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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

1. การลงชื่อเข้าระบบ MIS 

การเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลในระบบ MIS นัน้ ผู้ ใช้จ าเป็นจะต้องลงช่ือเข้าใช้ระบบ เพ่ือสามารถ

ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมลูสว่นตวัหรือข้อมลูในสว่นท่ีผู้ใช้รับผิดชอบอยู่ได้ โดยการลงช่ือเข้าระบบ MIS นัน้

ผู้ใช้จะต้องมีช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นของระบบก่อน โดยท่านสามารถสอบถามได้ท่ีฝ่ายงานพัฒนาระบบMIS 

ชัน้ 3 อาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัท์ภายในหมายเลข 1563 

การเข้าใช้งานระบบได้โดยการเปิดโปรแกรม Web Browser แล้วพิมพ์ท่ีอยู่เว็บไซต์ดังนี ้

http://mis.kpru.ac.th จะปรากฏหน้าจอหลักของระบบ MIS แล้วท าการคลิก “Login” (ดังรูป 1.1) 

 
รูป 1.1 ภาพหน้าแรกของเวบ็ระบบ MIS 

เมื่อคลิก “Login” แล้ว ให้ท าการกรอก “ช่ือผู้ใช้”(รูป 1.2 หมายเลข 1) “รหสัผา่น”(รูป 1.2 

หมายเลข 3) และเลือกประเภทช่ือผู้ใช้(รูป 1.2 หมายเลข 2)ให้ถกูต้อง  จากนัน้คลกิเข้าสูร่ะบบ 

 
รูป 1.2 ภาพหน้าตา่งลงช่ือเข้าใช้ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 หลงัจากลงช่ือเข้าระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัของผู้ ใช้ โดยผู้ ใช้สามารถตรวจสอบและ

แก้ไขข้อมลูสว่นตวัได้เองบางสว่นโดยดจูากสญัลกัษณ์ แมก่ญุแจและลกูกญุแจ (ดงัรูป 1.3 – 1.4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูป 1.3 ภาพแสดงข้อมลูสว่นบคุคล 

 

 

 

รูป 1.4 ภาพแสดงสิทธ์ิการแก้ไขข้อมลู 
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2. การเปล่ียนรหัสผ่าน 

เน่ืองจากระบบ MIS สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 แบบ คือ การเข้าสู่ระบบโดยใช้  email ของ

มหาวิทยาลยั และการเข้าสู่ระบบโดยการใช้  MIS Account ซึ่งการเปลี่ยนรหัสผ่านนีส้ามารถเปลี่ยนได้

เฉพาะรหสัผา่นของ MIS Account เท่านัน้  

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ MIS Account คือ เข้าสู่ระบบ MIS คลิก “ข้อมลูส่วนบุคคล” จากนัน้

คลิก “เปลี่ยนรหสัผา่น” (รูป 2.1 - 2.2) 

 
รูป 2.1 วิธีเปลี่ยนรหสัผา่น 

 
รูป 2.2 หน้าตา่งเปลี่ยนรหสัผา่น 
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3. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

การแก้ไขข้อมลูในระบบบคุลากร นัน้ สามารถแก้ไขข้อมลูแตล่ะส่วนได้ตามสิทธ์ของผู้ ใช้นัน้ๆ โดย

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 

- ประเภทผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรระดับส่วนกลาง สามารถแก้ไขข้อมลูบคุลากรได้ทกุคน 

- ประเภทผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรระดับคณะ/ส านัก สามารถแก้ไขข้อมลูบุคลากรภายใต้

คณะ/ส านกั ท่ีสงักดัได้เป็นบางสว่น 

- ประเภทผู้ใช้งานระบบ สามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวับางสว่นของผู้ใช้ได้เพียงผู้ เดียว 

 
รูป 3.1 ภาพแสดงสิทธ์ิการแก้ไขข้อมลู 
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รูป 3.2 หน้าตา่งแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 
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4. ข้อมูลท่ีผู้ใช้สามารถตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมได้เอง 

ข้อมลูสว่นบคุคลในระบบจะถกูแบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

4.1 สว่นท่ีผู้ใช้สามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมเองได้ มีดงันี ้

4.1.1 ข้อมลูท่ีอยู่ 

สามารถเพ่ิมข้อมลูท่ีอยู่ได้โดยคลิกท่ีปุ่ ม “เพ่ิมข้อมลู” โดยข้อมลูท่ีอยู่ท่ีสามารถเพ่ิมได้นัน้ จะ

เป็นข้อมลูท่ีอยู่อ่ืนๆท่ีไมใ่ช่ข้อมลูท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 
รูป 4.1 หน้าตา่งแสดงข้อมลูท่ีอยู ่

 
รูป 4.2 หน้าตา่ง เพ่ิม/แก้ไข ข้อมลูท่ีอยู ่
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4.1.2 ข้อมลูครอบครัว 

สามารถเพ่ิมข้อมลูสมาชิกในครอบครัวได้ โดยเลือกท่ีปุ่ ม “เพ่ิมข้อมลู”  

 
รูป 4.3 หน้าตา่งแสดงข้อมลูครอบครัว 

 
รูป 4.4 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูครอบครัว 
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4.1.3 ประวตัิการเปลีย่นช่ือ - นามสกลุ 

สามารถเพ่ิม ช่ือ – นามสกลุ ท่ีเคยใช้ก่อนหน้าได้ แตไ่มส่ามารถเพ่ิม ช่ือ – นามสกลุ ท่ีเป็น

ข้อมลูปัจจบุนัหรือพึ่งเปลี่ยนใหมไ่ด้ 

รูป 4.5 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ 

รูป 4.6 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ 
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4.1.4 ประวตัิการศกึษา 

เมนปูระวตักิารศกึษาคือเมนท่ีูเก็บประวตักิารศกึษาในระดบัตา่งๆของผู้ใช้ สามารถเพ่ิม แก้ไข

หรือลบ ประวตัิการศกึษาย้อนหลงัได้ แตไ่มส่ามารถแก้ไขข้อมลูประวตัิการศกึษาปัจจบุนัได้ 

 
รูป 4.7 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตักิารศกึษา 

รูป 4.8 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูประวตัิการศกึษา 
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4.1.5 ความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ 

เมนคูวามเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษคือเมนท่ีูเก็บข้อมลูความเช่ียวชาญหรือ

ความสามารถพิเศษในด้านตา่งๆของผู้ใช้ โดยเก็บข้อมลูเป็นกลุม่ความช านาญและระดบัความ

ช านาญ โดยผู้ใช้สามารถเพ่ิม แก้ไข หรือลบ ข้อมลูความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษได้ทัง้หมด

ด้วยตนเอง 

รูป 4.9 หน้าตา่งแสดงข้อมลูความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ 

รูป 4.10 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ 
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4.1.6 ผลการปฏิบตัิงาน 

เมนผูลการปฏิบตัิงาน เป็นเมนท่ีูเกบ็ข้อมลูผลการปฏิบตัิงานตา่งๆพร้อมแนบไฟล์เอกสารและ

สามารถเรียกดยู้อนหลงัได้ เพ่ือใช้เก็บเป็นสถิติ หรือใช้คิดภาระงาน  อีกทัง้ผู้ใช้สามารถใช้เป็น

แหลง่ข้อมลูส ารองในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐานช ารุดหรือสญูหายได้อีกด้วย 

รูป 4.11 หน้าตา่งแสดงข้อมลูผลการปฏิบตังิาน 

 
รูป 4.12 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูผลการปฏิบตัิงาน 
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4.1.7 ความดีความชอบ 

เมนคูวามดีความชอบ เป็นเมนท่ีูใช้เก็บข้อมลูความดคีวามชอบด้านตา่งๆ โดยสามารถเพ่ิม

รายละเอียดพร้อมแนบไฟล์เอกสารได้โดยผู้ใช้สามารถเพ่ิม แก้ไข หรือลบ ข้อมลูสว่นนีไ้ด้ 

รูป 4.13 หน้าตา่งแสดงข้อมลูความดีความชอบ 

รูป 4.14 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูความดีความชอบ 
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4.1.8 ประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั 

เมนปูระวตักิารท างานนอกมหาวิทยาลยัคือ ข้อมลูประวตักิารท างานของผู้ใช้วา่ก่อนท่ีผู้ใช้จะ

มาร่วมงานกบัมหาวิทยาลยันัน้เคยท างานท่ีใดมาก่อนบ้าง โดยผู้ใช้สามารถเพ่ิม แก้ไข หรือลบ

ข้อมลูสว่นนีไ้ด้ 

 

รูป 4.15 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั 

รูป 4.16 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั 
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4.1.9 แบบฟอร์มการลาป่วย กิจ คลอดบตุร 

เมนแูบบฟอร์มการลาป่วย กิจ คลอดบตุร ผู้ใช้สามารถใช้ในการลาออนไลน์ได้โดยการกรอก

แบบฟอร์มผา่นระบบ และระบบจะท าการค านวณวนัลาวนัขาดได้ แตเ่น่ืองด้วยมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัก าแพงเพชรได้มีระบบลาออนไลน์อีกหนึ่งระบบท่ีใช้ในปัจจบุนัคือระบบ e-Personal จึงท า

ให้ระบบการลาออนไลน์ในระบบ MIS จึงถกูยกเลิกการใช้งาน ผู้ใช้จึงไมส่ามารถลาออนไลน์ 

ได้ในขณะนี ้

4.1.10 แบบฟอร์มการลาพกัผอ่น 

เมนแูบบฟอร์มการลาพกัผอ่น ผู้ใช้สามารถใช้ในการลาออนไลน์ได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม

ผา่นระบบ และระบบจะท าการค านวณวนัลาวนัขาดได้ แตเ่น่ืองด้วยมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัก าแพงเพชรได้มีระบบลาออนไลน์อีกหนึ่งระบบท่ีใช้ในปัจจบุนัคือระบบ e-Personal จึงท า

ให้ระบบการลาออนไลน์ในระบบ MIS จึงถกูยกเลิกการใช้งาน ผู้ใช้จึงไมส่ามารถลาออนไลน์ 

ได้ในขณะนี ้

4.1.11 แบบฟอร์มการลาอ่ืนๆ 

เมนแูบบฟอร์มการลาอ่ืนๆ ผู้ใช้สามารถใช้ในการลาออนไลน์ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มผา่น

ระบบ และระบบจะท าการค านวณวนัลาวนัขาดได้ แตเ่น่ืองด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร

ได้มีระบบลาออนไลน์อีกหนึ่งระบบท่ีใช้ในปัจจบุนัคือระบบ e-Personal จึงท าให้ระบบการลา

ออนไลน์ในระบบ MIS จึงถกูยกเลิกการใช้งาน ผู้ใช้จึงไมส่ามารถลาออนไลน์ได้ในขณะนี ้

4.1.12 การฝึกอบรมและการพฒันา 

เมนกูารฝึกอบรมและการพฒันา เป็นเมนท่ีูเก็บข้อมลูการฝึกอบรมหรือการพฒันาในด้าน

ตา่งๆทกุสถานะท่ีผู้ใช้เข้าอบรม และหลงัจากสร้างหวัข้อการอบรมแล้ว ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรายงาน 

สรุปผลการอบรม และสามารแนบไฟล์เอกสารได้  



15 
 

 
งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

รูป 4.17 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการฝึกอบรมและการพฒันา 

รูป 4.18 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูการฝึกอบรมและการพฒันา 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

รูป 4.19 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูรายงานการฝึกอบรมและการพฒันา 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.1.13 การนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน 

เมนกูารนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน ใช้เก็บข้อมลูเมื่อผู้ใช้น านกัศกึษาไปดงูาน หรือได้ไปนิเทศ

นกัศกึษาฝึกงาน โดยสามารถเกบ็รายละเอียดหน่วยงานท่ีพานกัศกึษาไปดงูาน หรือไปนิเทศ

นกัศกึษาฝึกงาน พร้อมกบัรายช่ือนกัศกึษาท่ีผู้ใช้พาไปดงูานหรือไปนิเทศได้อีกด้วย 

รูป 4.18 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการน าพานกัศกึษาไปดงูานหรือการนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน

รูป 4.20 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูการน าพานกัศกึษาไปดงูานหรือการนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
รูป 4.21 หน้าตา่งแสดงข้อมลูรายช่ือนกัศกึษาไปดงูานหรือการนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน 

รูป 4.22 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูรายช่ือนกัศกึษาไปดงูานหรือการนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.1.14 การฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 

เมนกูารฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอกใช้เก็บประวตัิการเข้าไปฝึกประสบการณ์กบั

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัโดยไปในนามของมหาวิทยาลยั ผู้ใช้สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไข

ข้อมลูได้ด้วยตนเอง 

รูป 4.23 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 

 
รูป 4.24 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.1.15 การบริการชมุชน/บริการวิชาการ 

เมนกูารบริการชมุชน/บริการวิชาการเป็นเมนเูก็บข้อมลูการบริการชมุชนหรือการบริการ

วิชาการ โดยผู้ใช้สามารถเพ่ิม แก้ไช หรือลบ ข้อมลูการบริการชมุชนหรือการบริการวิชาการเข้าใน

ประวตัิสว่นตวัของผู้ใช้ได้เอง 

รูป 4.25 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการบริการชมุชน/บริการวิชาการ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

รูป 4.26 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูการบริการชมุชน/บริการวิชาการ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.1.16 การช่วยราชการ 

เมนกูารช่วยราชการ เป็นเมนเูกบ็ข้อมลูประวตัิการช่วยรายการของผู้ใช้ ทัง้การช่วยราชการใน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัและการช่วยราชการกบัหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

รูป 4.27 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการช่วยราชการ 

รูป 4.28 หน้าตา่งเพ่ิมข้อมลูการช่วยราชการ 



23 
 

 
งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

4.2 สว่นท่ีผู้ใช้ไมส่ามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ แตส่ามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 

4.2.1 แสดง CV 

เมนแูสดง CV เป็นเมนแูสดงประวตัิบคุลากร โดยผู้ใช้สามารถเลือกรายการท่ีต้องการให้แสดง 

หรือเลือกให้แสดงรายการทัง้หมดได้ 

รูป 4.29 หน้าตา่งเลือกข้อมลูท่ีต้องการให้แสดงใน CV 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

รูป 4.30 หน้าตา่งแสดงข้อมลู CV ท่ีเลือก 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.2 สถานะการท างานปัจจบุนั 

เมนสูถานะการท างานปัจจบุนัจะแสดงข้อมลูประเภทบคุลากร สายงาน สกักดั ต าแหน่ง และ

ข้อมลูอ่ืนๆของผู้ใช้ 

รูป 4.31 หน้าตา่งแสดงข้อมลูสถานะการท างานปัจจบุนั 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.3 ประวตัิการท างาน 

เมนปูระวตักิารท างาน เป็นเมนแูสดงประวตัิการท างานของผู้ใช้ทัง้หมดท่ีอยู่ภายใน

มหาวิทยาลยั 

รูป 4.32 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตัิการท างาน 

4.2.4 ประวตัิการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

เมนปูระวตักิารได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เป็นเมนแูสดงประวตัิได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ของผู้ใช้ทัง้หมด 

รูป 4.33 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตัิการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.5 ประวตัิการได้รับโทษทางวินยั 

เมนปูระวตักิารได้รับโทษทางวินยั เป็นเมนแูสดงข้อมลูประวตัิการได้รับโทษทางวินยัของผู้ใช้ 

รูป 4.34 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตัิการได้รับโทษทางวินยั 

4.2.6 ความเช่ียวชาญทางวิชาการ 

เมนคูวามเช่ียวชาญทางวิชาการ เป็นเมนแูสดงข้อมลูความเช่ียวชาญทางวิชาการของผู้ใช้ 

รูป 4.35 หน้าตา่งแสดงข้อมลูความเช่ียวชาญทางวิชาการ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.7 สิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน 

เมนสูิทธิประโยชน์และคา่ตอนแทน เป็นเมนแูสดงข้อมลูสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน

ปัจจบุนัของผู้ใช้ 

รูป 4.36 หน้าตา่งแสดงข้อมลูสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน 

4.2.8 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ 

เมนผูลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูผลงานทางวิชาการและผลงาน

ตีพิมพ์ทัง้หมดของผู้ใช้ 

รูป 4.37 หน้าตา่งแสดงข้อมลูผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.9 ผลงานวิจยัเชิงโครงการ 

เมนผูลงานวิจยัเชิงโครงการ เป็นเมนแูสดงข้อมลูผลงานการวิจยัท่ีผู้ใช้เก่ียวข้องทัง้หมด 

รูป 4.38 หน้าตา่งแสดงข้อมลูผลงานวิจยัท่ีผู้ใช้เก่ียวข้อง 

4.2.10 ต าแหน่งบริหาร 

เมนตู าแหน่งบริหาร เป็นเมนแูสดงข้อมลูต าแหน่งบริหารปัจจบุนัของผู้ใช้ 

รูป 4.39 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการบริหารของผู้ใช้ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.11 การเป็นกรรมการ 

เมนกูารเป็นกรรมการ เป็นเมนแูสดงประวตัิการเป็นกรรมการทัง้หมดของผู้ใช้ 

รูป 4.40 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการเป็นกรรมการของผู้ใช้ 

4.2.12 ตรวจสอบวนัลาปีงบประมาณนี ้

เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้ใช้ระบบการลาออนไลน์ e-Personal จึงท า

ให้ไมส่ามารถใช้เมนตูรวจสอบวนัลาปีงบประมาณนีใ้นระบบ MIS ได้ 

4.2.13 สรุปงบเดือนวนัลา 

เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้ใช้ระบบการลาออนไลน์ e-Personal จึงท า

ให้ไมส่ามารถใช้เมนสูรุปงบเดือนวนัลาในระบบ MIS ได้ 

4.2.14 ตรวจสอบสถานะการอนมุตัิการลา 

เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้ใช้ระบบการลาออนไลน์ e-Personal จึงท า

ให้ไมส่ามารถใช้เมนตูรวจสอบสถานะการอนมุตัิการลาในระบบ MIS ได้ 

4.2.15 ประวตัิการลาศกึษา 

เมนปูระวตักิารลาศกึษา เป็นเมนแูสดงข้อมลูประวตัิการลาศกึษาของผู้ใช้พร้อมรายละเอียด 

รูป 4.41 หน้าตา่งแสดงข้อมลูการลาศกึษาของผู้ใช้ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.16 ประวตัิการลาราชการ 

เมนปูระวตัิลาราชการ เป็นเมนแูสดงข้อมลูประวตักิารลาราชการทัง้หมดของผู้ใช้ 

รูป 4.42 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตัิการลาราชการของผู้ใช้ 

4.2.17 นกัศกึษาในความดแูล 

เมนนูกัศกึษาในความดแูล เป็นเมนแูสดงรายช่ือนกัศกึษาในความดแูลของผู้ใช้ทัง้หมด และ

ผู้ใช้สามารถคลกิดปูระวตัิของนกัศกึษาแตล่ะคนจากรายช่ือนีไ้ด้ 

รูป 4.43 หน้าตา่งแสดงข้อมลูนกัศกึษาในความดแูลของผู้ใช้ 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4.2.18 กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 

เมนกิูจกรรมท่ีรับผิดชอบ เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูประวตักิิจกรรมทัง้หมดท่ีผู้ใช้รับผิดชอบ 

รูป 4.44 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตัิกิจกรรมทัง้หมดท่ีผู้ใช้รับผิดชอบ 

4.2.19 กิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

เมนกิูจกรรมท่ีเข้าร่วม เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูประวตัิกิจกรรมทัง้หมดท่ีผู้ใช้เข้าร่วม 

รูป 4.45 หน้าตา่งแสดงข้อมลูประวตัิกิจกรรมทัง้หมดท่ีผู้ใช้เข้าร่วม 

 


