
หน้าจอการน าเข้าข้อมูล  

เพื่อสนับสนุนข้อมูลภายในโครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) 

โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) 

สรุปข้อมูลโดย  
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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ชุดรายงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) ประกอบด้วย 11 ชุดรายงานดังนี้ 

๑. ชุดรายงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
๒. ชุดรายงานด้านนักศึกษา 
๓. ชุดรายงานด้านบุคลากร 
๔. ชุดรายงานด้านการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๕. ชุดรายงานด้านการติดตามการเบิกง่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๖. ชุดรายงานด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ 
๗. ชุดรายงานด้านอาคาร /ยานพาหนะ / สาธารณูปโภค 

๘. ชุดรายงานด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ 

๙. ชุดรายงานด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๑๐. ชุดรายงานด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑๑. ชุดรายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
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การเข้าสู่ระบบ 

 Front-end : http://172.18.9.37/sevi/ 

 Back-end  : http://172.18.9.37/eis/ 
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(ชุดรายงานที่ ๑  

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
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ฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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ฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 รายงานจ านวน
หลักสูตร 

รายงานจ านวน
หลักสูตรที่

เปิดรับนักศึกษา 
(แผนการรับ) 

รายงานสถานะ 
การเห็นชอบ

หลักสูตร 

รายงานสถานะ 
การด าเนินการ

พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสูตร 
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ฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน > จ านวนหลักสูตร 
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ฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน > จ านวนหลักสูตร 
ทีเ่ปิดรับนักศึกษา (แผนการรับ) 
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ฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน > รายงานสถานะ 
การเห็นชอบหลักสูตร 

 

9 



ฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน > รายงาน
สถานะการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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(ชุดรายงานที่ ๒ ด้านนักศึกษา) 

ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 
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ฐานข้อมูลนักศึกษา > ฐานข้อมูลนักศึกษา 
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ฐานข้อมูลนักศึกษา > ฐานข้อมูลนักศึกษา 
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(ชุดรายงานที่ ๓ ด้านบุคลากร) 

ฐานข้อมูลด้านบุคลากร 
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ฐานข้อมูลบุคลากร 
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ฐานข้อมูลบุคลากร 

Relate 

ประเมิน 
ผลงาน 

ประเมิน
ความผูกพัน 

ข้อร้องเรียน 
 

สถานะ
นักวิจัย 

ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ฐานข้อมูลหน่วยงาน 

R.10 R.3 R.3 R.8 R.89 
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ฐานข้อมูลบุคลากร > ฐานข้อมูลหน่วยงาน 
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ฐานข้อมูลบุคลากร > ฐานข้อมูลหน่วยงาน > ประเมินความผูกพนั 
                                                      (ประเมิน มหาวิทยาลัย) 

 

18 



ฐานข้อมูลบุคลากร > ฐานข้อมูลหน่วยงาน > ประเมินข้อร้องเรียน    
                                               (ประเมิน กจ.) 
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(ชุดรายงานที่ ๔ ด้านการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย) 

ฐานข้อมูล 
ด้านการติดตามผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ 
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(ชุดรายงานที่ ๖ ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ) 

ฐานข้อมูล 
ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ 
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ฐานข้อมูล การเบิก-จ่าย พัสดุ 
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ฐานข้อมูลอาคาร ยานพาหนะ สาธารณูปโภค > ฐานข้อมูล
การด าเนินงานด้านพัสดุ 
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(ชุดรายงานที่ ๗ ด้านอาคาร / ยานพาหนะ / 
สาธารณูปโภค) 

ฐานข้อมูล 
ด้านอาคาร / ยานพาหนะ / สาธารณูปโภค 
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ฐานข้อมูลอาคาร ยานพาหนะ สาธารณูปโภค 
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ฐานข้อมูลอาคาร ยานพาหนะ สาธารณูปโภค > เก็บข้อมูล
โซนสถานที่ในมหาวิทยาลัย 
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ฐานข้อมูลอาคาร ยานพาหนะ สาธารณูปโภค > บันทึก
สถานที่ 
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ฐานข้อมูลอาคาร ยานพาหนะ สาธารณูปโภค > ซ่อมบ ารุง 
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การบันทึกค่าน้ า ค่าไฟในระบบ MIS 
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(ชุดรายงานที่ ๘ งานวิจัย บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปะ ) 

ฐานข้อมูล 
งานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ  
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ฐานข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ 

 

34 



ฐานข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ 

 เก็บข้อมูล
บริการวิชาการ 

เก็บข้อมูล
งานวิจัย 

ข้อมูลนักวิจัย 
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ฐานข้อมูลบริการวิชาการ > การเก็บข้อมูลบริการวิชาการ 
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ฐานข้อมูลบุคลากร > ฐานข้อมูลหน่วยงาน > สถานะนักวิจัย 
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ฐานข้อมูลบุคลากร > ฐานข้อมูลหน่วยงาน > สถานะนักวิจัย 
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(ชุดรายงานที่ ๙ การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

ฐานข้อมูล 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ฐานข้อมูลบุคลากร > ฐานข้อมูลหน่วยงาน > การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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(ชุดรายงานที่ ๑๐ ด้านประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน) 

ฐานข้อมูล 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ฐานข้อมูลบุคลากร > ฐานข้อมูลหน่วยงาน > ประเมินผลงาน 

 

42 



(ชุดรายงานที่ ๑๑ ด้านประกันคุณภาพ) 

ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 
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ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 
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ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ > ผลประเมินประกันคุณภาพ  
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ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ > ผลประเมินประกันคุณภาพ  (ต่อ) 
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ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ > ผลประเมินประกันคุณภาพ  (ต่อ) 
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