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ระบบแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน ์(ส าหรับนิสิต) 
นิสิตสามารถแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ ผ่านทางระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ได้ตามช่วงวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ

ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี ้
1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
2. แจ้งส าเร็จการศึกษา  
3. ตรวจสอบผลการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 

1. เข้าสู่ระบบ 
นิสิต Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์  

วิธีใช้งาน 

1. ใหน้ิสิตคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหัสประจ าตัว และ รหัสผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 

 
 
 

 

 

รูปที่ 1 หน้าจอส าหรับป้อนรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 

 ป้อนรหัสประจ าตัวของนิสิต   

และรหัสผ่าน 

 คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” 
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2. แจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 
เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบบรกิารศกึษาเรียบร้อยแลว้ หากอยู่ในช่วงวัน-เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยฯ  เปิด
ให้นิสิตแจ้งความจ านงยื่นส าเร็จการศึกษาออนไลน์ และนิสิตมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จะ

ปรากฏเมนู   ดังรูปที่ 2  
  

   
รูปที่ 2 หน้าจอเมื่อนิสิต login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และอยู่ในช่วงแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน ์

 

วิธีใช้งาน 

1.   คลิกเมนู    
โดยเมนูจะปรากฏตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 อยู่ในช่วงวัน เวลาแจ้งส าเร็จการศกึษาออนไลน์ ตามทีม่หาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 นิสิตมสีถานภาพปกติ  
 นิสิตมีจ านวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสตูร (จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ผ่าน + จ านวน

หน่วยกิตท่ีไดร้ับเกรด I + จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่มเีกรดวา่ง มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ
จ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลกัสูตรของนิสติ) 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอค าช้ีแจงการยื่นส าเร็จการศึกษาออนไลน์ ให้นสิิตอ่านค าช้ีแจงอย่างละเอียดจากนั้น
คลิก  ดังรูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงเง่ือนไขการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน ์
 

3. ระบบแสดงหน้าจอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ที่อยู่ตามภูมิล าเนาเดิม ดังรูปท่ี 4 จากนั้นคลิกปุ่ม 

 
 

 

รูปที่ 4 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัว ที่อยู่ตามภูมิล าเนาเดิม 
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4. ระบบแสดงหน้าจอให้นิสติตรวจสอบและบันทึก/แก้ไขข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ดังรูปที่ 5       
ให้นิสิตตรวจสอบข้อมลูและท าการบันทึก/แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 

รูปที่ 5 หน้าจอตรวจสอบและบนัทึก/แก้ไขข้อมูลการศึกษา ข้อมลูที่อยู่ปัจจุบนั 
 

5. จากนั้ น ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ นิ สิ ตยืนยันการแจ้ งส า เร็จการศึ กษาออนไลน์   โดยคลิก  

 และคลิกปุ่ม     ดังรูปที่ 6 

 
 

รูปที่ 6 หน้าจอยืนยันการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน ์
 
 
 
 
 

 

ให้นิสิตบันทึก/แก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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6. เมื่อนิสิตยืนยันข้อมูลการแจ้งขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้แจ้งส าเร็จ
การศึกษาตรวจสอบสถานะการแจ้งขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ ดังรูปที่ 7 

 
 

    
 

 
 

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงผลการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ และตัวอย่างค าร้องขอส าเร็จการศึกษาออนไลน ์

 คลิกเพื่อดูผลการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์และ
พิมพ์เอกสารส าหรับแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 

คลิกเพื่อพิมพ์เอกสารค าร้อง
ส าเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ 
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3. ตรวจสอบผลการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 
เมื่อนิสิตท าการแจ้งความจ านงขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 แล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผล

การแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ได้จาก เมน ู     
 

  

  

รูปที่ 7 หน้าจอตรวจสอบผลการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์  

วิธีใช้งาน 

1. คลิกเมนู    
2. ระบบจะแสดงหน้าจอผลการแจ้งส าเรจ็การศึกษาออนไลน์ โดยแสดงข้อมูลดังนี้ 

 

รายการ ค าอธิบาย 
วันท่ี แสดงวันท่ีนิสิตแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 
สถานะ แสดงสถานะการแจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย 

- ส่งรายการ สถานะค าร้องทีเ่กิดจากนิสิตยื่นส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 
- รับรายการ สถานะค าร้องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีท าการปรับสถานะ   
จากส่งรายการ เป็น รับรายการ  

- ยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่ สถานะค าร้องที่ปรับโดยเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถท ารายช่ือเสนอ
ส าเร็จการศึกษาได้ 

- รอสภาอนุมัติ สถานะค าร้องที่อยู่ระหว่างการรอสภาอนุมัติ โดยระบบจะปรับสถานะ
จากรับรายการ เป็น รอสภาอนุมัติ ให้อัตโนมัติเมื่อน าเข้ารายช่ือเสนอส าเร็จการศึกษา
แล้ว 

- ไม่อนุมัติ กรณีนิสิตไม่ได้รับการอนุมัติส าเร็จการศึกษา (สถานะ เสนอส าเร็จ เป็น ไม่
อนุมัติ ) ระบบจะปรับสถานะค าร้องเป็น ไม่อนุมัติ ให้อัตโนมัติ 

- ด าเนินการแล้ว / อนุมัติ หากนิสิตได้รับการอนุมัติส าเร็จการศึกษา (สถานะ เสนอ
ส าเร็จ เป็น อนุมัติ ) ระบบจะปรับสถานะค าร้องเป็น ด าเนินการแล้ว / อนุมัติ ให้
อัตโนมัติ 
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รายการ ค าอธิบาย 

หมายเหต ุ แสดงข้อความหมายเหตุ บันทึกโดยเจ้าหน้าที่  
พิมพ์ แสดงสัญลักษณ์ 

  สามารถพิมพ์เอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ภายในปี/
ภาคการศึกษาที่แจ้งส าเร็จการศึกษาออนไลน์เท่านั้น 

 
   นิสิตสามารถแจ้งขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ปี/ภาคการศึกษา และเมื่อนิสิตท ารายการแจ้งส าเร็จ

การศึกษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎ เมนู      โดยนิสิตสามารถตรวจสอบผลการ
แจ้งส าเร็จการศึกษาย้อนหลังได้ กรณีที่เคยขอไปแล้ว และไม่ได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา นิสิตสามารถท า
รายการได้ในปีภาคต่อไป 


