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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม TimeWORKS StanAlone  
1. นําแผน CD-ROM โปรแกรม TimeWORKS standalone นําใสเขาเครื่อง 
2. จากนั้นเขาไปที ่Drive CD-ROM จากนั้นทําการ ดับเบิ้ลคลกิ IT WORKS 

TimeWORKS Stadalone(Install 7).msi 

 
รูปหนาตางการเรียกใชงานโปรแกรม 

 
3. เมื่อหนาตาง IT WORKS TimeWORKS standalone (Install 7) ขึ้นมาให

คลิก “Next” 

 
รูปหนาตางการติดตั้งโปรแกรม 
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4. จากคลิกไปที่ “I accept the terms in the license agreement” จากนั้น
คลิกไปที่ “Next” 

 
รูปหนาตางการติดตั้งโปรแกรม 

 
5. ทําการกรอกชือ่องคกรของทาน ที่หนาชอง Username หลงัจากนั้นทําการ

คลิก “Next” 

 
รูปหนาตางการติดตั้งโปรแกรม 
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6. จากนั้นทําการเลือกประเภทในการติดตั้งโดยเลือกไปที่ Typical จากนั้นทํา
การคลิก “Next” 

 
รูปหนาตางการติดตั้งโปรแกรม 

 
7. คลิกเลือก “Install” 

 
รูปหนาตางการติดตั้งโปรแกรม 
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8. โปรแกรมจะทําการติดตั้ง รอจนการติดตั้งเสรจ็ 

 
รูปหนาตางการติดตั้งโปรแกรม 

 
9. จากนั้นทําการคลิกที่ “Finish” การติดตั้งเสรจ็สมบรณ 

 
รูปหนาตางการติดตั้งโปรแกรม 
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ขั้นตอนการติดตั้ง Driver Digital Persona U.r.U.4000B 
 

1. เมื่อทําการตดิตัง้โปรแกรม TimeWORKS standalone เรียบรอยแลวใหเรา
ทําการติดตั้ง Driver Digital Persona Driver 2.5 Gold โดยคลิกไปที่ 
Start>Programs>IT WORKS>TimeWORKS 
standalone>Support>Digital Persona Driver 2.5 Gold 

 
รูปการเขาเมนูติดตั้ง Driver Digital Persona U.r.U.4000B 

 
2. จะปรากฏหนาตาง DigitalPersona Gold Fingerprint Recongnition ให

เลือก English คลิก “OK” 

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 
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3. จะขึ้นหนาตาง Welcome to the DigitalPersona จากนั้นใหทําการคลิ๊ก 

“Next” 
 

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 

 
4. เมื่อถึงหนาตาง License Agreement ใหเลือกที่ I accept the license 

agreement  

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 
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5. ทําการเลือกไดเร็คทีจ่ะที่ตองการจะติดตั้งจากนั้นใหคลิก “Next” 

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 

 
6. คลิกไปที่ “Next” พรอมจะติดตั้งใชงาน  

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 
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7. โปรแกรมจะทําการติดตั้งโปรแกรม Driver Digital Persona Gold 2.5 

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 

 
 

8. จะปรากฏหนาตาง Security Key ให คลิ๊ก Default Key จากนั้น คลิก “OK” 

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 
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9. จะมีหนาตางตอบรับวาการติดตั้งไดเสร็จสมบูรณแลวจากนั้นใหคลิก “Finish” 

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 

 
 

10. จากนั้นตัวโปรแกรมจะใหทานทําการ RESTART ใหม 1 ครั้งใหคลิก “YES” 

 
รูปการตดิตั้ง Dirver DigitalPersona U.R.U.4000B 
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การ Activate Key  
เพื่อใหสามารถใชงานอุปกรณการสแกนลายนิ้วมือ ตองทําการ Activate Key เขาไปกอนจึง
จะสามารถใชตวัอุปกรณเครื่องสแกนลายนิวมือไดสมบูรณ  
 
 ขั้นตอนการ Activate Key  

1. นําไฟล Biokey.lic ที่อยูในแผน CD-Rom ซึ่งอยูใน Folder Activatekey 

 
รูปขั้นตอนการ Activate Key 

 
2. ทําการ copy File Bilkey.lic ไปไวที่ C:\WINDOWS\SYSTEM32 เปนอันจบ

ขั้นตอน 

 
รูปขั้นตอนการ Activate Key 
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TimeWORKS standalone Config 
 TimeWORKS standalone Config จะใชในการเชื่อมตอฐานขอมูล (DataBase) 
และเปนตัวกําหนดปลายทาง ในการเก็บสํารองฐานขอมูลลายนิ้วมือ ไปยัง Folder  
 

ขั้นตอนการใช TimeWORKS standalone Config 
1. เปดโปรแกรม TimeWORKS standalone Config ขึ้นมาโดยไปที่ 

Start>Programs>IT WORKS>TimeWORKS 
standalone>Configuration>TimeWORKS standalone Config  

 
รูปการเรียก TimeWORKS standalone Config ทาํงาน 

 
2. จะปรากฏหนาตาง Login TimeWORKS standalone Config ใหใส ชื่อ

ผูใชงาน และ รหัสผาน จากนัน้ใหคลิก “เขาระบบ” การใชงานครั้งแรก ใหใส 
ชื่อผูใช admin รหัสผาน admin 

 
รูปหนาตาง Login TimeWORKS standalone Config  

 
3. จะปรากฏหนาตาง TimeWORKS standalone Config เขาไปที่แทป 

“กําหนดคา Config” คลิกไปที ่“Build..” 
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รูปหนาตางกาํหนดคา Config  
 

4. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Data Link Properties ใหคลิกเขาไปแท็ป 
Provider ทําการกําหนดรูปแบบในการเชื่อมตอ โดยทําการเลือกไปที่ 
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider จากนัน้คลิก “Next” เพื่อเขาไปที่แท็ป
หัวขอ Connection 

 
รูปหนาตาง Data Link Properties 

 
5. เมื่อเขามาที่ แท็ป Connection จากนั้นใหทําการเลือก Database ในการ

ทํางาน โดยคลกิ ไปที่   
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รูปหนาตาง Connection  

 
6. จากนั้นทําการ เลือก DataBase ไฟล Access ในการทาํงาน โดย Database 

เดิม จะเก็บไวที ่C:Program Files>IT 
WORKS>TimeWORKS_stanalone>Database>TimeWORKS-
standalone.mdb จากนั้นคลิก “Open” 
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รูปหนาตาง Select Access Database 

 
7. เมื่อทําการเลือก DataBase เสร็จแลวใหทําการทดสอบการเชื่อมตอ

ฐานขอมูล โดยในแท็ปของ Connection จากนั้นทําการคลิก “Test 
Connection” ถาสามารถเชื่อมตอฐานขอมูลไดสําเรจ็จะขึ้น “Test 
connection succeeded” คลกิ “OK” 
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รูปหนาตาง Test connection succeeded 

 
8. กลับเขามาที่ในสวนของ อื่นๆ ในหนาตางหนาแรกของ TimeWORKS 

standalone ในการทํางานนี้สามารถทําการกําหนดฐานขอมูลลายนิ้วมือ โดย
คลิกไปที่ “Browse” 
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รูปหนาตางเลือกโฟลเดอรเก็บลายนิ้วมือ 

 
9. ทําการเลือกไดเรคทอรีทีใ่ชในการเก็บลายนิ้วมือ จากนั้นคลกิ “OK” 

 

 
รูปเลือกไดเรคทอรทีี่ใชในการเกบ็ลายนิ้วมือ 
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ระบบลงทะเบยีนพนักงาน 
ลักษณะการทาํงานของระบบลงทะเบียนขอมลูพนักงาน 
 ลักษณะการทาํงานของระบบลงทะเบียนขอมลูพนักงานนี้ จะเปนการบันทึกขอมูล
สวนตวัของพนักงาน เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู เลขบัตรประจําตัวประชาชน ขอมูลเกี่ยวกับ
การทํางาน รหสัพนักงาน วันที่เริ่มทํางาน กะการทาํงาน และลายนิ้วมือ โดยพนักงานทุก
คนทีอยูภายในบริษัทจะตองทาํการบันทึกขอมูตางๆ ในสวนนี้เพื่อการใชงานระบบลงเวลา 
 
รายละเอียดสวนประกอบของหนาจอลงทะเบียน 
 ในสวนนี้จะเปนการอธิบายรายละเอียดของหนาจอการลงทะเบียนขอมูลพนักงาน 
ขั้นแรกเรียกโปรแกรม TimeWORKS standalone Manager โดยเลือก Start -> All 
Program -> IT WORKS-> TimeWORKS standalone-> TimeWORKS standalone 
Manager จะพบหนาตางการลงทะเบียนขอมลูพนักงาน 
 

 
รูปการเรียกใชโปรแกรม TimeWORKS standalone Manager 

 
จะปรากฏหนาตาง Menu Login ใหใส Username และ Password หลังจากนั้น การคลิ๊ก
ไปที่เขาระบบ เมื่อเขาสูระบบไดแลวจะปรากฏหนาตาง Timewoks off-line muneu ขึ้นมา
จากนั้นใหทําการคลิ๊กเขาไปในสวน “จัดเก็บขอมูลพนักงาน” 
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หมวดพนักงาน 
 ในหมวดพนักงานนี้สามารถแบงออกเปนออกเปน 2 สวนคือ พนักงาน และ กลุม
พนักงาน ซึ่งในแตละสวนจะมสีวนการบันทึกประวัติบุคคล และ จัดกลุมของพนักงาน เขา
ฐานขอมูลเบื้องตน กอนจะจัดเก็บลงเครื่องบันทึกเวลา อีกครั้ง 
 
พนักงาน 
ในสวนนี้จะมีการบันทึก ขอมูลสวนบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หมายเลขบตัรประจําตวั วัน
เดือนปเกิด หมายเลขประจําตวัผูเสยีภาษี ขอมูลเครื่องลงเวลา และ การจัดเก็บลายนิ้ว 
รวมถึงการกําหนดสทิธิ์ของลายนิ้วมือ จะอยูในสวนในการทํางานนี้ ทั้งหมด 

 

เรื่มตนการใชงานครั้งแรก ใหใส 
Username และ Password 
ชื่อผูใชใหใส : admin 
รหสัผาน: admin 
 

รูปเมนู Timeworks Off-Line Menu รูป LOGIN เขาสูระบบ 
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รูปหนาจอแสดงการบันทกึประวตัิพนักงาน 

 
ขอมูลพนักงาน 
 ขอมูลพนักงาน ในสวนนี้ หมายถึง หนาตางหลังจากที่ เริ่มทาํการเพื่มพนักงาน จะ
ปรากฏใหใสขอมูลรายละเอียดตางใหกรอกลงไปใหครบทุกชอง และสามารถ กําหนดสทิธิ์
บุคคลนั้น ใหสามารถใชงาน ในสวนของ ผูดแูลระบบ หรือ ผูใชงานทัว่ไป สิทธิ์ผูดูแลระบบ 
สามารถปรับเปลี่ยนแกไขในสวน เมนูตัวเครื่องลงเวลาได ในสวนของสทิธิ์ ขอบผูใชงาน
ทั่วไป จะไมสามารถเขาแกใข เมนูในสวนตัวเครื่องลงเวลาได 
 

 
รูปหนาตางขอมูลพนักงาน 
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ลายนิ้วมือ 
 ลายนิ้วมือ เปนสวนที่ใหบันทึกขอมูลลายนิ้วมือของพนักงานแตละคนโดยสามารถ
บันทึกไดสูงสดุ ถึง 10 นิ้ว จะทําการบันทึก 4 ครั้ง ตอ 1 นิ้ว และ สามารถกําหนดสิทธิ์การ
ใชลายนิ้วมือไดโดยจะกลาวในสวนการเพื่มลายนิ้วมือ 
 

 
รูปแถบบันทกึลายนิ้วมือ 

 
ขอมูลเพือ่การลงเวลา 
 ขอมูลเพื่อการลงเวลา เปนสวนที่แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับการลงเวลาของพนักงาน
คนนั้น เชน แผนก/ฝาย กะการทํางานประเภทงวดของพนักงาน ซึ่งทั้ง 2 อยางหลังนี้
จะตองเหมือนกับสวนที่กรอกไวใน หนาตางขอมูลพนักงานขางตน ในสวนการเพื่ม ประเภท
งวดของพนักงาน หรือ กะการทํางาน และฝาย/แผนก ใหดูในสวน TimeCard Manager 
 

 
รูปแถบขอมูลเพื่อการลงเวลา 

 
ที่อยู 
 ที่อยู เปนสวนที่ไวสาํหรับบันทึกที่อยูของพนักงาน ซึ่งสามารถบันไดทั้งทีอ่ยูตาม
ทะเบียนบาน หรือ ที่อยูบัจจุบัน 
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รูปแถบการบนัทึกที่อยู 

 
ขอมูลสวนบุคคล 
 ขอมูลสวนบุคคล เปนสวนที่เก็บขอมูลทั่วๆไป ของพนักงาน เชน วันเดือนปเกิด 
เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรประกันสังคม เปนตน 

 
รูปแถบขอมูลสวนบุคคล 

ที่อยู 
ที่อยู เปนสวนที่ไวสาํหรับบันทึกที่อยูของพนักงานของแตละบุคคล ซึ่งสามารถ

บันทึกไดทั้งทีอ่ยูตามทะเบียนบาน หรือที่อยูปจจุบัน 

 
รูปแถบการบนัทึกที่อยู 

 
 

 
ขอมูลเครื่องลงเวลา 
 ขอมูลเครื่องลงเวลา เปนสวนไวสําหรับ เพื่มพนักงานเขาเครื่องลงเวลา รวมถึงการ
กําหนดสถานะ ใหพนักงานสามารถใชงานกับเครื่องลงเวลานั้นได หรือ ระงับการใชงาน 
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ของพนักงานบุคคลนั้น ตองเพื่มเครื่องลงเวลาไปในฐานขอมูลกอน ถึงจะสามารถใชงานใน
สวนงานนี้ได 
 

 
รูปแถบการบนัทึกขอมูลเครื่องลงเวลา 

อื่นๆ 
 อื่นๆ เปนบันทึกชวยจําไวสําหรับบันทึกขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานคนนั้น 

 
รูปแถบบันทกึอื่นๆ 

 
การเพื่ม ลบ แกไขขอมูลพนักงานเขาสูระบบ 

1. เขาไปที่หมวดของพนักงาน>พนักงาน  
2. ทําการเพื่มพนักงานเขาสูระบบโดยคลิก “เพื่ม” ทุกครั้ง เมื่อตองการเพื่มพนักงาน

เขาระบบ จากนัน้จะปรากฏหนาตาง ขอมูลพนักงาน ขึ้นมาใหกรอกราย 
 
3. ใส “รหสัพนักงาน” ที่ตองการ เชน 00001 กด Enter ระบบจะทําการกรอก “รหัส

ลงเวลา” ใหเอง ซึ่งจะเหมือนกับรหัสพนักงานโดยอัตโนมตัิ ไมควรทําการแกใขใน
สวนรหัสลงเวลา รหสัลงเวลา ตองเหมือนกับ รหสัพนักงานเสมอเพื่อสะดวกตอ
การใชงาน (รหสัพนังานควรใช ตัวเลข,ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แตไมควรเกิน 5 ตัว 
อักษร) 

  
4. ใส “วันที่เริ่มงาน” โดยสามารถเลือกจากปฏทิินได โดยวันที่เริ่มทํางานนี้ หมายถึง

วันที่พนักงานคนนี้เริ่มละทะเบียนขอมูลเพื่อใชงานโปรแกรม TimeWORKS 
standalone Manger ซึ่งไมไดหมายถึง วันที่ พนักงานทานนั้นเริ่มเขามาทํางาน
กับองคกร (การใสวันทีต่องใสป ค.ศ.) 
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5. ใส “ชื่อ” และ “นามสกุล” ใหครบทุกชองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 
รูปหนาตางขอมูลพนักงาน 

 
6. เลือก “กะการทาํงาน” เปนการเลือกชวงเวลาการทํางานของพนักงาน การสราง

หรือลบกะการ สามารถใชงานในของโปรแกรม TimeWORKS Timecard Manger 
ซึ่งการสรางหรอืลบขอมูลจะอธิบายในบทถดัไป 

 
7. สิทธิ์ใชงานเครือ่งลงเวลา 

ผูใชงานทัว่ไป หมายถึง สทิธิ์ของพนักงานทานนั้น ไมสามารถควบคุม หรือแกไข
ขอมูลในสวนของตัวเครื่อง Offline ได 
 
ผูดแูลระบบ(ตั้งคาเครื่องระบบลงเวลา) หมายถึง สทิธิ์ของพนักงานทานนั้น 
สามารถเขาไปแกไขในสวนของเครื่อง Offline ได สามารถกําหนด ตั้งคาเวลา
วันที่ ของระบบตัวเครื่อง สามารถกําหนด IP Address และ Option อื่นๆ ของ
ตัวเครื่อง 
 
หลังจาก กรอกรายละเอียดขอมูลพนักงานเสรจ็แลว ใหคลิก คําวา “ตกลง” 
จากนั้นขอมูลจะถูกบันทึกลงเครื่องแลวกับมาอยูทีหนาจอ หมวดพนักงาน>
พนักงาน 

 
 

8. สามารถเพื่มรปูถายของพนักงานคนนั้นไดโดยการคลิกเมาสขวาที่ชองใสรูปแลว
เลือก “LOAD” ตามรูป เลือกรูป ที่ตองการจากนั้น กด “Open” เมื่อใสรูปแลว
จากนั้นทํา คลกิ “บันทึก” เพื่อทําการจดัเก็บขอมูล 
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รูปการเพื่มรูปถายพนักงาน 

 
การเพื่ม ลบ แกไขลายนิ้วมือ 

1. เลือกบันทึกลายนิ้วมือซึ่งสามารถเลือกลงทะเบียนนิ้วมือใดก็ไดตามที่ตองการ 
โดยใชเมาสคลกินิ้วที่ตองการ โดยใชเมาสคลกินิ้วที่ตองการลงทะเบียนลายนิ้วมือ
จากนั้นเลือก “ใสขอมูลใหม” ตามรูป 

 
รูปการบันทึกลายนิ้วมือ 

 
2. จากนั้นปรากฏหนาตางการทาํลงทะเบียนลายนิ้วมือ ทําการวางนิ้วไปบนเครือ่ง 

สแกนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยการวางนิ้ว ควรให                         เห็นภาพ
ลายนิ้วมือชัดเจนที่สดุ โดยใหเห็นภาพกนหอยลายนิ้วมือ ใหมากทีสุ่ด เมื่อแตะนิ้ว 
ทั้งหมด 4 ครั้งแลว จะมีขอความวา “การลงทะเบียนลายนิ้วมือเสรจ็สมบรูณ” 
จากนั้นทําการ คลิก “ตกลง” เพื่อทําการจดัเก็บขอมูลลายนิ้วมือ 
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รูปการลงทะเบียนลายนิ้วมือเสร็จสมบรูณ 

 
3. เมื่อจัดเก็บลายนิ้วมือลง ฐานขอมูลแลว หลังจากนั้นทําการนําฐานขอมูล

ลายนิ้วมือ ลงตวัเครื่อง Offline โดยคลิก เครือ่งหมายถูกลงในชอง เก็บลงเครื่อง 

 
รูปจัดเกบ็ลายนิ้วมือลงเครือ่ง 

 
4. การแกไขลายนิ้วมือ หรือ ลบขอมูลลายนิ้วมือ สามารถทําไดโดยเลือกลายนิ้วมือที่

ถูกจัดเก็บไวแลว จากนั้นทําการคลิกที่รูปนิ้ว จากนั้นทําการเลอืก “ลบขอมูลลาย
นิ้ว” จากนั้นทาํการ “ใสขอมูลใหม” จะขึ้นหนาตางการลงทะเบียนลายนิ้วมือ
จากนั้นทําการแตะนิ้วทั้งหมด 4 ครั้ง จากนั้นจะขึ้นขอความดานลาง “การ
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ลงทะเบียนลายนิ้วมือเสร็จสมบูรณ แตถาขึ้นขอความวา“การลงทะเบียนไม
สําเร็จ ลายนิ้วมือซ้าํ” หมายความวา มีลายนิ้วมือนี้อยูแลวใน ฐานขอมูล 

 

 
รูปการลงทะเบียนไมสําเร็จ ลายนิ้วมือซ้าํ 

 
5. การใชรหสัแทนลายนิ้วมือ ไวสําหรับเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรบัพนักงานที่มี

ลายนิ้วมือไมชดั หรือไมสามารถบันทึกลายนิ้วมือเพื่อการลงเวลาได สามารถใช
รหสัแทนลายนิ้วมือได โดยสามารถกําหนดรหัสลายนิ้วมือ รหัสตัวเลขสูงสดุ 5 
หลักโดยเลือกไปที่นิ้ว จากนั้นทําการคลิกเลือกไปที่ “สรางรหัสแทนลายนิ้วมือ” 
จากนั้นใสรหสัหมายเลข 5 ตัวลงในชอง จากนั้นคลิก “ตกลง” เพื่อทําการจัดเก็บ
จากนั้น จัดเก็บรหสัลายนิ้วมือลง ตัวเครื่อง Offline โดยคลิกเครื่องหมายถูก “เก็บ
ลงเครื่อง 
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รูปสรางรหัสแทนลายนิ้วมือ 

 

 
รูปจัดเกบ็รหัสลายนิ้วมือลงเครื่อง 

 
6.  การแกไขหรือลบรหสัรายนิ้วมือ เพื่อเปลี่ยนรหสัลายนิ้วมือใหม โดยคลิก ที่รูปนิ้วที่ใช
รหสัแทนลายนิ้วมือ จากนั้นคลกิ“ลบรหัสแทนลายนิ้วมือ” จากนั้นปรากฏหนาตางยืนยันการ
ลบลายนิ้วมือ ตอบ “ตกลง” เพื่อทําการลบลายนิวมือ จากนัน้ทําการสรารหสัแทนลายนิ้วมือ
ใหมอีกครั้ง 
 

 

 
รูปลบรหัสแทนลายนิ้วมือ 

 
6. การระงับสทิธิการใชงาน หมายถึงการ ระงับสทิธิใหบุคคลนั้น จะไมสามารถใชงาน

กับตัวเครื่องลงเวลาได การระงับสิทธิการใชงานนั้นสามารกําหนดได 3 แบบ คือ 
ระงับการใชงานเปนตัวบุคคล กําหนดสถานะใชงาน ระงับการใชงานของลายนิ้วมือ 
 



__________________________________________________ 
   คูมือการติดตั้ง และการใชงาน TimeWORKS standalone Manager 

28

ระงับสิทธิ์เปนตัวบคุคล หมายความวา  ทาํใหไมบุคคลนั้นไมสามารถ แตะนิ้ว
เพื่อใชในการเปดประตูเขา-ออก ไดทั้งหมดของนิ้วที่ถูกบันทึกบนเครื่องลงเวลา 
ทั้งหมดของระบบที่ใชงานอยู  แตยังสามารใชงานในสวน ลงเวลาเขา-ออก ได 
คลิกเลือกบุคคลที่ตองการ ระงับการใชงาน จากนั้นทําเครื่องหมายถูก ทีช่อง 
“ระงับการใชงาน” จากนั้นคลิก “บันทึก”  จะปรากฏหนาตางเตอืน ขึ้นมาตามรูป 
จากตอบ “Yes” เพือทําการตกลงในการระงับสิทธิ์ 
 

 
รูประงับการใชงานเปนรายบุคคล 

 
กําหนดสถานะใชงาน หมายความวา การกําหนดสถานะบุคคล ที่ขอมูลบน
ตัวเครื่องบันทึกเวลาใหสามารถใชงานได หรอืถูกระงับการใชงานเปน ตาม
ตัวเครื่องบันทึกขอมูล จะไมรวมทั้งหมด เหมือนการระงับสิทธิ์เปนตัวบุคคล โดย
เพื่มเครื่องบันทกึลงเวลาลงไปฐานขอมูลกอน คลิก ไปที่เลือกไปแถบขอมูลเครื่อง
ลงเวลา “จัดพนักงานลงเครื่องเวลา” จะปรากฏหนาตางให เลือกเครื่องบันทกึ
เวลาที่จะทาํการกําหนดสถานะ  
 

 
รูปการเลือกเครื่องลงเวลา และหมวดเวลาเขาออก  

 
 หลังจากนั้นทําการเลือกไปที่ กําหนดสถานะ จะมีใหเลือก เปดการใชงาน กับ 
ระงับการใชงาน ใหเลือก ระงับการใชงานจะมีแถบแดงขึ้นมา ดังตัวอยางในรูป 
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รูปกําหนดสถานะเครื่องลงเวลาขอมูลเครือ่งลงเวลา 

 
กลุมพนักงาน 
 กลุมพนักงานนั้นจะ หมายถึง การแบงกลุมประเภทของพนักงาน ตามจําแนก 
ออกเปนกลมๆ สะดวกในการจดัการแยกหมวดหมูของพนักงานลงในเครื่องบันทึกลงเวลา 
ที่จะตองการใชงาน 
 

ขั้นตอนการเพื่มกลุมของพนักงาน 
1. เขาไปที่หมวดพนักงาน>กลุมพนักงาน จากนั้น ทําการคลิกไปที่ “เพื่ม” 

 
2. จะปรากฏหนาตาง กลุมพนักงาน ขึ้นมาจากนั้นใหทาํการ ใสชื่อกลุมทีต่องการ

จะเพื่ม และคลกิ “ตกลง” 
 

 
รูปการสรางกลุมพนักงาน 
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3. หลังจากนั้นจะได กลุมพนักงาน “พนักงานบัญช”ี เพื่มขึ้นมา 

 
รูปกลุมพนักงานทีท่ําการเพืม่ขึ้นมา 

 
4. จากนั้นทําการนํารายชื่อพนักงานจัดเขากลุมที่สรางขึ้นมา โดยเขาไปที่กลุม

พนักงานที่ตองการนําขอมูลพนักงานเขากลุมนั้นๆ จากนั้นทําการคนหา 
รายชื่อพนักงานที่ ตองการนําเขากลุม  

 
รูปการจัดพนักงานเขากลุมบัญชี 
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5. การเรียกดูขอมลูรายชื่อพนักงาน ที่ถูกจดัเขากลุมแลว โดยเลือกไปที่ กลุม

พนักงาน ที่ตองการจะดู จากนั้นทําการ คลิก “เรียกดทูั้งหมด” จะปรากฏ
รายชื่อที่อยูในกลุมนั้นๆ  

 
รูปการเรียกดขูอมูลพนักงานที่ถกูจัดเขากลุม 

 
ขั้นตอนการแกไขกลุมพนักงาน ยายกลุมพนักงาน ยกเลิกขอมูลพนักงาน 
ออกจากกลุม 

1. การแกไขกลุมพนักงาน เลือกไปที่หมวด “กลุมพนักงาน” เลือก กลุมที่
ตองการจะแกไข เลือก คลิกไปที่ “แกไข” จะปรากฏหนาตาง “กลุมพนักงาน” 
จากนั้นใหทําการ ลบชื่อกลุมพนักงานเดิม แลวทําการใสชื่อกลุมพนักงานใหม
ลงไป จากนั้น คลิก “ตกลง” จะไดรายชื่อกลุมใหม 
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รูปการแกไขกลุมพนักงาน 

 
2. การลบกลุมพนักงาน เลือกไปที่หมวด “กลุมพนักงาน” เลือก กลุมที่ตองการ

จะลบออก เลือกไปที่ “ลบ” จะปรากฏหนาตางยืนยันการลบกลุมพนักงาน ถา
ตองการจะลบใหเลือกไปที่ “OK” 

 

 
รูปการลบกลุมพนักงาน 
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3. การยกเลิกพนักงานออกจากกลุม เลือกไปที่กลุมพนักงานทีต่องการ จากนัน้ 
คลิก “เรียกดูทัง้หมด” เสร็จแลว คลิก ไปทีท่าํเครื่องหมายถกูที่ชองเลือก 
โดยเลือกพนักงานที่ตองทําการยกเลิก จากนั้น คลิกไปที่ “ยกเลิก” จะปรากฏ
หนาตาง    “นําพนักงานออกจากกลุมเรียบรอยแลว” 

 

 
รูปยกเลิกพนักงานออกจากกลุม 

 
4. การยายกลุมพนักงาน เราสามารถโยกยายกลุมของพนักงานได แตกลุม

พนักงานตองถกูสรางขึ้นมาแลว โดยเลือกไปที่เมนูเครื่องมือ>การจัดกลุม
พนักงาน จากนั้นจะปรากฏหนาตางการจัดกลุมพนักงาน 
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รูปการเครื่องมือการจัดกลุมพนักงาน 

 
หมวดเครื่องลงเวลา 

หมวดเครื่องลงเวลา หมายถึง ตัวเครื่องลงเวลา ในแตละรุนนั้นๆ ในการแสกน
ลายนิ้วมือ ใชบันทึกเวลาเขา-ออก ซึ่งเราสามารถ 

แบงประเภทการใชงานของแตละเครื่องได และสามารถควบคุมการใชงานของตัวเครื่องลง
เวลามากกวา 1 ตัวขึ้นไปโดยใชลักษณะการทาํงานบนระบบ Network ใชระบบ IP 
Address เปนตัวกําหนดหมายเลขของเครื่องลงเวลา โดยไดสามารถแบงได 3 ประเภท
หลักในการทํางาน  

1. Access Control (ใชสําหรับใชงานเขา-ออกประตูอยางเดยีว) 
2. Reception (ใชสําหรับบันทึกเวลา เขา-ออก ในการทํางาน) 
3. Access Control and Reception (ใชทั้งสองระบบการทํางานรวมกัน) 
 
ขั้นตอนการเพื่มเครื่องลงเวลา 
กอนเริ่มการใชงานของตัวโปรแกรมเราเราจะทําการเพื่มเครือ่งลงเวลาเปนอันดับ

แรกกอนจะใชงานในเมนูอื่นๆ  
1. เขาไปที่เมนูเครื่องลงเวลาจากนั้นคลิก “เพื่ม” จากนั้นจะปรากฏหนาตาง 

เครื่องลงเวลา 
2. ทําการกรอกชือ่เครื่อง ที่ชอง “ชื่อเครื่องลงเวลา” สามารถใชไดทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. ทําการเลื่อกรุนใหตรงกับตัวเครื่อง ในชอง “รุนเครื่องลงเวลา” 
4. เลือกประเภทการการใชงาน แบงได 3 ประเภทดังตอไปนี้ 

1. Access Control (ใชสําหรับใชงานเขา-ออกประตูอยางเดยีว) 
2. Reception (ใชสําหรับบันทึกเวลา เขา-ออก ในการทํางาน) 
3. Access Control and Reception (ใชทั้งสองระบบการทํางานรวมกัน) 
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5. ใสหมายเลข IP Address  ในชอง หมายเลขเครือขาย (IP Address) ใหตรง
กับคาที่เซท็ไวที่ตัวเครื่องลงเวลาสามารถเขาไปดูในคูมือการใชงานตัวเครือ่ง
ในการตั้งคา IP Address ในตวัอยางนี้ตัวเครือ่งลงเวลาไดถกูตั้งคาไวที ่ใช
หมายเลข IP 192.168.0.201 

6. จากนั้นคลิกไปที่ “ทดสอบการเชื่อมตอ”  จะปรากฏหนาตาง “Information”  
●Test Ping IP Passed  
●Test Connection Passed  
หมายถึง การตอเชื่อมสําเร็จ สามารถเพื่มเครือ่งลงเวลา เขาสูระบบได 
●Test Ping IP Failed 
●Test Connection Failed  
หมายถึง การตอเชื่อมไมสําเรจ็ ไมสามารถเพื่มเครื่องลงเวลาไปในระบบได 
ใหทาํการตรวจเช็คดังนี้ 
-ใหทําการตรวจเช็ค IP Address Class ระบบ IP Address 
-สายเคเบิลที่เชื่อมตอดานหลงัตัวเครื่อง มีไฟในการเชื่อมตดิอยู 
-ไฟจายใหตัวเครื่องลงเวลาทาํงานอยูหรือไม 
●Test Ping IP Pass 
●Test Connection Failed 
หมายถึง การเชื่อมตอไมสาํเรจ็ ไมสามารถเพื่มเครื่องลงเวลาในระบบได ให

ทําการตรวจเชค็ดังนี้ 
-ใหตรวจเช็ค Fire Wall วาอนุญาติใหโปรแกรม Timework standalone 

สามารถทํางานไดหรือไม 
 

 
รูปการเพื่มเครื่องลงเวลาและทําการทดสอบการเชื่อมตอ 
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7. เมื่อทําการตอเชื่อมสําเรจ็แลวใหทาํการคลิก “ตกลง” เครื่องลงเวลาจะปรากฏ
เมนูยอย ชื่อเครื่องลงเวลาเพืม่ขึ้นมาใน 

 
รูปการแสดงสถานะสามารถทําการเชื่อมตอเครือ่งลงเวลาไดสําเรจ็ 

 
ขั้นตอนการเพิ่มกลุมเวลา (Time Zone)  

1. เขาไปที่หมวดเวลาเขาออก  
2. จากนั้นทําการ คลิกไปที่ “เพื่ม”   
3. จะปรากฏหนาตางเวลาเขาออก 
4. จากนั้นทําการใสชื่อเวลาเขาออก และรายละเอียด ถาตองการใหเครื่องเปด

ปดประตูได ใหติ๊กเครื่องหมายถูก ที่หนาชอง สามารถเปดประตู จากนั้นคลิก
ไปที่ “ตกลง” เพื่อทําการจดัเก็บ 

5. จะไดกลุมเวลา 24 ช.ม. ดังภาพตัวอยาง 
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รูปการเพื่มกลุมเวลา 

 
 
ขั้นตอนการกาํหนด ชวงเวลาเขาออก 
1. จากนั้นเขาไปที่กลุมเวลาที่เราไดทําสรางไว โดยไปที่ หมวดเวลาเขาออก จะ

มีเมนูกลุมยอยเพื่มขึ้นมา ดังตัวอยางในภ 
2. จากนั้น ใหคลิกไปที่ “เพื่ม” จะปรากฏหนาตาง “ชวงเวลาเขา-ออก 
3. ทําการกําหนดเวลาเขา-ออก ใหกับ กลุมเวลาที่สรางขึ้น โดยใสตัวเลข

ชวงเวลา เขา และ ออก ดังภาพตัวอยาง ใหครบทุกชอง ถาตองการกําหนด
ชวงเวลา 24 ช.ม. ใหใส เวลาเขา 00.00 เวลาออก 23.59  

4. เมื่อทําการกําหนดเวลาไวเรียบรอยแลวใหทําการคลิก “ตกลง” เพื่อทกําการ
จัดเก็บ 
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รูปการกาํหนดเวลาเขาออก 

 
ขั้นตอนการนําเวลาเขาออก (TimeZone) เขาเครื่องลงเวลา 
1. เขาไปที่หมวดเครื่องลงเขาเขาไปสวนเมนูยอยของตัวเครื่องทีเพิ่มขึ้นมา เขา

ไปที่เวลาเขาออก  
2. คลิกไปที่ “อางอิงกลุมชวงเวลา” ถามีการเพื่มกลุมเวลาเขาออกไปแลวจะ

ปรากฏหนาตาง เวลาเขาออก ที่เราไดทําการสรางไปกอนหนานี้ ตัวอยางนี้
กลุมเวลาไดถูกสราง ชื่อกลุมเวลาเขาออก 24 ช.ม. (ถาไมปรากฏเวลาเขา
ออกใหเขาอานหัวขอ การสรางกลุมเวลา ในหมวด “เวลาเขาออก”  

3. จากนั้นทําการเลือกกลุมเวลา และคลิก “ตกลง” 
4. จะปราฏหนาตาง Information วาไดทําการเพื่มกลุมเวลาลงเครื่องเรียบรอย

แลว 
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รูปการเพื่มกลุมเวลาลงเครื่อง 

 
ขั้นตอนการนําพนักงานเขาเครื่องลงเวลา 
1. เขาไปที่หมวดเครื่องลงเวลาเขาออก จากนั้นเขาไปที่เมนูยอยของเครื่องที่ได

ทําการเพื่มเขาไป 
2. เขาไปเมนูยอย “พนักงาน” จากนั้นคลิกไปที่ “เพื่มพนักงาน” จะปรากฏ

หนาตาง “จัดพนักงานเขาเครื่องลงเวลา” 
3. จากนั้นทําการคนหา รายชื่อพนักงานที่ตองการจะเพื่ม โดยคลิก “คนหา” จะ

ปรากฏรายชื่อพนักงาน รายชือ่พนักงานจะปรากฏตอเมื่อ เราไดทําการเพื่ม
พนักงานและจัดเก็บลายนิ้วมือเขาสูระบบ ไปกอนหนานี้ ถงึจะแสดงรายชือ่
ออกมา 

4. ทําการติ๊กเครื่องหมายถูก ที่หนาชองหมายเลขพนักงานที่ตองการ จัดกลุมลง
เครื่อง จากนั้นคลิก “OK” 
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รูปการนําพนักงานลงเครื่องลงเวลา 

 
5. หลังจากนั้นปรากฏหนาตาง กําหนดเวลาเขาออกจากนั้นคลกิ ตารางเวลาเขา

ออกใหเปนสีน้ําเงิน จากนั้นคลิก “ตกลง” พนักงานทั้งหมดที่ถูกเลือกไวจะอยู
ในกลุมเวลา(TimeZone) 24 ช.ม.ทั้งหมด 

 
รูปกําหนดนํากลุมพนักงานเขากลุมเวลา(TimeZone) 
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ขั้นตอนการยกเลิกพนักงาน 
1. เขาไปที่หมวดเครื่องลงเวลา>ชื่อตัวเครื่องลงเวลา>พนักงาน  
2. จากนั้นคลิกไปที่ “เรียกดูทั้งหมด” 
3. ทําเครื่องหมายถูกพนักงาน ทีต่องการจะยกเลิก 
4. จากนั้นคลิก “ยกเลิก” ขอมูลขอมูลของพนักงาน และลายนิ้วมือ จะถูกลบ 

ออกจากตัวเครือ่งลงเวลา 
 

 
รูปการยกเลิกพนักงานออกจากตัวเครือ่งลงเวลา 

 
ขั้นตอนการกาํหนดสถานะระงับการใชงานชั่วคราว 
1. เขาไปที่หมวดเครื่องลงเวลา>ชื่อตัวเครื่องลงเวลา>พนักงาน  
2. จากนั้นคลิกไปที่ “เรียกดูทั้งหมด” 
3. ทําเครื่องหมายถูกพนักงาน ทีต่องการระงับการใชงานชั่วคราว 
4. คลิกไปที่ “กําหนดสถานะ” เลือก “ระงับการใชงาน”  



__________________________________________________ 
   คูมือการติดตั้ง และการใชงาน TimeWORKS standalone Manager 

42

 
รูปการใชงานการกาํหนดสถานะระงบัการใชงาน 
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เครื่องมือการจัดการเครือ่งลงเวลา และขอมูล 
 เครื่องมือการจัดการเครื่องเวลา และขอมูล ใชสําหรับอํานวยความสะดวกกรณีที่มี
ฐานขอมูลขนาดใหญ หรือมีเครื่องลงเวลามากกวา 1 เครื่องไป ซึ๋งเครื่องมอืการจัดการ
เครื่องลงเวลามดีังนี้ 
  
เครื่องมือคัดลอกระหวางเครื่องลงเวลา 
 เปนเครื่องมือ ใชสําหรับถามีเครื่องลงเวลามากกวา 1 เครื่องขึ้นไปใชไวคดัลอก
ขอมูลจากเครื่องลงเวลา ไปยังเครื่องลงเวลาอีกเครื่องหนึ่ง ซึง่ขอมูลที่ถูกคัดลอกไปนั้นจะ
มีขอมูลเหมือน เครื่องลงเวลาตัวตนฉบับทุกประการ ประกอบไปดวยลายนิ้วมือ เวลาเขา
ออก (TimeZone) 
 
 ขั้นตอนการใชงานเครือ่งมือคัดลอกระหวางเครือ่งลงเวลา 

1.  ไปที่เมนูดานบนไปที่ เครื่องมอื>เครื่องลงเวลา>คัดลอกขอมูลระหวางเครือ่ง
ลงเวลา 

 
รูปเมนูเครื่องมือการคัดลอกขอมูลระหวางเครือ่งลงเวลา 

 
2. จะขึ้นหนาตางคัดลอกขอมูลระหวางเครื่องลงเวลา จากนั้นคลิก “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางคดัลอกขอมูลระหวางเครื่องลงเวลา 
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3. จากนั้นทําการเลือกเครื่องลงเวลาตนแบบหรอื เครื่องลงเวลาหลัก โดยคลกิ

เครื่องหมายถูกที่หนาเครื่องตนแบบจากนั้นคลิก “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางกาํหนดเครื่องลงเวลาตนแบบ 

4. กําหนดเครื่องลงเวลาปลายทาง หรือเครื่องลกู โดยทาํเครื่องหมายถูก
ขางหนาชองเครื่องลงเวลาเครือ่งลูก และ “ลางขอมูลในเครื่องลงเวลา
ปลายทางกอนการคัดลอก จากนั้นทําการ คลกิ “ถัดไป”  

 
รูปหนาตางกาํหนดเครื่องลงเวลาปลายทาง 
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5. ทําการกําหนดเงื่อนไข นําขอมูลที่จะตองการคัดลอก จากนั้นคลิก “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางกาํหนดเงือ่นไข 

 
6. จากนั้นโปรแกรมจะทาํการคัดลอกขอมูลลงเครื่องปลายทาง สามารถดูลาย

ละเอียดการคัดลอกขอมูล โดยคลิก ไปที่  “ Show Detail” เมื่อทําการ
คัดลอกขอมูลครบ 100 % เสร็จแลวใหคลิก “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางการคัดลอกขอมูล 
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7. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง เสรจ็สมบูรณใหคลกิ “สิ้นสดุ” 

 
รูปคดัลอกขอมูลเสร็จสมบูรณ 

 
เครื่องมือนําขอมูลทัง้หมดใสลงเครื่องลงเวลา 
 เปนเครื่องมือสาํหรับ กรณีตัวเครื่องลงเวลาไดชํารุด หรือสญูหาย ถูก RESET 
เครื่องใหมหรือขอมูลลายนิ้วมือสูญหาย เมื่อนําเครื่องลงเวลาตัวใหมมาใชงานแทน 
สามารถนําขอมลูทั้งหมดนําขอมูลกลับเขาไปใสใหม 
 
 ขั้นตอนการใชงานเครือ่งมือนําขอมูลทั้งหมดใสลงเครือ่ง 

1. ไปที่เมนูดานบนไปที่ เครื่องมอื>เครื่องลงเวลา>นําขอมูลทัง้หมดใสลงเครือ่ง
อีกครั้ง 

 
รูปเมนูเครื่องมือนําขอมูลทัง้หมดใสลงเครื่องอกีครั้ง 
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2. กําหนดเครื่องลงเวลาที่จะตองการ นําขอมูลจากฐานขอมูลลงเครื่องลงเวลา 
โดยคลิกเครื่องหมายถูก ที่หนาชองเครื่องลงเวลาทีต่องการ 

 
รูปหนาตางการกาํหนดเครือ่งลงเวลา 

 
3. จากนั้นทําการกําหนดเงื่อนไขในการคัดลอกขอมูล จากนั้นคลิก “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางการกาํหนดเงื่อนไข 
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4. จากนั้นโปรแกรมจะทาํการคัดลอกขอมูลลงเครื่องใหมอีกครัง้ สามารถดูลาย
ละเอียดการคัดลอกขอมูล โดยคลิก ไปที่         “ Show Detail” เมื่อทําการ
คัดลอกขอมูลครบ 100 % เสร็จแลวใหคลิก “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางการคัดลอกขอมูล 

 
5. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง เสรจ็สมบูรณใหคลกิ “สิ้นสดุ” 

 
รูปคดัลอกขอมูลเสร็จสมบูรณ 
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เครื่องมือยกเลิกขอมูลในเครื่องลงเวลา 
เปนเครื่องมือสาํหรับใชในการลางขอมูลใหมทั้งหมดที่มีอยูในเครื่องลงเวลา เพื่อนํากลับม              
เพื่มขอมูลใหมไดอยางถูกตอง 
 

ขั้นตอนใชเครื่องมือยกเลิกขอมูลใหมทัง้หมด 
1. ไปที่เมนูดานบนไปที่ เครื่องมอื>เครื่องลงเวลา>ยกเลิกเครือ่งขอมูลทั้งหมด

ในเครื่องลงเวลา 

 
รูปเมนูเครื่องมือยกเลิกขอมูลทั้งหมดในเครื่องลงเวลา 

 
2. จะปรากฏหนาตางยินดีตอนรบั คลิก “ถัดไป” 
 

 
รูปหนาตางยกเลิกขอมูลภายในเครือ่งลงเวลาทั้งหมด 

 
3. จากนั้นทําการเลือกเครื่องลงเวลาทีจ่ะตองการลางขอมูล โดยทําเครื่องหมาย

ถูกที่หนาเครื่องลงเวลาทีต่องการ จากนั้นคลิก “ถัดไป” 
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รูปกําหนดเครือ่งลงเวลาเพือ่ทาํการยกเลิกขอมูล 

 
4. ทําการกําหนดเงื่อนไขที่ตองการจะลางขอมูลออกจากเครื่องลงเวลา จากนัน้

คลิก “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางกาํหนดเงือ่นไขในการลางขอมูล 
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5. โปรแกรมจะทําการลางขอมูลทั้งหมดออกจากตัวเครื่องลงเวลาตามเงื่อนไข 
สามารถคลิกไปที่ “Show Detail” เพื่อดูรายละเอียดในลางขอมูล เมื่อทําการ
ลางขอมูล 100 % จากนั้นคลกิ “ถัดไป” 

 
รูปหนาตางรายละเอียดการยกเลิกขอมูล 

 
6. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง เสรจ็สมบูรณใหคลกิ “สิ้นสดุ” 

 
รูปหนาตางลางขอมูลเครื่องลงเวลาเสร็จสมบูรณ 
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รายงานบันทกึเวลาเขาออกเครือ่งลงเวลาและดึงขอมูลเครื่องลงเวลา 
  บันทึกเวลาเขาออกจะเปนสวนที่ แสดงรายงาน ในสวนของเวลา ในการบันทึก
เครื่องลงเวลา ของแตละเครื่องลงเวลา ที่อยูในระบบ ซึ่งสามารดรูายงาน Export ใน
รูปแบบของไฟล Excel ได ซึ่งจะทาํใหสะดวกตอการใชงาน โดยสามารถดูไดวาพนักงาน
ทานใด เขา-ออก ประตูไหนบางของแตละวัน และในชวงเวลาในการเขาออก 
 
ขั้นตอนดรูายงานการบันทกึเวลาเขาออกของแตละเครื่อง 
 

1. เขาไปที่หมวดเครื่องลงเวลา>ชื่อเครื่องลงเวลา>บันทึกเวลาเขาออก 
2. จากนั้นคลิกไปที่ วันที่เริ่มตน จากนั้นทําการคลิกเลือกชวง ของวันที่ยอนหลัง

ที่ตองการจะแสดงผล 

 
รูปรายงานบันทึกการเขาออก 

 
3. จากนั้นทําการ คลิก “เรียกดูขอมูล” 
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รูปรายงานบันทึกการเขาออก 

 
4. เมื่อรายงานเวลาเขาออกแสดงผลแลว ใหทําดึงขอมูลการลงเวลา โดยคลกิ 

“ดึงขอมูลการลงเวลา” 
 
ขั้นตอนการดูรายงานตามเงื่อนไข ชวงเวลา 

1. เขาไปที่หมวดรายงาน>เวลาเขาออกของพนักงาน 
2. จากนั้นใหติ๊กเครื่องหมายถูกไปที่หนาชอง เงื่อนไขจากเครื่องลงเวลา จากนัน้

ทําการกําหนดวันที่เริ่มตน และ วันทีสุ่ดทาย ที่จะตองทําการแสดงผล 
3. เมื่อกําหนดเสรจ็แลว คลิ๊กไปที่ “เรียกดูขอมูล” 
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รูปรายงานบันทึกการเขาออก 

 
ขั้นตอนการดรูายงานตามเงื่อนไขพนักงาน 

1. เขาไปที่หมวดรายงาน>เวลาเขาออกของพนักงาน 
2. จากนั้นเขาไปที่แท็ปหัวขอ “พนักงาน” 
3. จากนั้นทําเครื่องหมายถูหนาเงื่อนไขที่จะตองการจะดูขอมูล 
4. พิพม ชื่อ พนักงานที่จะตองการจะดูขอมูลจากนั้น คลิก “เรียกดูขอมูล” 
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รูปรายงานบันทึกการเขาออก 

 
 


