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1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกจิศึกษา 

(ส าหรับนักศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© 2021, Information Center Arit : RBRU. 

2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 

วิธีการเข้าสู่โปรแกรม 

มีขั้นตอนดังนี ้

 พมิพ์ URL : https://datacoop.rbru.ac.th 

 เลือกประเภท นักศึกษา 

 

 
 ใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบยืนยันตวัตน (Authentication) 

 

https://datacoop.rbru.ac.th/
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3 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

เมนู มีท้ังหมด 5 เมนู 

 
 เร่ิมแรกในการเข้าใช้งาน มี 2 เมนู ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมนู หลังจากนักศึกษา ได้รับการอนุมัต ิแบบแจ้งรายละเอียดการเข้าปฏิบัตสิหกิจศึกษา

(Application Form For Cooperative Education Program) จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 

ระบบจะมีเมนูเพิม่ขึน้มาอีก 3 เมนู ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ Dashboard แสดงสถานะและจ านวนเอกสาร  

หนา้กรอกแบบฟอร์ม แบบแจง้รายละเอียดการเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 
(Application Form For Cooperative Education Program)  

1 

2 

3 

4 

5 

หนา้เพ่ิมขอ้มูลสถานประกอบการ ในกรณีท่ีไม่มีสถานประกอบการใน
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

หนา้กรอกแบบฟอร์ม ใบสมคัรงานสหกิจศกึษา 
 (Cooperative Education Application Form)  

หนา้กรอกแบบฟอร์ม แบบขอ้มูลนกัศกึษาเตรียมสหกิจศกึษา เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์และพิจารณารับนกัศกึษาปฏิบติัสหกิจศกึษา  
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4 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 รายละเอยีดเมนูที่ 1 Dashboard 

o Dashboard แสดงจ านวน รออนุมัติ แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา (สหกิจ 01) คือ รอ

การพิจารณาจาก หวัหนา้สาขาวิชาหรืออาจารยท์ี่ปรึกษาในการอนุมติั แบบแจง้รายละเอียดการเขา้

ปฏิบติัสหกิจศึกษา (Application Form For Cooperative Education Program) 

 

 

 

 

 

 

 

 ปุ่ ม                 จากภาพที่1 ในคอลมัน์ผลพิจารณาคือ ปุ่ มแสดงรายละเอียดผล แบบ

แจง้รายละเอียดการเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา (Application Form For Cooperative 

Education Program) จากอาจารยท์ี่ปรึกษา 

o Dashboard แสดงจ านวน รออนุมัติ ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สหกิจ 03) , แบบข้อมูลนักศึกษาเตรียม

สหกิจศึกษา ฯ 

 คือ จ านวนเอกสารรอการพิจารณาจาก หวัหนา้สาขาวิชาหรืออาจารยท์ี่ปรึกษา เจา้หนา้ที่และ

หวัหนา้ศูนยส์หกิจและพฒันาอาชีพ ในการพิจารณาอนุมติั 2 เอกสารคือ 

1.ใบสมคัรงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form) 

2.แบบขอ้มูลนกัศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนกัศึกษาปฏิบติั

สหกิจศึกษา 

 

ภาพที่ 1 แสดงตาราง ติดตามสถานะ แบบแจง้รายละเอียดการเขา้ปฏิบตัิสหกจิศึกษา 

ภาพที่ 2 แสดงตาราง ติดตามสถานะ .ใบสมคัรงานสหกจิศึกษา และแบบขอ้มูลนกัศึกษาเตรียมสหกจิศึกษา  



 

© 2021, Information Center Arit : RBRU. 

5 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 ปุ่ ม            จากภาพที่2 ในคอลมัน์ผลพิจารณาคือ ปุ่ มแสดงรายละเอียดผลการอนุมติั 

จากหวัหนา้สาขาวิชา/อาจารยท์ี่ปรึกษา ,เจา้หนา้ที่และหวัหนา้ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันา

อาชีพ เอกสารดงัต่อไปน้ี 

1. ใบสมคัรงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form) 

2. แบบขอ้มูลนกัศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนกัศึกษาปฏิบติั

สหกิจศึกษา 

 

o Dashboard แสดงจ านวน เสร็จส้ิน คือ แสดงจ านวนเอกสารที ่สถานประกอบการไดพ้ิจารณา 

(อนุมติั/ไม่อนุมติั) แลว้ 

 
 

 รายละเอยีดเมนูที่ 2 แบบแจ้งรายละเอยีดการเข้าปฏบิัตสิหกจิศึกษา  

 คือ แบบฟอร์ม แบบแจง้รายละเอียดการเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา  (Application Form For Cooperative Education 

Program)  เม่ือกดปุ่ ม submit ระบบจะบนัทึกขอ้มูล และส่งค าร้องขอพิจารณาอนุมติัไปที่ e-mail หวัหนา้สาขาวิชา/อาจารยท์ี่

ปรึกษา เพื่อพิจารณาอนุมติั และระบบจะส่ง e-mail ตอบกลบัมาที่ e-mail ของนกัศึกษาภายใตโ้ดเมน  rbru.ac.th 

(xxxxx@rbru.ac.th) นกัศึกษาสามารถตรวจสอบได ้ใน กล่องจดหมาย หรือ จดหมายขยะ 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3 แบบฟอร์มแบบแจง้รายละเอียดการเขา้ปฏิบตัิสหกจิศึกษา  

ภาพที่ 3 แสดงตารางติดตามสถานะเสร็จส้ินจากสถานประกอบการ  
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6 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 รายละเอยีดเมนูที่ 3 เพิม่ข้อมูลสถานประกอบการ 

 คือหน้าแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลสถานประกอบการที่ ไม่มีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศสหกิจ

ศึกษา นักศึกษาสามารถเพิ่มได้ โดยข้อมูลสถานประกอบการที่เพิ่มไปน้ันต้องรอเจ้าหน้าที่อนุมัติก่อนโดยระบบจะ

ส่ง e-mail ค าขอไปยงัเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ หลังจากนักศึกษากดปุ่ มบันทึก (จึงจะสามารถเลือกข้อมูลสถาน

ประกอบ  ในแบบฟอร์มแบบข้อมูลนักศึกษาเตรียม       สหกิจศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับ

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอยีดเมนูที่ 4 หน้ากรอกแบบฟอร์ม ใบสมคัรงานสหกจิศึกษา  

(Cooperative Education Application Form) 

 คือ หนา้กรอกแบบฟอร์ม ใบสมคัรงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)  

 

 

 

ภาพที่ 4 แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลสถานประกอบการ/ขอ้มูลผูป้ระสานงาน  

ภาพที่ 5 หนา้กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงานสหกจิศึกษา  

(Cooperative Education Application Form) 
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7 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 รายละเอยีดเมนูที่ 5 แบบข้อมูลนักศึกษาเตรียมสหกจิศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์และพจิารณา

รับนักศึกษาปฏิบตัสิหกจิศึกษา 

คือ หนา้กรอกแบบฟอร์ม แบบขอ้มูลนกัศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับ

นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา จะบนัทึกไดก้ต่็อเม่ือ บนัทึกแบบฟอร์ม ใบสมคัรงานสหกิจศึกษา (สหกิจ 03) เรียบร้อยแลว้ 

 

 
 

หมายเหตุ : เม่ือนกัศึกษา บนัทึก 

1. ใบสมคัรงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form) 

2. แบบขอ้มูลนกัศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา 

เสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะส่ง e-mail ไปยงั  หวัหนา้สาขาวิชา/อาจารยท์ี่ปรึกษา เจา้หนา้ที่และหวัหนา้สหกิจศึกษาและ

พฒันาอาชีพ เพื่ออนุมติั พิจารณาเอกสาร และระบบจะส่ง e-mail ตอบกลบัมาที่ e-mail ของนกัศึกษาภายใตโ้ดเมน  

rbru.ac.th (xxxxx@rbru.ac.th) นกัศึกษาสามารถตรวจสอบได ้ใน กล่องจดหมาย หรือ จดหมายขยะ  

 

 

ภาพที่ 5 หนา้กรอกแบบฟอร์มแบบขอ้มูลนกัศึกษาเตรียมสหกจิศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนกัศึกษาปฏบิตัิ
สหกจิศึกษา 

(Cooperative Education Application Form) 

mailto:xxxxx@rbru.ac.th

