

Userid

VARCHAR(20)

รหัสผู ้ส่งหนังสือ

Sentdate

DATETIME

วันทีส่งหนังสือ

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักหน่วยงานทีส่งหนั งสือ
รหัสคียห
ื ลักหนังสือ

๑๒. ตารางข ้อมูล Documents_states
e ฟิ ลด์
ชือ
Documentid
Stateid
Createddate
Userid

ชนิดข้อมูล
INT
INT
TIMESTAMP
VARCHAR(20)

Comments

VARCHAR(255)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ล ้กหนังสือ
รหัสสถานะของหน ้งสือ
วันทีบันทีกสถานะ
ผู ้บันทึกสถานะ
หมายเหตุ

๑๓. ตารางข ้อมูล Documenttypes
e ฟิ ลด์
ชือ
Documenttypeid
Documenttypename

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(125)

PK

FK
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รหัสประเภทหนังสือ
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๑๔. ตารางข ้อมูล Executivenotes
e ฟิ ลด์
ชือ
Enoteid
Documentid

ชนิดข้อมูล
INT
INT

Details

VARCHAR(255)

Userid

VARCHAR(20)

Createddate

DATETIME

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักการสังการ
รหัสคียห
์ ลักหนังสือ
รายละเอียดการสังการ
ผู ้ใช ้งานทีทําการบันทึกลงระบบ

Referenceid

VARCHAR(20)

วันทีบันทึกลงระบบ
ผู ้ใช ้งานทีบันทึกลงในหนังสือ

Referencedate

DATETIME

วันทีบันทึกลงในหนังสือ

๑๕. ตารางข ้อมูล Functions
e ฟิ ลด์
ชือ
Functionid
Functionname

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(255)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
ั
้งาน
รหัสฟั งก์ชนการใช
ั
้งาน
ชือฟั งก์ชนการใช

๑๖. ตารางข ้อมูล Numbers
e ฟิ ลด์
ชือ
Numberid
Yearnumber

ชนิดข้อมูล
INT
YEAR

Unitid

INT

รหัสหน่วยงาน

insendingnumber1

VARCHAR(45)

เลขทะเบียนส่งหนังสือภายใน

insendingnumber2

VARCHAR(45)

d ความลับ
เลขทะเบียนส่งหนังสือภายในชัน

inreceivingnumber1
inreceivingnumber2

VARCHAR(45)
VARCHAR(45)

เลขทะเบียนรับหนังสือภายใน
d ความลับ
เลขทะเบียนรับหนังสือภายในชัน

outsendingnumber1

VARCHAR(45)

เลขทะเบียนส่งหนังสือภายนอก

outsendingnumber2

VARCHAR(45)

outreceivingnumber1

VARCHAR(45)

outreceivingnumber2

VARCHAR(45)

d
เลขทะเบียนส่งหนังสือภายนอกชัน
ความลับ
เลขทะเบียนรับหนังสือภายนอก
d
เลขทะเบียนรับหนังสือภายนอกชัน
ความลับ

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักการออกเลขทะเบียนหนังสือ
ปี ทออกเลขทะเบี
ี
ยนหนังสือ

๑๗. ตารางข ้อมูล Positions
e ฟิ ลด์
ชือ
Positionid
Positionname
Positionacronym

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(255)
VARCHAR(45)

Positionnameeng

VARCHAR(255)

Positiondisplay

VARCHAR(45)

Positionflag

TINYINT

Comments

VARCHAR(255)

PK

FK
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คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสตําแหน่ง
ชือตําแหน่ง
ชือย่อตําแหน่ง
ชือตําแหน่งภาษาอังกฤษ
ชือตําแหน่งทีใช ้แสดงในรายงาน
ประเภทตําแหน่ง 1=ตําแหน่งงาน,
0=ตําแหน่งบริหาร
ข ้อมูลเพิมเติม
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๑๘. ตารางข ้อมูล Roles
e ฟิ ลด์
ชือ
Roleid
Rolename

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสบทบาท
ชือบทบาท

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสบทบาท
ั
้งาน
รหัสฟั งก์ชนการใช

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสเซสชัน
รหัสความปลอดภัย
รหัสผู ้ใช ้

๑๙. ตารางข ้อมูล Roles_functions
e ฟิ ลด์
ชือ
Roleid
Functionid

ชนิดข้อมูล
INT
INT

๒๐. ตารางข ้อมูล Sessions
e ฟิ ลด์
ชือ
Sessionid
Secureid
Userid

ชนิดข้อมูล
VARCHAR(128
VARCHAR(128
VARCHAR(45)

Hostname

VARCHAR(128

ชือโฮส

Timestamp

TIMESTAMP

ไทม์แสตมป์

๒๑. ตารางข ้อมูล Speedlevels
e ฟิ ลด์
ชือ
Speedid
Speedname

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
d ความเร็ว
รหัสชัน
d ความเร็ว
รายละเอียดชัน

e ฟิ ลด์
ชือ
Stateid
Statename

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(65)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสสถานะ
รายละเอียดสถานะ

Stateacronym

VARCHAR(45)

ตัวย่อสถานะ

Stateicon

VARCHAR(255)

ชือไฟล์ภาพของสถานะ

๒๒. ตารางข ้อมูล States

๒๓. ตารางข ้อมูล Titles
e ฟิ ลด์
ชือ
Titleid
Titlename

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

PK

FK
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๒๔. ตารางข ้อมูล Units
e ฟิ ลด์
ชือ
Unitid
Unitname

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(255)

Unitacronym

VARCHAR(45)

ชือย่อหน่วยงาน

Unitcode

VARCHAR(45)

เลขทะเบียนหน่วยงานใช ้ออกเลขทีหนังสือ

Unitorder

VARCHAR(45)

ลําดับหน่วยงาน

Status

TINYINT

สถานะหน่วยงาน 1=ปกติ 0=ยกเลิก

Headid

VARCHAR(20)

หัวหน ้าหน่วยงาน

Unitlevel
Mainunit

TINYINT
INT

ระดับของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงานทีกํากับดูแล

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสหน่วยงาน
ชือหน่วยงาน

๒๕. ตารางข ้อมูล Units_assistants
e ฟิ ลด์
ชือ
Unitid
Userid

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(20)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสหน่วยงาน
เจ ้าหน ้าทีธุรการสํานั ก/ส่วน

PK

FK

๒๖. ตารางข ้อมูล Userlogs
e ฟิ ลด์
ชือ
Userlogid
Crudaction

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

Userid

VARCHAR(20)

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ลักการบันทึกประวัต ิ
ประเภทการทํางาน c=create, r=read,
u=update, d=delete
รหัสผู ้ใช ้งาน

Actiondate

TIMESTAMP

วันทีทําการปฎิบต
ั งิ าน

Details

VARCHAR(255)

รายละเอียดเบือ
d งต ้นการปฎิบต
ั งิ าน

๒๗. ตารางข ้อมูล Users
e ฟิ ลด์
ชือ
Userid
Pwd

ชนิดข้อมูล
VARCHAR(20)
VARCHAR(255)

Employeeid

VARCHAR(45)

รหัสพนักงาน

Titleid
Name

INT
VARCHAR(255)

รหัสคํานํ าหน ้าชือ
ชือ

Lastname

VARCHAR(255)

นามสกุล

Nameng

VARCHAR(45)

ชืออังกฤษ

Lastnameeng

VARCHAR(45)

นามสกุลอังกฤษ

Gender

TINYINT

เพศ 1=ชาย / 2=หญิง

Email

VARCHAR(255)

อีเมล์

Unitid

INT

รหัสหน่วยงาน

Workgroupid
Imapflag

INT
TINYINT

รหัสสายงานการปฎิบต
ั งิ าน
ตรวจสอบกับ IMAP หรือไม่ 1=ใช่ 0=ไม่ใช่

Ldapflag

TINYINT

ตรวจสอบกับ LDAP หรือไม่ 1=ใช่ 0=ไม่ใช่

Status

TINYINT

สถานะการทํางาน 1=ปกติ 0=ยกเลิก

Signature

BLOB

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

PK

FK
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๒๘. ตารางข ้อมูล Users_positions
e ฟิ ลด์
ชือ
Userid
Positionorder
Positionid

ชนิดข้อมูล
VARCHAR(20)
VARCHAR(2)
INT

Status

TINYINT

Startdate

DATE

Enddate
Comments

DATE
VARCHAR(255)

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสผู ้ใช ้งาน
ได ้รับตําแหน่งเป็ นลําดับที
รหัสตําแหน่ง
สถานะการดํารงตําแหน่ง 1=ดํารงตําแหน่ง
0=ไม่ได ้ดํารงตําแหน่ง
วันทีรับตําแหน่ง
d สุดตําแหน่ง
วันทีสิน
หมายเหตุ

๒๙. ตารางข ้อมูล Users_roles
e ฟิ ลด์
ชือ
Userid
Roleid

ชนิดข้อมูล
VARCHAR(20)
INT

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสผู ้ใช ้งาน
รหัสบทบาท

๓๐. ตารางข ้อมูล Workgroups
e ฟิ ลด์
ชือ
Workgroupid
Workgroupname

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR(45)

Workgroupacronym

VARCHAR(45)

ชือย่อสายงานการปฎิบต
ั งิ าน

Comments

VARCHAR(255)

หมายเหตุ

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสสายงานการปฎิบต
ั งิ าน
ชือสายงานการปฎิบต
ั งิ าน

๓๑. ตารางข ้อมูล Workingnotes
e ฟิ ลด์
ชือ
Wnoteid
Documentid
Details

ชนิดข้อมูล
INT
INT
VARCHAR(255)

Userid

VARCHAR(20)

Createddate

DATETIME

PK

FK

คําอธิบายและหมายเหตุ
รหัสคียห
์ ล ้กการดําเนินการ
รหัสคียห
์ ลักหนังสือ
รายละเอียดการดําเนินการ
ผู ้ใช ้งานทีทําการบันทึกลงระบบ

Referenceid

VARCHAR(20)

วันทีบันทึกลงระบบ
ผู ้ใช ้งานทีบันทึกลงในหนังสือ

Referencedate

DATETIME

วันทีบันทึกลงในหนังสือ
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้ าน (GRAPHICAL USER INTERFACE DESIGN)
การออกแบบหน้าจอการใชง
การออกแบบหน ้าจอการใช ้งาน หรือ Graphical User Interface, GUI Design ถือเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึงในการ
พัฒนาระบบงาน โดยนั กวิเคราะห์ระบบงานจะต ้องออกแบบหน ้าจอเพือจุดประสงค์ให ้ผู ้ใช ้งานสามารถกรอกข ้อมูล
ได ้สะดวกและง่ายต่อการทํางาน นอกจากนีล
d ําดับของการกรอกข ้อมูลก็ควรมีการจัดเรียง จัดกลุม
่ ตามประเภทของ
้งาน
งานได ้อย่างถูกต ้อง เพือไม่ให ้เกิดความสับสนในกการใช
ส่วนประกอบของการออกแบบหน ้าจอมีรายละเอียด
ดังต่อไปนีd
การจ ัดวางตําแหน่งของหน้าจอ (Layout Design)
การออกแบบการจัดวางตําแหน่งหน ้าจอการใช ้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. จะถูกออกแบบให ้
มีการจัดวางเหมือนกันหมดในทุกหน ้าจอเพือให ้ง่ายต่อการใช ้งาน โดยจะมีลักษณะของการจัดวางเมนู และ
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนีd

ส่วนโลโก ้

ชือระบบงาน

เมนูหลัก
เมนูยอ
่ ย
ด ้านซ ้าย

ส่วนแสดงรายละเอียด

๑. ส่วนโลโก ้ แสดงตําแหน่งของโลโก ้ สป.วท.
๒. ชือระบบงาน แสดงชือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓. เมนูหลัก แสดงรายละเอียดเมนูหลัก ประกอบด ้วย
• งานสารบรรณ
• งานจัดการหน่วยงาน
• งานดูแลระบบ
๔. เมนูยอ
่ ยด ้านซ ้าย แสดงแมนูย่อยของเมนูหลักทีเลือก
๕. ส่วนแสดงรายละเอียด แสดงรายละเอียดการกรอกข ้อมูล การบันทึกข ้อมูล และการแสดงผล
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e ั การใชง้ าน (Function Assignment)
ฟังก์ชน
ิ ธิในการใช ้งานแตกต่างกัน ขึน
ั
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ User แต่ละคนจะมีสท
d อยู่กับการกําหนดฟั งก์ชน
การใช ้งานให ้กับ User นั น
d ๆ โดยการกําหนดบทบาท หรือ User Roles ให ้กับ User หลังจากสร ้าง User นั น
d ใน
ั
้งาน ดังนีd
ระบบแล ้ว ทังd นีรd ะบบมีการกําหนดค่าตังd ต ้นของบทบาทและฟั งก์ชนการใช
รายละเอียด
eั
ฟังก์ชน
การใช้งาน

ลําด ับ

๑.

เจ้าหน้าทีe
สารบรรณ

บทบาทของผูใ้ ช้งาน (User Roles)
เจ้าหน้าทีห
e น้า
ผูบ
้ ริหาร
เจ้าหน้าทีe
ห้องผูบ
้ ริหาร
สารบรรณกลาง

ผูด
้ แ
ู ลระบบ

e ั งานทวe ั ไป
ฟังก์ชน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

๒.

ผูใ้ ช้งาน
ทวe ั ไป

ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ
การสร ้างหนังสือ
การแนบเอกสาร
การสแกนเอกสาร
การส่งหนังสือ
การรับหนังสือ
การลงนาม
การปิ ดงาน
การยืมหนังสือ
การดึงหนังสือกลับ
การยกเลิกหนังสือ
การแก ้ไขหนังสือ
การส่งคืนหนังสือ
การกําหนดตัวแทน
การติดตามหนังสือ
การค ้นหาหนังสือ
การพิมพ์หนังสือ
การพิมพ์รายงาน
ล็อกเอาท์ออกจากระบบ

e ั งานขนสู
ฟังก์ชน
ัH ง
• การบันทึกการสังการของ
ผู ้บริหาร
• การ กํ า หนด โค รงส ร า้ ง
หน่วยงาน
• ก า ร กํ า ห น ด ส า ย ง า น
บังคับบัญชา
• การแทรกเลขทีหนังสือ
• การจองเลขหนังสือ
• การติ ด ตามหนั ง สื อ ชั dน
ความลับ
• ก า ร รั บ ห นั ง สื อ จ า ก
หน่วยงานภายนอก
• การสร ้างผู ้ใช ้งาน
• ก า ร จั ด ก า ร บ ท บ า ท
ผู ้ใช ้งาน
• การสํารองข ้อมูลหนังสือ
• การสร ้างแม่แบบหนังสือ

ั
หมายเหตุ ผู ้ดูแลระบบสามารถเพิม หรือเปลียนแปลง User Roles และการกําหนดฟั งก์ชนเพื
อให ้สอดคล ้องกับการทํางานของ User ได ้
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้ าน (GUI Screen Samples)
ต ัวอย่างหน้าจอการใชง
ั
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน ้าจอแต่ละหน ้าจอจะขึน
d อยูก
่ บ
ั ฟั งก์ชนงานที
ได ้รับการกําหนดโดยบทบาท
ของ User แต่ละคนซึงจะได ้รับสิทธิในการใช ้งานแตกต่างกัน ขึน
d อยู่กบ
ั หน ้าทีการทํางานในหน่วยงานของตน
รายละเอียดการออกแบบของหน ้าจอ มีดงั นีd
๑. หน้าแรก เป็ นหน ้าล็อกอินก่อนเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

่ น ้าติดตามหนังสือโดยอัตโนมัต ิ ซึง
๒. หน้าจอติดตามหน ังสือ เมือผู ้ใช ้งานล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบจะเข ้าสูห
หน ้าจอติดตามหนังสือจะแสดงรายละเอียดหนังสือเอกสารในทุกสถานะของผู ้ใช ้งานทียังไม่ได ้รับการ
”ปิ ดงาน” โดยผู ้ใช ้งานสามารถกรองข ้อมูลได ้ตามฟิ ลด์ทระบุ
ี ด ้านบนของตารางติดตามหนังสือ
นายอภิวัฒน พงศชุติกุล | ล็อกเอาท
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่ น ้าติดตามหนังสือ
๓. หน้าจอการสร้างหน ังสือ ผู ้ใช ้งานล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบจะเข ้าสูห
จากนัน
d คลิกปุ่ มสร ้างหนังสือ เมีอกรอกรายละเอียดครบถ ้วนแล ้วสามารถเลือก
“บันทึกโครงร่าง” เพือส่งหนังสือในภายหลัง หรือ “ส่งหนังสือ” เพือส่งหนังสือทันที
นายอภิวัฒน พงศชุติกุล | ล็อกเอาท

่ น ้าติดตามหนังสือ
๔. หน้าจอการร ับหน ังสือ ผู ้ใช ้งานล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบจะเข ้าสูห
จากนัน
d คลิกปุ่ มแก ้ไขหนังสือ ผู ้ใช ้งานคลิก “รับหนังสือ” เพือออกเลขทีรับหนังสือ หรือ “ส่งหนังสือ”
นายอภิวัฒน พงศชุติกุล | ล็อกเอาท
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