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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. การเขา้สูร่ะบบ

การเขา้ใชง้านระบบสามารถทาํโดยคลิกที�เมนู “เขา้สู่ระบบ” ด้านบนขวาของ
เมนูหลักของโปรแกรมดังภาพ

จะปรากฎหน้าจอสาํหรบัเขา้สู่ระบบดังภาพ

https://cwie.ftu.ac.th


จากนั�นให้ป�อนขอ้มลู “ชื�อผูใ้ช”้ และ “รหัสผา่น” ที�เจ้าหน้าที�กําหนดให้ จากนั�น
คลิกที�ปุ�ม “เขา้สูร่ะบบ” เมื�อป�อนชื�อผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นถกูต้อง ระบบจะแสดงหน้า เม
นูหลัก “แดชบอรด์” และมเีมนูต่างๆ ของอาจารยดั์งนี�

1. เมนูหลัก
2. นักศกึษา
3. แบบเสนองาน
4. ผลการสมคัรงาน
5. แผนนิเทศงานสหกิจศกึษา
6. กิจกรรมสมัภาษณ์ สมันา

ภาพแสดงเมนูหลักของอาจารย์



3. การแสดงขอ้มลูนักศกึษา

ทา่นสามารถแสดงขอ้มลูนักศกึษาในสังกัดสาขาวชิาของตนเองได้ ในแต่ละ
สถานะ โดยแยกออกเป�น “นักศกึษาก่อนเตรยีมสหกิจศกึษา”, “นักศกึษาเตรยีม
สหกิจศกึษา”, “นักศกึษาสหกิจศกึษา” ดังภาพ

4. การแสดงขอ้มลูนักศกึษาสหกิจศึกษา

คลิกที�เมนูหลัก “นักศกึษา” และเมนูยอ่ย “สหกิจศกึษา”  ดังภาพ



ระบบจะแสดงหน้ารายชื�อนักศกึษาสหกิจศกึษา โดยสามารถกรองขอ้มลูได้
จากภาคการศกึษา และ สามารถค้นหาขอ้มลูได้ ดังภาพ

หากต้องการแสดงขอ้มลูของนักศกึษา สามารถคลิกที� “รหัสประจําตัว
นักศกึษา” และหากต้องการแสดงขอ้มลูแบบเสนองานให้คลิกที� “หมายเลขงาน” ดัง
ภาพ

เมื�อคลิกที�รหัสประจําตัวนักศกึษา ระบบจะแสดงขอ้มลูนักศกึษา, แบบฟอรม์
สหกิจศกึษาต่างๆ ที�นักศกึษาต้องป�อนขอ้มลู, และแบบประเมนิทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้ง
การนักศกึษาสหกิจศกึษาดังภาพ



5. การประเมนิใหค้ะแนนนักศกึษาสหกิจศึกษา

แบบประเมนิที�อาจารยต้์องดําเนินการประเมนินักศกึษามดัีงนี�
1. แบบบนัทกึการนิเทศงานสหกิจศกึษา คลิกที�เมนู “การนิเทศงานสหกิจ

ศกึษา” และ เมนูยอ่ย “ผลการนิเทศงาน” ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้า “สรุปผลการนิเทศงานสหกิจศกึษา” และ แสดงรายชื�อ
อาจารย ์และ ผูร้ว่มนิเทศงานฯ ในครั�งนี�ทั�งหมด และหากต้องการทาํแบบประเมนิ
ให้คลิกที� “ทาํแบบประเมนิ” ที�ตรงกับชื�อของทา่น ดังภาพ





จากนั�นระบบจะแสดงหน้า “แบบบนัทกึการนิเทศงานสหกิจศกึษา” ดังภาพใน
หน้าถัดไป

ทา่นสามารถทาํแบบบนัทกึตามคําชี�แจ้งในแบบฟอรม์ และเมื�อป�อนขอ้มลู
ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ” ระบบจะบนัทกึขอ้มลูขอ้ทา่นและจะแสดงขอ้มลู
ที�บนัทกึ



2. แบบประเมนิผลกิจกรรมสัมภาษณ์ สัมมนาให้คลิกที�เมนู “กิจกรรม
สมัภาษณ์/สมันา” และเมนูยอ่ย “แบบบนัทกึการสัมภาษณ์” ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้า “สรุป การประเมนิผลกิจกรรมสัมภาษณ์ สัมนา” โดย
ระบบจะแสดงรายชื�อ อาจารยใ์นสงักัดเดียวกัน และหากต้องการทาํแบบประเมนิ ให้
คลิกที� “ทาํแบบประเมนิ” ที�ตรงกับชื�อของทา่น ดังภาพ ดังภาพ



เมื�อทา่นคลิกที�ปุ�ม “ทาํแบบประเมนิ” จากนั�นระบบจะแสดงหน้า “แบบ
ประเมนิผลกิจกรรมสมัภาษณ์ สมัมนา นักศกึษาสหกิจศกึษา” ดังภาพ

ทา่นสามารถทาํแบบประเมนิตามคําชี�แจ้งในแบบฟอรม์ และเมื�อป�อนขอ้มลู
ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ” ระบบจะบนัทกึขอ้มลูขอ้ทา่นและจะแสดงขอ้มลู
ที�บนัทกึ



6. การอนุมติัแบบเสนองาน

สาํหรบัอาจารยท์ี�ได้รบัการกําหนดสทิธิ�ให้เป�น “ประธานคณาจารยนิ์เทศ”
ประจําสาขาวชิา จะมสีทิธิ�ในการพจิารณาคณุภาพงาน ตามแบบเสนองานที�สถาน
ประกอบการเสนอมาให้ ซึ�งสามารถทาํได้โดยคลิกที�เมนูหลัก “แบบเสนองาน” และ
เมนูยอ่ย “รายการแบบเสนองานรอรบัรอง” ดังภาพ

ระบบจะแสดงรายการแบบเสนองานที�อยูใ่นสถานะรอการพิจารณารบัรอง
คณุภาพงาน สามารถกรองขอ้มลูจากภาคการศกึษา และ สาขาวชิาที�ตนเองสงักัด
รวมทั�งสามารถถค้นหาขอ้มลูได้ ดังภาพ

การพจิารณาคณุภาพแบบบเสนองานสามารถทาํได้โดยคลิกที�หมายเลขงาน
ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้าแบบรบัรองงานที�มรีายละเอียดทั�งหมดของตําแหน่งงานที�
บรษัิทเสนอมา พรอ้มทั�งขอ้มลูคณุภาพงานของสถานประกอบการนี�ยอ้นหลัง และเก
รดคณุภาพของสถานประกอบการ ดังภาพ





ในการพจิารณาคณุภาพงานนั�น ให้ทา่นเลือก “ผลการพจิารณารบัรอง
คณุภาพงาน” ซึ�งประกอบไปด้วยตัวเลือกดังนี�

1. รบัรองคณุภาพงาน โดยไมม่เีงื�อนไข
2. รบัรองคณุภาพงาน โดยมเีงื�อนไข
3. ไมร่บัรองคณุภาพงาน

หากทา่นเลือกตัวเลือกที� 2. “รบัรองคณุภาพงาน โดยมเีงื�อนไข” หน้าจอจะป
รากฎ ชอ่งสาํหรบัป�อนเงื�อนไขในการรบัรองคณุภาพงาน ดังภาพ



เมื�อทา่นป�อนขอ้มลูเรยีบรอ้ยแล้ว ให้คลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ” เพื�อบันทกึขอ้มลู ซึ�ง
ระบบจะทาํการบนัทกึขอ้มลูและเปลี�ยนสถานะของแบบเสนองานไปเป�น “อนุมติั” ซึ�ง
หลังจากนี� นักศกึษาที�ยนืยนัการออกสหกิจศกึษาในภาคการศกึษาที�ตรงกับแบบ
เสนองานเสนอมา จะสามารถแสดงขอ้มลูแบบเสนองานและสมคัรงานได้

แต่หากเลือกเป�น “ไมร่บัรองคณุภาพงาน” งานตําแหน่งนี�ก็จะถกูป�ดไมใ่ห้
นักศกึษาสามารถสมคัรได้ ทั�งนี�ทา่นสามารถแสดงรายการที�พจิารณาแล้วได้ โดย
การคลิกที�เมนู “แบบรบัรองงาน” ดังภาพ

ระบบจะแสดงรายการแบบรบัรองงานที�ทา่นได้พิจารณาแล้ว ซึ�งสามารถ
กรองขอ้มลูได้จากภาคการศกึษา สงักัด และ สถานะ รวมทั�งสามารถค้นหาขอ้มลูได้
ดังภาพ



7. การพจิารณาการสมคัรงานของนักศึกษา

สาํหรบัอาจารยท์ี�ได้รบัการกําหนดสทิธิ�ให้เป�น “ประธานคณาจารยนิ์เทศ”
ประจําสาขาวชิา จะมสีทิธิ�ในการพจิารณา อนุมติัการสมคัรงานของนักศกึษาได้ที� เม
นูหลัก “ใบสมคัรงาน” เมนูยอ่ย “รายการที�รอพจิารณา”

ระบบจะแสดงหน้ารายการใบสมคัรงานของนักศกึษาที�ทา่นเป�น “อาจารยท์ี�
ปรกึษาสหกิจ” ที�รอการพจิารณาจากทา่น ดังภาพ

การพจิารณาใบสมคัรงานของนักศกึษา ให้ทาํการคลิกที� “ชื�อ สกลุ” ของ
นักศกึษา ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดการสมคัร ดังภาพ



หากทา่นพจิารณาเห็นควรให้นักศกึษาไปปฏิบติังานในตําแหน่งงานนี�ทา่น
สามารถเลือกคลิกที�ปุ�ม “อนุมติั การสมคัรงาน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยนืยนั
ขอ้มลูอีกครั�ง

คลิกที�ปุ�ม “ยนืยนั” เพื�อทาํการยนืยนัการ อนุมติัการสมคัรงาน ของนักศกึษา

หากพจิารณาแล้วไมต้่องการให้นักศกึษาไปปฏิบติังานในตําแหน่งงานนี� ให้ค
ลิกที�ปุ�ม “ไมอ่นุมติัการสมคัรงาน”



ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยนืยนัขอ้มลูอีกครั�ง ดังภาพ

คลิกที�ปุ�ม “ยนืยนั” เพื�อทาํการยนืยนัการ ไมอ่นุมติั การสมคัรงานของ
นักศกึษา

เมื�อพจิารณาใบสมคัรงานของนักศกึษาเรยีบรอ้ยแล้ว ใบสมคัรงานของ
นักศกึษาจะถกูเปลี�ยนไปเป�น “รอการพิจารณาจากสถานประกอบการ” ระบบจะ
แสดงขอ้มลูใบสมคัรงานของนักศกึษาดังภาพ

ทา่นสามารถแสดงรายการใบสมคัรงานที�หมดที�ได้รบัการพิจาณาแล้วได้โดย
คลิกที�เมนูหลัก “ใบสมคัรงาน” เมนูยอ่ย “รายการที�พิจารณาแล้ว” ดังภาพ



ระบบจะแสดงหน้ารายการใบสมคัรงาน พรอ้มทั�งสามารถกรองขอ้มลูจาก
ภาคการศกึษา และสามารถค้นหาขอ้มลูได้ ดังภาพ

8. การเลือกแผนนิเทศงานสหกิจศกึษา

ทา่นสามารถเลือกไปนิเทศงานสหกิจศกึษาที�สถานประกอบการตามต้องการ
ได้ โดยคลิกที�เมนูหลัก “แผนนิเทศงานสหกิจศกึษา” เมนูยอ่ย “เลือกแผนนิเทศ” ดัง
ภาพ



ระบบจะแสดงหน้ารายการแผนนิเทศทั�งหมดในภาคการศกึษานั�นๆ ในสง่กัด
ของตนเอง ดังภาพ

รายการแผนนิเทศจะปรากฎในรายการ ก็ต่อเมื�อนักศกึษาสหกิจศกึษาได้ป�อน
ขอ้มลูแบบแจ้งรายละเอียดงาน และ พนักงานที�ปรกึษาแล้วเทา่นั�น เนื�องจากจะได้
ขอ้มลูสถานประกอบการที�นักศกึษาได้ไปปฏิบติังานจรงิ และขอ้มลูอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กับสถานประกอบการ และพนักงานที�ปรกึษา

ทา่นสามารถเลือกสถานประกอบการที�ต้องการออกนิเทศงานได้ โดยคลิกที�
“เลือก”  ระบบจะแสดงหน้าจอให้ทา่นยนืยนัการเลือกอีกครั�ง

คลิกที�ปุ�ม “ยนืยนั” เพื�อบนัทกึการยนืยนัการเลือกสถานประกอบการที�
ต้องการออกนิเทศงานสหกิจศกึษา



เมื�อยนืยนัแล้วระบบจะบนัทกึขอ้มลู และจะมสีถานะเป�น “รอการพจิารณา”
ซึ�งจะเป�นการรอการพจิารณาจาก  “ประธานคณาจารยนิ์เทศ” ของสงักัดของทา่น
แต่หากทา่นได้รบัการกําหนดให้มสิีทธิ�เป�น “ประธานคณาจารยนิ์เทศ” ระบบจะ
เปลี�ยนสถานะเป�น “อนุมติั” และระบบจะแสดงหน้า รายละเอียดแผนการนิเทศงาน
สหกิจศกึษาดังภาพ



เมื�อแผนนิเทศงานสหกิจศกึษาถกูอนุมติัแล้ว ทา่นสามารถป�อนขอ้มลูการ
เดินทาง โดยระบุวนัเวลาที�สะดวก และ พาหนะที�ใชเ้ดินทาง เพื�อใชใ้นการเสนอและ
นัดหมายวนัเวลากับสถานประกอบการ ดังภาพ



เมื�อป�อนขอ้มลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ” ระบบจะบนัทกึขอ้มลู และ
สถานะจะเปลี�ยนไปเป�น “รอดําเนินการ” ซึ�งเจ้าหน้าที�จะเป�นผูป้ระสานงานกับสถาน
ประกอบการในการนัดหมายวนัเวลาที�แน่นอน ดังภาพ



เมื�อเจ้าหน้าที�ได้ทาํการนัดหมายกับสถานประกอบการเรยีบรอ้ยแล้ว ระบบจะ
แสดงขอ้มลูแผนนิเทศงานสหกิจศกึษา รวมทั�งวนัเวลาที�นัดหมายกับสถานประกอบ
การ ดังภาพ

ทั�งนี� ทา่นสามารถบนัทกึการนิเทศงานสหกิจศกึษาได้โดยคลิกที�ปุ�ม “บนัทกึ
การนิเทศงานสหกิจศกึษา”

หากอาจารยม์คีวามต้องการเปลี�ยนแปลงวนัเวลาที�นัดหมายกับสถาน
ประกอบการ หรอื อาจารยไ์มส่ามารถออกนิเทศงานสหกิจศกึษาได้ หลังจากที�
นัดหมายแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อดําเนินการนัดหมายวนัเวลากับสถาน
ประกอบการใหม ่และระบบสามารถเปลี�ยนผูนิ้เทศงานสหกิจศกึษาเป�นอาจารยท์า่น
อื�นได้



9. การพจิารณาอนุมติัแผนนิเทศงานสหกิจศึกษา

สาํหรบัอาจารยท์ี�ได้รบัการกําหนดสทิธิ�ให้เป�น “ประธานคณาจารยนิ์เทศ”
ประจําสาขาวชิา จะมสีทิธิ�ในการพจิารณา แผนกนิเทศงานสหกิจศกึษาที�อาจารย์
ทา่น อื�นๆ ในสงักัดเดียวกัน เลือกไป

การพจิารณาอนุมติัแผนนิเทศงานสามารถทาํได้โดย คลิกที�เมนูหลัก “แผน
นิเทศงานสหกิจศกึษา” เมนูยอ่ย “รายการแผนนิเทศทั�งหมด” ดังภาพ

ระบบจะแสดงหน้ารายการแผนนิเทศงานสหกิจศกึษาทั�งหมดที�อาจารยท์า่น
อื�นๆ ได้เลือกแล้ว ดังภาพ

ทา่นสามารถเลือกพจิารณาอนุมติัแผนนิเทศที�อาจารยท์า่นอื�นเลือกมา โดยค
ลิกที�ปุ�ม “อนุมติั” หรอื “ไมอ่นุมติั” ซึ�งระบบจะมหีน้าจอสาํหรบัการยนืยนัการ
พจิารณาอนุมติัดังภาพ



ซึ�งเมื�อยนืยนัแล้ว แผนนิเทศงานสหกิจศกึษาของอาจารยท์า่นอื�นที�เป�นสถาน
ประกอบการเดียวกันจะถกูยกเลิกทั�งหมด และเมื�อทาํการอนุมติัแล้ว อาจารยผ์ูเ้ลือก
แผนนิเทศงานจะสามารถป�อนขอ้มลูการเดินทางเพื�อนัดแนะกับสถานประกอบการ

หากทา่นเลือก “ไมอ่นุมติั” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยนืยนัอีกครั�งดังภาพ


