
ระบบสารสนเทศของบณัฑิตวิทยาลัย

3 ตุลาคม 2562

งานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานขอมลู
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หัวขอ

ขอหัวในการบรรยาย

1. Account ในการเขาใชงานระบบของบณัฑิตวทิยาลยั

- การขอ Account ใหม

- ลืม Account

2. ระบบ Grad MIS

3. ระบบ TQF

4. ระบบเกรดออนไลน

5. ระบบสํารวจการเปดรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา

6. แบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

7. ระบบลงทะเบยีน

8. ระบบสารสนเทศอาจารย/ประธานหลักสูตร
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Account
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Account

Account ในการเขาใชงานระบบของบณัฑิตวทิยาลยั

1. Account เจาหนาที่หลักสูตร

- 1 หลักสูตร มี Account เจาหนาที่ไดหลาย Account ได ตามความเหมาะสมตอความตองการใชงาน

      - ไมควรใช Account ของผูอื่น 

2. Account อาจารย 

- อาจารยที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลจะม ีAccount สาํหรับใชงานระบบสารสนเทศ ทานละ 1 Account อยู
แลว

- เมื่อ เปล่ียนประธานหลักสูตร ใช Account เดิม สิทธิจะเปล่ียนแปลงเองอัตโนมติั
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Account เจาหนาที่หลักสูตร

Account เจาหนาที่

1. การขอมี account ใหม

กรอกแบบฟอรมการขอมี Account ( http://www.grad.mahidol.ac.th/grade_online 
/files/formaccount.doc ) และสงมาแบบฟอรมกลับมาที่ E-mail sansanee.boo@mahidol.ac.th

- มีลายเซนตประธานหลักสูตร ในแบบฟอรม ได Account ภายในวันนั้น

- ไมมลีายเซนตประธานหลกัสูตร 3 วนั
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Account เจาหนาที่หลักสูตร

Account เจาหนาที่

ตวัอยางแบบฟอรม Account
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Account เจาหนาที่หลักสูตร

Account เจาหนาที่

ตัวอยางแบบฟอรม Account (ตอ)
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Account เจาหนาที่หลักสูตร

Account เจาหนาที่

2. ลืม Account

       1. กดลืม Password ที่ระบบ Grad MIS (http://10.2.3.7/mis) 
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Account เจาหนาที่หลักสูตร

Account เจาหนาที่

2. เลือก เจาหนาที่ กด OK

3. ใสชื่อ วรรค นามสกุล ไมมีคํานําหนาชื่อ แลวกด ทําตอ

4. ระบบจะสง Account ไปยัง e-mail ที่เคยแจงไว 
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Account เจาหนาที่หลักสูตร

Account เจาหนาที่

3. การเปลี่ยน Password
1. เปล่ียน Password ไดทีร่ะบบ Grad MIS (http://10.2.3.7/mis)

2. Login เขาสูระบบ
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Account เจาหนาที่หลักสูตร

Account เจาหนาที่

3.    เลือกเมนู Change Password

4. ใสขอมูล Password เกา Password ใหม และ  Confirm Password กด OK

5. เปล่ียน Password เรียบรอย
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Account อาจารย

Account อาจารย

1. การขอมี account ใหม

ประธานหลักสตูรเพิ่มชื่ออาจารยใหมเขาในระบบที่ระบบลงทะเบียน ขั้นตอนการเพิ่มชื่ออาจารยใหม 
สามารถดูไดที่คูมือ ที่ (http://www.grad.mahidol.ac.th/grade_online /files/Newaccount.docx ) โดยเตรียม
ขอมูลอาจารยใหม ดังนี้

1.  ชื่อ – นามสกุล ไทย

2.  ชื่อ – นามสกุล อังกฤษ

         3.  E-mail

4. วุฒิการศึกษา
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Account อาจารย

Account อาจารย

2. ลืม Account

       หากอาจารย ลืม Account ใหต้ัง Password ใหม โดยการกดเมนู ลมื Password ในระบบที่จะใชงาน
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Account อาจารย

Account อาจารย

2.   ใสชื่อ –นามสกุล กด submit

3.    ระบบจะแจงวาสง email การแกไข Password ไปที่ email ใด
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Account อาจารย

Account อาจารย

4.    เขา email ตามที่ระบบแจง กด link ใน email 
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Account อาจารย

Account อาจารย

5.  จะเขาสูระบบการต้ัง Password ใหม ใหใส  password ใหม แลวกด Submit 

6.  เปล่ียน Password เรียบรอย
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ระบบ Grad MIS
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ระบบ Grad MIS

เขาใชงานระบบ Grad MIS ไดที่

• http://intranet.grad.mahidol แลวเลือก Grad MIS หรือ

• http://10.2.3.7/mis

วิธีการใชงาน 

เมนู “Download คูมือการใชงาน”

แจงปญหาการใชงานระบบ

ศันสนีย บุญนิธ ิ   Email : sansanee.boo@mahidol.ac.th

โทร : 024414125 ตอ 317
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ระบบ  Grad MIS 

การสบืคนขอมลูในระบบ Grad MIS 

ระบบ Grad MIS เปนระบบสําหรับสบืคนขอมูลทางการศึกษาที่เก่ียวของกับหลักสูตร สําหรบัประธาน
หลักสตูรและเจาหนาที่หลกัสูตร (ปจจุบันอาจารยที่ไมมีตําแหนงยังไมสามารถเขาสืบคนได) ตามสิทธิการเขาถึงขอมูล
ชองผูใชงาน

ขอมูลในระบบประกอบไปดวย

1. นักศึกษา 9.   ผูสมัคร

2. หลกัสูตร 10. Soft Skills

3. อาจารย 11. ครุภัณฑ

4. เกรด 12. สถิติ

5. การลงทะเบียน 13. ผลสํารวจ 

6. การเงิน (เฉพาะประธานฯ) 14. ระบบติดตามนักศึกษา

7. วิทยานิพนธและการตีพิมพ

8. ทุน
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นักศึกษา

ตวัอยางการสบืคนขอมลูนักศกึษา

เลือกเมนู “นักศึกษา”

เลือกเง่ือนไข
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แสดงผลการคนหา

เลือก”เพิ่มเติม”

เพื่อดูรายละเอียด
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นักศึกษา



แสดงประวัตินักศึกษา

รายละเอียดนักศึกษาดานตางๆ
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นักศึกษา



เกรด
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ตวัอยางการสบืคนขอมลูเกรด

 เจาหนาที่สามารถตรวจสอบ หรือชวยประธานหลักสูตรติดตามเกรดไดจากเมน ู“เกรด”

เลือก “แสดง”

เพ่ือดูรายละเอียด



เกรด
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รายละเอยีดเกรด

ยงัสงเกรดไมเสร็จ



การสบืคนขอมลูอาจารย
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คลิกที่ชื่อเพ่ือดู

รายละเอียด

อาจารย



ขอมลูอาจารย

26

อาจารย



การเงิน
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ตวัอยางการเงนิ (เฉพาะประธานหลกัสตูร)

เลือกเมนู “การเงิน”  แลวเลือกบัญชี เดือน/ป ที่ตองการดู



ระบบติดตามนักศึกษา

ระบบตดิตามนักศกึษาประกอบไปดวย

1. การสอบภาษาอังกฤษ 

2. ขั้นตอนการทําวทิยานิพนธ/สารนิพนธ

3. ระบบติดตามความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษา

4. ขอมูลการตรวจ abstract

5. ติดตามขอมูลทุนนักศึกษา

6. ขอมูลการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ของนักศึกษา

    7. ระบบติดตามรายงานผลและประเมินผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ / สารนิพนธ (บฑ.42)
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ระบบติดตามนักศึกษา

ตวัอยางระบบตดิตามข้ันตอนการทาํวิทยานพินธ/สารนพินธ

แสดงรายละเอียด
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ตวัอยางระบบตดิตามข้ันตอนการสอบภาษาองักฤษ

ระบบตดิตามนักศกึษา



ผลสํารวจ

ผลสํารวจประกอบไปดวย

1. ผลสํารวจความพึงพอใจการจางงาน (งานกิจการนักศึกษา)

2. ผลความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตีอหลักสูตร (งานบริการการศึกษา)

3. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา (งาน IT)

4. ผลสํารวจภาวะการหางานทําของนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)

5. ผลสํารวจตนทุนชีวตินักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)

6. ผลสํารวจความคาดหวัง (งานบริการการศึกษา)
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ตัวอย่างรายงานผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา

32

ผลสํารวจ



สถิตินักศึกษาอยูในมนู “สถิติจํานวนนักศึกษา”
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สถิตนิักศกึษา

สถิตนิักศกึษา



ตวัอยางสถิต ิจาํนวนนกัศึกษาที่คาดวาจะรบั และผูสมัคร แตละหลักสูตร
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สถิตนิักศกึษา



การนําขอมูลออกไปใช

สามารถ Export ขอมูลตางๆนาํไปใชในรูปแบบ Excel ได ที่เมน ู“Export  ขอมูลนักศึกษา”

35

รูปที 12 หนา้จอการนาํขอ้มลูออกไปใช้

Export Excel



ระบบ TQF
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ระบบ TQF

การเปลี่ยนแปลงในระบบ TQF ปการศึกษา 2562

ระบบสารสนเทศ TQF ปการศึกษา 2562 ในข้ันตอนการตรวจขอมูลรายวิชา (มคอ.3 – 4) ของประธานหลักสูตร 
สามารถแจงกลับใหผูรับผิดชอบรายวิชา แกไขขอมูลที่ยังไมถกูตองได ตามข้ันตอนดังนี้

1. ประธานหลักสูตรเขาสูระบบสารสนเทศ TQF

2. เลือก Tab มคอ.3 ที่อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา submit เขามา (จะปรากฏ ปุม “ตรวจ”)
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ระบบ TQF

3.      กดปุม “ตรวจ” เพื่อ Approve รายวิชานั้น

4. ระบบจะแสดงขอมูลที่อาจารยจัดทําเขามาอยางยอ ตรวจสอบเนื้อหาของรายวิชาและใหความเห็น
สวนทาย แลวกดปุม "บันทึก"
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ระบบ TQF

        3.1 กรณีที่ 1 เลือก รับทราบและเห็นชอบ ระบบจะแสดงสถานะวา ตรวจแลว
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ระบบ TQF

40



ระบบ TQF

         3.2 กรณีที่ 2 เลือก สงกลับเพื่อแกไข ระบบจะปลด submit ของอาจารยออก แลวสง e-mail แจงให
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาแกไข แลว submit กลับมายังประะานหลักสูตรเพื่อตรวจอีกครั้งหนึ่ง
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ระบบ TQF

42

4. เมื่อครบทุกรายวิชาแลว กดปุม "บันทึกขอมูลเขาระบบและปดการแกไขมคอ.3-4"



ระบบเกรดออนไลน์

43



ระบบเกรดออนไลน

การเปลี่ยนแปลงในระบบเกรดออนไลน ป 2561

ระบบเกรดออนไลนต้ังแตปการศึกษา 2561 ขอเปล่ียนแปลงกรากรอกเกรดใหม ดังนี้

1. เจาหนาที่หลักสูตรไมสามารถกรอกเกรดได อาจารยผูรับผิดชอบเปนผูสงเกรดดวยตนเอง

2. การใหเกรดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป (วันที่เขาระบบ) ไมตองสงใบรายงานเกรดมายัง
บณัฑิตวิทยาลยั - ใชวิธีการ Approve ออนไลนทั้งหมด

3. เมื่อประธานหลักสตูรกด Approve ออนไลนแลว เกรดจะเขาระบบทนัท ีโดยไมผานงานบริการ
การศึกษา

4. รายวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไมสามารถสงเกรดผานระบบเกรดออนไลนได นักศึกษาจะไดเกรดจาก
การสงรายงานความกาวหนา บฑ.42 ผานระบบ e-form

5. อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาจะใหเกรดได หลังจากประธานกําหนดชื่อผูรบัผิดชอบรายวิชาในเมน ู
“กาํหนดช่ือผูรับผิดชอบรายวิชา” แลว
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ระบบเกรดออนไลน

ขั้นตอนการกําหนดช่ือผูรับผิดชอบรายวิชา (ขั้นตอนใหม)

 ทําโดยประธานหลักสตูร ได 2 ชองทาง คือ

1. ระบบสารสนเทศ TQF

2. ระบบเกรดออนไลน
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1. ระบบสารสนเทศ TQF

 ทําโดยประธานหลักสตูร

1. เขาระบบสารสนเทศ TQF  ที่ http://10.2.3.7

2. Login เขาสูระบบ

3. เลือกเมนู “ฐานะปนะธานหลักสูตร”

4. ไปที่ มคอ.3 แลวเลือก รายวิชา ไปที่ มคอ.3 หมวดที่ 1 ขอ 4.1



ระบบเกรดออนไลน

46

เลือกชื่ออาจารยจาก List แลวกด “เพ่ิม”



ระบบเกรดออนไลน
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5. เมื่อยืนยัน(ปดมคอ.3) ขอมูลจากระบบสารสนเทศ TQF จะสงไปสูระบบเกรดออนไลน



ระบบเกรดออนไลน

2. ระบบเกรดออนไลน

 ทําโดยประธานหลักสตูร

1. เขาระบบเกรดออนไลนที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grade_online/login.aspx

2. Login เขาสูระบบ

3. เลือกเมนู “กําหนดชื่อผูรับผิดชายรายวิชา”
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ระบบเกรดออนไลน

ขั้นตอนการกําหนดช่ือผูรับผิดชอบรายวิชา (ขั้นตอนใหม)
4. เลือกป-เทอม ที่จะกําหนด

5. ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะปรากฏใน column ที่ 4 หากไมมีชื่อ/ชื่อผิด ใหกด Edit
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ระบบเกรดออนไลน

ขั้นตอนการกําหนดช่ือผูรับผิดชอบรายวิชา (ขั้นตอนใหม)
6. เติมชื่อผูรับผิดชอบรายวิชา แลวกดบนัทึก
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1

2

3

4



ระบบเกรดออนไลน

ขั้นตอนการกําหนดช่ือผูรับผิดชอบรายวิชา (ขั้นตอนใหม)
7.    เมื่อบันทึกแลว จะปรากฏชื่ออาจารยที่เลือกเปนผูรับผิดชอบรายวิชา
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8.      เมื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา login ระบบจะพบรายวิชานั้นๆ



ระบบสาํรวจการเปิดรบัสมคัรนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
(สาํหรบันักศึกษาไทย) 



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับ  Login เข้าสู่ระบบ
54



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

แสดงหน้าจอหลักสูตรท ีประธาน/เจ้าหน้าท ีหลักสูตรรับผิดชอบ
55



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

แสดงหน้าจอข้อมูลหลักสูตร

56



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับกรอกแบบสาํรวจ ส่วนท ี1 ความประสงคใ์นการเปิดรับสมัคร 57



58

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับกรอกแบบสาํรวจ ส่วนท ี1 ความประสงคใ์นการเปิดรับสมัคร (ต่อ)



59

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงภาพรวมแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



60

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา



61

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรายงานแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับกรอกแบบสาํรวจ ส่วนท ี1 ความประสงคใ์นการเปิดรับสมัคร (ต่อ) 62



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับกรอกแบบสาํรวจส่วนท ี2 วิธีการคัดเลือก
63



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับกรอกแบบสาํรวจส่วนท ี2 วิธีการคัดเลือก (ต่อ)
64



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับกรอกแบบสาํรวจส่วนท ี2 วิธีการคัดเลือก (ต่อ) 65



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอสาํหรับกรอกแบบสาํรวจส่วนท ี2 วิธีการคัดเลือก (ต่อ) 66



67

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี3 ข้อมูลเพอืประชาสัมพันธห์ลักสูตร

เป็นขอ้มลูจากเล่ม มคอ.2 

กรณีเป็นหลกัสตูรนานาชาติที มคอ.2 ยงั

เป็นฉบบัภาไทย ขอใหแ้ปลใหต้รงกนั

กรณีไม่มีใหร้ะบวุ่า “ไม่มี”



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี3 ข้อมูลเพอืประชาสัมพันธห์ลักสูตร (ต่อ)
68



69

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี3 ข้อมูลเพอืประชาสัมพนัธห์ลักสูตร (ตอ่)

ต้องมี   หมายถึง  เป็นเอกสารสาํคญัทีผูส้มคัร

ตอ้งยืน หากไมยื่นจะถือวา่การสมคัรไม่สมบูรณ ์

บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งคาํร้องขออนุมัติสมัคร

สอบใหห้ลกัสตูรฯ พิจารณาเป็นรายกรณี

ถ้ามี     หมายถึง เป็นเอกสาร

เพิมเติมทีผูส้มัครจะยืนหรือไม่ยืนก็ได ้หากไม่

ยืนบณัฑิตวิทยาลยัสามารถรบัสมัครได ้โดยไม่

ตอ้งส่งคาํรอ้งขออนมุตัิสมคัรสอบใหห้ลกัสูตรฯ 

พิจารณา
กรณีไม่มีใหร้ะบวุ่า “ไม่มี”



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี4 ข้อกาํหนดการยนืผลคะแนนภาษาอังกฤษ ในวันทผู้ีสมัครยืนยันข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์

70



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี5 การเข้าร่วมโครงการเพมิช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท)

71



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี6 รายนามคณะกรรมการดาํเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

72



73

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี6 รายนามคณะกรรมการดาํเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา (ต่อ)



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงส่วนท ี6 รายนามคณะกรรมการดาํเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา (ต่อ) 74



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงภาพรวมแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 75



76

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงภาพรวมแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)



77

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงภาพรวมแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงภาพรวมแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (ต่อ)
78



79

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงภาพรวมแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

80



ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรอการพจิารณาจากบัณฑิตวทิยาลัย

81



82

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรายงานแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา



83

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรายงานแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ตอ่)



84

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรายงานแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ตอ่)



85

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรายงานแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ตอ่)



86

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรายงานแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ตอ่)



87

ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา

หน้าจอแสดงรายงานแบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ตอ่)



สอบถามรายละเอียดเพมิเตมิเกยีวกับวธิีการกรอกแบบสาํรวจฯ

1.กรรณิการ ์แสงศรี E-mail:  kannikar.sae@mahidol.ac.th

2.นิชาภา วงษม์หทัธน E-mail:  nichapha.won@mahidol.edu

งานรบันกัศกึษา

โทร.02-441-4125 ตอ่ 111-113

Intra phone : 822 + 111-113

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

88



89

ระบบแบบฟอรมออนไลน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

90

เขาใชงาน ไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/ แลวเลือก ระบบแบบฟอรมออนไลนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ



91

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



92

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



93

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



94

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



95

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



ขอมูลที่นักศึกษาตองบันทึกเขาสูระบบ

แบบฟอรมออนไลนวิทยานพินธ/สารนิพนธ

96

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



บฑ 35 กาํหนดการสอบและคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สําหรับป.เอก)

• ประเภทการสอบวัดคุณสมบัติ (สอบขอเขยีน สอบปากเปลาและการสอบแบบอื่นๆ)

• วัน เวลา สถานที่สอบวัดคุณสมบตัิ

• ประธานและกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

บฑ 27 กาํหนดการสอบและคณะกรรมการสอบประมวลความรู (สาํหรับป.โท แผน ข)

• ประเภทการสอบประมวลความรู (สอบขอเขียน สอบปากเปลาและการสอบแบบอื่นๆ)

• วัน เวลา สถานที่สอบประมวลความรู

• ประธานและกรรมการสอบประมวลความรู

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

97



บฑ 44 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

• รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงราง

บฑ 39 กําหนดการสอบโครงรางและคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธ/สารนิพนธ

• วัน เวลา สถานที่สอบโครงราง

• ประธานสอบโครงราง  ระบบแสดงขอมูลใหจาก บฑ 44
• กรรมการสอบโครงราง 

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

98



บฑ 1 การเสนอหัวขอและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

• หัวขอวิทยานิพนธ (ไทย/อังกฤษ)

• แนบเอกสารบทคัดยอ (ไทย/อังกฤษ)

• อาจารยที่ปรึกษาหลัก  ระบบแสดงขอมูลใหจาก บฑ 44
• อาจารยที่ปรึกษารวม

ขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ/สารนพินธ 

• หัวขอวิทยานิพนธที่ตองการแกไข (ไทย/องักฤษ)

• แนบเอกสารบทคัดยอ (ไทย/อังกฤษ)

• อาจารยที่ปรึกษาหลัก  ระบบแสดงขอมูลใหจาก บฑ 1

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

99



บฑ 2 กําหนดสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
• วัน เวลา สถานที่สอบวทิยานพินธ/สารนพินธ 

• ประธานและกรรมการสอบวทิยานิพนธ/สารนพินธ 

• กรรมการและอาจารยที่ปรึกษาหลัก  ระบบแสดงขอมูลใหจาก บฑ 1

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

100



กรณีประธาน/กรรมการสอบ 

เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

101

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



102



ขั้นตอนการอนุมัติ/พิจารณา
ระบบแบบฟอรมออนไลนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

103

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



บฑ 35 กาํหนดการสอบและคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สําหรับป.เอก)

• ประธานหลักสูตร

• บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

บฑ 27 กาํหนดการสอบและคณะกรรมการสอบประมวลความรู (สาํหรับป.โท แผน ข)

• ประธานหลักสูตร

• บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

104



บฑ 44 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

• ประธานหลักสูตร

• บัณฑิตวิทยาลยัสาขา

บฑ 39 กําหนดการสอบโครงรางและคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธ/สารนิพนธ

• อาจารยที่ปรึกษาโครงราง

• ประธานหลักสูตร

• บัณฑิตวิทยาลยัสาขา

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

105



บฑ 1 การเสนอหัวขอและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

• ประธานหลักสูตร

• บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

ขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ/สารนพินธ 

• อาจารยที่ปรึกษาหลัก

• ประธานหลักสูตร

• บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

บฑ 2 กําหนดสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

• อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

• ประธานหลักสูตร

• บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ

106



107

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



บฑ 42 แบบฟอรมการรายงาน

และการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ / สารนิพนธ

108

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



109

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



110

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



ขั้นตอนการอนุมัต/ิพิจารณา
• อาจารยที่ปรึกษาหลัก

• อาจารยที่ปรึกษารวม

• ประธานหลักสูตร

• งานบริการการศึกษา

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ



119

ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบแบบฟอรมออนไลนวทิยานิพนธ/สารนพินธ
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ระบบ  Grad MIS 
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ระบบ  Grad MIS 
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ระบบ  Grad MIS 
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ระบบ  Grad MIS 
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ระบบ  Grad MIS 
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ระบบ  Grad MIS 
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ระบบ  Grad MIS 
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ระบบ  Grad MIS 
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ติดตอสอบถาม :

1. คุณสุเมธ แกวสุพัฒน E-mail: sumeth.kae@mahidol.ac.th

2. คุณวรเดช ศรีปญญาวุฒิคุณ E-mail: wauradate.sri@mahidol.ac.th

3. คุณทรายทอง เชื้อนุน E-mail: saithong.chu@mahidol.ac.th

งานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานขอมลู

โทร.02-441-4125 ตอ 302-303,305

แจงปญหาการใชงานระบบ



ระบบลงทะเบยีน

131



ระบบลงทะเบียน ระบบใหม เปดใหนกัศึกษาทดลองชวงลงทะเบียน

ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2562      2 คณะ ดังนี้

• คณะสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

• คณะสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

132
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• สวนของอาจารยที่ปรึกษา

• ระบบแสดงชื่ออาจารยประธาน
หลักสูตรเปนผูตรวจสอบฟอรม     
การลงทะเบยีนของนักศึกษา 
และเปล่ียนเปนอาจารยที่
ปรึกษาเปนผูตรวจสอบฟอรม
เมื่อนักศึกษาแตงต้ัง อาจารยที่
ปรึกษาวทิยานพินธ

134



• ปรับเปล่ียนการแสดง
คาธรรมเนียมเปนแบบแสดง
อัตโนมัติ จากเดิมนกัศึกษา
ตองเปนผูกรอกเอง

135



• เมื่อนักศึกษาลงทะเบยีน
เสร็จเรียบรอย          
ฟอรมลงทะเบียนจะ
ปรากฎที่ระบบ
ลงทะเบียนฝงอาจารย
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ติดตอสอบถาม :

1. คุณสุเมธ แกวสุพัฒน E-mail: sumeth.kae@mahidol.ac.th

2. คุณวรเดช ศรีปญญาวุฒิคุณ E-mail: wauradate.sri@mahidol.ac.th

3. คุณทรายทอง เชื้อนุน E-mail: saithong.chu@mahidol.ac.th

งานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานขอมลู

โทร.02-441-4125 ตอ 302-303,305

แจงปญหาการใชงานระบบ



ระบบสารสนเทศสําหรบัอาจารย/ประธานหลักสูตร

งานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานขอมลู

บัณฑิตวิทยาลัย
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ระบบสารสนเทศอาจารย/ประธานหลักสูตร
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การเขาสูระบบ

1. เขาเว็ปไซต www.grad.mahidol.ac.th

2. เลือกเมนู “อาจารย/เจาหนาที่”

3. เลือก “อาจารย หลักสูตร และคณะ”

4. เลือก “ระบบสารสนเทศสําหรับอาจารย / ประธานหลักสูตร”



ระบบสารสนเทศอาจารย/ประธานหลักสูตร
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ระบบสารสนเทศอาจารย/ประธานหลักสูตร

ระบบสารสนเทศอาจารย / ประธานหลักสูตร
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ระบบสารสนเทศอาจารย/ประธานหลักสูตร

144

ผูใชงาน

• ประธานหลักสูตร

• อาจารย

Account ที่ใช

• Account ที่ใชงานในปจจุบัน (Username : Email)



ระบบสารสนเทศอาจารย/ประธานหลักสูตร

ระบบสารสนเทศอาจารย

145

          ระบบสารสนเทศอาจารย / ประธานหลักสูตร เปนระบบที่รวบรวมระบบสารสนเทศ

ที่อาจารยทานนั้นๆ เกี่ยวของไวในที่เดียวกนั ซึ่งจะมีกาํหนดการและกิจกรรมที่ตองจัดทําตาม

ภาระหนาที่ที่รบัผิดชอบ 

ระบบสารสนเทศอาจารย/ประธานหลักสูตร แบงออกเปน 3 สวน

• ปฏทินิกิจกรรม

• งานที่รออยู

• ระบบสารสนเทศอื่นๆ



146

สวนที่ 1 ปฏิทินกําหนดการ

แสดงชวงเวลาแตละกิจกรรมของอาจารย



147

สวนที่ 1 ปฏิทินกําหนดการ

คลิกเพ่ือทํากิจกรรม

แสดงชวงเวลาแตละกิจกรรมของอาจารย

กิจกรรมปจจุบัน
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สวนที่ 1 ปฏิทินกําหนดการ

เขาสูระบบของกิจกรรมน้ัน



149

สวนที่ 2 งานที่รออยู

กิจกรรมทีรอการ Approve จากอาจารยเฉพาะทาน เชน รอการ Approve เกรด

กิจกรรมรออยู

คลิกเพ่ือจัดทํา
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สวนที่ 2 งานที่รออยู

ไปท่ีระบบของงานน้ัน



ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
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รวบรวมระบบสารสนเทศที่อาจารยสามารถใชงานไดตลอดทั้งป เชน

• ระบบ Grad MIS   เพ่ือใชสบืคนขอมลูนกัศกึษาของหลักสูตร

• ระบบประเมนิรายวิชาออนไลน  เพื่อใชตรวจสอบผลการประเมนิรายวิชา

• ระบบติดตามนักศึกษา  เพื่อติดตามความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษา

• ระบบติดตามการรับสมัคร

• ระบบลงทะเบียน

• ฯลฯ

สวนที่ 3 สารสนเทศอ่ืนๆ
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สวนที่ 3 สารสนเทศอ่ืนๆ


