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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

1. ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร 
สารสนเทศบคุลากรเป็นสารสนเทศด้านหนึ่งของระบบ KPRU MIS สามารถดไูด้จากเมนดู้าน

ซ้ายมือ ท่ีเมนหูลกั “ข้อมลูสารสนเทศด้านตา่งๆ” และเมนยู่อย “ด้านบคุลากร” (รูป 1.1) 

 

รูป 1.1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านบคุลากร 

เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะเห็นข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร ซึ่ง เป็นการแสดงข้อมูลในรูป

ตารางข้อมลู (รูปท่ี 1.2 – 1.3) 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป 1.2 ตวัอย่างรายการข้อมลูสารสนเทศด้านบคุลากร 

 

รูป 1.3 ตวัอย่างข้อมลูสารสนเทศด้านบคุลากร 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2. การค้นหาข้อมูลบุคลากร 
สามารถค้นหาได้จากเมนดู้านซ้ายมือท่ีเมนหูลกั “ค้นหาข้อมลูด้านตา่งๆ” และเมนยู่อย “ข้อมลู

บคุลากร” (รูป 2.1 - 2.2) 

 

 

รูป 2.1 เมนกูารค้นหาข้อมลู 

 
รูป 2.2 หน้าจอการค้นหาข้อมลู 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

กรอกข้อมลูท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ ม “ค้นหาตามเง่ือนไข” จะแสดงหน้าจอผลการค้นหา

ข้อมลู (รูป 2.3) 

 

รูป 2.3 หน้าจอผลการค้นหาข้อมลู 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

3. สารสนเทศระบบนักศกึษา 
สารสนเทศนกัศกึษาเป็นสารสนเทศด้านหนึ่งของระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร (KPRU MIS) ท่ีแสดงถึงข้อมลูขา่วสาร การสรุปรายงานจ านวนนกัศกึษา

ในด้านตา่งๆ ทัง้ข้อมลูในด้านทะเบียนนกัศกึษา ข้อมลูด้านกิจการนกัศกึษา เป็นต้น โดยผู้สนใจทัว่ไปและ

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศนกัศกึษา สามารถดสูารสนเทศนกัศกึษาได้จากเมนดู้านซ้ายมือ ท่ีเมนหูลกั 

“ข้อมลูสารสนเทศด้านตา่งๆ” และเมนยู่อย “ด้านนกัศกึษา”  

 

 

รูป  3.1 การเข้าถึงสารสนเทศด้านนกัศกึษา 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้ว จะเหน็ข้อมลูสารสนเทศด้านนกัศกึษา ซึ่งมีการแสดงรายการข้อมลู

สารสนเทศดงัรูป (รูปท่ี 3.2  – 3.4 ) 

 

รูป  3.2 กราฟแสดงรายการสารสนเทศด้านนกัศกึษา 

 

รูป  3.3 การแสดงรายการสารสนเทศด้านนกัศกึษา 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป  3.4 กราฟแสดงอตัราการสอบวดัมาตรฐานคอมพิวเตอร์ของด้านนกัศกึษา 

4. สารสนเทศระบบศิษย์เก่า 
สารสนเทศศิษย์เก่าเป็นสารสนเทศด้านหนึ่งของระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร (KPRU MIS) ท่ีแสดงถึงข้อมลูขา่วสาร การสรุปรายงานจ านวนศษิย์เก่า

ในด้านตา่งๆ ทัง้ข้อมลูในด้านตา่งๆของศษิย์เก่าท่ีเคยได้รบั เชน่ ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวลัยกย่องเชิดชเูกียรติ 

อาชีพของของนกัศกึษาหลงัจบการศกึษา การบริจาคตา่งๆของศิษย์เก่า จ าแนกศิษย์เก่าตามภมูิล าเนา 

 
รูป  4.1 การเข้าสูเ่มนกูารค้นหา “ข้อมลูสารสนเทศศิษย์เกา่” 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป  4.2 การแสดงรายการสารสนเทศด้านศิษย์เก่า 

5. การค้นหาข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้สนใจและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาและศิษย์เก่าได้ เพ่ือ

แสดงข้อมลูนกัศกึษาเบือ้งต้นท่ีสามารถเผยแพร่แบบสาธารณะได้ โดยการคลิ๊กท่ีเมนดู้านซ้ายมือท่ีเมนหูลกั 

“ค้นหาข้อมลูด้านตา่งๆ” และเมนยู่อย “ข้อมลูนกัศกึษา” หรือ “ข้อมลูศิษย์เก่า” ตามท่ีต้องการค้นหา 

 

รูป  5.1  การเข้าสูเ่มนกูารค้นหา “ข้อมลูนกัศกึษา” 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

เมื่อคลิ๊กเข้าเมนกูารค้นหาข้อมลูนกัศกึษาเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสูห่น้าจอการค้นหาข้อมลูนกัศกึษา 

ดงัรูปท่ี 5.2 

 
รูป  5.2 หน้าจอการค้นหาข้อมลูนกัศกึษา 

ในสว่นของการค้นหาข้อมลูนกัศกึษานี ้ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกค้นหานกัศกึษาได้จาก

หลายรูปแบบเง่ือนไข ได้แก ่

1) การค้นหาด้วยค าค้น 
2) การค้นหาด้วยรหสันกัศกึษา 
3) การค้นหาด้วยช่ือ – สกลุ 
4) การค้นหาแบบละเอียด 

ดงัอธิบายตามรายละเอียดแตล่ะการค้นหาในเง่ือนไขตา่งๆ ดงันี ้

การค้นหาด้วยค าค้น 
การค้นหาด้วยค าค้น เป็นวิธีการค้นหาท่ีง่ายท่ีสดุ เพียงผู้ใช้กรอกเพียงค าท่ีต้องการค้นหา 

(Key Word) ลงไปในช่องกรอกข้อมลู เชน่ ต้องการค้นหาค าวา่ “น่าน” แล้วกดปุ่ ม ค้นหา ก็จะได้ผลลพัธ์

แสดงทกุรายการท่ีมีค าวา่ “น่าน” ออกมาเป็นต้น การค้นหาด้วยค าค้นสามารถแสดงได้ดงัรูปท่ี 5.3 



10 
 

 
งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป  5.3 หน้าจอการค้นหาข้อมลูนกัศกึษาด้วยค าค้น 

การค้นหาด้วยรหัสนักศึกษา 
การค้นหาด้วยรหสันกัศกึษา ผู้ใช้งานสามารถระบรุหสันกัศกึษาท่ีต้องการค้นหาลงไปในช่อง

กรอกข้อมลูแล้วกดปุ่ มค้นหา ก็จะได้ผลลพัธ์เป็นรายช่ือแสดงรหสันกัศกึษา ท่ีน ามาเป็นเง่ือนไขในการค้นหา 

ดงัจะแสดงได้ในรูปท่ี 5.4 

 

รูป  5.4  หน้าจอการค้นหาข้อมลูนกัศกึษาด้วยรหสันกัศกึษา 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

การค้นหาด้วยชื่อ – สกุล 
การค้นหาข้อมลูนกัศกึษาด้วยช่ือ – สกลุ ของนกัศกึษา ผู้ใช้งานสามารถระบช่ืุอ และ/หรือ 

นามสกลุของนกัศกึษาท่ีต้องการค้นหาลงยงัช่องกรอกข้อมลู จากนัน้กดปุ่ มค้นหา ระบบจะแสดงผลลพัธ์ 

รายช่ือนกัศกึษาจากเง่ือนไขช่ือ – สกลุท่ีระบ ุดงัจะแสดงในรูปท่ี 5.5 

 

รูป  5.5 หน้าจอการค้นหาข้อมลูนกัศกึษาด้วยช่ือ – สกลุ 

การค้นหาแบบละเอียด 
การค้นหานกัศกึษาด้วยรายละเอียดประจ าตวันกัศกึษา เช่น คณะท่ีนกัศกึษาสงักดัอยู่ หรือ

รายละเอียดในด้านอ่ืนๆ สามารถระบกุารค้นหาแบบทัง้หมด หรือบางหวัข้อท่ีต้องการน ามาเป็นเง่ือนไขก็ได้  

โดยการเลือกท าเคร่ืองหมายถกูหน้าหวัข้อเง่ือนไขแล้วระบเุง่ือนไขท่ีต้องการ จากนัน้กดปุ่ มค้นหา แสดงการ

ใช้งานการค้นหาแบบละเอียดดงัรูปท่ี 5.6 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป  5.6 หน้าจอการค้นหาข้อมลูนกัศกึษาแบบละเอียด 

เมื่อระบเุง่ือนไขในรูปแบบตา่งๆ ตามท่ีผู้ใช้งานเลือกแล้ว เมื่อคลิ๊กปุ่ มค้นหา จะได้ผลลพัธ์

ของการค้นหาแสดงดงัรูปท่ี 5.7 เป็นการแสดงรายช่ือนกัศกึษาท่ีอยูใ่นเง่ือนไขท่ีค้นหา หากต้องการแสดง

รายละเอียดของรายช่ือนกัศกึษาแตล่ะคน ให้คลิ๊กท่ีรายช่ือ หรือ รหสันกัศกึษา เพ่ือเข้าสูข้่อมลูรายละเอียด 

ดงัรูปท่ี 5.8 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
รูป  1.5.7 หน้าจอผลลพัธ์ของการค้นหาข้อมลูนกัศกึษา 

 

รูป  5.8 หน้าจอการแสดงรายละเอียดของนกัศกึษาท่ีค้นหา 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

6. ข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตร 
ข้อมลูสารสนเทศด้านงานหลกัสตูรเป็นข้อมลูสารสรเทศท่ีมีความน่าสนใจด้านหนึ่งของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจดัการและการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS) เป็นระบบท่ีใช้แสดงรายงานข้อมลู

สารสนเทศทางด้านงานหลกัสตูรทัง้ภาพรวมของข้อมลูด้านงานหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั ข้อมลูสรุปเชิง

จ านวน ทัง้ในสว่นของหลกัสตูร และ รายวชิา ใช้งานระบบได้โดยการเปิดโปรแกรม Web Browser แล้ว

พิมพ์ท่ีอยู่เวบ็ไซต์ดงันี ้http://mis.kpru.ac.th จะปรากฏหน้าจอหลกัของระบบ MIS แสดงดงัรูป 6.1 

ให้สงัเกตด้านซ้ายมือของหน้าจอจะปรากฏรายการเมนขูองระบบ MIS ให้ท าการคลิกเมนทูางด้านซ้ายมือ 

ท่ีเมนหูลกัช่ือ “ข้อมลูสารสนเทศ” และเมนยู่อยช่ือ “ด้านหลกัสตูร”  

 

รูป 6.1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านหลกัสตูร 

เมื่อคลิกท่ีเมน ู“ด้านหลกัสตูร” จะปรากฏข้อมลูสารสนเทศด้านหลกัสตูร ซึ่งประกอบด้วย แถบเมนู

ย่อย “แผนภมูิสารสนเทศ” และ “รายการสารสนเทศ” แสดงดงัรูป 6.2 – 6.3 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป 6.2 แผนภมูิสารสนเทศด้านหลกัสตูร 

 

รูป 6.3 หน้าจอแสดงรายการข้อมลูสารสนเทศด้านหลกัสตูร 

 

รูป 6.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูสารสนเทศด้านหลกัสตูร 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

7. การค้นหาข้อมูลหลักสูตร 
สามารถค้นหาได้จากเมนดู้านซ้ายมือท่ีเมนหูลกั “ค้นหาข้อมลู” คลิกเมนยู่อยช่ือ “ข้อมลูหลกัสตูร” 

จะปรากฏฟอร์มส าหรับการค้นหา ให้ท าการระบรุายละเอียดการค้นหาแล้วคลิกปุ่ ม “ค้นหา” ระบบจะ

แสดงผลข้อมลูการค้นหาตามเง่ือนไขโดยแสดงไว้ในสว่นของ “สว่นแสดงผลการค้นหา” แสดงดงัรูป 7.1 

 

รูป 7.1 หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมลูหลกัสตูร 

 

8. ข้อมูลสารสนเทศของระบบงานวจัิย 
ข้อมลูสารสนเทศด้านงานวิจยัเป็นข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความหน้าสนใจด้านหนึ่งซึ่งอยู่บนระบบ MIS 

เป็นระบบท่ีใช้แสดงรายงานข้อมลูสารสนเทศทางด้านงานวิจยัทัง้ภาพรวมของข้อมลูด้านงานวิจยัของ

มหาวิทยาลยั ข้อมลูสรุปเชิงจ านวน ทัง้ในสว่นของโครงการวิจยั และ ผลงานทางวิชาการ สามารถท่ีจะเข้า

ใช้งานระบบได้โดยการเปิดโปรแกรม Web Browser แล้วพิมพ์ข้อมลูท่ีอยู่เวบ็ไซต์ดงัตอ่ไปนี ้

http://mis.kpru.ac.th จะปรากฏหน้าเวบ็ไซต์หลกัของระบบ MIS แสดงดงัรูป 8.1 

 

http://mis.kpru.ac.th/
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป 8.1 หน้าเวบ็ไซต์หลกัของระบบ MIS 

ให้สงัเกตด้านซ้ายมือของหน้าจอจะปรากฏรายการเมนขูองระบบ MIS ให้ท าการคลิกเมนทูางด้าน

ซ้ายมือ ท่ีเมนหูลกัช่ือ “ข้อมลูสารสนเทศ” และเมนยู่อยช่ือ “ด้านงานวิจยั” เมื่อคลิกท่ีเมน ู“ด้านงานวิจยั” 

จะปรากฏรายการข้อมลูรายงานสารสนเทศด้านงานวิจยัท่ีน่าสนใจ ซึ่งสามารถท่ีจะท าการคลิกไปยงั

รายการสารสนเทศท่ีต้องการเพ่ือดรูายละเอียดข้อมลูสารสนเทศท่ีต้องการ จากนัน้จะปรากฏหน้า

จอแสดงผลข้อมลูรายละเอียดรายงานข้อมลูสารสนเทศ แสดงดงัรูป 8.2 – 8.3 



18 
 

 
งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป 8.2 ตวัอย่างรายการข้อมลูสารสนเทศด้านงานวิจยั 

 

รูป 8.3 ตวัอย่างการแสดงผลข้อมลูสารสนเทศด้านงานวิจยั 

9. การค้นหาข้อมูลงานวจัิย 
ในสว่นของระบบงานวิจยัจะมเีคร่ืองมือส าหรับช่วยค้นหาโครงการวิจยั ซึ่งจะใช้ส าหรับอ านวยความ

สะดวกในการค้นหาข้อมลูโครงการวิจยั ในกรณีท่ีมีข้อมลูโครงการวิจยัจ านวนมากในระบบ การค้นหา

โครงการวิจยัสามารถสามารถท าได้โดยการคลิกท่ีเมนดู้านซ้ายมือท่ีเมนหูลกัช่ือ “ค้นหาข้อมลู” คลิกเมนู

ย่อยช่ือ “ข้อมลูงานวิจยั” จะปรากฏฟอร์มส าหรับการค้นหาขึน้มา จากนัน้ให้ท าการระบรุายละเอียด หรือ

เง่ือนไขท่ีต้องการค้นหาแล้วคลิกท่ีปุ่ ม “ค้นหาตามเง่ือนไข” ระบบจะท าการประมวลผลการค้นหาตาม

เง่ือนไขพร้อมกบัแสดงผลข้อมลูการค้นหาไว้ในสว่นของ “สว่นแสดงผลการค้นหา” แสดงดงัรูป 9.1 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป 9.1 ตวัอย่างแสดงการค้นหาข้อมลูโครงการวิจยั 

10. ข้อมูลสารสนเทศของอาคารสถานที ่
สารสนเทศอาคารสถานที่เป็นสารสนเทศด้านหนึ่งของระบบ MIS สามารถดไูด้จากเมนดู้านซ้ายมือ ที่เมนหูลกั 

“ข้อมลูสารสนเทศด้านต่างๆ” และเมนยู่อย “ด้านอาคารสถานที่” หรือที่แถบเมนดู้านบน ที่เมน ู“อาคารสถานที่”

 

รูป  10.1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะเห็นข้อมลูสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี ซึ่งมีการแสดงข้อมลูทัง้ใน
รูปแบบกราฟและตารางข้อมลู (รูปท่ี 10.2 – 10.3) 

ข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ 

 

รูป  10.2 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี(รายการสารสนเทศ) 

  



21 
 

 
งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

รายการสารสนเทศ 

1) รายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารของแตล่ะหน่วยงาน 

 

รูป  10.3 ตวัอย่างรายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารของแตล่ะหน่วยงาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2) รายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารท่ีจ าแนกตามกลุม่การใช้งานห้อง 

 

รูป  10.4 ตวัอย่างรายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคาร จ าแนกตามกลุม่การใช้งานห้อง 

3) รายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคาร จ าแนกตามประเภทการใช้งาน 

 

รูป  10.5 ตวัอย่างรายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารท่ีจ าแนกตามประเภทการใช้งาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4) เปรียบเทียบจ านวนอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  10.6 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

5) เปรียบเทียบจ านวนชัน้สงูสดุของอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  10.7 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนชัน้สงูสดุของอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

6) เปรียบเทียบจ านวนอาคารทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร 

 

รูป  10.8 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนอาคารทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

7) เปรียบเทียบจ านวนห้องทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง 

 

รูป  10.9 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนห้องทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

8) เปรียบเทียบจ านวนห้องประชมุทัง้หมดในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  10.10 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนห้องประชมุทัง้หมดในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

9) รายงานอาคารจ าแนกตามช่วงปี พ.ศ. ท่ีสร้างอาคาร 

 

รูป  10.11 ตวัอย่างรายงานอาคารจ าแนกตามช่วงปี พ.ศ. ท่ีสร้างอาคาร 

10) รายงานห้องท่ีใช้ในการเรียนการสอนแยกตามคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  10.12 ตวัอย่างรายงานห้องท่ีใช้ในการเรียนการสอนแยกตามคณะ/หน่วยงาน  
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

11) รายงานบ้านพกัอาศยัท่ีวา่ง 

 

รูป  10.13 ตวัอย่างรายงานบ้านพกัอาศยัท่ีวา่ง 

12) รายงานความถ่ีการใช้ห้อง 

 

รูป  10.14 ตวัอย่างรายงานความถ่ีการใช้ห้อง 

10.1 การค้นหาข้อมูลห้อง 
สามารถค้นหาได้จากเมนดู้านซ้ายมือท่ีเมนหูลกั “ค้นหาข้อมลู” และเมนยู่อย “ข้อมลูห้องในอาคาร” 

 

รูป  10.15 เมนกูารค้นหาข้อมลู 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป  10.16 หน้าจอการค้นหาห้องแยกตามหน่วยงาน 

กรอกข้อมลูท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิ๊กปุ่ ม “ค้นหา” จะแสดงรายการผลการค้นหาห้องตาม
ข้อมลูท่ีต้องการค้นหา (รูปท่ี 10.17) 

 

รูป  10.17 หน้าจอผลการค้นหาห้องแยกตามหน่วยงาน 
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งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)  
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

รูป  10.18 หน้าจอค้นหาห้องแยกตามประเภทห้อง 

 

รูป  10.19 หน้าจอค้นหาห้องแยกตามประเภทห้อง 

 


