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หนาที่ 1 

 คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานบริหาร

จัดการในมหาวิทยาลัย ดานการบริหารจัดศึกษา การบริหารงานบุคลากร และติดตอสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยดวยระบบอิเล็คทรอนิคส นับวาเปนสิ่งสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน ซึ่งชวยใน

การบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในสวนของบัณฑิตวิทยาซึ่ง

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการสําหรับงานระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตระบบการรับสมัคร กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงระบบประเมินผลจบการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเปนการสงเริมสนับสนุน การบริการแก

นักศึกษาคณาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับงานระดับบัณฑิตศึกษา

ดังกลาวจะชวยใหการบริการที่ครบวงจร ยกระดับบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อยางตอเนื่องจึงมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา 

คณาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการบริการแกหนวยงานภายนอก ดังนั้นเพ่ือตอบสนองทุกความ

ตองการของผูใชระบบ บัณฑติวิยาลัยจึงไดจัดทําโครงการจัดจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ใหเตม็รูปแบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 2 

การเขาสูระบบ 

1. เขาไปที่ http://gsmis.rmu.ac.th/gsrmu/index.php/web

2. กดที่เมนูเขาสูระบบ เลือกเมนูเจาหนาท่ีสาขา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเขาสูระบบ 

3. กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานแลวกดปุมเขาสูระบบ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เขาสูระบบ 

หมายเหตุ : เขาสูระบบโดยตรงที่ http://gsmis.rmu.ac.th



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 3 

 

ระบบคนหานักศึกษา 

 

1. กดที่เมนูขอมลูนักศึกษา 

2. กรอกเงื่อนไขการคนหา สามารถคนหาไดจาก รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

คณะ สาขาวชิาและระดับการศึกษา ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 3 

3. หลงัจากกดคนหานักศึกษา จะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่คนหา ดงัหมายเลข 2 ในภาพที่ 3 

4. กดที่ชื่อหรือรหัสนักศึกษาเพ่ือเขาดูขอมูลของนักศึกษา จะปรากฏหนาตางขอมูลนักศึกษา  

ดังภาพที่ 4 – ภาพท่ี 8 

 

ภาพที่ 3 คนหานักศึกษา 

 หนาตางขอมูลนกัศึกษาประกอบดวยแถบแสดงขอมูล 5 สวน ไดแก 

1.) แถบขอมลูนักศึกษา ประกอบดวย ขอมูลนักศกึษา ขอมูลการศึกษา ขอมูลภาคนิพนธ และอาจารย

ที่ปรึกษา ดังภาพที่ 4 

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4 ขอมูลนักศึกษา แถบขอมูลนักศึกษา 

2.) แถบภาคนิพนธ ประกอบดวยขอมูลชื่อภาคนิพนธ บทคัดยอภาคนิพนธ รายการติดตามการสอบ

เคาโครงและภาคนิพนธ และวันที่สงเลมภาคนิพนธ ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 ขอมูลนักศึกษา แถบภาคนิพนธ 

3.) แถบผลงานวิจัย ประกอบดวยขอมูลชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย/อังกฤษ ปที่พิมพ ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 ขอมูลนักศึกษา แถบผลงานวิจัย 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 5 

 

 4.) แถบเอกสารที่เก่ียวของ ประกอบดวย เอกสารการขอสอบเคาโครงภาคนิพนธ เอกสารการขอสอบ

ภาคนิพนธ เอกสารการขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษา เอกสารการขอสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลผลความรู  

ดังภาพที่ 7 สามารถที่ชื่อเอกสารเพ่ือเปดเปนไฟล PDF  

 

ภาพที่ 7 ขอมูลนักศึกษา แถบเอกสารที่เก่ียวของ 

 

ระบบคนหาอาจารย 

 

ผูใชงานที่มีสิทธิ์เขาถึงระบบคนหาอาจารยไดแก เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาที่สาขาวิชา มีการ

ใชงานดังนี ้

1. กดที่เมนูขอมูลอาจารย 

2. กรอกเงื่อนไขการคนหา สามารถคนหาไดจาก รหัสอาจารย ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

คณะ และสาขาวิชา ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 8 

3. หลังจากกดคนหาขอมูลจะแสดงรายชื่ออาจารยท่ีคนหา ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 8 

4. กดที่ชื่อหรือรหัสอาจารยเพื่อเขาดูขอมูลของอาจารย จะปรากฏหนาตางขอมูลอาจารย  

ดังภาพที่ 9 – ภาพที่ 12 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 6 

 

 

ภาพที่ 8 คนหาอาจารย 

 หนาตางขอมูลอาจารยประกอบดวยแถบแสดงขอมูล 5 สวน ไดแก 

1.) แถบขอมูลอาจารย ประกอบดวย ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการศึกษา ขอมูลภาคนิพนธ และอาจารย

ที่ปรึกษา ดังภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 ขอมูลอาจารย  แถบขอมูลอาจารย 

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 7 

 

2.) แถบภาระงานอาจารย ประกอบดวยขอมูลภาระการเปนท่ีปรึกษาหลัก/รวม วิทยานิพนธ ภาระ

การเปนท่ีปรกึษาหลัก/รวม การคนควาอิสระ ดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 ขอมูลอาจารย แถบภาระงานอาจารย 

 3.) แถบเอกสารที่เก่ียวของ ประกอบดวย เอกสารคําขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา เอกสารคําสั่งแตงตั้ง

กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู เอกสารขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ เอกสารขอ

สอบวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ดังภาพที่ 11 สามารถที่ชื่อเอกสารเพ่ือเปดเปนไฟล PDF  

 

ภาพที่ 11 ขอมูลอาจารย แถบเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 8 

 

4.) แถบผลงานวิจัย ประกอบดวยขอมูลชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย/อังกฤษ ปที่พิมพ ดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 ขอมลูอาจารย แถบผลงานวิจัย 

 

  



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 9 

 

ระบบคนหางานวิจัย 

1. กดที่เมนผูลงานวิจัยนักศกึษา 

2. กรอกเงื่อนไขการคนหา สามารถคนหาไดจาก รหสันักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อผูแตงรวม  

ชื่องานวิจัย คณะ สาขาวิชา ประเภทการเผยแพรผลงาน และระดับการศึกษา ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 13 

3. หลังจากกดคนหาขอมูลจะแสดงรายการผลงานวิจัยที่คนหา ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 13 

4. เม่ือกดที่ชื่อบทความจะแสดงหนาตางขอมูลงานวิจัย ดังภาพท่ี 14 

 

ภาพที่ 13 คนหางานวจิัย 

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 10 

 

 

ภาพที่ 14 ขอมูลงานวิจัย 

 5. สามารถพิมพรายละเอียดผลงานวิจัยไดโดยกดที่ปุม พิมพงานวิจัย จะปรากฏรายละเอียด

งานวิจัยเปนไฟล PDF ดังภาพที่ 15 

 

 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 11 

 

 

ภาพที่ 15 งานวิจัยเปนไฟล PDF 

 

  



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 12 

 

ระบบคนหาภาคนิพนธ 

 

1. กดที่เมนูคนหาวิทยานิพนธ 

2. กรอกเง่ือนไขการคนหา สามารถคนหาไดจาก รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และชื่อวิทยานิพนธ ดัง

หมายเลข 1 ในภาพที่ 16 

3. หลงัจากกดคนหาขอมูลจะแสดงรายการภาคนิพนธที่คนหา ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 16 

 

ภาพที่ 16 คนหาภาคนิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 13 

 

จัดการสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัต ิ
 

1. อนมุัติคําขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัต ิ

มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

 1. เจาหนาที่สาขาวิชาดําเนินการแตงตั้งกรรมการสอบโดยกดที่เมนู ขอสอบ QE/CE จะ 

แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคําขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 17 

 2. กดเลือกนักศึกษาที่ตองการดําเนินการดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 17 แลวคลิกที่ปุมแตงต้ังกรรมการ 

ดังหมายเลข 3 ในภาพที่ 17 

 3. กรอกขอมูลกรรมการคุมสอบ อาคารสอบ หองสอบ และเวลาสอบ ดงัภาพที่ 18 

เพ่ือใหเจาหนาบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตอไป 

 

ภาพที่ 17 รายการนักศึกษาขอสอบประมวลความรู/วัดคุณสมบัติ 

 

1 

2 

3 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 14 

 

 

 

ภาพที่ 18 หนาแตงต้ังคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู/วัดคุณสมบัติ 

 2. บันทึกผลสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 

มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

 1. หลังจากนักศกึษาทําการสอบเจาหนาท่ีสาขาวิชาจะตองทําการบันทึกผลสอบ โดยกดที่ 

เมนูบันทึกผลสอบ QE/CE และทําตามขั้นตอน ดังภาพท่ี 19 เพื่อใหเจาหนาที่บัณฑติวิทยาลัยดําเนนิการตอไป 

 

ภาพที่ 19 บันทึกผลการสอบประมวลความรู/วัดคุณสมบัติ 

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 15 

 

 

 

 

3. ประวัติการสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 

มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 

 1. เจาหนาท่ีสาขาวิชาสามารถดูประวัติการสอบคุณสมบัติ/ประมวลความรู โดยกดที่เมนู ประวัติการ

ขอสอบ QE/CE ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 20 

 2. เลือกขอมูลที่ตองการคนหา สามารถคนหาไดจากคณะ และสาขา/แผนการศึกษา ดังหมายเลข 2 

ภาพที่ 20 

 3. รายการท่ีคนหาจะแสดงดังหมายเลข 3 ภาพที่ 34 และสามารถดูรายละเอียดโดยกดที่ปุมหมายเลข 

4 ภาพที่ 20 

 

ภาพที่ 20 คนหาประวัติการสอบประมวลความรู/วัดคุณสมบัติ 

 

  

1 

2 

3 4 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 16 

 

ขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

 1. เจาหนาที่สาขาวิชาดําเนินการอนุมัติคําขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโดยกดที่เมนูแตงต้ัง 

อาจารยที่ปรึกษา ดังภาพที่ 21 จะแสดงหนาตางรายการขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่นักศึกษาสงคําขอมา 

 2. กดเลือกนักศึกษาที่ตองการดําเนนิการจะแสดงหนาตางบอกรายละเอียดของนักศึกษาและอาจารย

ที่ปรึกษาท่ีนกัศึกษาสงคําขอใหดําเนินการ ดังภาพที่ 22 

 

ภาพท่ี 21 หนารายการขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

   

 3. ดําเนินการตัดสินใจในการอนุมัติเอกสารการขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ดังภาพท่ี 22 

เพ่ือใหบณัฑิตวิทยาลัยดําเนินการตอไป 

 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีสาขาวิชาไมอนุมัติเอกสารการขอแตงอาจารยที่ปรึกษาคําขอจะไมถูกสงไปท่ี

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาจะตองดําเนินการขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหมตั้งแตเร่ิมตน 

 

ภาพที่ 22 หนาดําเนินการอนุมัติคําขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 17 

 

ขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
การขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระจะตองผานการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษากอนถึงจะ

ขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ซ่ึงมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

 1. เจาหนาที่สาขาวิชาดําเนินการอนุมัติคําขอสอบเคาโครง/การคนควาอิสระโดยกดที่เมน ู

ขอสอบเคาโครง/การคนควาอิสระจะแสดงหนาตางรายการยื่นขอสอบเคาโครงที่นกัศึกษาสงคําขอมา 

ดังภาพที่ 23 

 

ภาพที่ 23 รายการขอสอบเคาโครง 

 2. กดเลือกนักศึกษาที่ตองการดําเนินการ ระบบจะแสดงหนาตางใหดําเนินการตัดสินใจอนุมัติการ

สอบเคาโครงรวมถงึกําหนดคณะกรรมการในการสอบเคาโครง ดังภาพที่ 24 

 3. กรณีอนุมัติคําขอสอบเคาโครง เจาหนาที่สาขาจะตองจัดคณะกรรมการในการสอบเคาโครงใหกับ

นักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.) กดท่ีปุมเพ่ิมกรรมการ ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 24 จะแสดงหนาตางใหเลือกคณะ 

กรรมการสอบ 

2.) กดเลือกตําแหนงของกรรมการ ไดแก ประธานและกรรมการ ดังหมายเลข 2  

ในภาพที่ 25 

  3.) คนหากรรมการ กรณีเลือกประธานจะคนหาตามความเชี่ยวชาญของกรรมการ กรณีเลือก

กรรมการจะคนหาตามชื่อของอาจารยและผูทรงคุณวุฒ ิกรอกขอมูลชื่อหรือขอมูลความเชี่ยวชาญแลวกดที่ปุม

คนหา ดังหมายเลข 3 ในภาพที่ 25 จะแสดงรายชื่อกรรมการที่ตรงตามเง่ือนไขท่ีคนหา ดังหมายเลข 4  

ในภาพที่ 25 

  4.) กดเลือกกรรมการที่ตองการในหมายเลข 4 ในภาพที่ 25 

  5.) ขอมูลของอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิที่เลือกจะแสดงดังหมายเลข 5 ในภาพที่ 25 และ

สามารถลบกรรมการท่ีไมตองการออกได 

  6.) เมื่อไดคณะกรรมการที่ตองการแลวกดที่ปุมบันทึกขอมลูดังหมายเลข 6 ในภาพที่ 25 

  7.) หลังจากกดปุมบันทึกขอมูลดังหมายเลข 6 ในภาพท่ี 25 จะแสดงขอมูลคณะกรรมการใน

ภาพที่ 25 กดปุมอนุมัติคําขอสอบเคาโครงดังหมายเลข 7 ในภาพที่ 24 เพื่ออนุมัติคําขอสอบเคาโครงของ

นักศึกษาและสงใหเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลยัดําเนินการตอไป 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 18 

 

 4. กรณีไมอนุมัติคําขอสอบเคาโครงใหเจาหนาที่สาขากดที่ปุมไมอนุมัติคําขอสอบเคาโครง ดัง

หมายเลข 7 ในภาพที่ 24 

 

ภาพที่ 24 เพิ่มกรรมการสอบเคาโครง/การคนควาอิสระ 

 

1 

7 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 19 

 

 

ภาพที่ 25 คนหากรรมการสอบเคาโครง/การคนควาอสิระ 

 

ขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
การขอสอบวิทยานิพนธจะตองผานการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ผานการสอบเคาโครง 

วิทยานิพนธ และมีงานวิจัยและวารสารการประชุมทางวิชาการท่ีกําลังดําเนินงานหรือตีพิมพแลวถึงจะขอสอบ

วิทยานพินธได ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

 1. เจาหนาที่สาขาวิชาดําเนินการอนุมัติคําขอสอบวทิยานิพนธ/คนควาอสิระโดยกดที่เมนูขอ 

สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ระบบจะแสดงหนาตางรายการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ/คนควาอิสระท่ี

นักศึกษาสงคาํขอมา ดังภาพที่ 26 

 

ภาพที่ 26 รายการขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เจาหนาที่สาขาวิชา 

 2. กดเลือกนักศึกษาที่ตองการดําเนินการ ระบบจะแสดงหนาตางใหดําเนินการตัดสินใจอนุมัติการ

สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระรวมถึงกําหนดคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระซึ่ง

คณะกรรมการเร่ิมตนจะเปนชุดเดิมจากการสอบวิทยานพินธ/การคนควาอิสระ ดังภาพที่ 27 

2
3 

4 

5 

6 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 20 

 

 3. กรณีอนุมัติคําขอสอบวิทยานิพนธ เจาหนาที่สาขาสามารถแกไขคณะกรรมการในการสอบ

วิทยานิพนธใหกับนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.)  กดที่ ปุมเพิ่มกรรมการ ดังหมายเลข 1 ในภาพท่ี 27 จะแสดงหนาตางให เลือก

คณะกรรมการสอบ 

  2.) กดเลือกตําแหนงของกรรมการ ไดแก ประธานและกรรมการ ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 

28 

4. คนหากรรมการ กรณีเลือกประธานจะคนหาตามความเชี่ยวชาญของกรรมการ กรณีเลือกกรรมการ

จะคนหาตามชื่อของอาจารยและผูทรงคุณวุฒิ กรอกขอมูลชื่อหรือขอมูลความเชี่ยวชาญแลวกดที่ปุมคนหา ดัง

หมายเลข 3 ในภาพที่ 28 จะแสดงรายชื่อกรรมการที่ตรงตามเงื่อนไขท่ีคนหา ดังหมายเลข 4 ในภาพที่ 28 

 5. กดเลือกกรรมการท่ีตองการในหมายเลข 4 ในภาพที่ 28 

 6. ขอมูลของอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิที่เลือกจะแสดงดังหมายเลข 5 ในภาพท่ี 28 และสามารถลบ

กรรมการที่ไมตองการออกได 

 7. เม่ือไดคณะกรรมการที่ตองการแลวกดที่ปุมบันทึกขอมูลดังหมายเลข 6  

ในภาพที่ 28 

 8. หลังจากกดปุมบันทึกขอมูลดังหมายเลข 6 ในภาพที่ 28 จะแสดงขอมูลคณะกรรมการในภาพที่ 28 

กดปุมอนุมัติคําขอสอบเคาโครงดังหมายเลข 7 ในภาพที่ 27 เพื่ออนุมัติคําขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควา

อิสระของนักศึกษาและสงใหเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตอไป 

 9. กรณีไมอนุมัติคําขอสอบวิทยานิพนธการ/คนควาอิสระใหเจาหนาที่สาขาวิชากดท่ี ปุมไมอนุมัติคํา

ขอสอบ ดังหมายเลข 7 ในภาพที่ 27 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 21 

 

 

ภาพที่ 27 หนาตางอนุมัติการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เจาหนาที่สาขาวิชา 

 

 

ภาพที่ 28 เลือกคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เจาหนาที่สาขาวิชา 
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