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คูมือ การใชงาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 
 

การเขาใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สามารถเขาใชงานโดยพิมพ URL ที่ชอง Address ดังน้ี 
http://www.mis.ru.ac.th หลังจากน้ันกดปุม Enter จะปรากฏหนาจอเว็บไซตดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 หนาแรกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 
 จากรูปที่ 1 ประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 

- เมนูการใชงาน : ประกอบดวย  หนาแรก  สารสนเทศทั่วไป  คูมือการใชงาน 

- การเขาสูระบบ : เพ่ือเขาดูขอมูลตางๆ 
- ลิงคเว็บไซตอื่นๆ 
- จํานวนผูเขาชม : จํานวนผูเขาเยี่ยมชมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 
 
 
  

http://www.mis.ru.ac.th/
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 เมนูการใชงาน  แบงเปน 3 สวน ไดแก 
1. หนาแรก :  แสดงรายงานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในดาน บุคลากร  นักศึกษา  หลักสูตร  การเงิน 

เปนตน  ดังแสดงในรูปที่ 1 
2. สารสนเทศทั่วไป :  แสดงหัวขอรายงานตางๆ ที่นาสนใจ ดังแสดงในรูปที่ 2 
3. คูมือการใชงาน : คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

 
รูปที่ 2 แสดงสารสนเทศท่ัวไป 

การเขาสูระบบ  จากหนาเว็บไซตขางตน ทานสามารถเขาสูระบบเพื่อดูรายงานสวนอื่นๆ โดยการปอน Username และ 
Password ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แสดงการเขาสูระบบ 

    ปอน Username 

    ปอน Password 
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 จากน้ันคลิกปุม Login หรือ กดปุม Enter บนแปนคียบอรด เพ่ือเขาสูระบบ ในกรณีที่มีการใชงานระบบเปน
ครั้งแรก  ระบบจะแจงขอความวา “Username  ยังไมมีการเปดใชงาน” ใหทานทําการเปดใชงาน Username ดังกลาว 
โดยคลิกเลือก เมนู เปดรหัสใชงาน ที่ปรากฏอยูทางดานลาง ของปุม Login  ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

  
รูปที่ 4 แสดงการเขาเมนูเปดรหัสใชงาน 

 

การเปดรหัสใชงาน 
เมื่อทานเลือกเมนู เปดรหัสใชงาน จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 แสดงการเปดรหัสใชงาน 

 

จากหนาจอดังกลาวใหทานกรอก Username ในชองของชื่อบัญชีผูใช และ Password ในชองของรหัสผาน 
จากน้ัน คลิกปุม ตกลง จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 6 

    ปอน Username 

    ปอน Password 
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รูปที่ 6 แสดงการปอนขอมูลสวนตัวเพ่ือเปดใชบริการ 

  
จากหนาจอดังกลาว ใหทาน กรอกขอมูล ตางๆ ดังน้ี    

- ขอมูลบัตรประชาชน    
- ขอมูลวัน/เดือน/ป เกิด    
- E-mail Address  

โดยจําเปนตองกรอกขอมูลในทุกชอง และในสวนของ Password น้ัน จะเห็นไดวามี Password ปรากฏอยูใน
ชอง Password และ Confirm Password  เรียบรอยแลว ซึ่งเปน Password ที่ทานไดรับมา  ในกรณีน้ีถาทานตองการ
เปลี่ยนแปลง Password ดังกลาว ใหทานปอน Password ตัวใหมเขาไปในชอง Password และ ชอง Confirm 

Password  แทนที่ Password  เกาไดทันที 
เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหทานคลิกปุม ตกลง ระบบจะทําการเปดรหัสใชงานใหทาน โดยแสดงหนาจอ

ยืนยันการเปดใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 แสดงการยืนยันการเปดใชบริการ 

    ปอนรหัสบัตรประชาชน 

    ปอน วันเดือนป เกิด 

    ปอน E-mail Address 

    ปอน Password 

    ปอน  Password  
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เมื่อทานเปดใชงานรหัสเรียบรอยแลว ใหทําการ Login เพ่ือเขาสูระบบอีกครั้ง ในกรณีที่ทานทําการเปดรหัสใช
งานไปแลว ระบบจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 8 ใหทานคลิก “กลับหนาหลัก” เพ่ือทําการเขาสูระบบ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงสถานะการเปดใชบริการไปแลว 

 

การเปล่ียน / คนหา รหัสผาน 
 ทานสามารถทําการคนหารหัสผาน ในกรณีที่ลืมรหัสผาน หรือ ทําการเปล่ียนแปลงรหัสผานได โดยการคลิก
เมนู  “ ลืมรหัสผาน” ที่ปรากฏอยูทางดานลาง ของหนาจอการเขาสูระบบ (ดังแสดงในรูปที่ 4)โดยเม่ือคลิกเมนูดังกลาว 
จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 แสดงเมนู การเปลี่ยน/คนหา รหัสผาน 

  

การคนหารหัสผาน  กรณีที่ทานลืมรหัสผาน ทานสามารถคนหารหัสผานไดโดยการคลิกเมนู “คนหารหัสผาน” 
โดยจะปรากฏหนาจอดังแสดงในรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 แสดงหนาจอการกรอกขอมูลเพ่ือคนหารหัสผาน 

    ปอนรหัสบัตรประชาชน 

    ปอน วัน/เดือน/ป เกิด 
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 จากหนาจอในรูปที่ 10 ใหทานกรอก รหัสบัตรประชาชน และวันเดือนป เกิด ของทานใหถูกตอง จากน้ัน ให
คลิกปุมตกลง ระบบจะทําการคนหารหัสผานของทาน และแสดงรหัสผานทางหนาจอ ดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 แสดงรหัสผาน 

  

การเปล่ียนรหัสผาน   ในกรณีที่ทานตองการเปล่ียนแปลงรหัสผาน ทานสามารถเปล่ียนแปลงรหัสผานโดยคลิก
เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” จะปรากฏหนาจอดังแสดงในรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 แสดงหนาจอการขอเปลี่ยนรหัสผาน  

จากหนาจอดังกลาว ใหทานกรอก Username และ Password ที่มีอยูเดิมลงไป จากนั้นคลิกปุมตกลง จะ
ปรากฏหนาจอดังแสดงในรูปที่13  

 
รูปที่ 13 แสดงหนาจอการเปล่ียนรหัสผาน 

    ปอน  Username 

    ปอน  Password 

    ปอน  Password ที่ตองการเปลี่ยน 

    ปอน  Password ที่ตองการเปลี่ยน 

    ปอน  E-mail Address 
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 จากหนาจอดังกลาวใหทานทําการเปล่ียนรหัสผานตามตองการ โดยกรอก รหัสผานในชอง PASSWORD และ 
CONFIRM PASSWORD และกรอก E-mail Address  ใหถูกตอง จากน้ันคลิกปุมตกลง ระบบจะทําการบันทึกรหัสผาน
ใหมที่ไดทําการเปล่ียนแปลง และแจงรหัสผานใหมน้ี  ผานทาง E-mail Address ที่ทานไดกรอกไวขางตน 

 
เมนูการใชงานเม่ือเขาสูระบบ 
เมื่อทานทำการ Login เขาสูระบบเรียบรอยแลว  จะแสดงหนาจอดังรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 14 แสดงหนาจอหลังจากเขาสูระบบ  

 

จากหนาจอดังกลาว  จะปรากฏเมนูดานบนแสดงสวนตางๆ แบงไดเปน 
 1. นักศึกษา 
 2. บุคลากร 
 3. หลักสูตร 
 4. อาคารสถานท่ี 

5. แบบประเมิน 
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1. นักศึกษา : แสดงรายงานตางๆ ที่เก่ียวกับขอมูลของนักศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 15 
 

 
รูปที่ 15 แสดงหนาจอรายงานเก่ียวกับนักศึกษา  

จากรูปที่ 15 แบงสวนรายงานของนักศึกษาออกดังน้ี 
1.1 รวมทุกระดับ : แสดงรายงานเก่ียวกับภาพรวมของนักศึกษาทุกระดับช้ัน   
1.2  ปริญญาตรี  :  แสดงรายงานเก่ียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.3  ปริญญาโท  :   แสดงรายงานเก่ียวกับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
1.4  ปริญญาเอก :  แสดงรายงานเก่ียวกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

  

1.1 รวมทุกระดับ : แสดงรายงานภาพรวมของนักศึกษาทุกระดับช้ัน โดยจําแนกตามกลุม หรือ ตามคณะ  สาขาวิชา เปน
ตน  ทานสามารถเรียกดูรายงานดังกลาวได โดยคลิกหัวขอที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 แสดงหนาจอการเลือกดูรายงาน  

แบงตามระดับช้ัน 
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เมื่อทานคลิกเลือกดูรายงาน จะปรากฏหนาจอดังแสดงในรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17 แสดงหนาจอการเลือกเง่ือนไขแสดงรายงาน  

จากหนาจอดังกลาว แสดงเง่ือนไขของรายงานที่สามารถเรียกดูได เชน ภาคการศึกษา  ปการศึกษา เปนตน  ให
ทานเลือก ภาคการศึกษา และ ปการศึกษา  ที่ตองการแลวคลิกปุม ตกลง จะปรากฏหนาจอแสดงรายงานดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 แสดงรายงาน 

 

    เลือกภาคการศึกษาท่ีตองการ 

    เลือกปการศึกษาที่ตองการ 

แสดงรายงานตามปภาคท่ีเลือก 

คลิกพิมพ เมื่อตองการพิมพรายงาน 
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  การพิมพรายงาน จากหนาจอแสดงรายงาน ถาทานตองการพิมพรายงาน ใหคลิก พิมพ ที่ปรากฏอยูทางดานลาง

ของหนารายงาน จากน้ันระบบจะแสดงรายงานในรูปแบบการพิมพ (PDF File) ใหทานคลิกปุม  ที่ปรากฏอยูทาง
ดานบนของเมนู ดังรูปที่ 19 
 

 
รูปที่ 19 แสดงปุมพิมพรายงาน 

 

  เมื่อทานคลิกปุมพิมพรายงานจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 20 
 

 
  รูปที่ 20 แสดงการกําหนดหนารายงานสําหรับพิมพ 

 

  จากน้ัน ใหทานกําหนดหนารายงานตามตองการ เสร็จแลวคลิกปุม OK เพ่ือพิมพรายงาน 
 
 

คลิกพิมพรายงาน 

กําหนดหนารายงานที่ตองการ 
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1.2 ปริญญาตรี : แสดงรายงานภาพรวมของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี โดยมีการแบงยอยหัวขอตางๆ เชน รายงาน
เก่ียวกับการรับสมัคร  รายงานเก่ียวกับการลงทะเบียน  รายงานเกี่ยวกับผูสําเร็จการศึกษา  เปนตน  ซึ่งในแตละหัวขอ
รายงานอาจมีการแยกเปน สวนกลาง สวนภูมิภาค  ตางประเทศ  ทานสามารถเรียกดูรายงานดังกลาวได โดยคลิกหัวขอที่
ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 21 

 
รูปที่ 21 แสดงรายงานนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี 

เมื่อทานคลิกเลือกดูรายงานจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 22  

 
รูปที่ 22 แสดงรายละเอียดรายงาน 
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 จากหนาจอในรูปที่ 22 แสดงรายงานสรุปยอดลงทะเบียน นักศึกษาปริญญาตรี จําแนกตาม ป  ภาค และคณะ  
ซึ่งเปนยอดรวม  นอกจากน้ีทานสามารถเรียกดูยอดลงทะเบียนดังกลาว แยกตามสาขาวิชาในแตละคณะได โดยการคลิก
ช่ือคณะที่ตองการ  ดังแสดงในรูปที่ 23 

 
 รูปที่ 23 แสดงการเลือกดูรายงานแยกตามสาขาวิชา 

  เมื่อทานคลิกเลือกคณะที่ตองการจากหนาจอดังกลาวแลว จะปรากฏหนาจอแสดงรายงาน ยอดนักศึกษาที่ลง 
ทะเบียนจําแนกตามสาขาวิชา ของคณะน้ันๆ ดังแสดงในรูปที่ 24 

 
รูปที่ 24 แสดงรายงานแยกตามสาขาวิชา 

คลิกเลือกคณะท่ีตองการ 
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 นอกจากการเรียกดูยอดนักศึกษาท่ีจําแนกตามสาขาวิชาแลว ทานสามารถเรียกดูยอดนักศึกษาในแตละภาค
การศึกษาได โดยการคลิกที่ ภาคการศึกษาน้ันๆ ดังแสดงในรูปที่ 25 

  
รูปที่ 25 แสดงการเลือกดูรายงานแยกตามภาคการศึกษา   

  เมื่อทานคลิกเลือกภาคการศึกษาที่ตองการจากหนาจอดังกลาวแลวจะปรากฏหนาจอแสดงรายงานยอดนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน โดยจําแนกเปนรหัสนักศึกษา  ดังแสดงในรูปที่ 26 

 
รูปที่ 26 แสดงการรายงานแยกตามภาคการศึกษา 

คลิกเลือกภาคการศกึษาท่ีตองการ 
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 จากหนาจอแสดงรายงานในรูปที่ 22-26 จะเห็นวาถาทานนําเมาสไปช้ีที่รายช่ือคณะ/สถาบัน หรือ รายการภาค

การศึกษาตางๆ จะปรากฏสัญลักษณ  ( Hyperlink) น้ัน แสดงวาทานสามารถดูรายละเอียดที่จําแนกตามคณะ หรือ 
ภาคการศึกษาน้ันๆ เพ่ิมเติมได 
 จากหนาจอดังรูปที่ 23-26 ถาทานตองการกลับไปยังหนารายงานกอนหนา ใหทานคลิกที่ “คณะ/สถาบัน” ที่
ปรากฏอยูทางดานบน ของรายงาน ดังแสดงในรูปที่ 27 
 

 
 

รูปที่ 27 แสดงการกลับไปดูรายงานกอนหนา 
  
ในสวนของการพิมพรายงานน้ัน ใหทําตามขั้นตอนท่ีปรากฏในหัวขอ 1.1 รวมทุกระดับ สวนของการพิมพรายงาน 
 

1.3 ปริญญาโท : แสดงรายงานภาพรวมของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาโท โดยมีการแบงยอยหัวขอตางๆ เชน รายงาน
เก่ียวกับการรับสมัคร  รายงานเก่ียวกับการลงทะเบียน  รายงานเกี่ยวกับผูสําเร็จการศึกษา  เปนตน  ซึ่งในแตละหัวขอ
รายงานอาจมีการแยกเปน สวนกลาง สวนภูมิภาค  ตางประเทศ  ทานสามารถเรียกดูรายงานดังกลาวได โดยคลิกหัวขอที่
ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 28 ซึ่งการเรียกดูรายงานและพิมพรายงานทําเชนเดียวกับการดูรายงานหัวขอขางตนที่ไดกลาว
มาแลว 

 
รูปที่ 28 แสดงรายงานนักศึกษาระดับช้ันปริญญาโท 

คลิกเมื่อตองการกลับไปยังหนารายงานกอนหนา 
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1.4 ปริญญาเอก : แสดงรายงานภาพรวมของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาเอก โดยมีการแบงยอยหัวขอตางๆ เชน รายงาน
เก่ียวกับงานทะเบียนนักศึกษาใหม  รายงานเก่ียวกับงานประเมินผลการศึกษา  รายงานเก่ียวกับงานสถานภาพ  เปนตน  
ซึ่งในแตละหัวขอรายงานอาจมีการแยกเปน สวนกลาง สวนภูมิภาค ทานสามารถเรียกดูรายงานดังกลาวได โดยคลิก
หัวขอที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 29 ซึ่งการเรียกดูรายงานทําเชนเดียวกับการดูรายงานหัวขอขางตนที่ไดกลาวมาแลว 

 
รูปที่ 29 แสดงรายงานนักศึกษาระดับช้ันปริญญาโท 

 

2. บุคลากร : แสดงรายงานตางๆ ที่เก่ียวกับขอมูลของบุคลากร ดังแสดงในรูปที่ 30 

 
รูปที่ 30 แสดงรายงานเก่ียวกับขอมูลบุคลากร 

แบงตามสายงาน 
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จากรูปที่ 30 แบงสวนรายงานของบุคลากรออกดังน้ี 
2.1 รายงานสรุปจํานวนบุคลากร 
2.2 รายงานบุคลากรสายวิชาการ 
2.3 รายงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2.4 รายงานบุคลากรสายธุรการ 
2.5 รายงานบุคลากรสายปฏิบัติการ 
การเลือกดูรายงานและพิมพรายงานน้ัน ทําเชนเดียวกับการดูรายงานและพิมพรายงานจากหัวขอขางตน 

3. หลักสูตร : แสดงรายงานตางๆ ที่เก่ียวกับขอมูลของหลักสูตร ดังแสดงในรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 แสดงรายงานเก่ียวกับขอมูลหลักสูตร  

โดยในสวนรายงานท่ีเก่ียวกับขอมูลหลักสูตรน้ัน มองภาพรวมเปน รวมทุกหลักสูตร ซึ่งทานสามารถเรียกดู
รายงานและพิมพรายงาน ไดเชนเดียวกับการเรียกดูและพิมพรายงานจากหัวขอขางตนที่ไดกลาวมาแลว 
4. อาคารสถานที่ : แสดงรายงานตางๆ ที่เก่ียวกับขอมูลของอาคารสถานที่ ดังแสดงในรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 แสดงรายงานเก่ียวกับขอมูลอาคารสถานที่ 
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จากรูปที่ 32 แบงสวนรายงานของอาคารสถานท่ีออกดังน้ี 
4.1 รายงานขอมูลอาคาร 
4.2 รายงานสถิติการใชอาคาร 

5. แบบประเมิน : เปนสวนที่ใหผูใชบริการทําการประเมินระบบ รวมถึงเสนอขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนสําหรับ
การนําไปปรับปรุงตอไป  เมื่อทานคลิก แบบประเมิน  จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 33  

 
รูปที่ 33 แสดงหนาจอกรอกแบบประเมิน 
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 จากหนาจอแบบประเมินดังกลาว แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ประกอบดวย เพศ  และ ประเภทผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใชฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย  
 ตอนที่ 3 : ขอเสนอแนะ ในการใชฐานขอมูลตางๆ 

 ทานสามารถทําแบบประเมินดังกลาว โดยการเช็คเลือกขอมูลในตอนที่ 1 และ 2 ใหครบถวน สวนตอนที่ 3 เปน
สวนของขอเสนอแนะ ที่จะมีหรือไมก็ได เมื่อทานทําแบบประเมินเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม สงแบบสอบถาม ระบบจะ
ทําการเก็บขอมูลแบบประเมินของทาน และแสดงผลการประเมิน ออกมาทางหนาจอ ดังแสดงในรูปที่ 34 
 

 
 

รูปที่ 34 แสดงผลการประเมินทั้งหมด 

คลิกเพ่ือแสดง / ซอน ขอเสนอแนะ 
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 จากหนาจอแสดงผลการประเมิน แสดงจํานวนผูตอบแบบประเมินทั้งหมด และแยกประเภทผูตอบแบบ
ประเมินตามเพศ  และ ประเภทผูตอบแบบประเมิน เปนรอยละ  รวมถึงผลสํารวจความพึงพอใจในการใชฐานขอมูลคิด
เปนรอยละ  นอกจากน้ี ทานสามารถเรียกดูขอเสนอแนะตางๆ โดยคลิกเลือก แสดงขอเสนอแนะ และปดขอเสนอแนะ
โดยคลิกเลือก  ซอนขอเสนอแนะ  ซึ่งผลจากการประเมินน้ัน ทางผูพัฒนาจะนําไปปรับปรุงและแกไขตอไป 
 

การออกจากระบบ  เมื่อทานเขาดูรายงานตางๆ เปนที่เรียบรอยแลว และตองการออกจากระบบ ใหทานคลิกปุม Logout ที่
ปรากฏอยูทางดานลาง ของสวนการเขาระบบ ดังแสดงในรูปที่ 35 
 

 

คลิกเพ่ือออกจากระบบ 

รูปที่ 35 แสดงการออกจากระบบ 
  

 เมื่อทานออกจากระบบเรียบรอยแลว ระบบจะกลับสูหนาแรกของเว็บไซต เมื่อทานตองการเขาระบบใหม ก็ให
กรอก Username และ Password ใหมอีกครั้งเหมือนขั้นตอนการเขาสูระบบที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 


