


ข้ันตอนการลงทะเบียน 

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ  

ท ำกำร คลิกที่เมนู  ลงทะเบียน (จะปรำกฏหน้ำจอดัง รูปที่ 1 : หน้ำจอเมนูลงทะเบียน) 

 

รูปที่ 1 หน้าจอเมนูลงทะเบียน 

2. จำกน้ัน หำกต้องกำรเพิ่มรำยวิชำ ให้ คลิก  เพิ่มรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน (รูปที่ 1 : หน้ำจอเมนู
ลงทะเบียน) (จะปรำกฏหน้ำจอดัง รูปที่ 2 : หน้ำจอค้นหำรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน)  

 

รูปที่ 2 หน้าจอค้นหารายวิชาตามแผนการเรียน 

คลิก ลงทะเบียน 

คลิก เพิ่มแผนการเรียน 

 

คลิก ค้นหา 

 



3. ถ้ำหำกต้องกำรค้นหำตำมรหัสวิชำหรือชื่อวิชำ ให้กรอกข้อมูลที่ต้องกำร (ไม่ต้องกรอกก็ได้) 
จำกน้ัน คลิก  ค้นหำ (จะปรำกฏหน้ำจอดัง รูปที่ 3 : หน้ำจอเลือกรำยวิชำ)  

 

รูปที่ 3 หน้าจอเลือกรายวิชา 

4. กรณี ที่ต้องกำรลงหลำยรำยวิชำ ให้ ต๊ิก √ เลือกวิชำที่ต้องกำร จำกน้ัน คลิกปุ่ม  
กรณี ที่ต้องกำรลงเป็นรำยวิชำ ให้ คลิกปุ่ม         หลังชื่อวิชำน้ัน ได้เลย 

(รูปที่ 3 : หน้ำจอเลือกรำยวิชำ)  

 

รูปที่ 4 หน้าจอผลการเลือกรายวิชา 



5. หลังจำกเลือกรำยชื่อวิชำเรียบร้อยแล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 4 หน้ำจอผลกำรเลือกรำยวิชำ 

ถ้ำหำกต้องกำรลบรำยกำร ให้ คลิกปุ่ม  
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท ำกำรยืนยันกำรลงทะเบียน โดยคลิกที่ปุ่ม  

การดูข้อมูลแผนการเรียน หรือข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา 

 

รูปที่ 5 หน้าจอเมนูลงทะเบียน 

1. เมื่อเข้ำเมนูลงทะเบียนแล้ว จะสังเกตเห็น ปุ่ม แสดงแผนกำรเรียนของนักศึกษำ และ ปุ่มแสดงโครงสร้ำง
หลักสูตรของนักศึกษำ 

2. หำกต้องกำรดูข้อมูลแผนกำรเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม  
(จะปรำกฏหน้ำจอ ดังรูปที่ 6 หน้ำจอแสดงข้อมูลแผนกำรเรียน) 

 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูลแผนการเรียน 



3. หำกต้องกำรดูข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร ให้คลิกที่ปุ่ม  
(จะปรำกฏหน้ำจอ ดังรูปที่ 7 หน้ำจอแสดงข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร) 

 

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร 

 



ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา 

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ  
ท ำกำร คลิกที่เมนู  เพ่ิม - ถอนรำยวิชำ 

 

รูปที่ 1 หน้าหลัก 

2. จำกนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม   

 

รูปที่ 2 หน้าจอเมนูเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

คลิก 

คลิก เพิ่มรายวิชา 

 



3. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงยืนยันกำรเพิ่มรำยวิชำ ให้ คลิกท่ีปุ่ม   

 

รูปที่ 3 หน้าจอยืนยันการเพ่ิมรายวิชา 

4. จะปรำกฏหน้ำจอเพ่ิมรำยวิชำ ถ้ำต้องกำรเพ่ิมรำยวิชำเลือกเสรี ให้คลิกที่ปุ่ม  

ถ้ำต้องกำรเพ่ิมรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน ให้คลิกท่ีปุ่ม   
ดังรูปที่ 4  

 

รูปที่ 4 หน้าจอเพ่ิมรายวิชา 

 
 

 



5. จำกนั้นให้ระบุข้อมูลที่ต้องกำร คลิก    จะปรำกฏข้อมูล ดังรูปที่ 5  
ถ้ำต้องกำรเพ่ิมเป็นรำยวิชำให้ คลิกที่ปุ่ม   
ถ้ำต้องกำรเพ่ิมมำกกว่ำ 1 รำยวิชำ ให้ ติ้กถูก หน้ำรำยวิชำที่ต้องกำรจำกนั้น คลิกท่ีปุ่ม  

 

รูปที่ 5 หน้าจอค้นหาวิชาตามแผนการเรียน 

6. เมื่อกดเลือกรำยวิชำ จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยวิชำที่ได้ท ำกำรลงทะเบียนไว้ ดังรูปที่ 6  
สำมำรถลบรำยวิชำได้โดย คลิกท่ีปุ่ม     

จำกนั้น คลิกท่ีปุ่ม   

 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีลงทะเบียน 



7. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 7 ให้ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

จำกนั้น คลิก   

 

รูปที่ 7 หน้าจอตรวจสอบรายวิชาท่ีลงทะเบียน 

8. คลิก   

 

รูปที่ 8 หน้าจอยืนยันการเพ่ิมรายวิชา 

 



ขั้นตอนการตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ  
ท ำกำร คลิกที่เมนู  รำยงำนผลกำรลงทะเบียน 

 

รูปที่ 1 หน้าหลัก 

2. จำกนั้น ให้เลือกภำคกำรศึกษำ หำกต้องกำรค้นหำทุกภำคกำรศึกษำ ให้ต้ิกช่องเลือกทุกภำคกำรศึกษำ 

คลิก  ค้นหำ 

 

รูปที่ 2 หน้าจอค้นหาผลการลงทะเบียน 

คลิก 

คลิก ค้นหา 

 



3. เมื่อกดค้นหำจะแสดงข้อมูลผลกำรลงทะเบียนดังรูปที่ 3  
หำกต้องกำรดูรำยละเอียดของตอนเรียน สำมำรถท ำได้โดย คลิกท่ีสัญลักษณ์  

 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงผลการค้นหา 

4. จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยละเอียด ดังรูปที่ 4  

 

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงรายละเอียดของตอนเรียน 

 

 



5. กรณทีีต่้องกำรค้นหำเฉพำะภำคกำรศึกษำ ให้ติ้กช่องเลือกเฉพำะภำคกำรศึกษำ หน้ำจอจะแสดง ช่องปี
กำรศึกษำ และภำคกำรศึกษำ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องกำร จำกนั้น คลิก  ค้นหำ 

 

รูปที่ 5 หน้าจอค้นหาผลการลงทะเบียน 

 

6. เมื่อกดค้นหำจะแสดงข้อมูลผลกำรลงทะเบียนดังรูปที่ 6 

หำกต้องกำรพิมพ์รำยงำน ให้ คลิกท่ีปุ่ม  

 

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงผลการค้นหา 

 



7. จะปรำกฏหน้ำรำยงำนดังรูปที่ 7  

 

รูปที่ 7 ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน 

 



ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการเงิน / พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ  
ท ำกำร คลิกที่เมนู  ข้อมูลกำรเงิน / พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

 

รูปที่ 1 หน้าหลัก 

2. จำกนั้น จะปรำกฏหน้ำจอตรวจสอบข้อมูลกำรเงิน/พิมพ์ใบแจ้งหนี้ แสดงข้อมูลและสถำนะเอำไว้อย่ำง
ชัดเจนโดยกำรแบ่งเป็นสีๆ 3 สีด้วยกันคือ 

        สีขำว หมำยถึง ยังไม่ช ำระเงิน   สีเขียว หมำยถึง ช ำระเงินแล้ว 

   สีแดง หมำยถึง ยกเลิกรำยกำร 

 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงผลการเรียน 

คลิก 



3. หำกต้องกำรพิมพ์ ใบแจงช ำระคำธรรมเนียม / ใบเสร็จรับเงิน สำมำรถคลิกดูให้จำก คอลัมน์ 
เลขที่ใบแจ้งหนี้ เฉพำะที่สำมำรถเป็นยังไม่ช ำระเงิน ถึงจะสำมำรถดูได้ 

 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงผลการเรียน 

4. จะปรำกฏ ใบแจงช ำระคำธรรมเนียม / ใบเสร็จรับเงิน ดังรูปที่ 4  

 

รูปที่ 4 รายงาน มสด.29 



ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน 

1. เมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรำยชื่อเมนูทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำจอ  
ท ำกำร คลิกที่เมนู  ตรวจสอบผลกำรเรียน 

 

รูปที่ 1 หน้าหลัก 

2. จำกนั้น จะปรำกฏหน้ำจอแสดงผลกำรเรียน โดยแยกตำมปีกำรศึกษำ และภำคกำรศึกษำ  
ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงผลการเรียน 

คลิก 



3. หำกต้องกำรออกรำยงำน มสด.29 ให้เลื่อนไปยังด้ำนล่ำงของหน้ำจอจะสังเกตเห็นปุ่มออกรำยงำนมสด.29 

จำกนั้น คลิก  

 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงผลการเรียน 

4. จะปรำกฏรำยงำน มสด.29 ดังรูปที่ 4  

 

รูปที่ 4 รายงาน มสด.29 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งานยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
(ส าหรับนักศึกษา) 

 

 
 
 

 

ระบบบริหารการศึกษา 
(SDU-EDU 4.0) 



 

 

 
สารบัญ 

หัวเรื่อง หน้า 
1. การเข้าใช้งานระบบ (Login) ...................................................................................................................... 2 

2. ระบบขอส าเร็จการศึกษา ........................................................................................................................... 3 

2.1 ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ............................................................................................................. 3 

 
 



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือการใช้งานยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 
 

 
 

หน้า 2 ของ 13 
 

1. การเข้าใช้งานระบบ (Login) 
 ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษา โดยเรียกใช้งานจาก URL : http://academic.dusit.ac.th  
จากนั้นหน้าจอแสดงหน้าแรกของระบบเพ่ือเข้าใช้งานระบบบริหารการศึกษา มีข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล ชื่อผู้ใช ้
2) ระบุข้อมูล รหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเข้าใช้งานระบบ  

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

 
 เมื่อท าการ Login เข้าสู่ระบบบริหารการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรก ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหน้าแรกระบบบริหารการศึกษา 

 
  



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือการใช้งานยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 
 

 
 

หน้า 3 ของ 13 
 

2. ยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 
เป็นส่วนของข้อมูลยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาต้องด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 

ให้ถูกต้องและเรียบร้อย เมื่อท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นรายชื่อเมนูทางด้านซ้าย  
ของหน้าจอ ผู้ใช้งานท าการคลิกเมนู ยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา เพ่ือด าเนินการยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 

 
2.1 ยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลการยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการ 
ยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษาได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอยื่นร้องขอส าเร็จการศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลร้องขอส าเร็จการศึกษา 

  



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือการใช้งานยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 
 

 
 

หน้า 4 ของ 13 
 

 ในหน้าจอยื่นร้องขอส าเร็จการศึกษา จะมีแถบเมนูทั้งหมด 3 แถบ ดังนี้  

1. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ผู้ใช้งานด าเนินการคลิกทีแ่ถบ  
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา ข้อมูลการศึกษาเดิม ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน .ให้ครบถ้วนและถูกต้อง  

จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 

 

 2.ตรวจสอบผลการศึกษา ผู้ใช้งานด าเนินการคลิกท่ีแถบ   
เพ่ือตรวจสอบผลการศึกษา  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอตรวจสอบผลการศึกษา  
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 3.ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้งานด าเนินการคลิกท่ีแถบ  
เพ่ือยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

  



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือการใช้งานยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 
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 1. ข้อมูลการลงทะเบียน คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
การลงทะเบียน  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลการลงทะเบียน 

 
 (1)  ข้อมูลรายละเอียดวิชา ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลรหัสวิชาได้ โดยคลิกที่  
รหัสวิชา ที่ต้องการตรวจสอบ  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดวิชา  
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 (2)  รายละเอียดข้อมูลตอนเรียน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลตอนเรียนได้  
โดยการคลิกท่ี ข้อมูลตอนเรียน ที่ต้องการตรวจสอบ  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลตอนเรียน 

 
 (3)  ข้อมูลผู้ด าเนินการ ผู้ใชง้านสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ด าเนินการได้  
โดยการคลิกท่ี ข้อมูลผู้ด าเนินการ ที่ต้องการตรวจสอบ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลข้อมูลผู้ด าเนินการ 
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 (4)  พิมพ์รายงานการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายงานได้ โดยการคลิกปุ่ม 

 เพ่ือพิมพ์รายงายข้อมูล  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอพิมพ์รายงานการลงทะเบียน 
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 2. การพิมพ์โครงสร้างหลักสูตร คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์โครงสร้าง
หลักสูตร  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการพิมพ์โครงสร้างหลักสูตร 
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 3 ยืนยันขอส าเร็จการศึกษา เมื่อผู้ใช้งานด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 

สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือยื่นยันขอส าเร็จการศึกษา ระบบจะท าการบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอแถบเมนูตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา  ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอยืนยันขอส าเร็จการศึกษา 

 
  



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือการใช้งานยื่นค าร้องส าเร็จการศึกษา 
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 พิมพ์ข้อมูลนักศึกษา ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการพิมพ์ข้อมูลนักศึกษาได้ โดยการคลิกปุ่ม 

 เพ่ือพิมพ์ข้อมูลนักศึกษา  ดังภาพ 
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รูปภาพ แสดงหน้าจอยืนยันขอส าเร็จการศึกษา 
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1. การเข้าใช้งานระบบ (Login) 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษาได ้โดยเรียกใช้งานจาก URL : http://academic.dusit.ac.th 

จากนั้นหน้าจอแสดงหน้าแรกของระบบเพ่ือเข้าใช้งานระบบบริหารการศึกษา มีข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 
1) ระบุข้อมูล ชื่อผู้ใช้ 
2) ระบุข้อมูล รหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเข้าใช้งานระบบ  

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

 
2. ระบบรายงานตัวบัณฑิต 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการระบบรายงานตัวบัณฑิต เมื่อท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็น 
รายชื่อเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ผู้ใช้งานท าการคลิกที่เมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักระบบรายงานตัวบัณฑิต 

  

http://academic.dusit.ac.th/
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3. ตั้งค่าระบบ 
เป็นการตั้งค่าระบบรายงานตัวบัณฑิต ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิม / แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ 
3.1 ก าหนดรอบการรายงานตัวบัณฑิต 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลการก าหนดรอบการรายงานตัวบัณฑิต ซึ่งสามารถค้นหา 
ข้อมูล เพ่ิม / แก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลก าหนดรอบการรายงานตัวบัณฑิตได้ ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G11 ก าหนดรอบการรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูข้อมูลก าหนดรอบการรายงานตัวบัณฑิต 

 
การค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีที่รับปริญญา ที่ต้องการค้นหา 

2) เลือกข้อมูล รอบรายงานตัวบัณฑิต ที่ต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลรอบการรายงานตัวบัณฑิต 

  



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือระบบรายงานตวับัณฑิต 
 

หน้า  3 

การเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ โดยคลิกปุ่ม  เพ่ิมข้อมูลก าหนดรอบ
การายงานตัวบัณฑิต ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีที่รับปริญญา ที่ต้องการบันทึก 

2) หลังจากเลือกปีที่รับปริญญาแล้ว ข้อมูลรอบรายงานตัวบัณฑิต จะแสดงข้อมูลให้เอง 

3) ระบุข้อมูล วันที่รายงานตัวบัณฑิต ที่ต้องการบันทึก 

4) เลือกข้อมูล สถานะ ที่ต้องการบันทึก 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลก าหนดรอบการรายงานตัวบัณฑิต 

 

การเลื่อนรับรายงานตัวบัณฑิต คลิกปุ่ม  เพ่ือดูข้อมูลรอบการเลื่อนรับรายงานตัว
บัณฑิต ดังนี้ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลการเลื่อนรับรายงานตัวบัณฑิต 
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เพิ่มนักศึกษาเลื่อนรับรายงานตัวบัณฑิต คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายชื่อ
นักศึกษาเลื่อนรับรายงานตัวบัณฑิต ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล รหัสนักศึกษา ที่ต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

3) ระบุข้อมูล สาเหตุที่เลื่อนรับ ที่ต้องการบันทึก 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิมนักศึกษาเลื่อนรับรายงานตัวบัณฑิต 

 

รายละเอียด ผู้ใช้งานด าเนินการคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือดูข้อมูลรายละเอียดข้อมูลรอบ
รายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดรอบขอส าเร็จการศึกษา 
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การเพิ่มรอบส าเร็จการศึกษา ด าเนินการคลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรอบส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีเทอม / การศึกษา ที่ต้องการ 

2) เลือกข้อมูล รอบท่ี ที่ต้องการ 

3) เลือกข้อมูล ระดับปริญญา ที่ต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

5) ติ๊กเลือก  รายการที่ต้องการบันทึก 

6) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิมรอบส าเร็จการศึกษา 

 

รายช่ือนักศึกษา ผู้ใช้งานด าเนินการได้ โดยคลิกปุ่ม  เพ่ือดูข้อมูลรายชื่อนักศึกษา 
ดังนี้ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลรายชื่อนักศึกษา 
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การลบข้อมูล สามารถด าเนินการได้ โดยคลิกปุ่ม  เพ่ือลบข้อมูลดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการลบข้อมูล 

 

3.2 ก าหนดรับปริญญาบัตร 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลก าหนดรับปริญญาบัตร ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูล  

เพ่ิม / แก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลก าหนดรับปริญญาบัตร ได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G12 ก าหนดรับปริญญาบัตร 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูข้อมูลก าหนดรับปริญญาบัตร 

  



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือระบบรายงานตวับัณฑิต 
 

หน้า  7 

การค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1) เลือกข้อมูล ปีที่รับ ที่ต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล 

 
การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลก าหนดการรับปริญญาบัตร ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ โดยคลิกปุ่ม 

 เพ่ือเพ่ิมข้อมูลก าหนดการรับปริญญาบัตร ดังนี้ 
1) ระบุข้อมูล วันที่เริ่มซ้อม ที่ต้องการบันทึก 

2) ระบุข้อมูล วันที่สิ้นสุดซ้อม ที่ต้องการบันทึก 

3) เลือกข้อมูล ปีท่ีรับปริญญาบัตร ที่ต้องการบันทึก 

4) ระบุข้อมูล วันที่รับปริญญาบัตร ที่ต้องการบันทึก 

5) ระบุข้อมูล รายละเอียด ที่ต้องการบันทึก 

6) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิม / แก้ไขข้อมูลก าหนดการรับปริญญาบัตร 
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รายละเอียดข้อมูลก าหนดการรับปริญญา ด าเนินการคลิกปุ่ม  เพ่ือดูข้อมูล
รายละเอียดก าหนดการรับปริญญา ดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลก าหนดการรับปริญญา 

 
การเพิ่มรอบรายงานตัวบัณฑิต ด าเนินการคลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรอบรายงาน

ตัวบัณฑิต ดังนี้ 
1) เลือกข้อมูล ปีท่ีรับปริญญา ที่ต้งการค้นหา 
2) เลือกข้อมูล รอบรายงานตัวบัณฑิต ที่ต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกข้อมูลรอบรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเพ่ิมรอบรายงานตัวบัณฑิต 

 
การลบข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการลบข้อมูล 
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4. ระบบรายงานตัวบัณฑิต 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการระบบรายงานตัวบัณฑิต ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิม / แก้ไขข้อมูล 

และลบข้อมูลได ้
4.1 รับช าระเงินผ่าน Counter 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรับช าระเงินผ่าน Counter ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิม /  
แก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลรับช าระเงินผ่าน Counter ได้ ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G21 รับช าระเงินผ่าน Counter 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูข้อมูลรับช าระเงินผ่าน Counter 

 
การค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยระบุข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 

 เพ่ือค้นหาข้อมูลได ้ดังภาพ 
1) ระบุข้อมูล รหัสนักศึกษา ทีต่้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล 
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4.2 แก้ไขรายงานตัวบัณฑิต 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลแก้ไขรายงานตัวบัณฑิต ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิม /  

แก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลรายงานตัวบัณฑิต ได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G22 แก้ไขรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูแก้ไขรายงานตัวบัณฑิต 

 
การแก้ไขรายงานตัวบัณฑิต ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล รหัสนักศึกษา ที่ต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

3) เลือกข้อมูล เลือกสถานที่รับครุย ที่ต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการแก้ไขรายงานตัวบัณฑิต 
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5) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งหนี้ช าระค่าธรรมเนียม 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอพิมพ์ใบแจ้งหนี้ช าระค่าธรรมเนียม 
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4.3 เพ่ิมรายงานตัวบัณฑิต 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ิมรายงานตัวบัณฑิต ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิม /  

แก้ไขข้อมูลและลบรายงานตัวบัณฑิต ได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G23 เพิ่มรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูเพิ่มรายงานตัวบัณฑิต 
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การค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการด้ ดังนี้ 
1) ระบุข้อมูล รหัสนักศึกษา ที่ต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 
3) ต๊ิกเลือกข้อมูล การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ต้องการ 
4) ติ๊กเลือกข้อมูล การจองชุดครุย ที่ต้องการ 
5) ระบุข้อมูล ส่วนสูง ที่ต้องการ 
6) ระบุข้อมูล ความยาวรอบอก ที่ต้องการ 
7) ระบุข้อมูล ความยาวแขน (วัดจากกลงหลังถึงฝามือ) ที่ต้องการ 
8) เลือกข้อมูล เลือกสถานที่รับชุดครุย ทีต่้องการ 

9) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล  
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4.4 ลบรายงานตัวบัณฑิต 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการลบข้อมูลรายงานตัวบัณฑิต ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิม /  

แก้ไขข้อมูลและลบรายงานตัวบัณฑิต ได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G24 ข้อมูลรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูลบรายงานตัวบัณฑิต 

 
การค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล รหัสนักศึกษา ที่ต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือลบข้อมูลรายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล 
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4.5 น าเข้าไฟล์ธนาคาร 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลน าเข้าไฟล์ธนาคาร ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูล เพ่ิม /  

แก้ไขข้อมูลและน าเข้าไฟล์ธนาคารได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G25 น าเข้าไฟล์ธนาคาร 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูน าเข้าไฟล์ธนาคาร 

 
การน าเข้าไฟล์การช าระเงินจากธนาคาร ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ไฟล์ธนาคาร ที่ต้องการอัปโหลด 

2) เลือกข้อมูล บัญชีธนาคาร ที่ต้องการอัปโหลด 

3) ติ๊กปุ่ม  หากเป็นไฟล์รูปแบบใหม่ 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ืออัปโหลดไฟล์ 

 
 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือน าเข้าไฟล์การช าระเงินจากธนาคาร 
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6) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการน าเข้าไฟล์ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการน าเข้าไฟล์การช าระเงินจากธนาคาร 

 
5. รายงานข้อมูล 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการระบบรายงานตัวบัณฑิต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถออกรายงานข้อมูลได้ ดังนี้ 
5.1 รายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต ซึ่งสามารถค้นหา 
ข้อมูล เพ่ิม / แก้ไขข้อมูลรายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิตได้ ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G51 รายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูรายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต 
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การออกรายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิตจ าแนกตามเจ้าหน้าที่รับเงิน สามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีที่รับปริญญา ที่ต้องการ 

2) เลือกข้อมูล รอบรายงานตัวบัณฑิต ที่ต้องการ 

3) ระบุข้อมูล วันที่ช าระเงิน ที่ต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการออกรายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิตจ าแนกตามเจ้าหน้าที่รับเงิน 

 
ตัวอย่างรายงานการรับเงินค่ารายงานตัวบัณฑิตจ าแนกตามเจ้าหน้าที่รับเงิน 
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5.2 รายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ซึ่งสามารถค้นหา 

ข้อมูล เพ่ิม / แก้ไขข้อมูลรายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G52 รายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูรายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย 

 
การออกรายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีท่ีรับปริญญา ที่ต้องการ 
2) เลือกข้อมูล รอบรายงานตัวบัณฑิต ที่ต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย 
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ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการสั่งจองชุดครุย 

 
 

5.3 รายงานรายชื่อขานนามรับปริญญาบัตร 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรายงานรายงานรายชื่อขานนามรับปริญญาบัตร ซึ่งสามารถ 

ค้นหาข้อมูล เพ่ิม / แก้ไขข้อมูลรายงานรายชื่อขานนามรับปริญญาบัตร ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบรายงานตัวบัณฑิต  
2) คลิกท่ีเมนู G53 รายงานรายช่ือขานนามรับปริญญาบัตร 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอหลักเมนูรายงานรายชื่อขานนามรับปริญญาบัตร 

 
การออกรายงานรายช่ือขานนามรับปริญญาบัตร สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปี / เทอม การศึกษา ที่ต้องการ 
2) เลือกข้อมูล รอบท่ี ที่ต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงานข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการออกรายงานรายชื่อขานนามรับปริญญาบัตร 

 



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารการศึกษา (SDU-EDU 4.0)  
คู่มือระบบรายงานตวับัณฑิต 
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ตัวอย่างรายงานรายช่ือขานนามรับปริญญาบัตร 
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