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วิธีการเข้ าสู่ โปรแกรม
มีข้ นั ตอนดังนี้
 พิมพ์ URL : https://datacoop.rbru.ac.th
 เลือกประเภท ผู้ดูแลระบบ

 ใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
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เมนูมที ้ งั หมด 6 เมนู
หน้า Dashboard แสดงจานวน เอกสารรอพิจารณา , จานวนสถานประกอบการ ,จานวนนักศึกษาที่
สมัครงานสหกิจศึกษา, จานวนนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ
หน้า ติดตามสถานะเอกสารของนักศึกษา ,และ เพิ่มสถานะการพิจารณจากสถานประกอบการ
หน้า เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ , จัดการ อนุมตั ิ/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสถานประกอบการ
หน้า เพิ่มข้อมูลตาแหน่งที่เปิ ดรับ และแสดงตาแหน่ง อัตราที่เปิ ดรับทั้งหมด
หน้า เพิ่ม/ลบ จัดการระยะเวลาการยื่นเอกสาร
หน้า พิมพ์รายงาน

เมนูที่ 1 Dashboard
หน้า Dashboard แสดงจานวน
1. เอกสารรอพิจารณา
2. จานวนสถานประกอบการ
3. จานวนนักศึกษาที่สมัครงานสหกิจศึกษา,
4. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ

ภาพที่ 1 แสดง Dashboard

 จากภาพที่ 1 เอกสารรอพิจารณา คือ ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(
สหกิจ 03) และ แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษา
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ที่ ผ่านการตรวจสอบและพิจารณา อนุมตั ิจาก หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึ กษา แล้ว
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ภาพที่ 2 ตารางแสดงเอกสารรอพิจารณา

จากภาพที่ 1 แสดงตารางเอกสารรอพิจารณา
 ปุ่ ม

คือปุ่ มแสดงรายละเอียดเอกสารดังนี้

1.แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าปฏิบตั ิสหกิจศึกษา (Application Form For Cooperative Education Program) (สหกิจ 01)
2.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03)
3. แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

 ปุ่ ม

ในคอลัมน์ สถานะอนุมตั ิ(อาจารย์) คือการแสดงรายละเอียด ผลพิจารณาเอกสาร
 1.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03)
 2. แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา
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 ปุ่ ม ในคอลัมน์ สถานะอนุมตั ิ(เจ้าหน้าที่) คือ
เอกสาร ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03) และแบบ
ข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา ยังไม่ได้รับการพิจารณา
เอกสาร ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03) และแบบ
ข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา ได้รับการพิจารณาแล้ว แต่มีเงื่อนไขในการอนุมตั ิ
เอกสาร ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03) และแบบ
ข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา ได้รับการพิจารณาไม่อนุมตั ิ

*หมายเหตุ : การเปลี่ยนสถานะเอกสารทุกครั้ง ระบบจะส่ ง e-mail ให้นกั ศึกษารับทราบ
 จากภาพที่ 1 จานวนสถานประกอบการ คือ แสดงชื่อ สถานประกอบการที่มีในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
ที่ได้รับการอนุมตั ิแล้ว

 จากภาพที่ 1 จานวนนักศึกษาสมัครงานสหกิจกิจศึ กษา คือ จานวนนักศึกษาที่ทา
1.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03)
2. แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา แล้ว
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จากภาพที่ 1 จานวนนักศึกษาที่ได้ รับการตอบรับจากสถานประกอบการ คือ แสดงจานวนนักศึกษาที่ได้รับ
การตอบรับจากสถานประกอบการ (อนุมตั ิและไม่อนุมตั ิ)

เมนูที่ 2 ติดตามสถานะเอกสาร
หน้าติดตามสถานะเอกสารของนักศึกษา , และ เพิ่มสถานะการพิจารณาจากสถานประกอบการ

ภาพที่ 3 ตารางแสดงติดตามสถานะ
เอกสาร



ปุ่ ม
จากภาพที่ 3 ในคอลัมน์ สถานะอนุมตั ิ (อาจารย์) และ คอลัมน์สถานะอนุมตั ิ (เจ้าหน้าที่)
แสดงสถานะอนุมตั ิและรายละเอียดการอนุมตั ิเอกสาร
1.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03)
2. แบบข้อมูลนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
จาก หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ปุ่ ม

จากภาพที่ 3 ในคอลัมน์ สถานะอนุมตั ิ (หัวหน้า) คือ สถานะอนุมตั ิ

1.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)(สหกิจ 03)
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2. แบบข้อมูลนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบต
ั ิสหกิจศึกษา

จากหัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


ปุ่ ม

จากภาพที่ 3 ในคอลัมน์ สถานะอนุมตั ิ สถานประกอบการ คือ สถานการณ์อนุมตั ิรบั

นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา จากสถานประกอบการ โดนเจ้าหน้าที่เป็ นผู้ update สถานะอนุมัติ

เมนูที่ 3 เพิม่ ข้ อมูลสถานประกอบการ
หน้าเพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ , จัดการอนุมตั ิ/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสถานประกอบการ

ภาพที่ 4 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสถานประกอบการ/ข้อมูลผูป้ ระสานงาน
งาน
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จากภาพที่ 4 แบบฟอร์ มเพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ / ข้อมูลผูป้ ระสานงานเข้าระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

ภาพที่ 5 ตารางจัดการข้อมูลสถานประกอบการ



งาน
จากภาพที่ 5 ตารางจัดการข้อมูลสถานประกอบการลงระบบสารสนเทศสหกิ
จศึกษา อนุมตั ิ/แก้ไข/ลบ
 ปุ่ ม
จากภาพที่ 5 คือ ปุ่ มอนุมตั ิสถานประกอบการ จากนักศึกษากรอกข้อมูลสถาน
ประกอบการ เข้าสู่ ระบบ
 ปุ่ ม
จากภาพที่ 5 คือปุ่ มแก้ไขข้อมูลของสถานประกอบการที่มีอยูใ่ นระบบ
 ปุ่ ม
จากภาพที่5 คือปุ่ มลบข้อมูลสถานประกอบการที่มีอยูใ่ นระบบ

เมนูที่ 4 เพิม่ ตาแหน่ งที่เปิ ดรับ
หน้า เพิ่มข้อมูลตาแหน่งที่เปิ ดรับ และ แสดงตาแหน่งอัตราที่เปิ ดรับทั้งหมด

ภาพที่ 6 แบบฟอร์มเพิม่ ตาแหน่งที่เปิ ดรับ
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ภาพที่ แสดงตารางแสดงรายชื่อสถานประกอบการและข้อมูลตาแหน่งที่เปิ ดรับ



งาน

จากภาพที่ 7 ตารางแสดงรายชื่อสถานประกอบการและข้อมูลตาแหน่งที่เปิ ดรับ
 ปุ่ ม
จากภาพที่ 7 คือปุ่ มแสดงรายละเอียดตาแหน่งที่เปิ ดรับของสถาน
ประกอบการนั้น ๆ

เมนูที่ 5 หน้ า เพิม่ /ลบ จัดการระยะเวลาการยื่นเอกสาร
หน้า จัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ระยะเวลาการยืน่ เอกสาร ในระบบ

ภาพที่ 8 แบบฟอร์มกาหนดระยะเวลายืน่ เอกสาร
งาน

ภาพที่ 9 ตารางแกไ้ ข/ลบ ข้อมูลกาหนดระยะเวลายืน่ เอกสาร
งาน
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เมนูที่ 6 หน้ าพิมพ์รายงาน
หน้า พิมพ์รายงานมี 2 ส่วน
 ส่วนที่ 1 ค้นหาชื่อสถานประกอบการที่จะพิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10 แบบฟอร์มการค้นหาสถานประกอบการ
งาน
 ส่วนที่ 2 แสดงรายชื่อนักศึกษาที่สมัครสถานประกอบการนั
้ น ๆ รายละเอียดต่าง ๆ และการจัดส่ง
เอกสาร

ภาพที่ 11 ตารางข้อมูลแสดงรายชื่อนักศึกษาที่สมัคร สถานประกอบการที่คน้ หา

 ปุ่ ม

งาน

จากภาพที่ 11 คือ ปุ่ ม พิมพ์รายงานตามข้อมูล ที่ทาการค้นหา
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