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TimeMint

สารบัญ

เรื่อง 
วิธีการสมัครสมาชิก TimeMint 

การตั้งค่าวันหยุดประจําปี 

กําหนด QR CODE สถานที่ สําหรับการบันทึกเวลาทํางานด้วย QR CODE 

กําหนด พิกัดสถานที่ สําหรับการบันทึกเวลาด้วย “พิกัดสถานที่” 

กําหนดการใช้งานบันทึกเวลาด้วยสัญญาณ Beacon 

การเพ่ิมโปรไฟล์มาตรฐาน 

เเสดงพนักงานในระบบ (เพ่ิมพนักงานแบบรายคนและการนําเข้าพนักงานจํานวนมาก 

กลุ่มพนักงาน  

เเจ้งเตือนผ่าน LineNotiry 

การตั้งค่าการพิมพ์ QR CODE พนักงาน 

การอนุมัติอุปกรณ์มือถือ 

อธิบายฟงัก์ชันต่างๆในกลุ่มพนักงาน 

สรุปรายงานวันนี้ (เเจ้งผ่านทาง LineNotify) 

การออกรายงาน รูปแบบ excel และ txt.file 

การออกรายงานอัตโนมัติ Auto Report 

การกําหนดสิทธิ์กลุ่มพนักงาน (เพ่ิมเเอดมิน) 

วิธีการ Login เข้าสู่ระบบ สําหรับเเอดมิน 

จัดการกล่องตัวเลือก 

ส่วนเสริมการใช้งาน 

วิธีการเพ่ิมพิกัดเฉพาะกลุ่ม 

การตั้งค่าระดับบริษัท 

วิธีการ Login เข้าสู่ App TimeMint และ Manager 

การใช้งานฟงัก์ชัน การทําลองตําเเหน่ง  Fake GPS

สารบัญ
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1.สมัครสมาชิก TimeMint 

1.1 เข้าไปที่ www.timemint.co

1.2 เข้าสู่ระบบหลังบ้าน เพ่ือทําการ Login  เข้าสู่ระบบ 
1.3 คลิกสมัครสมาชิกระบบหลังบ้าน  TimeMint

ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย เเล้วคลิกที่ “สมัครบริการ”
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จากนั้นให้นํา อีเมล และรหัสผ่าน ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ที่หน้า  Login 
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2.การตั้งค่าวันหยุดประจําปี
2.1  เลือกวันหยุดประจําปีตามปฏิทินของบริษัท 
2.2 ตรวจสอบวันหยุดประจําปีที่กําหนดไว้

2.3 เมื่อตรวจสอบวันหยุดประจําปีเรียบร้อยแล้ว เลือก “บันทึกวันหยุดประจําปี”
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3. กําหนด QR Code สถานที่ (สําหรับการบันทึกเวลาด้วย “QR Code”) 

เลือกเมนู                              เพื่อกำหนด QR Code สถานที่ 

3.1 กําหนดชื่อสถานที่ 
3.2 ใส่พิกัดละติจูด 
3.3 ใส่พิกัดลองจิจูด 

วิธีหาพิกัดละติดจูดลองติจูด 
1. คลิกสัญญาลักษณ์ Google 
2. ใส่ชื่อสถานที่ 
3. คลิกขวาที่พิกัดในเเผนที่ เลือก “ที่นี่มีอะไร” (What’s herc?) 
4. Copy เลข พิกัดละติจูดลองติจูดมาใส่ในหัวข้อ 3.2 และ 3.3
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3.4 กําหนดระยะการใช้งาน  QR  
3.5 เลือก แสดงตําเเหน่ง เพ่ือตรวจสอบพิกัดให้ถูกต้อง 
3.6 เลือก “เพ่ิม” พิกัดสถานที่ 
3.7 สามารถตรวจสอบพิกัดในระบบ หรือ เเก้ไขได้

4. กําหนด พิกัด สถานที่ (สําหรับการบันทึกเวลาด้วย “พิกัดสถานที่”) 

เลือกเมนู                           เพื่อกำหนด พิกัด สถานที่ 

5



TimeMint

4.1 กําหนดชื่อสถานที่ 
4.2 ใส่พิกัดละติจูด 
4.3 ใส่พิกัดลองจิจูด 

วิธีหาพิกัดละติดจูดลองติจูด 
1. คลิกสัญญาลักษณ์ Google 
2. ใส่ชื่อสถานที่ 
3. คลิกขวาที่พิกัดในเเผนที่ เลือก “ที่นี่มีอะไร” (What’s herc?) 
4. Copy เลข พิกัดละติจูดลองติจูดมาใส่ในหัวข้อ 3.2 และ 3.3

4.4 กําหนดระยะการใช้งานของพิกัดสถานที่ ที่สร้างขึ้น 
4.5 เลือก “เเสดงตําเเหน่ง” เพ่ือตรวจสอบพิกัดให้ถูกต้อง 
4.6 เลือก “เพ่ิม” พิกัดสถานที่

สามารถตรวจสอบพิกัดสถานที่ในระบบ หรือ เเก้ไขข้อมูลได้
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5.กําหนดการใช้งานบันทึกเวลาด้วยสัญญาณ Beacon

App Sensoro

5.1 นํารหัส UUID Major และ Minor ใส่ใน App Sensoro

5.2 เลือกรหัส SN ของ อุปกรณ์ iBeacon ที่จะทําการติดตั้ง 5.3 เลือก Setting
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5.4 เปลี่ยนเลข UUID ในเครื่องโทรศัพท์ ให้ตรงกับ เลข UUID ในระบบหลังบ้าน เมื่อตรงกันแล้วให้ เลือก OK

5.5 เปลี่ยนเลข Major และ Minor ในเครื่องโทรศัพท์ ให้ตรงกับ เลข Major และ Minor ในระบบหลังบ้าน เมื่อตรงกันแล้วให้ เลือก OK
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5.6  ตั้งค่า  Transmit Power (ความกว้างของสัญญาณ) และ   
Advertising Interval  (ความเเรงของสัญญาณ) ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

5.7 เมื่อการตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ กด “save”

5.8 เข้าไปที่แอป Timemint Manager  แล้วล็อคอิน รูปแบบเจ้าของระบบ 
เลือก “การเชื่อมต่อด้วยอีเมล” จากนั้นทําการกรอก อีเมลและพาสเวิด ของระบบหลังบ้านเพ่ือทําการ  
ล็อคอิน Timemint Manager เจ้าของระบบ 
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5.9 เลือก หน้าแรก ---> เมนู ---> iBeacon เลือก iBeacon ที่ยังไม่ได้กําหนด
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5.10 การตั้งค่า Beacon แบบกําหนดเอง 
เลือกกําหนดเอง ---> กําหนดชื่อเรียก ---> ตกลง

5.10 การตั้งค่า Beacon แบบ เเทนรหัสคิวอาร์ 
เลือกรหัสคิวอาร์ ---> สเเกน QR สถานที่

• ถ้าจะทําการยกเลิกการผูกพิกัด ให้ คลิก “ยกเลิกอุปกรณ์” 
• ถ้าจะทําการผูกพิกัดคิวอาร์ใหม่อีกครั้ง —> ให้ทําตาม ข้อ 5.8 เป็นต้นมา
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6. การเพ่ิมโปรไฟล์มาตรฐาน 
คือการกําหนดเวลาการทํางานของพนักงาน โดยสามารถแยกทําปฏิบัติงานได้ เช่น พนักงานออฟฟติ ทํางานเวลา 8.30-17.30 น. 
หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ พนักงานขาย ทํางานเวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์เป็นต้น

6.1 กําหนดชื่อโปรไฟล์ของกลุ่มพนักงาน เช่น พนักงานออฟฟติ, พนักงานขายตามห้างสาขาต่างๆ  
6.2 กําหนดเวลาการเข้างาน 
6.3 กําหนดชั่วโมงการทํางานใน 1 วัน 
6.4 การเข้างานเกินเวลา คือ การนับการทํางานสาย โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
6.4.1 นับสายตั้งแต่นาทีแรก (นับสายตั้งแต่นาทีแรกที่เข้างานเกินเวลา) 
6.4.2 อนุโลมไม่เกินเวลาที่กําหนด (อนุโลมให้เข้างานเกินเวลาได้ตามที่กําหนดไว้) 
6.4.3 เวลาเข้างานแบบยืดหยุ่น (นับชั่วโมงการทํางานของพนักงาน โดยต้องทํางานให้ครบตามที่บริษัทกําหนดไว้) 

6.5 กํานดวันหยุดประจําสัปดาห์ 
6.6 กําหนดวันลาหยุดชดเชย มี 2 รูปแบบ คือ 
 6.6.1 บังคับหยุดในวันถัดไป คือ เมื่อวันหยุดประจําปีของพนักงาน (วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์  
จะทําการหยุดชดเฉยให้ในวันถัดไป 
 6.6.2 สะสมเป็นวันหยุดชดเชย คือ เมื่อวันหยุดประจําปีของพนักงาน (วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์  
จะทําการเก็บสะสมไว้ เพ่ือใช้สําหรับ วันลาหยุดสะสมของพนักงาน

6.7 กําหนดวันลา ตามกฎหมายกําหนดของพนักงาน
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6.8 กําหนดวันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน

6.9 เลือก ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเลือก “ตรวจสอบข้อมูล →  บันทึกข้อมูล”

7.แสดงพนักงานในระบบ 
7.1 เพ่ิมพนักงานในระบบ โดยกรอกข้อมูลตามที่กําหนดให้ครบ โดยข้อมูลที่มีเครื่องหมาย  
* คือข้อมูลที่จะบังคับให้กรอกให้ครบถ้วน 
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7.2 เลือก  “ตรวจสอบข้อมูล”  
7.3 ทําการเลือกโปรไฟล์ที่กําหนดไว้ ในหัวข้อที่ 5 เพ่ือกําหนดว่าพนักงานคนนี้อยู่ในกลุ่มโปรไฟล์ไหน

7.4 เมื่อเลือกโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดตรวจสอบข้อมูลแล้ว เลือก “เพ่ิมพนักงาน”

7.5 นําเข้าข้อมูลพนักงานแบบกลุ่ม คือการเพ่ิมพนักงานเข้าไปในระบบในจํานวนมากๆ ภายในครั้งเดียว 
7.6 เลือก “Download Example File” เพ่ือโหลดแบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลพนักงานลงใน Excel

7.7 ทําการลบข้อมูลตัวอย่างทิ้ง แล้วใส่ข้อมูลพนักงานลงในแบบฟอร์ม Excel ของ โปรแกรม “Google Sheets”
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7.8 เลือก ไฟล์ → ดาวน์โหลดเป็น → ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค(.CSV) 

7.9 เลือก Choose File → ไฟล์.CSV ที่จะทำการเพิ่มข้อมูลพนักงาน → อัพโหลด
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7.10 กำหนดระดับของพนักงานและผู้อนุมัติ→  ตรวจสอบข้อมูล → เลือกโปรไฟล์ของพนักงาน → เพิ่มพนักงาน

-โดยปฎิบัติตาม เช่นนี้จนกว่าจะครบจำนวนพนักงานที่ทำการเพิ่มลงไป
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8.กลุ่มพนักงาน คือการกําหนดกลุ่มพนักงานของบริษัท เช่น กลุ่ม สาขา หรือตําแหน่งของพนักงาน  
เพ่ือตั้งค่าการใช้งาน Timemint ใน สมาร์ทโฟน 
8.1 เพ่ิมกลุ่มพนักงาน “กําหนดชื่อกลุ่ม” เลือก “เพ่ิมกลุ่มพนักงาน” 

8.2 เพ่ิมพนักงานเข้าไปในกลุ่ม เลือก “เข้ากลุ่ม”

8.3 เมื่อเพ่ิมพนักงานเข้าไปในกลุ่มแล้ว จะแสดงการตั้งค่าต่างๆ โดยเลือกการตั้งค่าให้ตรงกับการใช้งานของบริษัท
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8.4 การแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

8.4.1 เข้า ID Line ของบุคคลที่จะได้รับการแจ้งเตือน 8.4.2 เลือกกลุ่มที่จะให้ Line Notify ทําการแจ้งเตือน

8.4.3 ไปที่ APP line ในมือถือ เข้าไปที่กลุ่มที่ได้เลือกไว้ จากนั้น เลือก “เชิญ Line Notify ”  เข้ามาในกลุ่ม
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8.5 ตั้งค่าว่าจะให้ Line Notify แจ้งเตือนอะไรบ้างในระบบหลังบ้าน

7.6 ตั้งค่าการพิมพ์รหัสคิวอาร์แบบกลุ่ม  
คือการพิมพ์คิวอาร์ของพนักงานออกมาเพ่ือ นําคิวอาร์ไปสแกน เข้าใช้งานในแอปมือถือ Timemint 
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9. การอนุมัติอุปกรณ์ (การอนุญาตให้พนักงานเข้าสู่ App TimeMint) 
เมื่อเพ่ิมพนักงานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว → ให้พนักงานดาวน์โหลด App TimeMint → Login ด้วย 
แสกนรหัส QR หรือ รหัสผู้ใช้งาน 

9.1 การอนุมัติเครื่องของพนักงาน (Timemint สีเขียว)  เมื่อพนักงานทําการ Loging แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลการร้องขอใช้
งานโทรศัพท์จากระบบหลังบ้าน โดยเจ้าของระบบหรือหัวหน้างานจะต้อง อนุมัติเครื่องมือ ของพนักงานจึงจะสามารถใช้งาน 
TimeMint ได้  

ไปที่เมนูโทรศัพท์           → เลือก กําลังรออนุมัติ → เลือก อนุมัติ 

9.2 การอนุมัติเครื่องของเจ้าของระบบ (Timemint Manager) เมื่อเจ้าของระบบทําการ Loging แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลการ
ร้องขอใช้งานโทรศัพท์จากระบบหลังบ้าน โดยผู้ดูแลระบบจะต้อง อนุมัติเครื่องมือ จึงจะสามารถใช้งาน TimeMint Manager 
ได้

ไปที่เมนูโทรศัพท์           → เลือก เจ้าของระบบ → เลือก อนุมัติ 
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9.3 การอนุมัติเครื่องของเจ้าของระบบ (Timemint Manager) เมื่อเจ้าของระบบทําการ Loging แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลการ
ร้องขอใช้งานโทรศัพท์จากระบบหลังบ้าน โดยผู้ดูแลระบบจะต้อง อนุมัติเครื่องมือ จึงจะสามารถใช้งาน TimeMint Manager 
ได้

ไปที่เมนูโทรศัพท์           → เลือก ผู้มีอํานาจอนุมัติ → เลือก อนุมัติ 
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10. อธิบายฟงัก์ชันการตั้งค่าต่างๆในกลุ่มพนักงาน

10.1 ตั้งค่าทั่วไป 
• เปิดใช้งานการถ่ายผู้บันทึก : ถ่ายรูปยืนยันตัวตนทุกครั้งที่พนักงานทําการ บันทึกเวลา เขา-ออก 
• เปิดใช้งานการแสดง ลา สาย เลยเวลา : แสดง ลา สาย เลยเวลา กรณีที่พนักงานเช็คอินเกินเวลาที่กําหนด ในหน้าประวิติการ

บันทึก 
• เปิดใช้งานวันหยุดสะสม (สลับวันหยุด) : การเปิดใช้งานให้สลับวันหยุด มีอยู่ 2 อย่าง 
• ขอวันหยุดสะสม 

• หากทํางานในวันหยุดต้องกดขอวันหยุดสะสมไว้เพ่ือใช้ในวันที่ต้องการหยุด 
• ใช้วันหยุดสะสม 

• หากมีวันหยุดสะสมอยู่สามารถนําไปใช้ตามวันที่ต้องการหยุด (ต้องรออนุมัติรายการ) หรือหากจะใช้วันหยุดสะสมตอนที่ยังไม่มี
วันหยุดสะสมก็ได้ แต่วันหยุดสะสมจะติดลบ ต้องมาทํางานในวันหยุดและต้องกดขอวันหยุดสะสมของวันที่มาทํางานในวันหยุด
เพ่ือคืนวันหยุดสะสมที่ได้หยุดไป 

• เปิดใช้งานการกําหนดแผนหยุด : การกําหนดแผนหยุดงานประจําสัปดาห์ ใช้ในกรณี พนักงานที่ไม่สามารถวันหยุดประจําสัปดาห์ได้
แน่นอน เช่น พนักที่ทํางานในห้าง

10.2 เปิด-ปิดฟงัก์ชั่นการบันทึก

• ปิดการใช้งานการบันทึกด้วยรหัสคิวอาร์ : ปิดฟงัก์ชั่นการลงเวลาด้วยระบบ คิวอาร์โค๊ดไม่ให้พนักงานสามารถใช้งานได้ 
• ปิดใช้งานการบันทึกด้วยพิกัดสถานที่ : ปิดฟงัก์ชั่นการลงเวลาด้วยระบบ GPS ไม่ให้พนักงานสามารถใช้งานได้ 
• ปิดใช้งานการเพ่ิมพิกัดสถานที่ : ปิดฟงัก์ชั่น สิทธิ์ให้พนักงานทําการเพ่ิมพิกัดสถานที่ได้เอง

9.3 iBeacon

• ปิดใช้งานการบันทึกด้วย iBeacon : ปิดฟงัก์ชั่นการลงเวลาด้วยระบบ IBeacon ไม่ให้พนักงานสามารถใช้งานได้ 
• ปิดใช้งาน iBeacon แบบกําหนดเอง : iBeacon แบบกําหนดเอง คือ iBeacon ที่กําหนดชื่อ     อุปกร์ขึ้นมาเองโดยไม่

ผูกตัว iBeacon ไว้กับคิวอาร์สถานที่ โดยจะปิดไม่ให้ใช้งาน 
• ปิดใช้งาน iBeacon สาธารณะ
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10.4 เปิด-ปิดตัวเลือก

• เปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึก : คือการเปิดใช้งานกล่องตัวเลือก โดยจะมีผลกับแอป Timemint ทันที เมื่อพนักงาน
ทําการบันทึกเวลา โดยจะให้เลือกจุดประสงค์การลงเวลาได้ตามที่ HR กําหนดไว้ 

• แสดงรหัสหน้าคําอธิบาย : แสดงรหัสหน้าคําอธิบายในกล่องตัวเลือก

10.5 ตั้งค่าเพ่ิมเติม

• ปิดใช้งานเมนูการลาทั้งหมด : ไม่อนุญาติให้พนักงานกลุ่มนี้ ทําการลาผ่านมือถือได้ 
• ไม่อนุญาติให้ปรับปรุงเวลา : ไม่อนุญาติให้พนักงานกลุ่มนี้ ทําการปรับปรุงเวลาได้ 
• ไม่ให้ใช้หากดัดแปลง OS : ไม่อนุญาติให้เครื่องมือถือที่มีการดัดแปลง OS เช่น Root หรือ Jailbreak ใช้งาน App Timemint 

ได้ 
• โน๊ตสําหรับ QR,iBeacon : เพ่ิมโน๊ตหรือข้อความ ในการบันทึกเวลา ผ่าน QR,iBeacon ได้ 
• อนุมัติการลาจากผู้อนุมัติก่อน : ผู้มีอํานาจอนุมัติจะต้องทําการอนุมัติการลาเป็นคนแรก ก่อนส่งไปให้เจ้าของระบบทําการอนุมัติ

การลาอีกครั้ง เพ่ือให้การลาของพนักงานเสร็จสมบูรณ์ 
• ปรับปรุงเวลาจากพิกัดที่ถูกลบ : คือการปรับปรุงเวลาจากพิกัดที่ทําการลบไปแล้วซึ่งโดยปกติ พิกัดที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถ

ปรับปรุงเวลาได้ 
• ปุ่มบันทึกเข้าออกแบบใหม่ : ปุ่มบันทึกเข้าสีเขียว ปุ่มบันทึกออกสีขาว 
• ไม่ต้องมีการอนุมัติอุปกรณ์ : ผู้ใช้สามารถล๊อคอินแอปพลิเคชั่น Timemint ได้โดยที่ไม่ต้อง ขออนุมัติอุปกรณ์จากระบบหลังบ้าน

หรือ HR 
• ไม่ต้องรออนุมัติอุปกรณ์สําหรับการใข้งานครั้งแรก :  ผู้ใช้สามารถล๊อคอินแอปพลิเคชั่น Timemint ได้โดยที่ไม่ต้อง ขออนุมัติ

อุปกรณ์จากระบบหลังบ้านหรือ HR ได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น โดยครั้งต่อไปจะต้องขออนุมัติอุปกรณ์จากระบบหลังบ้าน 
ก่อนเข้าใช้งาน
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10.6 ปุ่มเทากันบันทึกผิด

• ปุ่มเทากันบันทึกผิด : โดยจะตั้งไว้ให้พนักงานทําการเลือกลงเวลาคือบันทึกเข้าและบันทึกออก 
ได้แต่ 2 ครั้ง/วัน เท่านั้น 
• บันทึกเข้าได้หลายครั้งต่อวัน : พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก สลับกันได้หลายครั้ง/วัน ได้ เช่น บันทึกเข้า-ออกจุดA,บันทึกเข้า-

ออกจุดB 
• กด 5 ครั้งเพ่ือเข้าหน้าบันทึก : พนักงานสามารถเลือกลงเวลาได้อย่างอิสระโดยทําการกดปุ่มบันทึกลงเวลา 5 ครั้ง เช่น บันทึกเข้า

จุดA-บันทึกเข้าจุดB-บันทึกทึกออกที่ออฟฟติเป็นจุดสุดท้าย

10.8 กําหนดระยะมาตรฐาน

HR สามารถกําหนดระยะรัศมีการเพ่ิมพิกัดสถานีที่ ที่พนักงานเป็นคนเพ่ิมเองได้ผ่านระบบหลังบ้าน

10.9 กลุ่มพิกัดสถานที่

• ไม่ใช้กลุ่มพิกัดสถานที่ : พนักงานสามารถเลือกลงเวลาได้ทุกพิกัดที่มีอยู่ในระบบได้ 
• ใช้กลุ่มพิกัดสถานที่ : พนักงานจะลงเวลาได้เฉพาะพิกัดที่กําหนดเอาไว้ในแต่ละกลุ่มพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถลงเวลาที่พิกัดอื่นที่

มีอยู่ในระบบได้ (โดยต้องเข้าไปตั้งค่าที่ฟงัก์ชั่นกลุ่มสถานที่ก่อนเปิดใช้งานกลุ่มพิกัดสถานที่) 
• ใช้เฉพาะเครื่อวสแกนนิ้ว : พนักงานลงเวลาด้วยเครื่องสแกนนิ้วของ Timemint อย่างเดียวเท่านั้น
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11. สรุปรายงานวันนี้ คือการสรุปรายงานของพนักงาน เช่น การบันทึกเวลา 
สรุปรายงานวันนี้ คือการสรุปรายงานของพนักงาน เช่น การบันทึกเวลา การลา พนักงานที่หยุด พนักงานที่ไม่มีการบันทึก  
ผ่าน Line Notify

11.1 การเลือกสรุปรายงานของแต่ละกลุ่ม ผ่าน Line Notify 
• เลือกหัวข้อที่อยากให้สรุปรายงานออกมา 
• กําหนดเวลาที่จะทําการสรุปผลของ ทุกๆวัน  
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12. การออกรายงาน ข้อมูลการบันทึกเข้า-ออก ของพนักงาน 
12.1 เลือกกลุ่มผู้ใช้ที่จะทําการ Export ข้อมูล 
12.2 เลือกวันเริ่มต้นและวันส้ินสุดที่จะทําการ Export ข้อมูล 
12.3 เลือกประเภทไฟล์ ที่จะทําการ Export ข้อมูล โดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ Excel และ txt ไฟล์ 
12.4 เลือกข้อมูลที่ต้องการจะ Export ออกมา  เช่น ชื่อ, เวลาเข้าออกงาน, ข้อมูลบันทึกเข้าออก สาย/ขาดงาน, OT/ลา ฯลฯ 
12.5 เมื่อกําหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เลือก Export ข้อมูล 

12.6 สามารถ Save แบบฟอร์มรายงานที่เราได้ทําการ Set ค่าไว้มาใช้งานเดือนถัดไปได้ ในเมนู เลือกรูปแบบรายงาน และเลือก 
เพ่ิมรูปแบบรายงาน

ทําการกําหนดชื่อของรูปแบบรายงาน และกดบันทึกรูปแบบรายงานได้ทันที 
หน้ารายงานอัตโนมัติ (Auto report) ซึ่งผู้ใช้สามารถกําหนดวันและเวลาในการออก report ได้อัตโนมัติ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
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ในหน้ารายงานอัตโนมัติ จะหน้าผู้ใช้ได้ทํา Set เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆดังนี้  
• ชื่อรายงาน 
• กลุ่มผู้ใช้งาน (กลุ่มพนักงาน) 
• รูปแบบรายงาน (รูปแบบรายงานที่ได้ save ไว้ก่อนหน้านี้) 
• เลือกรูปแบบรายงาน มี 3 รูปแบบ 

ประจําวัน เลือกวันที่ออกรายงานแบบรายวันในแต่ละสัปดาห์ได้

ประจําเดือน เลือกวันที่ออกรายงาน ในทุกๆเดือนได้ โดยนับตั้งแต่ วันแรกและวันสุดท้ายของทุกเดือน

กําหนดเอง กําหนดวันเริ่มต้น และวันส้ินสุดในการออกรายได้ เช่น ออกรายทุกๆวันที่ 1-26 ของทุกเดือน
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หลังจากที่เลือกรูปแบบกําหนดรายงานแล้ว ให้ผู้ใช้กําหนดรายละเอียดให้ครบก่อนทําการเพ่ิมบันทึกรายงานอัตโนมัติ

ทางผู้ใช้ก็จะได้รับ E-mail เมื่อครบกําหนดออกรายงานทันที
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ตัวอย่างการ Export แบบ Excel และ txt ไฟล์
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13. การกําหนดสิทธ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าถึงระบบหลังบ้าน

กําหนดการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ว่าจะให้เจ้าหน้าที่นั้นทําอะไรได้บ้าง โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ 
• ไม่แสดง (เจ้าหน้าที่จะไม่เห็นฟงัก์ชันนั้น) 
• แสดงเท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะเห็นฟงัก์ชันได้อย่างเดียว ไม่สามารถจัดการได้) 
• จัดการได้ (พนักงานสามารถแก้ไขได้)

13.1 ไปที่ ฟงัก์ชั่น เจ้าหน้าที่   เลือก “เพ่ิมกลุ่มเจ้าหน้าที่” 
13.2 กําหนดชื่อกลุ่ม เจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

13.3 กดปุ่มเลือก “เพ่ิมกลุ่มเจ้าหน้าที่” 
13.4 กําหนดระยะเวลาที่จะอยู่ในระบบ 
1.3.5 จํากัดการมองเห็นสามารถมองเห็นโดย “เลือกดูทั้งหมดหรือดูแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้”
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13.6 กําหนดการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ว่าจะให้เจ้าหน้าที่นั้นทําอะไรได้บ้าง โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ 
ไม่แสดง (เจ้าหน้าที่จะไม่เห็นฟงัก์ชันนั้น) 
แสดงเท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะเห็นฟงัก์ชันได้อย่างเดียว ไม่สามารถจัดการได้) 
จัดการได้ (พนักงานสามารถแก้ไขได้) 

13.7 เลือก พนักงานที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบ (กําหนดเข้า-ออกได้ตามต้องการ)
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13.8 เลือก เมื่อกําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการเข้าสู่ระบบหลังบ้าน (สําหรับผู้ได้รับสิทธื์) 

13.10 จะแสดงหน้า ลงชื่อเช้าใช้ด้วยรหัส QR13.9 เลือก “เข้าสู่ระบบด้วยรหัสคิวอาร์”

13.11 ไปที่ App TimeMint (สีเขียว) ของพนักงานที่จะ
เข้าถึงระบบ เลือก  
“รหัสคิวอาร์”  

13.12 เลือก “แสกนคิวอาร์”  ของ 11.10 

32



TimeMint

13. จัดการกล่องตัวเลือก  คือการตั้งค่าตัวเลือกขณะบันทึกเข้าว่าจะให้พนักงานเลือกกิจกรรม
หมายเหตุอะไร เช่น ประชุมพนักงาน พบลูกค้า หรือการวางบิลรับเช็ค  

13.1 ตัวเลือกขณะบันทึกเข้า  
- เปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึกเข้า คือการเปิดใช้งานกล่องตัวเลือก โดยจะมีผลกับแอป Timemint ทันที 
- แสดงรหัสหน้าคําอธิบายในกล่องตัวเลือก  
- การเพ่ิมตัวเลือกขณะบันทึกเข้า โดยใส่รหัสและคําอธิบายลงไปแล้วเลือก “เพ่ิมตัวเลือก” 
13.2 การจัดการตัวเลือกขณะบันทึกเข้า สามารถค้นหา แสดง ไม่แสดง หรือลบ กล่องตัวเลือกได้ 

13.3 เมื่อเปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึกเข้า ระบบก็จะไปปรากฏในแอปพลิเคชั่น Timemint ดังภาพ 
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เพ่ิมเติมการใช้งาน  TimeMint

วิธีการเพ่ิมพิกัดเฉพาะกลุ่ม 
การเพ่ิมกลุ่มพิกัดสถานที่สําหรับบริษัทที่ต้องการจํากัดพ้ืนที่การบันทึกเวลาทํางานให้กับพนักงานเเบ่งออกเป็นกลุ่มการบันทึกเวลาทํางาน 

วิธีการตั้งค่า 
ไปที่ไอคอน

1.เลือก เพ่ิมกลุ่มสถานที่ 
2.ตั้งชื่อกลุ่มสถานที่

3.เพ่ิมกลุ่มสถานที่ 
4.เลือกประเภทพิกัดสถานที่ ที่ต้องการเข้าไปในกลุ่ม
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5.เลือกสถานที่ที่ต้องการเข้ากลุ่ม กดที่ <เพ่ิม> 
6.เมื่อ กด <เพ่ิม> เรียบร้อยแล้ว พิกัดสถานที่ก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ตั้งไว้ก็จะได้กลุ่มพิกัดสถานที่สําหรับให้พนักงาน บันทึกเวลาทํางาน

วิธีการเพ่ิมกลุ่มพิกัดสถานที่เข้าไปในกลุ่มของพนักงาน
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3.เลื่อนลงไปด้านล่าง ที่กลุ่มพิกัดสถานที่ เลือก เพ่ิมกลุ่มพิกัดที่ต้องการเข้าไปที่กลุ่มพนักงานเมื่อเพ่ิมกลุ่มสถานที่เข้าไป 
เรียบร้อยเเล้ว จะเเสดงพิกัดสถานที่ตามที่กําหนด
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การตั้งค่าระดับบริษัท 
คือการเปลี่ยนเเปลงการตั้งค่าต่างๆ แบบทั้งบริษัท หรือเลือกเป็นกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงการตั้งค่าต่างๆ 
การเลือกพนักงานที่มีผล สามารถเลือกได้เเบบ 
• ทั้งหมด 
• เลือกตามกลุ่มพนักงานที่ได้ตั้งไว้

การต้ังค่าที่สามารถเปลี่ยนเเปลงได้ในการตั้งค่าระดับบริษัทคือ 
1.เวลาเข้างาน สามารถเปลี่ยนเเปลง โดยเลือกเป็นกลุ่มพนักงาน หรือทั้งบริษัท 
2.จํานวนวันลาต่อปี สามารถใส่จํานวนวันลาที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงได้โดยเลือก ดยเลือกเป็นกลุ่มพนักงาน หรือทั้งบริษัท 
3.จํานวนวันลา สําหรับการคืนค่าวันลาให้พนักงาน ที่บริษัทมีนโยบายให้สะสมวันลาได้
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4.สถานนะของพนักงาน สามารถตั้งค่าได้ตามกลุ่มพนักงานหรือทั้งบริษัทได้ดังนี้ 
• ใช้งานปกติ 
• ระงับการใช้งาน 
• ลบพนักงานออกจากบริษัท 

5.ลบรายการจากระบบ ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่ที่ต้องการลบ เลือกรายงานที่ต้องการลบ 
• รายการบันทึกการลา 
• รายการปรับปรุงเวลา 
• ประวัติการบันทึกเวลา

วิธีการ Login เข้าสู่  App TimeMint (สีเขียว)  สําหรับพนักงาน 
เมื่อพนักงานดาวน์โหลด Application TimeMint สีเขียวสําหรับพนักงานแล้ว 
1.ให้เลือกการ Login เข้าสู่ระบบ ด้วย  QR CODE ประจําตัว 
2.สเเกน QR CODE ประจําตัวพนักงาน 
3.ระบบจะไปยังเจ้าของระบบเพ่ืออนุมัติอุปกรณ์ ให้พนักงานเลือก  <ตกลง>
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การอนุมัติอุปกรณ์พนักงาน 
วิธีที่ 1 อนุมัติผ่าน App TimeMint Manager 
1.เข้าไปที่ App เลือก <อุปกรณ์> 
2.ไปที่พนักงานที่ร้องขอการอนุมัติเครื่อง เลือก <อนุมัติ>

การใช้งานฟงัก์ชัน การจําลองตําเเหน่ง  (ป้องกันพนักงาน Fake GPS) 
การตรวจสอบการจําลองตําเเหน่งของพนักงาน 

ไปที่ ไอคอน การจําลองตําเเหน่ง
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1.เมื่อมีพนักงาน จําลองตําเเหน่ง (Fake GPS)  ระบบจะทําการรายงานไปที่ระบบหลังบ้าน 
ว่ามีพนักงาน จําลองตําเเหน่ง  (Fake GPS) โดยที่ระบบจะเเสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 
• รหัสพนักงาน 
• หน้าที่ตรวจพบการจําลองตําเเหน่ง 
• ระบบปฏิบัติการ 
• รุ่นมือถือ 
• เวอร์ชันเเอป 
• เวลาที่จําลองตําเเหน่ง 
• เเสดงเเผนที่ที่พนักงานได้ จําลองตําเเหน่ง 

2.สามารถเเจ้งเตือนไปยัง Line ได้ เมื่อพนักงานมีการจําลองตําเเหน่ง  
ลักษณะการจําลองตําเเหน่งของพนักงานในระบบปฏิบัติต่างๆ
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