
 
 

บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในสามคณะท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนใน
ระยะเร่ิมแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
และคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งสามคณะน้ี ได้เปิดสอนวิชาพื้นฐานทั้ง 3 หมวด คือ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ แบ่งออกเป็น          
8 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาประวติัศาสตร์ 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาองักฤษ และ
ภาควชิาภาษาปัจจุบนัต่างประเทศ กบั 1 โครงการจดัตั้ง คือ โครงการจดัตั้งภาควิชาภาษาตะวนัออก 
และตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้มา คณะมนุษยศาสตร์ไดป้รับโครงสร้างการบริหารงานใน
ส่วนของภาควิชาจากเดิม 8 ภาควิชา เป็น 3 ภาควิชา ไดแ้ก่ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ประกอบดว้ย 6 
สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาประวติัศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชา
ปรัชญา สาขาวิชาบา้นและชุมชน สาขาวิชาการท่องเท่ียว และกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป ภาควิชาภาษา
ตะวนัตก ประกอบดว้ย 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชา
ภาษาเยอรมนั และภาควิชาภาษาตะวนัออก ประกอบดว้ย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และมี
นักศึกษาจ านวน 2,130 คน (รายงานการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550-2554 (ภาคการศึกษาท่ี 1), 2554) 

คณะมนุษยศาสตร์ มีปณิธานในการผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้รู้จริง กอปรดว้ยคุณธรรม  มีโลก
ทศัน์กวา้ง มีความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความเป็นผูน้ าทางปัญญาของสังคม และคณะฯ มีหนา้ท่ีใน
การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคมให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพนิสิต นกัศึกษา
ให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จึงจดัให้มีการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการพฒันาสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งไดก้  าหนดนโยบายสนบัสนุน
ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ โดยบรรจุกระบวนวิชา              
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สหกิจศึกษาไวใ้นหลกัสูตรสาขาวิชาส่วนใหญ่ ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร์ไดป้รับปรุงหลกัสูตร โดยจดั
ใหมี้กระบวนวิชาสหกิจศึกษาเป็นกระบวนวิชาบงัคบัหรือกระบวนวิชาเลือกของหลกัสูตร ส าหรับ
หลกัสูตรท่ีไดจ้ดักระบวนวิชาสหกิจศึกษาไวใ้นหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการ มีจ านวน                 
4 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาวิชาบา้น
และชุมชน  สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น โดยหลักสูตรท่ีระบุกระบวนวิชา            
สหกิจศึกษาเป็นกระบวนวิชาบงัคบัไวใ้นหลกัสูตรมี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเท่ียว ท่ีระบุ
เป็นกระบวนวิชาเลือกมี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบา้นและชุมชน สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น และในการปรับปรุงหลกัสูตร ปีการศึกษา 2555 มีหลกัสูตรท่ีได้บรรจุกระบวนวิชา    
สหกิจศึกษาไวใ้นโครงสร้างหลกัสูตร คือ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และ
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัย
ตามล าดบัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนสาขาวชิาอ่ืนๆ อยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงหลกัสูตร 

การจดัการศึกษากระบวนวิชาสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์นั้น สาขาวิชาด าเนินการ
ผ่านหน่วยสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนักศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีคณะฯ  
จดัตั้งข้ึนรองรับการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกระบวนวิชาสหกิจศึกษา 
หน่วยสหกิจศึกษาอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
โดยมีผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสาขาวิชาให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแล  
และมีเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยสหกิจศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงหน่วยงานดงักล่าวจะ
ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการติดตาม ติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณไวส้นับสนุนรองรับการ
บริหารจดัการทางดา้นต่างๆ  

ตามท่ีสาขาวิชาการท่องเท่ียวและสาขาวิชาบา้นและชุมชนไดด้ าเนินการจดัสหกิจศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นั้น ไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษา คือ ปัจจุบนั
การจดัเก็บขอ้มูลสหกิจศึกษาอยู่ในรูปเอกสารเป็นส่วนใหญ่ มีขอ้มูลเพียงบางส่วนท่ีเก็บในรูปส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อ็กเซล (Microsoft Excel) ในการจดัเก็บขอ้มูลและ
การออกรายงานต่างๆ การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบท่ีประสม ปัญหาบางประการ คือ มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อน ต้องใช้เวลาในการค้นหาและแก้ไขข้อมูล อีกทั้งมีปัญหาในการเตรียมและท า
เอกสารบันทึกการปฏิบติังานสหกิจศึกษา อีกทั้ งทางหน่วยสหกิจศึกษายงัขาดช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสหกิจศึกษาใหน้กัศึกษาและสถานประกอบการ  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงเห็นความจ าเป็นและมีความตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์
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และสาขาวิชาต่างๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจดัการงานสหกิจศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ได้ระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ส าหรับตรวจสอบขอ้มูลและกระบวนการในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

1.3.2 ไดฐ้านขอ้มูลส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการงานสหกิจศึกษาของสาขาวชิาต่างๆ ใน           
คณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 

 
1.4 แผนด ำเนินกำร ขอบเขต และวธีิกำรศึกษำ 

1.4.1 แผนด ำเนินงำน 
   1) ศึกษาขอ้มูลระบบงานปัจจุบนัเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์  
   2) วเิคราะห์ระบบงานเดิม 
   3) วเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษา 
   4) พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษา 
   5) ทดสอบระบบ ประเมินผล และแกไ้ข 
   6) จดัท าเอกสารประกอบการใชง้าน 
   7) จดัท าเอกสารรายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์ 

1.4.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1) ขอบเขตของงำนค้นคว้ำ 

                         พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในลกัษณะเวบ็แอพพลิเคชนั 

   2) ขอบเขตของระบบงำน  
ระบบงานประกอบดว้ย 9 ส่วน ดงัน้ี 
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(1) ส่วนจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 
- การก าหนดช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบ 
- การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั 

(2) ส่วนจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
- ขอ้มูลนกัศึกษา 
- ขอ้มูลสถานประกอบการ 
- ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์

   (3) ส่วนตรวจสอบคุณสมบติันกัศึกษา ประกอบดว้ย 
- สามารถตรวจสอบระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา 
- สามารถตรวจสอบความสามารถพิเศษของนกัศึกษา 

(4) ส่วนจดัการขอ้มูลข่าวสาร ประกอบดว้ย 
- การประชาสัมพนัธ์การเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาผา่นเวบ็ไซต ์
- การแจง้ก าหนดการปฐมนิเทศก่อนไปสหกิจศึกษาผา่นเวบ็ไซต ์
- การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหลงัจากสหกิจศึกษาผา่นเวบ็ไซต ์    
   เช่น ก าหนดการน าเสนอผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
- การบนัทึกเอกสารแบบฟอร์มต่างๆส าหรับกระบวนวชิา               
   สหกิจศึกษา 

  (5) ส่วนรับรองคุณภาพสถานประกอบการ ประกอบดว้ย 
- การบนัทึกมาตรฐาน คุณสมบติัพื้นฐานของสถานประกอบการ 

 (6) ส่วนการท าจดหมายอตัโนมติั ประกอบดว้ย 
- การท าจดหมายขอความอนุเคราะห์การฝึกสหกิจศึกษา 
- แบบตอบรับนกัศึกษาเขา้ฝึกสหกิจศึกษา 
- การท าจดหมายส่งตวันกัศึกษา 
- การท าจดหมายขอบคุณสถานประกอบการ 

  (7) ส่วนติดตามดูแลนกัศึกษาและบนัทึกผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
- การส่งแผนการท างานของนกัศึกษา 
- การบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
- การบนัทึกตารางการนิเทศกง์าน 
- การตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
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- การตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของนักศึกษาโดยอาจารย์  
นิเทศก ์
- การบนัทึกขอค าปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศก์โดยประยกุตใ์ช ้
 เคร่ืองมือเฟซบุค (Facebook) 
- การบนัทึกรายงานพฤติกรรมของนกัศึกษาโดยสถานประกอบการ 

  (8) ส่วนการประเมินผล ประกอบดว้ย 
- การสร้างแบบประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละสาขาวชิา 
- การประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาโดยสถานประกอบการ  
- การประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศก ์
- ก า รป ระ เ มิ นค ว า มพึ ง พอ ใ จของ อ า จ า ร ย์ นิ เ ทศ ก์ ท่ี มี ต่ อ                      
สถานประกอบการ 
- การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อสถานประกอบการ 
- การสรุปผลการประเมินต่างๆ  

(9) ส่วนแสดงรายงาน ประกอบดว้ย 
- รายงานขอ้มูลนกัศึกษา 
- รายงานขอ้มูลสถานประกอบการ 
- รายงานขอ้มูลการฝึกสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 
- รายงานสรุปผลการนิเทศกง์าน 
- รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
- รายงานสรุปผลความพึ งพอใจของนัก ศึกษา ท่ี มีต่ อสถาน 
ประกอบการ 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาส าหรับผู ้บริหาร
ระดบัสูง 

1.4.3 วธีิกำรศึกษำ 
 ในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของ         

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
1) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ขอ้มูล

อาจารยผ์ูท่ี้รับผดิชอบและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2) วเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของระบบงาน 
3) วเิคราะห์และออกแบบระบบโดยใชผ้งัการไหลของขอ้มูล 



6 
 

4) พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษา ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
5) ติดตั้ง ทดสอบระบบ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ 
6) ประเมินการท างานของระบบ โดยกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

 7) จดัท าเอกสารประกอบการใชง้านระบบ 
 8) จดัท าเอกสารรายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์  

 
1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำระบบ 

1.5.1 ฮำร์ดแวร์ 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
      -  หน่วยประมวลผลกลางแบบ คอร์ทูดูโอ (Core 2 Duo) หรือสูงกวา่ 
      -  หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 1.8 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) 
      -  หน่วยความจ าหลกั ขนาด 2.0 กิกะไบต ์
      -  อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) ขนาด 160 กิกะไบต ์
2) เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 

1.5.2 ซอฟต์แวร์ 
1) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ 7 (Windows 7 Professional) เพื่อใชเ้ป็น    
    ระบบปฏิบติัการ 
2) โปรแกรมพฒันาระบบ ภาษาพีเอชพี (PHP) ใชใ้นการเขียนโปรแกรม 
3) ระบบจดัการฐานขอ้มูล มาย เอสคิวแอล   (MySQL) ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล 
4) โปรแกรมอะโดบี โฟโตชอพ ซีเอส 3 (Adobe Photoshop CS3) ใชป้รับแต่ง 
    รูปภาพ 
5) โปรแกรมอะโดบี ดรีมวเีวอร์ ซีเอส 3 (Adobe Dreamweaver CS3) ใชส้ร้างส่วน   
    ติดต่อกบัผูใ้ช ้
6) โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) อินเทอร์เน็ต เอก็ซ์โพลเรอร์    

                         (Internet Explorer) กเูกิล โครม (Google Chrome) 
 
1.6 สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

1.6.1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1.6.2 ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1.6.3 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 


