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ระบบ Calendar 
ประกอบด้วย 2 เมนู คือ 

  1.ปฏิทินวันหยุดบริษัท 

  2.ปฏิทินตารางการท างาน 

 

1. ปฏิทินวันหยุดบริษัท 

เป็นปฏิทินแสดงข้อมูลปฏิทินของบริษัท ว่ามีวันท างานวันใด และวันใดเป็นวันหยุด 

 

แสดงหน้าจอปฏิทินวันหยุดบริษัทท้ังหมด 
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- เมื่อคลิกเลือกปฏิทินขึ้นมา สามารถเลือกเดือนก่อนหน้าหรือย้อนหลังได้ด้วยโดยการ กด    ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอปฏิทินวันหยุดบริษัท 
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2. ปฏิทินตารางการท างาน 

แสดงตารางการท างานของพนักงาน ว่าในแต่ละวันท างานอยู่กะงานใด ปฏิทินนี้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว 

โดยระบบจะดึงข้อมูลมาจากระบบ HRMI  สามารถเรียกดูข้อมูลปฏิทินตารางการท างานได้ตามเดือนและตามปี   

โดยเลือก  ดังภาพ 

 
แสดงหน้าจอปฏิทินตารางการท างาน 
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 เมื่อ Click ขวา วันที่ในตารางการท างาน ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมให้เลือก ดังนี้ 

- รายละเอียดตารางการท างาน 

- ยกเลิกกะงานของวันทั้งหมด 

- ยกเลิกวันหยุด 

 
แสดงหน้าจอตัวเลือกเพ่ิมเติมของปฏิทินตารางการท างาน 

รายละเอียดตารางการท างาน 

แสดงรายละเอียดของกะงาน หรือรายละเอียดวันหยุดในวันที่เลือก สามารถเพ่ิมกะงานโดยการ Click   หรือ

หากต้องการลบกะงานให้เลือก  หน้ากะงาน แล้ว Click  เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้  ข้อมูลที่แก้ไขจะถูก

บันทึกลงในตารางการท างาน 

 
แสดงหน้าจอรายละเอียดตารางการท างาน 
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ยกเลิกกะงานของวันนี้ทั้งหมด 

 ยกเลิกกะงาน ของวันที่เลือก ในตารางการท างาน โดยการคลิกวันที่ต้องการยกเลิก และเลือก “ยกเลิกกะงานของวันนี้

ทั้งหมด” ระบบจะแจ้งเตือนก่อนการลบ ดังรูป  

 
แสดงหน้าจอการยืนยันลบข้อมูลกะงาน 

 

ยกเลิกวันหยุด 

 ยกเลิกวันหยุดของวันที่เลือก ในตารางการท างาน โดยการคลิกวันที่ต้องการยกเลิก และเลือก “ยกเลิกวันหยุด” ระบบ

จะแจ้งเตือนก่อนการลบ ดังรูป 

 
แสดงหน้าจอการยืนยันยกเลิกวันหยุด 

รายละเอียดข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมในตัวปฏิทิน 

 
แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมในตัวปฏิทิน 

หมายเลข 1  ทีมงาน ส าหรับเลือกพนักงานที่อยู่ในทีม หรือภายใต้การบังคับบัญชา ( Admin, Manager) 

หมายเลข 2 สรุปกะงานประจ าเดือนจะแสดงข้อมูลกะงานที่ท างานในเดือนนี้ว่าพนักงานได้ท างานกะงานใดบ้าง  

   โดยข้อมูลในหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถแสดงข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว จะแสดงข้อมูล ดังภาพ 
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แสดงหน้าจอสรุปกะงานประจ าเดือน 

 

 หมายเลข 3  สรุปการเปลี่ยนกะประจ าเดือน แสดงข้อมูลการเปลี่ยนกะงานของพนักงาน ระบบจะแสดงข้อมูล 

   การเปลี่ยนกะงานที่ท างานในเดือนนี้ว่าพนักงานได้มีการเปลี่ยนกะงานใดบ้าง โดยข้อมูลในหน้านี้ไม่ 

   สามารถแก้ไขได้ สามารถแสดงข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว 

 
แสดงหน้าจอสรุปการเปลี่ยนกะประจ าเดือน 
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หมายเลข 4   สรุปการแลกกะประจ าเดือน  แสดงข้อมูลการแลกกะงานที่ท างานในเดือนนี้ว่าพนักงานได้มีการแลก 

กะงานใดบ้าง โดยข้อมูลในหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถแสดงข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว 

 
แสดงหน้าจอสรุปการแลกกะประจ าเดือน 
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