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การเปดโปรแกรม 
 

1. คลิกปุม    ที่หนาจอเดสกทอป (Desktop)  

2. คลิกเลือก  
 
3. จะพบหนาเว็บไซต  ใหคลิกที่แถบ Address  ปรากฏเปนแถบสีน้ําเงิน  

 
 
 
4. พิมพ URL ของระบบบันทกึประจําวันดานลางนี้เขาไป  

 
 http://backoffice.lib.ru.ac.th/portfolio/  
 
 กดปุม Enter จะพบหนาเว็บ “ระบบบันทึกประจําวัน”    
 หากไมพบ ใหตรวจสอบวาพิมพถูกตองหรือไม    
 หากวาพิมพถูกตองแลวยังเขาไมได ใหตดิตอผูดูแลระบบฯ  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 เบอรภายใน 8635  
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การเขาสูระบบ 
 

 
 
1. ที่ดานซายมือ จะมีชองสําหรบั User Login ใหคลิกที่ชองวาง  
 หมายเลข 1 ปอน login,  หมายเลข 2 ปอน password   หลังจากนั้นใหคลิกปุม login  

2. หากผิดพลาดไมถูกตอง จะพบคําวา   “ INVALID USER ”  

3. หากพบชื่อตนเองอยูดานซายมือ แสดงวาเขาสูระบบเรียบรอยแลว  

 
 
 หมายเลข 1  ดานซายมือทั้งหมด  แสดงชือ่ผูเขาระบบ และเมนูรายการ  
 หมายเลข 2  ดานขวามือ  ดานบนแสดงขาวสารประชาสัมพันธในระบบฯ และ 
   ดานลาง จะเปนรายการที่บันทึกไวแลว ของเดือนปจจุบัน  
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การตรวจสอบขอมูลสวนตัว 
 
1. ที่เมนูดานซายมือ คลิกที่คําวา Profile  หลังคลิกแลว ดานขวาจะแสดงขอมูลสวนตัว 

 
2. เล่ือนอานขอมูลตางๆ เพื่อดูวามีขอผิดพลาดสวนใดบาง  จะไดแจงแกไขขอมูลในลําดับ

ถัดไป 

 
ตัวอยางภาพ 
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การลงบันทึกรายการใหม 
 

1. เลือกเมนู “ บันทึกงานใหม ” ดานซายมือ  

 
2. หมายเลข 1  คลิกปฏิทิน เลือกวันที่ที่ตองการ  ถาไมเลือกไว ระบบจะไมบันทึกให !!!  
   เครื่องหมาย  <<  และ  >>  ที่บนปฏิทิน  จะเปนการเลื่อนเดือนยอนหลัง
   และเดนิหนา  สามารถบันทึกลวงหนา หรือยอนหลังได  
   วันที่แสดงเปนสีชมพู หมายความวาวนันัน้ไดมีการบนัทึกรายการไปแลว  
 หมายเลข 2,3,4 ปอนขอมูลเขาสูระบบ  โดยชอง 2 และ 3 ตองมีอยางนอย 1 ตัวอักษร 

   ชอง 4 ไมมีก็ได      จากนัน้คลิกปุม “ บันทึก ”   

3. หลังจากคลิกปุม “ บันทึก ” แลว  จะปรากฏขอความที่พิมพเขาไป   

 ใหคลิกที่ปุม  เพื่อยืนยันอีกครั้ง   หากพบวามีคําท่ีพิมพผดิ  ใหไปที่
 การแกไขรายการ ในภายหลัง  หลังการบันทึกหนาเว็บจะกลับไปหนาแรก 
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การแกไขรายการ 
 
แกไขรายการเดือนปจจุบัน
ที่หนาแรก จะพบรายการเดอืนปจจุบัน   

 
ใหคลิกที่รูปดนิสอ   ดานหลังวันที่ ที่ตองการแกไข 

 
ระบบจะแจงวากําลังแกไขวนัที่ใดอยู     หลังจากพิมพแกไขแลว ใหคลิกปุม “ บันทึก ”  

แลวตามดวยปุม  อีกครั้ง เชนเดิม  

หากตองการยกเลิก ไมแกไขใดๆ  สามารถคลิกไปที่อ่ืนๆ ไดเลย เชน คลิกที่ปุม กลับไปหนา
แรก   ขอมูลจะไมถูกเปลี่ยนแปลงและไมสูญหายไป    
การแกไขรายการอื่นๆ   
ใหคลิกที่เมนู  “ แสดงรายการ ” ดานซาย  จะพบรายการที่ยังไมไดรับการรับรองยอนหลังทั้งหมด 
สามารถเลือกแกไข  ตามวันที่ ที่ตองการได     
 ***   รายการที่ไดรับการรับรองไปแลวโดยผูบังคับบัญชา จะไมปรากฏในหนานี้   
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การลบรายการ 
 

ทําไดเชนเดียวกันกับการแกไขรายการ  หากหลังวนัที่นั้นๆ ปรากฏภาพเครื่องหมายกากบาท  
แสดงวาสามารถคลิก  เพื่อลบรายการนั้นทิง้ได   

เชนเดยีวกันกบัการแกไข  ตองคลิกปุม  เพื่อยืนยนัการลบอีกครั้งหนึ่ง  
 

การแสดงรายการ 
 

1. คลิกที่เมนู “ แสดงรายการ ” ดานซาย  
2. เล่ือนไปลางสุด ใหคลิกที่คําวา   “ | ดูรายการทั้งหมด | ”   

3. จะพบรายการเดือนปจจุบนัเปนอันดับแรก (รายการที่ปรากฏในหนานี้ แกไขไมได)  
รายการที่มีการรับรองแลว  จะแสดงรายชือ่ผูที่รับรองใหดานหลัง  

 
4. สามารถคลิก <<  หรือ  >>  บนปฏิทิน เพือ่เล่ือนดูรายการยอนหลังหรอืเดินหนาได  
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การแจงแกไขขอมูล 
 

1. คลิกที่เมนู “ แจงแกไขขอมูล ” ดานซายมือ จะพบรายการที่มีผูแจงไวกอนหนาแลว   
2. เล่ือนไปดานลาง จะมีชองใหกรอก เพื่อแจงแกไข 

 
3. หมายเลข 1  ปอนหัวขอ วาตองการแกไขเรื่องอะไร   
 หมายเลข 2  ปอนรายละเอยีดที่ตองการใหแก  อะไรทีผิ่ด และที่ถูกตองคืออะไร  
 หมายเลข 3  ช่ือผูที่ตองการขอแกไข    จากนั้นคลิกทีปุ่ม “ สงเขา ”  
4. หลังแจงแกไขขอมูลแลว  จะปรากฏรายการที่ดานบนสุด  สามารถคลิกเพื่อเปดอานได   

 
5. หากวายังมีรายการที่ตองการแกไขเพิม่ สามารถพิมพตอในหวัขอเดยีวกันไดทนัที  
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 การเปลี่ยนรหัสผาน 
 

1. คลิกที่เมนู “ เปลี่ยนรหัสผาน ” ดานซาย   
2. ปอนรหัสใหมเขาไป จํานวน 2 คร้ัง ใหตรงกัน แลวคลิกปุม Submit   
3. หากตรงกนัทั้ง 2 ชอง  ระบบจะแกไขรหัสผานให  สามารถใชรหัสผานใหมได ในการ 

login คร้ังถัดไป  

 
 
 

การออกจากระบบ 
 
 ใหคลิกที่เมนู “ ออกจากระบบ ” ดานซายมือ ทุกครั้งที่ไมใชงานแลว เพื่อความปลอดภัยใน
ขอมูลของคุณเอง 
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การใหคํารับรองแกผูใตบงัคับบัญชา 
 

1. คลิกชื่อผูที่ตองการ  ใตหวัขอ   รายการของบุคคลนั้น จะปรากฏ
ดานขวา 

 
2. หากตองการรบัรอง   ใหคลิกเครื่องหมาย  ในชองที่หนาหัวขอนั้นๆ    
3. ถามีรายการบางรายการ ที่ตองการใหแกไข   ใหเพิม่ขอความเขาไปที่ชอง Short Comment 

(เมื่อผูใตบังคบับัญชาแกไขแลว จึงคอยลบออกภายหลงั)   
 เมื่อผูใตบังคับบัญชานั้นๆ เขาระบบ  ขอความนี้จะไปปรากฏดานบนสุดเพื่อแจงใหทราบ 

4. คลิกปุม “ ใหการรับรอง ”   
 
 

การดูรายการของผูใตบังคับบัญชายอนหลัง 
 
คลิกชื่อผูที่ตองการ ที่เมนูดานซาย   
ดานขวาลางสดุ ใหคลิกคําวา  “| ดูรายการทั้งหมด |” จะแสดงรายการทั้งหมดของผูใตบังคับบัญชาที่
ตองการดู สามารถดูยอนหลังได โดยคลกิเลื่อนรายการ << หรือ >> ที่ปฏิทิน   
 

********* 
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