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คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 

สําหรับประธานหลักสูตร 
 

      
 

จัดทําโดย 
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกอบด้วย

� ระบบระบบติดตามการสมัคร  (Tracking Online Admission) 

� ระบบสํารวจเปิดรบัสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับนักศึกษาไทย)(Graduate 

Admission Survey System) 

� ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Online Thesis Advisor System) 

� ระบบโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

� ระบบสมัครขอทนุเสนอผลงานทางวิชาการ 

� การสืบค้นข้อมูลนกัศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Grad MIS 
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ระบบระบบติดตามการสมัคร 

(Tracking Online Admission) 

1. เข้าสู่ระบบการติดตามการสมัคร โดยการพิมพ์ URL :  

 http://www.grad.mahidol.ac.th/Admission/online/chairman/login.php 

 Login โดยใช้ Username และ Password เดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-registration)    

 
 

ภาพท่ี 1 หน้าจอสําหรับ Login เข้าสู่ระบบการติดตามการสมัคร 
 

2. เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะแสดงช่องทางการเข้าตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสําหรับคนไทย (Thai Students) 

และสําหรับต่างชาติ (Foreign Students) 

 
 

ภาพท่ี 2 ช่องทางการเข้าตรวจสอบข้อมูลผูส้มัคร 

ชื่อประธานหลักสูตร
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ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครคนไทย (Thai Students) 

1. คลิกเลือก Thai Students เพ่ือเข้าสู่ข้อมูลผู้สมัครคนไทย ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 3  เข้าสู่ข้อมูลผู้สมคัรคนไทย (Thai Students) 
 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร ตามหลักสูตรที่ประธานหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม Status เพ่ือ

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงข้อมูลผู้สมัครคนไทยของแต่ละหลักสูตร 

 

ชื่อประธานหลักสูตร

รายช่ือผู้สมคัร 
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3. คลิกที่ VIEW APPLICATION เพ่ือตรวจสอบข้อมูลใบสมัคร  ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 5  การตรวจสอบข้อมูลใบสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้สมัคร
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4. ระบบจะแสดงข้อมูลใบสมัคร ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์ ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 6  แสดงข้อมูลใบสมคัร 
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5. เมื่อต้องการตรวสอบข้อมูลหลักฐานการสมัคร ให้คลิกเลือกที่ช่ือไฟล์เอกสาร  

เช่น ต้องการตรวจสอบข้อมูล Transcript/Grade report ให้คลิกที่ไฟล์ 6120116DOC3.pdf 

 
 

ภาพท่ี 7  การเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

  ชื่อผู้สมัคร 
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6. เมื่อคลิกที่ไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว จะปรากฏเอกสารดังภาพ หากต้องการบันทึกหรือพิมพ์ไฟล์

เอกสาร ให้ใช้เมาส์ช้ีที่มุมด้านล่างขวาของเอกสาร จะปรากฏแถบเมนู  

 
 

ภาพท่ี 8  การบันทึกหรือพิมพ์ไฟล์เอกสาร 
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ขั้นตอนอนุมัติคําร้องผู้สมัคร(Eligibility Request) 

1. คลิกที่สถาน “Waiting for Approval” เพ่ือทําการอนุมัติ 

 
 

ภาพท่ี 9  แสดงหน้าจอสถานะ Waitng for Approval 
 

2. พิจารณาอนุมัติคําร้องขอสมัครสอบ โดยคลิกเลือกผล “Eligible to Apply or Not Eligible ” ดังภาพ และกด

ปุ่ม “Submit Your Decision” 

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงหน้าจอพิจารณาอนุมัติคําร้องขอสมัครสอบ 
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3. การยืนยัน ก่อนส่งผลการอนุมัติคําร้อง (Eligibility Request) ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 11  แสดงหน้าจอยืนยันผลการอนุมติัคําร้อง(Eligibility Request) 
 

4. แสดงสถานะการอนุมัติของประธานหลักสูตร 

 
 

ภาพท่ี 12  แสดงสถานะการอนุมัติ 

 

หมายเหตุ : 

 ใบสมัครสถานะ Waiting for Approval ที่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาจากหลักสูตรกลับมายังบัณฑิต

วิทยาลัย ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบในรอบนั้นๆ 
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ขั้นตอนการติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ On-site Interview   

1. คลิกที่ปุ่ม “Active Recruitment” เพ่ือดูข้อมูลผู้สมัคร ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 13  แสดงปุ่ม Active Recruitment 
 

2. แสดงข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “On-site Interview and Active Recruitment Registration” ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “On-site Interview and Active Recruitment 

Registration” 

คลิกที่ปุ่ม “Active Recruitment”เพ่ือดู
ข้อมูลผูส้มัคร 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

On-site Interview and Active 
Recruitment Registration 

� ข้อมูลแสดงเป็นระดับคณะ  
� ข้อมูลแสดงลําดับหลักสูตรท่ีผู้สมัคร

เลือก (ลําดับท่ี 1, ลําดับท่ี 2) 
� ดูข้อมูลใบสมัครโดยเลือกหลักสูตรท่ี

ต้องการ 
� แสดงข้อมูลแบบ Real-time 
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3. เมื่อคลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการดูข้อมูล จะแสดงรายช่ือผู้สมัคร,ใบสมัคร และเอกสาร CV ดังภาพ 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 15  แสดงเอกสารใบสมัคร และเอกสาร CV ของผูล้งทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “On-site Interview and 

Active Recruitment Registration” 

 

 

ดูเอกสารการสมัคร และ CV (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้) 
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ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครต่างชาติ (Foreign Students) 

1. คลิกเลือก Foreign Students เพ่ือเข้าสู่ข้อมูลผู้สมัครต่างชาติ  ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 16  เขา้สู่ข้อมูลผูส้มัครต่างชาติ (Foreign Students) 
 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร ตามหลักสูตรที่ประธานหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม view เพ่ือ

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 

 
 

ภาพท่ี 17  แสดงข้อมูลผู้สมคัรต่างชาติของแต่ละหลักสูตร 
 

 

 

ชื่อประธานหลักสูตร 



คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  
สําหรับประธานหลักสูตร 

Doc : UMITPD01TH Ver : 02 

Res : IT Effective date : 15/03/2018
 

3. คลิกที่ VIEW APPLICATION เพ่ือตรวจสอบข้อมูลใบสมัคร  ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 18  การตรวจสอบข้อมูลใบสมัคร 
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4.  ระบบจะแสดงข้อมูลใบสมัคร ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์ ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 19  แสดงข้อมูลใบสมัคร 
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5. เมื่อต้องการตรวสอบข้อมูลหลักฐานการสมัคร ให้คลิกเลือกที่ช่ือไฟล์เอกสาร  

เช่น ต้องการตรวจสอบข้อมูล Academic Transcript ให้คลิกที่ไฟล์ 5890039DOC3.pdf 

 
 

ภาพท่ี 20  การเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการตรวจสอบ 
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6. เมื่อคลิกที่ไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว จะปรากฏเอกสารดังภาพ หากต้องการบันทึกหรือพิมพ์ไฟล์

เอกสาร ให้ใช้เมาส์ช้ีที่มุมด้านล่างขวาของเอกสาร จะปรากฏแถบเมนู  
 

 
 

ภาพท่ี 21  การบันทึกหรือพิมพ์ไฟล์เอกสาร 
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ระบบสํารวจเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับนักศึกษาไทย)

(Graduate Admission Survey System) 

1. เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ URL : 

 http://www.grad.mahidol.ac.th/Admission/ExaminationV3/login/login.php 

 Login โดยใช้ Email address และ Password เดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-registration)  ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 1 หน้าจอสําหรับ Login เข้าสู่ระบบ 
 

2. เมื่อ Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงแบบสํารวจเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับ

นักศึกษาไทย) 4 ส่วน ดังน้ี 

2.1 PART 1 ความประสงค์ในการเปิดรับสมัคร 

2.2 PART 2 การสอบข้อเขียน 

2.3 PART 3 การสอบสัมภาษณ์ 

2.4 PART 4 ข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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3. แสดงหน้าจอหลักสูตรที่ประธานหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอหลักสูตรที่ประธานหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการทําแบบสํารวจการการเปิดรับสมัคร 

1. คลิกเลือกสัญลักษณ์  เพ่ือเริ่มต้นการทําแบบสํารวจการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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2. แสดงหน้าจอแบบฟอร์ม PART 1 ความประสงค์ในการเปิดรับสมัคร ดังภาพ หากหลักสูตรที่ไม่ประสงค์จะ

เปิดรับจะทําเพียง PART 1 เท่าน้ัน 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอแบบฟอร์ม PART 1 ความประสงค์ในการเปิดรับสมัคร 
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3. เมื่อบันทึกข้อมูลใน PART 1 ความประสงค์ในการเปิดรับสมัคร เสร็จเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าจอการกรอก

แบบฟอร์มที่ 2 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 

3.1 PART 2 การสอบข้อเขียน 

3.2 PART 3 การสอบสัมภาษณ์ 

3.3 PART 4 ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

4. แสดงแบบฟอร์มใน PART 2 การสอบข้อเขียน โดยระบุวิชาสอบนั้นระยะเวลาในการทําข้อสอบทุกรายวิชา

รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 3 ช่ัวโมง (180 นาที) หากหลักสูตรไม่มีการจัดสอบให้เลือก ไม่มีการสอบข้อเขียน  ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอแบบฟอร์ม PART 2 การสอบข้อเขียน 
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5. แสดงแบบฟอร์มใน PART 3 การสอบสัมภาษณ์ โดยให้ระบุวันที่ต้องการสอบสัมภาษณ์ ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอแบบฟอร์ม PART 3 การสอบสมัภาษณ์ 
 

6. แสดงแบบฟอร์มใน PART 4 ข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีหัวข้อที่ต้องระบุดังน้ี 

6.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร (Admission Requirements)  

6.2 ทุนการศึกษาที่หลักสูตรมีให้นักศึกษา (Scholarship Opportunities) 

6.3 ประธานหลักสูตร (Program Director) 

6.4 ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator) 

6.5 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบ (Additional Information) 
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7. แสดงหน้าจอ คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร (Admission Requirements) ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอคุณสมบัติของผู้มีสทิธ์ิสมัคร (Admission Requirements) 
 

8. แสดงหน้าจอ ทุนการศึกษาที่หลักสูตรมีให้นักศึกษา (Scholarship Opportunities) ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอทุนการศึกษาที่หลักสูตรมีให้นักศึกษา (Scholarship Opportunities) 
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9. แสดงหน้าจอระบุข้อมูล ประธานหลักสูตร (Program Director) ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอระบุข้อมูล ประธานหลักสูตร (Program Director) 
 

10. แสดงหน้าจอระบุข้อมูล ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator) ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอระบุข้อมูล ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator) 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  
สําหรับประธานหลักสูตร 

Doc : UMITPD01TH Ver : 02 

Res : IT Effective date : 15/03/2018
 

11. แสดงหน้าจอระบุข้อมลู ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบ (Additional Information) ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอระบุข้อมูล ข้อมลูเพ่ิมเติมที่ต้องการแจ้งให้ผูส้นใจเข้าศึกษาทราบ (Additional 

Information) 
 

12. หากระบุข้อมูลในส่วนแบบฟอร์มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว  ให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” 

13. แสดงหน้าจอ PREVIEW & CONFIRMATION ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่ให้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขก่อนยืนยันการ

บันทึกข้อมูล โดยข้ันตอนน้ีมีเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

13.1  โปรดตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลรายละเอียดและเง่ือนไขการเปิดรับสมัครนักศึกษา 

13.2  หลักสูตรฯ สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดได้ที่หน้า Preview & Confirmation น้ี เมื่อยืนยันส่งข้อมูล

แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก 

13.3  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้ว ขอให้หลักสูตรฯ ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลของ

หลักสูตรฯ 
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14. แสดงหน้าจอ PREVIEW & CONFIRMATION ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอ PREVIEW & CONFIRMATION 
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15. หากรตรวจสอบข้อมูลในส่วน PREVIEW & CONFIRMATION เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันข้อมูล ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอส่วนยืนยันข้อมูล 
 

16. แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลสมบูรณ์และพิมพ์เอกสาร ดังภาพ เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการทําแบบฟอร์มสํารวจ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอแสดงสถานะการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์และส่วนจัดพิมพ์เอกสาร  

เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลของหลักสูตร 

 

สว่นทีพ่มิพ์เอกสารดาวน์โหลดและ
พมิพ์เอกสาร เพือ่เก็บไวเ้ป็นขอ้มลู

ั

สว่นแสดงสถานะการ
บนัทกึสมบรณ์ 
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ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(Online Thesis Advisor System) 

 ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมคําสั่งแต่งต้ังที่เก่ียวข้อง

กับวิทยานิพนธ์สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ รวมท้ังการรวบรวมและส่งคําสั่งแต่งต้ังที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์แบบ

ออนไลน์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ได้ทําการอนุมติ 

 

1.  เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ URL : 

 http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/prof/advisor/home.php?lang=th&module=login.php โดย

ใช้ User และ Password เดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-registration)    

 
 

ภาพท่ี 1 หน้าจอสําหรับ Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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2. เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบเมนูสําหรับการใช้งาน ดังน้ี 

2.1 ข้อมูลอาจารย์ : จะแสดงข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลการศึกษา และข้อมูลงานวิจัยที่สนใจ โดยที่อาจารย์

สามารถแก้ไขข้อมูลของตัวท่านเองได้ 

2.2 ภาระงาน : อาจารย์สามารถตรวจสอบภาระงานของอาจารย์ได้ทั้ง 5 คําสั่งวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

� บฑ.35 กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

� บฑ.44 การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

� บฑ.39 กําหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิ

นพธ์/สารนิพนธ์ 

� บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

� บฑ.2 กําหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์ได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ผลงานการประชุมวิชาการและผลการผ่าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

4 อนุมัติ/พิจารณาคําสั่ง : สําหรับการอนุมัติคําสั่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา แยกเป็น 2 หน้าที่ความ

รับผิดชอบ ดังน้ี 

� ประธานหลักสูตร : สําหรับอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งเป็นประธานหลักสูตรจะต้องทําการพิจารณาอนุมัติ

คําสั่งของนักศึกษาในหลักสูตรที่อาจารย์รับผิดชอบเป็นประธานหลักสูตร 

� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : สําหรับอาจารย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่าง

และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทําการพิจารณาอนุมัติคําสั่งแต่งต้ังตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 

5 ออกจากระบบ 
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติคําสั่งแต่งต้ังวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 เมื่ออาจารย์ Login เข้าสู่ระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลการดํารงเป็นประธานหลักสูตรหรือการเป็นที่

ปรึกษาโครงร่างและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพ่ือแยกข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบ

สําหรับการพิจารณาอนุมัติคําสั่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา โดยข้ันตอนและวิธีการอนุมัติจะเหมือนกัน 

ดังที่จะแสดงต่อไปน้ี 

1 ระบบตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมกับแสดงเมนูสําหรับการพิจารณาอนุมัติ 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงเมนูสําหรับการพิจารณาอนุมัติ 
 

 จะเห็นได้ว่าอาจารย์ท่านน้ีมี 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ประธานหลักสูตร  และ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่าง

และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
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2 หลังจากที่เลือกหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว อาจารย์จะเห็นข้อมูลนักศึกษาที่รอการพิจารณาอนุมัติ  

 2.1 ประธานหลักสูตร 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงข้อมูลนักศึกษาที่รอการพิจารณาอนุมัติจากประธานหลักสูตร 
 

2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงข้อมูลนักศึกษาที่รอการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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3. เลือกนักศึกษาที่ต้องการจะพิจารณาอนุมัติ 

 3.1 ประธานหลักสูตร จะสามารถเห็นข้อมูลการพิจารณาก่อนหน้าน้ันจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างและ/หรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้พร้อมกับทําการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ คําสั่งน้ันๆ ได้ 

 
 

ภาพท่ี 5 ประธานหลักสูตรดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 
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3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สามารถทําการ อนุมัติ 
หรือ ไม่อนุมัติ คําสั่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์น้ันๆ ได้ 

 
 

ภาพท่ี 6 อาจารย์ที่ปรึกษาดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 
 

4. ผลการอนุมัติ 

 4.1  ประธานหลักสูตร 

� อนุมัติ : นักศึกษารอการพิจารณาจาก บัณฑิตวิทยาลัย ในลําดับต่อไป 

� ไม่อนุมัติ : นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ทําการแก้ไขข้อมูลในคําสั่งน้ันๆ แล้วบันทึกข้อมูล

กลับมารอการพิจารณาอีกคร้ัง 

4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

� อนุมัติ : นักศึกษารอการพิจารณาจาก ประธานหลักสูตร ในลําดับต่อไป 

� ไม่อนุมัติ : นักศึกษาและ/หรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร ทําการแก้ไขข้อมูลในคําสั่งน้ันๆ แล้วบักทึกข้อมูล

การเพ่ือรอการพิจารณาอีกคร้ัง 
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ระบบโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ก. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. Login เข้าสู่ระบบ (ใช้ Username และ Password เดียวกับ ระบบ e-registration) 

 
 

ภาพท่ี 1 Login เข้าสู่ระบบระบบโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏรายช่ือหลักสูตรที่ทําหน้าที่ประธานหลักสูตร 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงรายช่ือหลักสูตรในความดูแล 
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3. คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา

ล่วงหน้าร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล้วทําการกรอกคุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาตรีที่สามารถ

ลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

ภาพท่ี 3 กําหนดคุณสมบัติผูส้มัคร 
 

4. เมื่อกรอกคุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีสิทธ์ิสมัครเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อมูล ดังภาพ       (หาก

ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ทําการคลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูล) 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงคุณสมบัติผู้สมัครและปุ่มแก้ไข 
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5. หลังจากน้ันให้ทําการเพ่ิมรายวิชาที่ต้องการเปิดให้นักศึกษาปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า โดยคลิกที่คํา

ว่า “เพิ่มรายวิชา” ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 5 เพ่ิมรายวิชา 
 

6. เมื่อคลิกที่ เพ่ิมรายวิชาแล้ว ทําการค้นหารายวิชาที่ต้องการ 

 
 

ภาพท่ี 6 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 
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7. เมื่อคลิกปุ่มค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงรายวิชาที่ต้องการ ให้ทําการคลิกที่คําว่า “เลือก” 

 
 

ภาพท่ี 7 เลือกรายวิชาที่ต้องการ 
 

8. ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชาที่ต้องการเปิดสอน แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 

ภาพท่ี 8 บันทกึข้อมูล 
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9 กดที่คําว่า “Click” หากต้องการดูรายละเอียดวิชาที่กรอก 

 
 

ภาพท่ี 9 เลือกดูรายละเอียดวิชา 
 

10. หากต้องการแก้ไขข้อมูลภายหลังจากกรอกแล้วให้กดที่ปุ่มแก้ไข 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงรายละเอียดวิชาและปุ่มแก้ไข 
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11. หากต้องการลบรายวิชาให้คลิกที่เครื่องหมาย กากบาท ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงการลบรายวิชา 
 

12. เมื่อเพ่ิมรายวิชาที่ต้องการครบแล้ว กดปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันรายวิชาที่ต้องการเปิดสอน 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงยืนยันข้อมูล 
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13. หลังจากกดปุ่ม Submit แล้ว รอการตรวจสอบข้อมูลรายวิชาจากทางบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงสถานะรอการตรวจสอบข้อมูลจากทางบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ข. การพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี 

1. คลิกที่ “ข้อมูลผู้สมัคร” จะพบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดที่สมัครลงทะเบียนรายวิชาที่หลักสูตร

รับผิดชอบ 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงข้อมูลผู้สมัคร 
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2. ทําการคลิกที่ “รอการอนุมัติ” เพ่ือดูรายละเอียดของนักศึกษาปริญญาตรีที่สมัคร ซึ่งรอการพิจารณา  

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงข้อมูลผู้สมัครที่รอการอนุมติั 
 

3. กดที่คําว่า “Click” เพ่ือดูข้อมูลของผู้สมัคร 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงการดูข้อมูลผู้สมัคร 
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4. คลิกที่ปุ่ม อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ เพ่ือบันทึกข้อมูลผลการพิจารณา 

 
 

ภาพท่ี 17 เลอืกการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
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ระบบสมัครขอทุนเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. เข้าสู่หน้า Login โดยคลิกที่ อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 1 เข้าสูร่ะบบสมัครขอทุนเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับปประธานหลักสูตร 
 

2. ทําการกรอก Username และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม “Login” เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 (ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบ e-Registration) 

 
 

ภาพท่ี 2 Login เข้าสู่ระบบ 
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3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบรายช่ือทุนและรางวัล ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 3 รายชื่อทุนและรางวัล 
 

4. หากทุนหรือรางวัลที่มีการรอการอนุมัติจากผู้เข้าใช้ระบบจะพบไอคอนแจ้งเตือน ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงไอคอนรอการอนุมัติ 
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5. สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําการคลิกที่ “Thesis Advisor” เมื่อทําการคลิกที่รายช่ือทุนและรางวัล

แล้วจะพบรายช่ือนักศึกษาที่ทําการสมัครดังภาพ ให้ทําการคลิกที่ สถานะเพ่ือตรวจสอบข้อมูลการสมัครของ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าจอสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

สาํหรบัอาจารย์ทีป่รกึษา

คลกิเพือ่ตรวจสอบขอ้มูลการสมคัรของ
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6. หน้าจอแสดงข้อมูลการสมัครของนักศึกษา ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6 แสดงข้อมูลการสมัครของนักศึกษา 

 

ทาํการเห็นชอบขอ้มลูการสมคัร
ของนกัศกึษาแลว้คลกิทีปุ่่ ม 
“Submit” 

สถานะการสมคัรของ
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7. สําหรับประธานหลักสูตร ทําการคลิกที่ “Program Director”  หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ

แล้วจะปรากฏข้อมูลดังภาพ ทําการคลิกที่สถานะเพ่ือตรวจสอบข้อมูลการสมัครของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7 หน้าจอสําหรับประธานหลักสูตร 

  

สาํหรบัประธาน

คลกิเพือ่ตรวจสอบขอ้มูลการสมคัรของ



คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  
สําหรับประธานหลักสูตร 

Doc : UMITPD01TH Ver : 02 

Res : IT Effective date : 15/03/2018
 

8. ข้อมูลหน้าจอแสดงข้อมูลการสมัครของนักศึกษา ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงข้อมูลการสมัครของนักศึกษา 

สถานะการสมคัรของ

ทาํการเห็นชอบขอ้มลูการสมคัร
ของนกัศกึษาแลว้คลกิทีปุ่่ ม 
“Submit” 
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การสืบค้นข้อมูลนักศึกษา 

ผ่านระบบออนไลน์ Grad MIS 

 ระบบ Grad MIS ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการแสดงข้อมูลทางการศึกษา ให้หลักสูตรเข้ามาใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ

หลักสูตร ในบทน้ีจะนําเสนอเพียงวิธีการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือหลักสูตรนําข้อมูลไปใช้ได้ตรงความต้องการ

เท่าน้ัน ส่วนวิธีการใช้งานโปรแกรมอ่ืนๆที่อยู่ในระบบ Grad MIS จะมีเพียงหน่วยงานเฉพาะที่ใช้เท่าน้ัน จากส่วนที่ 

1 ขอนําเสนอการใช้งาน ดังน้ี 

การเข้าสู่ระบบ 
1. เข้าเวปไซต์ที่ http://intranet.grad.mahidol/intranet/home/index.php  แล้วเลือก “ระบบ Grad 

MIS” หรือที่ http://10.2.3.7/mis (ทางลัด)  

 
 

ภาพท่ี 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 หน้าเมนูหลัก 

3. เข้าเมนูที่ต้องการใช้งาน 

 

เมนูต่างๆ

Login โดย 

- - ส่วนแสดงผล- -
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วิธีการสืบค้นข้อมูล 

1.นักศึกษา 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “นักศึกษา” จะแสดงข้อมูลนักศึกษาทีละหลักสูตร 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกคณะ หลักสูตร สาขา/วิชาเอก ที่ต้องการค้นหา 

 
 

ภาพท่ี 3 หน้าจอการสืบค้นขอ้มูลนักศึกษา 
 

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

  

1

2

3
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3. กดปุ่ม “FIND” จะแสดงข้อมูลนักศึกษาที่เลือก หน้าจอละ 20 คน หากต้องการดูคนที่ 21 เป็นต้นไปให้กด

เลื่อนไปหน้าที่ 2 ภาพที่ 4 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอการสืบค้นขอ้มูลนักศึกษา 
  

เปลี่ยนหน้าถัดไป 
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4. หากต้องการดูรายละเอียดของนักศึกษาให้กด “เพ่ิมเติม” ที่นักศึกษาท่านน้ัน จะแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าจอรายละเอียดนักศึกษา 
 

5. ในส่วนของรายละเอียดนักศึกษาจะแบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆ ทั้งหมด 10 ด้าน หากต้องการดูข้อมูลให้เลือกที่ปู่มน้ัน 

5.1 ข้อมูลทั่วไป  

 
5.2 ทุน 

 
 

ข้อมูลต่างๆ 
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5.3 วิทยานิพนธ์ 

 
5.4 ผลงานตีพิมพ์ 

 
5.5 เสนอผลงาน 

 
5.6 ที่อยู่ 
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5.7 รายวิชาที่ลง 

 
5.8 ใบเสร็จ 

 
5.9 ประกันชีวิต 
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5.10 กิจกรรม 

 
 

การสืบค้นข้อมูลแบบด่วน กรณีต้องการหารายละเอียดนักศึกษาเพียงท่านเดียว 

1. ใส่ช่ือนามสกุล หรือ รหัสนักศึกษา ที่ต้องการค้นหา แล้วกดที่ปุ่มแว่นขยาย 

 
 

ภาพท่ี 6 หน้าจอการค้นหาแบบด่วน 
 

2. เลือกนักศึกษาที่ต้องการค้นจากรายการที่ค้นพบ 

 
 

ภาพท่ี 7 หน้าจอผลการค้นหา 
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3. ระบบแสดงรายละเอียดนักศึกษา 

 
 

ภาพท่ี 8 หน้าจอรายละเอียดนักศึกษา 
 

4. หากต้องการดูรายละเอียดนักศึกษา เช่นเดียวกับการค้นหาปกติ (ขั้นตอนที่ 4) 

 

2.วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 

 การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์จะอยู่ในเมนู “วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกว่าต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์หรือการตีพิมพ์ 

 
 

ภาพท่ี 9 หน้าจอรายละเอียดนักศึกษา 
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2. เลือกเง่ือนไขที่ต้องการค้น โดยใส่เง่ือนไขทีละข้อ  

ตัวอย่าง ต้องการหาภาระงานท่ีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาท่านใดบ้าง โดยต้องการทราบว่า 1. เป็นที่

ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษาท่านใด และ 2. เป็นที่ปรึกษาร่วมให้กับนักศึกษาท่านใด ให้ใส่ข้อมูล ดังน้ี 

2.1 ใส่เง่ือนไขที่ 1 เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษาท่านใด โดยเลือกค้หาจาก “อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก(ไทย)” 

ที่มีคําว่า และใส่ช่ืออาจารย์ท่านน้ัน แล้วกด “เพ่ิม” เง่ือนไขแรกจะลงมาอยูในตารางดังรูปที่ 10 

 
 

รูปที่ 10 หน้าจอการเพ่ิมเง่ือนไขการค้นหาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 
 

2.2 ใส่เง่ือนไขที่ 2 เป็นที่ปรึกษาร่วมให้กับนักศึกษาท่านใด โดยเลือกค้หาจาก “อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ไทย)” 

ที่มีคําว่า และใส่ช่ืออาจารย์ท่านเดิม แล้วกด “เพ่ิม” เง่ือนไขที่ 2 จะลงมาอยูในตารางดังรูปที่ 11 

 
 

ภาพท่ี 11 หน้าจอการเพ่ิมเง่ือนไขการค้นหาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 
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2.3 เลือกว่าต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งสองหรือไม่(AND) หรืออย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้(OR) ในที่น้ีเลือก “OR”  

 
 

ภาพท่ี 12 หน้าจอการเพ่ิมเง่ือนไขการค้นหาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ 
 

2.4 กดปุ่ม “ค้นหา” จะแสดงข้อมูลนักศึกษาที่มีอาจารย์ท่านน้ันเป็นที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม ดังรูปที่ 13 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงผลการค้นหาวิทยานิพนธ์ 
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3.ทุน 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “ทุน” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกปี เทอม และช่ือทุน กด “แสดง” 

 
ภาพท่ี 14 หน้าจอการค้นหาทุน 

 

2. ระบบแสดงรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปี เทอม และทุนน้ัน 

 
 

ภาพท่ี 15 หน้าจอแสดงผลการค้นหานักศึกษาที่ได้รับทุน 
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4. อาจารย์ 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “อาจารย์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกคณะ และ หลักสูตร 

 
 

ภาพท่ี 16 หน้าจอแสดงผลการค้นหาอาจารย์ 
 

2. ระบบจะแสดงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรน้ัน 

 
 

ภาพท่ี 17 หน้าจอแสดงผลการค้นหาอาจารย์ในหลักสูตร 
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3. หากต้องการดูรายละเอียดอาจารย์ให้คลิกที่ช่ืออาจารย์ 

 
 

ภาพท่ี 18 หน้าจอรายละเอียดอาจารย์ 
 

5. การเงิน 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “การเงิน” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกปี-เดือน และช่ือบัญชีที่ต้องการค้นหา 

 
 

ภาพท่ี 19 หน้าจอค้นหาการเงินของหลักสูตร 
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2. กด “แสดง” ระบบจะแสดงรายงาน ดังรูปที่ 20 

 
 

ภาพท่ี 20 รายงาน statement ประจําเดือน 
 

6. ครุภัณฑ์ 

 การสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์จะอยู่ในเมนู “ครุภัณฑ์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกหลักสูตร กด “OK” 

 
 

ภาพท่ี 21 หน้าจอค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ 
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2. ระบบจะแสดงรายการครุภัณฑ์ 

 
 

ภาพท่ี 22 ผลการค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ 
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7. การลงทะเบียน 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “การลงทะเบียน” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. เลือกปีการศึกษา เทอม ที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา/

เทอม น้ัน 

 
 

ภาพท่ี 23 หน้าจอสืบค้นการลงทะเบียน 
 

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

แว่นขยาย 

 
 

ภาพท่ี 24 ผลการค้นหารายวิชา 
 

3. หากต้องการดูรายช่ือนักศึกษาทั้งหมดที่ลง กด “นักศึกษาที่ลง” ที่รายวิชาน้ัน ระบบจะแสดงรายช่ือนักศึกษา 
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8. หลักสูตร 

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

ขั้นตอนการสืบค้น 

1 เลือกหลักสูตร โดยการกดที่เครื่องหมายบวกหน้าคณะที่หลักสูตรสังกัด  จากน้ันระบบจะแตกหลักสูตรที่อยู่

ภายในคณะ แล้วเลือกหลักสูตร 

 
 

ภาพท่ี 25 แสดงรายช่ือคณะ – หลักสูตร 
  

1

2
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2 ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งไฟล์ กดเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ 

 
 

ภาพท่ี 26 หน้าจอประวัติการปรับปรุงหลักสูตร 
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9. เกรด 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “เกรด” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1 เลือกหลักสูตร ที่ต้องการสืบค้นเกรด 

 
 

ภาพท่ี 27 หน้าจอเลือกหลักสูตรสําหรับสืบค้นเกรด 
 

2 จะปรากฏหน้าจอสรุปเกรด เลือกปีการศึกษา/ ภาคการศึกษาที่ต้องการสืบค้น แล้วกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” 

 
 

ภาพท่ี 28 หน้าจอสรุปเกรด 
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3 Column มีเกรด/ลงทะเบียน จะแสดงจํานวนผู้ที่ได้รับเกรดแล้ว/จํานวนทนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาน้ันทั้งหมด 

4 หากต้องการดูเกรดของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กด “แสดง” 

5 จะปรากฏรายช่ือนักศึกษาและเกรดที่นักศึกษาได้รับ 

 
 

ภาพท่ี 29 หน้าจอสรุปเกรด 
 

6 เกรดที่ปรากฏใน Column “เกรดที่ได้รับแล้ว” แสดงว่าปรากฏในทรานสคริปต์ของนักศึกษาแล้ว แต่หากเกรด

อยู่ใน Column “อยู่ในระหว่างดําเนินการ” แสดงว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบกําลังเข้ามาให้เกรด แต่ยังไม่สิ้นสุด

กระบวนการจนถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

 

10. ผู้สมัคร 

 การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาจะอยู่ในเมนู “ผู้สมัคร” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1 เมื่อกดเมนู “ผู้สมัคร” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายช่ือนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร 

 
 

ภาพท่ี 30 หน้าจอแสดงรายช่ือ นักศึกษาทีส่มัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 
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11. ระบบติดตามนักศึกษา 

 ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

 การตรวจสอบขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา จะอยู่ในเมนู “ระบบติดตามนักศึกษา” 

เลือก “ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบแสดงข้อมูลรายช่ือนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรพร้อมกับข้อมูลการทําวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนต่างๆ ดังภาพที่ 31  

 
 

ภาพท่ี 31 ข้อมูลขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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2. นักศึกษาแต่ละคนจะปรากฏข้อมูลการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดยใช้สัญลักษณ์แทน

ความหมายดังคําอธิบายด้านล่าง สามารถคลิกที่สัญลักษณ์เพ่ือแสดงรายละเอียดในขั้นตอนน้ันๆ ดังภาพที่ 32 

 
 

ภาพท่ี 31 คําอธิบายรูปภาพต่างๆ 
 

12. การสอบภาษาอังกฤษ 

 การตรวจสอบผลภาษาอังกฤษจะอยู่ในเมนู “ระบบติดตามนักศึกษา” เลือก “การสอบภาอังกฤษ”  

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบจะแสดงข้อมูลรายช่ือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรพร้อมกับสถานะการผ่านภาษาอังกฤษว่า 

"ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" ดังภาพที่ 33 

 
ภาพท่ี 33 หน้าต่างแสดงข้อมูลรายช่ือนักศึกษาในหลักสูตร 
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2. นักศึกษาที่ไม่สถานะ "ไม่ผ่าน" ระบบจะทําการคํานวณระยะเวลาที่ไม่ผ่านโดยจะเร่ิมนับต้ังแต่นักศึกษาเริ่ม

ศึกษา โดยจะแสดงสัญลักษณ์ เมื่อคลิกที่รูป ระบบจะแสดงข้อมูลระยะเวลาขึ้นมาให้ ดังภาพที่ 34 

 
ภาพท่ี 34 หน้าต่างแสดงข้อมูลรายช่ือนักศึกษาในหลักสูตร 

 

13.ข้อมูลการตรวจ abstract 

 ข้อมูลการตรวจ abstract จะอยู่ในเมนู “ระบบติดตามนักศึกษา” เลือก “ข้อมูลการตรวจ abstract”  

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบจะแสดงรายช่ือนักศึกษาในความรับผิดชอบดังภาพที่ 35   

 
 

ภาพท่ี 35 รายช่ือนักศึกษาในความรับผิดชอบ 
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2. หากนักศึกษาตรวจ abstract แล้ว จะปรากฏปุ่ม approve คลิกปุ่ม approve เพ่ือแสดงข้อมูลการตรวจของ

นักศึกษา 

 
 

รูปที่ 36 ข้อมลูการตรวจ abstract ของนักศึกษา 
 

14. ติดตามข้อมูลทุนนักศึกษา 

 การติดตามข้อมูลทุนจะอยู่ในเมนู “ระบบติดตามนักศึกษา” เลือก “ติดตามข้อมูลทุนนักศึกษา” 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. ระบบจะแสดงรายช่ือทุน คลิกเลือกที่ช่ือทุนที่ต้องการตรวจสอบ 

 
 

ภาพท่ี 37 รายช่ือทุน 
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2. ระบบจะแสดงรายช่ือนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับทุน พร้อมทั้งความก้าวหน้าในการศึกษา 

 
 

ภาพท่ี 38 รายช่ือนักศึกษาและข้อมูลการทําวิทยานิพนธ์ 
 

3. หากต้องการดูข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาให้คลิกที่ช่ือ 

 
 

ภาพท่ี 39 ข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษา 
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15. การนําชุดข้อมูลออกมาใช้ 

 หากผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดตามสิทธิ เพ่ือนําออกไปใช้ในรูปแบบ excel ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

สะดวกนําไปใช้งานต่อทั้งในการคํานวณ และการแสดงผลท่ีเข้าใจได้ง่าย ผู้ใช้สามารถนําออกชุดข้อมูล (Export 

ข้อมูล) ได้ที่เมนู “Export ข้อมูลนักศึกษา” ซึ่งเมื่อเข้ามาในในเมนูน้ี ระบบจะให้ผู้ใช้เลือกว่าผู้ใช้ต้องการ export 

ข้อมูลในเร่ืองใด ตามรูปที่ 27 จากนักศึกษาสถานภาพใด จากน้ันกดปุ่ม “Export” ระบบจะให้ผู้ใช้เลือกที่อยู่ที่จะ 

save ไฟล์ excel  

 
 

ภาพท่ี 40 การ export ข้อมูลด้านต่างๆ 
 

 ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่สนใจ โดยคลิกถูกที่หน้าข้อมูล แล้วเลือกกลุ่มของนักศึกษาที่ต้องการดูข้อมูล 

ระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษาในความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ใช้ ตามเง่ือนไข โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูลตามที่ผู้ใช้

ระบุ  
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16. ระบบตารางสอน 

 ระบบตารางสอนจะอยู่ในเมนู “ตารางสอน” การจัดทําตารางสอนสามารถจัดทํา แก้ไข ได้ตลอดทั้งปี ซึ่ง

ข้อมูลที่กรอกในระบบจะไปปรากฏเป็นตารางสอนให้นักศึกษาตรวจสอบได้ที่หน้าเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่

ลิงค์ http://www.grad.mahidol.ac.th/grade_online/classschedule/classschedule.aspx 

 การเพิ่มตารางสอน 

ขั้นตอนเพิ่มตารางสอน 

1. หากผู้ใช้ดูแลหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร กดเลือกหลักสูตรที่จะเข้าทําตารางสอนก่อน 

 
 

ภาพท่ี 41  เลอืกหลักสูตรเพ่ือทําตารางสอน 
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2. หน้าแรกจะพบสรุปตารางในปีการศึกษาต่างๆ หากต้องการดูตารางสอนย้อนหลัง ให้เลือกที่ dropdownlist ปี

การศึกษา  

 
 

ภาพท่ี 42 เลอืกดูตารางสอนตามปีการศึกษา 
 

3. หากต้องการเพ่ิมตารางสอนในปีการศึกษาใดให้เลือกปีการศึกษานั้น แล้วกดปุ่ม “เพ่ิมรายวิชา” ด้านล่าง 

4. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายวิชาต่างๆ ในโครงสร้างหลักสูตร ให้กดปุ่ม “Select” เลือกรายวิชาที่ต้องการเพ่ิมลง

ในตารางสอน หากไม่พบรายวิชาที่ต้องการสามารถค้นหารายวิชาเพ่ิมเติมได้ที่ปุ่ม “ค้นหาเพ่ิมเติม” 
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ภาพท่ี 43 เลอืกรายวิชาที่ต้องการทําในตารางสอน 
 

5. ใส่รายละเอียดเก่ียวกับการเปิดสอนของรายวิชาน้ี เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว กด “save” ระบบจะเพ่ิมรายวิชาน้ี

เข้ามาในตารางสอน โดยจะกลับไปแสดงอยู่ในหน้าตารางสอนรวมประจําปีการศึกษา ในข้อที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 44 หน้าจอบันทึกรายละเอียด 
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6. เพ่ิมตารางสอนจนครบทุกรายวิชา เมื่อครบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “Update ขึ้นหน้าเวป” ปุ่มน้ีควรกดเพียงคร้ัง

เดียวเมื่อทําเสร็จ ระบบจะนําข้อมูลไปแสดงบนหน้าเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยในเมนู นักศึกษาปัจจุบัน ตาราง

การเรียนการสอน 

 
 

ภาพท่ี 45 การยืนยันตารางสอน 
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 การแก้ไขตารางสอน 

1. เมื่อต้องการแก้ไขรายวิชาที่ได้เพ่ิมไปแล้ว ให้มาหน้ารวมตารางสอน แล้วกด “Edit” ในรายวิชาที่ต้องการแก้ไข 

 
 

ภาพท่ี 46 เลอืกรายวิชาเพ่ือแก้ไข 
 

2. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดที่เคยกรอกข้อมูลไว้ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด “Save” 

 
 

ภาพท่ี 47 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายวิชาที่กรอกไว้ 
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3. กรณีเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ให้ทําตามขั้นตอนกการเพ่ิมรายวิชา ตามหัวข้อ 2.5.1  

4. กรณีลบบางรายวิชาออก ในหน้าตารางสอนประจําปี ให้กปุ่ม “Delete” ในรายวิชาที่ต้องการลบ 

 
 

ภาพท่ี 52 ลบรายวิชา 
 

 เมื่อแก้ไขรายวิชาทุกวิชาจนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Update ขึ้นหน้าเวป” เพ่ือโหลดข้อมูลที่ได้แก้ไข

แล้วไปแก้ไขที่หน้าเวปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 


