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คู่มือการใช้งานสาํหรับ ผู้ใช้งานระบบ สถานประกอบการ 
 

Company Operator หรือ ผูใ้ชง้านระบบ สถานประกอบการ มีหนา้ทกีารทาํงานดงันี 

 

 

 

 
 

 

DASHBOARD ดขูอ้มลู Dashboard ซงึสรา้งโดยผูด้แูลระบบของสถานประกอบการ 

ANALYSIS & HISTORICAL ดขูอ้มลูประวติัยอ้นหลงัของขอ้มลูต่าง ๆ  

FORM & REPORT ออกรายงาน และ กาํหนดแบบฟอรม์ 

การเข้าใช้งานระบบ 

 

ปอ้น Username และ Password จากนนักดปุ่ ม   เมอืเขา้สูร่ะบบสาํเรจ็ จะพบหนา้จอดังภาพ 

  

เมนูแสดงทางซา้ยมือ 

กดปุ่ ม  เพือปิดเมน ูและ  เพือแสดงเมน ู

Operation 

Data input (มีสิทธิใชง้านกรอกขอ้มลูทาง Mobile-Application ดว้ย) 

Administrator 

ใชง้านไดท้กุกลุม่ 
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DASHBOARD 

เมือ Login เข้ามา ระบบจะไปทีหน้าจอแสดง Dashboard อัตโนมัติ (ในภาพมี Dashboard  ให้เลือกดู 2 อัน) 

สามารถใชปุ้่ ม   ทีมมุบนขวา เพือ ขยาย-ย่อ Dashboard เมนู ไดห้ากเปิดภาพหนา้จอ Dashboard คา้งไว ้

ขอ้มลู จะถกู Refresh ทุก 15 วินาที 

 

เมือกดปุ่ ม   จะเห็นหนา้จอดังภาพ         สงัเกตุว่า เมนู และ ปุ่ มดา้นบนจะหายไป เป็นการขยายเต็มจอ 

เหมาะสาํหรบัการแสดงค่าทีหนา้จอคา้งไว ้(เช่น แสดงขอ้มลู สถานะการใชไ้ฟ ใหก้บั พนกังานในบริษัทเห็น) 

 

กดปุ่ ม ESC เพือกลบัสูห่นา้จอหลกั 

 

กดเพอืเลือกด ู

Dashboard แต่ละอนัได ้



คู่มือการใชง้าน – ผูใ้ชง้านระบบ สถานประกอบการ  โปรแกรม E-LOG BOOK PLATFORM 4/7 

ANALYSIS & HISTORICAL 

เมอืเลือกเมน ู  สาํหรบัดกูราฟขอ้มลูทีกรอกเขา้ระบบ รวมถึง ตวัแปรทีคาํนวณ สามารถจะ สงั

พิมพ ์ดูขอ้มูลแบบตาราง หรือ Export ขอ้มูล ออกมาไดด้ว้ย เลือกไดว่้า ดูขอ้มูลยอ้นหลังกีวัน และ จัดกลุ่มขอ้มูล

แบบ ทกุนาที ทกุ 10 นาที หรือ รายชวัโมง 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลือกช่วงวนั  

 

เลือกความถี 

 

คลิกเลือก หรือ ยกเลิกการเลือก 

สามารถคลิกไดม้ากกว่าหนึงตวัเลือก 

สงัเกตวุ่าตวัทีเลือกจะมีแถบสีเทา 

กดปุ่ ม  จากนนั พิมพ ์KEYWORD แลว้

กดปุ่ ม Enter เพือสืบคน้ขอ้มลู 

 
กดปุ่ ม  เพือปิดหนา้ต่างสืบคน้ขอ้มลู 

กดปุ่ ม ลูกศร เพือ 

Download , บนัทึกไฟล ์

, พิมพ ์หรือ แสดงขอ้มลู 
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FORM & REPORT 

สาํหรบักาํหนดรูปแบบรายงาน โดยเลือก ตวัแปรทางดา้นขวามือ ตวัแปรดังกล่าวจะมาแสดง ในหัวตาราง หลงัจาก

นนั เลือกช่วงวนัท ีแลว้กดปุ่ ม Export[csv] โปรแกรมจะดึงขอ้มลูตามลาํดบั ตวัตารางมาแสดงให ้

 

ตวัอย่างไฟลที์   

  

สาํหรบักาํหนดรูปแบบรายงาน โดยเลือก ตวัแปรทางดา้นขวามือ ตวัแปรดังกล่าวจะมาแสดง ในหัวตาราง หลงัจาก

นนั เลือกช่วงวนัท ีแลว้กดปุ่ ม Export โปรแกรมจะดึงขอ้มลูตามลาํดบั ตวัตารางมาแสดงให ้

นอกจากการ Export ขอ้มลูแลว้ ยงัสามารถ ดึงขอ้มลูในรูปแบบ Log Sheet ไดด้ว้ย โดยเลือก ตัวเลือก Log Sheet 

ดงัภาพ  

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก ตวัแปร ไปเรือย ๆ โดย ตัวแปรทีเลือก จะมาแสดงเป็น หวัตาราง 

ตามลาํดบัทีคลิก และระบชุ่วงวนัที จากนนั กดปุ่ ม  

 

กดปุ่ ม   เพือใชส้ืบคน้ขอ้มลู 
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ตวัอย่าง Log Sheet ทีไดจ้ากการ Export 

 

กรณีท ี1 : ตอ้งการดึง Log Sheet  อปุกรณท์งักลุ่ม 

1. คลิกเลือกกลุม่ทีตอ้งการ กดปุ่ ม   สงัเกตุว่า รายการอปุกรณท์ีอยู่ในกลุม่

ทีเลือก จะยา้ยไปอยู่รายการทางขวามือ ** เลือกไดม้ากกว่า 1 กลุ่ม ** 

2. หากไม่ตอ้งการรายใด สามารถกดปุ่ ม  เพือลบบรรทดัออกได ้

3. เลือกช่วงวนัที และ กดปุ่ ม  

กรณีท ี2 : ตอ้งการดึง Log Sheet  ราย เครืองจกัร-อุปกรณ ์

1. คลิกเลือก เครอืงจกัร-อุปกรณ ์ทีตอ้งการ กดปุ่ ม   สงัเกตวุ่า 

รายการอปุกรณท์ีอยู่ในกลุม่ทีเลือก จะยา้ยไปอยู่รายการทางขวามือ      

** เลือกไดม้ากกว่า 1 กลุม่ ** 

2. หากไม่ตอ้งการรายใด สามารถกดปุ่ ม  เพือลบบรรทดัออกได ้

3. เลือกช่วงวนัที และ กดปุ่ ม  

ปุ่ มยกเลิก 
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การบันทกึ Template Log Sheet 

เราสามารถเลือก ขอ้มูล หรือ ตัวแปรทีต้องการ และ บันทึกไวเ้ป็น Template Log Sheet ได ้ซึงเราสามารถนํา 

Template นนัมาใชง้านไดอี้ก โดยไม่ตอ้งเลือก ขอ้มลู หรือ ตวัแปรอกี 

 

 

 

CHANGE PASSWORD 

เมน ู   สาํหรบั เปลียนรหสัผ่าน เมือเขา้โปรแกรรม จะปรากฎหนา้จอดงัภาพ 

 

ขันตอนการเปลียนรหัสผ่าน 

1. พิมพ ์รหสัผ่านเก่า และ รหสัผ่านใหม่ / ยืนยนัรหสัผ่านใหม่ 

2. กดปุ่ ม   

3. หากตรวจสอบผ่าน กดปุ่ ม  

4. กรณีทีไม่ไดต้รวจสอบ หรือ ตรวจสอบไมผ่่าน จะไม่สามารถ บนัทึกได ้

เมอืเลือกเฉพาะ ขอ้มลู หรือ ตวัแปร  ไดต้ามความตอ้งการแลว้ 

กดปุ่ ม   ขอ้มลู Template จะถกูบนัทึกใน List 

ดา้นล่าง 

รายการ Template ทีบนัทึกไว ้

หากตอ้งการใช ้Template กดปุ่ ม   จากนนั ระบชุว่งวนัท ีและ กดปุ่ ม  

หากตอ้งการ ลบ Template ทีบนัทกึไว ้กดปุ่ ม  ทีอยู่ถดัจากปุ่ ม  




