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FAQ - การก าหนด Service Auto Process Time 

  
 การประมวลผลเวลาการท างานของพนักงานก่อนหน้านี้ จะสามารถท าได้โดยให้ User ที่มีสิทธิ์ในการประมวลผลเวลา
การท างานเป็นผู้ประมวลผลเท่านั้น ข้อมูลจึงจะแสดงสรุปเวลาการท างานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ จึงได้พัฒนา 
Service Auto Process Time เพ่ือลดระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบ Time 
Attendance  ซ่ึง Service ดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Version 8.1.060 เป็นต้นไป 
 

การใช้งาน Service Auto Process Time นี้จะใช้ควบคู่กับ HRMI Service (เดิมคือ HRMI Auto Import Time 
Service ที่ปรับให้มี Auto Process Time เพ่ิมเข้าไปด้วย) โดยจะต้องตั้งค่าการใช้งาน 2 หน้าจอ คือ 

1. Service Setting ใน Prosoft HRMI 
2. HRMI Service 
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1. Service Setting ใน Prosoft HRMI 
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1. เมนู “Tool” > “Service Setting” เพ่ือใช้ส าหรับตั้งค่า “Service Auto Import Time” และ “Service Auto 
Process Time” และซ่อนเมนูก าหนดการตั้งค่าเครื่องสแกนนิ้วในหน้าจอบันทึกข้อก าหนดองค์กรเอาไว้ (ย้ายการ
ตั้งค่า Auto Import Time มารวมกันที่เดียว) 

 
 

1.2. ระบบจะเข้าถึงหน้าจอส าหรับการก าหนดค่า Service Setting โดยจะมี “Auto Import Time” และ “Auto 

Process Time” ดังภาพ  โดยให้เลือก “Auto Process Time” 
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การก าหนดค่าจะต้องเลือก  เพ่ือตั้งค่าการใช้งาน Auto Process Time 
ก าหนดเวลา Auto Process Time 
โดยเลือก Option ช่วงเวลาได้ดังนี้ 

 
 

หรือ  
 
ก าหนดช่วงวันที่ ที่ท าการประมวลผล 
   ประมวลผลเวลาอัตโนมัติเฉพาะวันที่ปัจจุบันเท่านั้น (หากมีการขอเอกสารลา, OT, แก้ไข
ปรับปรุงเวลา หรืออ่ืน ๆ ย้อนหลัง โดยต้องมีการประมวลผลเวลาก่อนจึงจะค านวณเวลาการท างานให้ ต้องประมวลผลเวลาการ
ท างานเองที่ “Time Attendance” > “ประมวลเวลาการท างาน” ตาม Process ปกต ิ
 
หรือ    ประมวลผลเวลาอัตโนมัติตามวันที่เริ่มต้นงวดการจ่ายของ
พนักงานแต่ละคน จนถึงวันที่ปัจจุบัน (หากมีการขอเอกสารลา, OT, แก้ไขปรับปรุงเวลา หรืออ่ืน ๆ ย้อนหลังระบบจะ
ประมวลผลเวลาการท างานย้อนหลังให้อัตโนมัติ) 
 

หรือ   ประมวลผลตั้งแต่วันที่ก าหนด จนถึงวันที่ปัจจุบัน 
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2. HRMI Service 
การด าเนินการดังนี้ 

2.1. ไปที่ Service ที่ Taskbar ฝั่งขวามือของหน้าจอ โดยคลิกขวาที่  แล้วเลือก “Setting” 

 
 

2.2. ก าหนดค่า Auto Process Time  

 
 
 Service Name  : เลือก Service ที่ต้องการ โดยในที่นี้ให้เลือก “Auto Process Time” 
 Server Name  : ระบุชื่อ Server ที่เก็บฐานข้อมูล 

Login ID  : ระบุ Login ID ส าหรับเข้า SQL Server 
Login Password : ระบุ Password ส าหรับเข้า SQL Server 
Database Name : ระบชุื่อฐานข้อมูลระบบ HRMI 
DB Connection  : แสดงสถานะ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล  
   Successful   เชื่อมต่อส าเร็จ 
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   Failed  เชื่อมต่อไม่ส าเร็จ (ให้ตรวจสอบชื่อการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง) 
Log Error Path File  : เลือก Path ส าหรับเก็บ Log การท างานของ Service  
Status   : แสดงสถานะ การใช้งาน 
   Use  ใช้งาน 
   Unused ยังไม่ถูกใช้งาน 

หมายเหตุ : “Status” ส าหรบัแสดงสถานะ การใช้งาน Service เมื่อก าหนด Service Setting จาก HRMI 
 

2.3. เมื่อก าหนด HRMI Service Setting เรียบร้อยแล้วให้ Start Service โดยการ Start Service ท าได้ 2 วิธีคือ 
2.3.1. การคลิกขวาที่ Icon  > “Start” 

 
 

2.3.2. ดับเบ้ิลคลิก Icon  เพ่ือเปิด HRMI Service Management และกด  เพ่ือเปิดการท างาน Service 
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หมายเหตุ  
- เมื่อกดปุ่ม Start ระบบจะท าการประมวลผลเวลา ให้อัตโนมัติตามเงื่อนไขเวลา และเงื่อนไขช่วงวันที่ที่ก าหนด 
- เมื่อมีการท างานของ Auto Process Time จะ สร้าง Log File (Result Process Time) ไปยัง Path file ที่ก าหนด

หลังจากประมวลผลเวลาเสร็จสิ้น เพ่ือสรุปข้อมูลว่าการประมวลผลส าเร็จและไม่ส าเร็จอย่างไรบ้าง ดังรูป 
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