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1. การเขา้ใชง้านระบบ

ระบบสหกิจศกึษา สามารถเขา้ใชง้านผา่นโปรแกรมเวบ็บราวเซอรท์ั�วไป เชน่
Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari และ Microsoft Edge โดยที�อยูเ่วบ็
ของระบบสหกิจศกึษามหาวทิยาลัยฟาฏอนีจะอยูท่ี� https://cwie.ftu.ac.th
สามารถคลิก หรอื คัดลอกที�อยูนี่�ไปเป�ดที�บราวเซอรเ์พื�อเขา้ใชง้านระบบ

2. การลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการสหกิจศึกษา

สถานประกอบการที�สนใจเขา้รว่มโครงการสหกิจศกึษา มหาวทิยาลัยฟาฏอนี
สามารถ ลงทะเบยีนได้โดยทาํการคลิกที�เมนู “ลงทะเบยีน” และ เลือเมนู “ลงทะเบยีน
สถานประกอบการ” ดังภาพ

https://cwie.ftu.ac.th


ระแบบจะแสดงหน้าจอสาํหรบัป�อนขอ้มลูการลงทะเบยีน ดังภาพ

สถานประกอบการป�อนขอ้มลูตามที�แบบฟอรม์กําหนดให้ครบถ้วนและถกูต้อง
จากนั�นคลิกที�ปุ�ม “ลงทะเบยีน” ด้านล่างของแบบฟอรม์



หลังจากนั�นสถานประกอบการจะได้รบัการติดต่อประสานงานจาก
มหาวทิยาลัยฟาฏอนี เพื�อตรวจสอบขอ้มลู และ เจ้าหน้าที�จะทาํการสรา้งบญัชผีูใ้ชใ้ห้
กับสถานประกอบการ เพื�อเขา้ใชง้านระบบ

3. การเขา้สูร่ะบบ

การเขา้ใชง้านระบบสามารถทาํโดยคลิกที�เมนู “เขา้สู่ระบบ” ด้านบนขวาของ
เมนูหลักของโปรแกรมดังภาพ

จะปรากฎหน้าจอสาํหรบัเขา้สู่ระบบดังภาพ

นักศกึษาป�อนขอ้มลู “ชื�อผูใ้ช”้ และ “รหัสผา่น” ที�เจ้าหน้าที�กําหนดให้ จากนั�น
คลิกที�ปุ�ม “เขา้สูร่ะบบ” เมื�อเขา้สูร่ะบบสําเรจ็



เมื�อป�อนชื�อผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นถกูต้อง ระบบจะแสดงหน้า “แดชบอรด์” และเม
นูต่างๆ ของสถานประกอบการดังนี�

1. แดชบอรด์
2. สถานประกอบการ
3. แบบเสนองาน
4. ใบสมคัรงาน
5. นักศกึษา

ภาพแสดงเมนูหลักของสถานประกอบการ

4. การแสดงขอ้มลูสถานประกอบการ

สถานประกอบการสามารถแสดงขอ้มลูของตนเองได้โดยคลิดที�เมนู “สถาน
ประกอบการ” ระบบจะแสดงขอ้มลูทั�งหมดดังภาพ



ระบบจะแสดงหน้าขอ้มลูของสถานประกอบการดังภาพ



5. การเพิ�มตําแหน่งงาน

สถานประกอบการสามารถเสนอตําแหน่งงานสาํหรบัสหกิจศกึษาได้ โดยคลิก
ที�เมนูหลัก “แบบเสนองาน” และ คลิดที�เมนูยอ่ย “เพิ�มแบบเสนองาน”

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์สาํหรบัเสนองาน ดังภาพ



ให้ป�อนขอ้มลูให้ครบถ้วนตามที�แบบฟอรม์กําหนด และ คลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ”
เพื�อทาํการบนัทกึขอ้มลู ระบบจะสง่ขอ้มลูแบบเสนองานที�ทา่นป�อน เขา้สูข่ั�นตอนการ
พจิารณาคณุภาพของตําแหน่งงานของทางมหาวทิยาลัยฯ และเป�ดให้นักศกึษาได้
สมคัรในขั�นตอนถัดไป



6. การแสดงขอ้มลูแบบเสนองาน

ทา่นสามารถแสดงขอ้มลูแบบเสนองานได้ โดย คลิกที�เมนูหลัก “แบบเสนอ
งาน” เมนูยอ่ย “แบบเสนองาน” ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้ารายการแบบเสนองานของสถานประกอบการ ที�ได้เสนอให้
กับทางมหาวทิยาลัยฯ ดังภาพ

ทา่นสามารถคลิกที�หมายเลขงานของงานแต่ละตําแหน่งเพื�อแสดงรายเอียด
และทา่นสามารถ กรองขอ้มลูจากภาคการศกึษาที�สถานประกอบการของทา่นได้
เสนอมา รวมทั�งสามารถค้นหาแบบเสนองานได้ได้



การแสดงรายละเอียดแต่ละตําแหน่งงานสามารถทาํได้โดยคลิกที�หมายเลขที�
ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดตําแหน่งงานของสถานประกอบการดังภาพ



7. การพจิารณาใบสมคัรงานของนักศึกษา

คลิกทเีมนูหลัก “ใบสมคัรงาน” เมนูยอ่ย “รายการที�รอพจิารณา” ดังภาพ

ระบบจะแสดงรายการใบสมคัรงานของนักศกึษาที�ได้ทาํการเลือกสมัครมา
และอยูใ่นสถานะ “รอการพจิารณาจากสถานประกอบการ” ดังภาพ

การพจิารณาใบสมคัรงานของนักศกึษาสามารถทาํได้โดยคลิกที�คอลัมขอ้มลู
นักศกึษา ของแถวที�ต้องการพจิารณา ระบบจะแสดงหน้าขอ้มลูใบสมคัรงานของ
นักศกึษาดังภาพ



ทา่นสามารถคลิกที�ชื�อนักศกึษาเพื�อแสดงขอ้มลูต่างๆ ของนักศกึษารวมทั�ง
Resume ได้ และหากพจิารณาแล้วต้องการรบัเขา้ทาํงานให้คลิกที�ปุ�ม “รบัเขา้ทาํ
งาน” ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยนืยนัอีกครั�งดังภาพ

คลิกที�ปุ�ม “ยนืยนั” เพื�อทาํการยนืยนัการ รบั นักศกึษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจ
ศกึษา

หากพจิารณาแล้วไมต้่องการรบันักศกึษาเขา้ทาํงานให้คลิกที�ปุ�ม “ไมร่บัเขา้
ทาํงาน”



ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยนืยนัอีกครั�งดังภาพ

คลิกที�ปุ�ม “ยนืยนั” เพื�อทาํการยนืยนัการ ไมร่บั นักศกึษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจ
ศกึษา

เมื�อพจิารณาใบสมคัรงานของนักศกึษาเรยีบรอ้ยแล้วระบบจะแสดงขอ้มลูใบ
สมคัรงานของนักศกึษาดังภาพ



หากต้องการแสดงรายการใบสมคัรงานที�พิจารณาแล้ว สามารถทาํได้โดยคลิ
กที�เมนูหลัก “ใบสมคัรงาน” และ เมนูยอ่ย “รายการที�พิจารณาแล้ว” ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้ารายการใบสมคัรงานทั�งหมดที�นักศกึษายื�นสมัคร ทา่น
สามารถกรองขอ้มลูจากภาคการศกึษา และ สามารถค้นหาขอ้มลูใบสมคัรได้ ดัง
ภาพ



8. การประเมนินักศกึษาสหกิจศกึษา

ทา่นสามารถประเมนิผลการปฏิบติังาน และ รายงานสหกิจศกึษา ของ
นักศกึษาสหกิจศกึษา ได้ตามชว่งเวลาที�กําหนด โดยจะมกีารสง่อีเมลไปยงัพนักงาน
ที�ปรกึษาทั�งหมดของนักศกึษาในสถานประกอบการของทา่น ถึงชว่งเวลาในการเขา้
ทาํแบบประเมนิ

การประเมนิผลนักศกึษาสหกิจศกึษาสามารถดําเนินการได้โดยคลิกที�เม
นูหลัก “นักศกึษา” เมนูยอ่ย “สหกิจศึกษา” ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้ารายการนักศกึษาสหกิจศกึษาทั�งหมดที�สถานประกอบการ
รบัเขา้ปฏิบติังานสหกิจศกึษา ทา่นสามารถกรองขอ้มลูจากภาคการศกึษา และ
สาขาวชิา และสามารถค้นหาขอ้มลูที�ต้องการได้ ดังภาพ



การประเมนินักศกึษาให้เลือกคลิกที�ขอ้มลูนักศกึษาที�ต้องการ ระบบจะแสดง
ขอ้มลูนักศกึษาสหกิจศกึษา และแบบฟอรม์ทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งดังภาพ

แบบประเมนินักศกึษาสหกิจศกึษาที�สถานประกอบการต้องประเมนิให้คะแนน
ประกอบด้วย

1. แบบประเมนิผลการปฏิบติังาน
2. แบบประเมนิผลรายงาน

ทา่นสามาถรถเขา้ทาํแบบประเมนิได้เมื�อนักศกึษาสหกิจศกึษา ได้ทาํการ
บนัทกึขอ้มลูในแบบฟอรม์ “แบบรายงานตัวเขา้ปฏิบัติงานและแจ้งที�พักระหวา่ง
ปฏิบติังาน” และ “แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที�ปรกึษา” ก่อน
เทา่นั�น โดยทา่นสามารถเขา้สูร่ะบบเพื�อตรวจสอบได้ที�เมนู  “แบบฟอรม์สหกิจศกึษา”



ทา่นสามารถเขา้ทาํแบบประเมนิได้ที�เมนู “แบบประเมนิสถานประกอบการ”
จะปรากฎเมนูยอ่ย “ผลการปฏิบติังาน” และ “รายงานสหกิจศกึษา” ทา่นสามารถ
เลือกทาํแบบประเมนิใดก่อนก็ได้ ดังภาพ

9. การประเมนิผลการปฏิบติังานนักศึกษาสหกิจศึกษา

ทา่นสามารถเขา้ทาํแบบประเมนิได้ที�เมนู “แบบประเมนิสถานประกอบการ”
จะปรากฎเมนูยอ่ย “ผลการปฏิบติังาน” ดังภาพ



ระบบจะแสดงหน้าจอ “สรุปผลการประเมนิ ผลการปฏิบัติงานนักศกึษาสหกิจ
ศกึษา” โดยที�ระบบจะแสดงรายการผูท้ี�เป�นพนักงานที�ปรกึษาทั�งหมดของนักศกึษา
ทา่นสามารถทาํแบบประเมนิได้โดยคลิกที� “ทาํแบบประเมนิ” ในแถวของตารางที�
ตรงกับชื�อของทา่น ดังภาพ



เมื�อทา่นคลิกที� “ทาํแบบประเมนิ” ระบบจะแสดงหน้าจอแบบประเมนิผลการ
ปฏิบติังาน นักศกึษาสหกิจศกึษา ดังภาพตัวอยา่ง



ให้ทา่นอ่านคําชี�แจ้ง และประเมนิให้คะแนนผลการปฏิบติังานนักศกึษาสหกิจ
ศกึษาได้ตามแบบประเมนิที�กําหนด และเมื�อทา่นให้คะแนนครบทกุส่วนแล้ว ให้ทา่
นคลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ” ด้านล่างของแบบฟอรม์ดังภาพ

หลังจากนั�นระบบจะบนัทกึขอ้มลูการประเมนิของทา่น และ ระบบจะทาํการ
คํานวณคะแนนให้กับนักศกึษาอยา่งอัตโนมติั



10. การประเมนิผลรายงานสหกิจศึกษา

ทา่นสามารถเขา้ทาํแบบประเมนิได้ที�เมนู “แบบประเมนิสถานประกอบการ”
จะปรากฎเมนูยอ่ย “รายงานสหกิจศกึษา” ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้าจอ “สรุปผลการประเมนิ รายงานสหกิจศกึษา” โดยที�
ระบบจะแสดงรายการผูท้ี�เป�นพนักงานที�ปรกึษาทั�งหมดของนักศกึษา ทา่นสามารถ
ทาํแบบประเมนิได้โดยคลิกที� “ทาํแบบประเมนิ” ในแถวของตารางที�ตรงกับชื�อของ
ทา่น ดังภาพ



เมื�อทา่นคลิกที� “ทาํแบบประเมนิ” ระบบจะแสดงหน้าจอแบบประเมนิผลการ
ปฏิบติังาน นักศกึษาสหกิจศกึษา ดังภาพตัวอยา่ง



ให้ทา่นอ่านคําชี�แจ้ง และประเมนิให้คะแนนผลการปฏิบติังานนักศกึษาสหกิจ
ศกึษาได้ตามแบบประเมนิที�กําหนด และเมื�อทา่นให้คะแนนครบทกุส่วนแล้ว ให้ทา่
นคลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ” ด้านล่างของแบบฟอรม์ดังภาพ

หลังจากนั�นระบบจะบนัทกึขอ้มลูการประเมนิของทา่น และ ระบบจะทาํการ
คํานวณคะแนนให้กับนักศกึษาอยา่งอัตโนมติั


