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คู่มือการก าหนดสิทธิ์การอนุมัต ิ

การก าหนดสิทธิ์การอนุมัติ  คือการก าหนดสิทธิ์การอนุมัติให้ผู้อนุมัติว่า ในแต่ละเอกสารของพนักงาน จะให้ผู้อนุมัติท่าน

ใดเป็นผู้อนุมัติเอกสาร 

ขั้นตอนการก าหนดสิทธิ์การอนุมัติจะมีการก าหนดหน้าจอที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. บันทึกข้อมูลพนักงาน ก าหนดต าแหน่งให้ผู้อนุมัติ  

2. Define Permission 

3. ก าหนดผู้ใช้ (สร้าง User Login ส าหรับผู้อนุมัติ) 

4. ก าหนดต าแหน่งงานของผู้อนุมัติให้เป็นต าแหน่งหัวหน้างาน 

5. บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ 
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1. บันทึกข้อมูลพนักงาน  

ก าหนดต าแหน่งให้ผู้อนุมัติ ได้ที่ “Personnel” > “บันทึกข้อมูลพนักงาน” > “การว่าจ้าง” 

คู่มือการใช้งาน >> Click  

 

2. บันทึกข้อมูลต าแหน่ง  

ต าแหน่งของผู้อนุมัติ  ต้องเป็นต าแหน่งหัวหน้างานของต าแหน่งอื่น (ก าหนดสิทธิ์อนุมัติ ผู้อนุมัติต้องมีต าแหน่งที่เป็น

ต าแหน่งหัวหน้างาน) 

คู่มือการใช้งาน >> Click 
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3. Define Permission 

ใช้ส าหรับก าหนดสิทธิ์การมองเห็นเมนูต่าง ๆ ในโปรแกรมซึ่งสามารถแยกได้ว่าจะก าหนด Permission  ให้กับกลุ่ม
พนักงานกลุ่มใด  เพ่ือน าไปผูกกับผู้ใช้แต่ละคนว่าจะให้สิทธิ์เข้าถึงเมนูใดได้บ้างโดยระบบจะมี Default Rule มาให้เป็นค่าเริ่มต้น  
ซึ่งเป็น Permission ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเมนูในทุกหน้าจอ  

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Administrator” > “Define Permission”  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังรูป     
 

Define Permission: List 

 
 
Define Permission: New 

 
 

 Permission Name  :  ระบุชื่อ Permission 
 หมายเหตุ :  ระบุหมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

  :  Click  เพ่ือซ่อนเมนู Detail ด้านซ้ายมือ หรือหากต้องการ 

   แสดงเหมือนเดิมให้ Click  เพ่ือแสดงเมนู Detail 
 ระบบ  :  เลือกระบบที่ต้องการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงโดยการ Click  มีระบบดังนี้ 
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- Administrator 

- HRMI 

- Employee Self Service 

Set Security  
   :  แสดงระบบที่มีการเลือกไว้ 
   :  แสดง Module ย่อยในระบบที่เลือกไว้ 
   :  แสดงเมนูย่อยใน Module  
 ในส่วนของ  และ  จะสามารถก าหนดรายละเอียดสิทธิ์การเข้าถึงได้ดังนี้ 
Module  
 Show Module :  เลือก  เพ่ือก าหนดให้มองเห็น Module นั้น ๆ ได ้

  :  Click  เพ่ือก าหนดให้โปรแกรม Reset ค่าเริ่มต้น คือมองเห็นได้ทุกเมนู 
   ใน Module นั้น ๆ 

 โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่า ต้องการ Reset Security ใน Module ที่เลือกหรือไม่ให้ Click  เพ่ือตกลง  หรือ
หากไม่ต้องการ Reset ให้ Click   
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 เมื่อ Click  โปรแกรมจะด าเนินการ Reset Security ให้ดังรูป 
 

 
 

เมื่อโปรแกรม Reset ค่าเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงผลการ Reset ดังรูป 
 

 
 
Update Action to child menu 
Form 
 Display :  เลือก  เพ่ือให้สามารถมองเห็นเมนูได้ 
 New :  เลือก  เพ่ือให้สามารถเพ่ิมเอกสารในแต่ละเมนูได้ 
 Edit :  เลือก  เพ่ือให้สามารถแก้ไขเอกสารในหน้า List ได้ 
 Update :  เลือก  เพ่ือให้สามารถแก้ไขเอกสารในแต่ละเมนูได้ 
 Delete :  เลือก  เพ่ือให้สามารถลบเอกสารในแต่ละเมนูได้ 
 Export :  เลือก  เพ่ือให้สามารถ Export ไฟล์ในแต่ละเมนูได้ 
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 View Manage :  เลือก  เพ่ือให้สามารถก าหนด View by Management ในแต่ละเมนูได้ 
More Action 
 Display :  เลือก  เพ่ือให้สามารถมองเห็นเมนูได้ 
Report 
 Display :  เลือก  เพ่ือให้สามารถมองเห็นรายงานแต่ละเมนูได้ 

 :  Click  เมื่อเลือก Action ต่าง ๆ แต่ละหัวข้อแล้ว โปรแกรมจะท าการก าหนด  
   Action ที่เลือกไว้ในแต่ละหัวข้อใน Module ที่เลือก ทุกเมนู 

 เมือ่ Click  ในแต่ละหัวข้อ  โปรแกรมจะแสดงการ Update ให้ดังรูป 
 

 
 
เมื่อโปรแกรม Update ค่าเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงผลการ Update ดังรูป 
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ในเมนูย่อย  จะสามารถก าหนดเพ่ิมได้อีกว่าจะให้มองเห็นเมนูรายละเอียดในหน้าจอของเมนูนั้น ๆ ในส่วนใดบ้าง 
 

 
 
Form 
 Display :  เลือก  เพ่ือให้สามารถมองเห็นเมนูได้ 
 New :  เลือก  เพ่ือให้สามารถเพ่ิมเอกสารในแต่ละเมนูได้ 
 Edit :  เลือก  เพ่ือให้สามารถแก้ไขเอกสารในหน้า List ได้ 
 Update :  เลือก  เพ่ือให้สามารถแก้ไขเอกสารในแต่ละเมนูได้ 
 Delete :  เลือก  เพ่ือให้สามารถลบเอกสารในแต่ละเมนูได้ 
 Export :  เลือก  เพ่ือให้สามารถ Export ไฟล์ในแต่ละเมนูได้ 
 View Manage :  เลือก  เพ่ือให้สามารถก าหนด View by Management ในแต่ละเมนูได้ 

  :  Click เมื่อต้องการให้เลือก  ใน Column Visible ทุกแถว 

 :  Click เมื่อไม่ต้องการให้เลือก  ใน Column Visible ทุกแถว 

 :  Click เมื่อต้องการให้เลือก  ใน Column Enable ทุกแถว 

 :  Click เมื่อไม่ต้องการให้เลือก  ใน Column Enable ทุกแถว 
Caption  :  แสดงชื่อ Caption ในเมนูที่เลือก 
Visible   :  เลือก  เพ่ือให้สามารถแก้ไขรายละเอียด Caption ที่เลือกได้ 
Enable  :  เลือก  เพ่ือไม่ให้แก้ไขรายละเอียด Caption ที่เลือกได้ 
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4. ก าหนดผู้ใช้ 

ใช้ส าหรับก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละบริษัท  ซึ่งจะสามารถก าหนดได้ว่าจะให้เข้าถึง
หน้าจอใดได้บ้างจากการดึง Permission มาใช้งานร่วมกัน 

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Administrator” > “ผู้ใช้”  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ดังรูป     
 
ผู้ใช้ : List 

 

ผู้ใช้ : Tab General 
 

 
 

 ชื่อเข้าระบบ :  ระบุชื่อผู้เข้าใช้ระบบ 
 รหัสผ่าน :  ระบุรหัสผ่าน 
 ยืนยันรหัสผ่าน :  ระบุรหัสผ่านเพ่ือยืนยังอีกครั้ง 
 รหัสพนักงาน :  เลือกพนักงานที่ต้องการก าหนดผู้ใช้โดยการ Click  
 ชื่อเพอร์มิชชัน :  เลือก Permission ส าหรับพนักงานที่เลือกก าหนดผู้ใช้โดยการ Click  
 ผู้ดูแลระบบ :  เลือก  เพ่ือก าหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ 
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 เข้าระบบซ้ าได้ :  เลือก  เพ่ือให้สามารถ Login เข้าโปรแกรมได้มากกว่า 1 เครื่องในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ซ่อนอักขระโปรไฟล์ :  เลือก  เพ่ือซ่อนอักขระโปรไฟล์ตอน Login เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นการเชื่อมต่อกับ  

   Database ได้ 
 รายละเอียด  :  ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
 
ผู้ใช้ : Tab ก าหนดองค์กร 
 กรณีท่ีมีองค์กรมากกว่า 1 สาขา  จะสามารถเพ่ิมสิทธิ์เข้าใช้งานให้ผู้ใช้ได้ 

 
 
รหัสองค์กร :  เลือกรหัสองค์กรที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้งานกรณีมีมากกว่า 1 องค์กรได้โดย Click   
ชื่อองค์กร :  แสดงชื่อองค์กรตามการเลือกรหัสองค์กร 
ชื่อองค์กร (Eng) :  แสดงชื่อองค์กรภาษาอังกฤษตามการเลือกรหัสองค์กร 
ประเภทองค์กร :  แสดงประเภทองค์กรตามการเลือกรหัสองค์กร 
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1. บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ 

ใช้ส าหรับก าหนดสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติเข้ามาท างานการอนุมัติเอกสาร  ซึ่งจะสามารถเห็นเฉพาะรายการที่ก าหนดให้มี
สิทธิ์อนุมัติได้เท่านั้น 
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Approve Center” > “บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ”   
คู่มือการใช้งาน >> Click 
วิธีการบันทึกสิทธิ์การอนุมัติทีละหน้าจอ 

1. เลือกรหัสผู้อนุมัติโดยการ Click   (ผู้มีสิทธิ์อนุมัติต้องมีการก าหนดผู้ใช้  และมีต าแหน่งงานเป็นต าแหน่งหัวหน้างาน

จึงจะสามารถก าหนดให้เป็นผู้อนุมัติได้) หากต้องการก าหนดพนักงานรายคน  สามารถก าหนดได้โดยไปที่หน้าจอที่

ต้องการก าหนด  แล้วเลือกชื่อพนักงานตารางฝั่งขวามือ 
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2. การเลือกพนักงานสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คน โดยสามารถเลือก  พนักงานทีละคน  หรือ Click ขวา ที่คอลัมน์ 

“เลือก” ดังนี้ 

Mask All : เลือกพนักงานทั้งหมดที่แสดงในหน้าจอ 
Mask Select : เลือกพนักงานที่มีการคลุมด าเลือกไว้ 
UnMask All : ยกเลิกการเลือกพนักงานทั้งหมด 
Unmask Select :  ยกเลิกการเลือกพนักงานที่มีการคลุมด าเลือกไว้  

 เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้วให้คลิก  เพ่ือเลือกพนักงาน หากต้องการออกจากหน้าจอให้ Click   
โดยการก าหนดดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทีละหน้าจอ 
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วิธีการบันทึกสิทธิ์การอนุมัติแบบกลุ่ม 

1. New เอกสารแล้วเลือก   แลว้เลือก   
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2. เลือกเงื่อนไขกลุ่มพนักงาน  และเลือกก าหนดกลุ่มเมนูโดยการ  เมนูที่ต้องการหรือหากต้องการเลือกทุกเมนู ให้  

“เลือกทั้งหมด” เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ Click  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่จะก าหนดให้ User 

สามารถอนุมัติเอกสารได้ 
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3. หน้าจอจะแสดงรายการรายชื่อพนักงานที่เลือกตามเงื่อนไข  หากต้องการลบรายการพนักงานที่ไม่ต้องการออกสามารถ

คลิกขวา แล้วเลือก Delete  เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้  

 
 

4. โปรแกรมจะแสดงรายการหน้า General  แสดงรายชื่อพนักงานตามการเลือกข้อมูลในข้อ 2 และ 3 
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บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ : More Action 
วิธีการบันทึกสิทธิ์การอนุมัติตามสิทธิ์การมองเห็น 
 ใช้ส าหรับบันทึกสิทธิ์การอนุมัติของ User ที่มีการก าหนดสิทธิ์การมองเห็นไว้แล้ว  ซึ่งจะสามารถอนุมัตเอกสารของ
พนักงานที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การมองเห็นเท่านั้น 

1. เลือก  หน้า List แล้วเลือกก าหนดสิทธิ์การอนุมัติตามสิทธิ์การมองเห็น 

 
 

2. เลือกเงื่อนไขกลุ่มพนักงาน  และเลือกก าหนดกลุ่มเมนูโดยการ  เมนูที่ต้องการหรือหากต้องการเลือกทุกเมนู ให้  

“เลือกทั้งหมด” เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ Click  
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3. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักงานที่สามารถอนุมัติได้แต่ละหน้าจอให้ตรวจสอบหากต้องการแก้ไขสามารถ Click 

  หรือ Click  เพ่ือด าเนินการในล าดับถัดไป 

  
 

4. โปรแกรมจะประมวลผลบันทึกสิทธิ์การอนุมัติตามสิทธิ์การมองเห็นให้  
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5. เมื่อประมวลผลส าเร็จ  โปรแกรมจะแสดงผลการประมวลมาให้ว่าผู้อนุมัติคือใคร  สามารถอนุมัติพนักงานได้กี่คน  และ

สามารถอนุมัติเอกสารใดได้บ้าง  หากตรวจสอบเรียบร้อยให้ Click  เพ่ือปิดหน้าจอ 

  

รปูตวัอยา่งหนา้จอก าหนดสทิธิก์ารอนุมตัติามสทิธิก์ารมองเห็น รปูที ่4 
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