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บทคัดยอ

การคน ควา แบบอิสระเรื่อง ระบบบัน ทึก การลงเวลาและบริหารงานบุค คลโดยใชก าร
ตรวจสอบลายนิ้วมือไดนําหลักการของการบริหารโครงการซอฟตแวรมาประยุกตใช โดยที่ระบบ
นี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการขอมูลประวัติของนักเรียนและบุคลากร สามารถลงบันทึกเวลาการ
มาเรียนและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรได และสามารถจัดสงรายงานตางๆ ใหกับผูที่เกี่ยวของ
แบบอัต โนมั ติ ผ านทางอี เ มล ซึ่ง ถู ก ออกแบบขึ้ น มาโดยเฉพาะสํ า หรั บ สถาบั น การศึก ษา ใช
โปรแกรมเดลไฟล (Delphi) ในการพัฒ นาสวนที่ติดตอกับผูใชงาน ใชร ะบบฐานขอมูลไฟเบิรด
(Firebird database) และใชไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) ในการจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ
อีกทั้งมีการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานกระบวนการผลิตซอฟตแวรไอเอสโอ 29110
ผลจากการคนควาแบบอิสระในครั้งนี้ ทําใหไดระบบที่สามารถบันทึกเวลาการมาเรียนและ
การมาปฏิบัติงานของนักเรียนและบุคลากร โดยเมื่อนักเรียนและบุคลากรสแกนลายนิ้วมือ ระบบจะ
ทําการตรวจสอบลายนิ้วมือที่รับมาใหมกับลายนิ้วมือที่ถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูล เมื่อพบวาตรงกัน
ระบบจะทําการบันทึกเวลามาเก็บไว จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว ระบบจะสงรายงานการมาเรียน
และการมาปฏิบัติงานใหกับอาจารยที่ปรึกษา และผูบริหารสถานศึกษาผานทางอีเมลแบบอัตโนมัติ
จึงเปนการชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลที่ถูกตอง เพื่อใชใน
การตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล
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ABSTRACT

The independent study entitled “Time Recording System and Personnel Management
Using Fingerprint Inspector” adopts the principle of software project management. The system is
developed for the management of student and employee information; it can be used to record
class attendance of students and working hours of employees which can be reported to related
personnels automatically via emails. This system is exclusively designed for educational
institutes. Delphi is used for developing user contact, and Firebird Database and Microsoft Access
is used for collecting fingerprints. The development of this system is processed according to the
Standard for Software Products ISO 29110.
The result of this independent study helped obtaining the system which can record class
attendance of students and working hours of employees. When students or employees scan their
fingerprints, the system will inspect the input fingerprints. If the new input fingerprints are
compatible with those stored in the database, the system will record those inputs. At a certain
period of time, the system send the recorded class attendance and working hours information to
advisors and institute's administrators via emails automatically. This system can reduce works and
help the administrators to get the accurate information for decision making regarding the
personnel management.

