Timesheet
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Daily Report
การกรอกข้ อมูลการทํางานพนักงานในวันนันๆ
้ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้

2. เลือกประเภทของงาน (Type Hour) ที่ทํา
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1. เลือกวัน เดือน ปี ที่ต้องการกรอกเวลาการทํางาน
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B = Billable หรื อ ชัว่ โมงที่ทาํ งานตามโครงการ (หรื อสามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ )
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N = Non-Billable หรื องานเบ็ดเตล็ด และงานส่วนกลางของบริ ษัท ซึง่ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกค้ าได้ เช่น งานสํานักงาน (Administration) การเงิน เป็ นต้ น
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A = Absence หรื อ ชัว่ โมงลาหรือขาด

P = Part-Time space หรื อ ชัว่ โมงที่ไม่ได้ ทาํ งานซึง่ อยูใ่ นเวลางาน (สําหรับพนักงานไม่ประจํา)

3. เลือกโครงการ (Project) ที่ทําสําหรับเฉพาะผู้เลือกประเภทของงาน (Type Hour) B ในขันตอนที
้
่2
4. เลือกชนิดงาน (Work Code)

5. เลือกจํานวนชัว่ โมงที่ทาํ ในช่อง Hour
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6. เมื่อทํารายการเสร็ จเรี ยบร้ อยให้ กด Add เพื่อทําการ Update ข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบ

W

7. เมื่อกรอกข้ อมูลแล้ วเสร็จ จะปรากฏหน้ าต่างแสดงผลดังต่อไปนี ้

R
M
FI

สามารถลบข้ อมูลได้ โดยการกดปุ่ ม Delete

8. กรณีใส่ข้อมูลผิด สามารถกดกากบาทสีแดงช่อง Delete เพื่อลบข้ อมูลออกและทําการกรอกใหม่ได้
ทํางานเกิน 24 ชัว่ โมงได้
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9. เมื่อต้ องการกรอกข้ อมูลการทํางานใหม่ให้ ทําตามขันตอน
้
1-6 อีกครัง้ โดยในแต่ละวันจะไม่สามารถใส่ชวั่ โมง

Personal Week View (ข้ อมูลการทํางานในแต่ ละสัปดาห์ ของพนักงาน)
เมื่อเลือก Personal Week View จะปรากฏหน้ าต่างแสดงผลดังต่อไปนี ้
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ส่ วนที่ 1 แสดงสัปดาห์ที่พนักงานทํางาน

ส่ วนที่ 2 แสดงข้ อมูลของชัว่ โมงทํางานทีม่ ีการกรอกเข้ าไปในระบบภายในแต่ละสัปดาห์โดยจะแสดงข้ อมูล
โครงการ (Project), ชนิดงาน (Work Code), ชัว่ โมงการทํางาน (Hours) และข้ อมูลสรุปชัว่ โมงการทํางาน (Summary)
ส่ วนที่ 3 แสดงรายละเอียด Supervisor และรายละเอียดโครงการที่พนักงานทํางานในโครงการนันๆ
้

ส่ วนที่ 4 สําหรับการ Submit Timesheet โดยการกรอกรหัสผ่านและกดปุ่ ม Submit

การใช้ Personal Week View ในการ Submit Timesheet Weekly
สําหรับพนักงานประจําเมื่อเข้ ามาในหน้ า Personal Week View ให้ ตรวจสอบชัว่ โมงทํางานว่าครบ 40 ชัว่ โมง
หรื อไม่ ในกรณีที่ชวั่ โมงทํางานครบ 40 ชัว่ โมงหรื อมากกว่าก็สามารถ Submit Timesheet ตนเองได้ โดยใส่รหัสผ่านของ
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ตัวเองและกด submit (ในส่วนที่ 3)

ส่วนข้ อมูลในส่วนที่ 2 จะแสดงคําว่า Pending เพื่อรอการตรวจสอบ เมื่อทําการตรวจสอบแล้ ว
เสร็ จ คําว่า Pending จะเปลี่ยนเป็ น Approved
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Personal Month View (ข้ อมูลการทํางานในแต่ ละเดือนของพนักงาน)

เมื่อเลือกข้ อมูล Personal Month View จะแสดงข้ อมูลประเภทของงาน (Type Hour) โครงการ (Project) และ
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จํานวนชัว่ โมงทํางานที่ทาํ ในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือกเดือนทีต่ ้ องการเข้ าดูได้
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สามารถเลือกเปลีย่ นเดือนได้

ข้ อมูลภายใต้ Personal Month View จะไม่ปรากฏข้ อมูลชนิดงาน (Work Code) หากต้ องการดูข้อมูล Work
Code ที่พนักงานทํา สามารถกดเข้ าไปดูทวี่ นั ที่นนๆ
ั ้ ได้ หรื อสามารถเข้ าไปดูข้อมูลการทํางานละเอียดในรายสัปดาห์ได้
จาก Personal Week View

Timesheet
Team Timesheet
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ฟั งก์ชนั่ นี ้มีไว้ เพื่อดูการทํางานของพนักงานทังหมดย้
้
อนหลัง เมื่อกดเข้ าไปที่ชื่อของพนักงานคนที่ต้องการ
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รายชื่อพนักงานที่ต้องการดู
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จะปรากฎข้ อมูล Self Report หรื อข้ อมูลการทํางานของพนักงานคนนันๆ
้ ตังแต่
้ เริ่ มเข้ าใช้ ระบบจนถึงปั จจุบนั
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

ในการแสดงผลข้ อมูลการทํางานนันจะแยกออกเป็
้
น 4 ประเภท ตามประเภทของงาน (Type Hour) ซึง่ สามารถเลือกหรื อ
จํากัดช่วงเวลาทีต่ ้ องการดูการทํางานของพนักงานได้ โดยเลือกช่วงเวลาได้ โดยใช้ เครื่ องมือที่อยูท่ างด้ านขวามือ
นอกจากนี ้ผู้ใช้ ยงั สามารถเลือกดูการทํางานของพนักงานได้ ทงรายสั
ั้
ปดาห์และรายเดือน โดยสามารถกดเข้ าไปที่

R
M

Week View หรื อ Month View ของพนักงานที่ต้องการได้ เช่นกัน
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ค้ นหาชื่อพนักงาน

แสดงว่าข้ อมูลในสัปดาห์นี ้ยังไม่ได้ ทําการ Approve
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ตัวอย่างข้ อมูลรายสัปดาห์

ข้ อมูล วันค้ างกรอก จํานวนเข้ า เข้ าใช้ งาน
ใช้ งานระบบ ระบบล่าสุด
รายเดือน

M

ข้ อมูล
รายสัปดาห์

แสดงผลการทํางานของพนักงานคนนันๆ
้ ในแต่ละสัปดาห์ ซึง่ วิธีการเลือกดูการทํางานแต่ละสัปดาห์นนั ้
เหมือนกับการใช่งาน Personal Week View
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ตัวอย่างข้ อมูลรายเดือน

การใช้ งาน Personal Month View
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แสดงผลการทํางานของพนักงานคนนันๆ
้ ในแต่ละเดือน ซึง่ วิธีการเลือกดูการทํางานแต่ละเดือนนันเหมื
้ อนกับ

M

ช่องแสดงจํานวนชัว่ โมงการทํางาน Total Billable Hours ตลอดทังเดื
้ อน

ช่องแสดงจํานวนชัว่ โมงการทํางาน Total Non-Billable Hours ตลอดทังเดื
้ อน
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ช่องแสดงจํานวนขาดงาน Total Absence ตลอดทังเดื
้ อน
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Timesheet Approval

ฟั งก์ชนั่ นี ้มีไว้ สาํ หรับให้ Supervisor ดูและตรวจสอบความถูกต้ องในการทํางานของพนักงาน ตามการกรอก
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Timesheet ที่พนักงานส่งมาในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเลือก Timesheet Approval จะปรากฏหน้ าต่างแสดงผลดังนี ้

ส่วนที่ 1 No.

แสดงลําดับ Timesheet ที่พนักงานส่งเข้ ามาให้ เพื่อทําการ Approve

ส่วนที่ 2 Name

แสดงชื่อพนักงานที่สง่ Timesheet มาให้ ทาํ การ Approve

ส่วนที่ 3 Date

แสดงวันทีใ่ นสัปดาห์นนๆ
ั ้ ที่พนักงานส่ง Timesheet มาให้ ทาํ การ Approve

ส่วนที่ 4 Update แสดงวันที่และเวลาล่าสุดที่พนักงาน Submit Timesheet มาให้ Approve
Supervisor สามารถตรวจสอบพนักงานเป็ นรายบุคคลได้ โดยการกดเข้ าไปในชื่อของพนักงานที่สง่ Timesheet
มาให้ ทําการตรวจสอบ เมื่อกดเข้ าไประบบจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดการกรอก Timesheet (Week View สัปดาห์นนๆ)
ั้
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ของพนักงานคนดังกล่าว ตามหน้ าต่างแสดงผลต่อไปนี ้
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เมื่ อ ตรวจสอบเรี ย บร้ อย Supervisor สามารถเลื อ กที่ จ ะอนุ มัติ (Approve) หรื อ ไม่ อ นุ มั ติ (Disapprove)
Timesheet ที่พนักงานส่งมาให้ โดยการเลือกสถานะการอนุมตั ิ (ส่วนที่ 1) แล้ วจึงใส่รหัสผ่าน (ส่วนที่ 2) และกด Submit
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(ส่วนที่ 3) ตามลําดับ

ในกรณีที่กดไม่อนุมตั ิ (Disapprove) ให้ แจ้ งพนักงานเพื่อแก้ ไขรายละเอียดการกรอก Timesheet อีกครัง้ หนึ่ง
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โดยเขียนแจ้ งลงในช่อง Remark ก่อนทําการกด Submit
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เมื่อกด Submit จะปรากฏหน้ าต่างแสดงผลเหมือนครัง้ แรกอีกครัง้ หากแต่รายชื่อพนักงานและสัปดาห์ที่ได้ ทํา
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การตรวจสอบแล้ วจะหายไป

