
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 1 
 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดท าขึ้นเพื่อรายงาน

ผลข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการจัดการศึกษา 4) ด้าน

ครุภัณฑ์ 5) ด้านงบประมาณ โดยด้านท่ี 1– 4 สามารถเรียกดูได้ทันที ยกเว้นด้านท่ี 5 ข้อมูลด้าน

งบประมาณ ต้องท าการ Login ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง โดยจะอธิบายขั้นตอนการเข้าสู่ระบบใน

ล าดับถัดไป ท้ังนี้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ได้ โดยเข้าเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากนั้นคลิกลิงค์ ระบบสารสนเทศ

ส าหรับผู้บริหาร ดังภาพด้านล่าง หรือจะเข้าใช้งานได้ท่ี 

URL : http://miscenter.pcru.ac.th/manager  
 

 
รูปท่ี 1 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

http://miscenter.pcru.ac.th/manager
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หน้าท่ี 2 
 

และสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่าน QR Code 
 

 
รูปท่ี 3 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบจาก QR CODE 
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หน้าท่ี 3 
 

ส่วนประกอบของหน้าหลกั  จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นการแสดงปีงบประมาณที่เรียกดูข้อมูล 

 ส่วนท่ี 2 จะแสดงเมนูข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเรียกดูรายงาน  

 ส่วนท่ี 3 การเลือกปีงบประมาณหรือปีการศึกษาท่ีต้องการให้แสดงข้อมูล 

 
รูปท่ี 3 แสดงหน้าจอหลักของระบบฯ 
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หน้าท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงแท็บเมนูแสดงผลแบบกราฟและตาราง 
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หน้าท่ี 5 
 

โดยแต่ละด้านจะมีข้อมูลการแสดงผลต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลด้านบุคลากร  ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามคณะ  

1.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามคุณวุฒิ   

1.3 ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

1.4 ข้อมูลประเภทบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน 

1.5 ข้อมูลประเภทบุคลากรท้ังหมดแยกตามหน่วยงาน 
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หน้าท่ี 6 
 

ตัวอย่างการแสดงผลรายงานข้อมูลด้านบุคลากรในรูปแบบกราฟและตาราง 
- ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามคณะ 

 
รูปท่ี 5 หน้าจอแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคณะแบบกราฟ 
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หน้าท่ี 7 
 

 
รูปท่ี 6 หน้าจอแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคณะแบบตาราง 
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หน้าท่ี 8 
 

- ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา 

 
รูปท่ี 7 หน้าจอแสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษาแบบกราฟ 
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หน้าท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 8 หน้าจอแสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษาแบบตาราง 
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หน้าท่ี 10 
 

 - ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 
รูปท่ี 9 หน้าจอแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

แบบกราฟ 
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หน้าท่ี 11 
 

 
รูปท่ี 10 หน้าจอแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการแบบตาราง 
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หน้าท่ี 12 
 

- ข้อมูลประเภทบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน 

 
รูปท่ี 11 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงานแบบกราฟ 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 13 
 

 
รูปท่ี 12 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงานแบบตาราง 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 14 
 

- ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน 
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หน้าท่ี 15 
 

รูปท่ี 13 ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงานแบบกราฟ 
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หน้าท่ี 16 
 

รูปท่ี 14 ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงานแบบตาราง 

2. ข้อมูลด้านหลกัสูตร ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ตัวอย่างการแสดงผลรายงานข้อมูลด้านหลักสูตรในรูปแบบกราฟและตาราง 
   - ข้อมูลจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 17 
 

 
รูปท่ี 15 หน้าจอแสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนแบบตาราง 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 18 
 

3. ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามประเภทและคณะ 

 3.2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกหลักสูตร  

 3.3 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกระดับการศึกษา  

 3.4 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง 

 3.5 ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ตัวอย่างการแสดงผลรายงานข้อมูลด้านการจดัการศึกษาในรูปแบบกราฟและตาราง 

- รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามประเภทและคณะ 

 
รูปท่ี 16 หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามประเภทและคณะแบบกราฟ 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 19 
 

 
รูปท่ี 17 หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามประเภทและคณะแบบตาราง 
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หน้าท่ี 20 
 

- รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกหลักสูตร 

 
รูปท่ี 18 หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกหลักสูตรแบบกราฟแท่ง 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 21 
 

 

รูปท่ี 19  หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกหลักสูตรแบบตาราง 
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หน้าท่ี 22 
 

    - รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกระดับการศึกษา 

 
รูปท่ี 20 รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกระดับการศึกษาแบบกราฟ 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 23 
 

 
รูปท่ี 21 รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกระดับการศึกษาแบบตาราง 
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หน้าท่ี 24 
 

 - รายงานเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง 

 
  รูปท่ี 22 หน้าจอแสดงรายงานเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา 3 ปี ย้อนหลังแบบกราฟ 
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หน้าท่ี 25 
 

 
รูปท่ี 23 หน้าจอแสดงรายงานเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา 3 ปี ย้อนหลังแบบตาราง 
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หน้าท่ี 26 
 

- รายงานแสดงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 
รูปท่ี 24 หน้าจอแสดงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบกราฟ 
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หน้าท่ี 27 
 

 

   รูปท่ี 25 หน้าจอแสดงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบตาราง 
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หน้าท่ี 28 
 

3. ข้อมูลด้านงบประมาณ ผู้ใช้จะต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าดูข้อมูลได้ โดยข้อมลูด้านงบประมาณ ประกอบไปด้วยข้อมูลด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้ 

 3.1 ข้อมูลงบประมาณแยกประเภท 

 3.2 ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างปี 

  3.3 ข้อมูลเปรียบเทียบเงินงบประมาณระหว่างปีตามหน่วยงาน  

 3.4 ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

 3.5 ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้เหมือนกับระบบสารสนเทศ PMIS 

 
รูปท่ี 26 หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
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หน้าท่ี 29 
 

ตัวอย่างการแสดงผลรายงานข้อมูลด้านงบประมาณในรูปแบบกราฟและตาราง 
- ข้อมูลงบประมาณแยกประเภท 

 
รูปท่ี 27 หน้าจอแสดงข้อมูลงบประมาณแยกประเภทแบบกราฟ 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 30 
 

 
รูปท่ี 28 หน้าจอแสดงข้อมูลงบประมาณแยกประเภทแบบตาราง 
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หน้าท่ี 31 
 

- ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างปี 

 
รูปท่ี 29 หน้าจอแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างปีแบบกราฟ 
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หน้าท่ี 32 
 

 
รูปท่ี 30 หน้าจอแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างปีแบบตาราง 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 33 
 

 - ข้อมูลเปรียบเทียบเงินงบประมาณระหว่างปีตามหน่วยงาน 

 
รูปท่ี 31 หน้าจอแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเงินงบประมาณระหว่างปีตามหน่วยงานแบบกราฟ 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 34 
 

 
รูปท่ี 32 หน้าจอแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเงินงบประมาณระหว่างปีตามหน่วยงานแบบตาราง 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 35 
 

- ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

 
รูปท่ี 33 หน้าจอแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณแบบกราฟ 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 36 
 

 
รูปท่ี 34 หน้าจอแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณแบบตาราง 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 37 
 

- ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
รูปท่ี 35 หน้าจอแสดงข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแบบตาราง 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 38 
 

4. ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงาน 

ตัวอย่างการแสดงผลรายงานข้อมูลด้านครุภณัฑใ์นรูปแบบกราฟและตาราง 

 - รายงานครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงาน 

 
รูปท่ี 36 หน้าจอแสดงข้อมูลรายงานครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานแบบกราฟ 



งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร.2832, 6116, 6117  

หน้าท่ี 39 
 

 
รูปท่ี 37 หน้าจอแสดงข้อมูลรายงานครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานแบบตาราง 


