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ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์  (ส าหรับประธานคณาจารย์นิเทศและคณาจารย์นิเทศ) 

เนื่องจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดท าระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ขึ้น เพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการรับรองงานสหกิจศึกษา ให้แก่ประธานคณาจารย์นิเทศ และได้ยุติการรับรองงานแบบกระดาษ 

(ระบบเดิม) รวมถึง การเลือกแผนนิเทศงาน การประเมินผลการนิเทศงาน และการประเมินผลสัมมนาหลังกลับ 

ด้วย ทางศูนย์จึงได้จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (ส าหรับประธานคณาจารย์นิเทศและ

คณาจารย์นิเทศ) โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1. การ Login เข้าใช้งานระบบ 

1.1 ขั้นตอนการไปยังหน้าระบบรับรองงานสหกิจศึกษา 

URL : www.coop.sut.ac.th/online.php จะปรากฏหน้า SUT E-COOP ดังรูปด้านล่าง 

 
1.2 ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานระบบ (การใช้งานครั้งแรก ก าหนดให้ Username และ 

Password เป็นรหัสพนักงาน)  

 
 

 

http://www.coop.sut.ac.th/online.php
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2. การรับรองงานสหกิจศึกษา 

ขั้นตอนการรับรองงาน (เมนูข้อมูลแบบเสนองาน) แบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อย ดังนี้ 

2.1 เมนูรายการแบบเสนองานรอรับรอง  

เป็นรายการแบบเสนองานที่ทางสถานประกอบการเสนอต าแหน่งงานสหกิจศึกษา   มายังศูนย์

สหกิจศึกษา โดยงานที่แสดงในเมนูนี้ จะเป็นงานที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัต ิในแต่ละขั้นตอน 

ดังนี้ 

- หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ตรวจสอบและอนุมัติงาน 

- ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตรวจสอบและอนุมัติงานอนุมัติ 

- ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รอการตรวจสอบและรับรองงาน (สถานะของงานจึง

แสดงเป็น “รอการพิจารณาจาก ประธานคณาจารย์นิเทศ”) ดังรูปด้านล่าง 

**หมายเหตุ ระบบจะท าการตรวจสอบสถานะของงานทุกวัน โดยเวลาประมาณ 08.00 น. หากมีแบบ

เสนองานรอการรับรองอยู่ (สถานะ “รอการพิจารณาจาก ประธานคณาจารย์นิเทศ”) ระบบจะท าการ

ส่ง e-mail แบบอัตโนมัติไปยัง e-mail ของประธานคณาจารย์นิเทศในแต่ละสาขา โดยแจ้งจ านวน

งานที่ยังไม่ผ่านการรับรองของแต่ละภาค เพ่ือให้ประธานคณาจารย์นิเทศเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา

ออนไลน์ เพ่ือรับรองงาน  

 ทั้งนี้หากสาขาใด ได้ท าการรับรองงานทั้งหมดแล้ว ระบบจะไม่ส่ง e-mail ไปถึงประธาน

คณาจารย์นิเทศในสาขานั้น 
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2.1.1 การเข้าดูรายละเอียดงานเพื่อการรับรองงาน  

ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สามารถเข้าดูรายละเอียดงานของแต่ละงานได้โดย 

คลิ๊กท่ี หมายเลขงานนั้น ๆ ดังรูปด้านล่าง

 
 

2.1.2 รายละเอียดงาน เพ่ือให้ประธานคณาจารย์นิเทศได้พิจารณาก่อนการรับรองงาน โดยการ

รับรองงานจะแบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไข ดังนี้ 

- การรับรองคุณภาพงาน โดยไม่มีเงื่อนไข 

- การรับรองคุณภาพงาน โดยมีเงื่อนไข (จะปรากฏกรอบให้ท่านได้ใส่เงื่อนไขการรับรองงาน) 

 
- ไม่รับรองคุณภาพงาน (จะปรากฏกรอบให้ท่านได้ใส่หมายเหตุ การไม่รับรองคุณภาพงาน) 

 

 เมื่อประธานคณาจารย์นิเทศ เลือกผลการพิจารณารับรองคุณภาพงานแล้วนั้น ให้ด าเนินการ คลิ๊กที่

ปุ่ม                    ดังรูปในหน้าถัดไป ที่ได้แสดงรายละเอียดงานทั้งหมด  
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2.2 เมนูรายการแบบรับรองงาน 

เป็นรายการแบบเสนองานที่ผ่านการรับรองจากประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในขั้นตอน

สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว  

**หมายเหตุ งานที่ผ่านการรับรองแล้วจะแสดงให้นักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาเลือกสถาน

ประกอบการที่มีความสนใจจะไปปฏิบัติงาน โดยงานที่ถูกปฏิเสธหรือไม่อนุมัติจากประธานคณาจารย์นิเทศ จะ

ไม่แสดงรายละเอียดงานให้นักศึกษาทราบ ดังรูปด้านล่าง 
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3. การเลือกแผนนิเทศงานของคณาจารย์ 

อาจารย์สามารถเลือกสถานประกอบการที่ต้องการเดินทางไปนิเทศงานได้ โดย click เลือกที่ปุ่ม        

หลังรายชื่อสถานประกอบการ นักศึกษา ดังรูปด้านล่าง  

 

เมื่ออาจารย์เลือกสถานประกอบการที่ต้องการนิเทศงานแล้ว ระบบจะแจ้งให้ยืนยันการออกนิเทศงาน

อีกครั้ง ดังรูปด้านล่าง 

 

เมื่ออาจารย์ ยืนยันการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว อาจารย์จะต้องรอให้ประธาน

คณาจารย์นิเทศอนุมัติการออกนิเทศงาน ณ สถานประกอบการแห่งนั้นก่อน โดยระหว่างนี้ ผลการพิจารณาจะ

ขึ้นสถานะเป็น WAIT ดังรูปในหน้าถัดไป  

(สถานะ WAIT อาจารย์สามารถลบสถานประกอบการแห่งนี้ได้หาก อาจารย์ไม่ต้องการไปนิเทศงาน

สถานประกอบการแห่งนี้แล้ว **ถ้าเป็นสถานะอ่ืน เช่น APPROVE หรือ INPROGRESS อาจารย์ต้องติดต่อทาง

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพ่ือแจ้งการแก้ไข) 
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 เมื่ออาจารย์เลือกสถานประกอบการที่ต้องการนิเทศงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการส่ง e-mail 

เพ่ือแจ้งเตือนให้ประธานคณาจารย์นิเทศ เข้าระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ท าการอนุมัติการเดินทางให้แก่

อาจารย์ผู้นิเทศงานท่านนั้น 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ สถานประกอบการจะปรากฏให้อาจารย์เลือก เฉพาะรายการที่นักศึกษาในสาขาวิชาของท่านได้

ท าการกรอกแบบแจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (ในแบบฟอร์ม 

FM:CO4-2-06) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลการไปนิเทศงานได้ถูกต้อง หากอาจารย์ต้องการทราบข้อมูล

ล่วงหน้าก่อน อาจารย์สามารถดูข้อมูลคร่าว ๆ ได้ที่ เมนูข้อมูลนักศึกษา --> นักศึกษาสหกิจศึกษา 

 อาจารย์สามารถดูรายละเอียดงาน และที่อยู่สถานประกอบการที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษาได้ โดยเลือก

ที่ “หมายเลขงาน” ของนักศึกษาคนนั้น ๆ 
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4. การอนุมัติการออกนิเทศงานของคณาจารย์ในสาขาวิชา 

ในเมนูรายการแผนนิเทศงานทั้งหมด                                         จะปรากฏรายชื่ออาจารย์ใน

สาขา ที่มีความประสงค์จะออกนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ ซึ่งประธานคณาจารย์นิเทศจะต้องด าเนินการ

อนุมัติ หรือปฏิเสธการอนุมัติ ให้อาจารย์ออกนิเทศงาน โดย Click ที่ปุ่ม                               ดังรูป

ด้านล่าง 

 
**หมายเหตุ หากอาจารย์เลือกสถานประกอบการแห่งเดียวกัน เมื่อประธานคณาจารย์นิเทศ อนุมัติให้อาจารย์

ท่านใด อีกท่านจะถูกปฏิเสธการไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการแห่งนั้นทันที อย่างไรก็ตาม หากอาจารย์

ต้องการไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการแห่งนั้น ท่านสามารถไปนิเทศงานร่วมกับอาจารย์อีกท่านได้ ซึ่งจะ

อธิบายในขั้นตอนถัดไป  
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5. การกรอกรายละเอียดการเดินทางของอาจารย์ 

การกรอกรายละเอียดการเดินทางของอาจารย์ ที่ผ่านการอนุมัติจากประธานคณาจารย์นิเทศแล้วใน

หน้า                                            จะปรากฏรายการสถานประกอบการ และการพิจารณา  

โดยอาจารย์สามารถกรอกรายละเอียดการเดินทางได้ โดย click ที่ ชื่อสถานระกอบการที่อาจารย์

ต้องการกรอกรายละเอียดการเดินทาง ดังรูปด้านล่าง  

 
 อาจารย์สามารถกรอกรายละเอียดการนัดหมายสถานประกอบการ และรายละเอียดการเดินทางได้ 

ซึ่งจะประกอบไปด้วย วันที่และเวลาที่สะดวกจะนิเทศงาน พาหนะในการเดินทาง และอาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 

โดยวันเวลาที่อาจารย์สะดวก สามารถกรอกได้มากกว่า 1 วัน โดยการ Click ที่ปุ่ม               เมื่ออาจารย์

กรอกรายละเอียดเรียบร้อย ท าการบันทึกข้อมูลที่ปุ่ม                       ตามรูปด้านล่าง 
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6. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

สาขาประสานงานนิเทศ และท าหนังสือขออนุมัติการเดินทางให้ท่าน (ตามขัน้ตอนในหน้าถัดไป ) 

เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาฯ จะติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ เมื่อได้วันนัดหมายเรียบร้อย

จะแจ้งในระบบ เพ่ือให้อาจารย์สามารถดูการยืนยันการนิเทศงานได้ในขั้นตอนถัดไป ดังรูปด้านล่าง 

 
** เมื่อมีการยืนยันการนิเทศงานโดยเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ระบบจะส่ง e-mail แจ้งการ

นัดหมายสถานประกอบการ ไปยัง e-mail ของอาจารย์โดยอัตโนมัติ 
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7. การประเมินผลการนิเทศงาน 

ขัน้ตอนการประเมินผลคุณภาพสถานประกอบการ – คุณภาพนักศึกษา ขณะนิเทศงาน  

อาจารย์สามารถเข้าประเมินผลคุณภาพสถานประกอบการและคุณภาพนักศึกษาได้ โดยไปที่เมนู   

                            Click ที่                                     ดังรูปด้านล่าง 

                  

 
 

การประเมินผลการนิเทศ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

- ส่วนที่ 2 การให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษา 

- ส่วนที่ 3 คุณภาพสถานประกอบการ 

- ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม ณ สถานประกอบการ 

- ส่วนที่ 5 คุณภาพนักศึกษา 
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ความหมายของผลการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน 

- WAIT  หมายถึง รอการอนุมัติจากประธานคณาจารย์นิเทศ 

- APPROVED หมายถึง อนุมัติการออกนิเทศงานสหกิจศึกษา และสามารถกรอก

รายละเอียดการนัดหมายได้ 

- INPROGRESS หมายถึง รอด าเนินการประสานสถานประกอบการเพ่ือนัดหมาย 

- WAIT_FOR_EVALUATE หมายถึง  (ยืนยันการนัดหมายสถานประกอบการเรียบร้อย) 

รอการประเมินผลการนิเทศงานจากอาจารย์ 

- UPDATING_TRIP_INFOR หมายถึง (กรณีเดินทางโดยรถยนต์ มทส.) กรุณากรอกเวลา และ

สถานทีน่ัดหมายรถยนต์ มทส. 

- COMPLETED หมายถึง การประเมินผลการนิเทศงานเสร็จสิ้น 

 

8. การดูเอกสารประกอบการนิเทศงาน 

เอกสารประกอบการนิเทศงานประกอบไปด้วย 

8.1 แบบรับรองงาน คือ รายละเอียดงานที่สถานประกอบการเสนองานมา  

8.2 FM:CO4-2-05 คือ แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงาน 

8.3 FM:CO4-2-06 คือ แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

8.4 FM:CO4-2-07 คือ แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

8.5 FM:CO4-2-08 คือ แบบแจ้งแผนโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
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9. การประเมินผลกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

9.1 การเข้าสู่เมนูประเมินผลการสัมมนาสหกิจศึกษา 

ท่านสามารถเข้าสู่การประเมินผลได้ที่เมนูด้านซ้าย โดยคลิ๊กที่เมนู  

และไปที่เมนู                                   ดังรูปด้านล่าง 

 
 

9.2 การเลือกรายชื่อนักศึกษาที่ท่านต้องการให้คะแนนการประเมินผลสัมมนาสหกิจศึกษา ดังรูป 
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9.3 การให้คะแนนต้องการให้คะแนนการประเมินผลสัมมนาสหกิจศึกษา ดังรูป 

 
 

  ทั้งนี้ หากท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ท่านสามารถแจ้ง หรือ

สอบถามได้ที่ นางธัญญ์กรชนัท นิ่มเจริญนิยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายสารสนเทศสหกิจ

ศึกษา) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทรศัพท์ 0-4422-3098 e-mail : wachira@sut.ac.th 
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