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 Time Attendance           
  เมนูก ำหนดประเภทกำรลำ       1 

 ข้อก ำหนดกำรลำ        3 
 เง่ือนไขกำรตรวจสอบ       4 

  เมนูก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร      5 
   เมนูก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล      8 

   ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : รำยได้อื่น ๆ 9 
    เง่ือนไขส ำหรับกำรลำ      11 
    เง่ือนไขส ำหรับพนักงำน     12  
    เง่ือนไขส ำหรับรำยได้แบบเต็มจ ำนวนเงิน   13 
    เง่ือนไขส ำหรับรำยได้แบบขั้นบันได    14 
  เมนูก ำหนดปฏิทินบริษัท       15 
   ปฏิทินท ำงำน        16 
   ก ำหนดวันหยุด        17 
  เมนูก ำหนดรูปแบบกลุ่มตำรำงกำรท ำงำน     20 
  เมนูตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อเคร่ืองสแกนนิ้ว      21  
   ตั้งค่ำกำรเช่ือมต่อเครื่องสแกนนิ้ว (Microsoft SQL Server)  22  
   ตั้งค่ำกำรเช่ือมต่อเครื่องสแกนนิ้ว (Other Tools)   23  
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เมนูก ำหนดประเภทกำรลำ 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดรหัสประเภทกำรลำทุกประเภทที่องค์กรหรือบริษัท มี เช่น ลำป่วย ลำกิจ ลำคลอด ลำพักร้อน เป็นต้น  
ซึ่งกำรก ำหนดจะถูกน ำไปใช้กับระบบ Time Attendance และ Approve Center ส ำหรับกำรขออนุมัติลำ ต่อไป 
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดประเภทกำรลำ” จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดประเภทกำรลำ
ดังรูป 
ก ำหนดประเภทกำรลำ : List 

 

 
ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ ของหน้ำ List จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

 :  ใช้ส ำหรับ “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดย Click  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอกรำยละเอียดข้อมูล 

  :  ใช้ส ำหรับ “แก้ไขรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขแล้ว Click   
   หรือท ำกำร Double Click ที่รำยกำรนั้นๆ 

  :  ใช้ส ำหรับ “ลบรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรลบแล้ว Click  

  :  ใช้ส ำหรับ “กรองรำยกำรต่ำง ๆ” เช่น แสดงทั้งหมด, Active (ใช้งำน), Inactive (ไม่ใช้งำน)  

 :  ใช้ส ำหรับ “เลือก Column ที่ต้องกำรแสดงในตำรำง” 

 :  ใช้ส ำหรับ “Export ข้อมูล” ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 

 :  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงผลหรือกำรกรองข้อมูลในตำรำง รวมไปถึงกำรเพ่ิม View ตำมท่ีผู้ใช้
ต้องกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

:  ใช้ส ำหรับเลือก “จัดกลุ่มตำม Column” โดยกำรลำกคอลัมน์ที่ต้องกำรจัด
กลุ่มไปวำงไว้แถบ Group Box ด้ำนบน Column 

:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำตำมอักษร” โดยกำร Click ตัวอักษรที่ต้องกำร 
:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำข้อมูลแต่ละ Column” โดยจะค้นหำจำกตัวอักษรแรกของ

ข้อมูลแต่ละ Column 
:  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงข้อมูลรำยกำร โดยผู้ใช้สำมำรถเพ่ิม View ได้เอง 
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ก ำหนดประเภทกำรลำ : Tab General 
ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ หน้ำรำยละเอียดหน้ำจอ จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

  :  ใช้ส ำหรับสร้ำงเอกสำรใหม่ ส ำหรับหน้ำจอที่สำมำรถให้เพ่ิมเอกสำรใหม่ได้โดย Click   
   และกรอกรำยละเอียดของเอกสำรแต่ละหน้ำจอ 

  :  ใช้ส ำหรับบันทึกเอกสำร แล้วยังคงเปิดเอกสำรนั้น ๆ ไว้ 

 :  ใช้ส ำหรับบันทึกเอกสำรและเปิดเอกสำรใหม่โดยไม่ต้อง Click  ใหม่อีกครั้ง 

 :  ใช้ส ำหรับบันทึกเอกสำรและปิดเอกสำรออกจำกหน้ำจอ 

  :  ใช้ส ำหรับคัดลอกเอกสำรโดยรำยละเอียดจะเหมือนเอกสำรต้นฉบับทุกอย่ำง (มีเฉพำะบำงหน้ำจอ) 

  :  ใช้ส ำหรับพิมพ์ Form เพ่ิมเติม (มีเฉพำะบำงหน้ำจอ) 
  :  ใช้ส ำหรับปิดหน้ำจอต่ำง ๆ ที่ต้องกำรปิดกำรใช้งำน 

ระบบจะแสดงหน้ำจอประเภทกำรลำ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 

รหัสประเภทกำรลำ  :  ระบุรหัสประเภทกำรลำ  
 ชื่อประเภทกำรลำ  :  ระบุชื่อประเภทกำรลำ   
 ชื่อประเภทกำรลำ(Eng)  :  ระบุชื่อประเภทกำรลำเป็นภำษำอังกฤษ   
 ชื่อกลุ่มประเภทกำรลำ  : เลือกกลุ่มประเภทกำรลำทีต้องกำรก ำหนด มี 10 กลุ่มประเภทกำรลำ คือ 

- ลำกิจ 
- ลำป่วย 
- ลำพักร้อน 
- ลำคลอด 
- ลำบวช 
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- ลำศึกษำต่อ 
- ลำอื่น ๆ  
- ลำเพื่อรับรำชกำรทหำร 
- ลำชดเชย 
- ลำเพื่อฝึกอบรม 

 จ ำนวนวันที่อนุญำตลำ(วัน) :  ระบุจ ำนวนวันที่อนุญำตลำ   
 รำยละเอียด   :  ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
 
ก ำหนดประเภทกำรลำ : ข้อก ำหนดกำรลำ 

  

 
ข้อก ำหนดกำรหักเงิน :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้ประเภทกำรลำนั้น ๆ หักเงิน (รำยเดือน,รำยวัน) 

  พนักงำนรำยเดือน :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้หักเงินพนักงำนรำยเดือน 
  พนักงำนรำยวัน  :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้หักเงินพนักงำนรำยวัน 
  หักเงินเมื่อลำ  :  เลือก  เมื่อต้องกำรหักเงินเมื่อมีกำรลำ 
  หักเงินเมื่อลำเกินจ ำนวนวันที่อนุญำต  :  เลือก  เมื่อต้องกำรหักเงินพนักงำนเมื่อมีกำรลำเกินจ ำนวนวันที่ 

       อนุญำตลำ 
  รหัสรำยหัก   :  ระบุ/เลือกรหัสรำยหักส ำหรับใช้กับประเภทกำรลำแต่ละประเภท 
  ชื่อรำยหัก  :  แสงชื่อรำยกำรหักตำมกำรเลือกรหัสรำยหัก 
  ค ำนวณรวมวันลำยกมำ :  น ำวันลำยกมำจำกบันทึกข้อมูลพนักงำน : วันลำยกมำ มำรวมเป็นจ ำนวนวันที่ลำ 

   เพ่ือใช้ค ำนวณกำรหักเงิน 
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ข้อก ำหนดกำรจ่ำยเงินคืน:  เลือก  เมื่อต้องกำรให้ประเภทกำรลำนั้น ๆ จ่ำยเงินคืนให้พนักงำนเป็นค่ำแรง  
   (รำยชั่วโมง,รำยวัน) 

  พนักงำนรำยชั่วโมง :   เลือก  เมื่อต้องกำรให้ระบบจ่ำยค่ำแรงให้พนักงำนรำยชั่วโมง 
  พนักงำนรำยวัน  :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้ระบบจ่ำยค่ำแรงให้พนักงำนรำยวัน 
  ตำมจ ำนวนวันที่ลำจริง :  เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยเงินค่ำแรงคืนให้พนักงำนตำมจ ำนวนวันที่ลำจริง 
  จ่ำยตำมจ ำนวนที่ลำจริงแต่ไม่เกินวันอนุญำต :  เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยเงินค่ำแรงคืนให้พนักงำนตำมจ ำนวน 

    วันที่ลำจริงแต่ไม่เกินจ ำนวนวันอนุญำตลำ 
  ตำมจ ำนวนวันที่ก ำหนด :  เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยเงินค่ำแรงคืนให้พนักงำนตำมจ ำนวนวันที่ก ำหนด 
 
  รหัสรำยได ้  :  ระบุ/เลือกรหัสรำยได้ส ำหรับใช้กับประเภทกำรลำแต่ละประเภท 
  ชื่อรำยได้  :  แสงชื่อรำยกำรได้ตำมกำรเลือกรหัสรำยได้ 
  ค ำนวณรวมวันลำยกมำ :  น ำวันลำยกมำจำกบันทึกข้อมูลพนักงำน : วันลำยกมำ มำรวมเป็นจ ำนวนวันที่ลำ 

   เพ่ือใช้ค ำนวณกำรจ่ำยเงินคืน 
ก ำหนดประเภทกำรลำ  :  เงื่อนไขกำรตรวจสอบ 
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เมนูก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดข้อมูลของเครื่องรูดบัตร/เครื่องแสกนลำยนิ้วมือ  ซึ่งจะมีผลต่อกำรดึงข้อมูลกำรลงเวลำเข้ำ – ออก 
ของพนักงำน (Import Time) โดยต้องก ำหนดรูปแบบให้ตรงกับรำยละเอียดใน Text file ที่จะ Import เข้ำระบบ   
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร” จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดรูปแบบ
เครื่องรูดบัตรดังรูป 
ก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร  : List 
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ก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร  :  ข้อมูลทั่วไป 
ระบบจะแสดงหน้ำจอรูปแบบเครื่องรูดบัตร  ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
 รหัสเครื่องรูดบัตร  :  ระบุรหัสเครื่องรูดบัตร  ก ำหนดได้ไม่เกิน 15 อักขระ 
 ชื่อเครื่องรูดบัตร  :  ระบุชื่อเครื่องรูดบัตร  ก ำหนดได้ไม่เกิน  50 อักขระ 
 ยี่ห้อเครื่องรูดบัตร  :  ระบุยี่ห้อเครื่องรูดบัตร  ก ำหนดได้ไม่เกิน  50 อักขระ 
 หมำยเลขเครื่องรูดบัตร :  ระบุหมำยเลขเครื่องรูดบัตร  ก ำหนดได้ไม่เกิน  50 อักขระ 
 รูปแบบเครื่องรูดบัตร :  ระบุชนิดของข้อมูล โดยจะมี รหัสบัตรพนักงำน ว/ด/ป และ เวลำเข้ำ-ออก 
 ** หมายเหตุ  การนับค่า ใน Text File ให้นับช่องว่างระหว่างตัวอักษร/ตัวเลขด้วย 

 
 

  



  

     

Human Resource Management Intelligence 
 

7 

support@prosofthcm.com 
287 หมู ่5 ต.สนัทรายน้อย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่50210 

02-402-6560, 081-359-7687 

www.prosofthcm.com 

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

ก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร  :  ข้อมูลผู้ขำย 
 ส ำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ขำยเครื่องรูดบัตร เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ท่ีขำยเครื่องรูดบัตร 
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เมนูก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล 
 ใช้ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลรูปแบบที่ใช้ในกำรประมวลผลจำกระบบเวลำเข้ำสู่ระบบเงินเดือน  ซึ่งผู้ใช้สำมำรถก ำหนด
รูปแบบกำรประมวลผลได้เองอย่ำงอิสระ  เช่น  กำรจ่ำยค่ำแรงรำยวัน , รำยชั่วโมง  กำรจ่ำยค่ำแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น  
และสำมำรถก ำหนดรูปแบบรำยได้แบบขั้นบันได เช่น เบี้ยขยัน ได้อีกด้วย  
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล” จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดรูปแบบ
กำรประมวลผลดังรูป 
 

ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : List 

 
 
ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : Tab General 

ระบบจะแสดงหน้ำจอรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน  ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้
ครบถ้วน ดังนี้ 

 
  

รหัสรูปแบบกำรประมวลผล : ระบุรหัสรูปแบบกำรประมวลผล   
 ชื่อรูปแบบกำรประมวลผล : ระบุชื่อรูปแบบกำรประมวลผล   
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 ค่ำแรงพนักงำน : กำรก ำหนดกำรจ่ำยค่ำแรงให้พนักงำนทั้งรำยวันและรำยชั่วโมง 

- ค่ำแรงรำยวัน (พนักงำนรำยวัน) ระบุ/เลือกรำยได้ของค่ำแรงรำยวัน 

- ค่ำแรงรำยชั่วโมง (พนักงำนรำยชั่วโมง) ระบุรหัสรำยได้ของค่ำแรงรำยชั่วโมง 

วิธีกำรค ำนวณส ำหรับวันที่มีกำรลงเวลำผิดพลำด (ไม่มีจ ำนวนเวลำท ำงำน) 
ค ำนวณนับเป็น 1 วันท ำงำน :  เลือก  เพ่ือก ำหนดให้วันที่กำรลงเวลำผิดพลำดนับเป็นวันท ำงำน 
 
ต้องกำรจ่ำยค่ำแรงส ำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ :  เลือก  เพ่ือก ำหนดให้ระบบจ่ำยค่ำแรงพนักงำนในวันหยุด 

   นักขัตฤกษ์ 
 ไม่เกิน ... วัน  :  ระบุจ ำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ต้องกำรให้ค ำนวณจ่ำยค่ำแรงให้พนักงำนประเภทพนักงำน 
  รำยวัน  :  เลือก  เพ่ือให้จ่ำยค่ำแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับพนักงำนรำยวัน 
  รำยชั่วโมง :  เลือก  เพ่ือห้จ่ำยค่ำแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับพนักงำนรำยชั่วโมง 
 รูปแบบกำรจ่ำยค่ำแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีที่มีกำรลำแบบพิเศษในวันเดียวกัน  

(ลำคลอด, ลำบวช, ลำเกณฑ์ทหำร และลำเพ่ือฝึกอบรม) 
 จ่ำยค่ำแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ :  เลือก  เพ่ือจ่ำยค่ำแรงกรณีมีกำรลำพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 รูปแบบกำรจ่ำยค่ำแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีมีกำรท ำงำนล่วงเวลำวันหยุดในวันเดียวกนั 
 จ่ำยค่ำแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ :  เลือก  เพ่ือจ่ำยค่ำแรงกรณีขอท ำงำนล่วงเวลำในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : รำยได้อื่น ๆ : List 
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ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : รำยได้อื่น ๆ : Tab General 

 
 

รูปแบบเงื่อนไข 
  เงื่อนไขส ำหรับรำยได้แบบเต็มจ ำนวนเงิน : เลือก  เพ่ือเลือกเง่ือนไขแบบเต็มจ ำนวนเงิน 
  เงื่อนไขส ำหรับรำยได้แบบขั้นบันได  : เลือก  เพ่ือเลือกเง่ือนไขแบบชั้นบันได 
 รหัสรำยได ้ :  เลือกรหัสรำยได้ที่ต้องกำรก ำหนด 
 ชื่อรำยได้ :  แสดงตำมกำรเลือกรหัสรำยได้ 
 จ ำนวน  :  ระบุจ ำนวนที่ได้รับ (เฉพำะรำยได้แบบเต็มจ ำนวน) 
 จ ำนวนเงิน :  ระบุจ ำนวนเงินได้ (เฉพำะรำยได้แบบเต็มจ ำนวน) 
 รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
 เงื่อนไขช่วงวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดกำรคิดรำยได้ 
  วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดตำมรูปแบบงวดกำรจ่ำย :  เลือก  เพ่ือเลือกวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดตำมรูปแบบงวดกำรจ่ำย 
  วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดก ำหนดเอง  :  เลือก  เพ่ือเลือกวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดแบบก ำหนดเอง 
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ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : รำยได้อื่น ๆ : Tab เงื่อนไขส ำหรับกำรลำ 

 
 

ไม่มีกำรลำ  :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้จ่ำยรำยได้อ่ืน ๆ กรณีท่ีไม่มีกำรลำ 
ลำไม่เกิน/ยกเว้น  :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้จ่ำยรำยได้อ่ืน ๆ หำกมีกำรลำ  ยกเว้นกำรลำบำงประเภท 
รหัสประเภทกำรลำ :  ระบุ/เลือกรหัสประเภทกำรลำที่ต้องกำรก ำหนด 
ชื่อประเภทกำรลำ :  แสดงชื่อประเภทกำรลำตำมกำรเลือกรหัสประเภทกำรลำ 
ยกเว้น  :  เลือก  หำกต้องกำรจ่ำยเงินรำยได้อ่ืน ๆ หำกมีกำรลำ 
จ ำนวน :  ระบุจ ำนวนครั้ง, ชั่วโมง, หรือวันที่ต้องกำรให้ลำได้แต่ยังได้รับรำยได้อ่ืน ๆ อยู่ 
หน่วย :  เลือกหน่วยนับที่ต้องกำรก ำหนดให้ลำได้แต่ยังได้รับรำยได้อ่ืน ๆ อยู่ โดยสำมำรถเลือกหน่วยเป็น ครั้ง,    

   ชั่วโมง หรือวันได้ 
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ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : รำยได้อื่น ๆ : Tab เงื่อนไขส ำหรับพนักงำน 

 
 
ประเภทพนักงำน  :  เลือกประเภทพนักงำนที่ต้องกำรจ่ำยรำยได้อ่ืน ๆ  
เงื่อนไข    
เงื่อนไขกำรบรรจุเป็นพนักงำน :  เลือก  เมื่อต้องกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรบรรจุเป็นพนักงำน 

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่ผ่ำนกำรบรรจุ    

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่ผ่ำนกำรบรรจุมำกกว่ำ ระบุปี หรือเดือนที่ผ่ำน

กำรบรรจุ 

เงื่อนไขกำรขำดงำน  :  เลือก  เมื่อต้องกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรขำดงำน 

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่ไม่ขำดงำน 

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่ขำดงำนไม่เกินเงื่อนไข 

เงื่อนไขกำรมำสำย  :  เลือก  เมื่อต้องกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรมำสำย 

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่ไม่มำสำย 

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่มำสำยไม่เกินก่ีครั้งและรวมกันไม่เกินกี่นำที  

เงื่อนไขกำรออกงำนก่อน  :  เลือก  เมื่อต้องกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรออกงำนก่อน 

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่ไม่ออกงำนก่อน 

- เลือก  เมื่อต้องกำรจ่ำยให้พนักงำนที่ออกงำนก่อนไม่เกินก่ีครั้งและรวมกันไม่เกินก่ีนำที  
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จ ำนวนวันที่มำท ำงำน  :  เลือก  เมื่อต้องกำรก ำหนดเงื่อนไขนับจ ำนวนวันที่มำท ำงำน และระบุ 
   จ ำนวนวันว่ำต้องท ำงำนกี่วันขึ้นไปถึงจะได้รำยได้ 

- เลือก  เมื่อต้องกำรให้ค ำนวณจ ำนวนวันท ำงำนเฉพำะกะงำนปกติ 

- เลือก  เมื่อต้องกำรให้ค ำนวณจ ำนวนวันท ำงำนกะงำนปกติและกะงำนล่วงเวลำวันหยุด 

ไม่ค ำนวณพนักงำนยกเว้นรูดบัตร (หน้ำจอบันทึกข้อมูลพนักงำน)  :  เลือก  เมื่อต้องกำรก ำหนดให้พนักงำนที่ยกเว้นกำรรูด 
         บัตร ต้องไม่ได้รำยได้ดังกล่ำว 
 

ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : รำยได้อื่น ๆ : Tab เงื่อนไขส ำหรับรำยได้แบบเต็มจ ำนวนเงิน 

 
 

 หน่วยงำน :  เลือกหน่วยงำนที่ต้องกำรจ่ำยรำยได้แบบเต็มจ ำนวน 
 กลุ่มพนักงำน :  เลือกกลุ่มพนักงำนที่ต้องกำรจ่ำยรำยได้แบบเต็มจ ำนวน 
 ต ำแหน่ง  :  เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจ่ำยรำยได้แบบเต็มจ ำนวน 
 ระดับ  :  เลือกระดับที่ต้องกำรจ่ำยรำยได้แบบเต็มจ ำนวน 
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ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผลเข้ำระบบเงินเดือน : รำยได้อื่น ๆ : Tab เงื่อนไขส ำหรับรำยได้แบบข้ันบันได 

 
 

 นับจ ำนวนครั้งที่เข้ำเงื่อนไขเพ่ือจ่ำยรำยได้ 
  นับใหม่เมื่อไม่เข้ำเง่ือนไข : เลือก  เพ่ือให้ระบบนับใหม่เมื่อไม่เข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนด 
  นับแบบสะสม  : เลือก  เพ่ือให้ระบบนับรำยได้แบบสะสม 
 กำรจ่ำยรำยได้ในแต่ละเดือน 
  ไม่มีเงื่อนไขเพ่ิมเติม : เลือก  เพ่ือเลือกกำรจ่ำยรำยได้ในแต่ละเดือนแบบไม่มีเงื่อนไข 
  มีเงื่อนไขเพ่ิมเติม  : เลือก  เพ่ือเลือกกำรจ่ำยรำยได้ในแต่ละเดือนแบบมีเงื่อนไข 
 อัตรำรำยได้ในแต่ละเดือน  :  ระบุรำยได้ในแต่ละเดือนที่จะต้องได้หำกเข้ำเงื่อนไข  
 
ตัวอย่ำง 
เดือนที่ 1  : คุณสมบัติพนักงำนครบตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด  จะได้รับเงินตำมเดือนที่ 1 
เดือนที่ 2  : คุณสมบัติพนักงำนครบตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด  จะได้รับเงินตำมเดือนที่ 2 
เดือนที่ 3  : คุณสมบัติพนักงำนไม่ตรงตำมเงื่อนไข  พนักงำนจะไม่ได้รำยได้ตัวที่ก ำหนดไว้ 
เดือนที่ 4  : คุณสมบัติพนักงำนครบตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด  จะได้รับเงินตำมเริ่มต้นใหม่เป็นเดือนที่ 1 
 
  



  

     

Human Resource Management Intelligence 
 

15 

support@prosofthcm.com 
287 หมู ่5 ต.สนัทรายน้อย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่50210 

02-402-6560, 081-359-7687 

www.prosofthcm.com 

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

เมนูก ำหนดปฏิทินบริษัท 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดปฏิทินวันหยุดของบริษัท  โดยสำมำรถก ำหนดวันหยุดและวันหยุดประจ ำปี (วันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้กับ

พนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรก ำหนดตำรำงกำรท ำงำนของพนักงำนต่อไป   
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดปฏิทินบริษัท”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดรหัสงำนดังรูป 
 
ก ำหนดปฏิทิน : List 

 
 
ก ำหนดปฏิทิน : Tab General 

ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของปฏิทิน ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
 

 รหัสปฏิทิน :  ระบุรหัสปฏิทิน 
 ชื่อปฏิทิน :  ระบุชื่อปฏิทิน  

ชื่อปฏิทิน (Eng) :  ระบุชื่อปฏิทินภำษำอังกฤษ 
รำยละเอียด :  ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
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ก ำหนดปฏิทิน : Tab ปฏิทินท ำงำน 

 
  

 ก ำหนดวันหยุด : Click   เพ่ือก ำหนดวันหยุดบริษัท และวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบเลือกช่วงวันที่ได้ 
 รำยละเอียด : ใช้ส ำหรับก ำหนดวันหยุด, วันหยุดประจ ำปี แบบรำยวัน 
  ประเภทวัน :  สำมำรถเลือกได้ 3 ประเภท คือ 

- วันท ำงำน 

- วันหยุด 

- วันหยุดประจ ำปี (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หัวข้อ  :  ระบุหัวข้อของวันที่ต้องกำรก ำหนด 
รำยละเอียด :  ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
บันทึกรำยละเอียด: Click   เมื่อกรอกข้อมูลในกรอบรำยละเอียดเรียบร้อยแล้ว 

   :  เลือกเมื่อต้องกำรเลื่อนเดือนย้อนหลังทีละ 1 เดือน 
 เดือน   :  เลือกเดือนที่ต้องกำรตรวจสอบ 
 ปี  :  เลือกปีที่ต้องกำรตรวจสอบ 
   :  เลือกเมื่อต้องกำรเลื่อนเดือนถัดไปทีละ 1 เดือน 
 เดือน : ….. :  แสดงชื่อเดือนที่เลือกในตำรำง 
  จ ำนวนวันท ำงำน :  แสดงจ ำนวนวันท ำงำนในเดือนที่เลือกในตำรำง 
  จ ำนวนวันหยุด :  แสดงจ ำนวนวันหยุดในเดือนที่เลือกในตำรำง 
  จ ำนวนวันหยุดประจ ำปี :  แสดงจ ำนวนวันประจ ำปีในเดือนที่เลือกในตำรำง 
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ปี : ….. :  แสดงปีที่เลือกในตำรำง 
  จ ำนวนวันท ำงำน :  แสดงจ ำนวนวันท ำงำนในปีที่เลือกในตำรำง 
  จ ำนวนวันหยุด :  แสดงจ ำนวนวันหยุดในปีที่เลือกในตำรำง 
  จ ำนวนวันหยุดประจ ำปี :  แสดงจ ำนวนวันประจ ำปีในปีที่เลือกในตำรำง 

  :  หำกมีกำรก ำหนดวันหยุด ในปฏิทินวันหยุดจะเป็นสีแดง 

  :  หำกมีกำรก ำหนดวันหยุดประจ ำปี ในปฏิทินวันหยุดจะเป็นสีน้ ำเงิน 

  :  วันท ำงำนแสดงเป็นสีขำว 

  :  วันเสำร์-อำทิตย์แสดงเป็นสีเหลืองอ่อน 
 
ก ำหนดปฏิทิน : Tab ปฏิทินท ำงำน  
Option ปุ่ม ก ำหนดวันหยุด 
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ประเภทวัน :  สำมำรถเลือกได้ 3 ประเภท คือ 

- วันท ำงำน 

- วันหยุด 

- วันหยุดประจ ำปี (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หัวข้อ  :  ระบุหัวข้อของวันที่ต้องกำรก ำหนด 
รำยละเอียด :  ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
วันที่เริ่มต้น :  ระบุ/เลือกวันที่เริ่มต้น 
วันที่สิ้นสุด :  ระบุ/เลือกวันที่สิ้นสุด 
ก ำหนดให้ทุก..วัน :  เลือก  เพ่ือก ำหนดให้ทุก...วนั เป็นวันหยุด เช่น ทุก 5 วันมีวันหยุด 
ก ำหนดให้ทุก..สัปดำห์โดยก ำหนดให้ทุก : เลือก  เพ่ือก ำหนดให้ใน 1 สัปดำห์มีวันไหนเป็นวันหยุด 

เลือก  วันที่ต้องกำรก ำหนดให้เป็นวันหยุดใน 1 สัปดำห์เช่น วันเสำร์เป็นวันหยุด 
ก ำหนดให้ทุกวันที่ ... ของทุกเดือน  : เลือก  เพ่ือก ำหนดวันที่ที่เป็นวันหยุดของทุกเดือน เช่น  ทุกวันที่ 16  

     ของเดือนเป็นวันหยุด 
ก ำหนดเงื่อนไขวันหยุดประจ ำปี 
 ปี : เลือกปีที่ต้องกำรก ำหนดปฏิทินวันหยุด (ตำมประกำศวันหยุดของธนำคำรแห่งประเทศไทย) 
 เลือกทั้งหมด :  เลือก  หำกต้องกำรให้เลือกวันหยุดประจ ำปีที่ระบบมีให้ทั้งหมดหรือสำมำรถเลือกเฉพำะ 

   บำงรำยกำรวันหยุดประจ ำปีได้ 
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ก ำหนดปฏิทิน : Tab ปฏิทินท ำงำน 
Option ก ำหนดกำรและยกเลิก 

 
 

ก ำหนดกำร :  ส ำหรับกำรเพิ่ม Note ก ำหนดกำรในวันที่ต้องกำรเพื่อแสดงในกำรแจ้งเตือนของปฏิทินสำมำรถ 
   ยกเลิกก ำหนดกำรได้ 
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ยกเลิกวันหยุด :  ส ำหรับยกเลิกวันหยุด และวันหยุดประจ ำปี 
ยกเลิกวันท ำงำน :  ส ำหรับยกเลิกวันที่ก ำหนดไว้ว่ำเป็นวันท ำงำน 

 
เมนูก ำหนดรูปแบบกลุ่มตำรำงกำรท ำงำน 

 ใช้ส ำหรับกลุ่มตำรำงกำรท ำงำนของพนักงำนที่ใช้งำนกะงำนไม่เหมือนกัน สำมำรถก ำหนดและจัดกลุ่มตำรำงกำรท ำงำน
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรน ำไปก ำหนดตำรำงกำรท ำงำนให้กับพนักงำนในล ำดับถัดไป  
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดรูปแบบกลุ่มตำรำงกำรท ำงำน”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนด
รหัสงำนดังรูป 
ก ำหนดรูปแบบกลุ่มตำรำงกำรท ำงำน  :  List 

 
 
ก ำหนดรูปแบบกลุ่มตำรำงกำรท ำงำน  : Tab General 

ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของกลุ่มตำรำงกำรท ำงำน ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้ครบถ้วน 
ดังนี้ 

 
รหัสตำรำงกำรท ำงำน :  ระบุรหัสตำรำงกำรท ำงำน 
ชื่อตำรำงกำรท ำงำน :  ระบุชื่อตำรำงกำรท ำงำน 
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ชื่อตำรำงกำรท ำงำน (Eng) :  ระบุชื่อตำรำงกำรท ำงำนภำษำอังกฤษ 
ปฏิทินวันหยุด  :  เลือกปฏิทินวันหยุด 
รำยละเอียด  :  ระบุรำยละเอียด (ถ้ำมี) 
กะงำนทั่วไป  :  เลือก  เพ่ือเลือกก ำหนดกะงำนทั่วไป (เลือกได้ 1 กะงำน) 
กะงำนแบบวนกะ :  เลือก  เพ่ือเลือกก ำหนดกะงำนแบบวนกะ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 กะ) 
ก ำหนดกะงำนและเงื่อนไขกำรวนรอบกะงำน 
 รหัสกะงำน :  ระบุ/เลือกรหัสกะงำนที่ต้องกำรก ำหนด 
 ชื่อกะงำน :  แสดงชื่อกะงำนตำมกำรเลือกรหัสกะงำน 
 จ ำนวนวันท ำงำน :  ระบุจ ำนวนวันท ำงำนในกะนั้น ๆ   
 จ ำนวนวันหยุด :  ระบุจ ำนวนวันหยุดในกะนั้น ๆ  
ก ำหนดวันท ำงำน 
 เลือกวันท ำงำน :  เลือก  วันที่ต้องกำรก ำหนดเป็นวันท ำงำน ก ำหนดได้เฉพำะกะงำนทั่วไปเท่ำนั้น 
 แทนที่วันหยุด :  เลือก  หำกวันท ำงำนที่ก ำหนดตรงกับวันหยุดในปฏิทินให้เลือกแทนที่วันหยุด 
 เลื่อนวันท ำงำน : เลือก  หำกวันท ำงำนที่ก ำหนดตรงกับวันหยุดในปฏิทิน  ให้เลื่อนวันท ำงำนออกไป 

 

เมนูตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว 
ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอ

ก ำหนดตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วดังรูป 
ตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อสแกนนิ้ว  :  List 
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ตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อสแกนนิ้ว  :  Tab General : ตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว (Microsoft SQL Server) 
 เป็นกำรก ำหนดกำรเชื่อมต่อจำกฐำนข้อมูลของโปรแกรมลงเวลำเข้ำสู่ฐำนข้อมูลโปรแกรม HRMI อัตโนมัติ 

 
 

ตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูลเครื่องแสกนนิ้ว  
  Server Name :  ระบุชื่อ Server ของเครื่องสแกนนิ้ว 
  Login ID :  ระบุชื่อเข้ำระบบเข้ำ SQL Server 
  Login Password :  ระบุรหัสผ่ำนเข้ำ SQL Server 
  Database Name :  ระบุชื่อ Database ที่ใช้กับเครื่องสแกนนิ้ว 
  DB Connection  : แสดงสถำนะของกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูลระบบ HRMI มี 2 สถำนะ คือ 

-   : Connect ส ำเร็จ 

-  : Connect ไม่ส ำเร็จ 

 ก ำหนดรูปแบบข้อมูล 
  รหัสเครื่องรูดบัตร :  เลือกเครื่องรูดบัตรที่ก ำหนดไว้ในก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร               
  ชื่อเครื่องรูดบัตร :  แสดงชื่อเครื่องรูดบัตรตำมกำรเลือกรหัสเครื่องรูดบัตร 
  ยี่ห้อเครื่องรูดบัตร :  แสดงยี่ห้อเครื่องรูดบัตรตำมกำรเลือกรหัสเครื่องรูดบัตร 
  หมำยเลขเครื่องรูดบัตร :  แสดงหมำยเลขเครื่องรูดบัตรตำมกำรเลือกรหัสเครื่องรูดบัตร 
 ชนิดข้อมูล  :  ระบบแสดงชนิดข้อมูลที่ใช้ในกำร Import เวลำเข้ำ – ออกงำนมำให้ 
        (เฉพำะกำร Import จำก Database ใน SQL) 
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 Table   :  เลือก Dropdown List ตำรำงที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อแต่ละชนิดข้อมูล 
        (เฉพำะกำร Import จำก Database ใน SQL) 
 Column  :  เลือก Dropdown List คอลัมน์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อแต่ละชนิดข้อมูล 
        (เฉพำะกำร Import จำก Database ใน SQL) 
 ตั้งแต่...ถึง  :  แสดงค่ำกำรก ำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตรตำมกำรเลือกรหัสเครื่องรูดบัตร 
 
ตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อสแกนนิ้ว  :  Tab General : ตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว (Other Tools) 
 เป็นกำรก ำหนดกำรเชื่อมต่อจำกไฟล์ Export เวลำกำรท ำงำนของโปรแกรมลงเวลำเข้ำสู่ฐำนข้อมูลโปรแกรม HRMI 
อัตโนมัติ ก ำหนดกำรตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วสำมำรถ New กำรเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว  และเลือกรหัสเครื่องรูดบัตร  
ให้ตรงกับ Template ของ Text File ที่ต้องกำรใช้งำนและ Save ได้เลย 
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