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

 ใช้ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดียวกับระบบบริการการศึกษา (REG)
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หน้า Dashboard แสดงจานวน
1. เอกสารรอพิจารณา (สหกิจ 01)
2. เอกสารรอพิจารณา (สหกิจ 01)(รอพิจารณาอีกครั้ง)
3. เอกสารรอพิจารณา (ใบสมัครงานสหกิจศึกษา,แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจ)
4. เอกสารรอพิจารณา (ใบสมัครงานสหกิจศึกษา,แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจ)
(รอพิจารณาอีกครั้ง)

เมนูมที ้ งั หมด 3 เมนู

หน้า ติดตามสถานะเอกสารของนักศึกษา
ออกจากระบบ

เมนูที่ 1 Dashboard
หน้า Dashboard แสดงจานวน
1.
2.
3.
4.

3

เอกสารรอพิจารณา (สหกิจ 01)
เอกสารรอพิจารณา (สหกิจ 01)(รอพิจารณาอีกครั้ง)
เอกสารรอพิจารณา (ใบสมัครงานสหกิจศึกษา,แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจ)
เอกสารรอพิจารณา (ใบสมัครงานสหกิจศึกษา,แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจ) (รอพิจารณาอีกครั้ง)

ภาพที่ 1 แสดง Dashboard

 จากภาพที่ 1 พิจารณาเอกสาร (สหกิจ 01) คือ พิจารณาแบบแจ้งรายละเอียดการเข้าปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
(Application Form For Cooperative Education Program)(สหกิจ 01) นักศึกษา ดังตารางตัวอย่างดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงตารางพิจารณาเอกสาร (สหกิจ01)
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 ปุ่ ม
จากภาพที่ 2 คือปุ่ มแสดงสถานะพิจารณาเอกสาร และเมื่อคลิกที่ปมจะแสดงข้
ุ่
อมูล
นักศึกษา และหน้าต่างพิจารณา แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าปฏิบตั สิ หกิจศึกษา (สหกิจ 01) ดังตัวอย่าง
ภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3 แบบฟอร์มการพิจารณาเอกสาร (สหกิจ01)

 จากภาพที่ 1 พิจารณาเอกสาร (สหกิจ 01)(รอพิจารณาอีกครั้ง) คือ พิจารณาแบบแจ้งรายละเอียดการเข้า
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา (Application Form For Cooperative Education Program)(สหกิจ 01) นักศึกษาในกรณี ที่
อนุมตั ิแบบมีเงื่อนไข หรื อไม่อนุ มตั ิ ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 4 ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผา่ นการอนุมตั ิ หรื อมีการอนุมตั ิแบบมีเงือ่ นไข



ปุ่ ม

จากภาพที่ 4 คือปุ่ มการแก้ไขเปลี่ยนสถานะ การพิจารณาเอกสาร
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 จากภาพที่ 1 พิจารณาเอกสาร ใบสมัครงานสหกิจศึ กษา ,แบบข้ อมูลนักศึกษาเตรี ยมวิชาสหกิจศึกษาฯ คือ
- พิจารณาเอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา(Cooperative Education Application) (สหกิจ 03)
- พิจารณาเอกสารแบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับ
นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษานักศึกษา

ภาพที่ 5 ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาที่รอการพิจารณาเอกสาร สหกิจ03 และแบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมวิชาสหกิจศึกษา





ปุ่ ม
จากภาพที่ 5 ในคอลัมน์ ใบสมัครงานสหกิจศึกษา,คอลัมน์แบบข้อมูลนักศึกษา
เตรี ยมสหกิจคือ ปุ่ มแสดงรายละเอียดเอกสารของนักศึกษาเป็ น PDF
ปุ่ ม
จากภาพที่ 5 คือ ปุ่ มพิจารณาเอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สหกิจ 03) และ
เอกสารแบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ และพิจารณารับนักศึกษา
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

จากภาพที่ 1 พิจารณาเอกสาร ใบสมัครงานสหกิจศึ กษา ,แบบข้ อมูลนักศึกษาเตรี ยมวิชาสหกิจศึกษาฯ(รอ
พิจารณาอีกครั้ง) คือ
- พิจารณาเอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา(Cooperative Education Application) (สหกิจ 03)
- พิจารณาเอกสารแบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับ
นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา อีกครั้งในกรณี ที่ อนุมตั ิแบบมีเงื่อนไข หรื อไม่อนุมตั ิ ดังภาพตัวอย่าง
ต่อไปนี้

ภาพที่ 6 ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาที่รอการพิจารณาเอกสาร สหกิจ03 และแบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมวิชาสหกิจศึกษา อีกครั้ง
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จากภาพที่ 6 ในคอลัมน์ พิจารณาเอกสาร คือปุ่ มดูเอกสารดังต่อไปนี้ในรู ปแบบPDF
 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา(Cooperative Education Application) (สหกิจ 03)
 แบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับ
นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
 ปุ่ ม
จากภาพที่ 6 ในคอลัมน์ สถานะ คือ ปุ่ มแสดงสถานะการพิจารณาเอกสารใบสมัคร
งานสหกิจศึกษา(Cooperative Education Application) (สหกิจ 03) และแบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยม
สหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา สามารถ
ปรับเปลี่ยนสถานะการพิจารณาได้ที่ปุ่มนี้


ปุ่ ม

หมายเหตุ :
- ทุก ๆ ครั้งในการพิจารณาเอกสาร เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ ระบบจะส่ ง e-mail ไปยังนักศึกษาโดยอัตโนมัติ
- ในการส่ งคาขอพิจารณาเอกสารจากนักศึกษา ระบบจะส่ ง e-mail มายัง หัวหน้าสาขาวิชาหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
ที่กล่องจดหมาย หรื อจดหมายขยะ ใน e-mail โดเมนของมหาวิทยาลัย เช่น xxx@rbru.ac.th

เมนูที่ 2 ติดตามเอกสารนักศึกษา
หน้าแสดงรายละเอียดสถานะเอกสาร (ใบสมัครงานสหกิจศึกษา และแบบข้อมูลแบบข้อมูล
นักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับนักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา) ตั้งแต่
สถานะอนุมตั ิ (หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึ กษา) -> สถานการณ์อนุมตั ิ(ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
-> สถานะสถานประกอบการ

ภาพที่ 7 ตารางติดตามสถานะเอกสารของนักศึกษา
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 ปุ่ ม
จากภาพที่ 7 ในคอลัมน์ สถานะอนุมตั ิ(ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) คือ ปุ่ ม
แสดงสถานะการพิจารณาเอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา(Cooperative Education Application)
(สหกิจ 03) และแบบข้อมูลนักศึกษาเตรี ยมสหกิจศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณารับ
นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา จากเจ้าหน้าที่และหัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เมนูที่ 3 ออกจากระบบ
-

ออกจากระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
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