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Copyright © 2021 ZKTECO THAILAND CO., LTD. All rights reserved. 

หากไม่ไดรั้บความยิมยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก  ZKTeco จะไม่สามารถคดัลอกหรือส่งต่อไม่ว่าดว้ยวิธีใดหรือรูปแบบใดๆ ทุกส่วนของคู่มือน้ี

เป็นของ ZKTeco และบริษทัยอ่ย (ต่อไปน้ีใชค้  าว่า "บริษทั" หรือ "ZKTeco"). 

เคร่ืองหมายทางการคา้ 

  คือเคร่ืองหมายทางการคา้จดทะเบียนของ ZKTeco เคร่ืองหมายการคา้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในคู่มือน้ีเป็นเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ขอ้ความปฏิเสธความรับผิดชอบ 

คู่มือน้ีประกอบด้วยขอ้มูลเก่ียวกับการใช้งานและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ZKTeco ลิขสิทธ์ในเอกสาร,ภาพ,และอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์ท่ี 

ZKTeco จดัหาให้และเป็นทรัพยสิ์นของ ZKTeco ไม่ควรใชห้รือแบ่งปันเน้ือหาในท่ีน้ีโดยผูรั้บกบับุคคลท่ีสามโดยไม่รับอนุญาตเป้นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

ZKTeco 

เน้ือหาในคู่มือน้ีตอ้งอ่านโดยรวมก่อนเร้ิมการใชง้านและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีให้มา หากเน้ือหาส่วนใดของคู่มือดูเหมือนไม่ชดัเจนหรือไม่สมบูรณ์โปรด

ติดต่อ ZKTeco ก่อนเร้ิมใชง้านและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าว 

ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษาท่ีน่าพอใน ซ่ึงเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการและบ ารุงรักษามีความคุน้เคยกบัการออกแบบเป็น

อย่างดีและบุคลาการดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดในการใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ือง /หน่วย/อุปกรณ์ ซ่ึงบุคลากรได้อ่านท าความเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยัท่ีมีอยูใ่นคู่มือ 

ในกรณ๊ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ใดๆ ระหว่างขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของคู่มือน้ีกับขอ้ก าหนดของสัญญา,ภาพวาด,เอกสารแนะน า,หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สัญญาเง่ือนไข/เอกสารของสัญญาจะมีผลเหนือกว่าเง่ือนไข/เอกสารเฉพาะของสัญญาจะมีผลบงัคบัใชค้ามล าดบัควสามส าคญั 

ZKTeco ไม่มีการรับประกนั การรับประกนัหรือการรับรองความความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ท่ีมีอยูใ่นคู่มือน้ีหรือการแกไ้ขใดๆท่ีเกิดขึ้นในคู่มือน้ี 

ZKTeco ไม่ขยายการรับประกนัใดๆรวมถึง การออกแบบใดๆ ตามความสามารมในการคา้ขายหรือเหมาะสมตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผิดพลาดหรือการละเวน้ใดๆ ในขอ้มูลหรือเอกสารท่ีอา้งอิงหรือเช่ือมโยงกับคู่มือน้ี ความเส่ียงทั้งหมดเก่ียวกับผลลพัธ์และ

ประสิทธิภาพท่ีไดรั้บจากการใชข้อ้มูลจะถูกสันนิษฐานโดยผูใ้ช้ 

ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อผูใ้ชห้รือบุคคลท่ีสามส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยบงัเอิญ ผลท่ีตามมาทั้งทางออ้ม พิเศษหรือท่ีเป็นแบบอย่างความเสียหาย

โดยไม่มีขอ้จ ากดั การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลก าไร การหยุดชะงกัของธุรกิจ การสูญเสียขอ้มูลทางธุรกิจหรือการสูญเสียทางการเงินใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก

การเช่ือมต่อหรือเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านขอ้มูลท่ีอยูใ่นหรืออา้งอิงโดยคู่มือน้ีแมว่้า ZKTeco จะไดรั้บค าแนะน า ถึงความเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าว 

คู่มือน้ีและขอ้มูลท่ีอยู่ในน้ีนั้นอาจรวมถึงทางเทคนิคความถูกตอ้งอ่ืนๆ หรือขอ้ผิดพลาดในการพิมพ ์ZKTeco เปลี่ยนแปลงขอ้มูนในท่ีน้ีเป็นระยะๆซ่ึงจะ

รวมอยู่ในการเพ่ิมเติม/การแก้ไขคู่มือฉบบัใหม่ ZKTeco ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมลบแก้ไขหรือแกไ้ขขอ้มูลท่ีมีอยู่ในคู่มือเป็นคร้ังคราวในรูปแบบของ

หนังสือเวียน จดหมายบนัทึกย่อ ฯลฯ เพ่ือการท างานท่ีดีขึ้นและความปลอดภยัของเคร่ือง /หน่วย/อุปกรณ์และการแก้ไขดังกล่าวจะไม่ให้สิทธ์ิในการ

เรียกร้องค่าชดเชยหรือความเสียหายใดๆภายใตส้ถานการณ์ใดๆ 
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ZKTeco จะไม่รับผิดชอบใด (i) ในกรณีเคร่ือง/หน่วย/อุปกรณ์ท างานผิดปกติเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีมีอยู่ในคู่มือ(ii)ในกรณีท่ีเคร่ือง/หน่วย/

อุปกรณ์ท างานเกินอตัราทีก าหนด (iii)ในกรณีการท างานของเคร่ืองและอุปกรณ์ในสภาพท่ีแตกต่างจากเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ 

ส้ินคา้จะไดรั้บการอปัเดตเป็นคร้ังคราวจะไม่มีการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ดูขึ้นตอนการด าเนินงานล่าสุดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้  http://www.zkteco.co.th 

หากมีปัญหาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์โปรติดต่อมาท่ีเรา 

บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จ ากัด 

9/115 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ช้ัน 11 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 

เบอร์โทร : +662-719-9153 

หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาขาทั่วโลกของเราโปรดไปที่ www.zkteco.co.th   

http://www.zkteco.co.thm/
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เก่ียวกบับริษทั 

ZKTeco เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเคร่ืองอ่าน RFID และ Biometric (ลายน้ิวมือ, ใบหนา้,น้ิว-เส้นเลือดด า) ท่ีใหญ่สุดในโลก ผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอไดแ้ก่ ตวัอ่านและ

แผงควบคุมการเขา้ถึง,กลอ้งจดจ าใบหนา้ระยะใกลแ้ละระยะไกล,ตวัควบคุมการเขา้ถึงลิฟต์/พ้ืน/ประตูหมุน,อุปกรณ์ควบคุมประตูระบบจดจ าป้ายทะเบียน 

(LPR)และผลิตภณัฑส์ าหรับผูบ้ริโภครวมถึงลายน้ิวมือท่ีใชแ้บตเตอร่ีและลอ็คประตูเคร่ืองอ่านใบหน้า ระบบรักษาความปลอดภยัของเรามีหลายภาษาและมี

การแปลเป็นภาษาต่างๆมากว่า 18 ภาษา ท่ีโรงงานผลิตท่ีทนัสมยั 700,000 ตารางฟุตท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ZKTeco เราควบคุมการผลิตการ

ออกแบบผลิตภณัฑก์ารประกอบช้ืนส่วนและการขนส่ง/การขนส่งทั้งหมดน้ีอยูภ่ายใตห้ลงัคาเดียวกนั 

ผูก้่อตั้ ง ZKTeco ได้รับการพิจารณาจากการวิจัยอิสระและการพฒันาขั้นตอนการตรวจสอบความถุกต้องทางชีวภาพและการ SDK, ในตอนแรกการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งทางชีวภาพไดถู้กน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายในการรักษาความปลอดภยัและการตรวจสอบตวัตน ดว้ยการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของ

การพฒันาและแอปพลิเคชัน่ในตลาดมากมายทีมงานจึงค่อยๆสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบตวัตนและระบบความปลอดภยัอจัฉริยะซ่ึงใชเ้ทคนิคการ

ตรวจสอบ Biometric ดว้ยประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกตอ้งทางชีวภาพ ZKTeco ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2550 และ

ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในองค์กรชั้นน าระดับโลกในอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางชีวภาพท่ีเป็นเจ้าของสิทธิบตัรต่างๆและได้เลือกให้ National High-tech 

Enterprise เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกนั ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดรั้บการคุม้ครองโดยสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาconsecutive  

 

เก่ียวกบัคู่มือ 

คู่มือน้ีแนะน าการใชง้านผลิตภณัฑ ์ LFace10 

ตวัเลขทั้งหมดท่ีแสดงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นภาพประกอบเท่าน้ีน ตวัเลขในคู่มือน้ีอาจไม่ตรงกบัผลิตภณัฑจิ์งทุกประการ 

คุณสมบติัและค่าต่างๆของพารามิเตอร์ ★ ไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงในเอกสาร 

ขอ้ก าหนดท่ีใชใ้นคู่มือน้ี มีดงัต่อไปน้ี: 
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ขอ้ตกลง GUI  

ส าหรับซอฟต์แวร์ 

ข้อก าหนด ค าอธิบาบ 

แบบตัวอักษรหนา ใชเ้พื่อระบุช่ืออินเทอร์เฟซซอฟตแ์วร์เช่น ตก ,ยืนยัน,ยกเลิก 

> เมนูหลายระดบัจะถูกคัน่ดว้ยวงเลบ็เหล่าน้ี ตวัอยา่งเช่น ไฟล ์>สร้าง > โฟลเดอร์ 

ส าหรับอุปกรณ์ 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 

< > ช่ือปุ่ มหรือช่ือคียส์ าหรับอุปกรณ์ ตวัอยา่งเช่น กด <ตกลง> 

[ ] ช่ือหนา้ต่าง,รายการเมนู,ตารางขอ้มูล,และช่ือฟิลดอ์ยูใ่นวงเลบ็เหลี่ยม ตวัอยา่งเช่นป๊อปอพัหนา้ต่าง [ผูใ้ชใ้หม่]  

/ เมนูหลายระดบัจะถูกคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายทบั ตวัอยา่งเช่น [ไฟล/์สร้าง/โฟลเดอร์] 

 

สัญลกัษณ์ 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 

 เก่ียวขอ้งกบัการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้หรือให้ความส าคญักบัในคู่มือ 

 ขอ้มูลทัว่ไปท่ีช่วยให้การด าเนินการไดเ้ร็วขึ้น 

 ขอ้มูลท่ีมีความส าคญั 

 ระมดัระวงัเพื่อหลีกเลี่ยงอตัรายหรือความผิดพลาด 

 ขอ้ความหรือเหตุการณ์ท่ีเตือนถึงบางส่ิงบางอยา่งหรือเป็นตวัอย่างท่ีควรระวงั 
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มาตรการด้านความปลอดภัย 

ค าแนะน าดา้นล่างน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่าผูใ้ชง้านสามารถใชผ้ลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงอตัรายหรือการสูญเสียทรัพยสิ์น ขอ้ควร

ระวงัต่อไปน้ีเพ่ือให้ผูใ้ชป้ลอดภยัและป้องกนัความเสียใดๆท่ีเกิดขึ้น โปรดอ่านอยา่งละเอียดก่อนการติดตั้ง  
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 การไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าอาจน าไปสู่ความเสียหายของผลิตภณัฑห์รือการบาดเจ็บทางกายภาพ (อาจท าให้เสียชีวิตได)้ 

1. อ่าน,ปฏิบัติตาม,และค าแนะน าการเก็บรักษา – ค าแนะน าดา้นความปลอดภยัและการปฏิบติังานทั้งหมดตอ้งไดรั้บการอ่านและปฏิบติัตามอย่าง

ถูกตอ้งก่อนน าอุปกรณ์เขา้การบริการ 

2. อย่าเพิกเฉยต่อค าเตือน - ปฏิบติัตามต าเตือนทั้งหมดบนตวัเคร่ืองและค าแนะน าการใชง้าน 

3. อุปกรณ์เสริม – ใชเ้ฉพาะอุปกรณ์เสริมท่ีผูผ้ลิตแนะน าหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ท่านั้น โปรดอยา่ใชส่้วนประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากวสัดุท่ีผูผ้ลิต

แนะน า 

4. ข้อควรระวังในการติดตั้ง – อย่าวางอุปกรณ์น้ีบนขาตั้งหรือโครงท่ีไม่มัน่คง มนัอาจตกและท าให้บุคคลไดรั้บบาจเจ็บสาหัสและท าให้อุปกรณ์

เสียหายได ้

5. การบริการ - อย่าพยายามให้บริการอุปกรณ์น้ีดว้ยตวัเองในการเปิดหรือถอดฝาปิดออกอาจท าให้คุณไดรั้บแรงดนัไฟฟ้าท่ีเป็นอตัรายหรืออตัราย

อ่ืนๆ 

6. ความเสียหายที่ต้องเข้ารับการบริการ - ถอดระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟหลกัท่ีเป็น AC หรือ DC และส่งต่อให้เจา้หน้าท่ีบริการภายใตเ้ง่ือนไข

ต่อไปน้ี : 

• เมื่อสายไฟหรือการควบคุมการเช่ือมต่อไดรั้บผลกระทบ 

• เมื่อของเหลวหกหรือส่ิงของหล่นลงในระบบ 

• หากสัมผสัน ้าหรือสภาพอากาศแปรปรวน(ฝนหิมะและอื่นๆ) 

• และหากระบบไม่ท างานตามปกติภายใตค้ าแนะน าการใชง้าน 

เพียงแค่เปลี่ยนการควบคุมท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการใชง้าน การปรับการควบคุมท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและตอ้งให้ช่าง

ผูช้  านาญการแกไ้ขเพ่ือให้อุปกรณ์กลบัสู่การท างานปกติ และอย่าเช่ือมต่ออุปกรณ์หลายเคร่ืองเขา้กบัอะแดปเตอร์เดียวกนัเน่ืองจากอะแดปเตอร์

โอเวอร์โหลดอาจท าให้เกิดอตัรายจากความร้อนเกินหรือไฟไหมไ้ด ้  

7. ช้ินส่วนอะไหล่ – เมื่อจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนช้ินส่วน ช่างเทคนิคบริการจะตอ้งใชช้ิ้นส่วนทดแทนท่ีจดัให้โดยตวัแทนจ าหน่ายเท่านั้น ช้ินส่วนทดแทน

อาจส่งผลให้เกินการเผา่ไหม,้ ช็อก, หรืออตัรายอ่ืนๆได ้ 

8. การตรวจสอบความปลอดภัย – เมื่อเสร็จส้ินการบริการหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ขอให้ช่างเทคนิคบริการท าการตรวจสอบความปลอดภยัเพ่ือให้

แน่ใจว่าอุปกรณ์ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. แหล่งจ่ายไฟ – ใช้งานระบบจากรูปแบบแหล่งจ่ายไฟของฉลากเท่านั้น หากประเภทของแหล่งจ่ายไฟท่ีจะใช้ไม่ชัดเจนโปรดต่อต่อตัวแทน

จ าหน่ายของคุณ  

10. ฟ้าผ่า – สามารถติดตั้งตวัน าฟ้าผา่ภายนอกเพ่ือป้องกนัฟ้าผา่ สามารถป้องกนัการเพ่ิมพลงังานไฟฟ้าไดจ้ากการท าลายระบบ  
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ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 

• ก่อนเช่ือมต่อสายเคเบิลภายนอกเขา้กบัอุปกรณ์ ให้ท าการต่อสายดินให้เรียบร้อยและตั้งค่าระบบป้องกนัไฟกระชาก มิฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจะท าให้

เมนบอร์ดเสียหายได ้ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดต้ดัการเช่ือมต่อสายไฟแลว้ก่อนท่ีคุณจะต่อสายติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เป็นสัญญาณกระแสไฟอ่อน (สวิตช์) มิฉะนั้นส่วนประกอบของอุปกรณ์อาจไดรั้บความเสียหาย

ได ้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้าท่ีใชไ้ดใ้นประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากไม่แน่ใจเก่ียวกบัมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าท่ีไดรั้บรอง 

โปรดปรึกษา บริษทั พลงังานไฟฟ้าในพ้ืนท่ีของคุณ พลงัานไม่ตรงกนัอาจท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรืออุปกรณ์เสียหายได ้  

• ในกรณีท่ีแหลงจ่ายไฟเสียหายให้ส่งอุปกรณ์คืนให้เจา้หนา้ท่ีเทคนิคมืออาชีพหรือตวัแทนจ าหน่ายของคุณเพ่ือจดัการต่อไป 

• เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวน ควรเก็บอุปกรณ์ให้ห่างไกลจากอุปกรณ์ท่ีมีการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเช่นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า , (รวมถึงเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า), วิทย,ุโทรทศัน์, (โดยเฉพาะหนา้จอ CRT),หรือล าโพง 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

• หากมีควนั,กลิ่น,หรือมีเสียงดงัจากอุปกรณ์ ให้ท าการปิดเคร่ืองทนัทีและถอดปลัก๊ไฟออกจากนั้นโปรดติดต่อศูนยบ์ริการ 

• การขน้ส่งและสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีคาดเดาไม่ไดอ้าจท าให้ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เสียหาย ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความเสียหายรุนแรงหรือไม่ก่อนการ

ติดตั้ง 

• หากอุปกรณ์มีขอ้บกพร่อง โดยท่ีคุณไม่สามารถแกไ้ขไดใ้ห้ติดต่อตวัแทนจ าหน่ายของคุณโดยเร็วท่ีสุด 

• ฝุ่ น,ความช้ืน,และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยา่งกะทนัหนัอาจส่งผลต่ออายกุารใชง้านของอุปกรณ์ คุณไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าว  

• อยา่เก็บอุปกรณ์ไวใ้นท่ีท่ีสั่นสะเทือน จดัการอุปกรณ์ดว้ยความระมดัระวงั อยา่วางของหนกัไวด้า้นบนของอุปกรณ์ 

• อย่าขดัท าความสะอาดดว้ย, แอลกอฮอล์,น ้ามนัเบนซิน,สารก าจดัศตัรูพืช,และสารระเหยอ่ืนท่ีอาจท าให้ตวัเคร่ืองเสียหายได ้ควรท าความสะอาด

อุปกรณ์ดว้ยผา้นุ่มๆหรือสารท าความสะอาดเลก็นอ้ย  

• หากคุณมีค าถามทางเทคนิคเก่ียวกบัการใชง้านโปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคท่ีไดรั้บการรับรองหรือมีประสบการณ์ 
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 หมายเหต ุ

• ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ DC 12V มีการเช่ือมต่ออยา่งถูกตอ้ง การต่อยอ้นกลบัอาจท าให้อุปกรณ์เสียหายได ้ไม่

แนะน าให้เช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC 24V เขา้กบัพอร์ตอินพุต DC 12V 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเ้ช่ือมต่อสายไฟตามขั้วบวกและขั้วลบท่ีแสดงบนแผน่ป้ายของอุปกรณ์ 

• การบริการรับประกนัไม่ครอบคลุมความเสียหายจากอุบติัเหตุ,ความเสียหายท่ีเกิดจากการท างานผิดพลาด,และความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการ

ติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑโ์ดยผูใ้ชอิ้สระ  
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1 ค าแนะน าส าหรับการใช้งาน 

 ต าแหน่งการยืน, การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางการยืน 

⚫ ระยะต าแหน่งท่ีแนะน า 

   

⚫ การแสดงออกทางสีหนา้และท่าทางการยืน 

ขอแนะน ำใหเ้วน้ระยะ 0.5m ระหว่ำงอปุกรณ์
กบัลกูคำ้ที่มีควำมสงู 1.55m ถึง 1.85m. ผูใ้ช้
อำจต้องขยับไปข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง
เล็กน้อยเพื่ อปรับปรุงคุณภำพของภำพ
ใบหนำ้ที่ถ่ำย 
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หมายเหตุ : ในระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบ โปรดรักษาสีหนา้และท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติ  
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 การลงทะเบียนใบหน้า 

พยายามให้ใบหนา้อยูต่รงกลางของจอระหว่างการลงทะเบียน โปรดหนัหนา้ไปทางกลอ้งและอยูน่ิ่งๆในระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า หนา้จอจะมีลกัษณะ

ดงัภาพ: 

 

แก้ไขการลงทะเบียนใบหน้าและวิธีการรับรองความถูกต้อง 

⚫ ข้อควรระวังในการลงทะเบียนใบหน้า 

❖ เมื่อลงทะเบียนใบหนา้ให้เวน้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบัใบหนา้ 40cm ถึง 80cm  

❖ ระวงัอยา่ท าการเปลี่ยนสีหนา้ (หนา้ยิม้,หนา้วาด ,ขยิบตา,ฯลฯ) 

❖ หากคุณไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าบนหนา้จอการลงทะเบียนใบหนา้อาจใชเ้วลานานขึ้นหรืออาจลม้เหลว 

❖ ห้ามปิดตาหรือคิ้ว 

❖ ห้ามสวมหมวก,หนา้กาก,แว่นกนัแดด,หรือแว่นด า 

❖ ระวงัอยา่แสดงสองใบหนา้บนหนา้จอ อาจสร้างความสับสนและการลงทะเบียนอาจลม้เหลว 

❖ ผูใ้ชแ้ว่นตาควรลงทะเบียนใบหนา้ทั้งท่ีมีแว่นตาและไม่มีแว่นตา 

 

⚫ ข้อควรระวังในการตรวจจับใบหน้า 

❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหนา้ปรากฏในค าแนะน าท่ีแสดงบนหนา้จอของอุปกรณ์ 

❖ ส าหรับคนใส่แว่น ให้ลองตรวจสอบใบหนา้ของคุณดว้ยแว่นตาหากมีการใชแ้ว่นตาขณะลงทะเบียนหรือตรวจสอบสิทธ์ิโดยไม่ใชแ้ว่นตา

หากไม่ไดใ้ชแ้ว่นตาขณะลงทะเบียน มิฉะนั้นการรับรู้อาจลม้เหลวหรือท าไดย้าก นอกจากน้ีหากใชแ้ว่นตาท่ีแตกต่างจากท่ีใชล้งทะเบียน

รับรองความถูกตอ้ง อาจลม้เหลวไดเ้ช่นกนั ในกรณีน้ีคุณสามารถใชแ้ว่นตาท่ีสวมใส่ก่อนหนา้น้ีเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิได ้

❖ หากส่วนหน่ึงของใบหน้าถูกปิดทบัด้วยหมวก ,หน้ากาก,ผา้ปิดตา,หรือแว่นกันแดด การรับรองความถูกตอ้งอาจลม้เหลว อย่าปกปิด

ใบหนา้และปล่อยให้อุปกรณ์จดจ าคิ้วและคุณสมบติัอ่ืนๆของใบหนา้ 

 โหมดการตรวจสอบ 

1.3.1 การตรวจสอบใบหน้า 

⚫ การตรวจสอบใบหน้าแบบ 1:N  



LFace10  คูม่ือผูใ้ชง้าน 

ห น้ า  | 13     

จะท าการเปรียบเทียบภาพใบหนา้ท่ีไดม้าในปัจจุบนักบัขอ้มูลใบหนา้ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์ ต่อไปน้ีคือกล่องป๊อปอปัของผลการเปรียบเทียบ 

   

⚫ การตรวจสอบใบหน้าแบบ 1:1  

จะท าการเปรียบเทียบใบหนา้ท่ีกลอ้งถ่ายกบัแม่แบบใบหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ID ท่ีผูใ้ชป้้อน 

ส าหรับการตรวจสอบแบบ 1:1,ตอ้งป้อนขอ้มูล User ID บนหนา้จอหลกัและเขา้สู่โหมดการยืนยนัใบหนา้แบบ 1:1 ให้ท าการป้อน User ID และกด [M/OK]. 

หากพนกังานไดท้ าการลงทะเบียนรหสัผา่นนอกจากใบหนา้ ให้เลือกไอคอนใบหนา้เพื่อเขา้สู่โหมดการยืนยนัใบหนา้  

 

หลงัจากการตรวจสอบส าเร็จหนา้จอจะแสดงดงัปรากฏดา้นล่างน้ีขึ้น 
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หากการตรวจสอบลม้เหลวระบบจะแจง้ว่า “โปรดปรับต าแหน่งของคุณ!”. 

1.3.2 การตรวจสอบรหัส 

จะเปรียบเทียบรหสัท่ีป้อนกบั User ID และรหสัท่ีผูใ้ชไ้ดท้ าการลงทะเบียน 

ป้อน User ID บนหนา้จอหลกัเพื่อเขา้สู่โหมดการตรวจสอบรหสัแบบ 1:1   

1. ป้อน user ID และกด [M/OK]. 

หากพนักงานไดล้งทะเบียนลายน้ิวมือและใบหน้านอกเหนือจากรหัส หน้าจอต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนรหัสผ่านเพ่ือเขา้สู่โหมดการตรวจสอบ

รหสัผา่น 
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2. ใส่รหสัและกด [M/OK]. 

 

หนา้จอต่อไปน้ีจะแสดงในการตรวจสอบท่ีส าเร็จและลมเหลวตามล าดบั 

 

 

 

การตรวจสอบทีส าเร็จ การตรวจสอบล้มเหลว 

  



LFace10  คูม่ือผูใ้ชง้าน 

ห น้ า  | 16     

1.3.3 การตรวจสอบแบบรวม 

เพ่ือความปลอดภยัขั้นสูง อุปกรณ์ตวัน้ีมีตวัเลือกในการใชง้านวิธีตรวจสอบหลายรูปแบบดงัท่ีแสดงในภาพดา้นล่าง 

   

หมายเหตุ : 

1） "/" หมายถึง “หรือ”, และ "+" หมายถึง “และ” 

2） คุณตอ้งลงทะเบียนขอ้มูลการตรวจสอบท่ีจ าเป็นก่อนท่ีจะใชโ้หมดการตรวจสอบร่วมกนั มิฉะนั้นการตรวจสอบอาจลม้เหลว ตวัอย่างเช่า หาก

ผูใ้ชล้งทะเบียนดว้ยใบหนา้ แต่ใชโ้หมดการตรวจสอบใบหนา้และรหสั ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถตรวจสอบผา่นได ้
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2 เมนูหลัก 

กด [M/OK] บนหนา้จอเร้ิมตน้เพ่ือเขา้สู่เมนูหลกัดงัท่ีแสดงดา้นล่าง :  

   

รายการ ค าอธิบาย 

User Mgt. เพ่ือเพ่ิม,แกไ้ข,แสดง,และลบขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้ช ้

User Role การก าหนดขอบเขตสิทธ์ิของผูใ้ชแ้ละผูท่ี้ลงทะเบียนแลว้ นั้นคือสิทธ์ิในการใชง้านระบบ 

COMM. การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต,การเช่ือมต่อ PC,การตั้งค่า cloud server และการวินิจฉยัเครือข่าย network  

System ในการตั้งค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบรวมถึงวนั & เวลา, การเขา้งาน,ใบหนา้,ลายน้ิวมือ , รีเซตและอพัเกรดผา่น USB 

Personalize การปรับแต่งการตั้งค่าของหนา้จอแสดงรวมถึงหนา้จอผูใ้ช,้เสียง,เวลากระด่ิง,ตวัเลือก punch state และแผนท่ีคียล์ดั  

Data Mgt. เพ่ือลบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในอุปกรณ์ 

Department ก าหนดโครงสร้างองคก์รของแผนกรวมถึงฟังกช์นัต่างๆในการเพ่ิม,แกไ้ข,ลบแผนก,และก าหนดเวลาของแผนก,เป็นตน้ 

Shift set ก าหนดกฎการเขา้งานและจ านวนกะท่ีจะใชแ้ละก าหนดเวลาพนกังาน อุปกรณ์รองรับไดถ้ึง 24 กะ 

Report 

ใช ้USB flash drive เพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์มสถิติการเขา้งานเพื่อตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การตั้งค่าการเขา้งานเพ่ือก าหนดกะในคอมพิวเตอร์ก าหนดกะให้กบัพนักงานจากนั้นอปัโหลดแบบฟอร์มการตั้งค่าการเขา้

งาน ในขณะน้ีอุปกรณ์จะให้การก าหนดจากแบบฟอร์มท่ีไดต้ั้งค่าไว ้
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Access Control เพ่ือตั้งค่าของลอ็กและอุปกรณ์ควบคุมการเขา้ถึงท่ีเก่ียวขอ้ง 

USB Manager เพื่อถ่ายโอนขอ้มูลเช่นขอ้มูลผูใ้ชแ้ละบนัทึกการเขา้งานจาก USB Disk ไปยงัซอฟตแ์วร์ท่ีรองรับหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

Attendance Search คน้หาบนัทึกการเขา้งาน,ระบุดว้ยการตรวจสอบดว้ยรูปถ่ายการเขา้งาน,และรูปถ่ายบญัชีด า  

Autotest 
เพื่อการทดสอบโดยอตัโนมติัว่าแต่ละโมดูลท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งหรือไม่รวมถึงหนา้จอ,เสียง,กลอ้ง,และนาฬิกาแบบ

เรียลไทม ์

System Info เพื่อดูขอ้มูลความจุของอุปกรณ์, device,และเฟิร์มแวร์ปัจจุบนัของอุปกรณ์ 
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3 การจัดการผู้ใช้ 

 การเพ่ิมผู้ใช้ 

เลือก User Mgt. บนเมนูหลกัและเลือก New User.  

 

⚫ การลงทะเบียน User ID และ Name 

ป้อน User ID และ Name โดยเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ 

 

หมายเหตุ :  

⚫ ช่ือผูใ้ชส้ามารถมีอกัขระไดสู้งสุด 17 ตวั 

⚫  user ID อาจมี1-9 หลกัเป็นค่าเร้ิมตน้ 

⚫ คุณสามารถแกไ้ข  ID ของคุณไดใ้นระหว่างการลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้นและไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายหลงั 

⚫  User ID ไม่สามารถท าซ ้าได ้หากมีเสียงเตือนเก่ียวกบั User ID ท่ีซ ้ากนัคุณตอ้งเลือก User ID อ่ืนท่ีไม่ซ ้ากนั 

⚫ การตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้ 
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บญัชีผูใ้ชม้ีสองประเภท : Normal Users และ Super Admin หากมีผูดู้แลระบบท่ีลงทะเบียนแลว้ผูใ้ชง้านปกติจะไม่มีสิทธ์ิในการจดัการระบบและสามารถ

เขา้ถึงไดเ้ฉพาะการยืนยนัการตรวจสอบสิทธ์ิเท่านั้น ผูดู้แลระบบเป็นเจา้ของสิทธ์ิในการจดัการทั้งหมด หากมีการตั้งค่าบทบาทท่ีก าหนดเองคุณสามารถ

เลือกสิทธ์ิของบทบาทท่ีก าหนดให้กบัผูใ้ชไ้ด ้ 

เลือก User Role ตั้งค่า Normal User หรือ Super Admin.  

 

หมายเหตุ : หากบทบาทผูใ้ช้ท่ีเลือกคือ Super Admin, ผูใ้ช้จะตอ้งผ่านการพิสูจน์ตวัตนเพ่ือเขา้ถึงเมนูหลกั การรับรองความถูกตอ้งจะขึ้นอยู่กับวิธีการ

รับรองความถูกตอ้งท่ีผูดู้แลระบบขั้นสูงไดล้งทะเบียนไว ้

⚫ การตั้งค่าโหมดการตรวจสอบ 

โหมดการตรวจสอบท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์ไดแ้ก่ : 

• Password/ Face • Face only 

• User ID only • Face + Password 

• Password  

เลือกโหมดการตรวจสอบท่ีตอ้งการเพ่ือตั้งค่าโหมดการตรวจสอบ เลือก M/OK เพื่อบนัทึกและกลบัไปยงัหนา้จอผูใ้ชใ้หม่ 

 

 

⚫ การลงทะเบียนด้วยใบหน้า 
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เลือก Face ในโหมดการตรวจสอบเพ่ือเขา้สู่หน้าการลงทะเบียนใบหนา้ ผูใ้ชต้อ้งหนัหนา้เขา้หากลอ้งเพ่ือให้มองเห็นไดบ้นหน้าจอของอุปกรณ์และสามารถ

มองเห็นคุณสมบติัท่ีส าคญัทั้งหมดของใบหนา้ได ้จากนั้นอยูน่ิ่งๆสักพกัระหว่างการลงทะเบียนใบหนา้ หนา้จอการลงทะเบียนมีดงัน้ี :  

 

⚫ การลงทะเบียนด้วยรหัส 

เลือก Password ในโหมดการตรวจสอบเพ่ือเขา้สู่หน้าการลงทะเบียนดว้ยรหสั ป้อนรหัสและป้อนใหม่อีกคร้ังแลว้เลือก M/OK. หากรหัสท่ีป้อนสองรหสั

เหมือนกนัระบบจะกลบัไปหนา้ผูใ้ชใ้หม่ 

 

หมายเหตุ : รหสัอาจประกอบดว้ยหน่ึงถึงแปดหลกัตามค่าเร้ิมตน้  
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 การค้นหาผู้ใช้ 

เลือกตวัเลือก All Users ใน User Mgt. จากนั้นป้อนคีย์เวิร์ดในแถบค้นหาของรายช่ือผู้ใช้ (คียเ์วิร์ดอาจเป็น ID, นามสกุล,หรือช่ือเต็ม). ระบบจะคน้หาผูใ้ชท่ี้

เก่ียวขอ้งกนักบัขอ้มูลท่ีป้อน 

 

 การแก้ไข้ผู้ใช้ 

เลือกผูใ้ชจ้ากรายการและเลือก Edit เพือ่เขา้สู้หนา้จอการแกไ้ข: 

   

หมายเหตุ : การด าเนินการแกไ้ขผูใ้ชจ้ะเหมือนกบัการเพ่ิมผูใ้ช ้ยกเวน้ว่าไม่สามารถแกไ้ข ID ผูใ้ชไ้ดเ้มื่อแกไ้ขรายละเอียดของผูใ้ช ้ 
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 การลบผู้ใช้ 

เลือกผูใ้ชจ้ากรายการและเลือก Delete เพื่อเขา้สู่หนา้จอ ท าการเลือกขอ้มูลผูใ้ชท่ี้จะลบแลว้กด  M/OK. 

   

หมายเหตุ : 

หากคุณเลือก Delete User, ขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ชจ้ะถูกลบ. เฉพาขอ้มูลใบหน้าเท่านั้นท่ีจะถูกลบหากเลือกลบแค่ใบหน้า  Delete Face  และเฉพาะรหัส

เท่านั้นท่ีถูกลบหากเลือกลบแค่ระหสั Delete Password  
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4 บทบาทของผู้ใช้ 

หากคุณตอ้งการก าหนดสิทธ์ิเฉพาะใดๆให้กบัผูใ้ชบ้างรายคุณสามารถแกไ้ข “บทบาทท่ีก าหนดโดยผูใ้ช”้ ภายใตเ้มนู User Role  

คุณสามารถก าหนดขอบเขตสิทธ์ิของบทบาทท่ีก าหนดได ้(ไม่เกิน 3 บทบาท)และผูท่ี้ลงทะเบียนแลว้นั้นคือ ขอบเขตสิทธ์ิของเมนูการท างาน  

เลือก User Role บนเมนูหลกัในหนา้จอ 

 

 เลือกรายการเพ่ือก าหนดบทบาทท่ีตอ้งการ เลือกตวัเลือก Enable Defined Role เพ่ือเปิดใชง้านบทบาทท าก าหนดน้ี เลือก Name และป้อนช่ือของ

บทบาท 
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 เลือก Define User Role เพื่อก าหนดสิทธ์ิให้กบับทบาท กด ESC เพื่อบนัทึกและกดกลบัหลงัจากก าหนดสิทธ์ิเสร็จสมบูรณ์ 

 

หมายเหตุ : คุณตอ้งเลือกคุณสมบติัในเมนูยอ่ย หากอุปกรณ์เปิดใชง้าน คุณสามารถก าหนดบทบาทให้กบัผูใ้ชไ้ดโ้ดย User Mgt. > New User > User Role. 

 

หากไม่มีการลงทะเบียนผูดู้แลระบบขั้นสูง อุปกรณ์จะแจง้ว่า "Please register super administrator user first!” (โปรดลงทะเบียนผูใ้ชข้ั้นสูงก่อน)หลงัจาก

เลือกแถบเปิดใชง้าน 
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5 การตั้งค่าการส่ือสาร 

เลือก COMM. บนเมนูหลกัเพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าการส่ือสารและตั้งค่าพารามิเตอร์ของการเช่ือมต่อ PC  

 

 การเช่ือมต่อ PC  

เพ่ือปรับปรุงความปลอดภยัของขอ้มูล โปรดตั้งค่า Comm Key ส าหรับการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์และ PC.  

ตอ้งป้อนรหสัการเช่ือมต่อก่อนจึงจะสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์กบัซอฟตแ์วร์ PC ไดห้ากตั้งค่า Comm Key ไว ้

เลือก PC Connection บนหนา้จอ Comm เพ่ือตั้งค่า Comm Key.  

 

รายการ ค าอธิบาย 

Comm Key รหสัเร้ิมตน้คือ 0 ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั ส าหรับ Comm Key อาจมีไดถ้ึง 1-6 หลกั 

Device ID 
เป็นหมายเลขประจ าตวัของอุปกรณ์ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1 และ 254 หากวิธีการส่ือสาร RS232/RS485, คุณตอ้งป้อน device 

ID ใหนหนา้การส่ือสารของซอฟตแ์วร์ 
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6 การตั้งค่าระบบ 

ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการใชง้านของอุปกรณ์ 

เลือก System บนเมนูหลกัในหนา้ 

 

 วันและเวลา 

เลือก Date Time บนหนา้จอของระบบ 

 

รายการ ค าอธิบาย 

Manual Date and Time สามารถตั้งวนัท่ีและเวลาดว้ยตวัเองและกด [M/OK] เพื่อบนัทึก 

24-Hour Time อุปกรณ์จะแสดงรูปแบบเวลา 24ชัว่โมง เมื่อเปิดใชง้าน 

Date Format เลือกรูปแบบวนัท่ี 
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หมายเหตุ : 

เมื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานเวลา (24 ชัว่โมง)และรูปแบบวนัท่ี (YYYY-MM-DD) สามารถคืนค่าเป็นค่าเร่ิมตน้ได ้แต่ไม่สามารถเรียกคืนวนัท่ีและเวลา

ของอุปกรณ์ได ้ 

ตวัอยา่งเช่น ผูใ้ชต้ั้วเวลาของอุปกรณ์  (18:35 ของวนัท่ี 15 มีนาคม 2019) เป็น  18:30 ของวนัท่ี 1 มกราคม 2020 หลกัจากกูค้ืนการตั้งค่าจากโรงงานแลว้เวลา

ของอุปกรณ์ยงัคงเป็น  18:30 ของวนัท่ี 1 มกราคม 2020 

 การตั้งค่าการเข้างาน 

เลือก Attendance เพื่อเขา้หนา้จอของระบบในการแกไ้ขบทบาทของการท างานตาม 

 

รายการ ค าอธิบาย 

Duplicate Punch Period (m) ภายในเวลาท่ีก าหนด (หน่อย: นาที) การบนัทึกเขา้งานท่ีซ ้ากนัจะไม่ถูกสงวนไว ้(ค่าอยูใ่นช่วง 1 ถึง 999999 นาที) 

Attendance Log Alert 
เมื่อพ้ืนท่ีจดัเก็บเหลือน้อยกว่าค่าท่ีตั้งไวอุ้ปกรณ์จะแจง้เตือนผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติัถึงขอ้มูลการจดัเก็บท่ีเหลือ สามารถ
ปิดใชง้านหรือตั้งค่าเป็นค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9999 

Periodic Del of ATT Data 
จ านวนบนัทึกการเขา้ร่วมท่ีอนุญาตให้ลบไดใ้นคร้ังเดียว เมื่อมีท่ีเก็บขอ้มูลสูงสุด สามารถปิดใชง้านหรือตั้งค่าเป็น
ค่าตั้งแต่ 1 ถึง 999. 

Authentication Timeout(s) 
ช่วงเวลาท่ีขอ้ความ "Successful Verification" ปรากฏขึ้น 

ค่าท่ีใชไ้ด ้: 1~9 วินาที 

Face comparison Interval(s) 
ช่วงเวลาเปรียบเทียบใบหนา้เพ่ือตั้งค่าช่วงเวลาส าหรับการจบัคู่แม่แบบใบหนา้ตามตอ้งการ 

ค่าท่ีใชไ้ด ้: 0~9 วินาที 
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 พารามิเตอร์ใบหน้า 

เลือกตวัเลือก Face บนหนา้จอของระบบ  

 

รายการ ค าอธิบาย 

1:N Threshold Value 

ภายใตโ้หมดการตรวจสอบ 1:N การตรวจสอบจะส าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างใบหนา้ท่ีไดม้าและเทม
เพลตใบหนา้ท่ีลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากว่าค่าท่ีตั้งไว ้

ค่าท่ีถูกตอ้งอยูใ่นช่วง 0 ถึง 100 ย่ิงเกณฑสู์งอตัราการตดัสินผิดก็จะย่ิงต าลงและการปฏิเสธท่ีสูงขึ้นและในทาง
กลบักนั แนะน าให้ใชค้่าเร้ิมตน้ 75  

1:1 Threshold Value 

ภายใตโ้หมดการตรวจสอบ 1:1 การตรวจสอบจะส าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างใบหนา้ท่ีไดม้าและเทม
เพลตใบหนา้ท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าท่ีตั้งไว ้
 ค่าท่ีถูกตอ้งอยูใ่นช่วง 0 ถึง 100 ย่ิงเกณฑสู์งอตัราการตดัสินผิดก็จะย่ิงต าลงและการปฏิเสธท่ีสูงขึ้นและในทาง
กลบักนั แนะน าให้ใชค้่าเร้ิมตน้ 63 

Face Enrollment Threshold 
ในระหว่างการลงทะเบียนใบหนา้ การเปรียบเทียบแบบ 1:N ใชเ้พ่ือก าหนดว่าผูใ้ชเ้คยลงทะเบียนมาก่อนหรือไม่ 

เมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาพใบหนา้ท่ีไดม้าและเทมเพลตใบหนา้ท่ีลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากว่าเกณฑท่ี์ตั้ง
ไวแ้สดงว่าใบหนา้นั้นไดรั้บการลงทะเบียนแลว้ 

Face Pitch Angle  

ความคลาดเคลื่อนของมุม (จากบนลงล่างและในทางกลบักนั) ของใบหนา้ส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบ
ใบหนา้ 
หากมุมเอียงของใบหนา้เกินค่าท่ีตั้งไว ้มนัจะถูกกรองโดยอลักอริทึม คือถูกเวน้และจะไม่มีการลงทะเบียนและเปาร
เปรียบเทียบ 

FRR FAR 
เกณฑ์การจับคู่ที่แนะน า 

1:N 1:1 

High Low 85 80 

Medium Medium 82 75 

Low High 80 70 
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Face Rotation Angle  
เป็นค่าเผื่อมุมของการหมุนของใบหนา้ส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบเทมเพลตใบหนา้ 

หากมุมเอียงของใบหน้าเกินค่าท่ีตั้งไว ้มนัจะถูกกรองโดยอลักอริทึม คือถูกเวน้และจะไม่มีการลงทะเบียนและเปาร
เปรียบเทียบ 

Image Quality เป็นการก าหนดคุณภาพของภาพส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหน้า ค่าท่ีสูงขึ้นภาพท่ีตอ้งกาก็จะย่ิง
ชดัเจนขึ้น 

Minimum Face Size 

จ าเป็นส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหน้าหากขนาดของวตัถุเล็กกว่าค่าท่ีตั้งไวว้ตัถนั้นจะถูกกรองและ
ไม่บนัทึกภาพใบหนา้ 

ค่าน้ีเป็นค่าระยะเปรียบเทียบใบหน้าย่ิงบุคคลนั้นอยู่ไกลเท่าไรใบหน้าก็จะย่ิงเล็กลงและอลักอริทึมจะได้พิกเซล
ใบหน้าท่ีเลก็ลง ดังนั้นการปรับพารามิเตอร์น้ีสามารถปรับระยะการเปรียบเทียบใบหน้าท่ีไกลท่ีสุดได ้เมื่อค่าเป็น 0 
ระยะการเปรียบเทียบใบหนา้จะไม่จ ากดั 

LED Light Trigger Value ควบคุมการเปิดและปิดไฟ LED ค่าย่ิงมากไฟ LED จะย่ิงเปิดบ่อยขึ้น  

Motion Detection Sensitivity 
เป็นการวดัปริมาณการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของกลอ้งท่ีมีคุณสมบติัในการตรวจจบัการเคร่ืองไหวท่ีเป็นไปได้  
โดยปลุกเคร่ืองจากโหมดสแตนด์บายไปยงัหน้าจอ ค่าย่ิงมากระบบก็จะย่ิงมีความอ่อนไหวมากขึ้นเช่นหากตั้งไว้
สูงขึ้นหนา้จอจะถูกเรียกใชง้านไดง่้ายและบ่อยมาก 

Live Detection  ตรวจพบความพยายามปลอดแปลงโดยระบุแหล่งท่ีมาของตวัอย่างไบโอเมตริกซ์เป็นมนุษยท่ี์มีชีวิตหรือเป็นตวัแทน
ปลอมโดยการใชภ้าพแสงท่ีมองเห็นได ้

Live Detection Threshold ช่วยในการตดัสินว่าภาพท่ีมองเห็นนั้นมาจากร่ายกายท่ีมีชีวิตหรือไม่ ย่ิงค่ามากเท่าใดประสิทธิภาพการป้องกนัการ
ปลอมแปลงแสงท่ีมองเห็นก็จะย่ิงดีขึ้นเท่านั้น 

Anti-spoofing using NIR ใชก้ารถ่ายภาพดว้ย Infrared เพื่อระบุและป้องกนัการโจมตีภาพถ่ายและวิดีโอปลอม 

WDR Wide Dynamic Range (WDR) เป็นการปรับสมดุลแสงและขยายการมองเห็นภาพส าหรับวิดีโอเฝ้าระวงัภายใตฉ้าก
แสงท่ีมีความต่างสูงและปรับปรุงการระบุวตัถุภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีสว่างและมือ 

Anti-flicker Mode ใชก้็ต่อเมื่อไม่ไดเ้ปิดโหมด WDR ช่วยลดการกระพริบเมื่อหนา้จอของอุปกรณ์กระพริบท่ีความถีเดียวกบัแสง  

Face Algorithm 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอลักอริทึมใบหนา้และหยดุการอปัเดตเทมเพลตใบหนา้ชัว่คราว 

 

 

หมายเหตุ : 

การปรับค่าของแสงและพารามิเตอร์คุณภาพท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบอย่างรุ่นแรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โปรดปรับพารามิเตอร์การเปิด

แสงภายใตค้ าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีบริการหลงัการขายของบริษทัของเราเท่านั้น  

 รีเซตค่าโรงงาน 

คืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์กลบัเป็นสถานะโรงงานเช่นการตงัค่าการส่ือสาร การตั้งค่าระบบ ฯลฯ 

(จะไม่ลา้งขอ้มูลผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียน) 

เลือกตวัเลือก Reset บนหนา้จอของระบบ เลือก OK เพื่อรีเซต 
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 อัพเกรดผ่าน USB  

ใส่ดิสก์ USB พร้อมไฟล์อพัเกรดลงนในพอร์ต USB ของอุปกรณ์และในหน้าจอเร้ิมกด [M/OK] > System > USB Upgrade เพ่ือด าเนินการอปัเกรดเฟิร์ม

แวร์ให้สมบูรณ์ 

เลือกตวัเลือก USB Upgrade บนหนา้จอของระบบ 

 

หมายเหตุ : หากตอ้งการไฟลอ์พัเกรดโปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิคของเรา ปฏิเสธการอปัเกรดเฟิร์มแวร์ภายใตส้ถานการณ์ปกติ  
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7 การตั้งค่าการปรับแต่ง 

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอินเทอร์เฟซไดภ้ายใตต้วัเลือกต่อไปน้ี 

เลือกตวัเลือก Personalize บนเมนูหลักในหน้าจอ 

 

 การตั้งค่าอินเทอร์เฟซ 

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซหลกัได้ 

เลือกตวัเลือก User Interface บนหนา้จอการปรับแต่ง  

 

รายการ ค าอธิบาย 

Wallpaper เพื่อเลือกวอลเปเปอร์หนา้จอหลกัตามความชอบส่วนการปรับแต่งของคุณ 

Language เพื่อเลือกภาษาของอุปกรณ์ 
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Menu Screen Timeout (s) 
เมื่อไม่มีการท างานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าท่ีตั้งไว ้อุปกรณ์จะกลบัไปท่ีหนา้จอเร้ิมตน้อตัโนมติั คุณสามารถปิดใชง้าน
ฟังกช์นัหรือตั้งค่าระหว่าง 60 ถึง 99999 วินาที 

Idle Time To Slide Show 
(s) 

เมื่อไม่มีการท างานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าท่ีตั้งไว ้สไลด์โชว์จะเร้ิมเล่น สามารถปิดใช้งานได้หรือคุณอาจตั้ งค่า
ระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที 

Slide Show Interval (s) 
หมายถึงช่วงเวลาในการสลบัภาพสไลด์โชว ์ฟังก์ชนัน้ีสามารถปิดใชง้านไดห้รือคุณอาจก าหนดช่วงเวลาระหว่าง  3 ถึง 
999 วินาที 

Idle Time to Sleep (m) 
หากเปิดใช้งานโหมดสลีปเมื่อไม่มีการท างานบนอุปกรณ์จะเขา้สู่โหมดสแตนด์บาย กดปุ่ มหรือน้ิวใดก็ได้เพ่ือกลบัสู่
โหมดท างานปกติ คุณสามารถปิดใชง้านฟังกช์นัน้ีหรือตั้งค่าไดภ้ายใน 1-999 นาที 

Main Screen Style เพื่อเลือกรูปแบบหนา้จอหลกัตามความตอ้งการส่วนการปรับแต่งของคุณ 

 การตั้งค่าเสียง 

เลือก Voice บนหนา้จอการปรับแต่ง  

 

รายการ ค าอธิบาย 

Voice Prompt เลือกว่าจะเปิดใชง้านเสียงเตือนระหว่างการใชง้านหรือไม่ กด [M/OK] เพื่อเปิดใชง้าน 

Touch Prompt เลือกว่าจะเปิดใชง้านเสียงแป้นพิมพข์ณะกดแป้นพิมพห์รือไม่ กด [M/OK]  เพ่ือเปิดใชง้าน 

Volume ปรับระดบัเสียงของอุปกรณ์ กด  key เพ่ือเพ่ิมเสียง กด  key  เพื่อลดระดบัเสียง 
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 การก าหนดการตั้งค่ากระด่ิง 

หลายบริษทัเลือกท่ีจะใชก้ระด่ิงเพ่ือแสดงถึงเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีและเวลานอกหน้าท่ี เมื่อถึงเวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับกระด่ิงอุปกรณ์จะเล่นเสียงเรียกเขา้ ท่ีเลือก

โดยอติัโนมติัจนกว่าระเวลาเสียงเรียกเขา้จะผา่นไป 

เลือกตวัเลือก Bell Schedules บนหนา้จอการปรับแต่ง 

 

⚫ การเพ่ิมกระด่ิง 

เลือกตวัเลือก New Bell Schedules บนหนา้จอ Bell Schedules กด [M/OK] เพ่ือเปิดใชง้านสถานะของกระด่ิง 

   

 คณุสามารถตั้งวนัท่ีและเวลา กด [M/OK] เพื่อบนัทึก 

 ตั้งค่าการเล่นซ ้า,เลือกเสียงเรียกเขา้,และเลือกการหน่วงเวลากระด่ิงภายใน 
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⚫ การแก้ไขกระด่ิง 

บนหนา้จอ All Bell Schedules ให้เลือกรายการกระด่ิงท่ีจะแกไ้ข 

   

เลือก Edit เพ่ือแก้ไขตารางเวลากระด่ิง วิธีการแก้ไขก็เหมือนกันกับการเพ่ิมกระดิ่งใหม่ 

⚫ การลบกระด่ิง 

บนหนา้จอ All Bell Schedules ให้เลือกรายการกระด่ิงท่ีตอ้งการลบ 

   

เลือก Delete และเลือก [Yes]  เพื่อตอ้งการลบการก าหนดกระด่ิง 
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 ตัวเลือกแบบ Punch States  

เลือกตวัเลือก Punch State Options บนหนา้จอการปรับแต่ง 

 

รายการ ค าอธิบาย 

Punch State Mode 

 

เลือกโหมด punch state ภายใตต้วัเลือกของเมนูคือ :  

Off: เลือกตวัเลือก punch state เป็นการปิดฟังกช์นัหลกั ส าหรับการตั้งค่า punch state ภายใตแ้ผนท่ีคียล์ดั Shortcut 
Key Mappings เมนูไม่ถูกตอ้ง 

Manual Mode: เลือกเพ่ือสลับปุ่ ม  punch state ด้วยตัวเอง และ  punch state จะห้ายไปหลังจาก Punch State 
Timeout. หมดเวลา 

Auto Mode: เพ่ือให้โหมดน้ีท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง จ าเป็นตอ้งตั้งค่าเวลาการสลบัปุ่ ม punch state ในแผนท่ีคียล์ดั 
Shortcut Key Mappings. หลงัจากนั้น punch state อุปกรณ์จะดึงขอ้มูลอตัโนมติัตามเวลาในการเปลี่ยนของแผน
ท่ีของคียล์ดั Shortcut Key Mapping. 

Manal และ Auto Mode: ในโหมดน้ี หนา้จอหลกัจะแสดงปุ่ มสลบัอตัโนมติั punch state ในขณะเดียวกนัก็รองรับ
การสลบัปุ่ ม punch state ดว้ยตนเอง หลงัจากหมดเวลาปุ่ ม punch state จะสลบัจาก Manal เป็น Auto  

Manual Fixed Mode: ในโหมดน้ีปุ่ ม punch state จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนดว้ยตนเองในคร้ังต่อไป 

Fixed Mode: แสดงเฉพาะ punch state แบบคงท่ี และไม่สามารถสลบัได ้

Punch State Timeout(s) เป็นเวลาท่ีแสดงสถานะของปุ่ ม punch state ค่าอยุใ่นช่วง 5~999 วินาที 

Punch State Required 

เลือกว่าจะตอ้งเลือกสถานการณ์เขา้งานหลงัจากตรวจสอบหรือไม่  

ON: ตอ้งเลือกสถานะการเขา้งานหลงัจากตรวจสอบ 

OFF: ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกสถานะการเขา้งานหลงัจากตรวจสอบ 

 การท าแผนที่ของคีย์ลัด 

คียล์ดัสามารถก าหนดเป็นคียห์รือคียข์องฟังกช์นัเมนู เมื่ออุปกรณ์อยูบ่นหนา้จอหลกั การกดคียล์ดัจะแสดงสถานะการเขา้งานหรือเขา้หน้าจอหลกัการท างาน

ของเมนู 
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เลือกตวัเลือก Shortcut Key Mappings บนหนา้จอการปรับแต่ง 

   

ในการตั้งเวลาสลับอัตโนมัติ : 

เลือกคียล์ดัใดๆและเลือก Punch State Options ใน Function เพ่ือตั้งเวลาสลบัอตัโนมติั  

Auto Switch: มีการก าหนดเวลาท่ีแตกต่างกนัส าหรับตวัเลือก Punch State เมื่อถึงเวลาท่ีตั้งไวอุ้ปกรณ์จะเปลี่ยนสถานะการเขา้งานโดยอตัโนมติั  

หมายเหตุ : 

เมื่อตั้งค่าคียล์ดัเป็น Punch State Key,  แต่ไดเ้ลือกโหมด OFF ในโหมด Punch State Mode (Personalize > Punch State Options > Punch State Mode 

> เลือก OFF), จากนั้นคียล์ดัจะไม่ถูกเปิดใชง้าน  
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8 การจัดการข้อมูล 

ช่วยในการลบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในอุปกรณ์ 

เลือกตวัเลือก Data Mgt. บนเมนูในหนา้จอหลกั  

 

 การลบข้อมูล 

เลือกตวัเลือก Delete Data บน Data Mgt. ในหนา้จอ 
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รายการ ค าอธิบาย 

Delete Attendance Data เพื่อลบขอ้มูลการเขา้งานทั้งหมดในอุปกรณ์ 

Delete All Data เพ่ือลบขอ้มูลและบนัทึกการเขา้ถึงของผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนทั้งหมด 

Delete Admin Role เพื่อลบสิทธ์ิของผูดู้แลระบบ  

Delete Wallpaper เพ่ือลบภาพพ้ืนหลงัทั้งหมดในอุปกรณ์ 

Delete Screen Savers ลบโปรแกรมรักษาหนา้จอในอุปกรณ์ 

หมายเหตุ : เมื่อลบบนัทึกการเขา้ถึง , รูปภาพผูเ้ขา้งาน,หรือรูปภาพบญัชีด า คุณสามารถเลือกลบทั้งหมดหรือลบตามช่วงเวลา การเลือกลบตามช่วงเวลาคุณ

ตอ้งตั้งค่าช่วงเวลาเฉพาะ เพ่ือลบขอ้มูลทั้งหมดดว้ยช่วงเวลา 

 

 

 

เลือกลบตามช่วงเวลา  ก าหนดช่วงเวลาและเลือก Confirm(OK). 
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9 การจัดการแผนก 

การสร้างโครงสร้างขององค์กรบริษทัและการจดักะแผนกเป็นส่ิงจ าเป็นในการดูขอ้มูลแผนกของอุปกรณ์ ในตวัเลือกเมนู คุณสามารถเพ่ิม แกไ้ข หรือลบ

แผนกได ้ 

เลือก Department บนเมนูหลกัในหนา้จอ  

 

 การเพ่ิมแผนก 

1. เลือก Add Dept. และกด [M/OK] เพื่อเขา้สู่หนา้จอ 
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2. เลือก Dept. Name และป้อนช่ือแผนกโดยใชวิ้ธีการป้อน T9 

 

3. เลือก Dept. Shifting ของแผนก  

 

หมายเหตุ :  

1. อุปกรณ์จะก าหนดหมายเลขให้กบัแผนกโดยอตัโนมติัเร้ิมตั้งแต่ 1 เป็นตน้ไป 

2. Dept. Shift: เลือกการท างานของผูใ้ชท้ั้งหมดของแผนกสามารถตั้งกะไดใ้นชุด Shift set > Shifts setting, โดยตั้งค่ากะไดสู้งสุด 24 กะโดยค่าเร้ิมตน้ 

อา้งถึงส่วนของกะ Shift Set  
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 การแก้ไขแผนก 

โดยค่าเร้ิมตน้จะมีแผนกอยู่ 8 แผนก คุณสามารถแกไ้ขช่ือแผนกและกะแผนกได ้แต่ไม่สามารถลบไดน้อกจากแผนกเร้ิมตน้ 8 แผนกแลว้ยงัสามารถแกไ้ข

และลบแผนกเพ่ิมเติมไดอี้กดว้ย  

 

1. เลือก Dept. Lists และกด [M/OK] เพื่อเขา้สู่หนา้จอ 

 

2. เลือกแผนกท่ีจะแกไ้ขและกด [M/OK] เพื่อเขา้สู่หนา้จอ 

 

3. แกไ้ข Dept. Name และ Dept. Shifting และกด [M/OK] เพื่อบนัทึก 

    การแกไ้ขแผนกเหมือนกบัการเพ่ิมแผนก Add Dept. 
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 การลบแผนก 

ช่วยในการลบแผนกอยา่งนอ้ยหน่ึงแผนกตามความจ าเป็น 

 

1. เลือก Dept. Lists และกด [M/OK] เพื่อเขา้สู่หนา้จอ 

 

2. เลือกแผนกท่ีตอ้งการลบและกด [M/OK] เพื่อเขา้สู่หนา้จอ 

 

3. เลือก Delete และกด [M/OK]. 

หมายเหตุ : เฉพาะแผนกอ่ืนท่ีไม่ใชแ้ผนกเร้ิมตน้ 8 แผนกในเคร่ืองเท่านั้นท่ีสามารถลบได ้  
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10 การตั้งค่ากะ 

เป็นการก าหนดกฎของกะเขา้ท างานท่ีจะใชแ้ละก าหนดเวลาพนกังาน 

เลือกตวัเลือก Shift Set บนเมนูหลกัในหนา้จอ 

 

 กฎการเข้างาน 

สถิติการเขา้งานทั้งหมดด าเนินการตามกฎการเขา้งาน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งตั้งค่ากฎการเขา้งานของพนักงานก่อน รวมถึงวิธีการค านวณการลาและประเภท

การจดัตารางเวลา เมื่อตั้งกฎการเขา้ร่วมแลว้ ไม่แนะน าให้แกไ้ขบ่อยคร้ังเน่ืองจากอาจส่งผลต่อการค านวณการเขา้ท างานและอาจท าให้เกิดความสับสน

วุ่นวายในการก าหนดเวลา หากมีการแกไ้ขในช่วงกลางเดือน  

เลือก Attendance Rule  บนการตั้งค่ากะในหนา้จอ  
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รายการ ค าอธิบาย 

Count Late On-duty 
ตั้งเวลาการค านวณหลงัจากมาสายของพนกังานเร้ิมท างาน หากปิดการใชง้าน การค านวณเวลาจะเร้ิมตน้ตอน
ท างาน  

Count Leave Off-duty 
ตั้งเวลาการค านวณหลงัจากท างานของพนักงานเร้ิมท างาน หากปิดการใชง้าน การค านวณเมื่อส้ินสุดชัว่โมง
การท างาน  

Schedule Type 

อุปกรณ์รองรับทั้งแผนกและการตั้งเวลาตามส่วนบุคคล 

หากบริษทัใชต้ารางเวลาเดียวกนัจะตอ้งก าหนดเพียงแผนกเดียวและแนะน าให้จดัตารางตามแผนก 

หากแผนกมีตารางเวลาตามล าดบัขอแนะน าให้จดัก าหนดการตามแผนก 

หากพนกังานมีการเปลี่ยนแปลงกะท่ีแตกต่างกนัขอแนะน าให้จดักะตามก าหนดแต่ละบุคคล 

Default Shift เมื่อใชก้ารจดักะก าหนดตามบุคคล การเปลี่ยนแปลงเร้ิมตน้ไม่ไดก้ าหนดเวลากะทั้งหมดท่ีใชก้บัพนกังาน 

SAT On-duty เปิดใชง้านว่าจะท างานตามปกติในวนัเสาร์หรือไม่ 

SUN On-duty เปิดใชง้านว่าจะท างานตามปกติในวนัอาทิตยห์รือไม่ 

 การตั้งค่ากะ 

เลือก Shift Setting บนการตั้งค่ากะในหนา้จอ 

 

เลือกกะในรายการและกด [M/OK]. 

 

ใชวิ้ธีการป้อนขอ้มูลดว้ย T9 เพื่อป้อนช่ือกะ "Shift Name” และก าหนดเวลาเร้ิมตน้และเวลาส้ินสุดท่ีตอ้ง 
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หมายเหตุ : อุปกรณ์รองรับกะได้สูงสุด 24 กะรวมถึงกะเร้ิมตน้สองกะ  (กะท่ี 1 และกะท่ี 2) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถแก้ไขได้และกะเดียวจะมี

ช่วงเวลาสูงสุดสามช่วง  

 การก าหนดตารางเวลา 

ควรก าหนดเวลากะตามสะภาพท่ีแทจ้ริงของบริษทั หากไม่มีการตั้งค่าเวลากะระบบจะค านวณการเขา้งานตามกะเร้ิมตน้ท่ีตั้งไวใ้นกฎการเขา้ท างาน 

เลือก Schedule บนการตั้งค่ากะในหนา้จอ  
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⚫ การก าหนดตารางเวลาตามแผนก 

เลือก Shift Set > Attendance Rule > Schedule Type > Dept. Shifting เพื่อก าหนดเวลากะตามแผนก 

   

เมื่อมีการเลือกกะใหก้บัแผนกหน่ึง กะจะถูกน าไปใชก้บัสมาชิกทกุคนในแผนก 

⚫ การก าหนดตารางเวลาตามบุคคล 

เลือก Shift Set > Attendance Rule > Schedule Type > Personal Shift เพื่อก าหนดเวลากะตามบุคคล 

1. Add Schedule 

1) กด [M/OK] เพื่อเขา้สู้หนา้จอการก าหนดเวลาและเลือกเพ่ิมกะบุคคล Add Personal Shift. 

 

2) ป้อน  ID อุปกรณ์จะแสดงช่ือโดยอตัโนมติัเลือกช่ือกะและกด [M/OK]. 

 

3) กด [ESC] เพื่อออกและบนัทึก  



LFace10  คูม่ือผูใ้ชง้าน 

ห น้ า  | 49     

2. การแก้ไขตารางเวลา 

ป้อนรายการกะส่วนบุคคล Personal Shift Lists  เพื่อแกไ้ขเมื่อจ าเป็นตอ้งปรับตารางเวลาของพนกังานแต่ละคน 

เลือก Personal Shift Lists บนกะบุคคลในหนา้จอ 

 

1) เลือกตารางเวลาของผูใ้ชแ้ละกด [M/OK]. 

 

2) เลือกแกไ้ข Edit,กด [M/OK] เพื่อป้อนและแกไ้ขช่ือกะ "Shift Name" ของผูใ้ช ้

 

หมายเหตุ :  ไม่สามารถแกไ้ข User ID ได ้การด าเนินการอ่ืนๆจะเหมือนกบัการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมกะ   
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3. การลบกะ 

ไปท่ีรายการ Personal Shift Lists,  เพื่อลบตารางเวลาของพนกังานท่ีไม่จ าเป็นอีกต่อไป 

เลือกรายการ Personal Shift Lists  บนหนา้จอกะส่วนบุคคล 

 

1) เลือกตารางเวลาของผูใ้ชแ้ละกด [M/OK]. 

 

2) เลือก Delete กด [M/OK] และเลือก“OK”  เพื่อลบกะส าเร็จ 
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11 รายงาน 

รายการเมนูน้ีช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานสถิติเก่ียวกบัการเขา้งานหรือรายงานการตั้งค่าการเขา้งานไปยงั USB flash drive หรือ  SD card คุณยงั

สามารถอปัโหลดรายงานการตั้งค่าการเขา้งานพร้อมกะท่ีก าหนดและตารางเวลาของพนกังานได ้อุปกรณ์ให้ความส าคญักบัตารางเวลา ในรายงานการตั้งค่า

การท างาน  

เลือก Report บนเมนูหลกัในหนา้จอ 

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนแรกให้เสียบ USB flash drive เขา้ในช่องเสียบ USB ของเคร่ืองและหลงัจากนั้นเขา้สู่เมนูหลกัเพ่ือด าเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงาน Report. 

 ดาวน์โหลดรายงาน Att. 

เลือก Download Att. Report และกด [M/OK]. 
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ตั้งเวลาท่ีเร้ิมปฏิบติัหนา้ท่ีและกด [M/OK]. 

 

ตั้งเวลาส้ินสุดปฏิบติัหนา้ท่ีและกด [M/OK]. 

 

เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลส าเร็จกด [M/OK] เพ่ือน า USB disk หรือ SD card ออก SSRTemplateS.xls จะถูกจัดเก็บไว้ใน  USB disk หรือ SD card ข้อมูล

ตารางเวลา,สถิติการท างาน,รายงานการบนัทึกท างาน,รายงานสถิติขอ้ยกเวน้,และรายงานของ Card บน PC รายงานต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลก่อนหนา้น้ี : 

เพ่ือให้รายงานเขา้ใจไดง่้ายขึ้น รายงานท่ีมีการบนัทึกการเขา้งานสองวนัของพนกังานส่ีคนถูกจดัเตรียมไวเ้ป็นตวัอยา่ง 

  



LFace10  คูม่ือผูใ้ชง้าน 

ห น้ า  | 53     

❖ Schedule Information Report: รายงานช่วยให้คุณสามารถดูบนัทึกตารางเวลาของพนกังานทุกคน  

 

❖ Statistical Report of Attendance:  รายงานช่วยให้คุณสามารถสืบคน้การเขา้งานของแต่ละคนในช่วงเวลาท่ีก าหนด สามารถค านวณเงินเดือนได้

โดยตรงจากรายงานน้ี  

 

หมายเหตุ : หน่วยชัว่โมงการท างานและชัว่โมงการท างานล่วงเวลาในรายงานสถิติการท างานคือ HH: MM. ตวัอย่าง 17:50 ระบุว่าเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี

คือ 17 ชัว่โมง 50 นาที 

❖ Attendance Record Report: รายงานจะแสดงรายการบนัทึกการเขา้งานประจ าวนัของพนกังานทุกคนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

❖ Exception Statistic Report: รายงานจะแสดงขอ้ยกเวน้การเขา้งานของพนกังานทุกคนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ือให้แผนกการเขา้งานจดัการกบั

ขอ้ยกเวน้และยืนยนักบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและหวัหน้างานของพวกเขา  
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❖ Card Report: รายงานสามารถใชก้าร์ดเวลาแทนไดแ้ละสามารถส่งไปยงัพนกังานแต่ละคนเพื่อยืนยนั 

 

 การดาวน์โหลดการตั้งค่ารายงาน Att.  

ถา้หากกะมีความซับซ้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลไม่ได้รับการแกไ้ข ขอแนะน าให้ดาวน์โหลดรายงานการตั้งค่าการท างานและก าหนดกพและ

ก าหนดเวลาส าหรับพนกังานในรายงานการตั้งค่าการท างาน 

เลือก Download Att. Setting Report และกด [M/OK]. 

   

เปิดการตั้งค่า "AttSettingE.xls" ใน USB disk หรือ SD card บน PC ตั้งค่ารายงานกะการท างาน การเปลี่ยนแปลงกะการท างานจะแสดงบนหน้าจอ  (ส าหรับ

รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูการตั้งค่ากะ Shift Setting.  คุณสามารถปรับเปลี่ยน 24 กะและเพ่ิมกะอ่ืนๆไดห้ลงัจากการปรับเปลี่ยน กะการท างานจะเหนือกว่า

กะท่ีอยูใ่นเคร่ือง 
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เซตการตั้งค่าตารางเวลาของรายงาน 

ป้อน ID, Name, และ Department ตามล าดับทางด้านซ้ายของรายงาน Schedule Setting Report. ก าหนดกะส าหรับพนักงานทางด้านขวาของรายงาน 

Schedule Setting Report, ก าหนดการโดยกะท่ี 1–24 เป็นกะเพ่ือตั้งค่ารายงาน Attendance Setting Report. กะท่ี 25 มีไวส้ าหรับการลาและกะท่ี 26 มีไว้

ส าหรับการออก 

 

หมายเหตุ :  

1. กะเพียง 31 วนัสามารถจดัเรียงในรายงานการตั้งตารางเวลาเดียว ตวัอยา่งเช่น หากวนัท่ีตารางเวลา 2020-1-1 รายงานการตั้งค่าตารางเวลาประกอบด้วย 

31 วนัหลงัจาก  2020-1-1, นั้นคือก าหนดไวต้ั้งแต่ปี 2020-1-1 ถึง 2020-1-31. หากวนัท่ีตารางเวลาคือ 2020-1-6รายงานการตั้งค่าตารางเวลาจะมี 31 วนั

หลงัจาก 2020-1-6 นั้นคือตารางเวลาจาก 2020-1-6 ถึง 2020-2-5.  

2. ถา้หากไม่มีการตั้งค่ารายงานตารางเวลา พนกังานทุกคนจะใชร้ายงานท่ี 1 ตามค่าเร้ิมตน้ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงสันศุกร์ 

 อัปโหลดการตั้งค่ารายงาน ATT. 

หลงัจากตั้งค่าตารางเวลาการท างานแลว้ ให้บนัทึก “Setting Report.xls”  ไปยงั USB flash drive และใส่ USB flash drive ไปยงัช่องเสียบ USB ของอุปกรณ์ 

เลือก Upload Att. Setting Report บนหนา้จอรายงานและกด [M/OK]. 

  

ป้อนเวลำท ำงำนและสิน้สดุกำรท ำงำนในคอลมันท์ี่เก่ียวขอ้ง
โดยเขตเวลำแรกจะเป็นเวลำท ำงนหรือสิน้สดุท ำงำนของเวลำ  
1 ของกำรตัง้ค่ำกะ Shift Setting, และเขตเวลำที่สองจะเป็น
เขตเวลำท ำงำนหรือสิน้สดุกำรท ำงำนท่ี 2  

ส ำหรับรูปแบบของตำรำงเวลำที่ถูกตอ้งโปรดดูที่  "รูปแบบ
เวลำที่ถูกตอ้งที่ใชใ้นรำยงำนกำรตัง้ค่ำคืออะไร" อยู่ใน "Self-
Service Attendance Terminal FAQs." 
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หลงัจากอปัโหลดแลว้ให้ถอด USB disk หรือ SD card ในขณะน้ีขอ้มูลกะของพนักงานและแผนกในการตั้งค่ารายงานสามารถดูได้ตามล าดับโดยผูใ้ช้ 

จดัดการหมายเลขกะและแผนกท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์ หรือขอ้มูลขา้งตน้และขอ้มูลการตั้งตารางเวลาสามารถดาวน์โหลดมาแบบมาตรฐาน 

หมายเหตุ : หากรูปแบบของเวลาท่ีก าหนดไม่ถูกตอ้ง, ให้อปัโหลดการตั้งค่ารายงานใหม่อีกคร้ังหลงัจากแกไ้ข 

 การตั้งค่า 

ตั้งค่าว่าซิงคร์ายงานการ์ดและแยกแยะ ID ของอุปกรณ์เมื่อดาวน์โหลดรายงานการท างาน 

เลือก Setting บนหนา้จอรายงานและกด [M/OK]. 
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12 การจัดการผ่าน USB  

อปัโหลดหรือดาวน์โหลดขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใช้ USB disk. 

ก่อนการ uploading/downloading ขอ้มูลจาก/ไปยงัe USB disk, ให้ท าการเสียบ USB disk ไปยงัช่องเสียบ USB ก่อน 

เลือก USB Manager บนเมนูหลกัในหนา้จอ 

 

 การดาวน์โหลด USB  

เลือก  Download บนหนา้จอการจดัการ USB  

 

รายการ ค าอธิบาย 

Attendance Data น าเขา้ขอ้มูลการท างานทั้งหมดจากอุปกรณ์ไปยงั USB disk. 

User Data น าเขา้ขอ้มูลผูใ้ชท้ั้งหมด,ลายน้ิวมือ,และภาพใบหน้าจากอุปกรณ์ไปยงั USB disk 
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 อัปโหลดผ่าน USB  

เลือก Upload บนหนา้จอการจดัการ USB  

 

Item Description 

Screen Saver 
การอปัโหลดโปรแกรมรักษาหนา้จอทั้งหมดจก USB disk ไปยงัอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก [Upload selected picture] หรือ 
[Upload all pictures]. รูปภาภพจะแสดงเป็นสกรีนหนา้หลกัของอุปกรณ์หลงัจากอปัโหลด 

Wallpaper 
ในการอัปโหลดภาพพ้ืนหลังทั้ งหมดจาก USB disk ไปยงัอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก  [Upload selected picture] หรือ 
[Upload all pictures]. ภาพจะแสดงเป็นภาพพ้ืนหลงัหลงัจากอปัโหลด 

User Data อปัโหลดขอ้ความท่ีจดัเก็บใน USB disk ไปยงั terminal. 

 ตัวเลือกการดาวน์โหลด 

เลือก Download Options บนหนา้จอการจดัการ USB Manager  

 

กด [M/OK] เพื่อเลือกเปิดหรือปิดการท างาน [Encrypt Attendance Data] และ [Delete ATT Data] options. 

ข้อสังเกต : ด้วยการเปิดใช้งานการเขา้รหัสขอ้มูลเขา้งาน การดาวน์โหลดขอ้มูลด้วยการเขา้รหัสเพ่ือความปลอดภยัท่ีดีขึ้น ขอ้มูลการเขา้งานท่ีเขา้รหัส

สามารถน าเขา้ไดใ้นซอฟตแ์วร์ Access 3.5. เท่านั้น  

ขอ้มูล ATT จะลบขอ้มูลการเขา้งานทั้งหมด 
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13 การค้นหาผู้เข้างาน 

เมื่อยืนยนัตวัตนของผูใ้ชแ้ลว้ การบนัทึกจะถูกบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์ ฟังกช์นัน้ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบบนัทึกการเขา้ถึงได ้

เลือก Attendance Search บนเมนูหนา้จอและป้อน User ID ดงัแสดงดา้นล่าง 

1) ป้อน user ID เพื่อคน้หาและเลือก OK. ถา้คุณตอ้งการคน้หาการ
บนัทึกทั้งหมดของผูใ้ช ้เลือก OK โดยไม่ตอ้งป้อน User ID 

 2) เลือกช่วงเวลาส าหรับบนัทึกท่ีคุณตอ้งการคน้หา 

  

3) การค้นหาเรกคอร์ดส า เ ร็จ เลือกบันทึกเป็นสีเขียวเ พ่ือดู

รายละเอียด 
4) รูปดา้นล่าวแสดงรายละเอียดของการบนัทึกท่ีเลือก 
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14 การทดสอบอัตโนมัติ 

การทดสอบอตัโนมติัช่วยให้ระบบทดสอบโดยอตัโนมติัว่าฟังกช์นัต่างๆของโมดูลต่างๆท างานไดต้ามปกติหรือไม่รวมถึงการทดสอบจอLCD,เสียง, sensor, 

keyboard, นาฬิกา 

เลือกตวัเลือก Autotest บนเมนูหลกัในหนา้จอ 

 

รายการ ค าอธิบาย 

Test All เพื่อทดสอบโดยอตัโนมติัของหนา้จอ LCD,เสียง,กลอ้งและ RTC ว่าท างานไดต้ามปกติหรือไม่ 

Test LCD 
เพื่อทดสอบการแสดงผลของหน้าจอ LCD โดยอตัโนมติัโดยการแสดงแถบสีทั้งหมดรวมทั้งสีขาวบริสุทธ์ิและสีด าบริสุทธ์ิ 
เพื่อตรวจสอบว่าหนา้จอแสดงสีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Test Voice เพื่อทดสอบโดยอตัโนมติัว่าไฟลเ์สียงท่ีจดัเก็บไวใ้นเคร่ืองสมบูรณ์หรือไม่และคุณภาพเสียงดีไม่ 

Test Keyboard 
terminal จะทดสอบปุ่ มบนแป้นพิมพท์ างานไดต้ามปกติหรือไม่ กดปุ่ มใดๆบนหน้าจอ [Keyboard Test] เพ่ือตรวจสอบว่า
ปุ่ มท่ีกดนั้นตรงกับปุ่ มท่ีแสดงบนหน้าจอหรือไม่ ปุ่ มจะแสดงเป็นสีเทาเข็มก่อนและเปลี่ยนเป็นสีน าเงินหลังจากกด 
กด  [ESC] เพื่อออกจากการทดสอบ 

Test Face เพื่อทดสอบว่ากลอ้งท างานอย่างถูกตอ้งหรือไม่ ให้ตรวจสอบภาพท่ีถ่ายและพิจารณาว่ามีความชดัเจนเพียงพอหรือไม่ 

Test Clock RTC 
เพื่อทดสบอ RTC อุปกรณ์จะตรวจสอบว่านาฬิกาท างานไดต้ามปกติและแม่นย  าหรือไม่ดว้ยนาฬิกาจบัเวลา แตะหนา้จอเพ่ือ
เร้ิมนบัและกดอีกคร้ังเพ่ือหยดุการนบั 
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15 ข้อมูลของระบบ 

ดว้ยตวัเลือกของระบบคุณสามารถดูสถานะการจดัเก็บเวอร์ชนัและขอ้มูลเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ได้ 

เลือก System Info บนเมนูหลกัในหนา้จอ 

 

รายการ ค าอธิบาย 

Device Capacity แสดงท่ีเก็บขอ้มูลของผูใ้ชข้องอุปกรณ์ปัจจุบนั,รหสั,ลายน้ิวมือและใบหนา้,ผูดู้แลระบบ,และบนัทึกการเขา้งาน 

Device Info 
แสดงช่ือของอุปกรณ์ ,serial number, MAC address,ข้อมูล  face algorithm version, ช้อมูลfingerprint algorithm version ,

ขอ้มูล platform ,และ MCU version. 

Firmware Info แสดงเวอร์ชนัเฟิร์มแวร์และขอ้มูลเวอร์ชนัอ่ืนๆของอุปกรณ์ 

  



LFace10  คูม่ือผูใ้ชง้าน 

ห น้ า  | 62     

ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 - ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับSelf-Service Attendance  

1.  self-service attendance terminal รองรับการตั้งเวลาตามวันเว้นวันหรือไม่? 

A: ไม ่

2. สามารถตั้งค่าการดาวน์โหลดการบันทึกจากอุปกรณ์ที่แก้ไขบนซอฟต์แวร์ WPS ได้หรือ? 

A: ได ้การบนัทึกการตั้งค่าไดรั้บการสนบัสนุนใน Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and WPS Office 2012 Personal.  

3. อะไรคือขันตอนการค านวนที่น ามาใช้ใน self-service attendance terminal? 

A: การค านวนการเขา้งานใน SSR  

Obtain the EXCEL 
schedule record.

[Attendance rules] is 
the individual-based 
scheduling adopted?

Does the EXCEL 
schedule record exist?

NO
Obtain information about 

the department.
Obtain  department 

schedules.

 Do department 
schedules exist ?

Obtain individual 
schedules.

Do individual 
schedules exist ?

NO
[Attendance rules] Obtain 

default shifts.
NO

[Attendance rules] Obtain the rule concerning whether 
Saturday is a work day. Obtain the rule concerning 

whether Sunday is a work day.

YesYes

Yes

Make attendance 
calculations.

End

Start

NO

Yes
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4. จะค านวณช่ัวโมงการท างานล่วงเวลาพิเศษได้อย่างไร ? 

กรณีต่อไปน้ีถือเป็นการท างานล่วงเวลาพิเศษ : 

a) เมื่อ EXCEL มีการบนัทึกตารางเวลาท่ีท าและรายงานการเขา้ท างานใช้ส าหรับค านวนการเขา้ท างานในการเช็คอินและเช็คเอาต์แมว่้าจะไม่มีการ

ก าหนดการ (หรือจดัส่วนท่ีเหลือ) ส าหรับวนัท่ีปัจจุบนั 

b) เมื่อ EXCEL ไม่มีการบนัทึกตารางเวลาท่ีท า จะมีบนัทึกการเช็คอินและเช็คเอาทแ์มว่้าวนัเสาร์และวนัอาทิตจะไม่ใชว้นัท าการ  

ชัว่โมงการท างานล่วงเวลาหมายถึงระยะเวลาท่ีนบัตั้งแต่เวลาเช็คอินแรกจนถึงเวลาเช็คเอาตสุ์ดทา้ยในวนัปัจจุบนั 

5. จะจัดตารางเวลาโดยใช้รายงานการตั้งค่าการเข้างานได้อย่างไร? 

ขั้นตอนท่ี 1: เสียบ USB flash drive ไปยงัช่องเสียบ USB หรือ SD card ในช่องของ SD ของอุปกรณ์และดาวน์โหลดการตั้งค่ารายงานการเขา้งาน Report.xls 

ไปยงั USB flash drive หรือ SD card.  

ขั้นตอนท่ี 2: เปิดการตั้งค่ารายงานการเขา้งาน Report.xls บนคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนท่ี 3: ตั้งค่ากะในการตั้งค่าการเขา้งาน Report.xls ตามตอ้งการ 

 

ขั้นตอนท่ี 4: จดัตารางเวลาส าหรับพนักงาน  

 

 

หมายเหตุ : ตอ้งตั้งวนัท่ีให้ถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่น ถา้วนัท่ีจดัตารางเวลาคือ 2012-1-1,การตั้งค่ารายงานตารางเวลาจะมีก าหนดการ 31 วนัหลงัจาก 2012-1-1 นั้น

คือตารางเวลาตั้ งแต่ 2012-1-1 ถึง 2012-1-31 ถ้าวนัท่ีตารางเวลาคือ 2012-1-6 การตั้งค่ารายงานเวลาจะมีก าหนดการ31 วนัหลังจาก 2012-1-6 นั้นคือ

ตารางเวลาจาก 2012-1-6 ถึง 2012-2-5.  

ขั้นตอนท่ี 5: เสียบ USB flash drive เขา้ท่ีช่องเสียบ USB หรือ SD card ท่ีช่องเสียบ SD ของอุปกรณ์ และอปัโหลดการตั้งค่ารายงานตารางเวลา Report.xls ไป

ยงัอุปกรณ์ จากนั้นสามารถใชต้ารางเวลาในการท างานได ้

 

 

ข้อมูลที่ล้อมรอบด้วยสีแดง
คือกะใหม่ (กะ 3 และกะ 4). 
หำกต้องกำรเพิ่มกะให้ป้อน
เวลำโดยตรงในช่วง  00:00 
ถึง 24:00.  

 

 

วนัหยดุ ลำ ในธุรกิจ กะ 

วนัท่ี 
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6. รูปแบบเวลาที่ถูกต้องที่ใช้ในการตั้งค่ารายงานคืออะไร? 

A. รูปแบบเวลาท่ีถูกตอ้งแสดงในตารางต่อไปน้ี 

กะเลขที่ 
ช่วงเวลาแรก ช่วงเวลาที่สอง ช่วงการท างานล่วงเวลา 

เริ้มท างาน หมดเวลา เริ้มท างาน หมดเวลา Check-in Check-out 

1 09:00 18:00     

2 09:00 12:00 13:30 18:00   

3 9:5 18:00     

B. รูปแบบเวลาท่ีไม่ถูกตอ้งมีดงัน้ี: 

a) ค่าเวลาอยูน่อกเหนือช่วงเวลา เช่น 24:00. 

b) ค่าเวลาประกอบดว้ยตวัอกัษรจีนเช่น 9:00 ซ่ึงแตกต่างจาก 9:00.  

c) ค่าเวลาน าหนา้ดว้ยช่องว่าง ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี น้ีมีช่องว่าง 09:00 ในกะท่ี 1.  

กะเลขท่ี 
ช่วงเวลาแรก ช่วงเวลาที่สอง ช่วงการท างานล่วงเวลา 

เริ้มท างาน หมดเวลา เริ้มท างาน หมดเวลา Check-in Check-out 

1       09:00 18:00     

2 09:00 12:00 13:30 18:00   

3 9:5 18:00     

d) ค่าเวลาประกอบดว้ยอกัขระพิเศษเช่น , _9:00 และ 09:-1.  

อุปกรณ์จะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและการยอมรับขอ้ผิดพลาดส าหรับรูปแบบอ่ืนๆ 

7 self-service attendance terminal รวบรวมเวลาการเข้างานได้อย่างถูกต้องตามเวลากะที่ตั้งไว้ได้อย่างไร? 

A: อุปกรณ์จะรวบรวมเวลาเขา้งานตามหลกัการต่อไปน้ี: 

a) ใชเ้วลาท่ีเร็วท่ีสุดส าหรับการเขา้งานตามปกติและเวลาท่ีใกลท่ี้สุดส าหรับการเขา้งานท่ีผิดปกติ 

b) ใชเ้วลาเขา้งานท่ีปกติหากเวลาเขา้งานปกติและเวลางานผิดปกติอยู่ร่วมกนั 

c) ใชค้่ามธัยฐานในช่วงเวลาเขา้งาน 

 

 

B: ต่อไปน้ีใชส่ี้ตวัอยา่งเพ่ืออธิบายหลกัการก่อนหนา้  
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ตัวอย่างที่ 1: การเข้างานปกติ 

ช่วงเวลาเขา้งาน 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  

เวลาเขา้งานของพนกังาน #1  8:30, 8:35, 11:55,12:01, 12:50, 18:02,19:00 

ผลลพัธ์สถิติขึ้นอยูก่บักฎการท างาน 8:30 12:01 12:50 18:02   

ค าอธิบาย : เวลาเขา้งาน 8:30 และ 8:35 เร็วกว่าเวลาท างาน 9:00 และอยู่ในช่วงเวลาเขา้งานปกติ ดงันั้นจึงใชเ้วลา 8:30 ส าหรับเวลาการท างาน 9:00 ตาม

หลกัการของการใชเ้วลาท่ีเร็วท่ีสุดส าหรับการเขา้ท างานตามปกติ  18:02 และ 19:00 ชา้กว่าเวลาส้ินสุดท างาน 18:00 ดงันั้นจึงใชเ้วลา18:02 ตามหลกัการ

เดียวกนั  

 

ตัวอย่างที่ 2: มาสาย 

ช่วงเวลาเขา้งาน 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  

เวลาเขา้งานของพนกังาน #1  9:01, 9:04, 12:01, 12:50, 18:00 

ผลลพัธ์สถิติขึ้นอยูก่บักฎการท างาน 9:01 12:01 12:50 18:00   

ค าอธิบาย : นายจา้ง 1 เช็คอินท างานเวลา 9:01 และ 9:04 และ เขา/เธอ มาท างานสายตามเวลาท่ีตั้งไว ้ตามหลกัการของการก าหนดเวลาท่ีใกลท่ี้สุดส าหรับการ

เขา้งานท่ีผิดปกติเวลาเช็คอินท่ีถูกตอ้งคือ 9:01 แทนท่ีจะเป็น 9:04 เน่ืองจาก 9:01 ใกลเ้วลา 9:00. 

ตัวอย่างที่ 3: ออกก่อนเวลา 

ช่วงเวลาเขา้งาน 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  

เวลาเขา้งานของพนกังาน #1  8:50, 11:40,11:55, 12:50, 18:01 

ผลลพัธ์สถิติขึ้นอยูก่บักฎการท างาน 8:50 11:55 12:50 18:01   

ค าอธิบาย : เวลาเขา้งาน 12:50 ถูกน ามาใชต้ามหลกัการของการน าค่ามธัยฐานมาใชใ้นช่วงเวลาการเขา้งาน ส าหรับช่วงเวลาเขา้งาน 9:00 ถึง12:00 ช่วงเวลา

เช็คเอาตป์กติส าหรับเลิกงาน 12:00 คือจา 12:00 ถึง 12:30 (นั้นก็คือ 12:00 + (13:00 - 12:00)/2). ดงันั้นเวลาเขา้งานท่ีค านวนไดจ้ะแสดงในตารางก่อนหนา้น้ี 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4:ขาด 
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กรณีที่ 1: 

ช่วงเวลาเขา้งาน 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  

เวลาเขา้งานของพนกังาน #1 8:50, 12:50, 18:01 

ผลลพัธ์สถิติขึ้นอยูก่บักฎการท างาน 8:50  12:50 18:01   

ค าอธิบาย: เวลาเขา้งาน 12:50 ถูกน ามาใชต้ามหลกัการของการน าค่ามธัยฐานมาใชใ้นช่วงเวลาการท างาน ส าหรับช่วงเวลาเขา้งานตั้งแต่ 9:00 ถึง 12:00, 

ช่วงเวลาเช็คเอาตป์กติส าหรับการเลิกงาน 12:00 คือ 12:00 ถึง12:30 (นั้นคือ 12:00 + (13:00 - 12:00)/2). ดงันั้นช่วงเวลาเช็คเอาต์จึงว่างเปล่า ช่วงเวลาเช็คอิน

ปกติส าหรับการเขา้ท างาน 13:00 คือ 12:30 ถึง 13:00. เวลาเขา้งานท่ีค านวนไดแ้สดงไวใ้นตารางก่อนหนา้ 

กรณีที่ 2: 

ช่วงเวลาเขา้ท างาน 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00   

เวลาเขา้งานของพนกังาน #1  8:50, 11:55, 12:20, 18:01  

ผลลพัธ์สถิติขึ้นอยูก่บักฎการท างาน 8:50 12:20  18:01    

ค าอธิบาย: เวลา 12:20 ตามหลกัการของการน าค่ามธัยฐานมาใชใ้นช่วงเวลาการเขา้งาน ช่วงเวลาเช็คเอาตป์กติส าหรับเลิกงานเวลา 12:00 คือ12:00 ถึง 12:30 

(นั้นคือ 12:00 + (13:00 - 12:00)/2). ดงันั้นเวลาเช็คเอาต์ของพนักงงานคือ 12:20. ช่วงเวลาเช็คอินปกติส าหรับเขา้ท างาน 13:00 คือ 12:30 ถึง 13:00. ดงันั้น

เวลาเช็คอินของพนกังานจึงว่างเปล่า เวลาเขา้งานท่ีค านวนไดแ้สดงไวใ้นตารางก่อนหนา้น้ี 
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ภาคผนวกที่ 2 - การป้อนข้อมูล T9  

T9 เป็นวิธีการป้อนขอ้มูลท่ีชาญฉลาดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์รองรับ T9 เป็นภาษาองักฤษและสัญลกัษณ์ มีตวัอกัษรภาษาองักฤษ 3 หรือ 4 บน

แป้นพิมพต์วัเลข(2~9) ตวัอยา่งเช่น A, B, C อยูบ่นแป้นตวัเลข 2. กดปุ่ มท่ีเก่ียวขอ้งหน่ึงคร้ังจากนั้นโปรแกรมจะสร้างการสะกดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชก้าร

ป้อนขอ้มูล T9 สามารถป้อน, ช่ือ, บทบาทผูใ้ช,้ รหสังาน, เน้ือหา SMS,และสามารถป้อนสัญลกัษณ์ต่างๆได ้

กด [M/OK] เพื่อเปิด T9 อตัโนมติัเมื่อตอ้งการป้อนขอ้ความหรือตวัอกัษร กดปุ่ ม  ► เพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อนขอ้มูลและกด [ESC] เพื่อออก 

การป้อนช่ือเป็นตวัอยา่ง : 

          

กดปุ่ ม  ► เ พ่ือสลับวิธีการป้อน

ข้อมูล : กรณีผสม ,ตัวพิมพ์เล็ก ,

ตั ว พิ ม พ์ ใ ห ญ่ ,ตั ว เ ล ข ,แ ล ะ

สัญลกัษณ์ 

กดปุ่ม  ► เ พ่ือเลือกตัวพิมพ์ผสม 

[Aa],กดแป้นตวัเลข 5 หน่ึงคร้ังเพ่ือ

รับตวัอกัษร J. 

กดแป้นตัวเลข  2 หน่ึงคร้ังเ พ่ือรับ

ตวัอกัษร a. 

กดอีกคร้ัง,กดตัวเลข 2 สามคร้ัง

เพื่อรับตวัอกัษร c. 

 

กดแป้นตัวเลข 5 สองคร้ังเพ่ือรับ

ตวัอกัษร k. 

  

  เมื่อเข้ำมำให้รอสักครู่ระหว่ำงตัวอักษรสองตัว นั้นคือป้อนตัวอักษร
ถดัไปเมื่อมีกำรแสดงตวัอกัษรก่อนหนำ้บนหนำ้จอ 
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ภาคผนวกที่ 3 – ข้อมูลเก่ียวกับสิทธ์ิในความเป็นส่วนตัว 

เรียนคุณลูกค้า : 

ขอขอบคุณท่ีเลือกผลิตภณัฑ์จดจ าไบโอเมตริกซ์แบบไฮบริดซ่ึงออกแบบและผลิตโดย ZKTeco. ในฐานะผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีจดจ าไบโอเมตริกซ์ท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลก เราก าลงัพฒันาและวิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่ๆอยุ่ตลอดเวลาและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายความเป็นส่วนตวัของแต่ละประเทศท่ีจ าหน่าย

ผลิตภณัฑข์องเรา  

เราประกาศว่า : 

1. อุปกรณ์จดจ าลายน้ิวมอืทั้งหมดของเราจบัเฉพาะลกัษณะเท่านั้นไม่ใชภ้าพลายน้ิวมือและไม่เก่ียวขอ้งกบัการปกป้องความเป็นส่วนตวั 

2. ไม่มีลกัษณะลายน้ิวมือใดๆ ท่ีเราจบัไดส้ามารถน ามาใชเ้พ่ือสร้างภาพของลายน้ิวมือดั้งเดิมขึ้นใหม่และไม่เก่ียวขอ้งกบัการปกป้องความเป็นส่วนตวั 

3. ในฐานะผูใ้ห้บริการอุปกรณ์น้ีเราจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออ้มส าหรับผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชอุ้ปกรณ์น้ีของคุณ 

4. หากคุณตอ้งการโตแ้ยง้ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑข์องเราโปรดติดต่อตวัแทนจ าหน่ายของคุณโดยตรง 

อุปกรณ์ลายน้ิวมือท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายหรือเคร่ืองมือในการพฒันาอ่ืน ๆ ของเราสามารถจบัภาพตน้ฉบบัของลายน้ิวมือของพลเมืองไดห้ากพิจารณาว่าส่ิงน้ี

ถือเป็นการละเมิดสิทธ์ิของคุณหรือไม่โปรดติดต่อรัฐบาลของคุณหรือตวัแทนจ าหน่ายสุดทา้ยของอุปกรณ์ ในฐานะผูผ้ลิตอุปกรณ์เราจะไม่รับผิดชอบทาง

กฎหมาย 

สุดทา้ยน้ีเราขอเนน้ย  ้าเพ่ิมเติมว่าการจดจ าไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีจะถูกน าไปใชใ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซการธนาคารการประกนัภยัการพิจารณาคดี

และภาคส่วนอ่ืน ๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน ทุกๆปีโลกตอ้งสูญเสียคร้ังใหญ่เน่ืองจากลกัษณะของรหสัผ่านท่ีไม่ปลอดภยั ผลิตภณัฑไ์บโอเมตริกซ์ท าหน้าท่ี

ปกป้องตวัตนของคุณในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยัสูง  
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ภาคผนวกที่ 4 - การใช้งานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
"ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" ของผลิตภณัฑ์หมายถึงช่วงเวลาท่ีผลิตภณัฑ์น้ีจะไม่ปล่อยสารพิษหรือสารอนัตราย
ใด ๆ เมื่อใชต้ามขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ในคู่มือน้ี 

ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวส้ าหรับผลิตภณัฑน้ี์ไม่รวมแบตเตอร่ีหรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเส่ือมสภาพได้
ง่ายและตอ้งเปลี่ยนเป็นระยะ ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของแบตเตอร่ีคือ 5 ปี 

วัตถุอัตรายหรือปริมาณสารพิษ 

ช่ือส่วนประกอบ 

วตัถุอตัราย/องคป์ระกอบท่ีเป็นอตัราย/ธาตุ 

ตะกัว่ (Pb) ปรอท (Hg) 
แคดเมียม 

(Cd) 

โครเมียมเฮ
กซะวา

เลนต(์Cr6+) 

โพลีโบรมิเนต ไบ
ฟีนิล (PBB) 

โพลีโบรมิเนตไดฟีนิล
อีเธอร์(PBDE) 

ชิปตวัตา้นทาน × ○ ○ ○ ○ ○ 

ชิปตวัเก็บประจุ × ○ ○ ○ ○ ○ 

ชิปตวัเหน่ียวน า × ○ ○ ○ ○ ○ 

ไดโอด × ○ ○ ○ ○ ○ 

ส่วนประกอบ ESD  × ○ ○ ○ ○ ○ 

กระด่ิง × ○ ○ ○ ○ ○ 

อะแดปเตอร์ × ○ ○ ○ ○ ○ 

สกรู ○ ○ ○ × ○ ○ 

○ บ่งช้ีว่าปริมาณสารพิษทั้งหมดในวสัดุท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัทั้งหมดต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น SJ/T 11363—2006. 

× บ่งช้ีว่าปริมาณสารพิษทั้งหมดในวสัดุท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัทั้งหมดเกินเกณฑท่ี์ระบุไวใ้น SJ/T 11363—2006. 

หมายเหตุ : 80% ของส่วนประกอบผลิตภณัฑน้ี์ ผลิตโดยวสัดุปลอดสารพิษและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่วนประกอบท่ีมีสารพิษหรือองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นอนัตรายจะรวมอยูด่ว้ยเน่ืองจากขอ้ จ ากดั ทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคในปัจจุบนัซ่ึงท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนวสัดุหรือองค์ประกอบท่ีไม่เป็น
พิษได ้
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