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บทที่

2
ระบบ GENiUS Leave Online
ระบบ GENiUS Leave Online เป็ นระบบการลาออนไลน์ที่สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซด์
www.genius-leaveonline.com และรองรับการทางานผ่านระบบ Cloud Computing ทาให้สามารถใช้
งานระบบได้ตลอดเวลา เมื่อเข้าสู่ เว็บไซด์ ระบบจะแสดงหน้าจอ Log in ให้บนั ทึ ก Username,
Password และCompany ID ที่ได้รับจากบริ ษทั ดังรู ป

ภาพ 0201 User Login

เมื่อเข้าสู่ ระบบ GENiUS Leave Online แล้ว จะแสดงดังภาพ โดยมีเมนูต่างๆ ของระบบอยู่
ทางด้านซ้าย ชื่อบริ ษทั , ข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งานระบบและปุ่ มออกจากระบบจะอยูด่ า้ นบน ดังรู ป
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ภาพ 0202 หน้าจอระบบ

รายละเอียดสาคัญ
 หมายเลข 1 โลโก้ แสดงโลโก้ระบบบริ หารการลาออนไลน์
 หมายเลข 2 ชื่อบริษัท แสดงชื่อบริ ษท
ั ที่กาลังใช้งานระบบอยู่
 หมายเลข 3 ผู้ใช้ งาน แสดงชื่อผูใ้ ช้งานที่กาลังใช้งานระบบอยู่ และปุ่ มออกจากระบบ
 หมายเลข 4 เมนูการทางาน แสดงหัวข้อการทางานของระบบ ประกอบด้วย 9 เมนูหลัก และ
เมนูยอ่ ย ดังนี้
1. หน้ าหลัก แสดงหน้าจอการทางานเริ่ มแรกเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ

ภาพ 0203 หน้าหลัก
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2. กาหนดค่ าเริ่มต้ น กาหนดรายละเอียดข้อมูลของบริ ษทั และกาหนดค่าเริ่ มต้นต่างๆ ที่ใช้
ในระบบ มีเมนูยอ่ ย ดังรู ป

ภาพ 0204 แสดงเมนูหลัก กาหนดค่าเริ่ มต้น และเมนูยอ่ ยต่างๆ

2.1 เงือ่ นไขโปรแกรม แสดงเงื่อนไขโปรแกรมการทางานทั้งหมด
2.2 กาหนดเงือ่ นไขระบบ ระบุเงื่อนไขการทางานของระบบทั้งหมด
2.3 กาหนดปี ทางาน การระบุจานวนปี ทางานทั้งหมด เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการลา
ในแต่ละปี ทั้งปี ปั จจุบนั ปี ย้อนหลัง และปี ล่วงหน้า
2.4 กาหนดข้ อมูลแผนก การระบุขอ้ มูลสาหรับใช้อา้ งอิงในการบันทึกข้อมูลพนักงาน
บันทึกข้อมูลลา อนุมตั ิการลา และรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.5 กาหนดข้ อมูลตาแหน่ ง การระบุขอ้ มูลสาหรับใช้อา้ งอิงในการบันทึกข้อมูลพนักงาน
อนุมตั ิการลา และรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.6 กาหนดประเภทการลา การระบุประเภทการลาทั้งหมด โดยสามารถกาหนดได้ท้ งั
รายเดือน และรายวัน เพื่อใช้การบันทึกข้อมูลการลา
2.7 กาหนดกะทางานมาตรฐาน การระบุกะทางานมาตรฐาน เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
การลา
2.8 บันทึกกะทางานมาตรฐาน การบันทึกกะทางานมาตรฐานให้พนักงาน เพื่อใช้ในการ
บันทึกข้อมูลการลา
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3. กาหนดสิทธิการทางาน กาหนดสิ ทธิการทางานต่างๆให้กบั ผูเ้ ข้าใช้งานระบบ มีเมนูยอ่ ย
ดังรู ป

ภาพ 0205 แสดงเมนูหลัก กาหนดสิ ทธิการทางาน และเมนูยอ่ ยต่างๆ

3.1 แก้ ไขรหัสผ่ าน การแก้ไขรหัสผ่า น สาหรั บพนักงานที่ ทาการ Login เข้าระบบ
สามารถแก้ไขรหัสผ่านเองได้
3.2 กาหนดกลุ่มและสิ ทธิ การใช้ งาน กาหนดกลุ่ม และสิ ทธิ การเข้าใช้งานในแต่ล ะ
หัวข้อ ได้แก่ เพิ่ม แก้ไข ลบ และเข้าหัวข้อ/สอบถาม สาหรับผูใ้ ช้งานระบบ
3.3 กาหนดสิทธิตามผู้ใช้ งาน กาหนดสิ ทธิ แก่ผใู ้ ช้งานให้สามารถเข้าใช้งานหัวข้อใดได้
บ้าง โดยเป็ นการกาหนดสิ ทธิแบบรายบุคคล
3.4 กาหนดสิทธิอนุมตั ลิ าตามตาแหน่ ง การกาหนดสิ ทธิการอนุมตั ิลาตามตาแหน่ง
3.5 กาหนดสิทธิอนุมตั ลิ าตามแผนก การกาหนดสิ ทธิการอนุมตั ิลาตามแผนก
3.6 ปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ต ามประเภทการลา การปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ต ามประเภทการลาของ
พนักงาน
3.7 ปรับปรุงสิทธิตามรหัสพนักงาน การปรับปรุ งสิ ทธิตามรหัสพนักงาน
3.8 กาหนดสิ ทธิทราบผลอนุมัติการลา การกาหนดสิ ทธิ ให้พนักงานสามารถทราบผล
อนุมตั ิการลาได้
3.9 กาหนดสิ ทธิ บันทึกลาแทน การกาหนดสิ ทธิ บันทึ กลาแทน กรณี ที่พนักงานที่ ไม่
สามารถบันทึกลาได้
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4. ข้ อมูลพนักงาน บันทึกข้อมูลพนักงานทั้งหมด มีเมนูยอ่ ย ดังรู ป

ภาพ 0206 แสดงเมนูหลัก ข้อมูลพนักงาน และเมนูยอ่ ยต่างๆ

4.1 บันทึกรายละเอียดพนักงาน บันทึกรายละเอียดพนักงาน และแสดงประวัติการลา
สะสมในแต่ละประเภทการลา
4.2 เปลีย่ นรหัสแผนก เปลี่ยนรหัสแผนกให้พนักงาน
4.3 เปลีย่ นรหัสพนักงาน เปลี่ยนรหัสพนักงาน
5. บันทึกและอนุมตั กิ ารลา บันทึกการลาและอนุมตั ิการลาของพนักงาน มีเมนูยอ่ ย ดังรู ป

ภาพ 0207 แสดงเมนูหลัก บันทึกและอนุมตั ิลา และเมนูยอ่ ยต่างๆ

5.1 บันทึกข้ อมูลลา บันทึกข้อมูลการลาของพนักงาน สามารถลาได้ตามประเภทการลา
ที่ กาหนด ซึ่ งลาได้ท้ งั แบบเต็มวัน หรื อลาครึ่ งวันโดยให้ระบุ ช่วงเวลาที่ ตอ้ งการ
และสาหรับลาป่ วยก็สามารถระบุใบรับรองแพทย์ หรื อแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์ได้
5.2 อนุมตั กิ ารลาระดับ 1 อนุมตั ิการลาระดับที่ 1 ได้ โดยผ่านโปรแกรมหรื ออีเมล์
5.3 อนุมตั กิ ารลาระดับ 2 อนุมตั ิการลาระดับที่ 2 ได้ โดยผ่านโปรแกรมหรื ออีเมล์
5.4 ตรวจสอบอนุ มัติการลา ตรวจสอบสถานะการอนุ มตั ิ 1 และ 2 ของเลขที่ ใ บลา
ทั้งหมด
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5.5 บันทึกข้ อมูลลาแทน บันทึกข้อมูลลาแทน เป็ นการบันทึกการลา แทนพนักงานที่ไม่
สามารถบันทึกลาด้วยตนเองได้ ผูบ้ นั ทึกลาแทนสามารถบันทึกลาได้ตามประเภท
การลาที่กาหนด โดยลาได้ท้ งั แบบไม่เต็มวันให้ระบุช่วงเวลาที่ตอ้ งการ หรื อลาเต็ม
วันได้ และสาหรับลาป่ วยก็สามารถระบุใบรับรองแพทย์ได้
6. ประมวลผลข้ อมูลการลา ประมวลผลข้อมูลการลาของพนักงาน มีเมนูยอ่ ย ดังรู ป

ภาพ 0208 แสดงเมนูหลัก ประมวลผลข้อมูลการลา และเมนูยอ่ ยต่างๆ

6.1 สรุปการลาสะสม สรุ ปการลาของพนักงานแบ่งเป็ นงวด จานวนทั้งสิ้ น 12 งวด และ
นาไปใช้ในการออกรายงานสรุ ปการลาสะสม
6.2 ลบข้ อมูลการลาประจาปี ลบข้อมูลการลาต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดการลา และ
ข้อมูลสรุ ปการลา ตามช่วงปี ทางานที่ตอ้ งการ
7. โอนข้ อมูลการลา เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในระบบอื่นๆ มีเมนูยอ่ ย ดังรู ป

ภาพ 0209 แสดงเมนูหลัก โอนข้อมูลการลา และเมนูยอ่ ยต่างๆ

7.1 โอนข้ อมูลเข้ าระบบบันทึกเวลา (TA for Windows) โอนข้อมูลรายละเอียดการลา
ในแต่ละวันเข้าระบบบันทึกเวลาทางาน (TA for Windows) เพื่อนาข้อมูลไปใช้ใน
ระบบบันทึกเวลาทางาน
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7.2 โอนข้ อมู ลเข้ าระบบเงินเดือน (PR for Windows) โอนข้อมูลการลาสะสมใน
ประเภทต่างๆ เข้าระบบเงินเดือน (PR for Windows) เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในระบบ
เงินเดือน
7.3 นาเข้ าข้ อมูลทั่วไป นาเข้าข้อมูลทัว่ ไปจากระบบบัญชีเงินเดือน เพื่อนามาใช้งานใน
ระบบบริ หารการลาออนไลน์
7.4 นาเข้ าข้ อมูลพนักงาน นาเข้าข้อมูลพนักงานจากระบบบัญชี เงินเดือน เพื่อนามาใช้
งานในระบบบริ หารการลาออนไลน์
8. รายงาน แสดงรายงานต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล มีเมนูยอ่ ย ดังรู ป

ภาพ 0210 แสดงเมนูหลัก รายงาน และเมนูยอ่ ยต่างๆ

8.1 รายงานรายละเอียดการลา (พนักงาน) แสดงรายละเอียดการลาของพนักงาน เฉพาะ
ข้อมูลของพนักงานที่ Login เข้าระบบ
8.2 รายงานรายละเอียดการลา (HR) แสดงรายละเอียดการลาของพนักงานทั้งหมด
8.3 รายงานรายละเอีย ดการลา (ผู้อ นุ มัติ 1) แสดงรายละเอี ย ดการลาของพนักงาน
สาหรับผูอ้ นุมตั ิ 1
8.4 รายงานสรุปการลาสะสมตามแผนก แสดงรายงานสรุ ปการลาสะสมตามแผนก
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8.5 รายงานรายละเอีย ดการลา (ผู้อ นุ มัติ 2) แสดงรายละเอี ย ดการลาของพนักงาน
สาหรับผูอ้ นุมตั ิ 2
8.6 รายงานสรุปการลาตามพนักงาน แสดงรายงานสรุ ปข้อมูลการลาของพนักงาน
8.7 รายงานสิ ทธิการลา แสดงรายงานสิ ทธิ การลาของพนักงาน โดยจะพิมพ์รายงานได้
เฉพาะสิ ทธิ Admin เท่านั้น
8.8 รายงานกลุ่มผู้ใช้ งาน แสดงรายงานกลุ่มผูใ้ ช้งานของพนักงาน โดยจะพิมพ์รายงาน
ได้เฉพาะสิ ทธิ Admin เท่านั้น
8.9 รายงานระดับพนักงาน แสดงรายงานระดับพนักงาน โดยจะพิมพ์รายงานได้เฉพาะ
สิ ทธิ Admin เท่านั้น
9. ออกจากระบบ เมื่อต้องการออกจากการใช้งานระบบ
การเตรียมข้ อมูลก่อนเริ่มใช้ ระบบ
ก่อนการเริ่ มใช้งานระบบ จะต้องทาการเตรี ยมข้อมูลเริ่ มต้น โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้ อมูลเริ่มต้ นเกีย่ วกับบริษัท
 กาหนดเงื่อนไขระบบ
 กาหนดปี ทางาน
 กาหนดข้อมูลแผนก
 กาหนดข้อมูลตาแหน่ง
 กาหนดประเภทการลา
 กาหนดกะทางานมาตรฐาน
 บันทึกกะทางานมาตรฐาน
2. ข้ อมูลเริ่มต้ นเกีย่ วกับผู้ใช้ งานระบบ
 บันทึกข้อมูลพนักงาน
 กาหนดกลุ่มและสิ ทธิ์ ในการเข้าใช้งาน
 กาหนดสิ ทธิ อนุมต
ั ิลาตามตาแหน่ง
 กาหนดสิ ทธิ อนุมต
ั ิลาตามแผนก
 ปรับปรุ งสิ ทธิ ตามประเภทการลา
 ปรับปรุ งสิ ทธิ ตามรหัสพนักงาน
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การบันทึก / แก้ ไขข้ อมูล
ในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ มีขอ้ ควรสนใจ ดังนี้
 เครื่องหมายดอกจัน (*)
กรณี ที่หลังฟิ ลด์ปรากฏเครื่ องหมายดอกจัน (*) แสดงว่าต้องทาการบันทึ กข้อมูลที่ ฟิลด์น้ ัน
เสมอ หากไม่ทาการบันทึก ระบบจะแสดงข้อความเตือนดังภาพ

ภาพ 2011 ตัวอย่างการแสดงเครื่ องหมายดอกจัน (*) หลังฟิ ลด์

ภาพ 2012 ตัวอย่างการแสดงข้อความแจ้ง กรณี ที่ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลที่ปรากฏเครื่ องหมายดอกจัน (*)

อุปกรณ์ ทตี่ ้ องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)
 หน่วยประมวลผล CPU 2.4 GHz ขึ้นไป
 หน่วยความจา RAM 256 MB ขึ้นไป
 สื่ อจัดเก็บข้อมูล Storage 40 GB ขึ้นไป
 จอภาพ Monitor 17 LCD
 เครื่ องพิมพ์ Dot Matrix (EPSON LQ300+) แคร่ ส้ น
ั 10 นิ้ว, LaserJet, Inkjet
ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System)
 ระบบปฏิบต
ั ิการ Window XP, Window Vista, Window 7
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บทที่ 2 การเริ่ มต้นใช้โปรแกรม

การสื่อสาร (Data Communication)
 ระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ADSL 256 k/s หรื อสู งกว่า
 Backup Line ใช้หมุนผ่านโมเด็ม โดยเบอร์ ของโรงแรม หรือ
 Backup Line ใช้ระบบ wireless ของ True, AIS, DTAC หรือ
 Backup Line ใช้ โทรศัพท์ มือถือ O2, HP หรื อยี่ห้ออื่นที่มี
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