
 

1. 

เลือก

2. 

เจ้าห
การพ

คู่
คณ

การเขา้ใชง้า
เข้าใช้งาน

กเมนู ระบบส

จากน้ันให

 
หน้าหลักของ

เมื่อ
หน้าที่ ในส่วน
พิมพ์หนังสือต

มือ ระบบสา
ณะวิทยาการจ
นระบบ 
นระบบได้ที่เว็
สารสนเทศภา

ห้ Login เข้าเ

งระบบ 
เข้าสู่ระบบเ ี

นน้ีสามารถเข้
ต่างๆ  

รสนเทศติดต
จัดการ มหาวิ

ว็บไซต์คณะวิท
ายใน -> สําห

เพ่ือเข้าใช้งาน

รียบร้อยแล้ว
้าดูรายละเอีย

 
ตามการฝึกปร
วิทยาลัยราชภ

ทยาการจัดกา
หรับบุคลากร  

  

    
นระบบ  ดังภา

วจะเข้ามาที่
ยดบริษัท ใบต

 
 
 

คู่มือ ระบบส

 
ระสบการณ์วิช
ภัฏธนบุร ี(สาํ

าร  http://d
 ->  ระบบบริ

        
าพ 

หน้าหลักขอ
ตอบรับจากนัก

สารสนเทศติดตามกา

ชาชพีนักศึกษ
าหรับเจ้าหนา้

it.dru.ac.th/
ริหารจัดการก

งระบบบริห
กศึกษา ข้อมูล

ารฝึกประสบการณ์วิช

ษา  
าที)่ 

/home/004/
การฝึกงานฯ 

ารจัดการใน
ลคําร้องนักศึก

Page 1 of 4 

ชาชีพนักศึกษา  

/ จากน้ัน
 ดังภาพ 

 

 

นส่วนของ
กษา และ

 



 
3. 

ใ

4. 

การตรวจสอ

กําห
ในหน้าน้ีจะแ
ประสบการณ์
เปิดดูแบบคํา
ขอความอนุเค

 
การพิมพ์หนั

หลัง
รับทราบจาก
“1. พิมพ์หนั
คณบดีต่อไป 

บข้อมูลนักศึก

หนดให้คลิกที่เ
แสดงเฉพาะร
ณวิ์ชาชีพที่อาจ
าร้องฯดังกล่าว
คราะห์ให้นักศึ

ังสือขอความ
งจากที่นักศึกษ
อาจารย์นิเทศ
นังสือขอความ
 

กษาที ่Uplo

มนู  
รายช่ือของนัก
จารย์นิเทศก์เซ็
ว และเมื่อตร
ศึกษาเข้าฝึกป

มอนุเคราะห์ให
ษา Upload 
ศก์  ขั้นตอนต่
มอนุเคราะห์ใ

ad ใบคําร้อง

  
กศึกษาท่ีได้ทํ
ซ็นรับทราบแ
รวจสอบแล้วถู
ประสบการณ์วิ

ห้นักศึกษาเข้
 หนังสือแ
อมาคือการพิ
ให้นักศึกษาเข

 

 
 
 

คู่มือ ระบบส

งเข้ามาในระบ

เพ่ือตรวจสอบ
ําการ Uploa
ล้วเท่าน้ัน  จ
ถูกต้องให้คลิก
วิชาชีพต่อไป  

้าฝึกประสบก
แบบคําร้องขอ
มพ์หนังสือขอ
ข้าฝึกงาน” ด

สารสนเทศติดตามกา

บบ 

บข้อมูลนักศึก
ad แบบฟ
ากน้ันคลิกที่เ
กที่ช่ือของนักศึ
  

การณ์วิชาชีพ
อเข้าฝึกประส
อความอนุเครา
ดังกล่าวและน

 

ารฝึกประสบการณ์วิช

กษาที่ใช้งานร
ฟอร์มคําร้องข
มนู “ตรวจส
ศึกษาเพ่ือพิม

พ  
สบการณ์ฯที่มี
าะห์ฯ ในข้อที
นําส่งเพ่ือขออ

 

Page 2 of 4 

ชาชีพนักศึกษา  

ะบบ โดย
ขอเข้าฝึก
อบ” เพ่ือ

มพ์หนังสือ

 

มีการเซ็น
ที่  
อนุมัติจาก



 

Upl
สถา

5. 

ตอบ
เจ้าห
ตรว

6. 

เอกสารด
คณะฯ จ

 

4.1 

oad เข้าไปใน
นะเป็น  “กรุ

การตรวจสอ
เมื่อบ

บรับ  จากน้ันน
หน้าที่สามารถ
จสอบ” และ

 
การพิมพ์หนั
หลังจากที่คณ
ดังกล่าวเข้าใน
ากน้ันทําการ

 
  

การ Upload
เมื่อ

นระบบ (หัวข้
ณาพิมพ์หนงั

บใบตอบรบัจ
บริษัทตอบรับ
นักศึกษาจะส
ถตรวจสอบเอ
พิมพ์เอกสารส

ังสือส่งตัวนัก
ณบดีอนุมัติหน
นระบบเพ่ือใ
ปรับสถานะเป็

d หนังสือขอ
คณบดีได้เซ็น
ข้อ 1.1)   เพ่ือ
งสือขอความอ

จากนักศึกษา
บการเข้าฝึกงา
สแกนเอกสาร
อกสารดังกล่า
ส่งตัวให้คณบ

กศกึษาให้เข้าฝึ
นังสือส่งตัวฯเ
ห้นักศึกษาสา
ป็น “กรุณาพิ

ความอนุเครา
นอนุมัติเรียบร้
อให้นักศึกษาส
อนุเคราะห์ฯ 

 

 
านของนักศึก
และ Upload
าว และเมื่อทุ
ดีอนุมัติต่อไป

ฝกึประสบกา
เรียบร้อยแล้ว
ามารถพิมพ์ไ

พิมพ์หนังสือส่

คู่มือ ระบบส

าะห์ฯ  
ร้อยแล้วให้ทํา
สามารถพิมพ์ห
 จากระบบ”  

ษาเรียบร้อยแ
d เข้ามาในร
ทุกอย่างถูกต้อ
ป  

ารณฯ์ 
วให้การ Scan
ได้เองผ่านระบ
งตัวผ่านระบ

 

สารสนเทศติดตามกา

าการ Scan เ
หนังสือดังกล่า
    

แล้วนักศึกษา
ระบบ ซึ่งในส่
องแล้วให้ทําก

 

n เป็นไฟล์ 
บบโดยไม่ต้อ
บ”   

ารฝึกประสบการณ์วิช

เป็นไฟล์ .pdf
าวผ่านระบบ 

าจะให้บริษัทเ
วนของการจัด

การคลิกที่ปุ่ม 

 .pdf และ
งมาติดต่อที่ส

 

Page 3 of 4 

ชาชีพนักศึกษา  

f และ 
 และปรับ

 

ขียนแบบ
ดการของ
 “ทําการ

 Upload 
สํานักงาน



 

เจ้าหน้าที

7. 

ทําก
และ

8. 

นักศึ

9. 

และ

กรณีนักศึกษา
ที่ทําการบันทึก

การแก้ไขราย
กรณี

ารพิมพ์เอกสา
เลือกอาจารย์

 
การเขา้ดูราย

การ
ศึกษาเข้าฝึกงา

การดูข้อมูลบ
ในส่ว

จะแสดงรายล

าต้องการรับห
กวันที่มารับเอ

ยชื่ออาจารย์นิ
ณมีีการเปลีย่น
ารต่างๆ โดยค
ย์นิเทศก์ใหถู้ก

ยชื่อบริษัททีน่ั
เข้าดูสามารถ
าน ซึ่งสามารถ

บริษัทที่ปฏิเส
วนน้ีสามารถเ
ละเอียดดังภา

หนังสือต้นฉบับ
อกสารดังกล่า

 

นิเทศก์ 
นแปลงอาจารย
คลิกทีปุ่ม “ดูร
ต้องและทํากา

นักศึกษาเข้าฝึ
คลิกที่เมนู “ร
ถคลิกดูรายละ

ธการรับนักศึ
เข้ามาตรวจสอ
พ  

บให้นักศึกษา
วตามเมนูในข้

ย์นิเทศก์ใหท้าํ
รายละเอียด”
ารบันทึก 

 

ฝกึงาน 
รายชื่อบริษัท
ะเอียดของบริษ

 

ศกึษา 
อบจํานวนขอ

คู่มือ ระบบส

จะมารับที่สําน
ข้อ “3.1 บันทึ

าการแก้ไขราย
” จากน้ันให้คลิ

ท” ในหน้าหลั
ษัทต่างๆ ได้จ

งบริษัทที่ปฏิเ

สารสนเทศติดตามกา

นักงานคณะฯ
ทกึการรับหนั

ยช่ืออาจารย์นิ
ลกิที่ปุ่ม  “แก้

ักและจะแสด
จากหน้าน้ี 

เสธการรับโดย

 

ารฝึกประสบการณ์วิช

ฯ และจากน้ันใ
ังสือส่งตัว” ดั

นิเทศกใ์ห้ถกูต้
ก้ไขอาจารย์นิ

งรายช่ือบริษัท

 

ยคลิกที่เมนูใน

Page 4 of 4 

ชาชีพนักศึกษา  

ให้
ดังภาพ 

 

องก่อน
นิเทศก์” 

 

ัทต่างๆ ที่

นหน้าแรก


