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ระบบแจ้งส ำเร็จกำรศึกษำออนไลน์ 

 
 เป็นระบบที่พัฒนาเพย่มเตยมต่อจากระบบบรยการการศึกษา ของมหาายทมาลัมมหาจลาาลงกรมราชายทมาลัม เพื่อบรยการให้
นยสยตสามารถแจ้งคาามจ านงขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ และเจ้าหน้าที่สามารถตราจสอบรามชื่อนยสยตเพื่อเสนอส าเร็จการศึกษาได้ 
โดมมีขั้นตอนการท างานดังน้ี 
 

ก ำหนดข้อมูลระบบ 
ก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำ 

ก าหนดช่างาัน เาลา เปิดให้นยสยตแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์  

1. เรีมกเมนู  
ระบบ กลุ่มเมน ู เมน ู

ลงทะเบีมน ข้อมูลระบบ ปฎิทินการศึกษา 

 

 
หน้ำจอก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำ 

2. เลือกรามการปฏยทยน และระบลข้อมลูปีภาคการศึกษา 
3. ก าหนดรหัสปฎยทยนช่างาันที่เปิดให้นยสยตแจ้งส าเร็จการศึกษา และ ก าหนดข้อมูลาัน - เาลาจากถึง 
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น ำเข้ำรำยชื่อและอนมุตัิผลกำรแจ้งส ำเร็จกำรศึกษำออนไลน ์
เป็นระบบท่ีพัฒนาเพย่มเตยมต่อจากระบบบรยการการศึกษา ของมหาายทมาลัมมหาจลาาลงกรมราชายทมาลัม เพื่อบรยการให้นยสยต

สามารถแจ้งคาามจ านงขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ และเจ้าหน้าท่ีสามารถตราจสอบรามช่ือนยสยตเพื่อเสนอส าเร็จการศึกษาได้  

โดมมีขั้นตอนการท างานดังน้ี 

1. เรีมกเมนู  
ระบบ กลุ่มเมน ู เมน ู

ระบบาัดผลและประมาลผล ระบบงานส าเร็จการศึกษา ท ารายชื่อเสนอส าเรจ็การศึกษา 

 

2. คลยก   ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับน าเข้าข้อมูล รามช่ือที่แจ้งคาามจ านงส าเร็จ
การศึกษาออนไลน์ 

 

 
 

3. สามารถระบลเงื่อนไขการเรีมกข้อมูลนยสยตทีม่ื่นคาามจ านงขอส าเร็จการศึกษา ประกอบด้าม  
• ส่านจัดการศึกษา  
• ระดับ 
• รล่น  / หมู่เรีมน 
• รหัสนยสยต 
• สถานะค าร้อง ประกอบด้าม  
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รามการ ค าอธยบาม 
10 : ส่งรามการ  เป็นสถานะค าร้องทีเ่กยดจากนยสยตมื่นส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 

30 : รับรามการ  เป็นสถานะค าร้องที่อมู่ระหา่างการด าเนยนการโดมเจ้าหน้าที่ท าการปรับสถานะ
จาก 10 : ส่งรามการ เป็น 30 : รับรามการ จึงจะสามารถน าเข้ารามช่ือเสนอ
ส าเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ 

40 : มกเลยกโดมเจ้าหน้าท่ี  เป็นสถานะค าร้องที่ปรับโดมเจ้าหน้าที่  ไม่สามารถท ารามช่ือเสนอส าเร็จ
การศึกษาได้ 

50 : รอสภาอนลมัตย  เป็นสถานะค าร้องที่อมู่ระหา่างการรอสภาอนลมัตย โดมระบบจะปรับสถานะจาก 
30 : รับรามการ เป็น 50 : รอสภาอนลมัตย ให้อัตโนมัตยเมื่อน าเข้ารามช่ือเสนอ
ส าเร็จการศึกษาแล้า 

60 : ไม่อนลมัตย  กรมีนยสยตไม่ได้รับการอนลมัตยส าเร็จการศึกษา (สถานะ เสนอส าเร็จ เป็น N : ไม่
อนลมัตย ) ระบบจะปรับสถานะค าร้องเป็น 60 : ไม่อนลมัตย ให้อัตโนมัตย 

70 : ด าเนยนการแล้า / อนลมตัย  หากนยสยตได้รับการอนลมัตยส าเร็จการศึกษา (สถานะ เสนอส าเร็จ เป็น Y : อนลมัตย ) 
ระบบจะปรับสถานะค าร้องเป็น 70 : ด าเนยนการแล้า / อนลมัตย ให้อัตโนมัตย 

 
4. เจ้าหน้าท่ีต้องท าการปรับสถานะค าร้องจาก 10 : ส่งรามการ เป็น 30 : รับรามการ โดมสามารถปรับสถานะเป็นรามคน 

หรือ เป็นชลดได้ 
4.1 ปรับรามคน  

โดมการเลือกปรับรามการในคอลัมน์สถานะค าร้องรามนยสยต 
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4.2 ปรับเป็นชลด 
โดมการเลือกปรับสถานะค าร้องเป็นชลด จากนั้นคลยก Process ระบบจ าท าการปรับสถานะค าร้องให้นยสยต ตาม
เงื่อนไขที่ระบล ในข้อที่ 3 
 

 
 

5. เมื่อปรับสถานะค าร้องนยสยตที่ต้องการน าเข้ารามช่ือเสนอส าเร็จการศึกษา เป็น 30 : รับรามการ แล้า ให้ระบลาันที่

น าเสนอ จากนั้นคลยกปล่ม   ระบบจะท าการน าเข้ารามช่ือนยสยตที่แจ้งขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ ไปมัง
หน้าจอ ท ารามชื่อเสนอส าเร็จการศึกษา 
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6. จากนั้นเจ้าหน้าท่ีสามารถท ารามชื่อเสนอผู้ส าเร็จการศึกษา ตามกระบานการเดยมต่อไป 

ออกจำกระบบ  
เมื่อเสร็จสย้นการใช้งานระบบบรยการการศึกษาแล้า ท่านต้องคลยกเมนู ออกจำกระบบ  เพื่อป้องกันมยให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งาน

ระบบแทนตัาท่าน 
 

 รามชื่อน าเสนอผู้ส าเรจ็การศึกษา 


