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งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
จัดท าระบบบันทึกการปฏิบัติงานรายวัน ( Daily Operation System : DOS ) ส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านักวิทย
บริการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน และสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยระบบฯ แบ่งผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ ในส่วนฟังก์ชั่นการท างานของระบบฯ เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของตน และเรียกค้นข้อมูลดังกล่าวได้ ส่วนหัวหน้างาน และผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว แล้วบันทึกการยืนยันข้อมูล   ซึ่ง
ระบบฯ มีความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกค้นข้อมูล และออกรายงาน เพ่ือใช้ประกอบการประเมินตนเองของ
บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ระบบบันทึกกำรปฏิบตัิงำนประจ ำวนั 
 

ระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เป็นระบบที่จัดท าข้ึนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ในการส่งและตรวจบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวันแบบกระดาษ การ
ใช้งานระบบสามารถใช้งานได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยการเข้าใช้งานผ่านทางชื่อเว็บไซต์  
http://aritc.pcru.ac.th/dos/ หรือเข้าผ่านเว็บส านักวิทยบริการฯ ได้ตามรูปตัวอย่าง 

 

 
 

 
  

http://aritc.pcru.ac.th/dos/
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กำรเข้ำสู่ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
1. ใส่รหัสหรือชื่อผู้ใช้เป็นรหัสประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 6 หลัก 
2. ใส่รหัสผ่าน 
3. คลิกปุ่ม Login 
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ขั้นตอนกำรใช้งำนส ำหรับผู้ดูแลระบบ 

1. เกี่ยวกับเมนูกำรใช้งำน 
1. เมนู แก้ไขประวัติส่วนตัว ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
2. เมนูหลักส าหรับจัดการระบบ 
3. เมนูรายงาน เพ่ือดูเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 
 

 
 
2. กำรแก้ไขประวัติส่วนตัว ซึ่งมีชื่อและรหัสผ่ำนผู้ใช้งำน 

1. คลิกเมนูแก้ไขประวัติส่วนตัว แล้วเปลี่ยนข้อมูลในฟอร์มแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก 
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3. ขั้นตอนกำรเพิ่มปีงบประมำณ 
1. คลิกเมนูจัดการปีงบประมาณ 
2. ช่องปีงบประมาณ กรอก พ.ศ. หรือ ปีงบประมาณนั้น เช่น ปีงบประมาณ 2557  
3. ช่องเริ่มต้อน กรอก วัน-เดือน-ปี เริ่มต้นของเดือน ตุลาคม 56 ซึ่งก็คือ 2013-10-01 
4. ช่องสิ้นสุด กรอก วัน-เดือน-ปี สิ้นสุดของเดือน กันยายน 57 ซึ่งก็คือ 2014-09-30 
5. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
 

 
4. ขั้นตอนกำรเพิ่มคณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

1. คลิกเมนูจัดการคณะ/ส านัก/สถาบัน 
2. กรอกข้อมูล ช่องรหัสหน่วยงาน 
3. กรอกข้อมูล ชื่อ คณะ/ส านัก/สถาบัน 
4. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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5. ขั้นตอนกำรเพิ่มหน่วยงำน 
1. คลิกเมนูจัดการหน่วยงาน 
2. ช่องรหัสหน่วยงาน กรอกเลขรหัสหน่วยงาน 
3. ช่องชื่อหน่วยงาน กรอกชื่อหน่วยงาน 
4. ช่องสังกัดหน่วยงาน เลือก ส านัก/คณะที่สังกัด 
5. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 
6. ขั้นตอนกำรเพิ่มต ำแหน่ง 

1. คลิกเมนู การจัดการต าแหน่ง  
2. ช่องต าแหน่ง ใส่ชื่อต าแหน่ง 
3. คลิกปุ่มบันทึก 
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7. ขั้นตอนกำรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนระบบ 
1. คลิกเมนูจัดการเจ้าหน้าที่ 
2. ช่องรหัสบุคลากรใส่เลข 6 หลักตามประวัติ ของงานการเจ้าหน้าที่ 
3. กรอกข้อมูลช่องชื่อ สกุล 
4. ก าหนดรหัสผ่าน 
5. เลือกหน่วยงานต้นสังกัด 
6. เลือกหน่วยงานที่ปฏิบัติ 
7. เลือกต าแหน่ง 
8. เลือกหัวหน้าของบุคคลนั้น 
9. เลือกระดับการใช้งานระบบ 
10. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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8. ขั้นตอนกำรใช้ ระบบรำยงำนพนักงำนทั้งหมด 
1. คลิกเมนูรายชื่อพนักงาน 
2. ใส่ค าที่ต้องการค้นหา 
3. คลิกปุ่มค้นหา 
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9.ขั้นตอนกำรใช้เมนู รำยงำนผลกำรบันทึกประจ ำวัน 
1. คลิกเมนูผลการบันทึกประจ าวัน 
2. ใส่ค าค้นหา 
3. คลิกปุ่มค้นหา 
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ขั้นตอนกำรใช้งำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
1. เมนูกำรใช้งำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

1. เมนูแก้ไขประวัติส่วนตัว 
2. เมนูการใช้งานทั่วไป 
3. เมนูรายงาน 
 

 
 
2. ขั้นตอนกำรใชเ้มนูแก้ไขประวัติส่วนตัว  

ประวัติส่วนตัว เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลอ่ืนได้นอกจากรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการแอบเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

1. คลิกเมนูแก้ไขประวัติส่วนตัว 
2. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
3. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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3. ขั้นตอนกำรใช้เมนูเลือกปีงบประมำณ  
กรณีเริ่มบันทึกข้อมูลใหม่ของปีงบประมาณ 
1. คลิกเมนูเลือกปีงบประมาณ 
2. เลือกปีงบประมาณ จากนั้นคลิกบันทึก 

 
 
4.ขั้นตอนกำรเพิ่มภำระงำน  

ค ำอธิบำยในกำรบันทึกภำระงำน 
งำนหลัก คือ  งานที่ต้องรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ หรืองานที่ต้องท าเป็นการประจ าตามภาระหน้าที่งาน 
งำนรอง  คือ  งานที่ไม่ได้ท าเป็นการประจ า แต่เป็นงานตามภาระหน้าที่งาน 
งำนที่ได้รับมอบหมำย  คือ  งานที่ผู้บริหารมอบหมายหรือขอความร่วมมือ  และงานที่มหาวิทยาลัยฯ 

มอบหมายหรือขอความร่วมมือ  
หมำยเหตุ การเพ่ิมภาระงานต้องเพ่ิมใหม่ของปีงบประมาณเพ่ือความเหมาะสม 
 
1. คลิกเมนู เพ่ิมภาระงาน 
2. ช่อง บันทึกภาระงาน 
3. เลือก ภาระงานหลักและงานรอง 
4. คลิกปุ่มบันทึก 
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5. ขั้นตอนกำรบันทึกประจ ำวัน 
1. คลิกปุ่มบันทึกประจ าวัน 
2. ช่องรายละเอียด กรอกข้อมูลงานที่ปฏิบัติของวันนั้น 
3. เลือกภาระงานที่สอดคล้องกับงานปฏิบัติ 
4. ช่องพิมพ์วันที่ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา (เช่นการบันทึกย้อนหลัง) 
5. คลิกเลือกวันที่กรณีไม่ต้องการกรอกลงในช่องวันที่ 
6. คลิกปุ่มเพ่ิมลบ ช่องส าหรับกรอกข้อมูลเพิ่มเติม 
7. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 
6.ขั้นตอนกำรใช้เมนูแก้ไขบันทึกประจ ำวัน 

1. คลิกรูปภาพปฏิทินตามล าดับที่ 1 แล้วเลือกวันที่ต้องการแก้ไข 
2. เมื่อข้อมูลที่เคยบันทึกปรากฏแล้วคลิกแก้ไข ตามล าดับที่ 2 

 
 

6.1 กำรใช้งำนหน้ำแก้ไขบันทึกประจ ำวัน 
1. เปลี่ยนวันที่และเวลา 
2. เปลี่ยนข้อมูลงานที่ปฏิบัติ 
3. เลือกภาระงานใหม่ 
4. คลิกปุ่มแก้ไขเพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
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7. กำรใช้ระบบรำยงำน 
7.1 กำรใช้เมนูรำยงำน บันทึกประจ ำวัน 

1. คลิกเมนูบันทึกประจ าวัน 
2. คลิกรูปปฏิทินเพ่ือเลือกวันที่เริ่มต้น 
3. คลิกรูปปฏิทินเพ่ือเลือกวันที่สิ้นสุดและเวลา 
4. เลือกปีงบประมาณ 
5. คลิกปุ่มค้นหา 

 
 
7.2 กำรใช้เมนูรำยงำน บันทึกประจ ำวันแยกตำมภำระงำน 

1. คลิกเมนูบันทึกประจ าวันแยกตามภาระงาน เพ่ือดูผลการปฏิบัติงานโดยแยกเป็นภาระงานของ
ปีงบประมาณนั้นๆ 
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ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบส ำหรับหัวหน้ำงำน 

1. เมนูกำรใช้งำนทั่วไป 
1. เมนูการแก้ไขประวัติส่วนตัว 
2. เมนูการใช้งานทั่วไป 
3. เมนูการตรวจงาน 
4. เมนูเกี่ยวกับรายงาน 
 

 
 
2. ข้ันตอนกำรใช้งำนเมนูแก้ไขประวัติส่วนตัว 

1. คลิกแก้ไขประวัติส่วนตัว 
2. ช่องฟอร์มขวามือ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
3. คลิกปุ่มบันทึก 
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3. กำรตรวจสอบภำระงำน 
1. คลิกเมนตูรวจสอบภาระงาน 
2. คลิกชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจภาระงานในหน้าต่างขวามือ  
3. แสดงจ านวนภาระงานที่ตรวจแล้วและยังไม่ได้ตรวจ (กรณีมีการเพ่ิมภาระงานเข้าไปใหม่) 

 

 
 
4. หน้ำต่ำงกำรตรวจภำระงำน  

4.1 คลิกในช่องตรวจทั้งหมดและบันทึก 
4.2 คลิกเพ่ือเพ่ิมภาระงานใหม่ให้กับลูกน้องหรือเจ้าหน้าที่ 
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4. กำรตรวจบันทึกประจ ำวัน 
1. คลิกเดือนที่ต้องการตรวจ ซึ่งระบบจะมีการแจ้งจ านวนเจ้าหน้าที่ ที่ต้องตรวจตามล าดับที่ 3 

 
 
2. หน้าต่างการตรวจบันทึกประจ าวัน 

2.1. รายการแสดงจ านวนเจ้าหน้าที่ และจ านวนรายการที่ต้องตรวจ  

 
 

2.2 หากต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ต้องท าก่อนบันทึกข้อมูล 
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2.3 หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วเมื่อเข้าหน้าต่างนี้ใหม่จะไม่แสดงรายการที่ต้องตรวจและไม่สามารถบันทึก
ข้อคิดเห็นได้ 
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5. ระบบรำยงำน 
5.1 การใช้เมนูแสดงรายชื่อพนักงานในกลุ่มงานทั้งหมด 

1. คลิกเมนูรายชื่อพนักงาน 
2. หน้าต่างขวามือ แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทั้งหมด 

 
 
5.2 การใช้รายงานแสดงผลการบันทึกประจ าวัน 

1. คลิกเมนูผลการบันทึกประจ าวัน 
2. ใส่ชื่อ ผู้ที่ต้องการค้นหา 
3. ก าหนดวันเริ่มต้น 
4. ก าหนดวันสิ้นสุด 
5. คลิกปุ่มค้นหา 
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ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบส ำหรับรองผู้อ ำนวยกำร 
 
1. เมนูกำรใช้งำนทั่วไป 

1. เมนูการแก้ไขประวัติส่วนตัว 
2. เมนูการตรวจงาน 
3. เมนูเกี่ยวกับรายงาน 
4. บันทึกประจ าวันแยกเป็นรายเดือน 
5. จ านวนเจ้าหน้าที่ ที่ท ารายการบันทึกประจ าวันของเดือนนั้น 
 

 
 
2. กำรตรวจบันทึกประจ ำวัน 

1. คลิกเดือนที่ต้องการ 
2. รายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีท ารายการ 
3. จ านวนรายการ 
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3. ขั้นตอนกำรตรวจบันทึกประจ ำวัน 
1. บันทึกความคิดเห็น (ถ้ามี) 
2. คลิกช่องที่ต้องการตรวจ 
3. คลิกปุ่มบันทึก 

 
 
4. ระบบรำยงำน 

4.1 รำยงำนแสดงรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 
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4.2 รำยงำนแสดงผลกำรบันทึกประจ ำวัน 
1. คลิกเมนูรายงานบันทึกประจ าวัน 
2. แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีบันทึกรายการ 
3. ใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการค้นหา 
4. เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดลงในช่อง 
5. คลิกปุ่มค้นหา 
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ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบส ำหรับ ผู้อ ำนวยกำร 
 
1. เมนูกำรใช้งำนทั่วไป 

1. เมนูการแก้ไขประวัติส่วนตัว 
2. เมนูการตรวจงาน 
3. เมนูเกี่ยวกับรายงาน 
4. เลือกกลุ่มงานที่ต้องการตรวจ 
5. คลิกปุ่ม ตกลง 
6. แสดงรายชื่อของกลุ่มงานนั้น 
7. จ านวนรายการที่ผ่านการตรวจจากรองผอ.แล้ว 

 
 
2. ระบบรำยงำน 

2.1 รำยงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำส ำนักงำน 
1. คลิกเมนู รายงานรายชื่อพนักงาน (รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้ังส านัก) 
2. รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้ังหมดแสดงในหน้าต่างขวา 
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2.2 รำยงำนกำรค้นหำผลกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ 
1. คลิกเมนูรายงานบันทึกประจ าวัน 
2. กรอกชื่อ – สกุล เจ้าหน้าที่ 
3. ก าหนดวันเริ่มต้น 
4. ก าหนดวันสิ้นสุด 
5. คลิกปุ่มค้นหา 
 

 
  


