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การเขาสูระบบ เพ่ือเรียกใชงานรายงานสถิติกราฟ 
 
1. พิมพ url ที่ใชเรียกเพื่อใชงานรายงานสถิติกราฟ  https://reg.tni.ac.th/registrar/home.asp 

 
2. กรอก username และ password 

 
กรณีเหตุขัดของในการเขาใชงาน หรือการรีเซ็ตรหสัผาน โทรแจงฝายทะเบียน 2634 หรือ              

email : registrar@tni.ac.th 
 

3. Click เลือก ระบบสําหรับ ผูบริหาร 
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4. Click เลือก สถิติกราฟ 
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หนาจอเมนูของรายงานสถิติกราฟท้ังหมด 
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ขอกําหนดพ้ืนฐานการเรียกดูสถิติกราฟ 
 
 การเลือกดูขอมลูกราฟ (Filter Data) 

รายงานสถิติกราฟของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีการเลือกแบบเปนชวง จําแนกตามมุมมองการดู
กราฟ เชน การเลือกดูขอมูลเฉพาะปการศึกษา เฉพาะช้ันป หรือการเลือกดูแบบขอมูลสะสมในชวงปการศึกษา
ที่กําหนด 
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กราฟท่ี 1 :       กราฟวงกลม แสดงจํานวนนักศึกษา 
จําแนกตามสถานะภาพ จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา/ปการศึกษา 

 
 กราฟวงกลมน้ี แสดงจํานวนของนักศึกษา ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลตาม คณะ / สาขาวิชาหรือ
ภาควิชา/สถานะของนักศึกษา/ปที่เขาศึกษาของนักศึกษา 

 
การอธิบายกราฟที่ 1 
1. สีของกราฟ :  :: สีฟา หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ   

:: สีแดง หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร 
:: สีน้ําเงิน หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
:: สีเหลือง* หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย  
(*ขอมูลนักศึกษาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จะมีขอมูลในชวงระหวางป 2550 – 2553  
กอนปรับสังกัดของนักศึกษาปริญญาโทใหขึ้นอยูกับสังกัดคณะของแตละหลักสูตร) 

2. เลเยอรของกราฟ : :: เลเยอรวงกลมใหญรอบนอก หมายถึง ขอมูลนักศึกษารายคณะ 
:: เลเยอรวงกลมรอบใน หมายถึง ขอมูลนักศึกษารายสาขาวิชา/ภาควิชา 
(สามารถใชเมาสคลิกที่รูปกราฟเพื่อแสดงผลเปน % และ ตัวเลขจํานวนขอมูลที่เรียกดู) 

  

1. สวนการเลือกดูขอมูล 

2. สวนการแสดงผล   

ในรูปของกราฟ 

3. สวนการแสดงผลขอมูล

ในรูปของตัวเลข 
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กราฟท่ี 2 :       กราฟแทง แสดงจํานวนนักศึกษารับเขาแตละรุนแบงตามสถานะนักศึกษา 

 
 กราฟแทงน้ีจะแสดงผลตามปการศึกษาที่เขา และขอมูลในแตละแทงจะแสดงสถานะนักศึกษาออกเปน 3 สวน คือ 
คงเหลือ(สีฟา)  สําเร็จการศึกษา(สีเขียว)  และ Dropout(สีแดง) 
 

 
  

1. สวนการเลือกดูขอมูล 

2. สวนการแสดงผล   

ในรูปของกราฟ 

3. สวนการแสดงผลขอมูล

ในรูปของตัวเลข 
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กราฟท่ี 3 :       ตาราง Pivot  แสดงจํานวนนักศึกษารับเขา แบงตามหลักสูตร และประเภทท่ีรับเขา 

 
 ตาราง Pivot น้ีจะแสดงผล จํานวนนักศึกษารับเขาแตละปการศึกษา / สะสมตามปการศึกษาที่เลือก จําแนกตาม 
ระดับ / คณะ / สาขาวิชาหรือภาควิชา และจะแสดงจําแนกตามสถานะนักศึกษาออกเปน 3 สวน คือ คงเหลือ  สําเร็จ
การศึกษา  และ Dropout โดยสามารถลากสลับขอมูลระหวางแนวนอนและแนวตั้งได  
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กราฟท่ี 4 :  กราฟเสน  แสดงจํานวนนักศึกษาคงอยู โดยแสดงขอมลูเปนรุนในแตละชั้นปของรุนน้ันๆ 

 
 
 กราฟเสนน้ี แสดงจํานวนนักศึกษาคงอยู* โดยแสดงขอมูลเปนรุนในแตละชั้นปของรุนน้ันๆ  

 
 
 
 
  

1. สวนการเลือกดูขอมูล 

2. สวนการแสดงผล   

ในรูปของกราฟ 

3. สวนการแสดงผล 

ในรูปตัวเลขเม่ือทํา

การกดปุม Export 
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คําอธิบายกราฟที่ 4 
1. นักศึกษาคงอยู  หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแตป 1 ภาคเรียนที่ 1 จนกระทั่งถึงภาคเรียนสุดทาย 

ที่มีการลงทะเบียนเรียน (ซ่ึงอาจหมายถึงนศ.สําเร็จการศึกษา หรือ  
นศ.พนสถานภาพความเปนนักศึกษาก็ได) 

2. เสนกราฟแตละเสน  หมายถึง  ขอมูลนักศึกษาแตละรหัสนักศึกษา โดยกราฟจะแสดงขอมูลยอนหลัง 8 ป  
โดยนับตั้งแตขอมูล ณ ปการศึกษาที่เลือก 

3. Label ของแกนนอน   หมายถึง ชั้นปที-่ภาคเรียน เชน ป1-1 คือ ขอมูลของนักศึกษาแตละรหัส 
ในขณะอยูชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ทุกรหัสจะมีจุดเริ่มตน ณ ป1-1 
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กราฟท่ี 5 :  ตารางแสดงอัตราสาํเร็จการศึกษา (%) ตามแผน (4ป ป.ตรี/ 2ป ป.โท)  

 
 ตารางน้ีแสดงอัตราเปอรเซ็นตของนักศึกษาที่จบตามแผน (ปริญญาตรี ภายใน 4 ป/ปริญญาโท ภายใน 2 ป) โดย
แสดงเปนรายสาขาวิชาหรือภาควิชา และแยกแสดงตามปการศึกษาที่เขา 

 
คําอธิบายกราฟที่ 5 
1. สําเร็จการศึกษากอนแผน หมายถึง นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ป หรือ 3 ปครึ่ง  

(ระดับปริญญาตรี) และ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะ 1 ปครึ่ง  
(ระดับปริญญาโท)นับจากปการศึกษาที่นักศึกษาเขาศึกษา 

2. สําเร็จการศึกษาตามแผน  หมายถึง  นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ระดับปริญญาตรี)  
และ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะ 2 ป (ระดับปริญญาโท) 
นับจากปการศึกษาที่นักศึกษาเขาศึกษา 

3. สําเร็จการศึกษาหลังแผน  หมายถึง นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปขึ้นไป (ระดับปริญญาตรี)  
และ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะ 2 ปขึ้นไป (ระดับปริญญาโท) 
นับจากปการศึกษาที่นักศึกษาเขาศึกษา 
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กราฟท่ี 6 :  กราฟแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา แบงตามชวงเวลาท่ีจบ 

 
 ตารางน้ีแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผน (ปริญญาตรี ภายใน 4 ป/ปริญญาโท ภายใน 2 ป) โดยแสดงตามป
การศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  
 
คําอธิบายกราฟที่ 6 
1. กราฟแสดงสีฟา หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนแผน 
2. กราฟแสดงสีเขียว หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามแผน 
3. กราฟแสดงสีแดง หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังแผน 

 
  

1. สวนการเลือกดูขอมูล 

2. สวนการแสดงผล   

ในรูปของกราฟ 

3. สวนการแสดงผล 

ในรูปตัวเลข  
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กราฟท่ี 7 :  ตารางแสดงอัตราพนสภาพ ของนักศึกษาแตละรุน 

 
 ตารางน้ีแสดงอัตราจํานวนและเปอรเซ็นตของนักศึกษาที่มีสถานะพนสภาพจากความเปนนักศึกษา โดยแสดงตามป
การศึกษาที่เขาศึกษา 
 
คําอธิบายกราฟที่ 7 
1. สถานะ 60 หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพความเปนนักศึกษาเน่ืองจากลาออก 
2. สถานะ 70 หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพความเปนนักศึกษาเน่ืองจากไมลงทะเบียนเรียน  

และไมลาพักการศึกษา 
3. สถานะ 71 หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพความเปนนักศึกษาเน่ืองจากผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 
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กราฟท่ี 8 :  กราฟเสน แสดงอัตราเปอรเซ็นต (%) การตกออก ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในแตละรุน 

 
 กราฟเสนน้ีแสดงอัตราเปอรเซ็นตการพนสภาพความเปนนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของแตละรุน(จําแนก        
ปการศึกษาที่เขา) สามารถเรียกดูเปนรายคณะ หรือเปนรายหลักสูตร/ภาควิชาได 
 

 
 
 
 
 
  

1. สวนการเลือกดูขอมูล 

2. สวนการ 

แสดงผล 

ในรูปของกราฟ 

3. สวนการแสดงผล 

ในรูปตัวเลข  
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กราฟท่ี 9 :  กราฟเสน แสดงอัตราเปอรเซ็นต (%) การตกออก ของแตละปการศึกษา 

 
 กราฟเสนน้ีแสดงอัตราเปอรเซ็นตการพนสภาพความเปนนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไป โดยเรียกดูเปนป
การศึกษาที่นักศึกษามีสถานะพนสภาพ  โดยสามารถเรียกดูเปนรายคณะ หรือเปนรายหลักสูตร/ภาควิชาได 
 
 

 

1. สวนการเลือกดูขอมูล 

2. สวนการ 

แสดงผล 

ในรูปของกราฟ 

3. สวนการแสดงผล 

ในรูปตัวเลข  


