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ค ำน ำ 
 
  งานบริการการศึกษา (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ส านักงานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับนักศึกษา อาจารย์ และบัณฑิตวิทยา รวมทั้งหน่วยงานภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์ และภายนอก เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทุก
สาขาวิชา เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก จนเกิดนิยาม New Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ท าให้เกิดนวัตกรรม และการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งในด้านการจัดการศึกษา ที่มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 
การจัดสอบ หรือประชุมผ่านระบบออนไลน์ จนกระทั่ง มีระบบสนับสนุนการศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นกา ร
อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา อาจารย์ มิต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  
 

ในการนี้ ผู้จัดท า จึงได้รวบรวมระบบสนับสนุนต่างๆ ด้านการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคาดหวังว่าคู่มือแนะน าระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยการท าวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ เล่มนี้ จะช่วยนักศึกษาในระหว่างการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ให้สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง และเป็นไปอย่างเรียบร้อย จนกระท่ังส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนดไว้  
 
 

ผู้จัดท า 
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ระบบลงทะเบียน (Student Service System) 
 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน และ  

 
 
 
3. เข้ำสู่ระบบ Student Service System  

 
 

4. นักศึกษำ สำมำรถศึกษำคู่มือระบบกำรลงทะเบียนได้จำก 
http://www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/manual/manual-student2.php 
ซึ่งมีทั้งแบบ VDO และคู่มือ ภำษำไทย/ ภำษำอังกฤษ   

 
 
 

Student Service System 

1 
2 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/manual/manual-student2.php
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ระบบประเมินรำยวิชำออนไลน์ 

 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
 
3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ ดังนี้  

 
4. เลือกระบบประเมินรำยวิชำออนไลน์   นักศึกษำสำมำรถศึกษำคู่มือระบบประเมินรำยวิชำออนไลน์ ได้จำก 
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/evaluation_th/Help_Student.pdf  

ทั้งนี้ การประเมินรายวิชา หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจาก หลักสูตรฯ 
จะได้น าสรุปผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะของนักศึกษา น าไปด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียน
การสอนต่อไป  
 

 

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/evaluation_th/Help_Student.pdf
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ระบบส่งเอกสำรส ำหรับนักศึกษำ 

 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน และ  

 
 
3. เข้ำสู่ระบบ Student Service System  

 
 

4. ในระบบส่งเอกสำรส ำหรับนักศึกษำ นักศึกษำจะมำสำมำรถ upload เอกสำรเพื่อน ำส่งบัณฑิตวิทยำลัย 
และสำมำรถตรวจสอบสถำนะด ำเนินกำรของเอกสำรได้ หรือสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำได้ โดยสำมำรถศึกษำขั้นตอนระบบส่งเอกสำร ได้จำก ภำคผนวก  
 
 
 
 
 

Student Service System 

1 
2 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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ระบบ e-Form : แบบฟอร์มออนไลน์ วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
 

1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ เลือกระบบ e-Form   

 
 
4. ในระบบ e-Form นักศึกษำจะพบช่องทำงส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับขั้นตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ต่ำงๆ 
ดังนี้  

4.1 บฑ.44 กำรแต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์  
4.2 บฑ.39 ก ำหนดกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ และคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำง

วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์  
4.3 บฑ.1 กำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ และคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/ 

สำรนิพนธ ์  

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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4.4 ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ ์ 
4.5 บฑ.2 ก ำหนดสอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
4.6 บฑ.42 แบบฟอร์มกำรรำยงำนและกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 

 
นักศึกษำสำมำรถศึกษำคู่มือระบบ e-Form ได้จำก 

https://graduate.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=InsManual.p
hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://graduate.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=InsManual.php
https://graduate.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=InsManual.php
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ระบบจัดรูปเล่มวิทยำนิพนธ์ 
 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ เลือกระบบ e-Form   

 
 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถใช้งานระบบจัดรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ โดยศึกษาได้จาก https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-
student/pdf/01.Manual-eThesis-Online.pdf  
 
 
 
 

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/01.Manual-eThesis-Online.pdf
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/01.Manual-eThesis-Online.pdf
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ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System) 
 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ เลือกระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์   

 
 
นักศึกษำสำมำรถศึกษำคู่มือตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System) ได้จำก 

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/02.Abstract-Online-Student.pdf  
 
 
 
  
 

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/02.Abstract-Online-Student.pdf
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ระบบส่งวิทยำนิพนธ์ออนไลน์ 
 
กำรส่งวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ เพื่อขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบดิจิทัล ที่จัดพิมพ์ตามข้อก าหนด ของ
บัณฑิตวิทยาลัย (.PDF) จ านวน 1 ไฟล์ และต้องตรวจสอบให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง และมี
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ครบถ้วน โดยต้องส่งให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน (นับรวม
วันหยุดราชการด้วย) นับจากวันที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ปรากฏผล " ผ่าน " 
 

หากนักศึกษา ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลังจากวันที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล " ผ่าน "  
เกินกว่า 21 วัน ให้ถือว่า เป็นการส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ล่าช้า นักศึกษาต้องช าระค่าปรับส าหรับการล่าช้า วัน
ละ 200 บาท นับจนถึงวันที่ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบ e-Thesis Submission ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php 
 

และการล่าช้านี้ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันหลังจากวันครบก าหนดส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากเกิน
กว่า 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ เลือกระบบส่งวิทยำนิพนธ์ออนไลน์  

 
 
นักศึกษำสำมำรถศึกษำ ระบบส่งวิทยำนิพนธ์ออนไลน์ (Online Abstract System) ได้จำก 

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/03.eThesis-Submission-
v2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/03.eThesis-Submission-v2.pdf
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/03.eThesis-Submission-v2.pdf
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ระบบขอหลักฐำนกำรศึกษำออนไลน์ 
 
 นักศึกษา รวมถึงผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถขอหนังสือรับรอง Transcript ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  
ระบบขอหลักฐานการศึกษาออนไลน์ 
 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ เลือก ระบบขอหลักฐำนกำรศึกษำออนไลน์  

 

 
 
 
 
 

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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ระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอส ำเร็จกำรศึกษำ (Beta) 
 
 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทีด่ าเนินการครบถ้วนตามเกณฑข์องส าเร็จการศึกษา ดังนี้  

1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด 

2. ไดแ้ต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills)  

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559) 
5. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล “ผ่าน” 
6. ส่ง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ออนไลน์ 

จากนั้น เมื่อนักศึกษาได้รับหนังสือตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์แล้ว สามารถกรอก บฑ.5 เสนอขอ 
อนุมัตปิริญญา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา (Beta) โดย
ด าเนินการดังนี้  

 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ เลือก ระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อ 
ขอส ำเร็จกำรศึกษำ   
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ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 
 เมื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ในปีการศึกษานั้นๆ ทางหน้าเว็บ www.grad.mahidol.ac.th เพ่ือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตร   

 
1. เข้ำสู่ระบบลงทะเบียนที่ www.grad.mahidol.ac.th  
 
2. จำกนั้น เลือกเมนู นักศึกษำปัจจุบัน 

 
 
3. หน้ำเว็บไซต์เมนู นักศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำจะพบระบบต่ำงๆ เลือก ระบบแบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ   

 

 
 

 

1 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/
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ภำคผนวก 



คู่มือการ Login เข้าสู่ ระบบ Student Service System 

ส่วนหน้าจอการใช้งาน 

1. ส่วนเมนูด้านบน ประกอบด้วย

1.1. GRAD MAHIDOL ส าหรับล้ิงค์ไปท่ีหน้าหลักเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

1.2. Academic Calendar ส าหรับล้ิงค์ไปท่ีหน้าปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.3. Technical Support ส าหรับล้ิงค์ไปท่ีหน้าแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ Student Service System

1.4. Contact Registration Officer ส าหรับล้ิงค์ไปท่ีหน้าช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าท่ีทะเบียนท่ีดูแลนักศึกษาตามคณะ

ต่างๆ  

1.5. User Guide ล้ิงค์ไปท่ีหน้าคู่มือการใช้งานระบบต่างๆ ภายในบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ส่วนการ login เข้าสู่ระบบ

2.1. For Students ส าหรับนักศึกษา

2.2. For Program Director / Advisor ส าหรับอาจารย์ประธานหลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษา

2.3. For GRAD staff ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

ก



2.4. Forgot Password?  ส าหรับขอรับอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยกรอกอีเมลท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

หากนักศึกษาลืมรหัสเข้าระบบ จะต้องขอรบัอีเมลเพื่อก าหนดรหัสผ่านใหม่เท่านั้น ไม่สามารถกู้คืน หรือขอทราบ

รหัสผ่านเก่าท่ีเคยต้ังไว้ก่อนหน้านี้ได้ 

หาก email address ถูกต้อง นักศึกษาจะได้รับ email ส าหรับล้ิงค์ไปเพื่อก าหนดรหัสผ่านใหม่ 

คลิก Reset your Password เพื่อก าหนดรหัสผ่านใหม่ 

3. ส่วนของก าหนดการลงทะเบียน

แสดงข้อมูล และช่วงเวลาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับท าการลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษา ในแต่ละปี สามารถเล่ือน scroll

bar เพื่อดูข้อมูลในตารางท้ังหมดได้



4. ส่วนการเปิดใช้งาน Account นักศึกษาใหม่

4.1. คลิก Activate account

4.1.1. นักศึกษาจะต้องมี activation cade ท่ีได้จากดาวโหลดเอกสาร ตอนรายงานตัว 

4.1.2. หากไม่ได้ดาวน์โหลด สามารถคลิกท่ีล้ิงค์ Thai student  | International student เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดผ่าน

ระบบรายงานตัวออนไลน ์

4.1.3. Student ID กรอกเลขประจ าตัวนักศีกษา (Username ตามรูปท่ี 4.1.1.) 

Contact email อีเมลท่ีใช้งานอยู่ปัจจุบัน ส่วนนี้ใช้ส าหรับการติดตามสถานะในระบบต่างๆ ข่าวสาร และการ

ติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย 

Activation code (Password ตามรูปท่ี 4.1.1.) 

จากนั้นคลิก Activate 



4.1.4. ระบบจะขึ้น pop up แจ้ง 'Please check your email to activate account'  จากนั้นให้นักศึกษาเช็ค 

email ตาม email address  ท่ีได้ระบุไว้ใน Contact email 



4.1.5.  คลิกท่ี  Click here to create your password  เพื่อเข้าสู่หน้าจอก าหนดรหัสผ่าน 

4.1.6. จากนั้น login ในส่วน หมายเลข 2 โดยใช้รหัสผ่านใหม่ เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการ activate Account 

5. ส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม

5.1. Student Must Know

Curriculum Structure แสดงโครงสร้างหลักสูตร 

Class Schedule Academic รายการตารางสอน 

Tuition and Fees รายการค่าธรรมเนียม 

5.2. Guide for Registration 

หน้าเพจท่ีรวม vdo และ ไฟล์ pdf คู่มือการใช้งานระบบ 

6. แสดงข้อความแจ้งให้ทราบถึงการเข้าใช้งานระบบ โดยเหมาะส าหรับใช้กับ Google Chrome



ระบบลงทะเบียน (Registration) 



เมื่อกด Click Here  จะเข้าสู่ส่วนการกรอกข้อมูลทุนการศึกษา หากได้รับทุนของบัณฑิตวิทยาลัย จะขึ้นให้อัตโนมัติ ไม่ต้อง

กรอกเอง จากนั้นกด Next ไม่สู่หน้าลงทะเบียน 



หากนักศึกษาลง thesis หรือ thematic แล้วจะไม่สามารถเลือก No course หรือ พักการเรียนได้ 



ส่วนของการเลือกรายวิชาในหลักสูตร (Section of the Course Selection ) 



  ส่วนการเลือกรายวิชานอกหลักสูตร (Section of Extracurricular Course Selection ) 





ส่วนสรุปรายวิชา และค่าใช้จ่าย 



เมื่อกด summit ฟอร์ม  จะพบหน้า Timeline  step การ summit ฟอร์มลงทะเบียน 

กด  Back to dashboard   กลับสู่หน้าหลัก 



เมื่อผ่านการตรวจการเจ้าหน้าท่ีบัณฑิต  และ ประธานหลักสูตร หรือท่ีปรึกษา   ฟอร์มจะเปล่ียน Status ->  Not paid 

ให้นักศึกษาคลิกลุกศรลง (กรอบสีน้ าเงิน)  เพื่อเข้าสู่หน้าส่วนการช าระเงิน 



ส่วนการช าระเงิน (Payment Section) 

นักศึกษาสามารถเลือกช าระเงินได้ 3 แบบ ได้แก่ 

1. QR Payment สแกน: QR Code ผ่าน Application ธนาคารเพื่อท าการช าระเงิน

2. Download ใบInvoice เพื่อน าไปช าระเงินท่ีธนาคาร

3. ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดรบิต  ซึ่งวิธีการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดรบิต  มีค่าธรรมเนียมในการช าระผ่านบัตร

แสดงให้นักศึกษาเห็นก่อนท าการช าระเงิน  โดยข้ันตอนการช าระเงิน ดังนี้



1. กรอกข้อมูลบัตรท่ีใช้ช าระเงิน (Fill information of the card)

a. เลขท่ีบนบัตร (number of the card)

b. ช่ือบนบัตร (name on the card)

c. วันหมดอายุ (expired date)

d. รหัส CVV/CVV2 ( code CVV/CVV2 )

e. เลือกประเทศ (county section)

f. เลือกผู้ให้บริการบัตรเครดิต (the holder of the card)

g. ใส่ email ส าหรับระบบส่งข้อมูลการช าระเงิน (put email for system to confirm the holder for

payment)



2. ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าจอ ใส่รหัส OTP  ซึ่งผู้ให้บริการบัตรเครดิต /เดบิต จะส่งข้อความมาท่ีมือถือของท่าน ท่ีผูก

เบอร์โทรศัพท์กับบัตรนั้นๆไว้   กรอกรหัส OTP จากนั้นกด Proceed เพื่อท ารายการช าระเงิน

3. เมื่อท ารายการสมบูรณ์ หน้าจอจะแสดงข้อความดังภาพ   ถึงว่าการช าระเงินเสร็จสมูรณ์



[Type text] 

    

คู่มือการใช้งานระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
สําหรับนักศึกษา 

Doc : UMITPD02TH Ver :01 
Res : IT Effective date : 26/10/2015 

คู่มือการใช้งานระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ 

สําหรับนักศึกษา 

(Online Course Evaluation System Manual)

ข



คู่มือการใช้งานระบบประเมินรายวิชา
ออนไลน์สําหรับนักศึกษา 

Doc : UMITST01TH Ver :01 
Res :IT Effective date : 26/10/2015 

งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย 1 

ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ 

(Online Course Evaluation System Manual) 

ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ได้พัฒนาขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลประเมิน

ความพึงพอใจรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือให้สะดวกต่อการสรุป และนําเสนอผล

เป็นภาพรวม โดยประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ประเมินอาจารย์ผู้สอน และประเมินภาพรวมของ

รายวิชารวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยระบบน้ีได้ออกแบบเพ่ือแสดง

ผลสรุปการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิต

วิทยาลัย 

Online course evaluation system has been developed in 2012 (B.E. 2555) with the 

aim of systematically gathering the information on graduate students’ satisfaction of courses 

in order to make conclusion and easily present an assessment overview.  The assessment 

includes 5 areas of learning outcomes, instructors, course overview and classroom facilities. 

The system is designed to present the summary of the assessment to the instructors of each 

course, the curriculum president, responsible department and the Faculty of Graduate 

Studies.  

การเข้าสู่ระบบ 

1. เข้าเว็บไซต์ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/แล้วเลือก “ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์”ดังภาพ

Access the online evaluation system at URL: http://www.grad.mahidol.ac.th/
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1. เลือกเมนู E-Document

2. เลือกประเภทเอกสาร

3. เลือกไฟล์ท่ีต้องการ upload เข้าระบบ  หากต้องการเลือกมากกว่า 1 ไฟล์ กด เครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มช่อง

ส าหรับ upload

4. กด Summit

5. เมื่อท ารายการส าเร็จ ข้อมูลจะปรากฎท่ีตาราง

a. Pending : รอด าเนินการ

b. In process :  ก าลังด าเนินการ

c. Complete : ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์

d. Cancel : ยกเลิกฟอร์ม

e. Click to Add file  :  เจ้าหน้าท่ีขอให้ยื่นเอการเพิ่ม หรือเพิ่มไฟล์มาใหม่



บฑ.42 แบบฟอรมการรายงานและการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ / สารนพินธ 

เม่ือ นักศึกษาและ/หรือเจาหนาที่หลักสูตร ทําการเลือกคําส่ังวิทยานิพนธ/สารนิพนธ บฑ.42  ระบบจะ

ใหนักศึกษาทําการกรอกขอมูลการรายงานและการประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ดัง

ภาพ 

หลังจากกรอกขอมูลครบถวนให นักศึกษาและ/หรือเจาหนาที่หลักสูตร กด  เพื่อทําการบันทึก

ขอมูลและระบบจะแสดงขอมูลท่ีไดกรอกเขาสูระบบ ในสวนของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / สาร

นิพนธ ระบบจะทําการแสดงขอมลูมาใหโดยอัตโนมัติ ดงัภาพ

ซ่ึง นักศึกษาและ/หรือเจาหนาที่หลักสูตร ยังคงสามารถแกไขขอมลูทีไ่ดกรอกเขาไปได โดยกดท่ี  

ง



หลังจากท่ี  นักศึกษาและ/หรือเจาหนาที่หลักสูตร  บันทึกขอมูลการรายงานและการประเมิน

ความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ / สารนิพนธเสร็จเรียบรอยแลวน้ัน ข้ันตอนตอไปคือการรอการพิจารณาคําส่ัง

และรอผลการอนุมัติเพื่อดําเนินการตอไป 



ขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 

 
 

 
 

(1) E-Thesis Format Online 

(จดัรูปเลม่วิทยานิพนธ์) 

(2) Abstract Online 

(ตรวจ Abstract) 

(3) E-Thesis Submission 

(สง่รูปเลม่) 

จ



E-Thesis Format Online 

นกัศกึษาเลือกสว่นท่ีต้องการ

นกัศกึษาเพิ่มเติมข้อมลูท่ีสว่นนัน้ท่ีต้องการให้ครบ
เช่น คณุวฒุิอาจารย์นอก  abstract

โปรแกรมแสดงข้อมลูในสว่นนัน้
จากฐานข้อมลู

Download File บทนัน้

โปรแกรมแสดงข้อมลู
แยกสว่นประกอบของเลม่ 

ครบทกุสว่น

Start 

End 

น าไฟล์ word ท่ี Download ออกไป
เพิ่มเติมข้อมลู/แก้ไขข้อมลู  

ให้สมบรูณ์ 

Y 

N 



ขั้นตอนการใช้งาน E-Thesis Format Online (จัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์) 

1. เข้าสู่ระบบที่ https://graduate.mahidol.ac.th/Thesis_format/Tonline_login.aspx
2. Log in เข้าสู่ระบบ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ ดังรูป

3. นักศึกษาเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
4. เติมข้อมูลให้ครบ



5. กดปุ่ม Download

6. ไฟล์ word ทีไ่ด้

7. กลับไปท าข้อ 3 จนครบทุกตวัเลือกส่วนประกอบของเล่ม



ขั้นตอนการใชงานระบบ Abstract Online 

1. Login เขาสูระบบ

2. Upload ไฟล Abstract ,  Email และเบอรโทรติดตอ

3. หากมีแกไขใหทําการ Upload Abstract ที่ทําการแกไขตามอาจารยผูตรวจ

ฉ



4. สถานะการตรวจสอบคุณสมบัติ

5. สถานะรอการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา

6. หลังจากผานการตรวจคุณสมบัติและอาจารยอนุมัติแลวใหพิมพใบเอกสารการตรวจอนุมัติบทคัดยอ



ขั้นตอนในการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สําหรับนักศึกษา 

1. เข้าสู่ระบบท่ี https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/
2. Log in ด้วย Username และ Password เดียวกับ e-Registration

3. หน้าจอสถานภาพการส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้คลิกเลอืก Upload & Submit Manuscript

ช



สิ่งที่แสดงในหน้า Status 

● ช่ือ – รหัสนักศึกษา

● สถานภาพการส่งเล่มของนักศึกษา
o Awaiting Submission – รอนักศึกษาส่งเป็นคร้ังแรก
o Awaiting Resubmission – รอนักศึกษาส่งใหม่เน่ืองจากต้องแก้ไข
o Awaiting approval from major advisor – รอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
o Awaiting approval from the program director – รอความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร
o Awaiting verification from FGS staff – รอการตรวจความเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ

● วันที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  (หากไม่ผ่านจะไม่สามารถส่งได้)

● วันกําหนดส่งเล่ม (พร้อมคําเตือนว่าล่าช้า และอาจต้องเสียค่าปรับ)

● สถานภาพการส่งบทคัดย่อ
o Approved – บทคัดย่อที่นักศึกษาส่งตรวจได้รับการตรวจแก้ไขจากศูนย์ภาษาและผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้ว
o Not approved – บทคัดย่อของนักศึกษายังไม่ได้รับการตรวจแก้ไขหรือยังไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (นักศึกษาจะไม่สามารถส่งได้)

● ความคิดเห็นต่อผล Similarity Index จากการตรวจ Turnitin

● คําสั่งให้เผยแพร่หรือไม่เผยแพร่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และบทคัดย่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา

● ประวัติการตรวจสอบไฟล์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยผู้ที่
เก่ียวข้อง (แสดงเฉพาะ 6 รายการล่าสุด)

● รายช่ือไฟล์ที่นักศึกษาอัพโหลดมา พร้อมกับค่า Hash (SHA-256) สําหรับตรวจสอบความถูกต้อง
ของไฟล์และลิงค์สําหรับเปิดดู

● ข้อความเตือนนักศึกษาเกี่ยวกับเง่ือนไขการส่งไฟล์

● ปุ่ม “Submit your thesis now” เมื่อคลิกแล้วจะไปยังหน้าอัพโหลดไฟล์



4. Upload & Submit Manuscript – หน้าอัพโหลดและส่งไฟล์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

- เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบครั้งแรก ในหน้าอัพโหลดไฟล์จะมีเง่ือนไขในการอัพโหลดไฟล์ คือ 
นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และส่งบทคัดย่อผ่านระบบ Abstract 
Online จนได้รับความเห็นชอบจาก Editor และ  Advisor แล้วจึงจะสามารถอัพโหลดได้ 

- หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเง่ือนไข จะมีข้อความข้ึนว่า “Submission not 
allowed, Check your status”, ให้นักศึกษาไปที่หน้าสถานภาพการส่งวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ โดยคลิกที่ Tab Status หรือที่แถบข้อความดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบสถานภาพของ
ตนเองได้



5. ให้นักศึกษาอัพโหลดไฟล์ที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ปรึกษาแล้ว โดยสามารถเลือกได้ว่า จะ Upload
แบบแยกส่วนหรือไฟล์รวมได้ ตามภาพ

6. ให้นักศึกษาอัพโหลด Turnitin Originality Report  หากมีการให้แก้ไขต้องส่งใหม่ทุกครั้ง
7. ก่อนส่งให้กดยืนยันว่ารูปเล่มได้จัดทําตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัยและภายใต้การกํากับของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

8. คลิก Submit
- เมื่ออัพโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะไปที่หน้าสถานภาพ และสถานภาพจะถูกเปล่ียนเป็น

รอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั (Awaiting approval from major advisor) 
โดยนักศึกษาจะไม่สามารถส่งไฟล์ได้อีกยกเว้นแต่จะมีคําสั่งให้แก้ไขและสง่ใหม่จากผู้ใหค้วาม
เห็นชอบ 

9. รอการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- เมื่อนักศึกษาอัพโหลดไฟล์แลว้ จะไปที่หน้ารอความเห็นโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยจะมี

การส่งอีเมลล์ไปแจ้งเตือนอาจารย์ที่ปรึกษา 



สถานะบนหน้าจอนักศึกษาแสดงดังภาพ 

และที่ Submitted Files จะแสดงรายการไฟล์ที่นักศึกษาอัพโหลดมา 



10. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่งานบริการ มีผลการพิจารณาให้แก้ไขและส่ง
ใหม่ จะมี e-mail แจ้งเตือนนักศึกษา  
 

 
  



11. เมื่อนักศึกษาเข้าระบบจะเห็นว่าสถานะถูกเปลี่ยนเป็น Awaiting Resubmission  
 

 
 

12. ให้นักศึกษาแก้ไขและส่งมาใหม่ โดยนักศึกษาสามารถดูคําแนะนําจากผู้ให้ความคิดเห็นที่หัวข้อ 
“Recent Thesis Submission Evaluations”. 

 
 

13. หากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นรอการพิจารณาจากประธาน
หลักสูตรและเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาต่อไป 

 
- รอการพิจารณาจากประธานหลักสูตร 

 

 
 

- รอการพิจารณาจากงานบริการการศึกษา 
 

 
 
  



- หลังจากงานบริการการศึกษาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

- เมื่อได้รับการอนุมัติสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกที่ ปุ่ม “PRINT OR SAVE YOUR SUBMISSION 
STATUS” เพ่ือเก็บผลการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ไว้เป็นหลักฐานต่อไป (แนะนําให้เก็บเป็น PDF) 
 

 
 

  



ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

1. จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนอาจารย์ที่ปรึกษาหลกัเมื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลการส่งไฟล์เข้าสู่ระบบ 

 
 

 




