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 ลักษณะโดยทั่วไปของระบบบันทึกเวลาทาํงาน (GENiUS-TA for Factory) 
 ระบบบันทึกเวลาทํางาน (GENiUS-TA for Windows) เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใชงานโปรแกรม 

ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR For Windows) ซึ่งสามารถรองรับการทํางานไดทั้งพนักงานประจํา (Office)  และรองรับ

การทํางานสําหรับพนักงานโรงงาน (Factory) ที่มีการทํางานแบบกะ  

โปรแกรมระบบบันทึกเวลาทํางาน (GENiUS-TA for Windows) นี้ เปนระบบที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก

เวลาทํางานของพนักงานที่มีการทํางานเปนกะ หรือเปนพนักงานประจํา และชวยคํานวณจํานวนชั่วโมงเวลาทํางาน

ลวงเวลา จํานวนวันมาทํางาน วันขาด วันลา และวันมาสายตางๆ โดยจะอานขอมูลมาจากเครื่องรูดบัตร และนําเวลาเขา

งานหรือเวลาเลิกงานมาคํานวณ สรุปเปนรายคนใหอัตโนมัติ เมื่อครบงวดหนึ่งๆ ก็สามารถที่จะโอนขอมูลเขาสูระบบ

บัญชีเงินเดือนไดทันที เพื่อนําไปคํานวณหารายไดและภาษีตอไปปญหาและขอยุงยากของระบบบันทึกเวลาทํางาน 

 

 คุณสมบัติโดยทั่วไปของโปรแกรมระบบบันทึกเวลาทํางาน (GENiUS-TA  for Windows) 
• การทํางานเปนแบบ Real Batch Processing คือจะบันทึกเวลาทํางานประจําวันดวยเครื่องบันทึกเวลา  (เครื่องรูด

บัตร) กรณีใชเครื่องรูดบัตร หรือจะไมใชก็ไดโดยบันทึกเวลาที่โปรแกรมระบบบันทึกเวลาทํางานโดยตรง 

• จะตองทํางานรวมกับ ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR For Windows) กลาวคือ ไมสามารถใชงานอิสระได 

• สามารถทํางานไดทั้งในแบบ Single User ซึ่งเปนระบบที่การทํางานแตละเครื่องแยกอิสระจากกัน และแบบ Multi 

User บนเครือขาย LAN  ซึ่งเปนระบบที่มีเครื่องหลายเครื่องเชื่อมติดกัน เพื่อใชขอมูลรวมกัน 

• ลักษณะการใชงานเปนขั้นตอนที่เขาใจไดงาย และในขณะบันทึกขอมูลถาเกิดขอผิดพลาดก็สามารถยอนกลับ

ไปแกไขในจุดที่ผิดพลาดไดทันท ี

• มีระบบแสดงขอผิดพลาดในการทํางาน (Error Message) ที่มีความหมายและเขาใจไดงาย 

• อนุญาตใหกําหนดระดับความสามารถในการทํางานของผูใชงานในหัวขอการทํางานตางๆ เชน ผูใชบางคน

สามารถสอบถามขอมูล ไดเพียงอยางเดียวโดยไมมีสิทธิ์แกไข  หรือผูใชบางคนสามารถบันทึกและแกไขไดเปน

ตน  คุณสมบัตินี้  จะทําใหระบบมีความปลอดภัย และเปนความลับมากขึ้น 

• มีรหัสผาน (PASSWORD) สําหรับผูใชแตละคน เพื่อความปลอดภัยของขอมูล 

• สามารถกําหนดปศักราชที่ใชเปนแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได 

• อนุญาตใหกําหนดเงื่อนไขในการเลือกพิมพรายงานไดคอนขางมาก และมีรายงานทางจอภาพที่เหมือนทาง

เครื่องพิมพเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช และตรวจสอบขอมูล 

• สามารถเลือกทํางานกับขอมูลไดหลายบริษัท หรือหลายชุด โดยโปรแกรมชุดเดียวกัน และมีรหัสผานบริษัท

เพื่อใหขอมูลแตละบริษัทมีความปลอดภัย และมีความลับมากขึ้น 

• มี On-line Help ในสวนที่จําเปนเพื่ออธิบายการใชงานโดยยอ 

• เนนประโยชนการใชงานสําหรับผูบริหาร และผูปฏิบัติโดยมีรายงานที่จําเปนครบถวน 

 

 

 

ระบบบันทึกเวลาทาํงาน (Time Attendance)



                                                                                                                                                                                               GENiUS-TA 
 

Sales & Marketing หนาท่ี 2 / 3 tawin 
 บริษัท ไทยซอฟทแวรเอ็นเตอรไพรส จํากัด 23/5/11 

128/352 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 32 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2612-0511 โทรสาร 0-2216-5153  Web site : www.thaisoftware.co.th  E-mail : info@thaisoftware.co.th  

 

 คุณสมบัติของโปรแกรมระบบบันทึกเวลาทํางาน 
• ขอมูลเขาจะเปน Text File ที่ไดมาจากเครื่องรูดบัตร 

• ใชไดกับเครื่องรูดบัตรทุกรุนทุกยี่หอ ที่สามารถจัดเก็บขอมูลเปน Text File ได  

• สามารถเลือกตําแหนงของขอมูลแตละฟลดจาก Text File ได  

• การคํานวณเวลาเขางาน หรือเวลาเลิกงาน จะเปลี่ยนแปลงตามกะการทํางานโดยอัตโนมัติ 

• ใชไดทั้งบริษัทที่มีพนักงานกลุมเดียว  หรือมีการแบงพนักงานออกเปนหลาย ๆ กลุม หรือมีการใชเครื่องรูดบัตร

รวมกัน  หลายบริษัทโดยใชเครื่องรูดบัตรเครื่องเดียวกันได เชน บริษัทในเครือ 

• พนักงานสามารถเปลี่ยนกะการทํางานชั่วคราวได 

• สามารถกําหนดประเภทการลาตางๆ ไดอีก 20 ประเภท นอกเหนือจากที่ระบบมีให ซึ่งการลาที่กําหนดไดเองนี้

สามารถที่จะระบุวาถามีการลา จะจายคาจางหรือไมจายก็ได 

• สามารถบันทึกการลางานไดทั้งเปนชวงระยะเวลา เปนชั่วโมง เปนวัน หรือการลาติดตอกันหลายวัน 

• สามารถกําหนดการปดเศษลวงเวลาการทํางานได 

• สามารถกําหนดใหมีการรูดบัตรไดสูงสุด 8 ชวงเวลาหรือ 16 ครั้งตอ 1 กะมาตรฐาน หมายถึง 2 ชวงเวลา

ทํางานปกติ และ 6 ชวงเวลาลวงเวลา  

• บันทึกกะเวลาขามคืนได แตไมเกิน 24 ชั่วโมง  

• สามารถเก็บประวัติการมาปฏิบัติงานของพนักงานไดตลอดปการทํางานปจจุบัน 

• สามารถทําการปรับปรุงขอมูล กอนที่จะทําการโอนขอมูลเขาสูระบบบัญชีเงินเดือนได 

• มีรายงานที่สมบูรณแบบอยางครบถวน  โดยผูใชไมตองเสียเวลาในการสรางฟอรมรายงานเองไดแก 

o รายงานขอมูลดิบจากเครื่องบันทึกเวลา 

o รายงานเวลารูดเขา-ออก 

o รายงานสรุปช่ัวโมงคาลวงเวลา 

o รายงานตารางเวลาทํางาน 

o รายงานการลางาน 

o รายงานปฏิทินการทํางานและวันหยุด 

o รายงานกะการทํางานมาตรฐาน 

o รายงานการมาปฏิบัติงาน 

o รายงานรายไดคากะ 

 ขีดความสามารถของโปรแกรมระบบบันทึกเวลาทาํงาน 
• ใน 1 กะมาตรฐานสามารถบันทึกเวลาขามคืนได แตไมเกิน 24 ชั่วโมง 

• ใน 1 กะมาตรฐานสามารถกําหนดชวงเวลาการรูดบัตรไดสูงสุด 16 ครั้ง หรือ 8 ชวงเวลา (โดยเปน 2 ชวงเวลา

ปกติ และ 6 ชวงเวลาทํางานคาลวงเวลา) 

• กําหนดประเภทการลาไดสูงสุด 20 รายการ 

• กําหนดการปรับเศษคาลวงเวลา สําหรับการทํางานลวงเวลาไดสูงสุด 20 รายการ 

• ระบบจะกําหนดคาสถานะการลาไวอัตโนมัติดวยกัน 8 ประเภท ไดแก การมาทํางานปกติ การมาสาย การกลับ

กอน การขาดงาน การลาปวย การลากิจ การลาพักรอน การลาคลอดและลาบวช 
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• ในการมาทํางานปกติ การลาตางๆ และการทํางานลวงเวลา สะสมจํานวนครั้งทั้งเดือนและป สูงสุด 999 ครั้ง 

และจํานวนเวลาทั้งเดือนและป สูงสุด 999.99 วัน 

• ระบบจะทําการสะสมเวลาการทํางาน และการลาตางๆ ของพนักงานไวในระบบบัญชีเงินเดือน 

• ระบบจะทําการเก็บสะสมยอดเวลาการทํางานของพนักงานไวเฉพาะงวดปจจุบันเทานั้น 

 

 ประโยชนที่จะไดรับจากโปรแกรมระบบบันทึกเวลาทํางาน 

• การเก็บประวัติรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนไวดวยระบบคอมพิวเตอรสามารถเรียกขอมูล

มาสอบถามไดงายและรวดเร็ว 

• การคํานวณคาลวงเวลา จะถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว 

• เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการจัดเตรียมรายงานรูปแบบตาง ๆ  จากขอมูลที่เก็บอยูแลวเพื่อตรวจสอบ

ควบคุม  เชน  รายงานสรุป ชั่วโมงคาลวงเวลา รายงานการมาปฏิบัติงานทั้งประจําเดือนและประจําป 

• ทํารายงานสรุปแยกเปนบริษัท แผนก เพื่อใชในการประเมินผลการมาปฏิบัติงานได 
 

 อุปกรณทีจ่ําเปน 
• ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows) เนื่องจากระบบบันทึกเวลาทํางาน (GENiUS-TA for Windows) 

จําเปนตองใชงานควบคูกับ ระบบบัญชีเงินเดือน ( GENiUS-PR for Windows )  

• ระบบบันทึกเวลาทํางาน (GENiUS-TA for Windows) 

• เครื่องรูดบัตร (กรณีใชเครื่องรูดบัตร)  สามารถเลือกใชเครื่องรูดบัตรยี่หอใดก็ได แตมีขอแมวาเครื่องรูดบัตรยี่หอ

นั้นๆ ตองมี Text File ที่จําเปนซึ่งขาดไมไดเลยแมแตตัวเดียว Text File ที่กลาวถึงนี้ไดแก 

o วันที่   

o เดือน  

o ป 

o ชั่วโมง 

o นาที 

o รหัสพนักงาน 

• เครื่องอานบัตร (Signal Driver) เปนตัวแปลงสัญญาณ 

• บัตรพนักงาน (BARCODE) จะเปน Barcode  แถบแมเหล็ก  หรือลายนิ้วมือก็ได ขึ้นอยูกับงบประมาณของบริษัท 

 

 ความตองการของระบบ 
• เครื่องคอมพิวเตอร PC รุน Pentuim 166 MHz ขึ้นไป 

• ระบบปฎิบัติการ Windows95,98,ME,XP,2000 

• บนเครือขาย LAN ใชระบบปฏิบัติการ WindowsNT, Netware ฯลฯ 

• หนวยความจํา RAM 32 MB (แนะนํา 64 MB) 

• เนื้อที่ในฮารดดิสก ประมาณ 160 MB 

• เครื่องพิมพ LASER ทุกยี่หอ  

• Hard Lock GENiUS ใชได 1 ตอ 1 (กรณีใชบนเครือขาย LAN หรือ Workgrop ซื้อ Add Licenses ตามจํานวนเครื่อง) 


