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  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 บัณฑติวิยาลัยจึงไดจัดทําโครงการจัดจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ใหเตม็รูปแบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การเขาสูระบบ 

 

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

 2. กดที่เมนูเขาสูระบบ เลือกเมนูอาจารย ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 การเขาสูเว็บไซต 

3. กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานแลวกดปุมเขาสูระบบ ดังภาพที่ 2  

 ชื่อผูใชงาน : รหัสอาจารย 

 รหัสผาน : rmupassword 

 

ภาพที่ 2 เขาสูระบบ 
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หนาที่ 3 

 

ขอมูลผูใชงาน 

 

1. กดที่เมนูขอมลูผูใชงาน 

 หนาตางขอมูลอาจารยประกอบดวยแถบแสดงขอมูล 5 สวน ไดแก 

1.) แถบขอมูลอาจารย ประกอบดวย ขอมูลอาจารย ขอมูลการศึกษา และภาระงานที่ปรึกษา 

ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3 ขอมูลอาจารย  แถบขอมูลอาจารย 
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หนาที่ 4 

 

2.) แถบภาระงานอาจารย ประกอบดวยขอมูลภาระการเปนท่ีปรึกษาหลัก/รวม วิทยานิพนธ ภาระ

การเปนท่ีปรกึษาหลัก/รวม การคนควาอิสระ ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 ขอมูลอาจารย แถบภาระงานอาจารย 

 3.) แถบเอกสารที่เก่ียวของ ประกอบดวย เอกสารคําขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา เอกสารคําสั่งแตงตั้ง

กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู เอกสารขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ เอกสารขอ

สอบวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ดังภาพที่ 5 สามารถท่ีชื่อเอกสารเพื่อเปดเปนไฟล PDF  

 

ภาพที่ 5 ขอมูลอาจารย แถบเอกสารที่เก่ียวของ 
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4.) แถบผลงานวิจัย ประกอบดวยขอมูลชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย/อังกฤษ ปที่พิมพ ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 ขอมูลอาจารย แถบผลงานวิจัย 

 5.) แถบ Settings อาจารยสามารถเปล่ียนรูปภาพอาจารย เปลี่ยนรหัสผานอาจารย แกไขขอมูลทั่วไป 

เพ่ิมและแกไขขอมูลความเชี่ยวชาญพิเศษของอาจารย ดังภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7 ขอมูลนักศึกษา แถบ Settings 

5.1) การเพิ่มความเชี่ยวชาญพิเศษใหกับอาจารย จากแถบ Settings มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. กรอกขอมูลความเชี่ยวชาญพิเศษ ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 8 หากความเชี่ยวชาญม ี

มากกวา 1 ขอ ใหกดเคร่ืองหมาย + เพื่อเพิ่มชองกรอกความเชี่ยวชาญพิเศษใหกับอาจารย 

2. กดปุมบันทึกขอมูลอาจารย ดงัหมายเลข 5 ในภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 เพ่ิมความเชี่ยวชาญพิเศษอาจารยและเพ่ิมภาระงานอาจารย 

 

ระบบคนหานักศึกษา 

 

1. กดที่เมนูขอมลูนักศึกษา 

2. กรอกเงื่อนไขการคนหา สามารถคนหาไดจาก รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

คณะ สาขาวชิาและระดับการศึกษา ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 9 

3. หลงัจากกดคนหานักศึกษา จะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่คนหา ดงัหมายเลข 2 ในภาพที่ 9 

4. กดที่ชื่อหรือรหัสนักศึกษาเพ่ือเขาดูขอมูลของนักศึกษา จะปรากฏหนาตางขอมูลนักศึกษา  

ดังภาพท่ี 10 – ภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 9 คนหานักศึกษา 

1 

2 

1 

2
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หนาที่ 7 

 

 หนาตางขอมูลนักศึกษาประกอบดวยแถบแสดงขอมูล 5 สวน ไดแก 

1.) แถบขอมูลนักศึกษา ประกอบดวย ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการศึกษา ขอมูลภาคนิพนธ และอาจารย

ที่ปรึกษา ดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 ขอมูลนักศึกษา แถบขอมูลนักศึกษา 

2.) แถบภาคนิพนธ ประกอบดวยขอมูลชื่อภาคนิพนธ บทคัดยอภาคนิพนธ รายการติดตามการสอบ

เคาโครงและภาคนิพนธ และวันที่สงเลมภาคนิพนธ ดังภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 ขอมูลนักศึกษา แถบภาคนิพนธ 

3.) แถบผลงานวิจัย ประกอบดวยขอมูลชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย/อังกฤษ ปที่พิมพ ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 ขอมลูนักศึกษา 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 
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หนาที่ 10 

 

 

ภาพที่ 14 ขอมูลงานวิจัย 

 5. สามารถพิมพรายละเอียดผลงานวิจัยไดโดยกดที่ปุม พิมพงานวิจัย จะปรากฏรายละเอียดงานวิจัย

เปนไฟล PDF ดังภาพท่ี 15 
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   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 11 

 

 

ภาพที่ 15 งานวิจัยเปนไฟล PDF 

  



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 12 

 

ระบบคนหาภาคนิพนธ 

 

ผูใชงานท่ีมีสิทธ์ิเขาถึงไดแก เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาที่สาขาวิชา อาจารยและนักศึกษา มี

การใชงานดังน้ี 

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 


