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คําเตอืน 
ความบกพรองในการปฏิบัตติามคําแนะนําตามคูมือนี้ในการติดตั้งและใชงาน
อุปกรณอานลายนิ้วมืออาจทําใหเกิดความเสยีหายแกอุปกรณอานลายนิ้วมอืได 
อุปกรณอานลายนิ้วมือที่เสียหายจากการนีจ้ะไมสามารถเปลีย่นใหมตามเงื่อนไข
การรับประกัน 



คําชี้แจง 

ไอที เวิรคส ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงและขอแสดงความยินดีที่ทาน
ไดเลือกใชระบบของเรา เรามีความตั้งใจที่จะทําใหรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มี
ความถูกตองและครบถวนที่สุด ถาหากทานพบขอผิดพลาดใดๆในเอกสารฉบับนี้ 
กรุณาสงอีเมลคําชี้แจงมายังinfo@itworksolutions.com หรือติดตอเราไดตามที่
อยูและหมายเลขโทรศัพท 

ไอที เวิรคส ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบหรือรับประกันไมวาในกรณีใดๆ
ทั้งสิ้นถึงความเหมาะสมและความเขากันไดของระบบ ซอรฟแวรทุกตัวที่แสดงใน
เอกสารฉบับนี้จําหนายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ไอที เวิรคส ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแกไขเนื้อหาในเอกสาร
ฉบับนี้เปนระยะๆ โดยไมจําเปนตองแจงตอผูใดทั้งสิ้น 

 

 

 

 

เครื่องหมายการคา 

ไอที เวิรคส ไดตั้งใจที่จะบงบอกถึงเจาของผลิตภัณฑทุกครั้งที่มีการ
กลาวถึงเครื่องหมายการคาของบริษัทอื่น เครื่องหมายการคาจะมีการกลาวถึงอยู
ในจุดตางๆของเอกสารฉบับนี้ ไอที เวิรคสใชเครื่องหมายการคาตางๆเพื่อผลใน
การอธิบายเทานั้นและเพื่อผลประโยชนของเจาของเครื่องหมายการคาโดยไมมี
ความตั้งใจใดๆในการลอกเลียนแบบ  

Microsoft ™, Windows XP ™, Windows 98 ™, Windows 2000 ™, 
Windows Millennium ™ เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท ไมโครซอฟท  

TimeWORKS™, TimeWORKS™ ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือ 
เปนเรื่องหมายการคาของบริษัท ไอที เวิรคส 
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บบททที่ ที่ 11  
เริ่มตนการใชเริ่มตนการใชงานงาน  

ชุดโปรแกรม Time WORKS 

ชุดโปรแกรม Time WORKS ประกอบไปดวยโปรแกรมยอย 4 โปรแกรม 
คือ 

• TimeWORKS Fingerprint Enrollment 

• TimeWORKS Reception 

• TimeWORKS Timecard Manager 

• TimeWORKS Report Viewer 

โปรแกรมยอยทั้ง 4 มีหนาที่ดังนี้ 

ระบบการลงทะเบียนผูใชงาน (TimeWORKS Fingerprint 
Enrollment) 

การลงทะเบียนหรือการจัดเก็บลายนิ้วมือผูใชงาน คือกระบวนการจัดเก็บ
ขอมูลสวนตัวบุคคลตางๆ และสแกนลายนิ้วมือเพื่อจัดเก็บเปนขอมูลตนแบบ ซึ่ง
กอนที่พนักงานแตละคนจะลงเวลาเขางานไดจะตองผานกระบวนการนี้กอนเปนอับ
ดับแรก ขอมูลดังกลาวจะถูกจับคูกับหมายเลขลงรหัสพนักงาน และจัดเก็บลง
ฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร 

ระหวางที่ทําการตรวจสอบลายนิ้วมือของพนักงาน ระบบจะทําการ
เปรียบเทียบขอมูลที่อานกับขอมูลตนแบบที่เก็บไว 

การลงทะเบียนพนักงานผานทางโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
จะอนุญาตใหพนักงานแตละคนจัดเก็บลายนิ้วมือไวคนละกี่นิ้วก็ไดตามความ
ตองการ โดยทั่วไปจะเปน 2 นิ้วที่อยูบนมือคนละขางเผื่อสําหรับกรณีที่มือหรือนิ้ว
ใดนิ้วหนึ่งไดรับบาดเจ็บ ระบบการลงทะเบียนไดถูกออกแบบมาใหสามารถทํางาน
ไดอยางสะดวกรวดเร็วและใชเวลาไมเกิน 10 วินาทีตอนิ้ว 
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ระบบการลงเวลาทํางาน (TimeWORKS Reception) 

เมื่อทําการลงทะเบียนพนักงานเสร็จแลว จะสามารถใชโปรแกรม 
TimeWORKS Reception เพื่อทําการลงเวลาไดโดยที่พนักงานจะทําการลงเวลา
โดยการแตะนิ้วมือที่เคยไดลงทะเบียนไวในระบบเพียงครั้งเดียวบนเครื่องอาน
ลายนิ้วมือ ระบบจะทําการคนหาพนักงานโดยการเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่เก็บ
ไวทั้งหมดอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี Fingerprint Identification เฉพาะของ 
IT WORKS เมื่อระบบพบขอมูลพนักงานแลว ระบบจะแสดงขอความตอนรับโดย
การแสดงชื่อ รูปถายและบันทึกเวลาเขางานใหกับพนักงาน 

ระบบการสรุปเวลาทํางานและสถิติ (TimeWORKS Timecard 
Manager) 

สวนนี้เปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของโปรแกรม คือจะเปนสวนที่จะทําการ
กําหนดขอมูลประเภทกะการทํางาน ประเภทพนักงาน งวดการจายเงิน และเก็บ
ขอมูลการลงเวลาของแตละคนในงวด นํามาคํานวณสถิติและจัดทําเปนรายงาน
สรุปเวลาทํางาน สาย ลา ขาด ลวงเวลา และอื่นๆตามรูปแบบที่ตองการโดย
อัตโนมัติ ในกรณีที่ฝายบุคคลตองการขอมูลสามารถโอนขอมูลไปยังระบบ
บริหารงานบุคคลหรือระบบ Payroll อื่นๆไดโดยสะดวก 

ระบบการพิมพรายงาน (TimeWORKS Report Viewer) 

การพิมพรายงาน เปนโปรแกรมอีกหนึ่งที่ไวสําหรับพิมพรายงานตางๆ 
โดยที่ไมตองเขาไปในโปรแกรม TimeWORKS Timecard Manager ที่สามารถ
แกไขขอมูลการลงเวลาเขางานของพนักงานได ซึ่งการใชงานของโปรแกรมนี้
เหมาะสําหรับผูใชงานที่ตองการดูรายงานการทํางานของพนักงานเพียงอยางเดียว
เทานั้น และมีลักษณะการใชงานเหมือนเมนู “การพิมพ” ในโปรแกรม 
TimeWORKS Timecard Manager ซึ่งจะมีการอธิบายไวในสวนตอไป 
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บทที่บทที่22  
การติดตั้งระบบการติดตั้งระบบ  

สวนประกอบของระบบ TimeWORKS 

ภายในกลองของระบบลงเวลา TimeWORKS จะพบสิ่งตอไปนี้ 

• เครื่องอานลายนิ้วมือ DigitalPersona U.are.U 4000 

• สติ๊กเกอรแสดงเลข S/N และ Registration Key 

• แทน Acrylic ที่ใชสําหรับรองเครื่องอานลายนิ้วมือ 

• คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS 

• แผน CD ที่บรรจุโปรแกรม TimeWORKS 

 

รูปที่ 2.1 อุปกรณตางๆภายในกลอง 

U.are.U # 35805268
Sensor ID A9AF25BB-424F-1546-90CD-28C983A77ABB

S/N 1790-2CB6-85FC-F1A3
KEY C642-6249-5C02-1FB1-39DF-8EA4-DBCC-344E

Standard Version 100 users

www.itworksolutions.com
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ความตองการของระบบ 

ดานฮารดแวร 
ความตองการต่ําสุดของเครื่อง PC ที่ใชงานระบบ TimeWORKS เปน

ดังนี้ 

• เครื่อง PC แบบ Pentium III ขึ้นไป 

• หนวยประมวลผลความเร็ว 800 MHz หรือเร็วกวา 

• พื้นที่วางในฮารดดิสก อยางนอย 500 MB 

• หนวยความจําอยางต่ํา 128 MB 

• มีชอง USB Port วางอยางนอย 1 ชอง 

ทั้งนี้ ความตองการดาน Hardware จะขึ้นกับปจจัยอื่น ๆ เชน จํานวน
พนักงาน จํานวนลายนิ้วมือที่จัดเก็บ จํานวนพนักงานที่เขาออกในเวลาเดียวกัน 
เปนตน สามารถขอคําแนะนําเรื่องนี้ไดจากตัวแทนจําหนาย TimeWORKS ที่เปนผู
จัดจําหนาย 

ดานซอฟทแวร 
ระบบ TimeWORKS สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Microsoft 

Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 และ Windows XP อุปกรณ
จะไมทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 95 และ Windows NT 4.0  

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีสําหรับการนําระบบ TimeWORKS ไปใชงานกับ
องคกรที่มีพนักงานมากกวา 100 คนขึ้นไป ควรใชเครื่อง PC ที่ใชงานระบบ 
TimeWORKS Reception เปนดังนี้ 

• เครื่อง PC แบบ Pentium IV หรือดีกวา 

• หนวยประมาณผลความเร็ว 1.6 GHz หรือเร็วกวา  

• พื้นที่วางในฮารดดิสก อยางนอย 500 MB 

• หนวยความจําอยางต่ํา 256 MB 

• มีชอง USB Port วางอยางนอย 1 ชอง 

• ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP 
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วิธีการติดตั้ง 

คูมือฉบับนี้จะแนบมาในชุดติดตั้งพรอมกับอุปกรณอานลายนิ้วมือและ CD 
ไดรเวอร สําหรับอุปกรณอานลายนิ้วมือ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ 
ขอใหติดตั้งโปรแกรม TimeWORKS และไดรเวอรจาก CD ที่อยูในชุดของการ
ติดตั้ง กอนที่จะตออุปกรณอานลายนิ้วมือเขากับคอมพิวเตอร  

การติดตั้งโปรแกรม TimeWORKS 

1. การติดตั้งอุปกรณจะเหมือนกันทุกระบบปฏิบัติการ คือติดตั้งโปรแกรม 
TimeWORKS ที่อยูในแผน CD โดยใสแผนเขาไปในเครื่องอาน CD-ROM 
เลือกไดร CD-ROM จะปรากฏหนาตางตามรูป จากนั้นดับเบิ้ลคลิก 
Setup.exe ตามรูป 

 
รูปที่ 2.2 หนาจอการติดตั้ง 

2. เลือกที่ชอง “I accept the terms in the license agreement” คลิก 
“Next” ตามรูป 
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รูปที่ 2.3 การติดตั้งโปรแกรม 

3. ใสชื่อในชอง “User Name” และเลือกที่ชอง “Anyone who uses this 
computer (all user)” และคลิก “ Next” ตามรูป 

  

รูปที่ 2.4 การติดตั้งโปรแกรม 

4. เลือกที่ “Complete” และคลิก “Next” ตามรูป 



 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 7 

 

 

รูปที่ 2.5 การติดตั้งโปรแกรม 

5. เลือก “Install” จะทําการติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก “Finish” 
เปนการเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม 

 

รูปที่ 2.6 การติดตั้งโปรแกรม 

การติดตั้งอุปกรณอานลายนิ้วมือ 
เมื่อทําการติดตั้งโปรแกรม TimeWORKS เสร็จแลว ในขั้นตอไปจะตอง

ทําการติดตั้ง ไดรเวอรอุปกรณอานลายนิ้วมือตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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1. เลือกติดตั้งโปรแกรม ไดรเวอรในหมวด Support โดยเลือก Start -> All 
Program (หรือ Program Files ใน Windows 98) -> TimeWORKS -> 
Support -> U.are.U 4000 DigitalPersona Driver 

 

รูปที่ 2.7 การเรียกใชไดรเวอร 

2. คลิก “Next” และเลือก “I accept the license agreement” และคลิก 
“Next” ตามรูป 

 

รูปที่ 2.8 การลงไดรเวอรเครื่องอานลายนิ้วมือ 

3. ตอจากนั้นให คลิก “Next” จากนั้นโปรแกรมจะทําการติดตั้ง Driver 

4. ให คลิกที่ “Default Key” ตามรูป 
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รูปที่ 2.9 การลงไดรเวอรเครื่องอานลายนิ้วมือ  

5. โปรแกรมจะทําการติดตั้งจนเสร็จ จากนั้นคลิก “Finish” 

6. โปรแกรมจะถามวาตองการ Restart หรือเปลา ใหตอบ “NO” ตามรูป 
(ยกเวนเครื่องที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows 98 กับ Windows 2000 ให
ตอบ “YES”) 

 

รูปที่ 2.10 การลงไดรเวอรเครื่องอานลายนิ้วมือ 

7. หลังจากติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดครบถวนตามขั้นตอนแลว (กรุณาตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดลง TimeWORKS U.are.U Driver แลว) จากนั้นก็สามารถ
เสียบอุปกรณอานลายนิ้วมือเขากับเครื่องคอมพิวเตอรไดทันที 

การลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือ 
เมื่อลงไดรเวอรเครื่องอานลายนิ้วมือเสร็จเรียบรอยแลว กอนเริ่มการใช

งานตองทําการลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือกอน โดยจะตองลงทะเบียนที่
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ระบบ TimeWORKS Fingerprint Enrollment จึงจะสามารถใชงานเครื่องอาน
ลายนิ้วมือได ในสวนนี้จะอธิบายการลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือ  

1. เรียกใชงานโปรแกรม TimeWORKS Fingerprint Enrollment โดยเลือก 
Start -> All Program ->TimeWORKS -> TimeWORKS Fingerprint 
Enrollment  

 

รูปที่ 2.11 การเรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Fingerprint Enrollment 

2. จะปรากฏหนาตางขอมูลพนักงานขึ้นมา แลวคลิก “ลงทะเบียน” 

 

รูปที่ 2.12 หนาตางการลงทะเบียนขอมูลพนักงาน 

3. จะปรากฏหนาจอลงทะเบียนขึ้นตามรูป คลิก “Add” เพื่อเพิ่มเครื่องอาน
ลายนิ้วมือเครื่องแรก 
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รูปที่ 2.13 หนาตางการลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือ 

4. ระบบจะแสดงหนาตางใหลงทะเบียนตามรูป เครื่องอานลายนิ้วมือที่ใชกับ
โปรแกรม TimeWORKS แตละเครื่องจะมีหมายเลขลงทะเบียนแนบมาให 2 
ชุดคือ หมายเลขลงทะเบียน (S/N) กับ รหัสลงทะเบียน (Key) (การ
ลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือเครื่องแรกควรจะเลือกเปนเครื่องหลัก) 

 

รูปที่ 2.14 หนาตางการลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือ 
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รูปที่ 2.15 แผนแสดงSerial Number 

5. ใสหมายเลขลงทะเบียน (S/N) และรหัสลงทะเบียน (Key) ของเครื่องอาน
ลายนิ้วมือที่ตอกับคอมพิวเตอรอยู เมื่อใสขอมูลถูกตองครบถวนทั้งหมดระบบ
จะแสดงขอความ “รหัสลงทะเบียนถูกตอง” ตามรูป คลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ 2.16 การใสหมายเลข Serial Number 

**หมายเหตุ หมายเลข Serial Number และ Registration Key ที่เปน “0” 
หมายถึงเลขศูนย (ไมใชตัวโอ) และหมายเลข S/N ตองตรงกับเครื่องอา
ลายนิ้วมือ โดยหมายเลขเครื่องอานลายนิ้วมือ (Sensor ID) ที่แผนกระดาษกับ
หลังเครื่องอานลายนิ้วมือตองตรงกัน หากภายหลังจากการใสคา ระบบยังคง
ยืนยันวา “รหัสลงทะเบียนไมถูกตอง” กรุณาติดตอมาที่บริษัท IT WORKS 
โดยตรง ตามที่อยูขางทายเอกสารคูมือฉบับนี้ 

6. คลิก “Save & Close” จึงเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน 

U.are.U # 35805268
Sensor ID A9AF25BB-424F-1546-90CD-28C983A77ABB

S/N 1790-2CB6-85FC-F1A3
KEY C642-6249-5C02-1FB1-39DF-8EA4-DBCC-344E

Standard Version 100 users

www.itworksolutions.com
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รูปที่ 2.17 หนาตางแสดงการลงหมายเลขลงทะเบียนที่ถูกตอง 

เมื่อเสร็จการลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือในสวนของ TimeWORKS 
Fingerprint Enrollment แลวจะตองมาทําการลงหมายเลขเครื่องอานลายนิ้วมือ
ที่ใชในสวนของ TimeWORKS Reception อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Reception โดยเลือกเมนู Start -> All 
Program -> TimeWORKS -> TimeWORKS Reception 

 

รูปที่ 2.18 การเรียกใชงานโปรแกรม TimeWORKS Reception 

2. จะปรากฏหนาตางใหทําการเพิ่มเครื่องอานลายนิ้วมือดังภาพคลิกปุม “Add” 
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รูปที่ 2.19 หนาตางการเพิ่มเครื่องอานลายนิ้วมือ 

3. จะปรากฏหนาตางใหกําหนดหมายเลขเครื่องอานลายนิ้วมือ ใหคลิกที่ลูกศร
ลงจะมีหมายเลขเครื่องอานลายนิ้วมือขึ้นมา และจะมีการกําหนดการใชงาน
ของเครื่องอานลายนิ้วมือนั้น เชนใชเครื่องอานลายนิ้วมือตัวนี้เปดปดประตู 
หยุดการใชงานเครื่องอานลายนิ้วมือนั้น หรือวาใชเปนการลงเวลา เมื่อ
กําหนดคาตางๆเสร็จแลวใหคลิก “OK” เสร็จการลงทะเบียนเครื่องอาน
ลายนิ้วมือ 

 

รูปที่ 2.20 หนาตางแสดงการเลือกหมายเลขลงทะเบียน 
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การตั้งคาฐานขอมลู (TimeWORKS Database 
Configuration)  

การตั้งคาฐานขอมูลเปนสวนที่ไวสําหรับการชี้ Database ของขอมูลใน
การใชงาน ทั้งเครื่องเดียว และ แบบผาน LAN มีวิธีการตั้งฐานขอมูลดังนี้ 

1. เรียก TimeWORKS Database Configuration ในโปรแกรม TimeWORKS 
ตามรูป 

 

รูปที่ 2.21 การเรียกโปรแกรม TimeWORKS Database Configuration  

2. จะปรากฏหนาตาง ตามรูป ใหคลิกที่ “Build” 

 

รูปที่ 2.22 หนาการตั้งคาฐานขอมูล 

3. คลิกที่  
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รูปที่ 2.23 หนาตางการตั้งคาฐานขอมูล 

4. เลือกตําแหนงฐานขอมูลที่ตองการใชงานจะอยูใน Program Files -> IT 
WORKS -> TimeWORKS -> Database และตัวขอมูลจะชื่อ Timeworks 
หรือถาตองการดึงขอมูลผาน LAN ใหเขาไปที่ My network เขาไปชี้ 
Database ที่อยูในเครื่องเครือขายที่ตองการในตําแหนงที่บอกไวขางตนแลว 
เมื่อเลือกตําแหนงไดแลว ใหคลิก “Open”  

 

รูปที่ 2.24 การเลือกฐานขอมูล 



 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 17 

 

5. จะกลับมาที่หนาตางเดิม ในขอ 1 จะมีตําแหนงฐานขอมูลที่เรียกใช จากนั้น
ใหคลิก “OK” 

 

รูปที่ 2.25 หนาตางการตั้งคาฐานขอมูล 

6. จะปรากฏหนาตางตามรูป ใหคลิกปุม “Save & Exit” เปนการเสร็จสิ้นการชี้
ฐานขอมูล 

 

รูปที่ 2.26 หนาตางการตั้งคาฐานขอมูล 

 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 18 

 

การกําหนดผูมีสิทธิ์แกไขขอมูล (TimeWORKS User 
Administration) 

การกําหนดผูมีสิทธิ์แกไขขอมูล เปนการกําหนดบุคคลที่มีสิทธิ์ในการ
เปดดูหรือแกไขขอมูลในโปรแกรม TimeWORKS มีวิธีการดังนี้ 

1. เรียกใชโปรแกรม TimeWORKS User Administration ในโปรแกรม 
TimeWORKS ตามรูป 

 
รูปที่ 2.27 การเรียกใชโปรแกรม TimeWORKS User Administration 

2. จะขึ้นหนาตางใหใส Password ใหพิมพคําวา “admin” แลวคลิก “OK” 

 

รูปที่ 2.28 การกําหนดสิทธผูใช 

3. คลิกที่ “เพิ่ม” แลวใสชื่อใน Username จากนั้นคลิกที่ “จัดเก็บ” แลวคลิกที่ 
“เปลี่ยน password” ใส password ที่ตองการ และทําการปดหนาตางนี้โดย
คลิกที่เครื่องหมายกากบาท (x) ที่ดานบนขวามือ เสร็จการกําหนดผูมีสิทธิ์ 
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รูปที่ 2.29 การกําหนดสิทธิ์ผูใช 
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บทบทที่ ที่ 33  
การลงทะเบียนขอมูลพนักงานการลงทะเบียนขอมูลพนักงาน  

((TTiimmeeWWOORRKKSS  FFiinnggeerrpprriinntt  EEnnrroollllmmeenntt))  

ลักษณะการทํางานของระบบลงทะเบียนขอมลูพนักงาน 

ลักษณะการทํางานของระบบลงทะเบียนขอมูลพนักงานนี้ จะเปนการ
บันทึกขอมูลสวนตัวของพนักงานเชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน ขอมูลเกี่ยวกับการทํางาน รหัสพนักงาน วันที่เริ่มทํางาน กะการทํางาน 
ประเภทงวดพนักงาน และลายนิ้วมือ โดยพนักงานทุกคนที่อยูภายในบริษัทจะตอง
บันทึกขอมูลตางๆ ในสวนนี้เพื่อการใชงานระบบลงเวลา  

รายละเอียดสวนประกอบหนาจอลงทะเบียน 

ในสวนนี้จะเปนการอธิบายรายละเอียดของหนาจอการลงทะเบียนขอมูล
พนักงาน ขั้นแรกตองเรียกโปรแกรม TimeWORKS Fingerprint Enrollment โดย
เลือก Start -> All Program -> TimeWORKS -> TimeWORKS Reception จะ
พบหนาตางการลงทะเบียนขอมูลพนักงาน 

 

รูปที่ 3.1 การเรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Reception 

ขอมูลพนักงาน 

ขอมูลพนักงาน ในสวนนี้จะหมายถึงดานบนของหนาตางที่ไวสําหรับ
กรอกรายละเอียดตางๆ ของพนักงานตามชองที่กําหนดไวให เชน รหัสพนักงาน 
รหัสการลงเวลา วันที่เริ่มทํางาน ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ประเภทงวดพนักงาน กะการทํางาน การกําหนดการให OT โดยจะตองกรอกให
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ครบทุกชองตามที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) และสามารถใสรูปภาพของพนักงาน
คนนั้นได 

 

รูปที่ 3.2 หนาตางขอมูลพนักงาน 

ลายนิ้วมือ 
ลายนิ้วมือ เปนสวนที่ใหบันทึกขอมูลลายนิ้วมือของพนักงานแตละคน 

โดยสามารถบันทึกไดสูงสุดถึง 10 นิ้ว จะทําการบันทึก 4 ครั้งตอ 1 นิ้ว และ
สามารถกําหนดสิทธิ์การใชลายนิ้วมือไดโดยจะกลาวในสวนการเพิ่มลายนิ้วมือ 

 

รูปที่ 3.3 แถบบันทึกลายนิ้วมือ 

ขอมูลเพื่อการลงเวลา 
ขอมูลเพื่อการลงเวลา เปนสวนที่แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับการลงเวลาของ

พนักงานคนนั้น เชน แผนก/ฝาย กะการทํางาน ประเภทงวดพนักงาน ซึ่งทั้ง 2 
อยางหลังนี้จะตองเหมือนกับสวนของขอมูลพนักงานที่กรอกไวในสวนบน  



 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 23 

 

 

รูปที่  3.4 แถบขอมูลเพื่อการลงเวลา 

ที่อยู 
ที่อยู เปนสวนที่ไวสําหรับบันทึกที่อยูของพนักงานคนนั้น ซึ่งสามารถ

บันทึกไดทั้งที่อยูตามทะเบียนบาน หรือที่อยูปจจุบัน 

 

รูปที่ 3.5 แถบการบันทึกที่อยู 

ขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลสวนบุคคล เปนสวนที่เก็บขอมูลทั่วๆไปของพนักงานเชน วันเดือน

ปที่เกิด เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรประกันสังคม เปนตน 

 

รูปที่ 3.6 แถบขอมูลสวนบุคคล 
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อื่นๆ 

อื่นๆ เปนบันทึกชวยจําไวสําหรับบันทึกขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับพนักงานคน
นั้น 

 

รูปที่ 3.7 แถบสําหรับบันทึกขอมูลสวนตัวอื่นๆ 

การเพิม่ ลบ แกไขขอมูลพนักงาน 

เมื่อตองการเพิ่มการลงทะเบียนขอมูลพนักงานใหมในระบบ ใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มพนักงานใหมเขามาในระบบ (แมหนาตางนั้นจะยังไมมี
การกรอกขอมูลไวก็ตาม) โดยจะตองกรอกขอมูลของพนักงานใหครบทุก
ชองที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

2. ใส “รหัสพนักงาน “ที่ตองการ เชน EMP001 กด Enter ระบบจะทําการกรอก 
“รหัสลงเวลา” ใหเอง ซึ่งจะเหมือนกับรหัสพนักงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มี
รหัสลงเวลาเดิมอยูแลวสามารถแกไขรหัสลงเวลาไดเองตามตองการ 

3. ใส “วันที่เริ่มงาน” โดยสามารถเลือกจากปฏิทินได โดยวันที่เริ่มทํางานนี้จะ
หมายถึงวันที่พนักงานคนนี้เริ่มลงทะเบียนขอมูลเพื่อใชงานโปรแกรม 
TimeWORKS ซึ่งอาจจะไมไดหมายถึงวันที่เริ่มทํางานวันแรก (การใสวันที่
ตองใสเปนป ค.ศ.) 

4. ใส “ชื่อ” และ “นามสกุล” ตามชองตางๆใหครบทั้งภาษาไทยและภาษ
อังกฤษ 
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รูปที่ 3.8 หนาตางการเพิ่มขอมูลพนักงาน 

5. เลือก “กะการทํางาน” เปนการเลือกชวงเวลาการทํางานของพนักงานคนนั้น
วาเปนประเภทไหน แตควรไปลบและสรางขอมูลกะการทํางานในโปรแกรม 
TimeWORKS Timecard Manager ใหตรงตามความตองการเสียกอน จึงจะ
เลือกกะการทํางานในสวนของการบันทึกขอมูลพนักงาน 

 

รูปที่ 3.9 การเลือกกะการทํางาน 

6. เลือก “ประเภทงวดพนักงาน” เปนการเลือกประเภทการจายเงินเดือนของ
พนักงานแตละคน ซึ่งควรจะสรางประเภทงวดใหตรงตามความตองการกอน 
ที่โปรแกรม TimeWORKS Timecard Manager เชนกัน 
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รูปที่ 3.10 การเลือกประเภทงวดการจาย 

7. สามารถเพิ่มรูปถายของพนักงานคนนั้นไดโดยการคลิกเมาสขวาที่ชองใสรูป
แลวเลือก “Load” ตามรูป 

 

รูปที่ 3.11 การเพิ่มรูปถายพนักงาน 

8. เลือกรูปที่ตองการแลวคลิก “Open” โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื่อกําหนด
ขนาดรูปที่เหมาะสม (ขนาดกลางเปนขนาดมาตรฐาน ในกรณีที่ตองการ
รายละเอียดสูงหรือต่ํากวานี้สามารถเลือกขนาดไดเอง) โดยโปรแกรมจะทํา
การยอพื้นที่ของรูปใหโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถหมุนรูปและเลือก
คุณภาพของรูปไดตามตองการ จากนั้นคลิก “ตกลง” 
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รูปที่ 3.12 หนาตางการกําหนดขนาดรูป 

9. สามารถเพิ่มขอมูลพนักงานสวนอื่นๆ เชน ที่อยู ขอมูลเพื่อการลงเวลา ขอมูล
สวนบุคคล ดังที่ไดกลาวไว 

การเพิม่ ลบ แกไขลายนิ้วมือ 

1. เลือกบันทึกลายนิ้วมือซึ่งสามารถเลือกลงทะเบียนนิ้วมือใดก็ไดตามที่
ตองการ โดยใชเมาสคลิกนิ้วที่ตองการลงทะเบียนลายนิ้วมือจากนั้นเลือก 
“ใสขอมูลใหม...” ตามรูป 
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รูปที่ 3.13 การบันทึกลายนิ้วมือ 

2. โปรแกรมจะแสดงหนาจอใหลงทะเบียนลายนิ้วมือ ตามรูปขางลาง 

 

รูปที่ 3.14 การบันทึกลายนิ้วมือ 

3. ใชนิ้วที่ตองการลงทะเบียนแตะที่เครื่องอานลายนิ้วมือ รอใหมีไฟสีแดง
กะพริบที่เครื่องอานลายนิ้วมือและมีรูปลายนิ้วมือขึ้นเพื่อแสดงวาเครื่องไดรับ
ขอมูลแลว สําหรับการลงทะเบียนลายนิ้วมือครั้งหนึ่งๆ โปรแกรมจะใหแตะนิ้ว
เดิมที่เครื่องอานทั้งหมด 4 ครั้ง ถาหากขอมูลถูกตองชัดเจนโปรแกรมจะ
แสดงขอความวา “ประมวลผลขอมูลเสร็จสิ้น” ใหคลิก “ตกลง” 
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รูปที่ 3.15 การบันทึกลายนิ้วมือ 

4. นิ้วที่ไดลงทะเบียนไวแลวจะแสดงเปนสีสม สามารถเลือก “ลบ” ลายนิ้วมือที่
ลงทะเบียนไปแลวได เพื่อลงทะเบียนใหมในกรณีที่ตองการเปลี่ยนนิ้ว 

5. สามารถเลือกลงทะเบียนลายนิ้วมืออื่นๆไดตามตองการ ซึ่งในแตละบุคคล
สามารถจัดเก็บลายนิ้วมืออื่นๆไดถึง 10 นิ้ว ลายนิ้วมือที่บันทึกไวสามารถ
ยกเลิกการใชงานได โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยม(ที่ลูกศรชี้) 
และสามารถกําหนดสิทธิ์การใช นิ้วไดตางๆกัน โดยคลิกที่ ปุม “สิทธิ์” 
ดานลาง 

 
รูปที่ 3.16 การกําหนดสิทธิ์การใชนิ้ว 
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6. หนาตาง “การตั้งคาลายนิ้วมือ” จะปรากฏขึ้นเพื่อใหเลือกกําหนดสิทธิ์ที่จะใช
งานลายนิ้วมือนั้น หากตองการกําหนดใหเปดประตูไดอยางเดียว งเลือก 
“เปดประตูเมื่อแตะ” และ “ไมใชในการลงเวลา ใหนิ้วนั้นลงเวลาไดอยาง
เดียว ไมตองเลือกขอใด ใหยกเลิกการใชงานนิ้วนั้นชั่วคราว เลือก “ยกเลิก
การใชชั่วคราว” หรือใหเปดประตูและลงเวลาไดทั้งสองอยาง เลือก “เปด
ประตูเมื่อแตะ” เมื่อเลือกเสร็จใหปดโดยคลิกเครื่องหมายกากบาท (X)  

 

รูปที่ 3.17 การกําหนดสิทธิ์การใชนิ้ว 

**หมายเหตุ การตั้งคาลายนิ้วมือเพื่อเปดประตูนี้ ตองติดตั้งอุปกรณ Relay ดวย
และมีการตั้งคาเครื่องอานลายนิ้วมือที่โปรแกรม TimeWORKS Reception จึงจะ
สามารถใชงานได โดยจะกลาวถึงในสวนของโปรแกรม TimeWORKS Reception 

7. จากนั้นคลิกปุม “จัดเก็บ” เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 3.18 การบันทึกขอมูลพนักงาน 

8. สามารถเพิ่มขอมูลพนักงานคนตอไปไดตามตองการโดยขั้นตอนเดิม การ

แกไขขอมูลคลิกที่ เครื่ องหมาย   เ มื่อแกไขเสร็จใหคลิกที่

เครื่องหมาย  สวนการลบขอมูลใหเลือกขอมูลของพนักงานคนที่

ตองการลบแลวคลิกที่เครื่องหมาย   

การตั้งรหสัการลงเวลา 

การตั้งรหัสลงเวลาเปนการสรางรหัสลับขึ้นมาใชแทนลายนิ้วมือ เพื่อ
อํานวยความสะดวกสําหรับพนักงานที่มีลายนิ้วมือไมชัด หรือไมสามารถบันทึก
ลายนิ้วมือเพื่อการลงเวลาได โดยมีวิธีการสรางรหัสดังนี้ 

1. เรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Fingerprint Enrollment คลิกไปที่นิ้วที่
ไมไดใชงาน (ในรูปใชนิ้วหัวแมมือซาย) จากนั้นเลือกคําวา “เพิ่มนิ้วสําหรับ
ใสรหัส”เมื่อเลือกเพิ่มแลว ใหคลิกไปที่ “สิทธิ์” 
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รูปที่ 3.19 การเพิม่นิ้วสําหรับใสรหัส 

2. จากนั้นใหเลือกไปที่ นิ้วที่สรางใหม (หมายเลข 1) คลิกที่สรางรหัส 
(หมายเลข 2) จะไดรหัสไวสําหรับลงเวลา (หมายเลข 3) จากนั้นคลิก 
“จัดเก็บ” (หมายเลข 4) 

 

รูปที่ 3.20 การสรางรหัสลงเวลา 

3. คลิก “จัดเก็บ” อีกครั้งเปนอันเสร็จสิ้น 
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รูปที่ 3.21 การบันทึกขอมูลการเพิ่มรหัสลงเวลา 

สวนการลงเวลาในสวนของ TimeWORKS Reception ทําไดโดยการกด 
“Enter” ที่คียบอรดเพื่อใสรหัสลงเวลาที่สรางขึ้นมา 

 

รูปที่ 3.22 การใชรหัสลงเวลาในสวน TimeWORKS Reception 
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บทบทที่ ที่ 44  
ระบบลงเวลาทํางานระบบลงเวลาทํางาน  

((TTiimmeeWWOORRKKSS  RReecceeppttiioonn))  

ลักษณะการทํางานของระบบลงเวลา 

ลักษณะการทํางานของระบบลงเวลาคือ เมื่อไดทําการลงขอมูลของ
พนักงานแตละคนแลว สามารถเริ่มลงเวลาแบบ Real Time ไดโดยการสัมผัส
ลายนิ้วมือที่เครื่องอานลายนิ้วมือ โดยการสัมผัสครั้งแรกจะเปนการลงเวลาเขาและ
การสัมผัสครั้งถัดมา จะหมายถึงการลงเวลาออกสลับกันไป โดยระบบจะมีการ
แสดงชื่อ รูปภาพ และรายการลงเวลาเขา-ออกที่ลงไปแลวในแตละวัน ในกรณีที่
สัมผัสนิ้วซ้ําภายใน 60 วินาที (สามารถปรับคาเวลาได จะกลาวถึงในภายหลัง) 
ระบบจะฟองวามีการลงขอมูลซ้ําซอน เพื่อปองกันการลงขอมูลซ้ําติดกันภายใน
เวลาใกลเคียงกัน จากนั้นระบบจะทําการคนหาและบันทึกเวลาอยางรวดเร็วและ
แมนยํา  

ระบบการลงเวลานี้สามารถตรวจสอบไดในกรณีที่ใชวัสดุอื่นสัมผัส เชน 
ฝามือ  กระดาษ  แผนใส  ตรายาง  แทนลายนิ้ วมือ  ระบบจะฟองวา  “Bad 
Fingerprint Sample” และในกรณีที่ใชนิ้วสัมผัสแตไมพบขอมูลในระบบ ระบบจะ
ฟองวา “Unrecognized Fingerprint” และสามารถปรับแตงภาพพื้นหลังหรือ
เสียงพูดได 

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง 
ระบบการทํางานของโปรแกรม TimeWORKS Reception สามารถ

เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอลงเวลาเปนภาพที่ตองการ หรือภาพโลโกของ
บริษัทได โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เรียกใชงานโปรแกรม TimeWORKS Reception จะปรากฏหนาตางของ
โปรแกรมขึ้นมา คลิกที่ปุม Config 
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รูปที่ 4.1 หนาตาง TimeWORKS Reception 

2. จะปรากฏหนาตาง System Config ขึ้นมา เลือกที่แถบ “General” แลวคลิก 
“Browse”  

 

รูปที่ 4.2 การปรับแตงหนาจอ TimeWORKS Reception 

3. เลือกรูปที่ตองการแลวคลิก “Open” (รูปตัวอยางจะมีใหอยูใน Folder ชื่อ 
Background) 
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รูปที่ 4.3 หนาจอการเลือกรูปภาพ 

4. จากนั้นจะกลับมาสูหนาจอเดิม และยังสามารถกําหนดขนาดเริ่มตนของ
หนาจอเมื่อเริ่มการใชงาน ระยะเวลาการลางหนาจอหลังจากแสดงขอมูลแลว 
การกําหนดตําแหนงของหนาจอสําหรับการทําหนาจอ Reception หลาย
หนาตาง (สวนนี้จะกลาวไวในภาคผนวก) และอื่นๆไดอีก เมื่อกําหนดคาตางๆ
เสร็จแลวคลิกปุม “OK”  

 

รูปที่ 4.4 การปรับแตงคาหนาจอ 
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การปรับเปลี่ยนเสียง 
แถบการปรับเปลี่ยนเสียง เปนแถบที่สามารถทําการปรับเปลี่ยนเสียง 

หรือบันทึกขอความตอนรับที่เปนเสียงภาษาไทยใหเปนแบบตางๆ ตามที่ตองการ
ได 

1. เลือกแถบ “Sound” ในหนาตางของ System Config เลือกเสียงตางๆโดย

คลิกที่ปุม  

 

รูปที่ 4.5 แถบการปรับเสียง 

2. เลือกเสียงที่ตองการแลวคลิก “Open” 

 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 38 

 

 

รูปที่ 4.6 การเลือกเสียงที่ตองการ 

3. จากนั้นจะกลับสูหนาจอเดิม สามารถฟงเสียงที่เลือกไวโดยการคลิกปุมลูกศร

ขางๆชื่อไฟล  เมื่อเลือกเสียงไดแลวคลิกปุม “ตกลง” 

 

รูปที่ 4.7 การเลนเสียงที่เลือก 
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กําหนดการใชงานเครื่องอานลายนิ้วมือ 
แถบกําหนดการใชงานเครื่องอานลายนิ้วมือ เปนการกําหนดระยะเวลา

ระหวางการลงลายนิ้วมือแตละครั้งวาใหหางกันครั้งละเทาไร เพื่อปองกันการลง
เวลาซ้ําภายในชวงเวลาที่ตองการได รวมถึงกําหนดระดับความปลอดภัยของระบบ
ดวยการกําหนดคาการตรวจสอบความคลายของลายนิ้วมือ หากกําหนดคานี้ไวสูง
มาก การตรวจสอบความถูกตองก็จะเข็มงวดขึ้น อาจจะทําใหเกิดการหาขอมูลไม
พบบอยขึ้น 

 

รูปที่ 4.8 การกําหนดการใชงานเครื่องอานลายนิ้วมือ 

ขอมูลระบบ 
ขอมูลระบบ จะเปนสวนที่แสดงขอมูลทั่วไปของระบบ เชน ขอมูลเครื่อง

อานลายนิ้วมือ จํานวนลายนิ้วมือที่มีอยูในระบบ เปนตน 
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รูปที่ 4.9 แถบแสดงขอมูลระบบ 

อุปกรณรับขอมูล 
อุปกรณรับขอมูล จะเปนสวนที่แสดงและกําหนดการใชงานเครื่องอาน

ลายนิ้วมือที่ใชเปนอุปกรณรับขอมูล สามารถกําหนดใหเครื่องอานลายนิ้วมือสแกน
ลายนิ้วมือเพื่อเปดประตูได (เมื่อทําการติดตั้งอุปกรณเสริม) โดยคลิกที่แกไข 

 

รูปที่ 4.10 แถบแสดงขอมูลอุปกรณ 
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จะปรากฏหนาตางอุปกรณรับขอมูล ที่สามารถกําหนดการใชงานเครื่อง
อานลายนิ้วมือสําหรับการลงเวลา หรือการเปดประตู เมื่อกําหนดคาตางๆเสร็จแลว
คลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ 4.11 การตั้งคาอุปกรณรับขอมูล 

การตั้งภาษา 
การตั้งภาษา เปนสวนที่กําหนดภาษาที่แสดงทางหนาจอ สามารถแสดง

ผลไดสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกเปลี่ยนไดที่
แถบ “Language” ในเมนู Config หรือกด F8 ที่คียบอรด ซึ่งเปนคําสั่ง Shortcut 

 

รูปที่ 4.12 แถบการแสดงภาษา 
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บทบทที่ ที่ 55  
ระบบระบบสรุปเวลาทํางานสรุปเวลาทํางานและสถิติและสถิติ  

((TTiimmeeWWOORRKKSS  TTiimmeeccaarrdd  MMaannaaggeerr))  

ลักษณะการทํางานของระบบสรุปเวลาทาํงาน 

ลักษณะการทํางานของระบบสรุปเวลาทํางานนี้ จะทํางานโดยการอางอิง
ประเภทกะการทํางานและงวดการจายที่สรางขึ้นมา คือระบบจะนําขอมูลการลง
เวลาจากระบบ TimeWORKS Reception มาคํานวณเปรียบเทียบกับประเภทกะ
การทํางานของพนักงานคนนั้น แลวทําการสรุปขอมูลการทํางาน ตามประเภทงวด
การจายเงินของพนักงานคนนั้น และสามารถเลือกดูขอมูลของพนักงานแยกตาม
แผนกหรือฝายได 

รายละเอียดของหนาจอ TimeWORKS Timecard 
Manager 

กอนที่จะถึงขั้นตอนการใชงานระบบ TimeWORKS Timecard Manager 
ในสวนนี้จะอธิบายรายละเอียดของหนาจอ และแถบการทํางานตางๆวามีการใช
งานอยางไร จะประกอบดวย 3 สวนใหญ ตามรูป 

• สวนที่ 1 คือเมนูการทํางาน 

• สวนที่ 2 คือรายชื่อพนักงานทั้งหมดภายในบริษัท 

• สวนที่ 3 คือแถบการแสดงรายละเอียดตางๆ 
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รูปที่ 5.1 หนาจอการทํางานของโปรแกรม Timecard Manager 

สวนที่ 1 เมนูการทํางาน  

 

รูปที่ 5.2 สวนของเมนูการทํางาน 

เมนูการทํางานของระบบ Timecard Manager จะประกอบดวย  

1. เมนู “ทํางาน” ประกอบดวย 

• “สงออกขอมูล” เปนเมนูที่ใชสําหรับการสงขอมูลการลงเวลา และ
รายงานสรุปในระบบ Timecard Manager ไปในรูปแบบ Text File 
เพื่อสงไปยังโปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือระบบ Payroll อื่นๆ  

• “ดึงขอมูลของพนักงานทุกคน” เปนเมนูที่ใชในการประมวลผลขอมูล
ของพนักงานทุกคน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบางอยาง 

สวนที่ 1 

สวนที่ 3 

สวนที่ 2
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• “ออกจากโปรแกรม” 

2. เมนู “ขอมูล” ประกอบดวย 

• “ขอมูลแผนก ฝาย” เปนเมนูไวสําหรับการสรางแผนก ฝาย 

• “ขอมูลพนักงาน” เปนเมนูสําหรับดูและแกไขขอมูลของพนักงาน 

• “ขอมูลกะ” เปนการสรางขอมูลของประเภทกะการทํางาน 

• “ประเภทการลา” เปนเมนูที่ใชสําหรับการสรางประเภทการลา 

• “ปฏิทินวันหยุด” เปนการกําหนดวันหยุดที่นอกเหนือจากกะการ
ทํางาน 

• “เลือกงวดของพนักงาน” เปนสวนที่ใหแกไขประเภทงวดใหกับ
พนักงาน  

• “สรางงวดการจาย” เปนการสรางตารางงวดการจายเงินใหกับ
พนักงานแตละคน 

• “การลงเวลาในแตละวัน” เปนตารางแสดงการลงเวลาเขาของ
พนักงานทุกคน 

• “สรางประเภทงวด” เปนการกําหนดประเภทงวดการจายเงินใหกับ
พนักงาน  

3. เมนู “พิมพ” เปนเมนูการพิมพรายงานตางๆ โดยมีหลายรูปแบบใหเลือก เชน 
พิมพรายชื่อพนักงาน รายงานการลงเวลา รายงานการเขางานสาย เปนตน  

ซึ่งการใชงานเมนูตางๆที่กลาวมานั้นจะแสดงรายละเอียดและขั้นตอน
วิธีการทําในสวนตอไป 

สวนที่ 2 รายชื่อพนักงาน 
รายชื่อพนักงาน เปนสวนที่แสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมดภายใน

บริษัท โดยจะแบงตามประเภทกะการทํางานที่สรางไว โดยดานบนรายชื่อ
พนักงานจะมีปที่ตองการดูในฐานขอมูลใหเลือก 
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รูปที่ 5.3 สวนของรายชื่อพนักงาน 

สวนที่ 3 สวนแสดงรายละเอียดตางๆ 
สวนแสดงรายละเอียดตางๆ เปนสวนที่แสดงรายละเอียดขอมูลตางๆของ

พนักงานแตละคน โดยจะตองเลือกชื่อพนักงานจากรายชื่อดานซายมือ และเลือก
งวดที่ตองการจะดู 

 

รูปที่ 5.4 สวนของการเลือกงวด 

ประกอบดวยแถบการทํางานอยู 3 แถบใหญคอื 
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1. แถบ “ขอมูลเวลาทํางาน” เปนแถบใหญที่ประกอบดวยแถบเล็กที่แสดง
รายละเอียดขอมูลหลายๆอยางของพนักงาน โดยจะตองเลือกชื่อพนักงาน
จากรายชื่อพนักงานดานขาง (สวนที่ 2) ประกอบดวย 

• แถบ “การเขางาน” เปนตารางที่แสดงราบละเอียดเกี่ยวกับการลง
เวลาเขา-ออกงานของพนักงานแตละคน โดยจะมีรหัสสีของแถว และ
รหัสสีของเวลาแสดงแตกตางกัน หากไมมีการลงเวลาจะแสดง
สถานะเปนขาดงาน สามารถดูไดที่สวนของหมายเหตุดานลาง มีสวน
ที่รวมเวลาการทํางานของวันนั้น โดยแยกเปน เวลารวมทั้งหมดตั้งแต
ลงเวลาเขาถึงลงเวลาออก เวลาทํางานหมายถึงเวลาการทํางานตาม
กะ เวลาปฏิบัติงานหมายถึงเวลาที่ลาเพื่อไปปฏิบัติงาน เวลา OT 
หมายถึงเวลาที่ทํางานเลยกะการทํางานปกติ และสวนกําหนดการให 
OT หากภายในกะการทํางานมีการให OT ตองติ๊กที่ดานหลัง การ
แกไขขอมูลทําได โดยคลิกที่ “แกไข” เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จ
แลว ใหคลิก “ล็อคตาราง” 

 

รูปที่ 5.4 แสดงแถบการเขางาน 

• แถบ “การลงเวลา” จะเปนการบันทึกขอมูลดิบที่เกิดจากการสแกน
ลายนิ้วมือเขาและออกในชวงงวดการจายที่กําหนด 
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รูปที่ 5.5 แถบแสดงการลงเวลา 

• แถบ “การลาในงวด” แสดงรายละเอียดการลาของพนักงานแตละคน
ภายในงวด สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลการลาได 

 

รูปที่ 5.6 แถบแสดงการลา 

• แถบ “ตารางการอางอิง” เปนการแสดงรายละเอียดประเภทกะของ
บุคคลนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา  
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รูปที่ 5.7 แถบแสดงตารางการอางอิง 

• แถบ “สรุปเวลา” เปนตารางที่รวบรวมชั่วโมงการทํางาน สาย ลา 
ขาด ประเภทตางๆของพนักงานคนนั้นภายในงวดที่กําหนด 

 

รูปที่ 5.8 แถบแสดงการสรุปเวลา 

• แถบ “รายการแกไข” เปนสวนที่บันทึกรายการที่แกไข ไมวาจะแกไข
เวลาเขางาน หรือรายการลาก็จะถูกบันทึกไวที่ตารางนี้ และจะเก็บ
ขอมูลวาใครเปนผูแกไขไวดวย 
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รูปที่ 5.9 แถบแสดงรายการแกไข 

2. แถบ “ตารางการทํางาน” เปนสวนที่แสดงรายละเอียดของตารางกะการ
ทํางานของพนักงานทุกประเภทที่มีอยูภายในบริษัท หากตองการแกไข
ขอมูลประเภทกะใหคลิกที่ “ประเภทตาราง” จะปรากฏหนาตางใหแกไข เมื่อ
แกไขขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิก “จัดเก็บ” 

 
รูปที่ 5.10 แถบใหญตารางการทํางาน 

3. แถบ “บันทึกการลาทั้งป” เปนสวนที่ไวสําหรับบันทึกการลางานของ
พนักงานคนนั้น สามารถบันทึกไดทุกงวดภายในรอบปนั้น 
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รูปที่ 5.11 แถบบันทึกการลาทั้งป 

ขอมลูแผนกและฝาย 

กอนเริ่มการทํางานของระบบ Timecard Manager จะตองมีการสราง
ขอมูลในสวนของแผนก และฝายกอน เพื่อไวสําหรับการอางอิงขอมูลของ
พนักงาน ซึ่งการสรางขอมูลของแผนก ฝาย ก็จะเปนการกําหนดชื่อและรหัสแผนก 
ฝาย ของในบริษัท 

วิธีการสรางแผนก/ฝาย 

1. เรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Timecard Manager แลวเขาไปที่เมนู 
“ขอมูล” เลือก “ขอมูลแผนก/ฝาย” จะปรากฏหนาตางนี้ขึ้นมา แลวคลิกปุม 
“เพิ่ม” ที่ขอมูลฝาย  
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รูปที่ 5.12 หนาตางการสรางแผนก ฝาย 

2. จะขึ้นหนาตางใหกรอก รหัสฝายกับชื่อฝาย เมื่อใสขอมูลครบแลวก็ใหคลิก 
“จัดเก็บ” 

 

รูปที่ 5.13 หนาตางการกําหนดชื่อฝาย 

3. จากนั้นใหคลิกปุม “เพิ่ม” ที่ขอมูลแผนก จะขึ้นหนาตางใหใสรหัสแผนก กับ
ชื่อแผนก 
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รูปที่ 5.14 หนาตางการกําหนดชื่อแผนก 

4. คลิก “จัดเก็บ” จะไดขอมูลฝาย แผนกตามรูป หากตองการเพิ่มขอมูลอีก ให
ทําซ้ําแบบเดิม 

 

รูปที่ 5.15 หนาตางการสรางแผนก ฝาย 

กะการทํางาน 

กะการทํางาน คือชวงเวลาการทํางานของพนักงานกลุมหนึ่ง โดย
ประเภทกะการทํางานของพนักงานหนึ่งประเภท สามารถกําหนดไดหนึ่งรูปแบบซึง่
มีรายละเอียดตางๆไดดังนี้ 
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การกําหนดวันหยุด  
การกําหนดวันหยุด เปนการกําหนดวันหยุดประจําของประเภทกะการ

ทํางานนั้น สามารถกําหนดเปนวันใดภายในอาทิตยก็ไดตามตองการ เชน วันเสาร-
อาทิตย หรือ วันอาทิตย 

กําหนดเวลาเริ่มตนของวัน  
การกําหนดเวลาเริ่มตนของวัน เปนการกําหนดจุดเริ่มตนของการนับ

ชั่วโมงการทํางานภายในหนึ่งวัน ซึ่งการเริ่มตนปกติของวันก็คือเที่ยงคืนของวัน
ปจจุบัน หากเลยเที่ยงคืนไปแลวก็จะถือเปนวันใหม การกําหนดแบบนี้เหมาะ
สําหรับการทํางานทั่วไป ที่ชวงเวลาที่ทํางานไมเกินเที่ยงคืน เชน 8.00-17.00 น. 

แตถาหากเปนชวงเวลาทํางานที่เกินเที่ยงคืนไป เชน ชวงเวลา 22.00-
04.00 น. ซึ่งชวงเวลานี้จะเปนชวงเวลาที่คาบเกี่ยวระหวางวันปจจุบันกับวันรุงขึ้น 
ถาจะกําหนดใหชวงเวลานี้เปนการทํางานของวันปจจุบัน ก็สามารถกําหนดเวลา
เริ่มตนของวันเปน 20.00 น. ของวันปจจุบัน แตหากจะกําหนดใหเปนการทํางาน
ของวันรุงขึ้น การกําหนดเวลาเริ่มตนของวันควรจะเปน 20.00 น. ของวันที่แลว 

การกําหนดชวงเวลาใหเขาสาย-ออกกอน 

การกําหนดชวงเวลาใหเขาสายหรือออกกอน เปนการกําหนดชวงเวลาที่
อนุญาตใหสาย หรือออกกอนไดจากชวงเวลาเขางานปกติ เชน เขางานเวลา 
8.00-17.00 น. และมีการกําหนดชวงเวลาใหสายและออกกอนไดอยางละ 15 
นาที หากมีการแตะนิ้วลงเวลาในชวง 8.01-8.15 น.และ 16.45-17.00 น.ใน
ตารางการเขางานตัวเลขนี้จะแสดงเปนสีชมพู คือการสายหรือออกกอนในชวงที่
กําหนด และจะไมลงเวลาเปนเขางานสาย การออกกอน 

การกําหนดชวงเวลาทํางาน 
การกําหนดชวงเวลาทํางาน เปนการกําหนดการเวลาเขา-ออก 1 ชวง 

ประกอบดวยการลงเวลาเขาและออกอยางละครั้ง สามารถกําหนดจํานวนชวงเวลา
เขา-ออก ไดหลายชวงตามตองการ กําหนดชวงเวลาพักเที่ยงได โดยสามารถ
นํามาหักกับชวงเวลาทํางานไดเองโดยอัตโนมัติ 
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กําหนดการคิด OT 
การกําหนดการคิด OT เปนการกําหนดเวลาเริ่มตนการคิด OTและ

ระยะเวลาในการอนุญาตใหทํา OT หลังเวลาเลิกงาน เชนเวลาเลิกงาน 17.00 น.
ตองการเริ่มคิด OT เวลา 17.30 น. ก็ใสเวลาเริ่มตนการคิด OT เปน 30 นาที สวน
ระยะเวลาสิ้นสุดการคิด OT หากตองการใหมีการทํา OT ถึงเวลา 21.30 ก็ใหใส
ระยะเวลาสิ้นสุดเปน 240 นาที 

วิธีสรางกะการทํางาน 

1. เรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Timecard Manager แลวเขาไปที่เมนู 
“ขอมูลกะ” จะปรากฏหนาตางตามรูป คลิกที่ “ตัวชวยสราง” 

 

รูปที่ 5.16 หนาตางประเภทกะการทํางาน 

2. จะปรากฏหนาตางสรางประเภทกะพนักงาน ใหใสชื่อประเภทพนักงานที่จะ
สรางแลวคลิก “ตอไป” 
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รูปที่ 5.17 การกําหนดชื่อประเภทกะพนักงาน 

3. เลือกวันหยุดที่ตองการ หากไมมีวันหยุดที่ตองการใหคลิกที่ “เลือกเอง” แลว
เลือกวัน หรือถาประเภทกะนั้นไมมีวันหยุดก็ไมตองเลือกวันแลวคลิก “ตอไป” 

 

รูปที่ 5.18 การกําหนดวันหยุด 
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4. กําหนดเวลาเริ่มตนของวัน ควรจะกําหนดใหเริ่มกอนเวลาการทํางานจริง 2-3 
ชั่วโมง เชนเริ่มงาน 8.00 ก็ตั้งเวลาเริ่มตนเปน 04.00น. หรือ 05.00น. ใส
เวลาที่อนุญาตใหพนักงานประเภทนั้นเขาสายหรือออกกอนเวลาได เชน 
อนุญาตใหสายได 10 นาทีก็ใสเวลาเปน 10 หากไมอนุญาตใหใสคา “0” 
(ศูนย) สวนชอง “ตองลงเวลาหางกัน” นั้นหมายถึงชวงเวลาการลงลายนิ้วมือ
ตองหางกันกี่วินาที แตในสวนนี้ไมตองกําหนดก็ได เพราะไดมีการกําหนดไว
แลวในสวนของ TimeWORKS Reception แลวคลิก“ตอไป” 

 

รูปที่ 5.19 การกําหนดวันเริ่มตนของวัน 

5. กําหนดชวงเวลาทํางาน เชน 1 ชวง คือลงเวลาเขาตอนเชาและออกชวงเย็น 
หรือ 2 ชวงคือลงเวลาเขาตอนเชา-ออกตอนเที่ยง และเขาตอนบาย-ออก
ตอนเย็น สามารถกําหนดชวงเวลาทํางานไดสูงสุดถึง 6 ชวง จากนั้นคลิก 
“ตอไป” 
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รูปที่ 5.20 การกําหนดชวงเวลาทํางาน 

6. กําหนดชวงเวลาพัก ซึงหากกําหนดชวงเวลาทํางานเปน 1 ชวง ตองกําหนด
ชวงเวลาพักเปน 12.00 น. และจํานวนนาทีเปน 60 นาที โดยระบบจะนํามา
หักออกจากเวลาทํางานใหเองโดยอัตโนมัติ แตถาหากกําหนดชวงเวลา
ทํางานเปน 2 ชวงแลวไมตองกําหนดเวลาพัก ใหคลิก “ตอไป” ไดเลย 
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รูปที่ 5.21 การกําหนดชวงเวลาพัก 

7. กําหนดการให OT หากเลือกใหมี OT จะมีชองใหใสเวลาเริ่มตนการให OT 
หลังจากเลิกงานกี่นาที และเวลาสิ้นสุดการให OT หลังจากเริ่มการคิด OT กี่
นาที จากนั้นคลิก “ตอไป” 

 

รูปที่ 5.22 การกําหนดเงื่อนไขการคิด OT 
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8. หนาจอจะแสดงขอมูลสรุปของประเภทกะการทํางานที่กําหนดขึ้น ตรวจสอบ
ขอมูลวาถูกตองหรือไม หากตองการแกไขขอมูลสามารถคลิก “ยอนกลับ” 
เพื่อกลับไปแกไขขอมูล เสร็จแลวคลิก “เสร็จสิ้น” 

 

รูปที่ 5.23 การสรุปกะการทํางานที่สราง 

9. หนาตางการแสดงการจัดเก็บจะปรากฏขึ้น คลิก “OK” 

 

รูปที่ 5.24 แสดงการจัดเก็บขอมูล 

10. จากนั้นดานซายมือจะปรากฏขอมูลชื่อประเภทกะการทํางานที่กําหนดไว
ขึ้นมา 
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รูปที่ 5.25 หนาตางประเภทกะการทํางาน 

การลบกะการทํางาน 
การลบขอมูลประเภทกะการทํางาน สามารถทําไดโดยการเลือกประเภท

กะที่ตองการลบทางดานซายมือ แลวคลิก  จะขึ้นหนาตางใหยืนยันการลบ 
ใหพิมพคําวา “YES” ดวยตัวอักษรใหญ  

 

รูปที่ 5.26 หนาตางการยืนยันการลบประเภทกะ 

การแกไขกะการทํางาน 
การแกไขขอมูลกะการทํางาน สามารถทําไดโดยการเลือกประเภทกะที่

ตองการจะแกไขทางดานซายมือกอน แลวคลิก  จากนั้นจะสามารถ

แกไขขอมูลดานบนตารางได เมื่อแกไขเสร็จแลวใหคลิก  โปรแกรมจะ
เปลี่ยนขอมูลที่แกไขให 
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งวดการจายเงิน 

งวดการจายเงินจะประกอบไปดวยประเภทงวดกับตารางงวด ซึ่งประเภท
งวดการจายเงินจะหมายถึงชวงวันทํางานภายในหนึ่งงวด โดยภายในหนึ่งงวด
สามารถกําหนดไดวา จะเริ่มตนวันที่เทาไรถึงวันที่เทาไร เปนงวดรายเดือนหรอืราย 
15 วัน กําหนดวันจายเงินเดือนของพนักงานได เชน งวดรายเดือน กําหนดวันตัด
งวดทุกๆวันที่ 27 ของเดือน หมายความวาระยะเวลาภายใน 1 งวดจะเริ่มตั้งแต
วันที่ 26 ของเดือนที่แลวเรื่อยมาจนถึงวันที่ 27 ของเดือนปจจุบัน และวันจายเปน
วันที่ 31 ของเดือน ซึ่งการกําหนดประเภทงวดจะทําใหทราบงวดการทํางานได
เพียงแคหนึ่งงวด จึงตองทําการสรางตารางงวดเพื่อใหทราบลําดับการทํางานของ
ทั้งป  

ตารางงวด คือการนําประเภทงวดที่กําหนดวันตัดงวดและวันจายไว
เรียบรอยแลว ขึ้นมาสรางเปนตารางที่มีการเรียงลําดับของแตละงวดภายใน 1 ป 
เมื่อสรางตารางงวดเสร็จแลวจะทําใหทราบถึงการเรียงลําดับของวันภายในงวด วา
เริ่มจากวันที่เทาใดสิ้นสุดวันที่เทาใด และงวดถัดไปเริ่มเมื่อใดสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่ง
ลําดับของวันที่สรางขึ้นมานั้นจะไวสําหรับบันทึกการลงเวลาเขา-ออกของพนักงาน
แตละคน แลวนําเวลาเขาออกนี้ไปอางอิงกับประเภทกะการทํางาน เพื่อนํามา
คํานวณและสรุปเวลาทํางานของพนักงานแตละคน 

ถาไมมีการสรางตารางงวดการจายเงินนี้โปรแกรมจะไมสามารถทาํงานได 
แมจะมีประเภทกะการทํางานไวแลวก็ตาม ดังนั้นกอนเริ่มการใชงานโปรแกรมควร
จะตองมีการกําหนดประเภทงวดการจายเงิน และตารางงวดที่ตรงกับความตองการ
ไวกอน  

วิธีการสรางประเภทงวด 

1. เรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Timecard Manager เขาเมนู “ขอมูล” 
เลือก “สรางประเภทงวด” จะปรากฏหนาตางการสรางประเภทงวดขึ้นมา 
คลิกที่ “ตัวชวยสราง” 
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รูปที่ 5.27 การสรางประเภทงวด 

2. เมื่อคลิกที่ตัวชวยสรางจะไดหนาตาง “สรางประเภทการจาย” เลือกประเภท
งวดที่ตองการ มีใหเลือก 2 แบบ คือแบบรายเดือนจายเงิน 1 ครั้ง ราย 15 วนั
จายเงิน 2 ครั้ง และประเภทวันคือจะจายเงินเปนวันที่ เชนวันที่ 5 หรือจะจาย
เปนวันในอาทิตย เชนวันศุกรที่ 4 ของเดือน เลือกแบบรายเดือนคลิก 
“ตอไป” 

 

รูปที่ 5.28 การสรางประเภทการจาย 
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3. หากเลือกประเภทวันเปน “วันที่” ก็จะหมายถึงวันที่จายเงิน ซึ่งมีใหเลือกวา
เปนวันที่เทาไรของเดือน และหากวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดจะใหทําการ
เลื่อนเขา หรือเลื่อนออก  

 

รูปที่ 5.29 การกําหนดวันจายโดยใชวันที่ 

หากเลือกประเภทวันเปน “วันในอาทิตย” จะหมายถึงวันที่จายเงิน ซึ่งมี
ใหเลือกเชนกันวาเปนวันอะไรที่เทาไรของสัปดาห หากวันที่กําหนดตรงกับวันหยุด
จะใหทําการเลื่อนเขา หรือเลื่อนออก เสร็จแลวคลิก “ตอไป” 

 

รูปที่ 5.30 การกําหนดวันจายโดยใชวันในอาทิตย 
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4. กําหนดวันตัดงวดที่คิดภายในงวดที่กําหนดนี้ เชนกําหนดวันตัดงวดเปนวันที่ 
31 ของเดือนปจจุบัน ดังนั้นระยะเวลาทั้งหมดก็คือตั้งแตวันที่ 1-31 ของ
เดือนปจจุบัน จากนั้นคลิก “ตอไป” 

 

รูปที่ 5.31 การกําหนดวันตัดงวด 

5. ใสชื่อประเภทงวดที่สราง และคําอธิบายรายละเอียดตางๆ 

 

รูปที่ 5.32 การตั้งชื่อประเภทการจาย 

6. จากนั้นจะไดหนาตางสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่สรางมา สามารถตรวจสอบ
ได ถาตองการแกไขขอมูลก็สามารถคลิก “ยอนกลับ” ได ถาตองการสราง
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รูปที่ 5.36 หนาตางการแกไขขอมูลประเภทงวด 

วิธีการสรางตารางงวด 

1. การสรางตารางงวดสามารถเขาไปสรางที่เมนู “ขอมูล” เลือก “สรางงวดการ
จาย” จากนั้นใหเลือกประเภทงวด (หมายเลข 1) เลือกปที่ตองการ 
(หมายเลข 2) คลิก “สรางตารางงวด” (หมายเลข 3) 

 

รูปที่ 5.37 การสรางตารางงวดการจาย 

2. จะปรากฏหนาจอตามรูป สวนนี้จะเปนสวนที่สรางตารางงวด ถาคลิก “เลือก
ทั้งหมด” เปนการเลือกทั้งตาราง “เลือกตรงขาม” เปนการเลือกงวดที่ตรง
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ขามกับที่เลือกไวตอนแรก “เลือกหลายแถว” เปนการเลือกเฉพาะบางงวดที่
ตองการ เมื่อเลือกไดแลวคลิก “ตกลง”  

 

รูปที่ 5.38 การสรางตารางงวดการจาย 

3. จะขึ้นหนาตางยืนยันการสรางงวด คลิก “OK” เสร็จขั้นตอนการสรางงวด 

 

รูปที่ 5.39 หนาตางยืนยันการสรางตาราง 

การลา 

การลา คือการบันทึกการลางานของพนักงานแตละคน สามารถบันทึก
การลาไดทั้งในงวดและการลาทั้งป โดยขอมูลการลาที่บันทึกจะประกอบไปดวย 
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รูปที่ 5.40 หนาตางการลา 

1. ประเภทการลา แบงเปน 

• ลาทั่วไป เปนการลาดวยสาเหตุทั่วไปที่บริษัทตางๆมี เชน การลา
ปวย ลากิจ ลาพักรอน  

• ลาปฏิบัติหนาที่ เปนการลางานเพื่อปฏิบัติงานของบริษัท เชน ลา
สัมมานา ลาศึกษาตอ เปนตน 

ประเภทการลานี้สามารถเพิ่มหรือลบไดเพื่อใหตรงกับความตองการ โดย
จะกลาวไวในหัวขอการเพิ่ม ลบ ประเภทการลา 

2. ขอมูลการลา ประกอบดวย 

• วันที่ลา เปนการระบุวันที่ตองการจะลา 

• รหัสการลา หมายถึงการระบุเหตุผลของการลา วาตองการลาดวย
สาเหตุใด เชน ลาปวย ลากิจ 

• ชวงเวลา หมายถึงชวงเวลาของการลา เชน ลาเต็มวัน ลาไมเต็มวัน 
ลาครึ่งวันเชา ลาครึ่งวันบาย หากเปนการลาครึ่งวัน หรือไมเต็มวันก็
จะมีชองใหกรอกชวงเวลาที่ตองการลา 

• หมายเหตุ เปนสวนที่ใหกรอกรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมในการลา
ครั้งนั้น 
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การ เพิ่ม ลบประเภทการลา 
ปกติแลวโปรแกรม TimeWORKS นี้จะมีประเภทการลาที่สรางไวใหอยู

แลว 2 ประเภท คือลาทั่วไป กับลาปฏิบัติงาน แตถาหากวาประเภทการลาทีมีอยู
นั้นไมสอดคลองตามที่ตองการ ก็สามารถกําหนดประเภทการลาขึ้นมาใหมไดโดย 

1. เขาไปที่เมนู “ขอมูล” เลือกประเภทการลาจะปรากฏหนาตางตามรูป คลิก 
“เพิ่ม” 

 

รูปที่ 5.41 หนาตางประเภทการลา 

2. กรอกรายละเอียดการลาตามชองที่มี เมื่อกรอกครบแลวใหคลิก “จัดเก็บ” 

 

รูปที่ 5.42 การใสขอมูลประเภทการลา 

หากตองการลบประเภทการลา ใหเลือกประเภทที่ตองการจะลบ แลว

คลิก  จากนั้น ประเภทการลานั้นก็จะหายไป 
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การบันทึกการลาในงวด 
การบันทึกการลาในงวดเปนการบันทึกการลาไดเฉพาะในงวดที่แสดงอยู 

และตองเลือกชื่อของพนักงานที่จะทําการบันทึกกอน โดยมีวิธีการบันทึกการลาใน
งวดดังนี้ 

1. เรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Timecard Manager จะปรากฏหนาตาง
ตามรูปเลือกชื่อของพนักงานคนที่ตองการบันทึกขอมูลทางดานซาย เลือก
แถบที่ 3 “การลาในงวด” 

 

รูปที่ 5.43 ขั้นตอนการบันทึกการลา 

2. จะไดหนาตางการลาในงวดตามรูป และคลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อบันทึกขอมูลการ
ลา 
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รูปที่ 5.44 การบันทึกการลา 

3. หนาตางบันทึกการลาจะปรากฏขึ้น ทําการบันทึกขอมูลการลา เมื่อเสร็จแลว
คลิก “จัดเก็บ” 

  
รูปที่ 5.45 การบันทึกการลา 

4. จากนั้นจะกลับมาที่หนาตางการลา หากตองการแกไขการลาทําไดโดยการ

คลิกที่  เมื่อแกไขเสร็จแลวใหคลิก  แลวทําการล็อค
ตาราง 
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รูปที่ 5.46 การแกไขขอมูลการลา 

การบันทึกการลาทั้งป 
มีลักษณะคลายกับการบันทึกการลาในงวด แตจะแตกตางกันตรงที่การ

บันทึกการลาทั้งปสามารถบันทึกการลาไดทุกงวดในรอบปนั้น โดยเลือกที่แถบ
ใหญ “การลาทั้งป” สวนวิธีการบันทึกขอมูลจะเหมือนกับการเพิ่ม ลบ การลาใน
งวด 

 

รูปที่ 5.47 การบันทึกการลาทั้งป 
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ปฏิทินวันหยุด 
ปฏิทินวันหยุดเปนการกําหนดวันหยุดของพนักงานทั้งบริษัท ที่กําหนด

ขึ้นเองซึ่งไมเกี่ยวกับวันหยุดในกะการทํางานที่สรางไว เชนวันหยุดประจําปของ
บริษัท วันพักรอนของทั้งบริษัท โดยมีวิธีกําหนดวันหยุดดังนี้ 

1. เขาไปที่เมนู “ขอมูล” และคลิกที่ “ปฏิทินวันหยุด” จะปรากฏหนาตางตามรูป 
เลือกวันเดือนปที่ตองการใหเปนวันหยุด ติ๊กที่ชองเปนวันหยุดประจําป 
จากนั้นใหกรอกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่หยุด จากนั้นคลิก “จัดเก็บ” 
แลวปดหนาตางนี้ 

 

รูปที่ 5.48 การบันทึกวันหยุดประจําป 

2. คลิกที่ “สรุปเวลา” เลือก “ลางงวดแลวเริ่มใหม” เลือกประเภทงวดการ
จายเงินของพนักงาน และเลือกงวดการจายที่มีการเพิ่มวันหยุดเขาไป 
จากนั้นคลิกที่ “ตกลง”  
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รูปที่ 5.49 การลางวดขอมูลของพนักงาน 

3. ทําการปดโปรแกรม 

4. เปดโปรแกรมนี้ ขึ้นมาใหมแลวคลิกไปที่เมนู “ทํางาน” เลือก “ดึงขอมูล
พนักงานทุกคน” เลือกประเภทงวดการจายเงินของพนักงาน และเลือกงวด
การจายเดือนที่มีการเพิ่มวันหยุดเขาไปจากนั้นคลิก “OK”  
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รูปที่ 5.50 การดึงขอมูลของพนักงานทั้งหมด 

** หมายเหตุ ถามีประเภทงวดมากกวา 1 งวด (หมายถึง งวดการ
จายเงินของพนักงาน) ใหทําตามตั้งแตขอ 2 สรุปเวลาพนักงานใหมอีกครั้งโดย
เลือกประเภทงวดที่เหลืออยูอีกครั้งแลวทําตามขั้นตอนเดิม ** 

การพมิพรายงาน 

การพิมพรายงาน เปนเมนูไวสําหรับสั่งพิมพรายงานตางๆที่ตองการเลือก
ดู ซึ่งประกอบดวย  

รายงานสาย ขาด ลา  
รายงานสาย ขาด ลา เปนรายงานที่สรุปเวลาการทํางานตางๆ สามารถ

กําหนดเงื่อนไขการพิมพได เชน แสดงรายงานตามงวดหรือแสดงตามวันที่ หรือ
เลือกแสดงพนักงานตามประเภทกะ เฉพาะบุคคล เฉพาะแผนก ประกอบดวย 

• รายงานการลางาน เปนการสรุปการลาประเภทตางๆ ของแตละบุคคล
ในชวงเวลาที่กําหนด สามารถกําหนดเงื่อนไขการพิมพได เชน เลือก
งวดที่ตองการดู แสดงรายงานของทุกคนในกะ หรือแสดงเปน
รายบุคคล 

• รายงานการมาสาย โดยรายงานการมาสายจะดึงเวลาการมาสายทุก
ครั้งของแตละบุคคล โดยสามารถเลือกดูการมาสายในชวงหรือการ
สายนอกชวง 
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• รายงานการขาดงานและการลงเวลาไมครบ รายงานนี้จะรวบรวมวันที่
มีการลงเวลาไมครบของแตละบุคคล  

รายงานขอมูลทั่วไป  
รายงานขอมูลทั่วไป เปนการพิมพรายงานขอมูลทั่วๆไปของบริษัท 

ประกอบดวย 

• รายงานการพิมพวันหยุดประจําป เปนรายงานที่แสดงวันหยุดประจําป
ของบริษัทที่กําหนดไว 

• รายงานการพิมพรายชื่อพนักงานทั้งหมด เปนรายงานที่แสดงรายชื่อ
ของพนักงานทั้งหมดที่ไดทําการลงทะเบียนไวในฐานขอมูล 

• รายงานตารางการทํางาน เปนรายงานที่มีไวสําหรับพิมพตารางการ
ทํางานของพนักงานภายในบริษัท สามารถเลือกตามประเภทกะการ
ทํางาน หรือรวมทุกประเภทกะการทํางาน 

รายงานประจํางวด  
• การพิมพรายงานการทํางานลวงเวลา เปนรายงานที่แสดงการทํางาน
ลวงเวลาของพนักงาน ทั้งลวงเวลาที่อนุมัติและไมอนุมัติ  

• การพิมพรายงานเวลาเขาออกของพนักงานประจํางวด เปนรายงานที่
แสดงเวลาเขา-ออกของพนักงานตามงวดที่ตองการ   

รายงานประจําวัน 
รายงานประจําวัน เปนรายงานที่แสดงเวลาเขาออกของพนักงาน 

ประกอบดวย  

• รายงานแสดงเวลาเขา-ออกของพนักงานทั้งหมด  

• รายงานแสดงเวลาเขา-ออกของพนักงาน 

• รายงานเวลาเขางานของพนักงาน  
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รายงานสรุป  
รายงานสรุป เปนรายงานที่สรุปจํานวนวันทํางาน ขาดงาน สาย ลา กลับ

กอน ลงเวลาไมครบ ชั่วโมงการทํางาน ชั่วโมงการทํา OT และอื่นๆของพนักงาน 
มีหลายรูปแบบใหเลือกประกอบดวย 

• รายงานสรุปประจําวัน 

• รายงานการมาปฏิบัติงานสรุปประจํางวด  

• รายงานการมาปฏิบัติงาน สรุปประจําชวงวันที่ 

• รายงานสรุปประจํางวดแบบแจกแจงวันทํางาน  

• รายงานสรุปรายปแบบแจกแจงวันทํางาน 

• รายงานสรุปรายป 

วิธีการสั่งพิมพรายงาน 

1. เขาเมนู “พิมพ” เลือก แสดงทุกรายงาน 

 

รูปที่ 5.51 การสั่งพิมพรายงาน 

2. จะปรากฏหนาตางการพิมพขึ้นมา เลือกรายงานแบบที่ตองการ (หมายเลข 1) 
แลวกําหนดเงื่อนไขการพิมพตางๆ เชน เลือกงวด ประเภทกะ พนักงาน เมื่อ
กําหนดเงื่อนไขเสร็จแลว สามารถสั่งพิมพไดเลยโดยคลิกปุม “พิมพ”  
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รูปที่ 5.52 การเลือกรูปแบบรายงาน 

3. จะปรากฏหนาตางการสั่งพิมพขึ้นมา สามารถเลือกใหออกทางเครื่องพิมพ 
แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร หรือจัดเก็บเปนไฟลไดหลายประเภท  

 

รูปที่ 5.53 การเลือกรูปแบบการพิมพ 
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บทบทที่ ที่ 66  
ภาคผนวกภาคผนวก  

การทํา MSDE 

การทํา MSDE เปนการแปลงฐานขอมูลจาก Access เปน SQL คือเปน
การแปลงฐานขอมูล จากเดิมที่ใชโปรแกรม Access ในการจัดการ มาเปน
ฐานขอมูลที่ใชโปรแกรม SQL ในการจัดการ เนื่องจากขอมูลเดิมที่ใชโปรแกรม 
Access ในการจัดการ เมื่อมีการใชงานเปนระยะเวลานานฐานขอมูลที่เก็บจะมี
ขนาดใหญขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหการทํางานของโปรแกรมชาลงได หากทําการแปลง
ฐานขอมูลเปน SQL ในการจัดการ โปรแกรมจะทําการบีบอัดขอมูลไมใหมีขนาด
ใหญขึ้นไปมากกวาเดิม จึงทําใหการทํางานเร็วขึ้น โดยมีขั้นตอนการแปลง
ฐานขอมูลดังตอไปนี้ 

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ File MSDE.BAT ตามรูป 

 

รูปที่ 6.1 การติดตั้ง File MSDE 

2. โปรแกรมจะทําการติดตั้ง โดยใหคลิก “Next” จนเสร็จสิ้น และทําการ 
Restart เครื่อง 
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3. เมื่อทําการติดตั้งเสร็จแลว ใหทําการเปด Database ขอมูลที่ใช โดยดับเบิ้ล
คลิกที่ชื่อ Files (ชื่อ File หรือตําแหนงอาจจะไมเหมือนกัน ที่เห็นตามรูปคือ
ตําแหนงปกติ และ ตองติดตั้ง Office XP ดวย) ตามรูป 

 

รูปที่ 6.2 การเลือกฐานขอมูลที่ใช 

4. ใหคลิกที่เมนู “เครื่องมือ” -> “อรรถประโยชนของฐานขอมูล” -> “ตัวชวย
ปรับฐานขอมูลใหใชกับระบบที่ใหญขึ้น” (ถาเปน Version ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงจะตรงกัน) 

 

รูปที่ 6.3 การแปลงฐานขอมูล 

5. เลือก สรางฐานขอมูลใหม และ คลิก “ถัดไป” ตามรูป 
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รูปที่ 6.4 การสรางฐานขอมูลใหม 

6. จากรูป ตําแหนงที่ 1 พิมพวา “Localhost” ตําแหนงที่ 2 ใหติ๊กเครื่องหมาย
ถูก ตําแหนงที่ 3 พิมพชื่อฐานขอมูล เชน ใช Build 151 ก็พิมพวา 
“TimeWORKS151” แลวทําการคลิก “ถัดไป” 

 

รูปที่ 6.5 การตั้งคาฐานขอมูล  

7. ใหยายตารางขอมูลที่ใชทั้งหมดไปไวที่ดานขาง โดยเลือกที่ตารางแลวคลิก

ที่  ทําเชนเดิมทั้งหมด เมื่อเสร็จแลวทําการคลิก “ถัดไป” ตามรูป 
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รูปที่ 6.6 การสงออกตารางไป SQL 

8. ตรงหัวขอที่ไดวงกลมไวใหเลือก “ไมเพิ่ม” และคลิกที่ “ถัดไป” ตามรูป 

 

รูปที่ 6.7 ขั้นตอนการแปลงฐานขอมูล 

9. คลิก “ถัดไป” ตามรูป 
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รูปที่ 6.8 การแปลงฐานขอมูล 

10. เลือก เปดแฟม MDB ไว แลวคลิก “เสร็จสิ้น” ตามรูป 

 

รูปที่ 6.9 ขั้นตอนการแปลงฐานขอมูล 

11. รอจนกวาขอมูลจะ Upload เสร็จ ขอความในรูปจะหายไป  
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รูปที่ 6.10 การ Upload ขอมูล 

12. ถามีขอความเตือนตามรูป ใหทําการคลิก “ตกลง”  

 

รูปที่ 6.11 ขอความเตือนเรื่องเครื่องพิมพ 

เมื่อเสร็จขั้นตอนการแปลงฐานขอมูลจาก Access เปน SQL จากนั้น
ขั้นตอนตอไปคือการตั้งคาฐานขอมูลใหมที่โปรแกรม TimeWORKS Database 
Configuration  

1.  คลิกที่ Start -> All Program -> TimeWORKS -> TimeWORKS 
Database Configuration ตามรูป 

 

รูปที่ 6.12 การเรียกใชโปรแกรม TimeWORKS Database Configuration 

2. คลิกที่ “Build” ตามรูป 
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รูปที่ 6.13 การเลือกฐานขอมูล 

3. ใหเลือกที่แถบ “Provider” ในตําแหนงที่ 1 และเลือก “Microsoft OLE DB 
Provider for Server” ในตําแหนงที่ 2 ตามรูป จากนั้นคลิก “Next” 

 

รูปที่ 6.14 การเลือกฐานขอมูล 

4. จากนั้นเลือกแถบ “Connection” ในขอที่ 1 เลือก “Localhost” ขอที่ 2 
เลือกชื่อ File ที่สรางขึ้นตอนแปลงฐานขอมูล เสร็จแลวคลิก “OK”  
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รูปที่ 6.15 การเลือกฐานขอมูล 

5. คลิก Save & Exit ตามรูป เสร็จขั้นตอนการตั้งฐานขอมูล 

 

รูปที่ 6.16 เสร็จขัน้ตอนการตั้งคาฐานขอมูล 

การตั้งเครือ่งลูกขาย MSDE 

การตั้งเครื่องลูกขาย MSDE คือการที่เครื่องแมขายมีการแปลงฐานขอมูล
ที่ใชจาก Access เปน SQL เครื่องลูกขายทั้งหมดก็ตองมีการแปลงฐานขอมูลให
เปน SQL ตามเครื่องแมขายดวย โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. คลิกที่ TimeWORKS Database Configuration ตามรูป 
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รูปที่ 6.17 การเรยีกใช TimeWORKS Database Configuration 

2. คลิกไปที่ Build ตามรูป 

 
รูปที่ 6.18 หนาตาง TimeWORKS Database Configuration 

3. เลือกที่หมายเลข 1 และ หมายเลขที่ 2 แลว คลิก “Next” ตามรูป 

 

รูปที่ 6.19 การตั้งคาฐานขอมูล 
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4. ที่หมายเลข 1 คลิก “Refresh” และ คลิกลูกศรลง จากนั้นเลือกชื่อเครื่องที่
ทําการเก็บฐานขอมูล ที่หมายเลข 2 ติ๊กที่ Use a specific user name and 
password จากนั้นใหใส คําวา SA สวน Password ใหติ๊กที่ Blank 
password ที่หมายเลข 3 ใสชื่อฐานขอมูลที่ตองการใชงาน จากนั้นคลิก 
“OK” ตามรูป 

 

รูปที่ 6.20 การตั้งคาฐานขอมูล 

5. คลิก “Save & Exit” ตามรูป เสร็จขั้นตอนการตั้งคาเครื่องลูกขาย MSDE 

 

รูปที่ 6.21 การตั้งคาฐานขอมูล 
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การ Backup และโอนขอมลูเกาไป TimeWORKS 
Version ใหม 

การ Backup และโอนขอมูลเกาไป TimeWORKS Version ใหม เปนการ
โอนขอมูลในกรณีที่บริษัททําการอัพเกรดโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น จะตอง
ทําการ Backup ขอมูลเดิมไวกอน จากนั้นทําการลงโปรแกรมเวอรชันใหมและ
เพื่อใหการใชงานเปนไปอยางตอเนื่อง จะตองทําการ Import ขอมูลที่ทําการ 
Backup มาที่โปรแกรมที่ลงใหม (เปนการโอนขอมูลจาก Access ไปยัง Access) 
โดยมีขั้นตอนการทําดังตอไปนี้ 

1. ให Copy Folder Database ที่ Driver C: ใน Program Filesในโฟลเดอร 
ITWORKS ใน TimeWORKS เก็บไวใน My Documents 

2. ใหถอนโปรแกรม TimeWORKS ออก โดยถอนใน Setting ใน Control 
Panel ใน Add Remove Program ตรงที่ IT WORKS TimeWORKS คลิก 
Remove 

3. หลังจากนั้นเขาไปลบฐานขอมูลใน Driver C: ใน Program Files และ ลบ 
Folder IT WORKS ทิ้ง 

4. จากนั้นทําการติดตั้ง โปรแกรม TimeWORKS จากแผน 

5. จากนั้น คลิกที่ Start -> All Programs -> IT WORKS -> Support เลือก 
Timeworks Database Import ในชอง Source คลิกที่ Build  

• ใหเลือกไปที่ “Microsoft jet 4.0 ole db provider” แลวคลิก 

“Next” และคลิกที่ขอ 1 ตรง  และเลือกไปที่ My Documents 
และหา File ที่ทําการ Copy เก็บไวใน My Documents ใน 
Database ใน File  TimeWORKS เสร็จแลวคลิก Open 

• จากนั้น ในชอง Destination คลิกที่ Build และเลือกไปที่ Microsoft 

jet 4.0 ole db provider แลวคลิก Next และคลิกที่ขอ 1 ตรง  
และเลือกไปที่ Driver C: ใน Program Files ใน IT WORKS -> 
TimeWORKS ใน Database และเลือก File TimeWORKS แลว 
คลิก open 

6. แลวคลิก “Next” และคลิก “Import” 
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7. เมื่อเสร็จสิ้นแลว คลิก “close” 

การ Backup TimeWORKS จาก SQL กลบัไปเปน 
Access 

ในกรณีที่ตองการแปลงฐานขอมูลจากเดิมที่ใช SQL อยูแลวตองการ
เปลี่ยนกลับมาเปน Access  

1. ใหเขาไปที่ Start -> All Program -> TimeWORKS -> Support -> 
TimeWORKS Database Import 

• ในชอง Source คลิกที่ “Build” ใหเลือกไปที่ Microsoft ole db 
provider for SQL Server แลวคลิก “Next” ขอ 1 ตรง Select or 
enter a server name ใหเลือกชื่อเครื่องที่เก็บ Database (เครื่องที่
ลงSQL) ขอ 2 ตรง Enter information to log on to the server 
ใหติ๊กที่ชอง User name and Password ในชอง User Name ใส 
คําวา SA และใหติ๊กที่ Blank password ขอ 3 คลิกลูกศรชี้ลงเพื่อ
เลือก Database จากนั้นคลิก OK 

• ในชอง Destination คลิกที่ “Build” และเลือกไปที่ Microsoft jet 

4.0 ole db provider แลวคลิก “Next” และคลิกที่ขอ 1 ตรง  
และเลือกไปที่ Driver C: ใน Program Files ในIT WORKS -> 
TimeWORKS  Database และเลือก File TimeWORKS แลว คลิก 
“Open” (ตองสราง File Database สํารองกอนทุกครั้ง โดยเลือก 
File นั้นแลวทําการ Copy มากอน) 

2. แลวคลิก “Next”และคลิก “import” 

3. เมื่อเสร็จสิ้นแลว คลิก “close” 

การทํา TimeWORKS Reception หลายหนาตาง 

โปรแกรม TimeWORKS Reception สามารถตั้งคาใหเปดขึ้นมาไดหลาย
หนาตางสําหรับการใชเครื่องอานลายนิ้วมือที่มากกวา 1 ตัว และหนาตาง 
Reception แตละหนาตางที่สรางขึ้นมานั้นจะมี Configuration แยกออกจากกัน
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ตางหากได โดยการใสคาพารามิเตอร /registrykey ใหกับโปรแกรม สามารถทํา
ไดโดยการสราง Shortcut ของโปรแกรมดังตอไปนี้ 

1. สราง Shortcut ของโปรแกรม TimeWORKS Reception ขึ้นมา โดย 

• ไปที่ Folder ที่ลงโปรแกรม TimeWORKS ไว (โดยปกติจะอยูที่ C: -
> Program Files -> IT WORKS -> TimeWORKS -> bin) แลว
คลิกขวาที่ไฟล prjTimeClient.exe เมื่อเมนูขึ้นมา ใหเลือก Copy 

 

รูปที่ 6.22 การสรางหนาตาง Reception หนลายหนาตาง 

• ไปที่ Desktop แลวคลิกขวา เลือก Paste Shortcut 

 

รูปที่ 6.23 การสรางหนาตาง Reception หนลายหนาตาง 



 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 93 

 

2. ทําการเปลี่ยน Shortcut ใหเปนหนาตางหมายเลข 1 โดย 

• เมื่อ Paste Shortcut แลวจะปรากฏ Shortcut ขึ้นมาบน Desktop 
ใหคลิกขวาแลวเลือก Properties 

 

รูปที่ 6.24 การสรางหนาตาง Reception หนลายหนาตาง 

• เมื่อเลือก “Properties” จะปรากฏหนาจอดังรูป ใหเพิ่ม 
/registrykey=1 เขาไป (ไมมีเวนวรรค) สําหรับหนาจอที่ 1 แลวคลิก 
“OK”  
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รูปที่ 625 การกําหนดคา registrykey 

3. เมื่อเสร็จแลว ใหทําการ Copy และ Paste Shortcut ที่ทําการสรางขึ้นมา
ใหม และใหแกเปน /registrykey=2 จะไดเปน Shortcut ของหนาตางที่ 2 
และสามารถเปลี่ยนชื่อ Shortcut ใหเปนชื่อตามที่ตองการได เชน หนาจอ 1 
และหนาจอ 2 เปนตน 

 

รูปที่ 6.26 การ Copy Reception หนลายหนาตาง 

สวนการตั้งตําแหนงบนหนาจอของแตละหนาตางสามารถทําไดดังนี้ 

เพิ่ม /registrykey=1 เขา
ไปเพื่อเพิ่ม 
Configuration ของ
หนาตางตัวที่หนึ่ง 
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4. เปดโปรแกรม Reception จาก Shortcut ที่ทําขึ้นมา และเขาไปที่ Config 
จะปรากฏหนาจอดังรูป  ใหเปลี่ยนขนาดหนาจอเริ่มตน และตําแหนงเริ่มตน
ตามที่ตองการ ยกตัวอยางเชน 2 หนาจอ และความละเอียดของหนาจอที่ใช
อยูที่ 1024x768 ดังนั้นควรจะตั้งคาดังนี้ 

• หนาตางที่ 1 มีขนาดจอเริ่มตน 512 x 384 อยูที่ตําแหนง x = 0, y 
= 0 

• หนาตางที่ 2 มีขนาดจอเริ่มตน 512 x 384 และอยูที่ตําแหนง x = 
512, y = 0 

 

รูปที่ 6.27 การตั้งคาตําแหนงหนาจอ 

เมื่อทํา Shortcut ทั้งสองอันเสร็จแลว จะสามารถใชงานไดทั้งสอง
หนาจอ ดังรูป 
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รูปที่ 6.28 แสดง Reception 2 หนาตาง 

การติดตั้ง Relay Driver 

การติดตั้ง Relay driver เปนการติดตั้งไดรเวอรของอุปกรณ Relay ซึ่ง
เปนอุปกรณเสริมสําหรับการใชงานกับประตู เพื่อใหการลงลายนิ้วมือนั้นสามารถ
เปดประตูไดหากมีการกําหนดคา เมื่อติดตั้งอุปกรณ Relay แลวตองมาทําการลง
ไดรเวอรของอุปกรณโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. หลังจากทําการติดตั้งโปรแกรม TimeWORKS แลวให เสียบอุปกรณ USB 
Relay 

2. จะมีหนาตางใหมขึ้นมา ใหเลือกหัวขอลางที่วงกลมไว จากนั้นคลิก “Next” 
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รูปที่ 6.29 การติดตั้ง Relay Driver 

3. ใหติ๊กที่ชองที่ 1 และคลิก “Browse” ในชองที่ 2 ตามรูป 

 

รูปที่ 6.30 การติดตั้ง Relay 

4. ใหเขาไปที่ Driver C: และ Program File -> IT WORKS -> TimeWORKS -
> Support และ Relay Driver จากนั้น คลิก “OK” ตามรูป 
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รูปที่ 6.31 การเลอืกไดรเวอร Relay 

5. จะกลับมาหนาจอเกา และคลิก “Next” ตามรูป 

 
รูปที่ 6.32 การติดตั้ง Relay  

6. โปรแกรมจะทําการติดตั้ง Driver แบบ อัตโนมัติ หลังจากติดตั้งเสร็จ ใหคลิก 
“Finish” ตามรูป 
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รูปที่ 6.33 หนาตางเมื่อติดตั้งไดรเวอรเสร็จ 

7. Driver Relay ไดทําการติดตั้งลงในเครื่องแลว 

8. จากนั้นใหเปดโปรแกรม TimeWORKS Reception ใหคลิกที่ Config ตามรูป 

 
รูปที่ 6.34 หนาตางโปรแกรม TimeWORKS Reception 

9. หลังจากคลิกที่ “Config” แลวให คลิกที่ “อุปกรณ” หมายเลข 1 และ คลิกที่ 
“แกไข” หมายเลข 2 
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รูปที่ 6.35 การตั้งคาอุปกรณ Relay 

10. จากนั้นติ๊กที่ชองใชเปดปดประตู ตามหมายเลขที่ 1 และทําการตั้งประตู 
(หมายเลขที่เห็นคือ เบอรประตูที่ใชเปดปด เชน เบอร 1 คือ ประตูหมายเลข 
1 ถามีประตูเดียวใหตั้งที่เลข 1 ตามหมายเลขที่ 2) จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 
รูปที่ 6.36 การตั้งคาอุปกรณ Relay 

11. จะกลับมาหนาตางเดิมแลวคลิก “ตกลง” ตามรูป 
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รูปที่ 6.37 การตั้งคาอุปกรณ Relay 

12. จะกลับมาหนาจอที่ลงเวลา ทําการปดโปรแกรมไป จากนั้นก็ทําการ
ติดตั้ง Relay กับ ประตู 

การติดตั้งประตูกบัอุปกรณ Relay  

1. อุปกรณ Relay จะมีอยู 3 แบบการติดตั้งใหทําตามรูป 

 

รูปที่ 6.38  การตอสายไฟประตูกับตัว Relay 
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2. การตอสายไฟ ตองมีสายไฟที่ชางทําประตู เดินมาให 2 เสนและ ทําการตอ
เขาไปตามรูปที่1 โดยสายไฟ สามารถสลับทดลองดูไดวาประตูมีการทํางาน
หรือเปลา 

การตั้งเวลา Restart เครื่องแบบอัตโนมัติ 

1. เขาไปที่ Start -> All Program -> Accessories -> System Tool -> 
Scheduled Task 

 

รูปที่ 6.39 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Add Scheduled Tasks 
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รูปที่ 6.40 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

3. คลิก “Next” 

 

รูปที่ 6.41 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

4. คลิกที่ Command Prompt และคลิกที่ “Next” 
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รูปที่ 6.42 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

5. ใสชื่อ Task ที่สรางโดยอาจจะใหมีชื่อเหมือนโปรแกรมที่จะใชงาน และเลือก
ลักษณะการใชงานใหเปน “Daily” เสร็จแลวคลิก “Next” 

 

รูปที่ 6.43 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

6. คลิกเลือกเวลาที่ตองการให Restart เลือกการทํางานเปน Every Day เลือก
วันที่จะเริ่มใช 
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รูปที่ 6.44 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

7. ใส Password เครื่องและ คลิก “Next” 

 

รูปที่ 6.45 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

8. ติ๊กที่ชองสี่เหลี่ยม แลวคลิก “Finish” 
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รูปที่ 6.46 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

9. จากนั้นจะปรากฏหนาตางตามรูป ใหพิมพคําวา “Shutdown” ในชอง Run 
จากนั้นคลิก “Apply” 

 

รูปที่ 6.47 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

10. จากนั้นใหใส Password อีกครั้ง แลวคลิก “OK” เสร็จขั้นตอนการตั้ง
เวลา Restart เครื่องอัตโนมัติ 
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รูปที่ 6.48 การตั้งเวลา Restart เครื่อง 

การตั้งเวลาเปดเครื่องอัตโนมัติ 

การตั้งเวลาเปดเครื่องอัตโนมัติ เปนการตั้งเวลาเปดเครื่องอัตโนมัติจาก
โปรแกรม BIOS ของ Main Board ซึ่งการที่จะทราบวา Main board ที่ใชอยูนั้น
สามารถตั้งคานี้ไดหรือไม ตองศึกษาจากคูมือที่แนบมากับ Main board การตั้ง
เวลาเปดเครื่องอัตโนมัติ เหมาะสําหรับผูใชที่ตองการเปดเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
ทําการลงเวลาในตอนเชากอนที่พนักงานจะมาทําการลงเวลา โดยมีขั้นตอนการ
ทําดังนี้ 

1. เขาไปในสวนของ BIOS โดยการกด Del ที่คียบอรด 

2. เขาไปใน Power -> Power up Control 

 

รูปที่ 6.49 หนาจอ BIOS สวนของPower 

3. เมื่อเขาไปในสวนของ Power up Control แลวใหเลือก Automatic Power 
up แลวตั้งใหเปน Everyday และตั้งเวลาเปดเครื่อง 
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รูปที่ 6.50 หนาจอ BIOS สวนของ Power up Control 

4. เมื่อตั้งเวลาเสร็จแลวก็สามารถออกจาก BIOS ได เปนการเสร็จขั้นตอนการ
ตั้งเวลาเปดเครื่องอัตโนมัติ 

การตั้ง Startup TimeWORKS Reception 

การตั้งเวลา Startup TimeWORKS Reception เปนการนํา Shortcut 
ของโปรแกรม TimeWORKS Reception ไปไวใน Startup ของ Windows เพื่อที่
เวลาเปดเครื่องเสร็จโปรแกรม TimeWORKS Reception จะทําการ Run ขึ้นมา
เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะใชรวมกับการตั้งเวลาเปดเครื่องอัตโนมัติก็ได 

1. ใหสราง Folder ขึ้นมาที่ Driver c: 

2. ทําการ Copy Reception ไปไวที่ Folder ที่สรางใหม 

3. ไปที่ Driver c: -> Program Files -> ITWORKS -> TimeWORKS และ 
Support และ StartupExec 

4. คลิกขวาที่ “prjExecCmd.exe” และ เลือก Create Shortcut 

5. จะได File ใหมชื่อ Shortcut to prjExecCmd.exe ใหทําการดึงมาไวที่ 
Desktop 

6. ใหคลิกขวาที่ File Shortcut to prjExecCmd.exe ที่อยูที่ Desktop 

7. เลือก Properties จะปรากฏหนาตางตามรูปตําแหนงที่วงกลมไวใหพิมพ 
“Folder=c:\(ตามดวยชื่อโฟลเดอรที่สรางไว)” 
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รูปที่ 6.51 หนาตาง Properties ของ Shortcut ที่สรางไว 

8. คลิก “OK” จากนั้นนํา File Shortcut to prjExecCmd.exe ไปไวใน Startup 

การใชโปรแกรม Power off 

โปรแกรม Power off เปนโปรแกรมขนาดเล็กไวสําหรับกําหนดคําสั่งการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรตางๆเชน Reboot เครื่อง การปดเครื่อง หรือ การ
สั่งเปดเครื่อง โดยสามารถตั้งคําสั่งนี้เพื่อใหมีผลกับที่เครื่องใช หรือเครื่องอื่นๆที่
ผานการ LAN และจะตองมีการรองรับจาก motherboard ดวย 

การลงโปรแกรมทําไดโดยการ Extract ไฟล power off ไวที่เครื่องที่จะ
ใชงาน ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล.exe โปแกรมจะเปดขึ้นมา จะมีหลายคําสั่งใหเลือกแต
ในสวนนี้จะอธิบายทั้งหมด 3 คําสั่ง 

1. คําสั่ง Reboot เปนคําสั่งใหทําการ Restart เครื่องในกรณีที่เครื่องที่ใชงาน
อยูนั้นเปดอยูตลอดเวลา  

2. คําสั่ง Power off เปนคําสั่งปดเครื่องเมื่อถึงเวลาที่กําหนด โดยไมตองใชคน
มาปด 
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3. คําสั่ง Weak on LAN เปนคําสั่งเปดเครื่องโดยผานระบบ LAN โดยเครื่องที่
จะใชคําสั่งนี้ตองอยูในเครือขายเดียวกันและมี motherboard ที่สามารถ
รองรับคําสั่งนี้ดวย 

 

รูปที่ 6.52 หนาตางโปรแกรม Power off 

วิธีการใชงาน (กรณีเลือก Local Computer) 

1. เลือกคําสั่งที่ตองการใชงาน และเลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชคําสั่งเปน 
Local Computer ซึ่งจะสามารถใชไดกับทุกคําสั่งยกเวนคําสั่ง Weak on 
LAN 

2. เลือกเวลาที่จะใหคําสั่งนี้ทํางาน มี 3 ลักษณะคือ 

• Immediate จะทํางานคําสั่งที่เลือกเมื่อคลิกปุม “Do it” 

• Scheduled จะทํางานคําสั่งที่เลือกตามตารางการทํางานที่ตั้งไว โดย
คลิกที่ปุม “Scheduled” จะมีหนาตางขึ้นมาใหกําหนดตารางการ
ทํางาน เมื่อกําหนดคาตางๆเสร็จใหคลิกปุม “Do it” 
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รูปที่ 6.54 การตั้งเตารางเวลาทํางาน 

• After a process stops จะทํางานตามคําสั่งที่เลือกไวเมื่อจบขั้นตอน
การทํางานที่ตั้งไว โดยคลิกที่ปุม “Process”จะมีหนาตางปรากฏ
ขึ้นมาเพื่อใหเลือกขั้นตอนการทํางานที่จะกําหนด เมื่อกําหนดเสร็จ
ใหคลิกปุม “Do it” 

 
รูปที่ 6.55 การเลอืก Process ที่ตองการ 

3. เมื่อตั้งเวลาเสร็จใหเลือก File -> Save Setting จากนั้นใหสราง Server 
โดยเลือก Service -> Create Service  เสร็จแลวเลือก Save Setting to 
Service อีกครั้งเพื่อเก็บคา Config ตางๆ 

วิธีการใชงาน (กรณีเลือก Remote Computer) 

1. เลือกคําสั่งที่ตองการใชงาน และเลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชคําสั่งเปน 
Remote Computer ซึ่งจะสามารถใชไดกับทุกคําสั่ง โดยที่เครื่องที่จะ
ควบคุมกับเครื่องที่ถูกควบคุมจะตองลงโปรแกรมนี้ 
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2. เครื่องที่ถูกควบคุมใหเลือก “Allow remote control” คลิก Setting เพื่อทํา
การตั้ง Password  

 

รูปที่ 6.56 การตั่งคาเครื่องที่ถูกควบคุม 

3. สวนเครื่องที่จะควบคุม ใหเลือกคําสั่งที่ตองการ เลือก “Allow remote 
control” แลวคลิก Setting เพื่อใส Password ที่ตั้งไวที่เครื่องถูกควบคุม 
จากนั้น คลิกที่ Specify กรอกชื่อเครื่องที่ถูกควบคุม password และ port ที่
เลือกไว 

 

รูปที่ 5.57 การตั้งคาที่เครื่องควบคุม 
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4. หากเปนคําสั่ง Weak on LAN จะใหกรอกคาของเครื่องที่จะรับคําสั่ง หากทํา
การ Look up ตองทําในขณะที่เครื่องนั้นเปดอยู 

 

รูปที่ 5.58 การตั้งคาคําสั่ง Weak on LAN 

5. เลือกเวลาที่จะใหคําสั่งนี้ทํางาน มี 3 ลักษณะคือ 

• Immediate จะทํางานคําสั่งที่เลือกเมื่อคลิกปุม “Do it” 

• Scheduled จะทํางานคําสั่งที่เลือกตามตารางการทํางานที่ตั้งไว โดย
คลิกที่ปุม “Scheduled” จะมีหนาตางขึ้นมาใหกําหนดตารางการ
ทํางาน เมื่อกําหนดคาตางๆเสร็จใหคลิกปุม “Do it” 

 

รูปที่ 6.54 การตั้งเตารางเวลาทํางาน 

• After a process stops จะทํางานตามคําสั่งที่เลือกไวเมื่อจบขั้นตอน
การทํางานที่ตั้งไว โดยคลิกที่ปุม “Process”จะมีหนาตางปรากฏ
ขึ้นมาเพื่อใหเลือกขั้นตอนการทํางานที่จะกําหนด เมื่อกําหนดเสร็จ
ใหคลิกปุม “Do it” 
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รูปที่ 6.55 การเลอืก Process ที่ตองการ 

6. เมื่อตั้งเวลาเสร็จใหเลือก File -> Save Setting จากนั้นใหสราง Server 
โดยเลือก Service -> Create Service เสร็จแลวเลือก Save Setting to 
Service อีกครั้งเพื่อเก็บคา Config ตางๆ (ทําตามขอ 5 ทั้งเครื่องที่รับคําสั่ง 
และเครื่องที่สั่งงาน) 

การตั้ง Log on Windows อัตโนมัติ 

ในการตั้งเปดเครื่องอัตโนมัติเพื่อใชโปแรกม TimeWORKS บางครั้งเมื่อ
ทําการเปดเครื่องแลว แตวาตองติดกับปญหาการ Log on ของ Windows อีก 
ดังนั้นการแกปญหานี้ก็คือการใชโปแกรม Tweak UI เพื่อตั้งการ Log on 
อัตโนมัติ 

1. ทําการติดตั้งโปแกรมโดยการคลิกขาวที่ไฟล Tweak UI.inf เลือก Install 
เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว 

2. เปดโปรแกรมที่ Control Panel ดับเบิ้ลคลิกที่ Tweak UI  
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รูปที่ 6.56 การเปดโปรแกรม Tweak UI 

3. เลือกที่แถบ Log on ติ๊กที่ชอง “Log on automatically at system 
startup” กรอก Username และ Password จากนั้นคลิก OK  

 

รูปที่ 6.57 การตั้ง Log on อัตโนมัติ 
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วิธีการคํานวณเวลาของโปรแกรม TimeWORKS  

การคํานวณจํานวนชั่วโมงการทํางานของโปรแกรม ที่แสดงเปนทศนิยม 
มีวิธีการคํานวณดังนี้ เชนจากรูปวันจันทรที่ 7 มีชั่วโมงการทํางานรวมอยูที่  
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บทบทที่ ที่ 77  
ขอคขอควรรูสําหรับผูใชงานระบบ วรรูสําหรับผูใชงานระบบ   

TTiimmeeWWOORRKKSS  

การใชงานอุปกรณอานลายนิ้วมอือยางถูกวิธ ี

พยายามแตะใหกวางและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด 
ในการแตะอุปกรณเพื่อลงทะเบียนหรือลงเวลา ผูใชควรจะวางปลายนิ้วไว

ที่สวนบนสุดของกระจกรับภาพของอุปกรณ และแตะนิ้วลงไปใหสัมผัสกระจกให
ไดครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด เพราะอุปกรณจะอานลายนิ้วมือจากสวนที่สัมผัส
กระจกเทานั้น ดังนั้นยิ่งผูใชแตะพื้นผิวไดกวางเทาใดก็จะยิ่งเปนการดีสําหรับการ
ประมวลผลขอมูลลายนิ้วมือไดอยางแมนยํา 

วางนิ้วใหขนานกับแนวราบ 
บอยครั้งที่ผูใชอุปกรณจะแตะอุปกรณในลักษณะเดียวกับการกดปุม 

เหมือนกับการชี้นิ้วลงไปที่อุปกรณ ซึ่งเปนลักษณะการใชงานที่ไมถูกตอง เพราะ
ในลักษณะนั้นสวนปลายนิ้วเทานั้นที่สัมผัสกับกระจก ซึ่งจะทําใหลายนิ้วมือที่อาน
ไดมีคุณภาพต่ํา (โดยปกติอุปกรณจะไมอานลายนิ้วมือจาการสัมผัสในลักษณะนั้น 
เนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสนอยเกินกวาที่กําหนด) ซึ่งในลักษณะที่ถูกตองในการสัมผสั
อุปกรณ จะตองวางนิ้วขนานกับแนวราบใหนาบลงไปกับกระจกรับภาพของอุปกรณ 

เล็บยาว 
บอยครั้งผูใชที่มีเล็บยาวจะมีปญหาเกี่ยวกับการใชอุปกรณอานลายนิ้วมือ 

เนื่องจากผูใชมักจะใชปลายเล็บวางไวที่สวนบนสุดของกระจกรับภาพแทนที่จะ
เปนปลายนิ้วมือ ซึ่งวิธีการที่ถูกคือจะตองวางนิ้วใหเล็บเลยกระจกรับภาพไปทาง
ดานบน และใหปลายนิ้วสวนที่เปนเนื้อวางอยูที่ขอบบนกระจกพอดี และหลีกเลี่ยง
การจิกเล็บลงบนกระจก ซึ่งอาจจะทําใหเกิดรอยขูดขีดและสงผลกระทบตอการใช
งานได 
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อยาหมุนนิ้ว 
ในบางครั้งผูใชอาจจะคิดวาการที่อุปกรณจะอานลายนิ้วมือไดดีจะตองกด

นิ้วแลวเอียงนิ้วซาย-ขวา ในลักษณะของการพิมพลายนิ้วมือบนกระดาษ ซึ่งจะเปน
วิธีการที่ไมแนะนําอยางยิ่ง เนื่องจากการกดในลักษณะเชนนั้นจะทําใหขอมูลที่ได
มีความคลาดเคลื่อน และจะไมไดผลดีกวาเมื่อเทียบกับการกดนิ้วลงไปนิ่งๆ บน
กระจกรับภาพ 

มือแหง 
ถึงแมวาอาจจะพบกับปญหานี้นอยมากๆ อยางไรก็ดีในบางกรณีความชื้น

ที่อยูบนนิ้วมือ ก็มีสวนอยางมากสําหรับการอานลายนิ้วมือโดยอุปกรณอาน
ลายนิ้วมือ ผูใชที่มีมือแหงมากจนเกินไป อาจจะมีปญหาในการใชอุปกรณ ซึ่ง
วิธีการแกปญหาสําหรับผูใชคือ ใหผูใชนํานิ้วถูกับฝามืออีกขางสักครูจนรูสึกวานิ้วมี
ความชื้นอยูบางและลองกดอีกครั้ง สําหรับผูใชที่มีปญหามือแหงเปนประจํา 
อาจจะตองหมั่นใชโลชันเพื่อใหมือมีความชุมชื้นอยูบาง อยางไรก็ตามผูใชควรจะ
หลีกเลี่ยงการใชงานอุปกรณทันทีหลังจากเพิ่งทาโลชันเสร็จใหมๆ เนื่องจากจะทํา
ใหมีคราบโลชันติดบนกระจกรับภาพบนอุปกรณ 

การปองกนัปญหาทีอ่าจเกิดขึน้ 

มือสกปรก 
กรุณาตรวจสอบใหแนใจวานิ้วมือผูใชสะอาด และไมเปยกน้ํากอนการใช

งานอุปกรณทุกครั้ง โดยนิ้วมือของผูใชไมจําเปนจะตองสะอาดถึงขั้นที่จะตองลาง
มือกอนการใชงาน แตวาไมควรมีฝุนสกปรกที่อาจหลงเหลือติดอยูบนอุปกรณอาน
ลายนิ้วมือ โดยทั่วไปการปดฝุนหรือคราบสกปรกออกจากมือกอนการใชงานก็
เพียงพอแลว แมแตในสภาพแวดลอมที่มีการใชงานอยางสมบุกสมบันอยาง เชน
ตามสถานที่กอสร าง  อยางไร ก็ตามอุปกรณอ านลายนิ้ วมือที่ ใช งานใน
สภาพแวดลอมเชนนี้ อาจตองทําความสะอาดบอยครั้ง (กรุณาดูวิธีการทําความ
สะอาดอุปกรณอานลายนิ้วมือในสวนถัดไป) 
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แสงแดด 
การวางอุปกรณอานลายนิ้วมือไวในที่ๆมีแสงแดดจา อาจรบกวนการ

ทํางานของอุปกรณอานลายนิ้วมือได ดังนั้นควรวางอุปกรณอานลายนิ้วมือนี้ไวในที่
รม เพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของอุปกรณ 

แอลกอฮอลและน้ํายาทําความสะอาด 
แอลกอฮอลและน้ํายาทําความสะอาดจะทําลายแผนฟลมบางๆบน

อุปกรณอานลายนิ้วมือได ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการทําความสะอาดดวยน้ํายาหรือ
สารเคมีอื่นๆ 

น้ําตาล 
เชนเดียวกับแอลกอฮอล น้ําตาลที่อยูบนนิ้วมือเมื่อผสมกับเหงื่อจะกัด

กรอนแผนฟลมบางๆบนอุปกรณอานลายนิ้วมือ ถาเปนไปไดผูใชงานที่อาจมี
น้ําตาลอยูบนนิ้วมือ เชนพนักงานที่ทํางานในรานเบเกอรี่ ควรลางมือกอนการใช
งานอุปกรณอานลายนิ้วมือ 

การทําความสะอาดอุปกรณอานลายนิ้วมือ 
การทําความสะอาดจะขึ้นอยูกับปริมาณการใชงานอุปกรณอานลายนิ้วมือ 

อาจจะตองมีการทําความสะอาดบางเนื่องจากฝุนละออง และเหงื่อที่อาจหลนอยู
จนทําใหชองอานลายนิ้วมือมัวได 

วิธีแนะนําในการทําความสะอาด 
ในการทําความสะอาดฝุนละอองที่อาจตกหลนอยู ใหใชสก็อตเทปชิ้น

เล็กๆ ดานที่มีกาวเหนียวติดลงบนชองอานลายนิ้วมือแลวดึงออก ถาตองการทํา
ความสะอาดตองใชผานุมที่ไมมีขุยหลุดออกมาแตะน้ํา หรือน้ํายาเช็ดกระจกที่มี
สวนผสมของแอมโมเนียเช็ดเบาๆ 
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ขอควรระวงัในการทําความสะอาด 
อยาใชกระดาษเช็ดชองอานลายนิ้วมือ อยาจุมหรือเทน้ํายาลงบนอุปกรณ

อานลายนิ้วมือ เพราะแอลกอฮอลจะทําลายแผนฟลมบางๆบนอุปกรณอาน
ลายนิ้วมือได 

การแกไขขอผิดพลาดระหวางการติดตั้ง 

มีสาเหตุสองสามประการที่อาจทําใหเกิดปญหาในการติดตั้งอุปกรณอาน
ลายนิ้วมือ เชน 

• ในบางครั้งอาจเกิดปญหาถาติดตั้งอุปกรณอานลายนิ้วมือกอนการ
ติดตั้งไดรเวอร 

• อาจเกิดปญหาในกรณีที่เคยติดตั้งไดรเวอรรุนเกาๆมากอนทําใหไม
สามารถทํางานรวมกันได 

• อาจติดตั้งโปรแกรมอื่นๆที่มีไดรเวอรซึ่งไมสามารถทํางานรวมกันได 
และการอัพเกรดเวอรชันของ Windows ก็อาจทําใหเกิดปญหาได
เชนกัน 

ปญหาทั้งหมดที่กลาวมาสามารถแกไขไดโดยวิธีเดียวกันคือ 
1. ถอดสายอุปกรณอานลายนิ้วมือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร 

2. ถอดโปรแกรมและไดรเวอรทั้งหมดของอุปกรณอานลายนิ้วมือออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร 

• เลือกที่ปุม Start (มุมลางซายของจอ) 

• เลือก Setting Menu 

• คลิกที่ Control Panel 

• ดับเบิ้ลคลิกที่ Add Remove Program 

• เลือกถอดโปรแกรมทั้งหมดที่มีคําวา TimeWORKS DigitalPersona 
หรือ U.are.U ทั้งหมด 

3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร 
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4. ติดตั้งโปรแกรม TimeWORKS ใหมทั้งหมดตั้งแตเริ่ม รวมทั้งไดรเวอร
อุปกรณอานลายนิ้วมือ 

5. ตอสายอุปกรณอานลายนิ้วมืออีกครั้ง 

สิ่งอื่นๆที่อาจทําใหเกิดปญหาอาจอยูที่สาย USB หรือ USB Hubs ที่ใช
งาน ถาหากวาสามารถใชงานอุปกรณอานลายนิ้วมือไดโดยการเสียบสายโดยตรง
กับเครื่อง นั่นแสดงวามีปญหาบางอยางจากการตอสาย สิ่งที่ควรสังเกตไดแก 

• สายอาจชํารุดหรือหลวม 

• พลังงานไฟฟาไมพอ ในกรณีที่มีการใชงานอุปกรณ USB หลายๆชิ้น
บน Hub ตัวเดียวกันอาจทําใหพลังงานไฟฟาไมพอ 

• การตอสายพวงที่ยาวมากๆ อาจทําใหอุปกรณอานลายนิ้วมือไม
สามารถทํางานได 

คําถามอื่นๆเกี่ยวกบัการใชงานโปรแกรม TimeWORKS 

ถาม  ลงโปรแกรมแลวไมสามารถใชเครื่องอานลายนิ้วมือได 

ตอบ  หลังจากลงโปรแกรมแลว อยางเพิ่งติดตั้งเครื่องอานลายนิ้วมือในทันที 

ใหทําการติดตั้ง Driver (ที่อยูใน Start -> Program ->TimeWORKS -> 

Support -> U.are.U.4000) ทั้ง 2 สวนกอน 

ถาม  เปดหนาจอลงทะเบียนขอมูลพนักงาน (TimeWORKS Fingerprint 

Enrollment) แตไมสามารถสแกนลานิ้วมือได 

ตอบ  ในหนาโปรแกรมลงทะเบียนขอมูลพนักงานจะมีหัวขอวา “ลงทะเบียน” 

ใหทําการลงทะเบียนเครื่องอานลายนิ้วมือกอน และทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องอาน

ลายนิ้วมือเปนเครื่องใหม ตองทําการลงทะเบียนทุกครั้ง 

ถาม  ควรใช Windows ระบบใดในการใชระบบ TimeWORKS 

ตอบ  โปรแกรม TimeWORKS สามารถใชไดกับ Windows 98 Windows 

ME Windows 2000 และ Windows XP 
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ถาม  เคยลงโปรแกรมแลวใน Windows98 แตตอนนี้ Update เปน Windows 

XP โดยไมได Format เครื่อง แลวใชโปรแกรม TimeWORKS ไมได เครื่อง

อานลายนิ้วมือไมทํางาน 

ตอบ  ตองทําการถอน Driver ที่อยูใน Control Panel -> Add/Remove ออก

กอน แลวทําการลง Driver ที่อยูใน Start ใน Program ใน Support ใน 

U.ARE.U 4000 อีกครั้ง 

ถาม  ตองการใหทําการเปดโปรแกรมลงเวลา (TimeWORKS Reception) 

เมื่อเขา Windows โดยอัตโนมัติ 

ตอบ  ใหทําการเพิ่มโปรแกรมลงเวลาเขาไปไวใน Startup  

ถาม  ตองการจะ Backup ขอมูลเก็บไว ตองทําอยางไร 

ตอบ  ให Copy Folder Database ที่อยูใน Drive C: -> ITWORKS -> 

TimeWORKS เก็บไว 

ถาม  ติดตั้งใชงานไดแลว แตทําไมตอนลงเวลาเขาไมคอยจะเจอลายนิ้วมือ 

ตอบ  ควรติดตั้งตัวเครื่องอานลายนิ้วมือใหหางจากแสงแดด หรือไวในที่ไมมี

แสงแดดเขาถึง 

ถาม  จะตรวจสอบรุนของ TimeWORKS ไดหรือไมอยางไร 

ตอบ  ใหเขาไปที่ TimeWORKS Timecard Manager -> ITWORKS 

ถาม  ตองการดู Database ผานคอมพิวเตอรเครื่องอื่นทําอยางไร 

ตอบ  ใหติดตั้งโปรแกรม TimeWORKS ลงในเครื่องที่ตองการดูและทําการชี้

ฐานขอมูลผาน Networks 

ถาม  ควรใชเครื่องความเร็วเทาไรกับโปรแกรม TimeWORKS  

ตอบ  ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอรที่แนะนําใหใชกับ TimeWORKS PRO 

คือ Pentium 4 
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ถาม  ใช TimeWORKS Build เกาอยูแตตองการเปลี่ยนใหเปน Build ใหม ทํา

ไดอยางไร 

ตอบ  ดูไดจากคูมือการใชงานที่แนบมา 

ถาม  สามารถเลือกเสียง และเลือกภาพนอกจากที่ทางโปรแกรมใหมาไดไหม 

ตอบ  ได โดยการสรางภาพ หรือ เสียงขึ้นมาใหม 

ถาม  เครื่องอานลายนิ้วมือ กับตําแหนงที่ตั้งคอมพิวเตอรไกลกวาสายของ

อุปกรณ สามารถเพิ่มใหยาวไดหรือไม 

ตอบ  ไดโดยซื้ออุปกรณเสริม ไดแก USB Repeater ความยาวเสนละ 5 เมตร 

โดยสามารถตอไดสูงสุด 4 เสน หรือแบบผานทาง UTP ยาวไดถึง 50 เมตร 

ถามซื้อรุน TimeWORKS 100ไป แตมีพนักงานบางคนลาออกไปแลว 

สามารถลบชื่อคนที่ลาออกไปแลวเพื่อนําชื่อคนใหมมาแทนไดไหม 

ตอบ  ได โดยการเขาไปที่  TimeWORKS Fingerprint Enrollment คนหา

ชื่อพนักงานที่ลาออกแลวกดลบ ตอจากนั้นจึงสามารถเพิ่มชื่อพนักงานใหมได 

ถาม  ตอนเปดโปรแกรมลงเวลา สามารถใชงานโปรแกรมอื่นควบคูไปดวยได

ไหม 

ตอบ  ได โดยการยอหนาจอโปรแกรมลงเวลา แลวใชงานโปรแกรมอื่น

ตามปกติ 

ถาม  ตองการใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอเครื่องอานลายนิ้วมือมากกวา 1 

เครื่องไดไหม 

ตอบ  ได แตไมแนะนําใหใช เพราะจะสงผลกระทบตอความเร็วของระบบ 

ถาม  ตองใชเวลาสแกนลายนิ้วมือนานมากกวาเครื่องจะตอบรับ 
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ตอบ   ความเร็วของระบบ  นอกจากจะขึ้นอยู กับความเร็วของเครื่อง

คอมพิวเตอรแลว ยังขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลดวย ดงันัน้

จึงไมควรจัดเก็บลายนิ้วมือจํานวนมากเกินไป 

ถาม  โปรแกรม TimeWORKS สามารถคํานวณเงินเดือนไดไหม 

ตอบ  ไมสามารถคํานวณเงินเดือนได แตสามารถสงออกขอมูลไปยังโปรแกรม 

Payrollได 

ถาม  สามารถแกไขเวลาของโปรแกรม TimeWORKS ในสวนของ Reception 

ใหไมตรงกับเวลาของ Windows ไดไหม 

ตอบ  สวนของ Reception จะใชเวลาเดียวกับ Windows โดยไมสามารถ

แกไขเวลาใหตางกันได 

คําถามและคําตอบเกีย่วกับลายนิ้วมือ 

99% ของลายนิ้วมือทั้งหมดจะสามารถนํามาใชยืนยันตัวบุคคลได
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม อีก 1% ที่เหลือจะไมสามารถนํามาใชได (ปญหา
ดังกลาวจะพบในการนําลายนิ้วมือมาใชงานทุกประเภท รวมไปถึงวิธีการของทาง
ราชการ/ตํารวจและ FBI) 

ควรจะตองเขาใจปจจัยสองประการที่จะชวยอธิบายวา ทําไมลายนิว้มอืจงึ
ไดรับการตรวจสอบวาผาน หรือไมผานในการทดสอบแตละครั้ง โดยคาแรกคือ 
False Acceptance Rate (FAR) ซึ่งเปนคาความนาจะเปนที่คนคนหนึ่งจะถูก
ยืนยันผิดวาเปนอีกคนหนึ่ง อีกคาหนึ่งคือ False Rejection Rate (FRR) ซึ่งเปน
คาความนาจะเปนที่คนคนหนึ่งซึ่งเปนเจาของลายนิ้วมือ จะถูกยืนยันวาไมใช
เจาของลายนิ้วมือ จะเห็นไดวาเปนเรื่องสําคัญมากกวาที่จะตองไมยืนยันคนคน
หนึ่งวาเปนอีกคนหนึ่ง 

ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือของ TimeWORKS ไดถูกออกแบบมาให
สามารถทํางานไดกับลายนิ้วมือที่มีคุณภาพต่ํามากๆ อยางไรก็ตามลายนิ้วมือ
จํานวนนอยมากของคนบางกลุม อาจจะเกิดการสึกกรอนจากการทํางานหนัก หรือ
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อาจมีลายนิ้วมือที่ไมสามารถอานออกได แมแตเครื่องอานลายนิ้วมือ U.are.U ก็
จะไมสามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือของคนเหลานี้ได 

ในการพัฒนาระบบ TimeWORKS ที่ใชกับเครื่องอานลายนิ้วมือ U.are.U 
วิศวกรของ ITWORKS ไดใชวิธีที่เหมาะสมและเทคนิคพิเศษตางๆที่สามารถทํา
ใหคา FAR ต่ํามากจนกลาวไดวาจะไมมีการยืนยันตัวบุคคลผิดเกิดขึ้นไมวากรณี
ใดๆ และเพื่อใหไดความถูกตองสูงสุดคา FRR ที่ต่ํามากๆก็ถูกนํามาพิจารณาดวย 

 

ถาม: ระบบ TimeWORKS สามารถยืนยันลายนิ้วมือของทุกคนไดหรือไม 

ตอบ: ไม เปนเรื่องนาเสียดายที่ไมใชทุกคนจะมีลายนิ้วมือสมบูรณเสมอไป 

สามารถแนะนําใหพนักงานที่มีปญหาในการลงทะเบียนลายนิ้วมือ สังเกตวา

ลายนิ้วมือนิ้วใดที่ดูจะมีเสนที่ละเอียดและคมชัดมากที่สุด เพื่อที่จะไดเลือกใช

นิ้วมือนั้นในการลงทะเบียน 

ถาม: จะทําอยางไรถาหากพนักงานคนใดที่มีปญหาไมมีนิ้วใดๆเลยที่สามารถ

ลงทะเบียนได 

ตอบ: แนะนําใหพนักงานที่มีปญหาในการลงทะเบียนลายนิ้วมือ ใชการสราง

รหัสในการลงเวลาแทนการลงเวลาดวยลายนิ้วมือได 

ถาม: พนักงานสามารถทําอยางไรไดบางที่จะทําใหลายนิ้วมือของเขายืนยัน

ดวยระบบไดดีขึ้น 

ตอบ: พนักงานอาจลองการใชครีมบํารุงผิวเปนประจํา หรืออาจลองถูนิ้วมือที่

ใชกับฝามือกอนที่จะแตะเครื่องอานลายนิ้วมือ ซึ่งจะชวยใหผลการอาน

ลายนิ้วมือดีขึ้นมาก 

ถาม: ระบบ TimeWORKS เก็บลายนิ้วมือของพนักงานไวหรือไม มีใคร

สามารถนําขอมูลไปปลอมแปลงลายนิ้วมือไดหรือไม 

ตอบ: ไมไดแนนอน ในการออกแบบระบบ TimeWORKS ที่ใชกับเครื่องอาน

ลายนิ้วมือ U.are.U วิศวกรของ ITWORKS คํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก



 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 127 

 

โปรแกรม TimeWORKS ไมไดทําการเก็บรูปถายลายนิ้วมือไวในระบบ แตใช

วิธีสรางขอมูลลายนิ้วมือขึ้นเปนรหัสแทน ซึ่งไมมีใครแมแตวิศวกรที่ออกแบบ

เองที่ จ ะสามารถใชข อมูลนี้ ส ร า ง รูปถ ายลายนิ้ วมื อปลอมขึ้ นมาได



 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 65 

 

ประเภทงวดใหมอีกสามารถเลือก “ทํางานตอไป” และถาไมตองการสราง
เพิ่มแลวใหคลิก “เสร็จสิ้น” 

 

รูปที่ 5.33 หนาตางสรุปรายละเอียดการสรางประเภทการจาย 

7. เมื่อเสร็จแลวจะแสดงหนาจอแสดงรายละเอียดตามที่กําหนด ตามรูป  

 

รูปที่ 5.34 หนาตางประเภทงวด 

 

 

 
คูมือการติดตั้งและใชงาน TimeWORKS ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิ้วมือบน PC                หนา 66 

 

การ ลบ แกไขขอมูลประเภทงวด 
หากตองการลบประเภทงวดที่สรางขึ้นมา สามารถทําไดโดยการเลือก

ประเภทงวดที่ตองการลบ แลวคลิกที่  

 

รูปที่ 5.35 หนาตางประเภทงวด 

หากตองการแกไขประเภทงวดสามารถทําไดโดยการเลือกประเภทงวดที่

ตองการ แลวคลิกที่  จะขึ้นหนาตางใหแกไขตามรูป เมื่อแกไขเสร็จแลว
ใหคลิก “OK” 



 

  

 



 

  

 




