
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 (กรณนีักศึกษา ให้เลือกโหมดทางซ้ายมือ) 

                                      

 

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 “นักศึกษา”  

เริ่ม 

 ต้องการท ารายการต่อ? 

 มีข้อมูลในฐานข้อมูลสหกิจ? 

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 

เพ่ือเข้าสมัครสหกิจ 
 

 

รอการตรวจแบบฟอร์ม 

FM09-01 
 

 

 ฟอร์ม FM09-01 ผ่านแล้ว? 

กรอกแบบฟอร์ม FM09-01 

แล้วส่งเข้าสู่ระบบ 
 

 

จบ 

ผ่าน 

ยังไมผ่่าน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

มี 

ไม่มี 



  

 สถานประกอบการตอบรับ? 

ออกฝึกสหกิจศึกษา 
 

 

ส่งแบบฟอร์มที่นักศึกษา

ต้องส่งก่อนออกนิเทศ 
 

 

แก้ไขแบบฟอร์ม 

แล้วส่งใหม่ 
 

 

แบบฟอร์มได้รับการแจ้ง 

สถานะว่า “ไม่ผ่าน” 
 

 

 แบบฟอร์มผ่าน? 

รอการตรวจแบบฟอร์ม 

FM09-02 
 

 

 ฟอร์ม FM09-02 ผ่านแล้ว? 

เพ่ิมข้อมูลต าแหน่งงาน 

และสถานประกอบการ 
 

 

รอทางคณะส่งรายชื่อ 

ให้สถานประกอบการยืนยัน 
 

 

 เลือกต ำแหนง่งำน 

ท่ีคณะจดัให้? 

ใส่ต าแหน่งงานแล้ว 

กรอกฟอร์ม FM09-02 
 

 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ยังไมผ่่าน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 



 

  

ส่งแบบฟอร์และกรอกแบบ

ประเมินผลระหว่างออกสหกิจ 
 

 

แก้ไขแบบฟอร์ม 

แล้วส่งใหม่ 
 

 แบบฟอร์มได้รับการแจ้ง 

สถานะว่า “ไม่ผ่าน” 
 

 

 แบบฟอร์มนักศึกษาผ่าน? 

อาจารย์นิเทศออกนิเทศ 
 

 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

 ออกนิเทศครบแล้ว? 

ออกนิเทศนักศึกษา 

รอบถัดไป 
 

 

 มีแบบฟอร์มหรือแบบ 
ประเมินหลังออกสหกิจ? 

 แบบฟอร์มนักศึกษาผ่าน? 

กรอกแบบฟอร์ม 

และแบบประเมิน 
 

 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ไม่มี 

มี 

ครบ 

ไม่ครบ 

แก้ไขแบบฟอร์ม 

แล้วส่งใหม่ 
 

 แบบฟอร์มได้รับการแจ้ง 

สถานะว่า “ไม่ผ่าน” 
 

 



  

จบ 

 ได้รับผลการประเมิน 
คะแนนรายวิชา? 

ใช่ 

รอผลประเมินคะแนน 

รายวิชาสหกิจศึกษา 
 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ 

เรื่องคะแนนรายวิชา 
 

 

ไม่ใช่ 



     การใช้งานในกลุ่มผู้ใช้ “นักศึกษา” 

หน้าหลักของกลุ่มผู้ใช้ “นักศึกษา” 

 

- แสดงรายชื่อแบบฟอร์มและแบบประเมินที่นักศึกษาจะต้องส่ง พร้อมทั้งแสดงสถานะการส่งแบบฟอร์ม

ทางด้านขวามือ 

- จากรายชื่อแบบฟอร์ม จะเชื่อมต่อกับหน้าแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล 

 

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

การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

1. หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบในครั้งแรก หรือยังไม่มีข้อมูลในระบบสหกิจ ระบบจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติ

เบื้องต้นในการเข้าสหกิจ เช่น ตรวจสอบชั้นปี เกรด 

2. หากมีความประสงค์จะทรายการต่อ ให้กดปุ่ม “กรอกแบบฟอร์ม” เพ่ือท ารายการต่อ หรือกดยกเลิก 



 

 

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

การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 

1. จากหน้าหลัก ให้ค้นหารายชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการกรอกข้อมูล  

2. เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกที่ชื่อแบบฟอร์ม 

3. หากนักศึกษาอยู่ในเงื่อนไขท่ีสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ ระบบจะพาไปที่หน้าแบบฟอร์ม 

 



4. ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลและกรอกข้อมูลการสมัครเพ่ิมเติม 

5. เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้ท าการกดบันทึก จะเป็นการส่งข้อมูลสู่ระบบ เพื่อน าส่งข้อมูลไปให้ผู้ตรวจ

แบบฟอร์มต่อไป 

6. กรณีท่ีเป็นแบบฟอร์มการสมัครสหกิจ FM09-01 และ FM09-02 นักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลใบ

สมัครได้จนกว่าจะอยู่ในขั้นตอนการรอการตอบรับจากสถานประกอบการ หากไม่ผ่าน ระบบก็จะเปิดให้

แก้ไขแบบฟอร์มได้ใหม่ 

7. กรณีเป็นแบบฟอร์มที่ต้องส่งหลังออกสหกิจ จะเปิดให้กรอกข้อมูลหลังการสมัครสหกิจเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

8. หมายเหตุ แบบฟอร์มทั่วไป สามารถกดพิมพ์ข้อมูลได้จากหน้ากรอกแบบฟอร์ม (หากกดบันทึกข้อมูลลงไป

ในระบบแล้ว แบบฟอร์มจะกรอกข้อมูลเหล่านั้นลงไปให้ด้วย) 

 

 

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



การเลือกสถานประกอบการเพื่อออกฝึกสหกิจ (เลือกจากที่คณะจัดหาให้) 

1. จากหน้าหลัก ให้ไปกดท่ีแบบฟอร์ม FM09-02 

2. หากยังไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อน ระบบจะพาไปหน้าที่เลือกสถานประกอบการ 

 

3. ที่หน้านี้จะแสดงตารางรายชื่อต าแหน่งงานและสถานประกอบการที่ทางคณะจัดหาให้ขึ้นมาให้เลือก  

4. นักศึกษาสามารถท่ีจะเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับต าแหน่งงานได้ด้วยการคลิกท่ีชื่อต าแหน่งงาน 

5. เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าแสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

6. หากต้องการสมัครต าแหน่งงานนี้ ให้คลิกปุ่ม “สมัครงานนี้”เพ่ือท าการสมัคร 

7. ข้อมูลต าแหน่งงานจะน ามาแสดงในแบบฟอร์ม FM09-02 

 

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

การเลือกสถานประกอบการเพื่อออกฝึกสหกิจ (จัดหาสถานประกอบการเอง) 

1. จากหน้าหลัก ให้ไปกดท่ีแบบฟอร์ม FM09-02 

2. หากยังไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อน ระบบจะพาไปหน้าที่เลือกสถานประกอบการ 

3. ให้เลือกโหมด “นอกเหนือจากรายชื่อที่คณะจัดให้”  

4. จะข้ึนฟอร์มเปล่าให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการและต าแหน่งงานให้ 



 

 

5. กรอกข้อมูลสถานประกอบการและต าแหน่งงาน 

6. กดบันทึกข้อมูลสู่ระบบ 

7. เมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะถือว่านักศึกษาต้องการสมัครต าแหน่งงานนี้ ข้อมูลการสมัครจะน าไป

กรอกในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ 

 



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

การแก้ไขสถานทีอ่อกฝึกสหกิจในแบบฟอร์ม FM09-02 

1. จากหน้าหลัก ให้ไปกดท่ีแบบฟอร์ม FM09-02 

2. ระบบจะพาไปที่หน้าแบบฟอร์มที่นักศึกษาเคยกรอกข้อมูลไว้ 

3. ให้ไปที่หัวข้อ “สมัครงานที่” จะพบปุ่มเลือกต าแหน่งงาน  

4. กดคลิกที่ปุ่มดังกล่าว 

5. ระบบจะพาไปที่หน้าตารางให้เลือกสถานประกอบการ (แบบเดียวกับครั้งแรกท่ีเลือก) ให้เลือกสถาน

ประกอบการที่จัดไว้ให้ หรือเลือกเพ่ิมสถานประกอบการและต าแหน่งงานใหม่ก็ได้ 

6. ท าตามขั้นตอนเดิม จากนั้นให้กดบันทึก 

7. เมื่อกลับมาท่ีหน้าแบบฟอร์ม FM09-02 ข้อมูลต าแหน่งงานที่เลือกจะเปลี่ยนไป 

 

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

การดูข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 

1. จากหน้าหลัก ให้กดเลือก “ข้อมูลนักศึกษา” 

2. ระบบจะพาไปยังหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัว 

 



3. ท าการแก้ไขหรือเพ่ิมข้อมูลต่างๆตามต้องการ 

4. กดบันทึกค่า 

 

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

การดูข้อมูลสถานประกอบการและต าแหน่งงาน 

1. จากหน้าหลัก ให้กดเลือก “ข้อมูลการฝึกงาน” 

2. ระบบจะพาไปยังหน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการออกสหกิจศึกษา 

 

3. ท าการแก้ไขหรือเพ่ิมข้อมูลต่างๆตามต้องการ 

4. กดบันทึกคา่ (การบันทึกค่าในหน้านี้จะสามารถบันทึกได้เมื่อขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น) 

 

การแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการที่สมัคร 

1. จากหน้า “ข้อมูลการฝึกงานและออกนิเทศ” ให้กดท่ีชื่อสถานประกอบการ 

2. ระบบจะพาไปยังหน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ 



 

3. ท าการแก้ไขหรือเพ่ิมข้อมูลต่างๆตามต้องการ 

4. กดบันทึกค่า 

 

การแก้ไขข้อมูลต าแหน่งงานที่สมัคร 

1. จากหน้า “ข้อมูลการฝึกงานและออกนิเทศ” ให้กดท่ีชื่อต าแหน่งงาน 

2. ระบบจะพาไปยังหน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน 

 

3. ท าการแก้ไขหรือเพ่ิมข้อมูลต่างๆตามต้องการ 

4. กดบันทึกค่า 

 

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


