
คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาฯ 

 

     การเข้าสู่หน้าเว็บ (ผ่านหน้าเว็บมหาวิทยาลัย) 

1. เข้าจากทางหน้าเว็บ http://www.rmutp.ac.th/ 

 

2. เลือก “ระบบสารสนเทศ” 

 

3. ไปยังหน้าระบบสารสนเทศ 

 

 

http://www.rmutp.ac.th/


4. เลือก “ระบบงานสารสนเทศสหกิจนักศึกษา” 

 

5. ไปยังระบบสหกิจศึกษา 

 

*************************************************************************** 

การเข้าสู่ระบบ 

 

1. เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน โดยคลิกที่ไอคอน ซึ่งแยกเป็นโหมดส าหรับนักศึกษา และโหมดส าหรับอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่งานสหกิจ (กรณีอาจารย์ ให้เลือกโหมดทางขวามือ) 

                                    

 

http://203.158.144.140/coop


2. ใส่ Username และ Password ( RMUTP PASSPORT  : http://www.rmutp.ac.th/rmutp-

passport/ ) 

 

3. จากนั้นให้กดปุ่ม Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

4. หาก Login  ส าเร็จ ระบบจะน าเข้าสู่หน้าหลักของผู้ใช้งานแต่ละประเภท  

5. แต่หาก Login ไม่ส าเร็จ อาจมีสาเหตุจาก... 

- กรอก Username หรือ Password ผิด  

- เลือกโหมดการใช้งานผิดประเภท 

- ปัญหาอื่นๆ นอกเหนือจาก 2 กรณีข้างต้น ให้ท าการติดต่อผู้ดูแลระบบตาม email ที่ระบุไว้ 

 

*************************************************************************** 

  

http://www.rmutp.ac.th/rmutp-passport/
http://www.rmutp.ac.th/rmutp-passport/


     ผังงานระบบ ส าหรับกลุ่มผู้ใช้ “อาจารย์นิเทศ”  

เริ่ม 

แก้ไขข้อมูล 
ส่วนตัว 

เพ่ิม-ลบรายชื่อนักศึกษา 

ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 

 

  นักศึกษาท่ีดูแลถูกต้อง? 

 ข้อมูลถูกต้องแล้ว? 

ตรวจสอบข้อมูล 

ส่วนตัว 
 

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 

ที่อยู่ในตาราง 
 

 

ถูกต้อง 

ไมถู่กต้อง 

ไมถู่กต้อง 

ถูกต้อง 

รอนักศึกษาส่งแบบฟอร์ม 

หลังการสมัครสหกิจ 
 

 



  

 ฟอร์ม FM09-03 ผ่าน? 

 ก าหนดวันออกนิเทศครบ? 

รอนักศึกษาส่งแบบฟอร์ม 

FM09-03 ใหม่ 
 

 

ติดต่อและก าหนด 

วันออกนิเทศใหม่ 
 

 

ออกนิเทศนักศึกษา 
 

 

แจ้งสถานะแบบฟอร์ม 

FM09-03 เป็น “ไม่ผ่าน” 
 

 

กรอกแบบฟอร์ม FM09-09 

และ FM09-10 
 

 

ตรวจสอบฟอร์ม FM09-03 
 

 

ตรวจแบบฟอร์มทีน่ักศึกษา

ต้องส่งก่อนออกนิเทศ 
 

 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

รอนักศึกษาส่ง 

แบบฟอร์มใหม่ 
 

 แจ้งสถานะแบบฟอร์ม 

เป็น “ไม่ผ่าน” 
 

 

 แบบฟอร์มผ่าน? 

รอนักศึกษาส่งแบบฟอร์ม 
 

 

ไมค่รบ 

ครบ 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 



 

  

กรอกผลการประเมิน FM09-14 
 

 

ตรวจแบบฟอร์มที่นักศึกษาส่ง

และกรอกแบบประเมินผล 
 

 

รอนักศึกษาส่ง 

แบบฟอร์มใหม่ 
 

 แจ้งสถานะแบบฟอร์ม 

เป็น “ไม่ผ่าน” 
 

 

 แบบฟอร์มนักศึกษาผ่าน? 

รอนักศึกษาส่งแบบฟอร์ม 
 

 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

 ออกนิเทศครบแล้ว? 

ออกนิเทศนักศึกษา 

รอบถัดไป 
 

 

ติดต่อสถานประกอบการ 

เพ่ือขอรับผลประเมิน 
 

 

 มีหน้าที่กรอกผลประเมิน 
FM09-14? 

 ได้รับผลประเมินจากสถาน

ประกอบการ? 

รอรับผลประเมิน FM09-14 
 

 

ไม่ได้รับ 

ได้รับ 

ไม่มี 

มี 

ครบ 

ไม่ครบ 



  

จบ 

 การประเมินรายวิชา 
เสร็จสิ้นแล้ว? 

ใช่ 

กรอกแบบประเมิน 

ส่วนที่เหลือ 
 

 

ไม่ใช่ 



     การใช้งานในกลุ่มผู้ใช้ “อาจารย์นิเทศ” 

หน้าหลักของกลุ่มผู้ใช้ “อาจารย์นิเทศ” 

 

- แสดงรายชื่อและข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์นิเทศแต่ละท่าน 

- แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาเคยกรอกรายละเอียด  

- แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินต่างๆท่ีใช้ประเมินผลนักศึกษา (กดดูท่ีแถบด้านบนได้) 

 

*************************************************************************** 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

1. จากหน้าหลัก ให้ไปกดที่ “ข้อมูลส่วนตัว”  

2. จะไปยังหน้าส าหรับแก้ไขข้อมูลสส่วนตัว  

 

3. ให้ท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 

 

*************************************************************************** 



การเพิ่ม-ลบนักศึกษาในความดูแล 

1. จากหน้าหลัก ให้ไปกดท่ี “ตั้งค่าการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” 

2. จะไปยังหน้าการตั้งค่าดังนี้ 

 

3. ที่แถบการตั้งค่า ให้เลือกการปรับตั้งค่า “เพ่ิมรายชื่อในตาราง” หรือ “ลบรายชื่อในตาราง” 

4. กรอกรหัสนักศึกษาท่ีต้องการเพ่ิมหรือลด 

5. กดปุ่ม “ตั้งค่าใหม่” ระบบจะท าการแก้ไขค่าอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาให้ใหม่ 

6. กดปุ่มย้อนกลับเพ่ือกลับไปตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา  

 

*************************************************************************** 

การดูรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา 

1. จากหน้าหลัก จะแสดงรายชื่อนักศึกษา ให้ท าการค้นหานักศึกษาจากรายชื่อในตาราง 

2.  เมื่อพบรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการดูข้อมูล ให้กดคลิกที่ชื่อ 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับนักศึกษา และ รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสหกิจศึกษา 

 

 

*************************************************************************** 



การตรวจแบบฟอร์มนักศึกษา-แบบประเมิน 

1. จากหน้าหลัก ในแถบ “เอกสารระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา” 

2. ให้ไปกดที่ลิงก์แสดงสถานะการส่งเอกสาร ตามคอลัมน์แบบฟอร์มต่างๆ บนรายชื่อนักศึกษาท่ีต้องการ 

3. ระบบจะพาไปยังหน้าแบบฟอร์ม 

 

4. สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆของแบบฟอร์ม  

5. สามารถตรวจแบบฟอร์มได้ว่าผ่านหรือไม่ จากนั้นให้ท าการกดบันทึกค่า ซึ่งค่าการตรวจแบบฟอร์ม

ดังกล่าวจะแจ้งกลับไปยังนักศึกษาด้วย 

6. หมายเหตุ การอ่านแบบฟอร์ม จะสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดได้เฉพาะแบบฟอร์มที่นักศึกษาส่งแล้ว 

 

*************************************************************************** 

การกรอกแบบยืนยันการออกนิเทศ-แบบบันทึกการนิเทศ 

1. จากหน้าหลัก ในแถบ “การออกนิเทศสหกิจศึกษา” 

2. ให้ไปกดที่ลิงก์ “กรอกรายละเอียด” ในคอลัมน์แบบยืนยัน บนรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ 

3. ระบบจะพาไปยังหน้าแบบฟอร์ม 



 

 

4. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม จากนั้นให้ท าการบันทึกค่า 

5. สามารถกดพิมพ์แบบฟอร์มได้ (ต้องกดบันทึกค่าก่อน) 

6. หมายเหตุ การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มทั้งสอง จะสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดได้เมื่อนักศึกษาท า

การสมัครงานสหกิจและได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้วเท่านั้น 

*************************************************************************** 

การนัดเวลาออกสหกิจศึกษา 

1. จากหน้าหลัก ให้ไปกดท่ี Edit 

2. จะข้ึนแถบแก้ไขวันนัดการออกสหกิจศึกษาเพ่ิมที่ตัวตาราง 



 

3. เลือกวันที่ต้องการนัด (ตั้งค่าได้สูงสุด 4 ครั้ง) 

4. กด update เพ่ือบันทึกค่า 

 

*************************************************************************** 

การท าแบบประเมินนักศึกษา-แบบประเมินรายงาน 

1. จากหน้าหลัก ในแถบ “ผลคะแนนและการประเมินผลรายวิชา” 

2. ให้ไปกดที่ลิงก์แสดงสถานะการแบบประเมิน บนรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ 

3. ระบบจพพาไปยังหน้าแบบประเมิน 

 

4. ท าการกรอกแบบประเมิน คะแนนจะถูกค านวนโดยอัตโนมัติ 

5. กดบันทึกค่า เพ่ือบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบ 

6. เมื่อกรอกแบบประเมินครบ ระบบจะท าการค านวนคะแนนและตัดสินผลรายวิชาให้ทันที และแสดงผลไว้

ที่หน้ารวมในแถบ “ผลคะแนนและการประเมินผลรายวิชา” 

 

*************************************************************************** 


