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  ประกอบด้วย 
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ระบบเกรดออนไลน ์

(Grade Online) 

1. การบันทึกข้อมูลเกรด 

ข้อก าหนด 

1. การบันทึกเกรดออนไลน์ใช้กับรายวิชาในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  

2. ควรให้เกรดโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาเพียง 1 ท่านเท่านั้นยกเว้นรายวิชาที่นักศึกษาแยกเรียน

เฉพาะกับอาจารย์ และไม่สามารถให้เกรดโดยอาจารย์ท่านเดียวได้ 

ขั้นตอนการแก้ไขเกรด 

1.1 เลือกเมนู “บันทึกข้อมูลเกรด” 

1.2 ระบุปีการศึกษา ภาคเรียน และรหัสรายวิชาที่ต้องการกรอกเกรด โดยรหัสรายวิชาให้ใส่รหัสวิชา

ภาษาอังกฤษ 7 หลัก (ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้) โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างตัวอักษรและตัวเลข 

เช่น ADAD500 จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา”ระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

 

ภาพที่ 1 การคน้หารายวิชาที่ต้องการบันทึกเกรด 
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1.3 ให้เกรดนักศึกษาแต่ละคนโดยเลือกเกรดจาก dropdownlist 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการใส่เกรด 

ในกรณีที่เป็นรายวิชาแกน ซึ่งมีนักศึกษาจากหลายภาควิชามาเรียนร่วมกัน นักศึกษาที่ถูกให้เกรดโดย

อาจารย์ท่านอ่ืนไปแล้ว ระบบจะแสดงชื่ออาจารย์ผู้ให้เกรด แต่ไม่สามารถให้เกรดซ้้าได้อีกหากเกิดกรณีมี

อาจารย์ท่านอ่ืนมาให้เกรดผิด โดยมาใส่เกรดในนักศึกษาที่ท่านควรจะให้ ให้ติดต่ออาจารย์ตามรายชื่อที่

แสดงไว้มาแก้ไขเกรดออก เป็น “ไม่ระบ”ุขั้นตอนการแก้ไขเกรดตามข้อ 2 

 

ภาพที่ 3 การให้เกรดโดยแยกตามหลักสูตรของนักศึกษา 

 

แสดงชื่อ 

อาจารย ์

ผูใ้หเ้กรด 
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1.4 กดปุ่ม “บันทึก” หรือ “ส่งเกรด” 

“บันทึก” เมื่อยังท้าข้อมูลไม่ครบและต้องการมากรอกเกรดเพ่ิมในภายหลัง 

“ส่งเกรด” เมื่อให้เกรดครบแล้วและต้องการส่งเกรด 

 

1.5 เมื่อกดปุ่ม “ส่งเกรด” แล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าจอถัดไป ให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดเกี่ยวรายวิชานี้

ดังนี้ 

ข้อมูล รายละเอียด 
คณะ คณะผู้จัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ 
หลักสูตร หลักสูตรผู้จัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

เจ้าของรายวิชา      คลิกเม่ือหลักสูตรเป็นเจ้าของรายวิชานี้ 

ประธานหลักสูตร ระบบจะแสดงชื่อประธานอัตโนมัติหลังจากเลือกชื่อหลักสูตร หากหลักสูตรใด
ยังไม่มีการแต่งตั้งประธานให้ Add ชื่อผู้มีสิทธิในการเซ็นต์แทนประธานตาม
ตกลงกันภายในหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คืออาจารย์ที่ระบผิดชอบรายวิชานี้ (ปกติจะเป็นเพียงอาจารย์ 1 ท่าน จาก
ผู้สอนทั้งหมด) 

ช่วงคะแนน ช่วงคะแนนที่ใช้ตัดเกรด 
ตารางที่ 1 รายละเอียดเนื้อหาที่ต้องใส่ข้อมูล 

การเพ่ิมชื่ออาจารย์ ให้กดปุ่ม “เพ่ิม” ให้ใส่ชื่อวรรคนามสกุล โดยไม่ต้องใส่ต้าแหน่ง-ค้าน้าหน้าชื่อ จากนั้นกด 

“ค้นหา” เลือกอาจารย์คนที่ถูกต้องจากผลการค้นหา 

1.6 หลังจากเติมรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ส่ง” ระบบจะแสดงสรุปการกรอกข้อมูล 
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ภาพที่ 4 หน้าจอสรุปการกรอกเกรด เพ่ือตรวจสอบก่อนส่ง 

หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ย้อนไปแก้ไขโดยกดปุ่ม “ย้อนกลับ” และกลับไปแก้ไขข้อมูลตาม

ขั้นตอนที ่1.3 -  1.5 ใหม่  

หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันการส่งเกรด”  

1.7 ระบบจะแสดงรายงาน ให้พิมพ์รายงานนี้ (หากเผลอกดปิดไป สามารถพิมพ์รายงานได้จากเมนู 

“เกรดที่บันทึกแล้ว/แก้ไขเกรด”) 

1.8 ตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขเกรด

ตามข้อ 2  และพิมพ์รายงานใบใหม่ออกมาอีกครั้ง เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาลงนาม และเสนอประธานหลักสูตรลงนาม 

1.9 ส่งใบรายงาน กลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย  

**กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้รวบรวมใบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(บฑ.42) 

ของนักศึกษาทุกคน แนบมาพร้อมกับใบรายงานเกรด** 
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2. การแก้ไขเกรด 

ข้อก าหนด 

1. สามารถแก้ไขเกรดได้ในกรณี **ยังไม่ได้ส่งใบรายงานเกรดไปยังบัณฑิตวิทยาลัย** เท่านั้นหากส่ง

ใบรายงานเกรดมาแล้ว ต้องท้าเป็นหนังสือขอแก้ไขเกรดมายังงานบริการการศึกษา 

2. ผู้ที่สามารถแก้ไขเกรดได้คือ อาจารย์ที่ถูกระบุว่าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบตามในรายงาน หรือ ผู้

ที่มาบันทึกข้อมูลเท่านั้น 

3. การแก้ไขเกรดสามารถเพ่ิม-ลดจ้านวนนักศึกษาที่ให้เกรดจากใบรายงานเดิมได้ 

4. เมนู “เกรดที่บันทึกแล้ว/แก้ไขเกรด” จะแสดงใบรายงานที่แก้ไขใบล่าสุดเท่านั้น 

ขั้นตอนการแก้ไขเกรด 

2.1 เลือกเมนู “เกรดที่บันทึกแล้ว/แก้ไขเกรด” 

2.2 เลือกใบรายงานที่ต้องการแก้ไขเกรด 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายวิชาที่ส่งเกรดแล้ว 

 

2.3 ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษารายวิชานั้นทั้งหมด ยกเว้นนักศึกษาที่ถูกให้เกรดโดยอาจารย์ท่าน

อ่ืนแล้ว ผู้ใช้แก้ไขเกรดให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ส่งเกรด” 



คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  
ส าหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

Doc : UMITPD02TH Ver : 01 
Res : IT Effective date : 26/08/2015 

 

 

งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล บัณฑิตวิทยาลยั 6 

 

 
ภาพที่ 6  การแก้ไขเกรด 

 

2.4 แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ส่ง” 

 
ภาพที่ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา 

 

2.5 ตรวจสอบสรุปรายงาน หากไม่ถูกต้อง กดปุ่มย้อนกลับเพ่ือแก้ไขตามขั้นตอนที่ 2.3 - 2.4 อีก

ครั้ง หากถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยันการส่งเกรด” 

B+  ->  

A  
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ภาพที่ 8 สรุปการแก้ไขเกรด 

2.6 พิมพ์รายงานจากระบบ  

2.7 ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและประธานหลักสูตร 

2.8 ส่งใบรายงานเกรดใบที่แก้ไขล่าสุด (ใบเดียว) กลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

3. การแก้เกรด I 

ข้อก าหนด 

1. แก้ไขเกรด I ที่ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ส่วนการแก้ไขเนื่องจากให้เกรดผิดเป็น I ก่อนส่ง

รายงานมายังบัณฑิตให้ใช้ขั้นตอนการแก้ไขเกรดตามข้อ 2 

ขั้นตอนการแก้ไขเกรด I 

3.1 เลือกเมนู “แก้เกรดติด I” 

3.2 เลือกรายวิชาที่ต้องการแก้ไขเกรด I ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษาท่ีติด I ในรายวิชานั้น 
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ภาพท่ี 9 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีมีนักศึกษาค้างเกรด I 

3.3  เปลี่ยนแปลงเกรดโดยเลือกเกรดใหม่ที่นักศึกษาได้จาก dropdownlist แล้วกด “ส่งเกรด” 

 

ภาพที่ 10 การเปลี่ยนแปลงเกรด I เป็นเกรดปกติ 

1.10 ระบบจะขึ้นการแจ้งเตือก ยืนยันการส่งเกรด ถ้าไม่ถูกต้องกด “Cancel” เพ่ือแก้ไขเกรดให้

ถูกต้อง ถ้าแน่ใจกด “OK” ระบบจะแสดงรายงานการเปลี่ยนเกรด I (แบบฟอร์ม As-3-13) 
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ภาพที่ 11 การยืนยันการเปลี่ยนแปลงเกรด I 

 3.5 พิมพ์รายงาน 

 
ภาพที่ 12 ใบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงเกรด I 
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3.6 ลงนามผู้รับผิดชอบรายวิชาและประธานหลักสูตร  

3.7 ส่งใบรายงาน AS-3-13 
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ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

(e-Form : Thesis and Thematic Paper) 

บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เมื่อท้าค้าสั่ง บฑ.39 ก้าหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป

คือการท้าค้าสั่ง บฑ.1 คือการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์ เมื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงผลการท้าค้าสั่งวิทยานิพนธ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วทั้งหมด การท้าที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ระบบจะแสดงรูป  ส่ ว นรู ป  จะหมายถึงข้อมูลของค้าสั่งชุดนั้นๆ ยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ เช่น อาจรอผลการสอบ เป็นต้น 

ภาพที่ 1 แสดงรายการแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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เมื่อนักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ท้าการเลือก บฑ.1 ในการท้าค้าสั่ง ระบบจะเข้าสู่หน้าต่าง

ของการท้าข้อมูล โดยระบบจะท าการแสดงข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมาให้โดยอัตโนมัติ จากค้าสั่งก่อน

หน้านี้ ดังรูปด้านล่าง 

 

ภาพที่ 2 รายละเอียดการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เมื่อท้าการบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลตามรูปด้านล่าง 

 

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดการเสนอหัวข้อและคณะกรรมการที่ปรึกษาก่อนการบันทึกข้อมูล 
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โดยระบบยังคงสามารถให้แก้ไขข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้อยู่ โดยท้าการคลิกที่   ใน

ขั้นตอนต่อไปคือ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะต้องเพ่ิมข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้ครบตาม

จ้านวนในค้าสั่ง โดยการคลิกที่ เพ่ือท้าการค้นหาอาจารย์และเพ่ิมข้อมูล 

 เมื่อท้าการเพ่ิมข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมครบตามจ้านวนแล้ว ให้ท้าการคลิกที่   

เพ่ือท้าการยืนยันและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกเข้าไป ดังรูป 

 

ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดการเสนอหัวข้อและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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 ขั้นตอนต่อไปคือการรอการพิจารณาและผลการอนุมัติจากประธานหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

ด้าเนินการต่อไป 

บฑ.2 ก าหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 เมื่อท้าการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการท้า บฑ.2 

ก้าหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 

ภาพที่ 5 แสดงรายการแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เมื่อท้าการเลือกการท้าข้อมูล บฑ.2 ระบบจะแสดงข้อมูล การสอบผ่านภาษาอังกฤษและหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ โดยนักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตรจะต้องท้าการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

 จ้านวนหน่วยกิตท่ีศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 

 GPA 
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และข้อมูล วัน เวลา และสถานที่ของการสอบวิทยานิพนธ์/สารนินพธ์ ดังรูปด้านล่าง โดยที่ระบบจะแสดง

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมาให้โดยอัตโนมัติจากค้าสั่งก่อนหน้านี้ 

 

ภาพที่ 6 กรอกข้อมูลก้าหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เมื่อ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ท้าการกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิกที่ เพ่ือ ท้า

การบันทึกข้อมูลและระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือให้ท้าการเพ่ิมข้อมูล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์  ดังรูปด้านล่าง โดยคลิกที่   เพ่ือท้าการเพ่ิมข้อมูลประธานกรรมการสอบ หลังจากนั้นให้

ท้าการเพ่ิมกรรมการสอบ โดยการคลิก ที่ เพื่อท้าการเพ่ิมรายชื่อกรรมการสอบ ซึ่งระบบจะ

ยังคงให้แก้ไขข้อมูล วัน เวลา และสถานที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้อยู่ โดยการคลิกที่  เพ่ือ
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ท้าการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว 

 

ภาพที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ก่อนบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 8 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ก่อนบันทึกข้อมูล 
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รูปด้านบนเป็นการจ้าลองข้อมูลการเพ่ิมข้อมูลประธานและกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ครบถ้วน

ตามค้าสั่ง ซึ่งยังคงสามารถแก้ไขข้อมูล วัน เวลา และสถานที่สอบ ได้ โดยการคลิกที่  แ ล ะ

สามารถลบข้อมูลประธานหรือรรมการสอบได้ โดยการลบที่   และเมื่ อต้องการที่ จะยืนยันและ

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ สามารถท้า ได้โดยการคลิกท่ี เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

ภาพที่ 9 แสดงรายละเอียดก้าหนดการสอบและคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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 เมื่อท้าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้คือรอการพิจารณาและรอผลการ

อนุมัติจากประธานหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อด้าเนินการต่อไป 

บฑ.35 ก าหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

 เมื่อ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ท้าการเลือกค้าสั่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บฑ.35 ระบบ

จะแสดงหน้าต่างแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาและปุ่ม  เพ่ือให้ท้าการกรอกข้อมูลรายวิชาที่

จะสอบวัดคุณสมบัติ 

 

ภาพที่ 10 ท้าการเพ่ิมรายละเอียดการสอบวัดคุณสมบัติ 

เมื่อคลิก จะปราฏกหน้าต่างเพ่ือให้กรอกข้อมูล 

1. รายชื่อวิชา 

2. วันที่ เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 

3. วันที่ เวลา และสถานที่สอบปากเปล่า 
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4. วันที่ เวลา และสถานที่สอบอ่ืนๆ 

ดังรูป 

 

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร กด เพ่ือท้าการบันทึก

ข้อมูลและระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้กรอกเข้าไป ดังรูป 
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ภาพที่ 11 ท้าการเพ่ิมคณะกรรมการการสอบวัดคุณสมบัติ 

ซึ่ง นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ยังคงสามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกเข้าไปได้ โดยกดที่

หลังจากนั้น นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะต้องท้าการเพ่ิมข้อมูลประธานและกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติ โดยท้าการกดที่ ระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือท้าการค้นหารายชื่ออาจารย์ โดย

รายชื่ออาจารย์ที่ท าการค้นหาและเลือกเป็นคนแรกจะด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการการสอบวัด

คุณสมบัต ิในค้าสั่งชุดนั้นๆ 
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ภาพที่ 12 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่ท้าการค้นหา 

เมื่อระบบแสดงผลการค้นหาแล้ว ให้ท้าการกด  เพ่ือเลือกอาจารย์ท่านนั้น จากนั้นระบบจะท้าการ

ถามข้อมูล การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและการขออนุมัติจากต้นสังกัด ดังรูป 

 

ภาพที่ 13 แสดงการสอบถามข้อมูลการขออนุมัติจากต้นสังกัดของอาจารย์ 

โดย นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะต้องการเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ให้ครบตามค้าสั่งการสอบวัด

คุณสมบัติ 
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ภาพที่ 14 แสดงรายละเอียดคณะกรรมการการสอบวัดคุณสมบัติ 

เมื่อเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ที่ด้ารงต้าแหน่งกรรมการครบตามค้าสั่งแล้วให้ท้าการยืนยันการเพ่ิมรายวิชา 

โดยการคลิก เพ่ือยืนยันและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และเมื่อกลับสู่หน้าจอหลัก 

นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะเห็นข้อมูลที่ได้บันทึกเข้าไป 
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ภาพที่ 15 แสดงข้อมูลการสอบวัดคุณสมบัติและรอการพิจารณา 

 หลังจากที่ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร บันทึกข้อมูลการสอบและเ พ่ิมข้อมูลประธานและ

กรรมการสอบวัดคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการรอการพิจารณาค้าสั่งการสอบวัด

คุณสมบัติและรอผลการอนุมัติเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
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บฑ.39 ก าหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์และคณะกรรมการสอบโครงร่าง 

วิทยานินพธ์/สารนิพนธ์ 

 หลังจากที่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่

หลักสูตร จะต้องท้าการท้าค้าสั่ง บฑ.39 ก้าหนดการสอบโครงร่าง เมื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงข้อมูล ดังรูป 

 

ภาพที่ 16 แสดงรายการแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

โดยที่ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร สามารถดูข้อมูลของ บฑ.44 ที่ได้อนุมัติไปแล้วได้ แต่ไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลรายละเอียดได ้

 เมื่อท้าการเลือกที่จะท้าค้าสั่ง บฑ.39 แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ือให้กรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง  

โดยข้อมูลประธานกรรมการสอบโครงร่างจะถูกระบบดึงมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ จากค้าสั่ง บฑ.44 ที่ได้

อนุมัติผลเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 17 การกรอกข้อมูลก้าหนดการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ท้าการคลิกที่  เ พ่ื อท้ าการบั นทึ กข้ อมู ล เข้ าสู่ ร ะบบ  

หลังจากที่เพ่ิมข้อมูลแล้วระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังรูปด้านล่าง และ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

ยังคงสามารถแก้ไขข้อมูล วัน เวลา และสถานที่สอบได้ โดยคลิกที่   ซึ่งในขั้นตอนต่อไปคือการ

เพ่ิมกรรมการสอบโครง ร่าง โดยคลิกที่   เ พ่ือท้าการเ พ่ิมรายชื่ อ

กรรมการสอบโครงร่างให้ครบตามจ้านวนในแต่ละค้าสั่งนั้นๆ  
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ภาพที่ 18 ท้าการเพ่ิมประธานและกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

เมื่อ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ท้าการเพ่ิมข้อมูลจบครบถ้วนแล้ว ให้คลิก  

เพ่ือท้าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของ บฑ.39 ที่ได้ท้าการบันทึกเข้า

ไป ดังรูปด้านล่าง 
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ภาพที่ 19 แสดงรายละเอียดก้าหนดการสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

โดยในล้าดับต่อไปคือการรอการพิจารณาและรอผลการอนุมัติจากประธานหลักสูตรและจากบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือด้าเนินการต่อไป 
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บฑ.44 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 เมื่อ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ท้าการเลือกท้าค้าสั่ง บฑ.44 ระบบจะแสดงหน้าต่าง

เพ่ือให้ท้าการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 

ภาพที่ 20 ท้าการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ให้ท้าการคลิก ที่ เพื่อท้าการค้นหาอาจารย์ที่จะมาท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่าง โดยระบบจะ

แสดงหน้าต่างค้นหาขึ้นมาให้ 
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ภาพที่ 21 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่ท้าการค้นหา 

เมื่อระบบแสดงผลการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้ท้าการเลือกรายชื่ออาจารย์ท่านที่ท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงร่าง หลังจากนั้นระบบจะท้าการสอบถามข้อมูลการขออนุมัติจากต้นสังกัด 

 

ภาพที่ 22 แสดงการสอบถามข้อมูลการขออนุมัติจากต้นสังกัดของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่าง 
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เมื่อท้าการบันทึกข้อมูลอาจารย์เสร็จเรียบร้อย ระบบจะกลับมาที่หน้าหลักพร้อมแสดงข้อมูลผลการบันทึก ดัง

รูป 

 

ภาพที่ 23 แสดงรายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ก่อนบันทึกข้อมูล 

นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร สามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกเข้าไปได้โดยคลิกท่ี เพ่ือท้า

การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่าง เมื่อต้องการยืนยันข้อมูลสามารถคลิกท่ี  ข้อมลูจะ

ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบทันที 
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ภาพที่ 24 แสดงรายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 หลังจากท่ียืนยันและบันทึกข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะต้อง

รอผลการอนุมัติเพ่ือด้าเนินการในล้าดับขั้นต่อไป 
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บฑ.42 แบบฟอร์มการรายงานและการประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

 เมื่อนักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ท้าการเลือกค้าสั่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บฑ.42  ระบบ

จะให้นักศึกษาท้าการกรอกข้อมูลการรายงานและการประเมินความก้าวหน้าการท้าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  

ดังภาพ 

 

ภาพที่ 1 แสดงแบบฟอร์มการรายงานและการประเมินความก้าวหน้าการท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร กด  เพ่ือท้าการ

บันทึกข้อมูลและระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบ ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / 

สารนิพนธ์ ระบบจะท าการแสดงข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพ

 

ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลการรายงานและการประเมินความก้าวหน้าการท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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ซึ่ง นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ยังคงสามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกเข้าไปได้ โดยกดท่ี  

 

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดการรายงานและการประเมินความก้าวหน้าการท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 หลังจากที่ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร บันทึกข้อมูลการรายงานและการประเมิน

ความก้าวหน้าการท้าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการรอการพิจารณา

ค้าสั่งและรอผลการอนุมัติเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
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บฑ.27 ก าหนดการสอบประมวลความรู้ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

 เมื่อ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ท้าการเลือกค้าสั่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บฑ.27  ระบบ

จะให้นักศึกษาท้าการกรอกข้อมูลการสอบประมวลความรู้ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 1 ท้าการเพิ่มรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ 

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร กด  เพ่ือท้าการ

บันทึกข้อมูลและระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 
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ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ 

ซึ่ง นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ยังคงสามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกเข้าไปได้ โดยกดท่ี

หลังจากนั้น นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะต้องท้าการเพ่ิมข้อมูล ประธานกรรมการสอบประมวล

ความรู้  ดังรูปด้านล่าง โดยคลิกที่   เพ่ือท้าการเพ่ิมข้อมูลประธานกรรมการสอบ 

หลังจากนั้นให้ท้าการเพ่ิมกรรมการสอบ โดย การคลิกที่ เพื่อท้าการเพ่ิมรายชื่อ

กรรมการสอบ  

 

ภาพที่ 3 แสดงการค้นหารายชื่อประธานการสอบประมวลความรู้ 
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เมื่อระบบแสดงผลการค้นหาแล้ว ให้ท้าการกด  เพ่ือเลือกอาจารย์ท่านนั้น จากนั้นระบบจะท้าการ

ถามข้อมูล การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การขออนุมัติจากต้นสังกัด และการขอหนังสือเชิญ ดังรูป 

 

ภาพที่ 4 แสดงการสอบถามข้อมูลการขออนุมัติจากต้นสังกัดของอาจารย์ 

โดย นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะต้องเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ให้ครบตามค้าสั่งการประมวลความรู้ 

 

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลก้าหนดการสอบและคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้ 
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เมื่อเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ที่ด้ารงต้าแหน่งกรรมการครบตามค้าสั่งแล้วให้ท้าการบันทึกข้อมูล โดยการคลิก 

เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และเม่ือกลับสู่หน้าจอหลัก นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะเห็นข้อมูลที่ได้

บันทึกเข้าไป ดังภาพ 

 

ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดก้าหนดการสอบและคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้ 

 หลังจากที่ นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร บันทึกข้อมูลการสอบและเพ่ิมข้อมูลประธานและ

กรรมการสอบประมวลความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการรอการพิจารณาค้า สั่งการสอบ

ประมวลความรู้และรอผลการอนุมัติเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
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บฑ.33 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ท้าการอัพโหลดไฟล์เอกสารค้าสั่งแต่งตั้ง บฑ.39 ก าหนดการสอบโครง

ร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อ

นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตรเข้าสู่ระบบจะพบแบบฟอร์ม บฑ.33 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

/ สารนิพนธ์ ให้ท้าการปริ้นได้ดังภาพ

 

ภาพที่ 1 แสดงรายการแบบฟอร์มผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

 

บฑ. 37 ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ท้าการบันทึกข้อมูลผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เป็น

ผ่านแบบมีเงื่อนไข หรือ ไม่ผ่าน เข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อนักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร เข้าสู่ระบบจะพบ

แบบฟอร์ม บฑ. 37 ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ท าการปริ้นได้ดังภาพ

 

ภาพที่ 1 แสดงรายการแบบฟอร์มผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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หมายเหตุ 

หากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาไม่ท้าการอัพโหลดเอกสารค้าสั่งแต่งตั้งเข้าสู่ระบบ เมื่อนักศึกษาและ/หรือ

เจ้าหน้าที่หลักสูตร จะไม่พบข้อมูล แบบฟอร์ม บฑ.33 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ และ 

บฑ. 37 ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

บฑ. 3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ท้าการอัพโหลดไฟล์เอกสารค้าสั่งแต่งตั้ง บฑ.2 ก้าหนดสอบ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อนักศึกษาและ/

หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตรเข้าสู่ระบบจะพบแบบฟอร์ม บฑ 3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ท้าการปริ้นได้

ดังภาพ

 

ภาพที่ 1 แสดงรายการแบบฟอร์มผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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บฑ. 4 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ท้าการบันทึกข้อมูลผลการสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เป็นผ่านแบบ

มีเงื่อนไข หรือ ไม่ผ่าน เข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อนักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร เข้าสู่ระบบจะพบ

แบบฟอร์ม บฑ. 4 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ท าการปริ้นได้ดังภาพ

 

ภาพที่ 1 แสดงรายการแบบฟอร์มผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

หมายเหตุ 

หากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาไม่ท้าการอัพโหลดเอกสารค้าสั่งแต่งตั้งเข้าสู่ระบบ เมื่อนักศึกษาและ/หรือ

เจ้าหน้าที่หลักสูตร จะไม่พบข้อมูล แบบฟอร์ม บฑ 3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ บฑ 4 ผลการแก้ไข

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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บฑ.38 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ท้าการอัพโหลดไฟล์เอกสารค้าสั่งแต่งตั้ง บฑ.35 ก้าหนดการสอบวัด

คุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เข้าสู่ระบบแล้ว ท าการคลิกที่ บฑ.35 ก้าหนดการสอบวัด

คุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ดังภาพ

 

ภาพที่ 1 แสดงรายการแบบฟอร์มก้าหนดการสอบวัดคุณสมบัติ 

หากมีค้าสั่งแต่งตั้ง บฑ.35 ก้าหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ แล้ว

คลิกท่ี รายละเอียด

 

ภาพที่ 2 แสดงรายการการสอบวัดคุณสมบัติ 
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เมื่อคลิกท่ีรายละเอียดแล้วจะพบหน้าจอดังภาพ ท้าการคลิกท่ี เพ่ือ พิมพ์ บฑ.38 ผล

การสอบวัดคุณสมบัติ 

 

ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลการสอบวัดคุณสมบัติและการพิมพ์ผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

หมายเหตุ 

หากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาไม่ท้าการอัพโหลดเอกสารค้าสั่งแต่งตั้งเข้าสู่ระบบ เมื่อนักศึกษาและ/หรือ

เจ้าหน้าที่หลักสูตร จะไม่พบข้อมูล แบบฟอร์ม บฑ.38 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
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การสืบค้นข้อมูลนักศึกษา 

ผ่านระบบออนไลน์ Grad MIS 

ระบบ Grad MIS ถูกสร้างข้ึนเพื่อการแสดงข้อมูลทางการศึกษา ให้หลักสูตรเข้ามาใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร ในบทนี้จะน้าเสนอเพียงวิธีการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือหลักสูตรน้าข้อมูลไปใช้ได้ตรงความ

ต้องการเท่านั้น ส่วนวิธีการใช้งานโปรแกรมอ่ืนๆที่อยู่ในระบบ Grad MIS จะมีเพียงหน่วยงานเฉพาะที่ใช้

เท่านั้น จากส่วนที่ 1 ขอน้าเสนอการใช้งาน ดังนี้ 

การเข้าสู่ระบบ 

1. เข้าเวปไซต์ที่ http://intranet.grad.mahidol/intranet/home/index.php  แล้วเลือก 

“ระบบ Grad MIS” หรือที่ http://10.2.3.7/mis (ทางลัด)  

 
ภาพที่ 1 เมนู Grad MIS ใน intranet 

2. Login เข้าสู่ระบบ โดยการใส่ Username และ Password ของระบบ Grad MIS (เรื่อง 

Account ดูที่ข้อ 1.3.1) หน้าจอโปรแกรมหลัง Login ภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หน้าเมนูหลัก 

 

เมนูต่างๆ 

Login โดย 

- - ส่วนแสดงผล- - 

http://intranet.grad.mahidol/intranet/home/index.php
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3. เข้าเมนูที่ต้องการใช้งาน 

วิธีการสืบค้นข้อมูล 

 การสืบค้นข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” 

 2.2.1 นักศึกษา 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” เลือก “นักศึกษา” จะแสดงข้อมูลนักศึกษาที

ละหลักสูตร 

    ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกคณะ หลักสูตร สาขา/วชิาเอก ที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอการสืบค้นข้อมูลนักศึกษา 

 

2. เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการค้นหา ได้แก่ สถานภาพนักศึกษา ปีที่เข้า ปีที่จบ นศ.ไทย/ต่างชาติ 

3. กดปุ่ม “FIND” จะแสดงข้อมูลนักศึกษาท่ีเลือก หน้าจอละ 10 คน หากต้องการดูคนที่ 11 เป็นต้นไป

ให้กดเลื่อนไปหน้าที่ 2 ภาพที่ 4 

1 

2 

3 
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ภาพที่ 4 หน้าจอการสืบค้นข้อมลูนักศึกษา 

 

4. หากต้องการดูรายละเอียดของนักศึกษาให้กด “เพิ่มเติม” ที่นักศึกษาท่านนั้น 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอรายละเอียดนักศกึษา 

เปลี่ยนหน้าถัดไป 

ข้อมูลต่างๆ 
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5. ในส่วนของรายละเอียดนักศึกษาจะแบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆ ทั้งหมด 10 ด้าน หากต้องการดูข้อมูลให้

เลือกที่ปู่มนั้น 

5.1 ข้อมูลทั่วไป  

 
5.2 ทุน 

 
5.3 วิทยานิพนธ์ 

 
5.4 ผลงานตีพิมพ์ 

 
5.5 เสนอผลงาน 
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5.6 ที่อยู่ 

 
5.7 รายวิชาที่ลง 
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5.8 ใบเสร็จ 

 
5.9 ประกันชีวิต 

 
5.10 กิจกรรม 

 

การสืบค้นข้อมูลแบบด่วน กรณีต้องการหารายละเอียดนักศึกษาเพียงท่านเดียว 

1. ใส่หัสนักศึกษา หรือ ชื่อนามสกุลที่ต้องการค้นหา แล้วกดท่ีปุ่มแว่นขยาย 
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ภาพที่ 6 หน้าจอการค้นหาแบบด่วน 

 

2. เลือกนักศึกษาที่ต้องการค้นจากรายการที่ค้นพบ 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอผลการค้นหา 
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3. ระบบแสดงรายละเอียดนักศึกษา 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอรายละเอียดนักศึกษา 

 

4. หากต้องการดูรายละเอียดนักศึกษา เช่นเดียวกับการค้นหาปกติ (ข้ันตอนที่ 4) 

2.2.2 วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 

การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” เลือก “วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกว่าต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์หรือการตีพิมพ์ 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอรายละเอียดนักศึกษา 
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2. เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการค้น โดยใส่เงื่อนไขทีละข้อ  

ตัวอย่าง ต้องการหาภาระงานที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาท่านใดบ้าง โดยต้องการทราบว่า 1. 

เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษาท่านใด และ 2. เป็นที่ปรึกษาร่วมให้กับนักศึกษาท่านใด ให้ใส่ข้อมูล ดังนี้ 

2.1 ใส่เงื่อนไขท่ี 1 เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษาท่านใด โดยเลือกค้นหาจาก “อาจารย์ท่ีปรึกษา

หลัก(ไทย)” ที่มีค้าว่า และใส่ชื่ออาจารย์ท่านนั้น แล้วกด “เพิ่ม” เงื่อนไขแรกจะลงมาอยูใน

ตารางดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 หน้าจอการเพ่ิมเงื่อนไขการค้นหาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 
 

2.2 ใส่เงื่อนไขท่ี 2 เป็นที่ปรึกษาร่วมให้กับนักศึกษาท่านใด โดยเลือกค้หาจาก “อาจารย์ท่ีปรึกษา

ร่วม(ไทย)” ที่มีค้าว่า และใส่ชื่ออาจารย์ท่านเดิม แล้วกด “เพิ่ม” เงื่อนไขท่ี 2 จะลงมาอยูใน

ตารางดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอการเพ่ิมเงื่อนไขการค้นหาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 

 

2.3 เลือกว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท้ังสองหรือไม่ (AND) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ (OR) ในที่นี้เลือก 

“OR”  
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ภาพที่ 12 หน้าจอการเพ่ิมเงื่อนไขการค้นหาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 
 

2.4 กดปุ่ม “ค้นหา” จะแสดงข้อมูลนักศึกษาที่มีอาจารย์ท่านนั้นเป็นที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 

ดังภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 13 แสดงผลการค้นหาวิทยานิพนธ์ 
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 2.2.3 ทุน 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” เลือก “ทุน” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกปี เทอม และชื่อทุน กด “แสดง” 

 

ภาพที่ 14 หน้าจอการค้นหาทุน 

 

2. ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปี เทอม และทุนนั้น 

 

ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงผลการค้นหานักศึกษาที่ได้รับทุน 
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 2.2.4 อาจารย์ 

การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” เลือก “อาจารย์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกคณะ และ หลักสูตร 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงผลการค้นหาอาจารย์ 

 

2. ระบบจะแสดงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรในหลักสูตรนั้น 
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ภาพที่ 17 หน้าจอแสดงผลการค้นหาอาจารย์ในหลักสูตร 

3. หากต้องการดูรายละเอียดอาจารย์ให้คลิกท่ีชื่ออาจารย์ 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอรายละเอียดอาจารย์ 

 

 2.2.5 การเงิน 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” เลือก “การเงิน” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกปี-เดือน และชื่อบัญชีที่ต้องการค้นหา 

 
ภาพที่ 19 หน้าจอค้นหาการเงินของหลักสูตร 
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2. กด “แสดง” ระบบจะแสดงรายงาน ดังภาพที่ 20 

 

 
ภาพที่ 20 รายงาน statement ประจ้าเดือน 

 

2.2.6 ครุภัณฑ์ 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” เลือก “ครุภัณฑ์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกหลักสูตร กด “OK” 

 

ภาพที่ 21 หน้าจอค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ 
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2. ระบบจะแสดงรายการครุภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 22 ผลการค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ 

2.2.7  การลงทะเบียน 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “สืบค้นข้อมูล” เลือก “การลงทะเบียน” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกปีการศึกษา เทอม ที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปี

การศึกษา/เทอม นั้น 
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ภาพที่ 23 หน้าจอสืบค้นการลงทะเบียน 

 

2. ไปที่รายวิชาที่ต้องการโดยใส่รหัสวิชาภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร 4 ตัว และตัวเลข 3 ตัว) โดยไม่มีช่องว่าง 

กดปุ่มแว่นขยาย

 
ภาพที่ 24 ผลการค้นหารายวิชา 

 

3. หากต้องการดูรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดท่ีลง กด “นักศึกษาที่ลง” ที่รายวิชานั้น ระบบจะแสดงรายชื่อ

นักศึกษา 
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 2.2.8  หลักสูตร 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “รายละเอียดหลักสูตร” เลือก “เล่มหลักสูตร” -> “Detail” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1 เลือกหลักสูตร โดยการกดท่ีเครื่องหมายบวกหน้าคณะที่หลักสูตรสังกัด  จากนั้นระบบจะแตกหลักสูตรที่

อยู่ภายในคณะ แล้วเลือกหลักสูตร 

 
ภาพที่ 25 แสดงรายชื่อคณะ – หลักสูตร 

 

2 ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งไฟล์ กดเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ 

1 

2 
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ภาพที่ 26 หน้าจอประวัติการปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 ระบบติดตามนักศึกษา 

 2.3.1  ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 การตรวจสอบขั้นตอนการท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา จะอยู่ในเมนู “ระบบติดตาม

นักศึกษา” เลือก “ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรพร้อมกับข้อมูลการท้าวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนต่างๆ ดัง

ภาพที่ 27 
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ภาพที่ 27 ข้อมูลขั้นตอนการท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

2. นักศึกษาแต่ละคนจะปรากฏข้อมูลการท้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดยใช้สัญลักษณ์

แทนความหมายดังค้าอธิบายด้านล่าง สามารถคลิกท่ีสัญลักษณ์เพ่ือแสดงรายละเอียดในขั้นตอนนั้นๆ  

 

ภาพที่ 28 ค้าอธิบายรูปภาพต่างๆ 
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2.3.2 การสอบภาษาอังกฤษ 

การตรวจสอบผลภาษาอังกฤษจะอยู่ในเมนู “ระบบติดตามนักศึกษา” เลือก “การสอบภาอังกฤษ”  

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาท่ีก้าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรพร้อมกับสถานะการผ่านภาษาอังกฤษว่า 

"ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" ดังภาพที ่29 

 

ภาพที่ 29 หน้าต่างแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร 

2. นักศึกษาท่ีไม่สถานะ "ไม่ผ่าน" ระบบจะท้าการค้านวณระยะเวลาที่ไม่ผ่านโดยจะเริ่มนับตั้งแต่นักศึกษาเริ่ม

ศึกษา โดยจะแสดงสัญลักษณ์ เมื่อคลิกที่รูป ระบบจะแสดงข้อมูลระยะเวลาขึ้นมาให้ ดังภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30 หน้าต่างแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร 

 

2.3.3 ข้อมูลการตรวจ abstract 

ข้อมูลการตรวจ abstract จะอยู่ในเมนู “ระบบติดตามนักศึกษา” เลือก “ข้อมูลการตรวจ 

abstract”  

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาในความรับผิดชอบดังภาพที่ 31 

 
ภาพที่ 31 รายชื่อนักศึกษาในความรับผิดชอบ 
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2. หากนักศึกษาตรวจ abstract แล้ว จะปรากฏปุ่ม approve คลิกปุ่ม approve เพ่ือแสดงข้อมูลการตรวจ

ของนักศึกษา 

 
ภาพที่ 32 ข้อมูลการตรวจ abstract ของนักศึกษา 

 

2.3.4 ติดตามข้อมูลทุนนักศึกษา 

การติดตามข้อมูลทุนจะอยู่ในเมนู “ระบบติดตามนักศึกษา” เลือก “ติดตามข้อมูลทุนนักศึกษา” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบจะแสดงรายชื่อทุน คลิกเลือกที่ชื่อทุนที่ต้องการตรวจสอบ 

 
ภาพที่ 33 รายชื่อทุน 

2. ระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับทุน พร้อมทั้งความก้าวหน้าในการศึกษา 
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ภาพที่ 34 รายชื่อนักศึกษาและข้อมูลการท้าวิทยานิพนธ์ 

3. หากต้องการดูข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาให้คลิกท่ีชื่อ 

 
ภาพที่ 35 ข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษา 

2.4  การน าชุดข้อมูลออกมาใช้ 

 หากผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลนักศึกษาท้ังหมดตามสิทธิ เพ่ือน้าออกไปใช้ในรูปแบบ excel ซึ่งเป็น

รูปแบบที่สะดวกน้าไปใช้งานต่อทั้งในการค้านวณ และการแสดงผลที่เข้าใจได้ง่าย ผู้ใช้สามารถน้าออกชุดข้อมูล 

(Export ข้อมูล) ได้ที่เมนู “Export ข้อมูลนักศึกษา” ซึ่งเมื่อเข้ามาในในเมนูนี้ ระบบจะให้ผู้ใช้เลือกว่าผู้ใช้
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ต้องการ export ข้อมูลในเรื่องใด ตามภาพที่ 27 จากนักศึกษาสถานภาพใด จากนั้นกดปุ่ม “Export” ระบบ

จะให้ผู้ใช้เลือกที่อยู่ที่จะ save ไฟล์ excel  

 

ภาพที่ 36 การ export ข้อมูลด้านต่างๆ 

 ข้อมูลเรื่องต่างๆ จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ของนักศึกษาใน

หลักสูตร ดังนี้ 

1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา, รหัสนักศึกษาปริญญา, ค้าน้าหน้าชื่อแบบเต็ม, 

ค้าน้าหน้าชื่อแบบย่อ, ชื่อไทย, นามสกุลไทย, ค้าน้าหน้าชื่อภาษาอังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, เพศ,คะแนน

เฉลี่ยสะสม GPA ขาเข้า, คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ขาออก, วันที่รับเข้าศึกษา, ปีที่รับเข้าศึกษา, ภาค

การศึกษาท่ีเข้าศึกษา,  ครั้งที่ประชุมสภา, วันที่ส้าเร็จการศึกษา, ปีที่ส้าเร็จการศึกษา,เทอมที่ส้าเร็จ

การศึกษา, ชื่อสัญชาติภาษาไทย, ชื่อสัญชาติ, ภาษาอังกฤษ, สถานภาพปัจจุบันนักศึกษา, รูปแบบ

การศึกษา, แผนการศึกษา, ชือ่หลักสูตรวิชาภาษาไทย, ชื่อหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ, ชือ่สาขาวิชาที่

ได้รับภาษาไทย, ชื่อสาขาวิชาที่ได้รับภาษาอังกฤษ, ชื่อคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ภาษาไทย, ชื่อคณะ/

สถาบัน/วิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, ชื่อสถาบันเดิมภาษาไทย, ชื่อสถาบันเดิมภาษาอังกฤษ, วุฒิเดิม (ไทย) 

, วุฒิเดิม(อังกฤษ), รายละเอียดการพ้นสภาพ 

2. ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วยรหัสนักศึกษา, รหัสนักศึกษาปริญญา, ค้าน้าหน้าชื่อภาษาไทย, 

ชื่อไทย, นามสกุลไทย, วันที่สา้เร็จการศึกษา , ปีที่ส้าเร็จการศึกษา, สภาอนุมัติปริญญาครั้งที่, GPA,

ภาษาท่ีใช้ท้า, วันที่สอบโครงร่าง, วันที่อนุมัติหัวข้อ, ชือ่วิทยานิพนธ์ภาษาไทย, ชื่อวิทยานิพนธ์, 

ภาษาอังกฤษ, ค้าน้าหน้าชื่อประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์, ชื่อประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์,นามสกุล

ประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์, สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษา 
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3. ข้อมูลการตีพิมพ์ ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา, รหัสนักศึกษาปริญญา, ค้าน้าหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย,

นามสกุลไทย, ค้าน้าหน้าชื่ออังกฤษ , ชื่ออังกฤษ, หลักสูตร, สาขาวิชา, คณะ, ชื่อ/หัวข้อบทความที่

ตีพิมพ์, รายชื่อผู้ท้าการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์, ชื่อวารสาร, รายละเอียดรวมของการตีพิมพ์, วันที่ของการ

ตีพิมพ์, เดือนของวารสารที่ตีพิมพ์, ปีของวารสารที่ตีพิมพ์, ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์, หน้าของ

วารสารที่ตีพิมพ์, ประเภทวารสาร ( C = ระดับชาติ , I = ระดับนานาชาติ, G = ระดับบัณฑิตวิทยาลัย

อนุโลมให้) , ภาษาท่ีใช้ในการตีพิมพ์ ( TH = ภาษาไทย , EN = ภาษาอังกฤษ), สถานภาพของวารสาร

ประเภทวิชาการ ( T : ประเภทวิชาการ , F = ไม่ใช่ประเภทวิชาการ), ค่า IF ( Impact Factors) ของ

วารสาร, ฐานข้อมูล 

4. ข้อมูลการน าผลงาน ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา, รหัสนักศึกษาปริญญา, ค้าน้าหน้าชื่อไทย, ชื่อ

ไทย, นามสกุลไทย, ค้าน้าหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ หลักสูตร, สาขาวิชา, คณะ, ชื่องานที่จัดการ

ประชุม, วันที่เริ่มประชุม, วันที่สิ้นสุดการประชุม, สถานที่จัดการประชุม, ชื่อหัวข้อเรื่องน้าเสนอ(ไทย) 

, ชื่อหัวข้อน้าเสนอ(อังกฤษ), น้าเสนอท่ีประเทศ, ระดับของการน้าเสนอผลงาน (C = ระดับประเทศ , 

I = ระดับชาติ, F=ระดับนานาชาติ, G = ระดับบัณฑิตอนุโลม), ประเภทของน้าเสนอผลงาน(1: 

Poster Presentation 2: Oral Presentation 3:Poster และ Oral Presentation), สถานภาพการ

ได้รับรางวัลจากการไปเสนอผลงาน (T:ได้รับรางวัล ,F: ไม่ได้รับรางวัล) , ชื่อรางวัลที่ได้รับจากการ

เสนอผลงาน 

5. ข้อมูลทุน/รางวัล ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา, รหัสนักศึกษาปริญญา, ค้าน้าหน้าชื่อภาษาไทย, ชื่อ

ไทย, นามสกุลไทย, ค้าน้าหน้าชื่อภาษาอังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษา, ปี

การศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาต่อ, รหัสทุน, ปีการศึกษาที่เริ่มรับทุน, เทอมที่เริ่มรับทุน, สถานภาพการได้รับ

ทุน, วันที่ได้รับทุน, วันที่สิ้นสุดการรับทุน, มูลค่าทุนท่ีได้รับ, ชื่อทุนการศึกษา(ไทย) , ชื่อทุนการศึกษา

(อังกฤษ) , รูปแบบการศึกษา, ชื่อหลักสูตรวิชาภาษาไทย, ชื่อหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ, ชื่อสาขาวิชา

ที่ได้รับภาษาไทย, ชื่อสาขาวิชาที่ได้รับภาษาอังกฤษ 

6. ข้อมูลที่อยู่ท่ีบ้าน ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา, รหัสนกัศึกษาปริญญา, ค้าน้าหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, 

นามสกุลไทย, ค้าน้าหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษา, บ้านเลขท่ี, หมู่, 

อาคาร, ซอย, ถนน, ต้าบล, อ้าเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, Fax, มือถือ, E-mail 

7. ข้อมูลที่อยู่ท่ีท างาน ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา, รหัสนักศึกษาปริญญา, ค้าน้าหน้าชื่อไทย, ชื่อ

ไทย, นามสกุลไทย, ค้าน้าหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ , สถานภาพปัจจุบัน, ต้าแหน่ง, ชื่อที่ท้างาน, ที่
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ท้างานเลขที่, หมู่, อาคาร, ซอย, ถนน, ต้าบล, อ้าเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, fax, 

มือถือ 

 

 

 

 

 

 


