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1. แผนผังการท างานศึกษาวิจัย 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1-1 แสดงแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั

ขอสอบโครง

ร่าง 

 นกัศึกษากรอกวนั เวลา สถานท่ี

สอบ 

 นกัศึกษากรอกวนั เวลา สถานท่ี

สอบ 
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1.1 อธิบายแผนผังการท างานศึกษาวิจัย 

 1.1.1 ขั้นตอนแรกนักศึกษาสร้างงานศึกษาวิจัยในระบบ โดยการกรอกช่ือหัวข้อ

ภาษาไทย และช่ือหวัขอ้ภาษาองักฤษ 

 1.1.2 เม่ือนกัศึกษาสร้างงานศึกษาวิจยัเรียบร้อยแลว้ ท าการขอแต่งตั้งอาจารย ์ท่ีปรึกษา 

โดยการกดปุ่ ม “ขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา” ในหนา้ต่างงานศึกษาวิจยั 

 1.1.3 นักศึกษาเพิ่มรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา โดยเข้าไปท่ีการแก้ไขรายละเอียดงาน

ศึกษาวิจยั (ขอ้ 6.10 การแก้ไขข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา หนา้ 22) 

 1.1.4 นกัศึกษาพิมพแ์บบฟอร์ม DGC 06 จากระบบ และน าไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

 1.1.5 นักศึกษารอการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาจากเจา้หน้าท่ี ขั้นตอนน้ีเจา้หน้าท่ีจะท า

การตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับสถานะการด าเนินการของนักศึกษาเป็น 

“อนุมติัอาจารยท่ี์ปรึกษา” 

 1.1.6 นักศึกษาขอสอบโครงร่าง โดยการกดปุ่ ม “ขอสอบโครงร่าง” ในหน้างาน

ศึกษาวิจยั 

 1.1.7 นักศึกษาแกไ้ขรายละเอียดงานศึกษาวิจยั โดยก าหนดวนั เวลา สถานท่ีสอบ และ

ก าหนดคณะกรรมการสอบ (ขอ้ 6.9 การแก้ไขข้อมูลงานศึกษาวิจัย หนา้ 22) 

 1.1.8 นักศึกษารอการอนุมัติจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ขั้นตอนน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้ง

ปรับสถานะการด าเนินการเป็น “อนุมติั”  

 1.1.9 นกัศึกษาพิมพ ์DGC 07 และน าไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี (ขอ้ 8 หนา้ 31) 

 1.1.10 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร วนั เวลา สถานท่ีในการสอบ จากนั้นเจา้หนา้ท่ีกรอก

ขอ้มูลในระบบ คือ เลขท่ีค าสั่งแต่งตั้ง และวนัท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ พร้อมทั้งปรับสถานะ

เป็น “อนุมติั” และกดปุ่ ม “บนัทึก” ถือเป็นการอนุมติัการสอบโครงร่าง   

 1.1.11 เจา้หนา้ท่ีพิมพ ์DGC 08 จากระบบ ยืน่ต่อคณะกรรมการในวนัสอบโครงร่าง 

 1.1.12 นกัศึกษาสอบโครงร่าง 
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 1.1.13 นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้กลับไปเร่ิมท่ีขั้นตอน ขอสอบโครงร่างใหม่  หาก

นกัศึกษาสอบผา่น ใหน้กัศึกษาแกไ้ขสถานะงานศึกษาวิจยัเป็น “ก าลงัด าเนินการวิจยั” 

 1.1.14 นกัศึกษาแกไ้ขสถานะงานศึกษาวิจยัเป็น “ก าลงัเขียนเล่ม” เม่ือนกัศึกษาเร่ิมเขียน

เล่ม เพื่อใหร้ะบบทราบความคืบหนา้ของงานศึกษาวิจยั 

 1.1.15 นักศึกษาขอสอบป้องกัน โดยการกดปุ่ ม “ขอสอบป้องกัน” ในหน้าต่าง งาน

ศึกษาวิจยั 

 1.1.16 นักศึกษาแกไ้ขรายละเอียดงานศึกษาวิจยั โดยก าหนดวนั เวลา สถานท่ีสอบ และ

ก าหนดคณะกรรมการสอบ (ขอ้ 6.9 การแก้ไขข้อมูลงานศึกษาวิจัย หนา้ 22) 

 1.1.17 นักศึกษารอการอนุมัติจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ขั้นตอนน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้ง

ปรับสถานะการด าเนินการเป็น “อนุมติั” 

 1.1.18 นกัศึกษาพิมพ ์DGC 09 และน าไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี (ขอ้ 8 หนา้ 31) 

 1.1.19 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร วนั เวลา สถานท่ีในการสอบ จากนั้นเจา้หนา้ท่ีกรอก

ขอ้มูลในระบบ คือ เลขท่ีค าสั่งแต่งตั้ง และวนัท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ พร้อมปรับสถานะเป็น 

“อนุมติั” และกดปุ่ ม “บนัทึก”” ถือเป็นการอนุมติัการสอบป้องกนั   

 1.1.20 เจา้หนา้ท่ีพิมพ ์DGC 10 จากระบบ ยืน่ต่อคณะกรรมการในวนัสอบป้องกนั 

 1.1.21 นกัศึกษาสอบป้องกนั 

 1.1.22 นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้กลับไปเร่ิม ท่ีขั้ นตอน ขอสอบป้องกันอีกค ร้ัง            

(ขอ้4.1.15) หากนักศึกษาสอบผ่าน นักศึกษาพิมพ ์DGC 11 จากระบบ ยื่นต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อขอ

ตรวจเล่ม 

 1.1.23 เจา้หนา้ท่ีรับเล่มจากนกัศึกษา เพื่อใหก้รรมการตรวจเล่มพิจารณาต่อไป 

 1.1.24 หากตรวจเล่มไม่ผ่าน ท าการแกไ้ขและส่งตรวจใหม่ และถา้หากตรวจเล่มผ่าน

นกัศึกษาพิมพ ์DGC 12 ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

 1.1.25 นกัศึกษาส่งเล่มสมบูรณ์ของงานศึกษาวิจยั 

 1.1.26 ส้ินสุดการท างานศึกษาวิจยั 
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2. การลงช่ือเข้าสู่ระบบ 

 เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซต ์ท่ี https://mfugradmis.mfu.ac.th จะปรากฏหนา้แรกของเวบ็ไซต์ ดงัรูปท่ี 

2-1 ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของส านกังานบณัฑิตศึกษา โดยมีข่าวสาร ข่าวประกาศต่างๆ และ

สไลด์โชวเ์ท่านั้น จะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลอ่ืนของระบบได ้หากตอ้งการเขา้ใช้งานในส่วนอ่ืน 

ผู ้ใช้งานจะต้องลงช่ือเข้าสู่ระบบ โดยสามารถใช้ Username และ Password เดียวกับระบบ

ลงทะเบียนของส่วนทะเบียนและประมวลผล กรอกขอ้มูลในช่องมุมขวาบนของหนา้จอ และกดปุ่ ม 

“เขา้สู่ระบบ” ดงัรูปท่ี 2-2 เม่ือเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ จะปรากฏหน้ารายละเอียดผูใ้ชง้าน และมีเมนู

ต่างๆส าหรับการใชง้านในฐานะนกัศึกษา ดงัรูปท่ี 2-3 

 

รูปท่ี 2-1 แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ 

 

รูปท่ี 2-2 แสดงตวัอยา่งการลงช่ือเขา้สู่ระบบ 

 
รูปท่ี 2-3 แสดงเมนูต่างๆ เม่ือเขา้สู่ระบบ ในฐานะนกัศึกษา 

กดปุ่ มเขา้สู่ระบบ 

 

https://mfugradmis.mfu.ac.th/
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3. ลืมรหัสผ่าน 

 เม่ือลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านได ้โดยการกดปุ่ ม “ลืมรหัสผ่าน” จะปรากฏหน้าต่าง

แจง้วิธีการสอบถามขอ้มูลรหสัผา่นจากส านกัทะเบียนและประมวลผล ดงัรูปท่ี 3-1 

 
รูปท่ี 3-1 แสดงหนา้ต่างขอรหสัผา่น 

4. การดูข่าวประกาศ และการดูก าหนดการเกี่ยวกบัการท างานศึกษาวิจัย  

4.1 ส าหรับผู้ใช้งานท่ียังไม่ได้ลงทะเบียน  

  เม่ือเปิดเว็บไซต์จะสามารถดูข้อมูล โดยเลือกกดปุ่ ม “ข่าวประกาศ” จะมีรายการข่าว

ประกาศและกิจกรรมต่างๆ จากส านกังานบณัฑิตศึกษา หรือเลือกกดปุ่ ม “ก าหนดการหลกัสูตรแบบ

วิภาค : ภาคการศึกษาท่ี 1/2” เพื่อดูก าหนดการของส านกังานบณัฑิตศึกษา ดงัรูปท่ี 4-1 

 

รูปท่ี 4-1 แสดงตวัอยา่งรายการข่าวประกาศ และกิจกรรมต่างๆจากส านกังานบณัฑิตศึกษาส าหรับ
ผูใ้ชง้านท่ียงัไม่ไดล้งช่ือเขา้สู่ระบบ 
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4.2 ส าหรับผู้ใช้งานท่ีลงช่ือเข้าใช้งานระบบแล้ว  

  ใหก้ดปุ่ ม “หนา้แรก” จากนั้นกดปุ่ ม “ข่าวประกาศ” จะมีรายการข่าวประกาศและกิจกรรม

ต่างๆจากส านักงานบัณฑิตศึกษา หรือเลือกกดปุ่ ม “ก าหนดการหลักสูตรแบบวิภาค :   ภาค

การศึกษาท่ี 1/2” เพื่อดูก าหนดการของส านกังานบณัฑิตศึกษา ดงัรูปท่ี 4-2 

 

รูปท่ี 4-2 แสดงตวัอยา่งรายการข่าวประกาศ และกิจกรรมต่างๆจากส านกังานบณัฑิตศึกษา 
ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
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5. การจัดการรายละเอียดผู้ใช้งาน 

 เม่ือตอ้งการจดัการรายละเอียดผูใ้ช้งาน กดเมนู “รายละเอียดผูใ้ช้งาน” จะปรากฏหน้าต่างให้

สามารถดู หรือแกไ้ขรายเอียดผูใ้ชง้านได ้ดงัรูปท่ี 5-1 

 

รูปท่ี 5-1 แสดงตวัอยา่งหนา้ต่างจดัการรายละเอียดผูใ้ชง้าน 

5.1 การดูรายละเอยีดผู้ใช้งาน  

  เม่ือตอ้งดูรายละเอียดผูใ้ชง้าน กดเมนู “รายละเอียดผูใ้ชง้าน” จะปรากฏหนา้ต่าง ดงัรูปท่ี 

5-1 โดยรายละเอียดผูใ้ชง้านมาจากขอ้มูลระบบทะเบียน ซ่ึงการแสดงผลรายละเอียดผูใ้ชง้านส่วน

ต่างๆ ขึ้นอยูก่บันกัศึกษา อยูร่ะดบัการศึกษาใด และแผนการเรียนแบบใด คือ  

  - นกัศึกษาปริญญาเอก จะมีขอ้มูลสอบวดัคุณสมบติั ส่วนนกัศึกษาระดบัการศึกษาอ่ืนจะ

ไม่มี  

  - นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ข. จะมีขอ้มูลสอบประมวลความรู้ ส่วนนกัศึกษาอ่ืนไม่

มีขอ้มูลส่วนน้ี 

  รายละเอียดผูใ้ชง้านส่วนต่างๆ มีดงัน้ี 

1 
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5.1.1. การดูรายละเอียดผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย  

    - ช่ือ-สกุล  

    - รหสันกัศึกษา 

    - เบอร์โทร  

    - อีเมล ์ 

    - ท่ีอยูปั่จจุบนั  

    - หลกัสูตร  

    - สาขา  

    - ส านกัวิชา  

    - แผนการศึกษา  

    - ระดบัการศึกษา  

    - เกรดเฉล่ีย 

    - สถานะการศึกษา 

    - ภาคการศึกษาแรกเขา้  

    - ภาคการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  

    - วนัท่ีส าเร็จการศึกษา เม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 

    - สาเหตุการพน้สภาพ เม่ือนกัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

    - ทุนการศึกษา 

    - ขอ้มูลเพิม่เติม 

    - รูปประจ าตวั 
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รูปท่ี 5-2 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 การดูรายละเอียดการเผยแพร่ ประกอบดว้ย  

   - สถานะการเผยแพร่เล่มผลงานศึกษาวิจยัของนกัศึกษา 

 

รูปท่ี 5-3 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดสถานการณ์เผยแพร่ 

 การดูรายละเอียดการอบรมจริยธรรมงานวิจยั ประกอบดว้ย  

   - สถานะการอบรมจริยธรรมงานวิจยัของนกัศึกษา 

 
รูปท่ี 5-4 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดสถานะการอบรมจริยธรรมงานวิจยั 

5.1.4. การดูรายละเอียดการสอบภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย  

    - ประเภทการสอบผา่นภาษาองักฤษ  

    - วนัท่ีสอบผา่น  

    - คะแนนท่ีไดรั้บ  

    - ช่ือการสอบ 
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รูปท่ี 5-5 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดการสอบภาษาองักฤษ 

5.1.5.  การดูรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ จะแสดงรายละเอียดส่วนน้ีเฉพาะ

นกัศึกษาปริญญาโท แผน ข. เท่านั้น ประกอบดว้ย  

    - คร้ังท่ีสอบประมวลความรู้ 

    - รอบการสอบ 

    - วนัท่ีสอบ 

 

รูปท่ี 5-6 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ 

5.1.6.  การดูข้อมูลการสอบวัดคุณสมบัติ จะแสดงรายละเอียดส่วนน้ีเฉพาะนักศึกษา

ปริญญาเอกเท่านั้น ประกอบดว้ยรายละเอียด คือ 

    - คร้ังท่ีสอบวดัคุณสมบติั 

    - รอบการสอบ 

    - วนัท่ีสอบ 

 

รูปท่ี 5-7 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดการสอบวดัคุณสมบติั 

5.2 การแก้ไขรายละเอยีดผู้ใช้งาน 

  เม่ือตอ้งการแกไ้ขรายละเอียดผูใ้ชง้าน กดเมนู “รายละเอียดผูใ้ชง้าน” จะปรากฏหน้าต่าง 

ดงัรูปท่ี 5-1 กดปุ่ ม “แกไ้ข” จะปรากฏหนา้ต่างการแกไ้ขรายละเอียดผูใ้ชง้าน ดงัรูปท่ี 5-10 ซ่ึง

ผูใ้ช้จะไม่สามารถแกไ้ขช่ือผูใ้ช้งานได ้ในส่วนน้ีจะมีกล่องขอ้ความสีเทาแสดงถึงการไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้มูลได ้ส่วนรายละเอียดท่ีสามารถแกไ้ขได ้มีดงัน้ี 
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5.2.1 การแก้ไขรูปประจ าตัว การกดปุ่ ม “choose file” จากนั้ นค้นหาไฟล์รูปของ

นกัศึกษา และกดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการอพัโหลดรูปภาพ และขนาดของภาพไม่เกิน 200kB 

 
รูปท่ี 5-8 แสดงหนา้ต่างแกไ้ขรูปประจ าตวั 

5.2.2 การแกไ้ขรายละเอียดผูใ้ชง้าน 

    - อีเมล ์

    - โทรศพัท ์ 

    - แผนการศึกษา จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้หลงัจากท่ีมีการเพิ่มอาจารย์

ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแลว้ 

 

รูปท่ี 5-9 แสดงหนา้ต่างการแกไ้ขรายละเอียดผูใ้ชง้าน 
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รูปท่ี 5-10 แสดงหนา้ต่างการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดผูใ้ชง้าน 

6. การจัดการงานศึกษาวิจัย 

 เม่ือต้องการจัดการรายละเอียดงานศึกษาวิจัย ให้กดเมนู “งานศึกษาวิจัย” การจัดการ

รายละเอียดงานศึกษาวิจยั แบ่งการแสดงผลตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั (ขอ้ 1) ไดแ้ก่ 

6.1 การสร้างงานศึกษาวิจัย 

   หากนกัศึกษาอยู่ในขั้นตอนการสร้างงานศึกษาวิจยัตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั(ขอ้

1) เม่ือกดปุ่ ม “งานศึกษาวิจยั” ระบบจะปรากฏหน้าต่างให้กรอกช่ืองานศึกษาวิจยัภาษาไทยและ

ช่ืองานศึกษาวิจัยภาษาอังกฤษ โดยในส่วนของช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษจะให้กรอกได้เฉพาะ 

ตวัพิมพใ์หญ่เท่านั้น เม่ือกรอกเรียบร้อย กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการสร้างงานศึกษาวิจยั ดงัรูปท่ี 

6-1 

1 

2 
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รูปท่ี 6-1 แสดงตวัอยา่งการสร้างงานศึกษาวิจยั 

6.2 การดูข้อมูลงานศึกษาวิจัย 

  เม่ือต้องการดูรายละเอียดงานศึกษาวิจัย กดเมนู “งานศึกษาวิจัย” ระบบจะปรากฏ

รายละเอียดงานศึกษาวิจยั ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั (ขอ้ 1) ไดแ้ก่ 

  - ช่ืองานศึกษาวิจยั(ภาษาไทย)  

  - ช่ืองานศึกษาวิจยั(ภาษาองักฤษ)  

  - ประเภทงานศึกษาวิจยั  

  - สถานะงานศึกษาวิจยั  

  - การด าเนินการ  

  - วนัท่ีอนุมติัโครงร่าง 

  - วนัท่ีสอบผา่นป้องกนั 

  - ปุ่ มส าหรับด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั 

(ขอ้1) ไดแ้ก่ ปุ่ มขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ปุ่ มสอบโครงร่าง ปุ่ มสอบป้องกนั  

  เม่ือถึงวนัสุดทา้ยของก าหนดการต่างๆ ระบบจะแจง้เตือน ดงัรูปท่ี 6-2 

 
รูปท่ี 6-2 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของรายละเอียดงานศึกษาวิจยั 

1 

2 

3 

4 

1 
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6.3 การดูข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษางานศึกษาวิจัย 

   เม่ือตอ้งการดูขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษางานศึกษาวิจยั กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” ระบบจะ

ปรากฏรายละเอียดงานศึกษาวิจยั ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีจะแสดงผลหลงัจากท่ีนกัศึกษากดปุ่ ม“ขอแต่งตั้ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา” ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

  - ช่ือ-สกุลอาจารย ์ 

  - สถานะการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา เช่น อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษา

ร่วม เป็นตน้  

  - สถานะการท างาน เช่น รออนุมติั หรือแต่งตั้ง เป็นตน้  

  - เลขท่ีค าสั่งแต่งตั้ง  

  - วนัท่ีแต่งตั้ง 

 

รูปท่ี 6-3 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดอาจารยท่ี์ปรึกษา 

6.4 การขอสอบโครงร่าง 

 เม่ือถึงขั้นตอนการสอบโครงร่าง กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” ระบบจะปรากฏรายละเอียด

งานศึกษาวิจยั ซ่ึงขอ้มูลการสอบจะแสดงผลเม่ือนักศึกษามีสถานะงานศึกษาวิจัยอยู่ในขั้นตอน

แต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ตามแผนผังการท างานศึกษาวิจัย (ข้อ 1) จะแสดง

รายละเอียดดงั ขอ้ท่ี 6.14 

 นักศึกษาจะต้องยื่นขอสอบโครงร่างล่วงหน้าอย่างนั้ น 14 วนั ถ้ายื่นน้อยกว่านั้ น   

ระบบจะปรากฏ ดงัรูปท่ี 6-4 
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รูปท่ี 6-4 แสดงแจง้เตือนการยืน่ขอสอบล่วงหนา้ 

 แต่มีเง่ือนไขในการขอสอบโครงร่างส าหรับนักศึกษา ป.เอก ต้องผ่านการสอบ วดั

คุณสมบติัเรียบร้อยแลว้จึงจะสามารถสอบได ้ดงัรูปท่ี 6-5 

 

รูปท่ี 6-5 แสดงตวัอยา่งเง่ือนไขการขอสอบโครงร่างของนกัศึกษา ป.เอก 

   ส าหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นตน้ไป จะมีเง่ือนไขในการขอสอบโครงร่างคือ ตอ้งเป็น 

ผูผ้่านการอบรมจริยธรรมงานวิจยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงจะสามารถขอสอบโครงร่างได้  ดงัรูปท่ี 

6-6 
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รูปท่ี 6-6 แสดงเง่ือนไขการขอสอบโครงร่างของนกัศึกษารหสั 60 เป็นตน้ไป 

6.5 การขอสอบป้องกัน 

 เม่ือถึงขั้นตอนการสอบป้องกนั กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” ระบบจะปรากฏรายละเอียด

งานศึกษาวิจยั ซ่ึงขอ้มูลการสอบจะแสดงผลเม่ือนกัศึกษามีสถานะงานศึกษาวิจยัอยู่ในขั้นตอนผ่าน

การสอบโครงร่างแลว้ขึ้นไป ตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั (ขอ้ 1)  จะแสดงรายละเอียดดงัขอ้ท่ี 

6.14  

 นกัศึกษาจะตอ้งยื่นขอสอบโครงร่างล่วงหน้าอย่างนั้น 14 วนั ถา้ยื่นนอ้ยกว่านั้นระบบ

จะปรากฏดงัรูปท่ี 6-7 

 

รูปท่ี 6-7 แสดงแจง้เตือนการยืน่ขอสอบล่วงหนา้ 
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6.6 การดูข้อมูลการสอบโครงร่าง 

  เม่ือต้องการดูข้อมูลการสอบโครงร่าง กดเมนู “งานศึกษาวิจัย” ระบบจะปรากฏ

รายละเอียดงานศึกษาวิจยั ซ่ึงขอ้มูลการสอบจะแสดงผลเม่ือนักศึกษามีสถานะงานศึกษาวิจยัอยู่ใน

ขั้นตอนการสอบโครงร่าง ตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั (ขอ้ 1) จะแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

  1) คร้ังท่ีสอบ 

  2) วนัท่ีขอสอบ 

  3) วนัท่ีสอบ 

  4) เวลาสอบ 

  5) สถานท่ีสอบ 

  6) คณะกรรมการสอบ 

  7) ผลการสอบ 

  8) ความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ประกอบดว้ย  

   - ช่ือ-สกุลอาจารย ์ 

   - คร้ังท่ี  

   - วนัเดือนปีท่ีแสดงความคิดเห็น  

   - ความคิดเห็นในการสอบโครงร่าง 

   - การอนุมติัการสอบโครงร่าง 

 

รูปท่ี 6-8 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลการสอบโครงร่าง 
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6.7 การดูข้อมูลการสอบป้องกนั 

  เม่ือต้องการดูข้อมูลการสอบป้องกัน กดเมนู “งานศึกษาวิจัย” ระบบจะปรากฏ

รายละเอียดงานศึกษาวิจยั ซ่ึงขอ้มูลการสอบจะแสดงผลเม่ือนักศึกษามีสถานะงานศึกษาวิจยัอยู่ใน

ขั้นตอนการสอบป้องกนั ตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั (ขอ้ 1) ซ่ึงหัวขอ้รายละเอียดการสอบ

ต่างๆ จะคลา้ยกบัการสอบโครงร่าง ดงัรูปท่ี 6-9 

 

รูปท่ี 6-9 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลการสอบป้องกนั 

6.8 การดูข้อมูลการส่งเล่ม 

  เม่ือตอ้งการดูขอ้มูลการส่งเล่ม กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” ระบบจะปรากฏรายละเอียด

งานศึกษาวิจยั ซ่ึงขอ้มูลการส่งเล่มจะแสดงผลเม่ือนักศึกษามีสถานะงานศึกษาวิจยัอยู่ในขั้นตอน  

การส่งเล่ม ตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั (ข้อ 1) ในส่วนข้อมูลการตรวจเล่มน้ีจะแสดงผล    

การส่งเล่มงานศึกษาวิจยัท่ีนักศึกษาไดย้ื่นส่งกบัส านักงานบณัฑิตศึกษา ประกอบดว้ยรายละเอียด 

ดงัน้ี 

   - จ านวนหนา้ของงานศึกษาวิจยั 

   - วนัท่ีตอ้งส่งเล่มสมบูรณ์ 

   - คร้ังท่ีส่งเล่ม 

   - วนัท่ีตรวจเล่ม 

   - ก าหนดวนัรับคืน 

   - วนัท่ีรับคืน 

   - ผลการตรวจเล่ม 
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รูปท่ี 6-10 แสดงตวัอยา่งรายละเอียดขอ้มูลการตรวจเล่ม 

6.9 การแก้ไขข้อมูลงานศึกษาวิจัย 

  เม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลงานศึกษาวิจัย กดเมนู “งานศึกษาวิจัย” ระบบจะปรากฏ

รายละเอียดงานศึกษาวิจยั ดงัรูปท่ี 6-2 กดปุ่ ม “แกไ้ข” นักศึกษาสามารถแก้ไขช่ืองานศึกษาวิจยั 

ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ ม “บันทึก”แต่เม่ือถึงสถานะงาน

ศึกษาวิจยัเป็น “อนุมติัสอบโครงร่าง” นักศึกษาจะไม่สามารถแกไ้ขช่ืองานศึกษาวิจยัได้อีก หาก

ตอ้งการแกไ้ขจะตอ้งการยืน่เอกสารขอเปล่ียนแปลงกบัส านกังานบณัฑิตศึกษา 

 

รูปท่ี 6-11 แสดงการแกไ้ขขอ้มูลงานศึกษาวิจยั 

6.10 การแก้ไขข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา 

   เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษา กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” ระบบจะปรากฏ

รายละเอียดงานศึกษาวิจัย ดังรูปท่ี 6-2 กดปุ่ ม “แก้ไข” นักศึกษาสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ

อาจารยท่ี์ปรึกษาได ้และเม่ือแก้ไขเรียบร้อยแลว้กดปุ่ ม “บนัทึก” แต่เม่ือถึงสถานะงานศึกษาวิจยั

เป็น “นักศึกษายื่นเอกสาร DGC” ของการสอบโครงร่าง นักศึกษาจะไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาได้อีก หากตอ้งการแก้ไข จะตอ้งการยื่นเอกสารขอเปล่ียนแปลงกับส านักงาน

บณัฑิตศึกษา โดยรายละเอียดการแกไ้ขขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษา ดงัน้ี 

  6.10.1 การเพิม่อาจารย์ท่ีปรึกษา 



คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส าหรับนกัศึกษา  

ส านกังานบณัฑิตศึกษา   23 

เม่ือตอ้งการเพิ่มอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้กรอกรายละเอียดในช่อง ช่ือ-สกุล และช่องการเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษา โดยการพิมพช่ื์ออาจารย ์ระบบจะคน้หาช่ืออาจารยพ์ร้อมทั้งแสดงรายช่ือตามอกัษรท่ีพิมพ ์

เลือกช่ืออาจารยท่ี์ตอ้งการ และเลือกการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา กดปุ่ ม “เพิ่ม” ระบบจะแสดงรายการ

อาจารยท่ี์ถูกเพิ่มในช่องกรอบสีน ้ าเงิน จากนั้นกดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการเพิ่มอาจารยท่ี์ปรึกษา

เขา้สู่ระบบ แสดงดงัรูปท่ี 6-12 

 

รูปท่ี 6-12 แสดงตวัอยา่งการเพิ่มอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  6.10.2 การลบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เม่ือตอ้งการลบอาจารยท่ี์ปรึกษา ใหก้ดปุ่ ม “ลบ” ท่ีอยูท่า้ยแถวท่ีตอ้งการลบ พร้อมทั้งกดปุ่ ม “OK” 

เพื่อยนัยนืการลบ เม่ือลบเรียบร้อยแลว้กดปุ่ ม  “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 
รูปท่ี 6-13 แสดงตวัอยา่งการลบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  6.10.3 แก้ไขอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เม่ือตอ้งการแกไ้ขช่ือ หรือการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้กดปุ่ ม “ลบ” ทา้ยแถว ท่ีตอ้งการแกไ้ข ดงั

ขอ้ 6.10.3 แกไ้ขอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ท าการเพิ่มใหม่อีกคร้ัง ดงัขอ้ 6.10.1 ก า ร เ พิ่ ม

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 6.11 การแก้ไขข้อมูลการสอบ 

  เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลสอบ กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” ระบบจะปรากฏรายละเอียดงาน

ศึกษาวิจยั ดงัรูปท่ี 6-2 กดปุ่ ม “แกไ้ข” นักศึกษาสามารถแกไ้ขส่วนน้ีไดก้็ต่อเม่ือ ถึงขั้นตอนการ
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สอบตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยัเท่านั้น เช่น เม่ือด าเนินการขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาไดรั้บ

อนุมัติแล้ว ระบบจะเปิดในส่วนของการแก้ไขข้อมูลการสอบโครงร่าง หรือสอบป้องกันให้

นกัศึกษาเพิ่มวนัท่ีสอบ เวลาสอบ สถานท่ีสอบ และคณะกรรมการสอบ โดยนกัศึกษาจะตอ้งท าการ

นัดเวลากบัอาจารยค์ุมสอบ พร้อมทั้งก าหนดวนั เวลา สถานท่ี ท่ีสะดวกสอบดว้ยตนเองเม่ือแกไ้ข

ขอ้มูลส่วนน้ีเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยืนยนัก าหนดการ ระบบจะด าเนินการส่งขอ้มูล

ไปยงัเจ้าหน้าท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป และหากได้รับการยินยอมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือการ

ด าเนินการอยู่ในสถานะ “นกัศึกษายืน่เอกสาร DGC” จะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนน้ีไดอี้ก ดงัรูป

ท่ี 6-14 โดยการสอบจะมี 2 แบบ คือ สอบโครงร่าง และสอบป้องกนั ซ่ึงรายละเอียดคลา้ยกนั ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 6-14 แสดงเง่ือนไขท่ีนกัศึกษาไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลการสอบได ้ 
หากอาจารยท่ี์ปรึกษายนิยอมแลว้ 

6.11.1 การแก้ไขวันสอบ กดช่อง “วนัสอบ” จะปรากฏวนั เดือน ปี ตามปฏิทิน ให้กด

วนัท่ีตอ้งการ ระบบจะแสดงในช่อง “วนัสอบ” เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยกดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยืนยนัการ

แก้ไข ***ระบบจะแจ้งเตือนการก าหนดวนัสอบป้องกันต้องมากกว่าวนัท่ีอนุมัติโครงร่าง  45 

วนั***  

 

รูปท่ี 6-15 แสดงตวัอยา่งการแกไ้ขวนัสอบ 
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6.11.2 การแก้ไขเวลาสอบ กดช่อง “เวลาสอบ” จะปรากฏชัว่โมง และนาที ให้เลือก กด

เลือกเวลาท่ีตอ้งการ ระบบจะแสดงเวลาในช่อง“เวลาสอบ” เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยกดปุ่ ม “บนัทึก” 

เพื่อยนืยนัการแกไ้ข 

 
รูปท่ี 6-16 แสดงการแกไ้ขเวลาสอบ 

6.11.3 การแก้ไขสถานท่ีสอบ พิมพช่ื์อสถานท่ีสอบลงในช่อง “สถานท่ีสอบ” เม่ือแกไ้ข

เรียบร้อยแลว้กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการแกไ้ข 

 
รูปท่ี 6-17 แสดงการแกไ้ขสถานท่ีสอบ 

6.11.4 การลบกรรมการสอบ กดปุ่ ม “ลบ” ทา้ยแถวกรรมการท่ีตอ้งการลบและกดปุ่ ม 

“OK” เพื่อยนืยนัการลบ เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยกดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการแกไ้ข  
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รูปท่ี 6-18 แสดงการแกไ้ขลบกรรมการสอบ 

6.11.5 การเพิ่มกรรมการสอบ พิมพช่ื์อ-สกุล กรรมการสอบลงในช่อง “ช่ือ-สกุล” เลือก

ระดับการเป็นคณะกรรมการ เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยกดปุ่ ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มกรรมการลงใน

รายการคณะกรรมการซ่ึงจะมีกรอบขอ้ความสีน ้ าเงิน เม่ือเพิ่มคณะกรรมการในรายการเรียบร้อย

แลว้กดปุ่ ม “บนัทกึ” เพือ่ยนืยนัการเพิม่คณะกรรมการสอบ 

 

รูปท่ี 6-19 แสดงการแกไ้ขขอ้มูลการสอบของนกัศึกษา 

6.11.6 การแก้ไขกรรมการสอบ หากตอ้งการแกไ้ขช่ือ หรือระดบัการเป็นคณะกรรมการ

สอบ จะตอ้งลบกรรมการออกจากรายการคณะกรรมการ ดงัขอ้ 6.11.4 และเพิ่มกรรมการใหม่ ดงั

ขอ้ 6.11.5 
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7. การดูแบบฟอร์ม DGC 

 แบบฟอร์ม DGC มีทั้ งหมด 16 แบบฟอร์ม โดยแต่ละแบบฟอร์มจะแสดงเม่ือผู ้ใช้งาน              

มีสถานะการด าเนินท่ีถึงขั้นตอนการสอบตามแผนผงัการท างานศึกษาวิจยัเท่านั้น แยก DGC ออก

ตามประเภทไดด้งัน้ี 

7.1 DGC งานศึกษาวิจัย  

   - DGC 06 ขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  - DGC 07 ขอสอบโครงร่าง 

  - DGC 08 รายงานผลการสอบโครงร่าง 

  - DGC 09 ขอสอบป้องกนั 

  - DGC 10 รายงานผลการสอบป้องกนั 

  - DGC 11 ขอตรวจรูปแบบการพิมพ ์

  - DGC 12 ขอ้ตกลงการโอนลิขสิทธ์ิ 

7.2 DGC ท่ัวไป 

 - DGC 01  การเปล่ียนระดบัการศึกษา 

 - DGC 02 ทุนอุดหนุนการเผยแพร่ 

 - DGC 03 ทุนอุดหนุนงานวิจยั ***จะแสดงเฉพาะนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก

เท่านั้น*** 

 - DGC 05 สอบวดัคุณสมบติั/สอบประมวลความรู้ 
 - DGC 14 การเผยแพร่งานวิจยั 

 - DGC 15 การเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 - DGC 20 รายงานความกา้วหนา้ 

 - DGC 23 ขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

 - DGC 24 ผลสอบภาษาองักฤษ 

 เม่ือตอ้งการดูแบบฟอร์ม DGC กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” จะปรากฏหนา้ต่างจดัการรายละเอียด

งานศึกษาวิจยั กดปุ่ ม “ฟอร์ม DGC” จะปรากฏ DGC ต่างๆ พร้อมทั้งช่ือรายการทั้งภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ใหเ้ลือกกด ฟอร์ม DGC ท่ีตอ้งการ  
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 เม่ือเลือกแบบฟอร์มแลว้ ระบบจะท าการดึงขอ้มูลของนักศึกษาออกมากรอกบนแบบฟอร์ม 

เพื่อง่ายต่อการดาวน์โหลดและพิมพเ์อกสารส่งส านกังานบณัฑิตศึกษา  

 เม่ือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ DGC เป็นไฟล์นามสกุลพีดีเอฟ (.pdf) ให้กด “ดาวน์โหลด 

DGC-XX” ระบบจะท าการดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารโดยใหผู้ใ้ชเ้ลือกท่ีจดัเก็บไฟลแ์ละท าการดาวน์

โหลด 

 

รูปท่ี 7-1 แสดงตวัอยา่งการเลือกแบบฟอร์ม DGC ภาษาไทย 

 

รูปท่ี 7-2 แสดงตวัอยา่งการเลือกแบบฟอร์ม DGC ภาษาองักฤษ 

1 

2 

3 
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รูปท่ี 7-3 แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์ม DGC 

 เม่ือนักศึกษาส่งแบบฟอร์ม DGC ต่อส านักงานบณัฑิตศึกษาแลว้ เจา้หน้าท่ีจะท าการอพัโหลด

ไฟล์ DCG ดงักล่าวเขา้สู่ระบบ นักศึกษาสามารถเปิดดูได ้โดยกดเลือก DCG ท่ีส่งแลว้ จะปรากฏ 

DGC ท่ีเจ้าหน้าท่ีอพัโหลด ดงัรูปท่ี 7-4 แต่หากเจา้หน้าท่ียงัไม่อพัโหลดระบบจะแสดงขอ้ความ 

“ไฟลย์งัไม่ไดอ้พัโหลด” ดงัรูปท่ี 7-5 

4 1 

2 

3 
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รูปท่ี 7-4 แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์ม DGC ท่ีเจา้หนา้ท่ีอพัโหลด 

 

รูปท่ี 7-5 แสดงผลการดูแบบฟอร์ม DGC ท่ียงัไม่ไดอ้พัโหลด 
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8. การพมิพ์แบบฟอร์ม DGC  

 เม่ือต้องการพิมพ์แบบฟอร์ม DGC กดเมนู “งานศึกษาวิจัย” จะปรากฏหน้าต่างจัดการ

รายละเอียดงานศึกษาวิจยั กดเมนู “DGC” กดเลือก ฟอร์ม DGC ท่ีตอ้งการ  

 ตวัเลือกของแบบฟอร์ม DGC จะขึ้นอยูก่บัสถานะการด าเนินการของนกัศึกษาวา่ถึงขั้นตอนใด

ในแผนผงัการท างานศึกษาวิจยั แต่ DGC 20, DGC 23, DGC 24 จะแสดงให้เลือกได้ตลอด ขึ้นอยู่

กบัชนิดของงานศึกษาวิจยั และระดบัชั้นการศึกษา คือ  

 - DGC 20 รายงานความกา้วหนา้  

 - DGC 23 ขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

 - DGC 24 ผลสอบภาษาองักฤษ 

 เม่ือเลือกแบบฟอร์มแลว้ ระบบจะท าการดึงขอ้มูลของนกัศึกษาออกมากรอกบนแบบฟอร์ม เพื่อ

ความสะดวกและถูกตอ้งในการพิมพเ์อกสารส่งส านกังานบณัฑิตศึกษา เม่ือตอ้งการพิมพแ์บบฟอร์ม 

DGC จะตอ้งดาวน์โหลดไฟล ์DGC เป็นไฟลน์ามสกุลพีดีเอฟ (.pdf) ก่อน ให้กดปุ่ ม “ดาวน์โหลด 

DGC-XX” ระบบจะท าการดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารโดยใหผู้ใ้ชเ้ลือกท่ีจดัเก็บไฟลแ์ละท าการดาวน์

โหลด เม่ือดาวน์โหลดเรียบร้อยแลว้จึงจะสามารถพิมพเ์อกสารได ้

 

รูปท่ี 8-1 แสดงตวัอยา่งการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม DGC 

1 

2

4 

3 
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รูปท่ี 8-2 แสดงตวัอยา่งการพิมพแ์บบฟอร์ม DGC 

9.  การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DGC 

 ในบางแบบฟอร์ม DGC นกัศึกษาสามารถกรอกขอ้มูล และโหลดขอ้มูลในระบบ เพื่อน ามา

กรอกบนฟอร์ม DGC ไดท้นัที โดยมี DGC ท่ีสามารถท าไดน้ั้นดงัน้ี 

 9.1  DGC 09 ขอสอบป้องกนั 

   นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลการคัดลอกได้เอง โดยกดเมนู “งานศึกษาวิจัย” จะ

ปรากฏหน้าต่างจดัการรายละเอียดงานศึกษาวิจยั กดปุ่ ม “ฟอร์ม DGC” เลือก “DGC 09 ขอสอบ

ป้องกนั” จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอกรายละเอียดการคดัลอก ดงัรูปท่ี 9-1 

 
รูปท่ี 9-1 แสดงหนา้ต่างการกรอกรายละเอียด DGC 09 
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 9.2 DGC 24 ผลสอบภาษาองักฤษ 

  นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลผลการสอบได้เอง โดยกดเมนู “งานศึกษาวิจัย” จะ

ปรากฏหน้าต่างจดัการรายละเอียดงานศึกษาวิจยั กดปุ่ ม “ฟอร์ม DGC” เลือก “DGC 24 ผลสอบ

ภาษาองักฤษ” จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอกรายละเอียดผลการสอบ ดงัรูปท่ี 9-2 

 

รูปท่ี 9-2 แสดงหนา้ต่างการกรอกรายละเอียด DGC 24 

 

 9.3 DGC 05 สอบประมวลความรู้ 

  นกัศึกษาสามารถกรอกขอ้มูลวนัและเวลาสอบไดเ้อง โดยกดเมนู “งานศึกษาวิจยั”จะ

ปรากฏหน้าต่างจัดการรายละเอียดงานศึกษาวิจัย กดปุ่ ม “ฟอร์ม DGC” เลือก “DGC 05 สอบ

ประมวลความรู้” จะปรากฏหนา้ต่างให้กรอกรายละเอียดวนัท่ีสอบและเวลาสอบ ส าหรับนักศึกษา

ระดบัปริญญาโทเท่านั้น ดงัรูปท่ี 9-3  

 

รูปท่ี 9-3 แสดงหนา้ต่างการกรอกรายละเอียด DGC 05 
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 9.3 DGC 05 สอบวัดคุณสมบัติ 

  นกัศึกษาสามารถกรอกขอ้มูลไดเ้อง โดยกดเมนู “งานศึกษาวิจยั” จะปรากฏหน้าต่าง

จัดการรายละเอียดงานศึกษาวิจัย กดปุ่ ม “ฟอร์ม DGC” เลือก “DGC 05 สอบวดัคุณสมบัติ”       

จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอกรายละเอียดวนัท่ีสอบ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกเท่านั้น ดงัรูปท่ี 

9-4  

 

รูปท่ี 9-4 แสดงหนา้ต่างการกรอกรายละเอียด DGC 05 

9.4 DGC 02 ทุนอุดหนุนการเผยแพร่ และ DGC 03 ทุนอุดหนุนงานวิจัย 
  นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลการมีส่วนร่วมในผลงานได้เอง โดยกดเมนู “งาน

ศึกษาวิจยั” จะปรากฏหนา้ต่างจดัการรายละเอียดงานศึกษาวิจยั กดปุ่ ม “ฟอร์ม DGC” เลือก “DGC 

02 ทุนอุดหนุนการเผยแพร่” หรือ เลือก “DGC 03 ทุนอุดหนุนงานวิจยั” จะปรากฏหน้าต่างให้

กรอกรายละเอียดการมีส่วนร่วมในผลงาน ดงัรูปท่ี 9-4  

 

รูปท่ี 9-5 แสดงหนา้ต่างการกรอกรายละเอียด DGC 02 และ DGC 03 
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10. รายละเอยีดข้อมูลเผยแพร่งานศึกษาวิจัย 

 เม่ือต้องการดูรายละเอียดการเผยแพร่ ให้กดเมนู “งานศึกษาวิจัย” จากนั้ นกดเมนู “การ

เผยแพร่ผลงานวิจยั” จะปรากฏหนา้ต่างรายการการเผยแพร่ผลงานวิจยัใหน้กัศึกษาด าเนินการต่อไป 

ดงัรูปท่ี 10-1 

 

รูปท่ี 10-1 ตวัอยา่งหนา้ต่างการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

10.1 การเพิม่การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 เม่ือนักศึกษาตอ้งการสร้างขอ้มูลการเผยแพร่ ให้กดปุ่ ม “+เพิ่มการเผยแพร่” ดังรูปท่ี 

10-2 จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังรูปท่ี 10-3 เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม 

“บนัทึก” เพื่อท าการยืนยนัการเพิ่มการเผยแพร่เขา้สู่ระบบ และระบบจะแสดงรายละเอียดขอ้มูล

การเผยแพร่ท่ีถูกบนัทึกไวด้งัรูปท่ี 10-4 หากตอ้งการดูรายการการเผยแพร่งานศึกษาวิจยัให้กดเมนู 

“การเผยแพร่ผลงานวิจยั” หรือปุ่ ม”กลบั” ระบบจะแสดงรายการดงัรูปท่ี 10-5  

 

รูปท่ี 10-2 วิธีการเพิ่มการเผยแพร่ 

1 

4 
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รูปท่ี 10-3 ตวัอยา่งการกรอกรายละเอียดขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
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รูปท่ี 10-4 ตวัอยา่งรายละเอียดขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

 

รูปท่ี 10-5 รายการการเผยแพร่ผลงานวิจยั 



คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส าหรับนกัศึกษา  

ส านกังานบณัฑิตศึกษา   38 

10.2 การดูข้อมูลรายละเอยีดการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 เม่ือตอ้งการดูรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจยั กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” จากนั้นกด

เมนู “การเผยแพร่ผลงานวิจยั” และกดช่ือหัวขอ้การเผยแพร่ท่ีตอ้งการ ดงัรูปท่ี 10-6 จะปรากฏ

รายละเอียดต่างๆ ดงัรูปท่ี 10-7 ไดแ้ก่  

 - สถานะงานศึกษาวิจยั 

 - หวัขอ้ท่ีใชใ้นการเผยแพร่ (ภาษาไทย) 

 - หวัขอ้ท่ีใชใ้นการเผยแพร่ (ภาษาองักฤษ) 

 - วนัท่ีส่งเอกสาร 

 - ระดบัการเผยแพร่ 

 - ช่ือผูแ้ต่ง 

 - ช่ือการประชุม / ช่ือวารสาร 

 - ช่ือผูจ้ดังาน 

 - สถานท่ีจดังาน 

 - เลขหนา้ 

 - ปี 

 - วนัท่ีเผยแพร่ 

 - แหล่งทุนสนบัสนุน 

 - บทคดัยอ่ภาษาไทย 

 - บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

 - Keywords 

 - รายการส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 

 - URL วารสาร / งานประชุม 

 - DOI 

 - ประวติัการโอนผลงานร่วม 
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รูปท่ี 10-6 ตวัอยา่งการเลือกรายการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

 

รูปท่ี 10-7 ตวัอยา่งรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

1 
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10.3 การดาวน์โหลดไฟล์บทความวิจัย 

 เม่ือต้องการดาวน์โหลดไฟล์บทความวิจยั กดเมนู “งานศึกษาวิจยั” จากนั้นกดเมนู 

“การเผยแพร่ผลงานวิจยั” และกดช่ือหวัขอ้การเผยแพร่ท่ีตอ้งการ ถา้ในรายละเอียดการเผยแพร่ของ

นกัศึกษามีไฟลบ์ทความอยู ่ใหก้ดลิ้งค ์ “ดาวน์โหลดไฟลบ์ทความ” ดงัรูปท่ี 10-7  

10.4 การแก้ไขข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลการเผยแพร่ ให้เลือกรายการเผยแพร่ท่ีตอ้งการดังรูปท่ี 10-6 

และกดปุ่ ม “แก้ไข” ดังรูปท่ี 10-7 และท าการกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการแก้ไขดังรูปท่ี 10-8 โดยมี

รายละเอียดใหแ้กไ้ข ดงัน้ี 

 - หัวขอ้ท่ีใช้ในการเผยแพร่ (ภาษาไทย) โดยในส่วนน้ีสามารถพิมพ์อกัษรพิเศษ 

รวมไปถึงตวัยก ตวัหอ้ย ตวัเอียงได ้

 - หัวขอ้ท่ีใชใ้นการเผยแพร่ (ภาษาองักฤษ) โดยในส่วนน้ีสามารถพิมพอ์กัษรพิเศษ 

รวมไปถึงตวัยก ตวัหอ้ย ตวัเอียงได ้

 - ระดบัการเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น การประชุมระดบัชาติ การประชุมระดบันานาชาติ 

วาระสารระดบัชาติ วาระสารระดบันานาชาติ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ และอ่ืนๆ 

 - ช่ือการประชุม / ช่ือวารสาร 

 - ช่ือผูแ้ต่ง 

 - ช่ือผูจ้ดังาน 

 - สถานท่ีจดังาน 

 - เลขหนา้ 

 - วนัท่ีเผยแพร่ 

 - ปี 

 - แหล่งทุนสนบัสนุน 

 - งบประมาณสนบัสนุน 

 - รายการส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 

 - บทคดัยอ่ภาษาไทยโดยในส่วนน้ีสามารถพิมพอ์กัษรพิเศษ รวมไปถึงตวัยกตวัห้อย 

ตวัเอียงได ้
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 - บทคดัย่อภาษาองักฤษ โดยในส่วนน้ีสามารถพิมพอ์กัษรพิเศษ รวมไปถึงตวัยกตวั

หอ้ย ตวัเอียงได ้

 - ค าส าคญัภาษาไทย 

 - ค าส าคญัภาษาองักฤษ 

 - URL วารสาร / งานประชุม 

 - DOI 

 - บทความวิจยั ซ่ึงส่วนน้ีจะใหอ้พัโหลดบทความเขา้สู่ระบบ โดยก าหนดใหต้อ้งเป็น

ไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้ น หากเดิมมีไฟล์ PDF ท่ีท าการอัพโหลดก่อนแล้วต้องกดปุ่ ม “ลบ” 

จากนั้นบนัทึกการแกไ้ข แลว้จึงกลบัมาหนา้แกไ้ขเพื่อท าการอพัโหลดไฟลอี์กคร้ัง 

เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อท าการยืนการแกไ้ข 
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รูปท่ี 10-8 หนา้ต่างการแกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
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10.5 การดู DGC ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 เลือกเมนู “การเผยแพร่ผลงานวิจยั” เพื่อดูขอ้มูลรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจยั ดงั

ข้อ 10.2 และกดปุ่ ม “DGC 14 การเผยแพร่งานวิจัย” ดัง รูปท่ี  10-9 จะปรากฏหน้าต่างฟอร์ม       

DGC 14  ดงัรูปท่ี 10-10 

 

รูปท่ี 10-9 ตวัอยา่งการเลือกฟอร์ม DGC ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

 

รูปท่ี 10-10 ตวัอยา่งฟอร์ม DGC การเผยแพร่ผลงานวิจยั 

1 
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 การดูฟอร์ม DGC ส าหรับการเผยแพร่สามารถเลือกดูได้อีก 1 ช่องทาง คือเลือกจากเมนู 

“DGC” ระบบปรากฏหน้าต่างให้ผูใ้ช้งาน ท าการเลือกรายการการเผยแพร่ DGC14 ได้จากหน้า

การเผยแพร่ผลงานวิจยั ดงัรูปท่ีรูปท่ี 10-11 

 

รูปท่ี 10-11 ตวัอยา่งการเลือกดู DGC การเผยแพร่ผลงานวิจยัจากเมนู “DGC” 

11. รายละเอยีดทุนอุดหนุน 

 เม่ือต้องการดูรายละเอียดทุนอุดหนุน ให้เลือกเมนู “งานศึกษาวิจัย” จากนั้ นเลือกเมนู 

“ทุนอุดหนุน” จะปรากฏหนา้ต่าง ดงัรูปท่ี 11-1 

11.1 การเพิม่ทุนอุดหนุน 

 หากนักศึกษายงัไม่เคยสร้างรายละเอียดทุนอุดหนุน จะมีปุ่ ม “+เพิ่มทุนสนับสนุนการ

เผยแพร่” ดงัรูปท่ี 11-1  

 

รูปท่ี 11-1 วิธีการเพิ่มทุนสนบัสนุนการเผยแพร่ 

 เม่ือกดปุ่ ม “+เพิ่มทุนสนบัสนุนการเผยแพร่” จะปรากฏหนา้ต่างให้ผูใ้ชง้านเลือก โดยมี

หัวขอ้ให้เลือกคือ คุณสมบติัของนกัศึกษา และเง่ือนไขการสมคัร โดยนักศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติั

ครบทุกเง่ือนไขจึงจะสมัครขอรับทุนได้ รายละเอียด รูปท่ี 11-2 เม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ ม 

“เพิ่ม” 
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รูปท่ี 11-2 หนา้ต่างเง่ือนไขในการขอรับทุนสนบัสนุนการเผยแพร่ 

 เม่ือกดปุ่ ม “เพิ่ม” แลว้จะปรากฏหนา้ต่างให้กรอกรายละเอียดทุน โดยมีรายละเอียดดงั

รูปท่ี 11-3 เม่ือกรอกเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการขอรับทุน 

 

รูปท่ี 11-3 หน้าต่างการกรอกรายละเอยีดทุนสนับสนุนการเผยแพร่ 
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11.2 การดูรายละเอยีดการเบิกจ่ายทุนอุดหนุน 

 เม่ือตอ้งการดูรายละเอียดการเบิกจ่ายทุนอุดหนุน ใหเ้ลือกเมนู “ทุนอุดหนุน”จะปรากฏ

รายละเอียดการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนต่างๆ ดงัรูปท่ี 11-4 

 

รูปท่ี 11-4 หนา้ต่างรายละเอียดทุนสนบัสนุน 

11.3 การแก้ไขทุนอุดหนุน 

 หากต้องการแก้ไขรายละเอียดทุนอุดหนุน ให้กดปุ่ มแก้ไขดัง รูปท่ี  11-4 จะมี

รายละเอียดต่างๆใหแ้กไ้ข ดงัรูปท่ี 11-3 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 - ช่ือการประชุม / ช่ือวารสาร 

 - ระดบั คือระดบัของการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ โดยมีการประชุมระดบัชาติ 

การประชุมระดบันานาชาติ  วาระสารระดบัชาติ วาระสารระดบันานาชาติ ซ่ึงการเลือกระดบัน้ีจะ

เป็นตวัตดัสินว่า นกัศึกษาจะมีวงเงินในการขอรับทุนเท่าใด เช่น การประชุมระดบัชาติ วงเงินสูงสุด

ในการขอรับทุน ไดแ้ก่ 5,000 บาท เป็นตน้ 

 - ไดรั้บทุนเหมือนกนัจาก 

 - ค่าลงทะเบียน 

 - ค่าเดินทาง 

 - ค่าท่ีพกั 

 - จ านวนเงินรวม ในส่วนน้ีระบบจะท าการรวมเงินท่ีไดจ้าก ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง 

ค่าท่ีพกั แต่จะจ ากดัวงเงินสูดสุดใหต้ามระดบัท่ีเลือก  

 เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล 
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11.4 การดู DGC ส าหรับทุนอุดหนุน 

 กดเมนู “DGC” จากนั้นเลือกฟอร์ม DGC 02 หรือ DGC 03 ซ่ึงเป็นฟอร์มส าหรับ

ทุนอุดหนุน ดังรูปท่ี 11-5 ระบบจะแสดงฟอร์ม DGC ส าหรับทุนอุดหนุน และเม่ือต้องการ      

ดาวน์โหลดฟอร์มใหก้ดปุ่ ม “ดาวน์โหลด DGC-XX” ดงัError! Reference source not found.  

 

รูปท่ี 11-5 ตวัอยา่งการเลือกฟอร์ม DGC ส าหรับทุนอุดหนุน 

 เม่ือเลือก “DGC ส าหรับทุนสนบัสนุน” จะปรากฏหนา้ต่างให้ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลการมีส่วน

ร่วมในผลงาน โดยจะปรากฏหน้าต่างในแบบฟอร์ม DGC ได้แก่ “DGC 02 ทุนอุดหนุนการ

เผยแพร่” และ “DGC 03 ทุนอุดหนุนงานวิจยั” จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดการมีส่วน

ร่วมในผลงาน เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จใหก้ดปุ่ ม “ส่ง”   ดงัรูปท่ี 9-4  

 
รูปท่ี 11-6 แสดงหนา้ต่างการกรอกรายละเอียด DGC ส าหรับทุนสนบัสนุน 
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Error! Reference source not found. ตวัอยา่งฟอร์ม DGC ส าหรับทุนอุดหนุน 

12. การตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 เลือกเมนู “รายละเอียดผูใ้ชง้าน” จากนั้นเลือกเมนู “เง่ือนไขจบการศึกษา” เพื่อดูรายละเอียด

เง่ือนไขการจบการศึกษา โดยระบบจะท าการตรวจสอบเง่ือนไข และแสดงผลเป็น หากนกัศึกษา

ผา่นเง่ือนไขแลว้ และจะแสดง  หากนกัศึกษายงัไม่ผา่นเง่ือนไข ดงัรูปท่ี 12-1 

 

รูปท่ี 12-1 หนา้ต่างเง่ือนไขการจบการศึกษา 
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13. รายละเอยีดฟอร์มค าส่ังแต่งตั้ง 

 เม่ือตอ้งการดูรายละเอียดฟอร์มค าสั่งแต่งตั้ง ให้เลือกเมนู “งานศึกษาวิจยั” จากนั้นเลือกเมนู 

“ค าสั่งแต่งตั้ง” จะปรากฏรายละเอียด  ดงัรูปท่ี 13-1 จากนั้นเลือกกดฟอร์มค าสั่งท่ีตอ้งการ 

 

รูปท่ี 13-1หนา้ต่างเลือกฟอร์มค าสั่งแต่งตั้ง 

13.1 ค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 เลือกฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาจากรูปท่ี 13-1 จะปรากฏรายละเอียดฟอร์ม

ค าสั่งแต่งตั้ ง เม่ือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ค  าสั่ง ให้กดปุ่ ม “ดาวน์โหลดค าสั่งแต่งตั้ ง” ดังรูปท่ี 

13-2 

 

รูปท่ี 13-2 ตวัอยา่งฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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13.2 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง 

 เลือกฟอร์มค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบโครงร่างจากรูปท่ี 13-1 จะปรากฏ

รายละเอียดฟอร์มค าสั่งแต่งตั้ง เม่ือตอ้งการดาวน์โหลดไฟล์ค  าสั่ง ให้กดปุ่ ม “ดาวน์โหลดค าสั่ง

แต่งตั้ง” ดงัรูปท่ี 13-3 

 

รูปท่ี 13-3 ตวัอยา่งฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง 
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13.3 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกนั 

 เลือกฟอร์มค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบป้องกันจากรูปท่ี  13-1 จะปรากฏ

รายละเอียดฟอร์มค าสั่งแต่งตั้ง เม่ือตอ้งการดาวน์โหลดไฟล์ค  าสั่ง ให้กดปุ่ ม “ดาวน์โหลดค าสั่ง

แต่งตั้ง” ดงัรูปท่ี 13-4 

 

รูปท่ี 13-4 ตวัอยา่งฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกนั 
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14. รายละเอยีดประวัติการแก้ไขช่ือเร่ืองงานศึกษาวิจัยของนักศึกษา 

 เม่ือตอ้งการดูรายละเอียดประวติัการแกไ้ขช่ือเร่ืองงานศึกษาวิจยั ให้เลือกเมนู“งานศึกษาวิจยั” 

จากนั้ นเลือกเมนู “ประวติัช่ือหัวข้อ” จะปรากฏรายการประวติัช่ือหัวข้อ และเลือกกดช่ืองาน

ศึกษาวิจยัท่ีตอ้งการดูรายละเอียด ดงัรูปท่ี 14-1 จะปรากฏรายละเอียด ดงัรูปท่ี 14-2 

 

รูปท่ี 14-1 หนา้ต่างรายการประวติัการแกไ้ขช่ืองานศึกษาวิจยั 

 

รูปท่ี 14-2 ตวัอยา่งรายละเอียดประวติัการแกไ้ขช่ืองานศึกษาวิจยั 
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15.  การเข้าถึงความช่วยเหลือของระบบ 

 เม่ือต้องการความช่วยเหลือจากระบบ ให้กดเมนู “ช่วยเหลือ” ระบบจะแสดงแผนผัง            

การท างานศึกษาวิจยั และหัววิธีใชง้านส าหรับนกัศึกษาซ่ึงสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ โดยการกด

ช่ือหวัขอ้ดงัน้ี 

 1) รายละเอียดผูใ้ชง้าน 

 2) การคน้หาผูใ้ชง้าน 

 3) งานศึกษาวิจยั 

 
รูปท่ี 15-1 แสดงหน้าต่างความช่วยเหลือจากระบบ 

16.  การเปลีย่นภาษา 

 ระบบมีการแสดงผล 2 ภาษา เม่ือตอ้งการเปล่ียนภาษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 16.1  การเปลีย่นภาษาเป็นภาษาไทย 

    กดปุ่ มท่ีมีไอคอนธงชาติไทย และเขียนอกัษรก ากับว่า “THAI” ระบบจะท าการ

เปล่ียนภาษาเป็นภาษาไทย และแสดงสัญลกัษณ์ธงชาติไทย หลงัช่ือผูใ้ชง้าน มุมขวาบนของหนา้จอ   

ดงัรูปท่ี 16-1 
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รูปท่ี 16-1 แสดงการเปลีย่นภาษาเป็นภาษาไทย 

 16.2  การเปลีย่นภาษาเป็นภาษาองักฤษ 

   กดปุ่ มท่ีมีไอคอนธงชาติองักฤษ และเขียนอกัษรก ากบัว่า “ENGLISH” ระบบจะ

ท าการเปล่ียนภาษาเป็นภาษาองักฤษ และแสดงสัญลกัษณ์ธงชาติองักฤษ หลงัช่ือผูใ้ช้งาน มุมขวา

บนของหนา้จอ ดงัรูปท่ี 16-2 

 

รูปท่ี 16-2 แสดงการเปลีย่นภาษาเป็นภาษาองักฤษ 

 


