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บทน า 
 

ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education Database:  CWIE Database) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เป็นระบบสารสนเทศที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลาง ในการรวบรวมจัดเก็บผลการ
ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ให้บริการด้าน CWIE แบบครบวงจร 
(One Stop Service) โดยระบบสารสนเทศนี้ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และนักศึกษา อันได้แก่ การใช้ระบบช่วยในการจับคู่ต าแหน่งงาน ระหว่างสถานประกอบการ
และสถาบันอุดมศึกษา การติดตามขั้นตอนการปฏิบัติ CWIE ตั้งแต่เริ่มและระหว่างการปฏิบัติ CWIE จนถึงการ
ติดตามภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้สารสนเทศที่ได้จากระบบ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือช่วยในการสนับสนุนการวางแผนและการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบ CWIE  

คู่มือการใช้งานฉบับนี้ น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา และ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการสิทธิ์สถาบันอุดมศึกษา/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร มีรายละเอียดเบื้องต้น 
ดังนี้ ภาพรวมขั้นตอนการท างานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา ภาพรวมขั้นตอนการท างานของนักศึกษา 
ภาพรวมขั้นตอนการท างานของสถานประกอบการ ค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแต่ละหน้าจอ การใช้งาน
หน้าเว็บไซต์ วิธีการเข้าใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล พ้ืนฐานตั้งต้นส าหรับใช้งาน การน าเข้าข้อมูลจาก
ส่วนกลาง การจัดการข้อมูลหน้าเว็บไซต์ การจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบ และการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ หน้า
เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลต าแหน่งงาน เป็นต้น 
ส าหรับรูปแบบที่ใช้ในการอธิบายการใช้งานของแต่ละเมนู ประกอบด้วย รูปภาพหน้าจอ ตารางข้อมูล โดย
ตารางข้อมูลแสดงชื่อข้อมูลที่บันทึก/ค้นหา และค าอธิบายที่ความหมายของข้อมูลที่บันทึก/ค้นหานั้น  
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ขั้นตอนการท างานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
 

ขั้นตอนการท างานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ

เริ่มต้น

บันทึกต าแหน่งงานหลัง Matching 

สิ้นสุด

ตรวจสอบ
เอกสาร

ครบถ้วน

ค้นหาต าแหน่งงาน/สถานประกอบการ

เลือกต าแหน่งที่ต้องการ

ยื่นค าร้องขอไปปฏิบัติ CWIE

พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ

ตรวจสอบผลการยื่นขอไปปฏิบัติ CWIE
บันทึกยืนยันผลการคัดเลือก

จากสถานประกอบการ

ข้อมูลท่ีบันทึก เช่น ต าแหน่งงาน, รอบท่ีเป ดรับ, จ านวน
นักศึกษา, ช่วงปฏิบัติ CWIE, หมายเหตุ เป็นต้น

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ส่งผลแจ้งนักศีกษา

สิ้นสุด

ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ
ให้สถานประกอบการคัดเลือก

บันทึกผลการคัดเลือก

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกเอกสารยินยอม
ไปปฏิบัติงาน/ตามที่หลักสูตรก าหนด

ส่งเอกสาร

แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง
และส่งตัวนักศึกษา

ไม่ครบถ้วน

แจ้งให้บ ันทึกเพิ่มเติม

ก าหนดอาจารย์นิเทศ บันทึกผลจากการไปนิเทศนักศึกษา

บันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

- แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง

- แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง

ส่งค าร้อง

ส่งผลการคัดเลือก
ตรวจสอบผล
การคัดเลือก

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอไปปฏิบัติ CWIE 

 

ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอไปปฏิบัติ CWIE

สถาบันอุดมศึกษานักศึกษา สถานประกอบการ

เริ่มต้น

ลงทะเบียน/เข้าใช้งานระบบ

ค้นหาต าแหน่งาน/สถานประกอบการ

เลือกต าแหน่งที่ต้องการ

ยื่นค าร้องขอไปปฏิบัติ CWIE
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ส่งผลแจ้งนักศีกษา

สิ้นสุด

เลือกรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ
ให้สถานประกอบการคัดเลือก

ตรวจสอบ
เอกสาร

พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ

ตรวจสอบผลการยื่นขอไปปฏิบัติ CWIE
บันทึกยืนยันผลการคัดเลือก

จากสถานประกอบการ

บันทึกผลการคัดเลือก

บันทึกเอกสารยินยอม
ไปปฏิบัติงาน/ตามที่หลักสูตรก าหนด

แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง
และส่งตัวนักศึกษา

แจ้งให้บ ันทึกเพิ่มเติม

ครบถ้วน

ส่งเอกสาร

ไม่ครบถ้วน

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ส่งค าร้อง

ส่งรายชื่อ

ส่งผลการคัดเลือก

สิ้นสุด

ตรวจสอบผล
การคัดเลือก

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ขั้นตอนการท างานของสถานประกอบการ 

 

ขั้นตอนการท างานของสถานประกอบการ

สถาบันอุดมศึกษาสถานประกอบการ นักศึกษา

เริ่มต้น

ลงทะเบียน/เข้าใช้งานระบบ ค้นหาต าแหน่งาน/สถานประกอบการ

เลือกต าแหน่งที่ต้องการ

ยื่นค าร้องขอไปปฏิบัติ CWIE

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ
ให้สถานประกอบการคัดเลือก

พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ

ส่งผลการคัดเลือกให้
สถาบันอุดมศึกษาทราบ

บันทึกผลการคัดเลือก

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ส่งค าร้อง

สิ้นสุด

บันทึกรายละเอียดและต าแหน่งงาน
ของสถานประกอบการ

บันทึกต าแหน่งงานหลัง Matching 

ส่งผลแจ้งนักศีกษา

สิ้นสุด
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การเข้าใช้งานระบบ 

 การเข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://cwie.mua.go.th คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง จากนั้นให้กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 
๒. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
** ส าหรับสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

** ส าหรับสิทธิ์ของผู้ประสานงานหลักสูตร ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้แลระบบของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
  

https://cwie.mua.go.th/
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การค้นหาข้อมูล 

 ค้นหาข้อมูล เป็นเมนูที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CWIE ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูล
สถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ และข้อมูลต าแหน่ง  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเมนู “ค้นหาข้อมูล” ป้อนค าค้นหาที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” 
 

 
 

ข้อมูลที่ค้นหา ค าอธิบาย 
ปุ่มตัวเลือกหลักสูตร เลือกค้นหาหลักสูตร 
ปุ่มตัวเลือกสถาบันอุดมศึกษา เลือกค้นหาสถาบันอุดมศึกษา 
ปุ่มตัวเลือกสถานประกอบการ เลือกค้นหาสถานประกอบการ 
ปุ่มตัวเลือกต าแหน่ง เลือกค้นหาต าแหน่ง 
ชื่อหลักสูตร พิมพ์ชื่อหลักสูตรที่ต้องการค้นหา 
หลักสูตร CWIE ท าเครื่องหมายถูก ถ้าเป็นหลักสูตรประเภท CWIE 
สถาบันอุดมศึกษา เลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการค้นหา 
วิชาชีพ เลือกวิชาชีพที่ต้องการค้นหา 
จังหวัด เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

 
๒. คลิกชื่อหลักสูตร จะแสดงข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

Hard Skills (ทักษะด้านวิชาชีพ) Soft Skills (ทักษะด้านการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์) 
ฝึกงาน ประเภทหลักสูตร CWIE วิชาชีพ ชื่อผู้ติดต่อ อีเมลติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๐ 
 

 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๑ 
 

 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๒ 
 

สิทธิ์สถาบันอุดมศึกษา 
 

เมนูการใช้งานส าหรับสิทธิ์สถาบันอุดมศึกษา 

สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบที่เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะ
สามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(CWIE DATABASE) ได้แก่ ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการขอไปปฏิบัติ CWIE ของ
นักศึกษา ข้อมูลปฏิทินสหกิจศึกษา ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ และข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ซึ่งมีเมนูดังนี้ 

๑. จัดการข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 
- ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

๒. จัดการข้อมูลหลักสูตร 
- ข้อมูลหลักสูตร 
- จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร (ทุกชั้นปี) 
- ก าหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร 
- ก าหนดอาจารย์นิเทศ 
- จับคู่หลักสูตรกับสถานประกอบการ 
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา CWIE 
- จัดการข้อมูลนักศึกษาที่ขอไปปฏิบัติ CWIE 
- ก าหนดอาจารย์นิเทศนักศึกษา 

๓. จัดการปฏิทินสหกิจศึกษา 
- ปฏิทินสหกิจศึกษา 

๔. จัดการข้อมูลหน้าเว็บไซต์ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- เอกสารดาวน์โหลด 

๕. จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
- สถาบันอุดมศึกษา 
- นักศึกษา 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ปรากฏในหน้าจอ 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 คลิกท่ีปุ่ม สามเหลี่ยมสีด าด้านข้าง เพ่ือก าหนดจ านวน
รายการข้อมูลที่ต้องการแสดงในหนึ่งหน้าจอ 

 ป้อนค าค้น ในช่องค้นหา และกดปุ่ม Enter เพ่ือค้นหา
ข้อมูลส าหรับเมนูนั้น ๆ 

 
กรณีท่ีมีรายการข้อมูลแสดงจ านวนมาก ให้คลิกที่เลข
หน้าที่ต้องการ เพื่อแสดงรายการข้อมูลของหน้านั้น ๆ 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๓ 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
หรือคลิก “ก่อนหน้า” เพ่ือไปหน้าก่อนหน้า “ถัดไป” 
เพ่ือไปหน้าถัดไป 

 คลิกท่ีปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือย้อนกลับไปหน้าจอก่อน
หน้า 

 ดอกจันแดง แสดงอยู่หลังข้อความใด หมายถึงข้อมูลที่
บังคับให้บันทึก และไม่อนุญาตให้บันทึกข้อความว่าง
เปล่าเข้าสู่ระบบ 

 

 
เปลี่ยนรหัสผ่าน 

เปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นเมนูที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล CWIE 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกท่ีชื่อตรงมุมบนด้านขวาของหน้าจอจะแสดงเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” จะแสดงหน้าจอดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 
 

๒. คลิกเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๔ 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
รหัสผ่าน รหัสผ่าน 
ยืนยันรหัสผ่าน รหัสผ่านเดิมอีกครั้ง 

 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๕ 
 

จัดการข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา  
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลกลางและสามารถบันทึกข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 
ได้ ๒ ส่วน ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รูปตราสัญลักษณ์สถาบันอุดมศึกษา 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

๑. คลิกเลือกเมนู “ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
รูปตราสัญลักษณ์สถาบันอุดมศึกษา ไฟล์รูปภาพตราสัญลักษณ์สถาบันอุดมศึกษา (ขนาดรูปที่

แนะน า : 120 * 120 px ขนาดไฟล์ไม่เกิน : 3 MB) 
 

๒. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล   



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๖ 
 

จัดการข้อมูลหลักสูตร  
ข้อมูลหลักสูตร 

ข้อมูลหลักสูตร เป็นเมนูที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลข้อมูลหลักสูตร 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “ข้อมูลหลักสูตร” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๗ 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
Hard Skills (ทักษะด้านวิชาชีพ) ของ
นักศึกษา 

ทักษะทางด้านวิชาชีพ เป็นทักษะที่ใช้ในการท างานหรือ
ประกอบอาชีพ เช่น วิศวกรต้องมีทักษะในการออกแบบ
โครงสร้าง สถาปนิกสามารถออกแบบได้ โปรแกรมเมอร์
สามารถเขียนโปรแกรมได้ เป็นต้น 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๘ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
Soft Skills (ทักษะด้านการบริหาร
จัดการความคิดและอารมณ์) ของ
นักศึกษา 

ทักษะด้านการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ 
ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรวมไปถึงการพัฒนาตัวเอง
เช่น ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ 
การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงาน เป็นต้น 

ปฏิบัติงาน เลือกการปฏิบัติงาน ในประเทศ หรือต่างประเทศ 
ประเภทหลักสูตร เลือกหลักสูตร CWIE หลักสูตร CWIE หรือไม่เป็นหลักสูตร 

CWIE 
วิชาชีพ เลือกวิชาชีพ สอดคล้องกับหลักสูตร 
ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อผู้ประสานงาน 
อีเมลติดต่อ อีเมลติดต่อ ของผู้ประสานงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ประสานงาน 
ค าค้น ค าส าคัญ เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาหลักสูตร 

 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

๔. กรณีท่ีต้องการแสดงข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๑๙ 
 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร (ทุกช้ันปี) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร (ทุกชั้นปี) เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลจ านวนนักศึกษา
ในหลักสูตร (ทุกชั้นปี) ตามปีการศึกษา 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร (ทุกชั้นปี)” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
 

๓. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๐ 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปีรวมกัน แยกตามปี

การศึกษา 
 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

๕. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๖. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม   



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๑ 
 

ก าหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร 

ก าหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลการก าหนดเจ้าหน้าที่
ประสานงานหลักสูตรในหลักสูตร 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “ก าหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๒ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร 

 

๓. กรณีท่ีต้องการเลือกรายชื่อ ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง  แล้วคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 

   
ก าหนดอาจารย์นิเทศ 

ก าหนดอาจารย์นิเทศ เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลการก าหนดอาจารย์นิเทศในหลักสูตร 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “ก าหนดอาจารย์นิเทศ” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือก าหนดอาจารย์นิเทศ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๓ 
 

 
ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
อาจารย์นิเทศ รายชื่ออาจารย์นิเทศ 

 

๓. กรณีท่ีต้องการเลือกรายชื่อ ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง  แล้วคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 

 

จับคู่หลักสูตรกับสถานประกอบการ 

จับคู่หลักสูตรกับสถานประกอบการ เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลการจับคู่หลักสูตรกับ
สถานประกอบการโดยเป็นการจับคู่กับต าแหน่งงานของสถานประกอบการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “จับคู่หลักสูตรกับสถานประกอบการ” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๓. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๔ 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
สถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการต้องการจับคู่ 
ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งงานที่ต้องการจับคู่ 

 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๕. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 

๖. กรณีท่ีต้องการแสดงเอกสาร คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๕ 
 

 
๗. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๖ 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา CWIE 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา CWIE เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลการประกาศรับสมัคร
นักศึกษา CWIE ในต าแหน่งต่างๆ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “ประกาศรับสมัครนักศึกษา CWIE” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
ปีการศึกษา ปีการศึกษาที่เป ด 
หลักสูตร หลักสูตรที่เป ด 
ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่งงานที่เป ด 
จ านวนที่เป ดรับ จ านวนที่ต้องการรับ 
เป ดรับสมัคร วันทีเ่ริ่มต้น สิ้นสุดการรับสมัคร 
ปฏิบัติงาน วันที่เริ่มต้น สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๗ 
 

 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๔. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 

๕. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๖. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม   
 

จัดการข้อมูลนักศึกษาที่ขอไปปฏิบัติ CWIE 
จัดการข้อมูลนักศึกษาที่ขอไปปฏิบัติ CWIE เป็นเมนูที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาที่ขอไป

ปฏิบัติ CWIE และติดตามสถานะของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ได้แก่ จ านวนนักศึกษายื่นค าร้อง จ านวน
นักศึกษาท่ีส่งตัว และผ่าน หรือไม่ผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการ จ านวนนักศึกษาที่ก าลังรอส่ง
เอกสาร จ านวนนักศึกษาที่ส่งไปปฏิบัติ CWIE และจ านวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานและได้รับการบันทึกผล
เรียบร้อยแล้ว  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลนักศึกษาท่ีขอไปปฏิบัติ CWIE” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. กรณีท่ีต้องการจัดการข้อมูลนักศึกษาทีย่ื่นค าร้องขอไปปฏิบัติ CWIE คลิกท่ีปุ่ม  จะ
แสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๘ 
 

๓. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๔. เลือก “ส่ง” หรือ “ไม่ส่ง” รายชื่อนักศึกษาไปให้สถานประกอบการคัดเลือก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๕. ตรวจสอบเอกสารแนบได้ที่คอลัมน์ “เอกสารแนบ” โดยคลิกที่ชื่อเอกสารเพ่ือแสดงรายละเอียด 

๖. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๒๙ 
 

 
 

๗. กรณีท่ีต้องการจัดการข้อมูลนักศึกษาท่ีส่งไปให้สถานประกอบการคัดเลือก คลิกที่ปุ่ม 

 จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๘. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๐ 
 

 
 

๙. ตรวจสอบเอกสารแนบได้ที่คอลัมน์ “เอกสารแนบ” โดยคลิกที่ชื่อเอกสารเพ่ือแสดงรายละเอียด 

๑๐. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา 
๑๑. กรณีท่ีสถานประกอบการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง  แล้ว คลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือบันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลต่อไปยังขั้นตอนการส่งเอกสาร 

๑๒. กรณีท่ีต้องการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดังภาพ
ด้านล่าง 

 

 
 

๑๓. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๑ 
 

 
 

๑๔. ตรวจสอบเอกสารแนบได้ที่คอลัมน์ “เอกสารแนบ” โดยคลิกที่ชื่อเอกสารเพ่ือแสดงรายละเอียด 

๑๕. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา 

๑๖. กรณีท่ีต้องการส่งปฏิบัติงาน ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง  แล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือ
บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลต่อไปยังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑๗. กรณีท่ีต้องการจัดการข้อมูลนักศึกษาท่ีส่งไปปฏิบัติงาน คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าจอ
ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

๑๘. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๒ 
 

 
 

๑๙. คลิกท่ีปุ่ม  ที่คอลัมน์ “รายละเอียด” เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา 

๒๐. คลิกท่ีปุ่ม  คอลัมน์ “ผลการนิเทศ” เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลผลการนิเทศ จะแสดงหน้าจอดัง
ภาพด้านล่าง 

 

 
 

๒๑. ตรวจสอบเอกสารผลการประเมินของอาจารย์นิเทศได้ที่คอลัมน์ “เอกสารแนบ” โดยคลิกท่ีชื่อ
เอกสารเพ่ือแสดงรายละเอียด 

๒๒. ตรวจสอบเอกสารผลการประเมินจากสถานประกอบการได้ที่คอลัมน์ “เอกสารผลการประเมิน” 
โดยคลิกที่ชื่อเอกสารเพ่ือแสดงรายละเอียด 

๒๓. เลือก “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ที่คอลัมน์ “ผลการปฏิบัติงาน” ของนักศึกษาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือบันทึกข้อมูล 

๒๔. กรณีท่ีต้องการยกเลิกการปฏิบัติงานของนักศึกษา คลิกท่ีปุ่ม  

๒๕. กรณีท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดง
หน้าจอดังภาพด้านล่าง 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๓ 
 

 

 
 

๒๖. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒๗. คลิกท่ีปุ่ม  ที่คอลัมน์ “รายละเอียด” เพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา 
๒๘. ตรวจสอบเอกสารผลการประเมินจากสถานประกอบการได้ที่คอลัมน์ “เอกสารผลการประเมิน” 

โดยคลิกที่ชื่อเอกสารเพ่ือแสดงรายละเอียด 
๒๙. เลือก “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ที่คอลัมน์ “ผลการปฏิบัติงาน” ของนักศึกษาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือบันทึกข้อมูล 

๓๐. กรณีที่ต้องการยกเลิกการบันทึกผลและ ส่งกลับข้อมูลไปสถานะปฏิบัติงาน คลิกท่ีปุ่ม  
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๔ 
 

ก าหนดอาจารย์นิเทศนักศึกษา 

ก าหนดอาจารย์นิเทศนักศึกษา เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลการก าหนดอาจารย์นิเทศ
ให้กับนักศึกษา โดยจะสามารถก าหนดได้ก็ต่อเมื่อสถานะของนักศึกษาเป็น “ปฏิบัติงาน” เท่านั้น 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “ก าหนดอาจารย์นิเทศนักศึกษา” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๓. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือก าหนดอาจารย์นิเทศ จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๕ 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
อาจารย์นิเทศ รายชื่ออาจารย์นิเทศ 

 

๔. กรณีท่ีต้องการเลือกรายชื่อ ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง  แล้วคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึก
ข้อมูล   

 

  



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๖ 
 

จัดการปฏิทินสหกิจศึกษา  
ปฏิทินสหกิจศึกษา 

ปฏิทินสหกิจศึกษา เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลปฏิทินสหกิจศึกษา 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “ปฏิทินสหกิจศึกษา” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
ปฏิทินสหกิจศึกษา ชื่อปฏิทินสหกิจศึกษา 
เอกสารปฏิทิน ไฟล์เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน : 3 MB) 

 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๔. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 

๕. กรณีท่ีต้องการแสดงเอกสาร คลิกท่ีปุ่ม  

๖. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๗. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม   



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๗ 
 

จัดการข้อมูลหน้าเว็บไซต์  
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “ประชาสัมพันธ์” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
หัวข้อ หัวข้อประชาสัมพันธ์ 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๘ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
รายละเอียด รายละเอียด 
ช่วงวันที่แสดง วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการแสดงประชาสัมพันธ์ 
ผู้ให้ข่าว ผู้ประชาสัมพันธ์ 
รูปภาพ ไฟล์รูปภาพโลโก้ (ขนาดรูปที่แนะน า : 150 * 100 px ขนาด

ไฟล์ไม่เกิน : 3 MB) 
 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๔. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 

๕. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๖. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๗. กรณีท่ีต้องการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลเอกสารแนบ คลิกที่ปุ่ม  จะแสดงหน้าจอดัง
ภาพด้านล่าง 
 

 
 

๘. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
ชื่อไฟล์ ชื่อเอกสารแนบ 
เอกสาร ไฟล์เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน : 3 MB) 

 

๙. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๓๙ 
 

๑๐. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 

๑๑. กรณีท่ีต้องการแสดงเอกสาร คลิกท่ีปุ่ม  

๑๒. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๑๓. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  
 

เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารดาวน์โหลด เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “เอกสารดาวน์โหลด” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
ชื่อเอกสาร ชื่อเอกสาร 
เอกสาร ไฟล์เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน : 3 MB) 

 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๔. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๔๐ 
 

๕. กรณีท่ีต้องการแสดงเอกสาร คลิกท่ีปุ่ม  

๖. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๗. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม   



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๔๑ 
 

จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน  
สถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา เป็นเมนูที่ใช้ในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “สถาบันอุดมศึกษา” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
สถาบันอุดมศึกษา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล 
ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อส าหรับใช้เข้าสู่ระบบ 
รหัสผ่าน รหัสผ่าน 
ยืนยันรหัสผ่าน รหัสผ่านเดิมอีกครั้ง 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๔๒ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
ก าหนดสิทธิ์ ก าหนดสิทธิ์ส าหรับใช้งานระบบ 

 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๔. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 

๕. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๖. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๗. กรณีท่ีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกที่ปุ่ม  
  

นักศึกษา 

นักศึกษา เป็นเมนูที่ใช้ในการเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลนักศึกษา (ควรแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนที่
หน้าเว็บไซต์ก่อน ไม่ควรเพิ่มเองถ้าไม่จ าเป็น) 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คลิกเลือกเมนู “นักศึกษา” จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

๒. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูสหกิจศึกษาฯ สิทธ์ิสถาบันอดุมศึกษา/เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานหลักสตูร ๔๓ 
 

ข้อมูลที่บันทึก ค าอธิบาย 
รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล 
ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อส าหรับใช้เข้าสู่ระบบ 
รหัสผ่าน รหัสผ่าน 
ยืนยันรหัสผ่าน รหัสผ่านเดิมอีกครั้ง 

 

๓. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
๔. กรณีท่ีต้องการป ดการใช้งานข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายถูกท่ีช่อง  ออก 

๕. กรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๖. กรณีท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกที่ปุ่ม  

๗. กรณีท่ีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกที่ปุ่ม  


