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1. เก่ียวกบัระบบ  

 
ระบบ Executive Information System เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลส าหรับผู้บริหารผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้กับ ผู้บริหารโดยจะสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนในโลก โดยข้อมูลที่ให้บริการเป็นข้อมูล
เก่ียวกบันกัศกึษา ทะเบียน กองทนุ ICL นกัศกึษาใหม ่ผู้สมคัรสอบ บคุลากร ในวิทยาเขตทัง้หมด 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสมีา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสนิธุ์ วิทยาเขตสริุนทร์ และวิทยาเขตสกลนคร ซึ่งผู้บริหาร
สามารถดขู้อมลูเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจได้ 
 

ทัง้นี ้ถ้าพบปัญหาอนัเนื่องมาจากการใช้งานระบบ สามารถสอบถามรายละเอยีดได้ที่ ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทร.044 271312-3 หรือ E-mail:rmuti_d@innova.co.th 
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2. ระบบบริการขอ้มลูส าหรับผูบ้ริหาร 

2.1 ส่วนเมนู  บริหารบุคคล 
สว่นเมนู บริหารบคุคล เป็นเมนทูี่ประกอบด้วยข้อมูลของบคุลากร ในด้านต่าง ๆ เช่น อาย ุต าแหน่ง 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ระดบัขัน้ ฯลฯ 
 
รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูบริหารบคุคล ประกอบด้วย เมนตูา่ง ๆ ดงัรูปด้านลา่ง 
 

 
 

รูป : รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูบริหารบคุคล 
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2.1.1 รายการเมนู  อายุของบุคลากร 
อายขุองบคุลากร เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงชว่งอายขุองบคุลากร ในระดบั มหาวิทยาลยั และ 

ระดบัวิทยาเขต วา่ในแตล่ะช่วงอาย ุมีจ านวนบคุลากรในชว่งอายนุีอ้ยูก่ี่คน 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวน
บคุลากรในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ อายขุองบคุลากร 
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2.1.2 รายการเมนู  ต าแหน่งของบุคลากร 
ต าแหนง่ของบคุลากร เป็นหน้าทีใ่ช้ส าหรับแสดงต าแหนง่ของบคุลากร ในระดบั มหาวิทยาลยั 

และ ระดบัวิทยาเขต วา่ในแตล่ะต าแหนง่มีจ านวนบคุลากรอยูก่ี่คน 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวนบคุลากร
ในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ ต าแหนง่ของบคุลากร 
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2.1.3 รายการเมนู  ต าแหน่งทางวชิาการ 
ต าแหนง่ทางวิชาการ เป็นหน้าทีใ่ช้ส าหรับแสดงต าแหนง่ทางวิชาการของบคุลากร ในระดบั 

มหาวิทยาลยั และ ระดบัวิทยาเขต วา่ในแตล่ะต าแหนง่มีจ านวนบคุลากรอยูก่ี่คน 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวน
บคุลากรในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ ต าแหนง่ทางวิชาการของบคุลากร 
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2.1.4 รายการเมนู  ระดับขัน้ของบุคลากร 
ระดบัขัน้ของบคุลากร เป็นหน้าทีใ่ช้ส าหรับแสดงระดบัขัน้ของบคุลากร ในระดบั มหาวิทยาลยั 

และ ระดบัวิทยาเขต วา่ในแตล่ะระดบัขัน้มีจ านวนบคุลากรอยูก่ี่คน 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวน
บคุลากรในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ ระดบัขัน้ของบคุลากร 
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2.1.5 รายการเมนู  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ระดบัการศกึษาของบคุลากร เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงระดบัการศกึษาของบคุลากร ใน 

มหาวิทยาลยั หรือแตล่ะวิทยาเขตวา่ในแตล่ะระดบัการศกึษามจี านวนบุคลากรอยูก่ี่คน 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวน
บคุลากรในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ ระดบัการศกึษาของบคุลากร 
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2.1.6 รายการเมนู  ประวัติการฝึกอบรม 
ประวตัิการฝึกอบรมของบคุลากร เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงประวตัิการฝึกอบรมของบคุลากร 

ในวิทยาเขต วา่ในแตล่ะวิทยาเขตมีการฝึกอบรมก่ีแบบ และแตล่ะแบบท ากนัก่ีครัง้ 
 

 
รูป : หน้าจอ ระดบัการฝึกอบรมของบคุลากร 
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2.1.7 รายการเมนู  ประวัติการเลื่อนต าแหน่ง 
ประวตัิการเลือ่นต าแหนง่ของบคุลากร เป็นหน้าทีใ่ช้ส าหรับแสดงประวตัิการเลือ่นต าแหนง่ของ

บคุลากร ในวิทยาเขต วา่ในแตล่ะวิทยาเขตมีประวตัิการเลือ่นต าแหนง่อยูก่ี่ครัง้ 
 

 
รูป : หน้าจอ ประวตัิการเลือ่นต าแหนง่ของบคุลากร 
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2.1.8 รายการเมนู ผลงานวิจัยและผลงานวชิาการ 
ผลงานวิจยัและผลงานวิชาการของบคุลากร เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนผลงานวิจยั และ 

ผลงานวิชาการ  ในแตล่ะวิทยาเขต เปรียบเทียบกนั  
 

 
รูป : หน้าจอ ผลงานวิจยัและผลงานวิชาการของบคุลากร 
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2.1.9 รายการเมนู  งบประมาณของโครงการวิจัย 
งบประมาณที่ได้รับการจดัสรรแกโ่ครงการวิจยั เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงการเปรียบเทยีบกนั

ระหวา่ง งบประมาณที่จดัสรรแกโ่ครงการวิจยัทัง้หมด กบั งบประมาณที่จดัสรรแก่โครงการท่ีด าเนนิการแล้ว
เสร็จ วา่มีสดัสว่นเป็นเทา่ใด 

 

 
รูป : หน้าจอ งบประมาณที่ได้รับการจดัสรรแก่โครงการวจิยั 
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2.2 ส่วนเมนู  ทะเบียน 
ส่วนเมนู ทะเบียน เป็นเมนูที่ประกอบด้วยข้อมูลของส่วนทะเบียน ในด้านต่าง ๆ เช่น รายรับ

คา่ลงทะเบียน นกัศกึษาแยกตามวิทยาเขต นกัศกึษาแยกตามคณะ นกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา การกู้ยืมกองทนุ 
ICL ฯลฯ 
 
รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูทะเบียน ประกอบด้วย เมนตูา่ง ๆ ดงัรูปด้านลา่ง 
 

 
รูป : รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูทะเบียน 
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2.2.1 รายการเมนู  รายรับค่าลงทะเบียน 
รายรับคา่ลงทะเบียน เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงรายได้ที่ได้รับจากคา่ลงทะเบียนและคา่บ ารุง

การศกึษา ของแตล่ะคณะ  

สามารถเลอืก วิทยาเขต     เพื่อให้แสดง คา่ลงทะเบียน เฉพาะในวิทยาเขตที่
ต้องการได้ 

สามารถเลอืก ปีการศกึษา     เพื่อให้แสดง คา่ลงทะเบียนเฉพาะในปีการศกึษา
ที่ต้องการได้ 

สามารถเลอืก ประเภทของรายรับ     วา่จะให้แสดง คา่ลงทะเบียน 
หรือ คา่บ ารุงการศกึษา ได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ รายรับคา่ลงทะเบียน 

  



บทที่ 2  ระบบบริการข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 

    17 

2.2.2 รายการเมนู  นักศึกษาแยกตามวิทยาเขต 
นกัศกึษาแยกตามวิทยาเขต เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาในแตล่ะวิทยาเขต และ

แสดงจ านวนนกัศกึษาโดยรวมทัง้หมด  
 

 
รูป : หน้าจอ จ านวนนกัศกึษาแยกตามวิทยาเขต 
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2.2.3 รายการเมนู  นักศึกษาแยกตามคณะ 
นกัศกึษาแยกตามคณะ เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาในแตล่ะคณะ โดยจะแสดง

รายช่ือคณะที่มีทัง้หมดในทัง้ 5 วทิยาเขต  
 

 
รูป : หน้าจอ นกัศกึษาแยกตามคณะ 
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2.2.4 รายการเมนู  นักศึกษาแยกตามเพศ 
นกัศกึษาแยกตามเพศ เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาแยกตามเพศในทัง้ 5 วิทยา

เขต  

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวน
นกัศกึษาในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ นกัศกึษาแยกตามเพศ 
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2.2.5 รายการเมนู  นักศึกษาแยกตามระดับการศึกษา 
นกัศกึษาแยกตามระดบัการศกึษา เป็นหน้าทีใ่ช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาแยกตามระดบั

การศกึษาวา่ในแตล่ะระดบัการศกึษามีจ านวนนกัศกึษาอยูก่ี่คน  

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวน
นกัศกึษาในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ นกัศกึษาแยกตามระดบัการศกึษา 
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2.2.6 รายการเมนู  นักศึกษาแยกตามชัน้ปี 
นกัศกึษาแยกตามชัน้ปี เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาแยกตามชัน้ปีวา่ในแตล่ะชัน้

ปีมีจ านวนนกัศกึษาอยูก่ี่คน  

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงจ านวนนกัศกึษา
เฉพาะในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของระดบัการศกึษา     เพื่อให้แสดงจ านวน
นกัศกึษาเฉพาะในระดบัการศกึษาที่ต้องการได้ 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของคณะ     เพื่อให้แสดงจ านวนนกัศกึษา
เฉพาะในคณะที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ นกัศกึษาแยกตามชัน้ปี 
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2.2.7 รายการเมนู  นักศึกษาแยกตามผลการเรียน 
นกัศกึษาแยกตามผลการเรียน เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาแยกตามผลการเรียน

วา่ในแตล่ะชว่งผลการเรียนมีจ านวนนกัศกึษาอยูก่ี่คน  

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงจ านวนนกัศกึษา
เฉพาะในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของระดบัการศกึษา     เพือ่ให้แสดงจ านวน
นกัศกึษาเฉพาะในระดบัการศกึษาที่ต้องการได้ 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของคณะ     เพื่อให้แสดงจ านวนนกัศกึษา
เฉพาะในคณะที่ต้องการได้ 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของสาขา     เพื่อให้แสดงจ านวนนกัศกึษาเฉพาะ
ในสาขาทีต้่องการได้ 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของชัน้ปี     เพื่อให้แสดงจ านวนนกัศกึษาเฉพาะใน
ชัน้ปีที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ นกัศกึษาแยกตามผลการเรียน 
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2.2.8 รายการเมนู  นักศึกษาที่ส าเร็จแยกวิทยาเขต 
นกัศกึษาที่ส าเร็จแยกวิทยาเขต เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา

ไปแล้วโดยแยกตามวิทยาเขตและปีได้  

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงจ านวนนกัศกึษาที่
ส าเร็จการศกึษาเฉพาะในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ จ านวนนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาในแตล่ะปี (แยกตามวิทยาเขต) 
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2.2.9 รายการเมนู  นักศึกษาที่ส าเร็จแยกตามคณะ 
นกัศกึษาที่ส าเร็จแยกตามคณะ เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา

ไปแล้วโดยแยกตามคณะและปีได้  โดยคณะที่แสดงจะเป็นรายช่ือคณะทกุคณะทีม่ีในทัง้ 5 วิทยาเขต 
 

 
รูป : หน้าจอ จ านวนนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาในแตล่ะปี (แยกตามคณะ) 
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2.2.10 รายการเมนู  ภาระงานสอนของแต่ละคณะ 
ภาระงานสอนของแตล่ะคณะ เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนชัว่โมงสอนของอาจารย์ทกุคน

ในคณะ  โดยคณะทีแ่สดงจะเป็นคณะทกุคณะในทัง้ 5 วิทยาเขต 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงจ านวนชัว่โมงสอน
เฉพาะในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของคณะ     เพื่อให้แสดงจ านวนชัว่โมงสอนเฉพาะ
ในคณะที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ ภาระงานสอน แยกตามคณะ 
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2.2.11 รายการเมนู  การกู้ยมืกองทุน ICL 
การกู้ยมืกองทนุ ICL เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดจ านวนเงินในการกู้ยืมกองทนุ และ จ านวนทนุ 

ในการกู้ยืมกองทนุ ของแตล่ะวิทยาเขต 
 

 
รูป : หน้าจอ การกู้ยืมกองทนุ ICL 
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2.3 ส่วนเมนู  รับสมัครนักศึกษา 
สว่นเมน ูรับสมคัรนกัศกึษา เป็นเมนทูี่ประกอบด้วยข้อมลูของนกัศกึษาใหม ่ในด้านตา่ง ๆ เช่น นกัศกึษา

ใหมแ่ยกตามวิทยาเขต   นกัศกึษาใหมแ่ยกตามคณะ   จ านวนผู้สมคัรสอบ ฯลฯ 
 
รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูรับสมคัรนกัศกึษา ประกอบด้วย เมนตู่าง ๆ ดงัรูปด้านลา่ง 
 

 
รูป : รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูรับสมคัรนกัศกึษา 
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2.3.1 รายการเมนู  จ านวนนักศึกษาใหม่แยกวทิยาเขต 
จ านวนนกัศกึษาใหมแ่ยกวิทยาเขต เป็นหน้าทีใ่ช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาใหมใ่นแตล่ะ

วิทยาเขต หรือ แตล่ะคณะ วา่มีจ านวนผู้สมคัรทัง้หมดก่ีคน โดยแยกตามปีที่เข้า 

สามารถเลอืก คอมโบลสิต์ของวทิยาเขต     เพื่อให้แสดงเฉพาะจ านวน
นกัศกึษาในวิทยาเขตที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : จ านวนนกัศกึษาใหมท่ี่รับในแตล่ะปี (แยกตามวิทยาเขต) 
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2.3.2 รายการเมนู  จ านวนนักศึกษาใหม่แยกตามคณะ 
จ านวนนกัศกึษาใหมแ่ยกตามคณะ เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแสดงจ านวนนกัศกึษาใหมใ่นแตล่ะ

คณะในทัง้ 5 วิทยาเขต วา่มีจ านวนก่ีคน โดยแยกตามปีทีเ่ข้า 
 

 
รูป : จ านวนนกัศกึษาใหมท่ี่รับในแตล่ะปี (แยกตามคณะ) 
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2.3.3 รายการเมนู  จ านวนผู้สมัครสอบ 
 จ านวนผู้สมคัรสอบ ใช้ส าหรับแสดงจ านวนผู้สมคัรสอบ โดยแบง่ตามปีการศกึษา และ วฒุิที่

สมคัร เพศ วิธีสมคัร วิทยาเขต และ คณะ 

สามารถเลอืก ปีการศกึษา     เพื่อให้แสดงจ านวนผู้สมคัรในปีการศกึษาที่
ต้องการได้ 

 

 
รูป : จ านวนผู้สมคัรสอบ 
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3 ข้อมูลเพิม่เตมิ 

ใช้ในการดงึข้อมลู เพื่อน าออกรายงานตา่ง 

 
 
  เลอืกข้อมลู Campus , DataSet, YearNo แล้วกดปุ่ ม Start เพิ่อดงึข้อมลูที่ต้องการในการออกรายงาน 

 
 
 


