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คู่มือการใช้งาน 
 ระบบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
            การเข้าใช้งาน เริ่มจากเปิดเว็บเบาว์เซอร ์(แนะน าใช้งาน Google Chrome) สามารถ
ใช้งานได้ท้ังบน คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษา 
http://grad.npru.ac.th/ 

จากนั้นกดที่ปุ่มเพิ่มเข้าหน้าเว็บไซต์ระบบงานวิทยานิพนธ์ 
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หรือสามารถเข้าได้ที่ http://grad.npru.ac.th/thesis/ จะเข้าสู่หน้าแรกของระบบงานวิทยานิพนธ์  

อธิบายเมนูหน้าหลัก มีดังนี้ 
• หมายเลข 1 ปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อเค้าสู่ระบบของสมาชิก 
• หมายเลข 2 ปุ่มเลือกสถานะของผลงาน 
• หมายเลข 3 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ท่ีต้องการรู้รายละเอียดการใช้งานระบบ 
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การค้นหาข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ 
                 สามารถพิมพ์ข้อมูลท่ีต้องการค้นหาลงในช่อง โดยสามารถค้นได้จาก ชื่อ นักศึกษา 
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่องานวิทยานิพนธ์ โดยสามารถใส่แค่ Keyword ท่ีต้องการค้นหาได้ 
ระบบจะแสดง ข้อมูลของผลการค้นหาขึ้นมาด้านล่าง  

ผลลัพธ์การค้นหา 

การค้นหาไมจ่ าเป็นต้องพิมพ์ข้อความเตม็ ผู้ใช้สามารถพิมพ์แคข้่อความบางสว่น ระบบจะค้นหาค า
ท่ี ตรงกนัมาเป็นผลการค้นหาได 
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การเข้าสู่ระบบงานวิทยานิพนธ์ 
         ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีต้องการเข้าใช้งานระบบให้กดที่ปุ่ม                                
ตรง กลางหน้า หรือกดท่ีปุ่ม                 

หากนักศึกษายังไม่มีUsername และ 
Password ให้สมัครใช้งาน โดยกดปุ่ม
สมัครการใช้งาน 
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การสมัครใช้งานระบบงานวิทยานิพนธ ์ 
         ให้นักศึกษากรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะใช้รหัสนักศึกษาท่ีระบุมาเป็น  
Username โดยกรุณาเลือกข้อมูลหมู่เรียนและอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ถูกต้อง หากในระบบไม่มีข้อมูล
หมู่เรียนหรือ อาจารย์ท่ีปรึกษาปรากฏให้เลือก ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าท่ีงานบัณฑิตศึกษาเพื่อ
เพิ่มข้อมูลให้ก่อนสมัคร  
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หน้าแรกของระบบนักศึกษา  
 

เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเมนูการใช้งานระบบงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ด้านบนของเว็บไซต์ โดยมีเมนูใช้งานดังนี้ 
 

ใช้เพื่อกลับสู่หน้าแรกของระบบ  
 

1 2 3 4 

ใช้เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และแก้ไข Password  
 ใช้เพื่อการส่งเอกสารงานวิทยานิพนธ์ 
 ใช้เพื่อออกจากระบบหรือเสร็จการท างาน  
 

1 

2 

4 

3 
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หน้าประวัติส่วนตัว 
 

• ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา 

• รูปโปรไฟล์ 

คลิกเพ่ือเพ่ิมรูปโปรไฟล์ 
นามสกุล jpg, jpeg, png, 
bmp ขนาดไม่เกิน 2MB 

เท่านั้น  
 

คลิกเพื่อขอแก้ไขข้อมูล 
 

เมื่อนักศึกษาแก้ไข
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย 
กดปุ่มยื่นแก้ไขข้อมูล 
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• ข้อมูลส่วนตัว 

• เปลี่ยน Password 
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หน้าส่งเอกสาร  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เมื่อนักศึกษาต้องการส่งเอกสารต่าง ๆ ในระบบงานวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาเข้าท่ีเมนู ใน
ระบบ 
จะแสดงข้อมูลที่นักศึกษาเคยบันทึกไว้ในระบบโดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้  
 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษา  
 

2. ชื่อผลงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทย-อังกฤษ  
 

3. ประเภทของผลงาน  
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4. ส่งเอกสารตามล าดับงาน 1-15 ขั้นตอน 
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ในส่วนส่งเอกสารตามขั้นตอน 

    ระบบงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา จะมีขั้นตอนทั้งหมด 15 ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 3 สถานะ  
ตามสถานะของ การส่งเจ้าหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ก าลังด าเนินการ ยังไม่ส่งเอกเอกสารให้กับสารให้เจ้าหน้าท่ี 
2. อยู่ระหว่างการด าเนินการ รอเจ้าหน้าท่ีตอบรับ 
3. ด าเนินการ เสร็จสิ้นเจ้าหน้าท่ีรับแล้ว  

ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

1. สถานะ ก าลังด าเนินการ ยังไม่ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ี 
     เริ่มต้นการส่งเอกสาร ให้นักศึกษา Download ค าร้องเอกสารแต่ละขั้นตอนมาเก็บไว้  

เพื่อน าไป กรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้วแนบกลับมาในระบบหลังจากที่เซ็นเอกสารครบถ้วน 
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้  Scan หรือแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF เพื่อแนบกลับเข้าสู่ระบบ  
และสามารถแนบเอกสารประกอบได้อีก  
1 ฉบับ (หากมี)  
หลังจากแนบเอกสารครบถ้วนตามท่ีต้องการแล้ว จากนั้นให้นักศึกษาคลิกท่ี  
แล้วกดท่ีปุ่ม                                เพื่อยืนยันการส่งเอกสาร เป็นการเสร็จสิ้นสถานะแรก  
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2.  อยูร่ะหว่างการด าเนินการ รอเจ้าหน้าท่ีตอบรับ 
               เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนท่ี 1 ระบบจะแสดงสถานะ รอเจ้าหน้าท่ีอนุมัติ เจ้าหน้าท่ีจะได้รับ 
การแจ้ง เตือนให้ตรวจสอบข้อมูลที่นักศึกษาส่งเอกสารไป ในขั้นตอนนี้นักศึกษาสามารถด าเนิน 
การส่งเอกสารใน ขั้นตอนอื่นได้พร้อม ๆ กัน หากได้รับการเซ็นเอกสารชิ้นนั้นเรียบร้อยแล้ว  

3. ด าเนินการ เสร็จสิ้นเจ้าหน้าท่ีรับแล้ว 
              เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะท าการยืนยันการส่งเอกสาร 

ขั้นตอนนั้น หากมี เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องการส่งกลับให้กับนักศึกษา สามารถ Download  
เอกสารดังกล่าวได้ด้านล่างของ แถบแสดงสถานะ เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ ท าแบบนี ้
จนครบ 15 ขั้นตอน จึงสิ้นสุด การส่งเอกสารท้ังหมด  
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