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การเข้าใช้งานระบบ grd-forms.buu.ac.th
Access to: grd-forms.buu.ac.th
เข้าสู่ระบบด้วย Username ที่เป็นรหัสนิสิต และ Password ของมหาวิทยาลัย
Log in with your Username and Password of Burapha university

เมื่อเข้าสู่ระบบสาเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
Upon successful login, the system will display as the picture.

[GRD-001] แบบขออนุมตั ิชื่อดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / งานนิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / งานนิพนธ์
[GRD-001] Appointment form for doctoral dissertation/ thesis/ independent
study title and advisory committee
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-001
Steps for filling ‘GRD-001’
1. หลังจากทีน่ ิสิตเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คลิก
ที่เมนู [GRD-001] แบบขออนุมัติชื่อดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / งานนิพนธ์ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / งานนิพนธ์ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
1. After logged in using students University's Username and Password, click on the
menu [GRD-001] Form for approval the title of dissertation / thesis / independent
study, and appoint the advisory committee. The system will display as the picture.

2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการป้อนข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to fill in information. The system will display as the picture.

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้บันทึกอาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารแนบและผู้ที่ต้องลงนามในระบบ ดังรูป
3. Fill in all information until completed, then click
The system will
display a screen to fill in the advisors’ name (principal and co-), attach related
documents, and other related persons (director of the program, the Dean) as shown
in the picture.

4. ดาเนินการเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคลิกที่
ระบบจะแสดง
หน้าจอให้บันทึกอาจารย์ที่ปรึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยดังรูป
4. Add your advisor’s information by click at
. The system
will display to fill information (Advisors of BUU and/or from other institutes/
universities) as shown in the picture.

- กรณีเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์ชื่อโดยไม่ต้องใส่คา
นาหน้าแล้วรอสักครู่ ระบบจะทาการประมวลผลและดึงข้อมูลรายชื่อของอาจารย์ขึ้นมาให้
เลือกอัตโนมัติ จากนั้นคลิกเลือกชื่ออาจารย์และกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน E-mail
คือส่วนที่สาคัญมาก ต้องเป็น E-mail ที่อาจารย์ที่ปรึกษานั้นใช้เป็นประจาอาจจะเป็น E-mail
ส่วนตัวหรือของมหาวิทยาลัย กรณีกรอก E-mail ผิดข้อมูลการยื่นแบบฟอร์มของบัณฑิตจะถูก
พิจารณาล่าช้า
- If add an advisor of BUU, you can type his/her name (no prefix or credential),
then the system will process and retrieve data of your advisor to select from
drop down list. Next, fill in the rest information, especially current e-mail of
the advisor. If you fill in with incorrect e-mail of your advisor, your request
may be delayed!
- กรณีเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถป้อนข้อมูลได้
ตามปกติให้ครบถ้วน E-mail คือส่วนที่สาคัญมาก ต้องเป็น E-mail ที่อาจารย์ที่ปรึกษานั้นใช้
เป็นประจา กรณีกรอก E-mail ผิดข้อมูลการยื่นแบบฟอร์มของบัณฑิตจะถูกพิจารณาล่าช้า
- If add an advisor who is from other institutes/universities (not BUU), all
information is filled the same as an advisor of BUU. But be careful using
current e-mail of the advisor. If you fill in with incorrect e-mail of your
advisor, your request may be delayed!
5. ดาเนินการเพิ่มเอกสารแนบ โดยคลิกที่
ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้บันทึกเอกสาร ซึ่งบัณฑิตจาเป็นต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ กรณีที่แนบเอกสารไม่ครบ
หรือไม่ถูกต้อง อาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและ
ต้องดาเนินการยื่นใหม่อีกครั้ง
5. Add attachment by clicking at
. The system will
display to add all required documents. If you have attached incomplete or incorrect,
your request may not be passed, or not be approved. You have to start the process
from the beginning again.

6. ดาเนินการเพิ่มผู้ลงนามเอกสาร/ผู้ให้ความเห็นชอบ (Signature/Acknowledgement)
6. Add information of Program director, Head department (if available), and the Dean.

6.1 เพิ่มประธานหลักสูตร (Add Program Director)
- กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลแสดงในตาราง สามารถคลิกที่
- กรณีที่มีข้อมูลประธานหลักสูตรแสดงในตารางแล้ว สามารถคลิกที่
เพื่อแก้ไขข้อมูลชื่อ
และ E-mail ให้ถูกต้อง (ซึ่งจะต้องเป็น E-mail ที่ประธานหลักสูตร เข้าใช้งานเป็นประจา)
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
6.1 Add Program Director
- If there is no default information of Program Director shown, please click at
- If there is information of Program Director, and some information are
incorrect, you can edit by click at
(please make sure there is the correct
email of the Program Director)
The system will display as in the picture.

6.2 เพิ่มหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา (Add Head of Department/Division) โดย
คลิกที่
- กรณีที่มีข้อมูลหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาแสดงในตารางแล้ว สามารถคลิกที่
เพื่อแก้ไขข้อมูลชื่อและ E-mail ให้ถูกต้อง (ซึ่งจะต้องเป็น E-mail ที่หัวหน้าภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชาเข้าใช้งานเป็นประจา)
- กรณีที่ไม่มีข้อมูลหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา ไม่จาเป็นต้องเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้ หรือ
สามารถคลิกที่
เพื่อลบข้อมูล
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
6.2 Add Head of Department/ Division (if available) by clicking at
- If there is information shown, and some information are incorrect, you can
edit by click at
(please make sure there is the correct email of the Head
Department)
- If there is no Head Department/Division, no need to add, or you may click
to delete information.
The system will display as in the picture.

6.3 เพิ่มคณบดีคณะ/วิทยาลัย/ ผู้ปฎิบัติการแทน (Add Dean of Faculty/Acting Dean)
- กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลแสดงในตาราง สามารถคลิกที่
- กรณีที่มีข้อมูลคณบดีคณะ/วิทยาลัย แสดงในตารางแล้ว สามารถคลิกที่
เพื่อแก้ไข
ข้อมูล E-mail ให้ถูกต้อง (ซึ่งจะต้องเป็น E-mail ที่คณบดีเข้าใช้งานเป็นประจา)
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
6.3 Add Dean of Faculty/Acting Dean
- If there is no default information of the Dean, please click at
- If there is information of the Dean, and some information are incorrect, you
can edit by click at
(please make sure there is the correct email of the
Dean)
The system will display as in the picture.

7. เมื่อกรอกข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนและได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม
จากนั้นคลิกเพื่อส่งข้อมูลและรอผล
การพิจารณา
7. When fill in all information completely, and check successfully, the system will
show
for results of consideration.

You can click it and wait

8. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
8. When confirm and submit already, the system will display as the picture.

9. ท่านสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
9. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at

- กรณีที่ป้อนข้อมูลแต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “กาลัง
ป้อนข้อมูล (Inputting data)”
- If you have not click to confirm and submit, the system will show ‘Inputting
data’

- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await
consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วรอการพิจารณา
จากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามผ่านระบบ
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)

- กรณีที่ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วและให้ดาเนินการแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ “ที่ปรึกษาหลักให้
ดาเนินการแก้ไข (Principal advisor request to revise) หรือ ที่ปรึกษาให้ดาเนินการแก้ไข
(Advisor request to revise)” จากนั้นคลิกที่
เพื่อแก้ไขข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มอีก
ครั้ง ระบบจะแสดงดังรูป
- If your principal advisor has considered and asked you to revise, the system
will show ‘Principal advisor request to revise’. You should click
to revise,
and start the process from the beginning again. The system will display as the
picture.

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน
7 วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and
completeness of the information no later than 7 working days after the Dean of the
Faculty signs the signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-001
Details and Results for GRD-001

[GRD-002] แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์
[GRD-002] Appointment form for proposal examination committee for doctoral
dissertation/ thesis/ independent study
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-002
Steps for filling ‘GRD-002’
1. คลิกที่เมนู [GRD-002] แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งาน
นิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์ ระบบจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป
1. Click on the menu [GRD-002] Appointment form for proposal examination
committee for doctoral dissertation/ thesis/ independent study. The system will
display the screen as shown in the picture.

เงื่อนไขในการส่งแบบฟอร์ม GRD-002
- จะต้องดาเนินการส่งแบบฟอร์มในระบบก่อนวันสอบ 10 วัน
For GRD-002
- Must submit the form in the system at least 10 days prior to the day of
proposal examination.

2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการป้อนข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to fill in information. The system will display as picture.

- กรณีที่ GRD-001 ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะยังไม่สามารถ
บันทึกข้อมูล GRD-002 ได้ ดังรูป
- If GRD-001 has not passed consideration from Graduate School officers, you
will not be able to proceed to GRD-002 (see picture).

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
ให้บันทึกกรรมการและเอกสารแนบ ดังรูป

เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ

3. Fill in all information until complete, then click
. The system will
display and ask you to fill information of your examination committee as in the
picture.

4. ดาเนินการเพิ่มคณะกรรมการ โดยคลิกที่
ระบบจะแสดงหน้าจอให้
บันทึกคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยดังรูป
- กรณีที่มีข้อมูลกรรมการแสดงในตารางแล้ว สามารถคลิกที่
- กรณีที่ต้องการลบข้อมูลกรรมการ สามารถคลิกที่

เพื่อแก้ไขข้อมูล

เพื่อลบข้อมูล

4. Add committee, click at
The system will display for you to
fill in information of the committee both in and outside BUU.
- If the default has shown already, you can click at
- if you want to delete, you can click at

to edit (if need).

- กรณีเพิ่มกรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์ชื่อโดยไม่ต้องใส่คานาหน้าแล้ว
รอสักครู่ ระบบจะทาการประมวลผลและดึงข้อมูลรายชื่อขึ้นมาให้เลือกอัตโนมัติ จากนั้นคลิก
เลือกชื่อกรรมการและกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน E-mail คือส่วนที่สาคัญมาก ต้อง
เป็น E-mail ทีก่ รรมการนั้นใช้เป็นประจาอาจจะเป็น E-mail ส่วนตัวหรือของมหาวิทยาลัย
กรณีกรอก E-mail ผิดข้อมูลการยื่นแบบฟอร์มของบัณฑิตจะถูกพิจารณาล่าช้า

- If add a committee is in BUU, you can type his/her name (no prefix or
credential), then the system will process and retrieve data of your advisor to
select from drop down list. Next, fill in the rest information, especially
his/her current e-mail. If you fill in with incorrect e-mail, your request may
be delayed!
- กรณีเพิ่มกรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถป้อนข้อมูลได้ตามปกติให้
ครบถ้วน E-mail คือส่วนที่สาคัญมาก ต้องเป็น E-mail ที่กรรมการนั้นใช้เป็นประจา กรณี
กรอก E-mail ผิดข้อมูลการยื่นแบบฟอร์มของบัณฑิตจะถูกพิจารณาล่าช้า
- If add a committee who is from other institutes/universities (outside BUU), all
information is filled the same a committee of BUU. But be careful using
his/her current e-mail. If you fill in with incorrect e-mail, your request may
be delayed!
5. ดาเนินการเพิ่มเอกสารแนบ โดยคลิกที่
ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้บันทึกเอกสาร ซึ่งบัณฑิตจาเป็นต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ กรณีที่แนบเอกสารไม่ครบ
หรือไม่ถูกต้อง อาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและ
ต้องดาเนินการยื่นใหม่อีกครั้ง
5. Add attachment by clicking at
. The system will
display to add all required documents. If you have attached incomplete or incorrect,
your request may not be passed, or not be approved. You have to start the process
from the beginning again.

- กรณีที่ไม่มีเอกสารแนบระบบจะไม่ยินยอมให้กดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์มได้ ดังรูป
- If you have not attached file(s), the system will not allow to continue. (see
picture)

6. เมื่อกรอกข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนและได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม
จากนั้นคลิกเพื่อส่งข้อมูลและรอ
ผลการพิจารณา
6. When fill in all information completely, and check successfully, the system will
show
for results of consideration.

You can click it and wait

7. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
7. When confirm and submit already, the system will display as the picture.

8. ท่านสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
- กรณีที่ป้อนข้อมูลแต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “กาลัง
ป้อนข้อมูล (Inputting data)”
8. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at
- If you have not click to confirm and submit, the system will show ‘Inputting
data’

- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await
consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วรอการพิจารณา
จากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามผ่านระบบ
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน
7 วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and
completeness of the information no later than 7 working days after the Dean of the
Faculty signs the signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-002
Details and Results for GRD-002

[GRD-003] แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์ของนิสิต
[GRD-003] Report form for doctoral dissertation/ thesis/ independent proposal
defense
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-003
Steps for filling ‘GRD-003’
1. คลิกที่เมนู [GRD-003] แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์ของ
นิสิต ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
1. Click on the menu [GRD-003] Report form for doctoral dissertation/ thesis/
independent proposal defense. The system will display the screen as shown in the
picture.

- กรณีที่เกรดหรือสถานะเป็น “รอการสรุปผล” หรือ “รอการพิจารณา” จะยังไม่สามารถบันทึก
เอกสารได้ ต้องรอให้ประธานสรุปผลและกรรมการทุกคนลงนามรับทราบผลการสอบ
- If status shows ‘pending results’ or ‘await consideration’, it will not allow to
fill. The chair committee summarize the results. Later, other committee
members could click agree or disagree (with reason).

เงื่อนไขในการส่งแบบฟอร์ม GRD-003
- จะต้องดาเนินการแนบเอกสารและส่งแบบฟอร์มในระบบภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการ
สรุปผลเกรด/ค่าระดับขั้นเรียบร้อยแล้ว
For GRD-003
- Must attach relevant documents and the forms in the system no more than 30
days after passing the proposal defense (Grade ‘S’, or ‘I’ for Independent
study).

2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการบันทึกเอกสาร ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to record. The system will show as the picture.

- กรณีสอบออนไลน์ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
- If there is an online examination. The system will display as in the picture.

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
ให้บันทึกเอกสารแนบ ดังรูป

เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ

3. Fill in all information completely, then click
in the picture.

. The system will display as

4. ดาเนินการเพิ่มเอกสารแนบ โดยคลิกที่
ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้บันทึกเอกสาร ซึ่งนิสิตจาเป็นต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ กรณีที่แนบเอกสารไม่ครบหรือไม่
ถูกต้อง อาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและต้อง
ดาเนินการใหม่อีกครั้ง
4. Add attachment by clicking at
. The system will
display to add all required documents. If you have attached incomplete or incorrect,
your request may not be passed, or not be approved. You have to start the process
from the beginning again.

5. เมื่อกรอกข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนและได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม
จากนั้นคลิกเพื่อส่ง
ข้อมูลและรอผลการพิจารณา
5. When fill in all information completely, and check successfully, the system will
show
for results of consideration.

You can click it and wait

6. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
6. When confirm and submit already, the system will display as the picture.

7. ท่านสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await
consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว
7. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน
7 วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and
completeness of the information no later than 7 working days after the Dean of the
Faculty signs the signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-003
Details and Results for GRD-003

เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมติ
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงปุ่มให้ Download PDF ดังรูป ซึ่งจะนาไปใช้แนบในการยื่นของรับรอง
จริยธรรมการวิจัย
When all documents have been examined already from the Graduate School
officers, and approved by the Dean of Graduate School. The system will show
‘Download PDF’ (see the picture). You will need to use this document to apply for
IRB approval.

[GRD-004] แบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์
[GRD-004] Appointment form for examination committee for Oral doctoral
dissertation/ thesis/ independent study defense
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-004
Steps for filling ‘GRD-004’
1. คลิกที่เมนู [GRD-004] แบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎี
นิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
1. Click on the menu [GRD-004] Appointment form for examination committee for
Oral doctoral dissertation/ thesis/ independent study defense. The system will
display as the picture.

เงื่อนไขในการส่งแบบฟอร์ม GRD-004
- จะต้องดาเนินการส่งแบบฟอร์มในระบบก่อนวันสอบ 15 วัน
For GRD-004
- Must submit the form in the system at least 15 days prior to the day of oral
examination.

2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการป้อนข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to fill in information. The system will display as the picture.

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
ให้บันทึกกรรมการและเอกสารแนบ ดังรูป

เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ

3. Fill in all information until completed, then click
The system will
display a screen to fill in the examination committee’s name and attach related
documents, as shown in the picture.

4. ดาเนินการเพิ่มคณะกรรมการ โดยคลิกที่
บันทึกกรรมการภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยดังรูป

ระบบจะแสดงหน้าจอให้

4. add the examination committee member’s information by click at
. The system will display to fill information (both in and
outside BUU) as shown in the picture.

- กรณีเพิ่มกรรมการหรืออาจารย์ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์ชื่อโดยไม่ต้องใส่คา
นาหน้าแล้วรอสักครู่ ระบบจะทาการประมวลผลและดึงข้อมูลรายชื่อของอาจารย์ขึ้นมาให้
เลือกอัตโนมัติ จากนั้นคลิกเลือกชื่ออาจารย์และกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน E-mail
คือส่วนที่สาคัญมาก ต้องเป็น E-mail ที่กรรมการหรืออาจารย์นั้นใช้เป็นประจาอาจจะเป็น Email ส่วนตัวหรือของมหาวิทยาลัย กรณีกรอก E-mail ผิดข้อมูลการยื่นแบบฟอร์มของ
บัณฑิตจะถูกพิจารณาล่าช้า
- If add a committee is in BUU, you can type his/her name (no prefix or
credential), then the system will process and retrieve data of your advisor to
select from drop down list. Next, fill in the rest information, especially
his/her current e-mail. If you fill in with incorrect e-mail, your request may
be delayed!
- กรณีเพิ่มกรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถป้อนข้อมูลได้ตามปกติให้
ครบถ้วน E-mail คือส่วนที่สาคัญมาก ต้องเป็น E-mail ที่กรรมการนั้นใช้เป็นประจา กรณี
กรอก E-mail ผิดข้อมูลการยื่นแบบฟอร์มของบัณฑิตจะถูกพิจารณาล่าช้า
- If add a committee who is from other institutes/universities (outside BUU), all
information is filled the same a committee of BUU. But be careful using
his/her current e-mail. If you fill in with incorrect e-mail, your request may
be delayed!
5. ดาเนินการเพิ่มเอกสารแนบ โดยคลิกที่
ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้บันทึกเอกสาร ซึ่งบัณฑิตจาเป็นต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ กรณีที่แนบเอกสารไม่ครบ
หรือไม่ถูกต้อง อาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและ
ต้องดาเนินการยื่นใหม่อีกครั้ง
5. Add attachment by clicking at
. The system will
display to add all required documents. If you have attached incomplete or incorrect,
your request may not be passed, or not be approved. You have to start the process
from the beginning again.

6. เมื่อกรอกข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนและได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม
จากนั้นคลิกเพื่อส่งข้อมูลและรอผล
การพิจารณา
6. When fill in all information completely, and check successfully, the system will
show
for results of consideration.

You can click it and wait

7. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
7. When confirm and submit already, the system will display as the picture.

8. ท่านสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
- กรณีที่ป้อนข้อมูลแต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “กาลัง
ป้อนข้อมูล (Inputting data)”
8. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at
- If you have not click to confirm and submit, the system will show ‘Inputting
data’

- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await

consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วรอการพิจารณา
จากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามผ่านระบบ
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)

- กรณีที่ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วและให้ดาเนินการแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ “ที่ปรึกษาหลักให้
ดาเนินการแก้ไข (Principal advisor request to revise) หรือ ที่ปรึกษาให้ดาเนินการแก้ไข
(Advisor request to revise)” จากนั้นคลิกที่
เพื่อแก้ไขข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มอีก
ครั้ง
- If your principal advisor has considered and asked you to revise, the system
will show ‘Principal advisor request to revise’. You should click
to revise,
and start the process from the beginning again.
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน 7
วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and completeness of
the information no later than 7 working days after the Dean of the Faculty signs the
signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-004
Details and Results for GRD-004

[GRD-005] แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิต
[GRD-005] Report results for Oral defense of doctoral dissertation/ thesis/
independent study
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-005
Steps for filing ‘GRD-005’
1. คลิกที่เมนู [GRD-005] แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของ
นิสิต ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
1. Click on the menu [GRD-005] Report results for Oral defense of doctoral
dissertation/ thesis/ independent study. The system will display as the picture.

- กรณีที่เกรดหรือสถานะเป็น “รอการสรุปผล” หรือ “รอการพิจารณา” จะยังไม่สามารถบันทึก
เอกสารได้ ต้องรอให้ประธานสรุปผลและกรรมการทุกคนลงนามรับทราบผลการสอบ
- If status shows ‘pending results’ or ‘await consideration’, it will not allow to
fill. The chair committee summarize the results. Later, other committee
members could click agree or disagree (with reason).

เงื่อนไขในการส่งแบบฟอร์ม GRD-005
- จะต้องดาเนินการแนบเอกสารและส่งแบบฟอร์มในระบบภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการ
สรุปผลเกรด/ค่าระดับขั้นเรียบร้อยแล้ว
- กรณีที่นิสิตทีไ่ ด้เกรด/ค่าระดับขั้น = I จะต้องดาเนินการแนบเอกสารและส่งแบบฟอร์มใน
ระบบภายใน 90 วัน หลังจากได้รับการสรุปผลเกรด/ค่าระดับขั้นเรียบร้อยแล้ว
For GRD-005
- Must attach relevant documents and the forms into the system no more than
30 days after passing (Grade ‘S’) the oral examination.
- If the students receiving Grade ‘I’, you must attach relevant documents and
the forms into the system no more than 90 days after the oral examination

2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการบันทึกเอกสาร ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to record. The system will show as the picture.

- กรณีสอบออนไลน์ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
- If there is an online examination. The system will display as picture.

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
ให้บันทึกเอกสารแนบ ดังรูป

เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ

3. Fill in all information completely, then click
in the picture.

. The system will display as

4. ดาเนินการเพิ่มเอกสารแนบ โดยคลิกที่
ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้บันทึกเอกสาร ซึ่งบัณฑิตจาเป็นต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ กรณีที่แนบเอกสารไม่ครบ
หรือไม่ถูกต้อง อาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและ
ต้องดาเนินการใหม่อีกครั้ง
4. Add attachment by clicking at
. The system will
display to add all required documents. If you have attached incomplete or incorrect,
your request may not be passed, or not be approved. You have to start the process
from the beginning again.

5. เมื่อกรอกข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนและได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม
จากนั้นคลิกเพื่อส่ง
ข้อมูลและรอผลการพิจารณา
5. When fill in all information completely, and check successfully, the system will
show
for results of consideration.

You can click it and wait

6. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
6. When confirm and submit already, the system will display as the picture.

7. ท่านสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await
consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว
7. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน
7 วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and
completeness of the information no later than 7 working days after the Dean of the
Faculty signs the signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-005
Details and Results for GRD-005

[GRD-006] แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
[GRD-006] Requested form for change the IS/thesis/Dissertation chairperson
and/or the advisory committee
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-006
Steps for filing ‘GRD-006’
1. คลิกที่เมนู [GRD-006] แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูป
1. Click on the menu [GRD-006] Requested form for change the IS/thesis/Dissertation
chairperson and/or the advisory committee. The system will display as the picture.

เงื่อนไขในการส่งแบบฟอร์ม GRD-006
- นิสิตสามารถส่งแบบฟอร์ม GRD-006 ได้ก็ต่อเมื่อ GRD-002 ไม่สามารถแก้ไขได้หรือผ่านการ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
For GRD-006
- The student must submit the GRD-006 when there is unable to edit in ‘GRD002’, or GRD-002 has been already approved by the Dean of Graduate School

2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการป้อนข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to fill in information. The system will display as picture.

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
ข้อมูลส่วนของประธานและกรรมการ ดังรูป

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง

3. Fill in all information completely, then click
. The system will display
information of the IS/thesis/Dissertation chairperson and the committee as in the
picture.

4. นิสิตสามารถแก้ไข , เพิ่ม
หรือลบ
คณะกรรมการจากข้อมูลเดิมที่ระบบดึงมาให้เป็นกรรมการชุดใหม่ทั้งชุด (กรณีที่กรรมการเดิมยังอยู่
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ยังคงข้อมูลเดิมไว้ในส่วนนี้ด้วย) ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
4. The student can edit , add
or delete
A list of former names of your advisory committee to be the new names (in case of a
former name is still there and there is no change, please retain the same name). The
system will display the screen as shown in the picture.

5. กรณีมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงประธานหรือคณะกรรมการ คลิกที่
เพื่อเพิ่มเอกสารแนบ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
5. If there are documents related to the request for a change of principal advisor or a
committee member, click on
to add attached
documents. The system will display the screen as shown in the picture.

6. ตรวจสอบข้อมูลประธานและกรรมการชุดใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิกที่

และคลิกปุ่ม

เพื่อส่งข้อมูลและรอผลการพิจารณา
6. Check correction of your Proposed new IS/thesis/Dissertation advisory
committees. Then click

and click
and wait for results of

consideration.

7. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
7. When confirm submission already, the system will display as the picture.

8. นิสิตสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
- กรณีที่ป้อนข้อมูลแต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “กาลัง
ป้อนข้อมูล (Inputting data)”
8. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at
- If you have not click to confirm and submit, the system will show ‘Inputting
data’

- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await
consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วรอการพิจารณา
จากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามผ่านระบบ
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)

- กรณีที่ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วและให้ดาเนินการแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ “ที่ปรึกษาหลักให้
ดาเนินการแก้ไข (Principal advisor request to revise) หรือ ที่ปรึกษาให้ดาเนินการแก้ไข

(Advisor request to revise)” จากนั้นคลิกที่
เพื่อแก้ไขข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มอีก
ครั้ง
- If your principal advisor has considered and asked you to revise, the system
will show ‘Principal advisor request to revise’. You should click
to revise,
and start the process from the beginning again.
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน
7 วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and
completeness of the information no later than 7 working days after the Dean of the
Faculty signs the signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-006
Details and Results for GRD-006

[GRD-007] แบบขอแก้ไขชื่อเรื่องงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
[GRD-007] Request form for change the title of IS/ Master’s thesis/ Doctoral
dissertation
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-007
Steps for filing ‘GRD-007’
1. คลิกที่เมนู [GRD-007] แบบขอแก้ไขชื่อเรื่องงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
1. Click on the menu [GRD-007] Request form for change the title of IS/ Master’s
thesis/ Doctoral dissertation. The system will display as the picture.

2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการป้อนข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to fill in information. The system will display as picture.

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
ข้อมูลส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังรูป

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง

3. Fill in all information completely, then click
information of your principal advisor as in the picture.

. The system will display

4. ตรวจสอบข้อมูลชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกที่

และคลิกปุ่ม

เพื่อส่งข้อมูลและรอผลการพิจารณา
4. Check correction of your title and principal advisor’s name. Then click
click
consideration.

and wait for results of

5. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
5. When confirm submission already, the system will display as the picture.

and

6. นิสิตสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
- กรณีที่ป้อนข้อมูลแต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “กาลัง
ป้อนข้อมูล (Inputting data)”
6. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at
- If you have not click to confirm and submit, the system will show ‘Inputting
data’

- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await
consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วรอการพิจารณา
จากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามผ่านระบบ
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)

- กรณีที่ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วและให้ดาเนินการแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ “ที่ปรึกษาหลักให้
ดาเนินการแก้ไข (Principal advisor request to revise) หรือ ที่ปรึกษาให้ดาเนินการแก้ไข
(Advisor request to revise)” จากนั้นคลิกที่
เพื่อแก้ไขข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มอีก
ครั้ง
- If your principal advisor has considered and asked you to revise, the system
will show ‘Principal advisor request to revise’. You should click
to revise,
and start the process from the beginning again.
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน
7 วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and
completeness of the information no later than 7 working days after the Dean of the
Faculty signs the signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-007
Details and Results for GRD-007

[GRD-008] แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
[GRD-008] Report form for checking plagiarism and duplication
ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม GRD-008
Steps for filing ‘GRD-008’
1. คลิกที่เมนู [GRD-008] แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้าซ้อนกับผลงาน
ของผู้อื่น ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
1. Click on the menu [GRD-008] Report form for checking plagiarism and duplication.
The system will display as the picture.

- ชื่อเรื่องที่แสดงให้รายงานผลการตรวจสอบในเมนู GRD-008 ต้องเป็นเรื่องที่ผ่านการสอบ
และได้ผ่านการลงนามจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
- The title shows the results of the audit report in the menu GRD-008 must be
passed the oral examination, and has already been approved by the Dean of the
Graduate School.
เงื่อนไขในการส่งแบบฟอร์ม GRD-008
- นิสิตสามารถส่งแบบฟอร์ม GRD-008 ได้ก็ต่อเมื่อ GRD-005 ผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

For GRD-008
- The student must submit the GRD-008 when the GRD-005 has been already
approved by the Dean of Graduate School.
2. คลิกที่
2. Click at

เพื่อดาเนินการรายงานผล ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
to report. The system will show as the picture.

3. ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก
ให้บันทึกเอกสารแนบ ดังรูป

เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนนี้แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ

3. Fill in all information completely, then click
in the picture.

. The system will display as

4. ดาเนินการเพิ่มเอกสารแนบ โดยคลิกที่
ให้บันทึกเอกสาร
4. Add attachment by clicking at
display to add all required documents.

5. คลิกปุ่ม
การพิจารณา
5. Then click
results of consideration.

ระบบจะแสดงหน้าจอ
. The system will

เพื่อส่งข้อมูลและรอผล
and wait for

6. เมื่อกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป
6. When confirm submission already, the system will display as the picture.

7. นิสิตสามารถดูสถานะการยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบและรายละเอียดการพิจารณาได้โดยคลิกที่
7. You can check status of your request via this system, and details of consideration
by click at

- กรณีที่ป้อนข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยันข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงสถานะ “ยื่น
แบบฟอร์มสาเร็จและรอการพิจารณา (Submitted successfully and await

consideration)” และแสดงวันที่ส่ง ซึ่งหมายถึงยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วรอการพิจารณา
จากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามผ่านระบบ
- If you fill completely, click confirmation and submission, the system will show
‘Submitted successfully and await consideration’ and show date of submission
(this means you have finished the process and wait for results of
consideration)
- กรณีที่ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วและให้ดาเนินการแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ “ที่ปรึกษาให้
แก้ไข (Principal advisor request to revise)” จากนั้นคลิกที่
เพื่อแก้ไขข้อมูลและยื่น
แบบฟอร์มอีกครั้ง
- If your principal advisor has considered and asked you to revise, the system
will show ‘Principal advisor request to revise’. You should click
to revise,
and start the process from the beginning again.
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไม่เกิน
7 วันทาการ หลังจากคณบดีคณะลงนาม
Staff of graduate school will take time to verify the accuracy and
completeness of the information no later than 7 working days after the Dean of the
Faculty signs the signature.

รายละเอียดและผลการพิจารณา (Details & Results) GRD-008
Details and Results for GRD-008

รายการเอกสารแนบจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์ม GRD-001 ถึง GRD-008 หลังจากแบบฟอร์มผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและ
แนบเอกสารกลับเข้ามาในระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตทราบทางอีเมล นิสิต
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ในหน้ารายละเอียด ดังรูป
List of attachments from the Graduate School staff
GRD-Forms (001-008): After they have already been approved by the Dean of
the Graduate School, If the staff of Graduate School has prepared additional relevant
documents and attached them back in the system, the staff will notify the students
via email. Students can download these documents on the details page as shown in
the picture.

