: แผนผังการใชงานระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ระบบภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตฯ

ขอมูลสารสนเทศ
ระบบ

ระบบรับขอมูลภาวะการมีงานทําฯ
รายงานขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลบัณฑิตเปาหมายประจําป
รายชื่อบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อมหาบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อบัณฑิตกลุมที่กรอกแบบสํารวจสมบูรณ
รายชื่อบัณฑิตกลุมที่กรอกแบบสํารวจไมสมบูรณ
รายชื่อมหาบัณฑิตบัณฑิตกลุมที่กรอกแบบสํารวจสมบูรณ
รายชื่อมหาบัณฑิตกลุมที่กรอกแบบสํารวจไมสมบูรณ

ขอมูลตามเกณฑการพิจารณา สกอ./กพร.
ขอมูลตามเกณฑการพิจารณา
จํานวนผูกรอกแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
สถานภาพการทํางานปจจุบัน
จํานวนผูกรอกแบบสอบถามจําแนกตามคณะ
ลักษณะงานที่ตรงกับสาขาที่ไดสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูกรอกแบบสอบถามจําแนกตามภาคที่ทํางาน
ประเภทงานที่ทําของบัณฑิต
การใชความรูที่เรียนมากับงานที่ทํา
ความพึงพอใจในงานของบัณฑิต
ระยะเวลาที่ไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาของบัณฑิต
สถิติการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
สถิติการไดรับรางวัลเกียรติคุณฯ ของบัณฑิต
ขอมูลตามประเด็นการประเมินผลตามมาตรฐานบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ระบบสารสนเทศ
วิชาการ

ขอมูลเผยแพร

ขอมูลสวนบุคคล

รายงานขอมูลสารสนเทศของ สกอ.

ขอมูลงบประมาณ

สารสนเทศนักศึกษา
คนหานักศึกษา
รายงานนักศึกษาตามหมูเรียน
ตารางเรียน
ตารางสอบ
สารสนเทศวิชาการ
รายการหลักสูตร
แผนการเรียน
ตารางการใชหอง
สารสนเทศบุคลากร
รายงานบุคคลากร
รายงานบุคลากรตามเงื่อนไข
ทําเนียบผูบริหาร
ตารางสอน
รายงานขอมูลสารสนเทศบุคลากร
สารสนเทศวัสดุครุภัณฑ
รายการวัสดุครุภัณฑ
รายการคาเสื่อมราคาของ
อาคารสถานที่
รายงานหองวาง

รายงานงบประมาณประจําป
โครงการและแผนปฏิบัติงาน
ติดตามการขอใชงบประมาณ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ขอมูลบุคลากร
เลขที่ตําแหนงบุคลากร
ขอมูลประวัติสวนบุคคล
ขอมูลรายงานความดีความชอบ
ขอมูลนักศึกษา
ประวัตินักศึกษา
ขอมูลผลการเรียน
ขอมูลการลงทะเบียน
ขอมูลแผนการเรียน

ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
สวนระบบการรับขอมูลสมัครสอบ
สวนระบบแกไขขอมูลการสมัคร
สวนระบบการรายงานสถิติการสมัคร
สวนการรายงานสถิติการชําระเงิน
สวนการประกาศหองสอบ
สวนระบบการประกาศผลสอบ
ระบบสงเกรดคณาจารยฯ
ระบบสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอรฯ
สวนระบบรับสมัครผูเขาสอบ
สวนระบบการเขาทําขอสอบ
สวนระบบการรายงานผลสอบ
สวนการรายงานสถานะการสมัครสอบ/รายชื่อผูเขาสอบ
สวนระบบการจัดการขอสอบ
สวนระบบจัดการการชําระคาสมัคร
ระบบประเมินการสอนฯ
ระบบใหขอมูล
ระบบรายงานผล
ระบบรายงานผล ความตองการพื้นฐานฯ
ระบบใหขอมูล
ระบบรายงานผล
ระบบตรวจสอบขอมูลนักศึกษาฯ

สารสนเทศงบประมาณ
สรุปงบประมาณประจําป
สรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายจาย
รายงานงบประมาณประจําป
รายงานสถิติของมหาวิทยาลัย
รายงานสถิตินักศึกษา
รายงานสถิติบุคลากร
รายงานสถิติหลักสูตร
รายงานสถิติงบประมาณ
รายงานสถิติครุภัณฑ

System By : Comcentre LPRU.

คู่มือการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล(ข้อมูลส่วนตัว)
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแบบส่วนบุคคลไว้ 2 ประเภท
4 ระดับ ดังนี้ คือ
1.สําหรับนักศึกษา (สิทธิ์ระดับ 4)
2.สําหรับบุคลากร ซึ่งถูกกําหนดสิทธิ์ย่อยในการเข้าสู่ระบบอีก 3 ระดับคือ
- ระดับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (สิทธิ์ระดับ 1)
- ระดับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (สิทธิ์ระดับ 2)
- ระดับบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิทธิ์ระดับ 3)
สําหรับนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการ Login ที่หน้าระบบสารสนเทศ
เพื่อเข้าสู่ระบบได้โดย
1. เลือกประเภทผู้เข้าใช้เป็น “นักศึกษา”
2. ใช้รหัสนักศึกษาของตนเองเป็นชื่อผู้ใช้ ที่ใช้เข้าสู่ระบบ(Username) และ
3. ใช้วันเดือนปีเกิดของตนเองเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (Password) โดยให้ระบุวันเดือนปีเกิดตาม
รู ป แบบที่ กํ า หนด คื อ วั น ที่ ส องหลั ก ตามด้ ว ยเดื อ นเกิ ด สองหลั ก และสองหลั ก หลั ง ของปี
พุทธศักราชที่เกิด (ววดดปป) เช่นผู้ที่เกิดในวันที่ 1 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2540 มีรหัสผ่านในการ
เข้าสู่ระบบคือ 010340 เป็นต้น
โดยเมื่อทําการเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะรายงานระดับสิทธิ์ให้ทราบ
ในส่วนของนักศึกษาที่ทําการเข้าสู่ระบบ จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ในการดูข้อมูลประวัติ
ของตนเองฉบับเต็ม ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลแผนการเรียนของตนเอง
สําหรับบุคลากร
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการ Login ที่หน้าระบบสารสนเทศ
เพื่อเข้าสู่ระบบได้โดย
1. เลือกประเภทผู้เข้าใช้เป็น “บุคคลากร”
2. ระบุชื่อผู้ใช้ (Username) เป็นรหัสบุคลากร หรือ รหัสอ้างอิงบุคลากร ทั้งนี้หากไม่ทราบสามารถ
ค้นหาเลขที่ตําแหน่งบุคลากรได้จากเมนูในระบบ
4. ระบุรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบ โดยใช้วันเดือนปีเกิดของตนเองตามด้วยรหัสบัตร
ประชาชนเฉพาะสี่หลักหลังเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (Password) โดยให้ระบุวันเดือนปีเกิดตาม
รู ป แบบที่ กํ า หนด คื อ วั น ที่ ส องหลั ก ตามด้ ว ยเดื อ นเกิ ด สองหลั ก และสองหลั ก หลั ง ของปี
พุทธศักราชที่เกิด (ววดดปป) เช่นผู้ที่เกิดในวันที่ 1 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2540 และมีรหัสบัตร
ประชาชนเป็น 1-2564-89763-21-5 มีรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบคือ 0103403215 เป็นต้น

โดยเมื่อทําการเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะรายงานระดับสิทธิ์ให้ทราบ ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสําหรับบุคลากร
ถูกกําหนดสิทธิ์ย่อยในการเข้าสู่ระบบอีก 3 ระดับดังนี้
- ระดับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (สิทธิ์ระดับ 1)
จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้าน งบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ทุกส่วนในทุกหน่วยงาน และ
ข้อมูลของนักศึกษา
- ระดับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (สิทธิ์ระดับ 2)
จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้าน งบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ทุกส่วนในหน่วยงานในความดูแล
และข้อมูลของนักศึกษา
- ระดับบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิทธิ์ระดับ 3)
จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้านงบประมาณในส่วนของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ข้อมูลบุคลากร
ของตนเองฉบับเต็ม และข้อมูลของนักศึกษา

