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1.1  หลกัการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์  เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546  เดิมสังกดั
ทบวงมหาวิทยาลยัไดรั้บการจดัตั้ งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี  110  ตอนท่ี 34   
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2536 ซ่ึงแต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นกลุ่มหมวดวิชาในภาควิชาศึกษาทัว่ไป 
คณะธุรกิจการเกษตร ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) 
ได้กําหนดนโยบายด้านการผลิตและพฒันากําลังคนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสนองนโยบายดงักล่าว มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จึงไดย้กฐานะงานเดิม
จากหมวดวิทยาศาสตร์รวมกบัหมวดคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาศึกษาทัว่ไป  คณะธุรกิจ
การเกษตรจดัตั้งข้ึนเป็นคณะวิทยาศาสตร์  ในปี พ.ศ. 2538   เร่ิมรับนกัศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิต โดย
เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) หลกัสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น
สาขาวิชาแรก ในปีต่อมาจึงไดเ้ปิดหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี   สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  สาขาวิชาเคมี   
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ   สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   สาขาวิชาวสัดุศาสตร์     

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้   มีนโยบายและทิศทางพฒันาองคก์รดา้นต่างๆ  
เช่น ด้านการพฒันานักศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผูป้ระกอบการท่ีทันต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงโดยเนน้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ตามความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน   
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ซ่ึงพฒันาหลกัสูตรให้
นกัศึกษามีความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบติั   และให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือให้นกัศึกษามี
ทกัษะในการปฏิบติังานจริง 

   โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กาํหนดให้ทุกหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัมีการ
พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ทนัสมยัอยู่เสมอ   โดยมีการปรับเปล่ียน
รายวิชาใหม่และเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative  Education)  ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาท่ีเนน้
การปฏิบติังานในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ   โดยจดัใหมี้การเรียนในสถานศึกษาร่วมกบัการ
จดัให้นกัศึกษาไปปฏิบติังานจริง  ณ  สถานประกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือ เป็นเวลา 16 สัปดาห์
หรือ 1 ภาคการเรียน    ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบติังานจริงเสมือน
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เป็นพนักงานของหน่วยงานนั้ นๆ และทาํให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการ
ตอ้งการมากท่ีสุด  

   ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของคณะวิทยาศาสตร์   ต้องออกปฏิบัติงาน 
ฝึกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนมาก  
ซ่ึงในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาพบว่าเกิดปัญหาในการดาํเนินงาน ดงัน้ี   ไม่มีการจดัการ
ระบบการวางแผนและการประสานงานกบัสถานประกอบการซ่ึงมีจาํนวนมาก   นกัศึกษาติดต่อหา
สถานประกอบการเองเพ่ือฝึกสหกิจศึกษา  บางคร้ังนักศึกษาไม่สามารถหาสถานประกอบการ 
ทนัช่วงเวลาฝึกสหกิจศึกษาเน่ืองจากไม่มีการเก็บขอ้มูลสถานประกอบการในรูปแบบฐานขอ้มูล 
ทาํให้นกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษากบัสถานประกอบการไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีไดศึ้กษามา   ปัญหาจาก
สถานประกอบการคือไม่จดันกัศึกษาสหกิจศึกษาให้ปฏิบติังานตรงตามสาขาวิชาท่ีไดเ้รียนมาโดย
ใหน้กัศึกษาไปช่วยในดา้นแรงงาน       ปัญหาความยุง่ยากในการจดัเตรียมและจดัทาํเอกสารบนัทึก
การฝึกสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรในการจดัทาํเป็นรูปเล่มเน่ืองจากไม่มีการบนัทึก
การปฏิบติังานบนระบบอินเทอร์เน็ต    รวมทั้งการเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะการฝึกสหกิจศึกษา
ในสถานศึกษาก่อนส่งนกัศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ    ซ่ึงทาํให้นกัศึกษาไม่
สามารถนาํทกัษะท่ีควรไดรั้บไปใช้ในการปฏิบติังาน  หากนักศึกษามีจาํนวนมากอาจทาํให้เกิด
ความยุ่งยากเพราะนักศึกษาตอ้งแย่งกนัหาสถานประกอบการ   ปัญหาสําคญัท่ีเกิดจากการนิเทศ 
สหกิจศึกษา พบวา่อาจารยนิ์เทศไม่มีเวลาไปนิเทศ เน่ืองจากมีนกัศึกษาเป็นจาํนวนมากทาํใหต้อ้งใช้
ระยะเวลานานในการไปนิเทศแต่ละคร้ัง  และบางคร้ังการส่งเอกสารแผนท่ีสถานประกอบการจาก
นกัศึกษาล่าชา้  หลงัจากนั้นปัญหาในการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาล่าชา้ไปดว้ยไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดเน่ืองจากการรอเอกสารผลการประเมินฝึกสหกิจศึกษาจากผูป้ระกอบการตอบ
กลบัมา 

   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจ
ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อจัดการระบบการปฏิบัติงานด้าน 
สหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน    ระบบดังกล่าวช่วยให้  นักศึกษาสหกิจศึกษา   
อาจารยนิ์เทศ   ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา  ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั
ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  สามารถสืบคน้ขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีได้
ทาํงานแลว้(บณัฑิต)และสืบคน้ขอ้มูลสถานประกอบการ  รวมถึงการออกรายงานสาํหรับผูบ้ริหาร
และเพ่ือให้นักศึกษารุ่นต่อไปมีขอ้มูลในการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการตรงกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  เพื่ อพัฒนาระบบสารสน เทศสํ าห รับงานสหกิจ ศึกษาของคณะวิทยาศาสต ร์   
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 1.3.1 ไดฐ้านขอ้มูลงานสหกิจศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและนาํไปเป็นแนวทางใน
การพฒันาการจดัการงานสหกิจศึกษา สาํหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

     1.3.2 ไดร้ะบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษา  ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
และมีปริมาณการเปล่ียนสถานประกอบการลดนอ้ยลง 
 
1.4   แผนดําเนินการ ขอบเขต และวธีิการศึกษา 

1.4.1 แผนดาํเนินงาน 
            1) ศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลในระบบงานปัจจุบนั เก่ียวกบัการเก็บ

ขอ้มูลท่ีใชใ้นปัจจุบนั การบนัทึกขอ้มูลและสัมภาษณ์อาจารยนิ์เทศ และผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 
ประจําสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เก่ียวกับปัญหาต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในการฝึกสหกิจศึกษา ของปีท่ีผา่นมา 

2) ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานและระบบขอ้มูลท่ีใชใ้นปัจจุบนัของคณะวิทยาศาสตร์   
และของงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

3) ศึกษาความตอ้งการของหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ 
4) วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูลพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
5) สร้างและพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษา เพื่อนาํไปใชใ้หต้รง

กบัความตอ้งการ 
6) ทดสอบและปรับปรุงระบบเพื่อหาความตอ้งการท่ีตรงกบัผูใ้ชง้านโดยแทจ้ริง 
7) ติดตั้งระบบและประเมินการทาํงานของระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจ

ศึกษา จากกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทุกกลุ่ม 
8) จัดทํา เอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับงาน 

สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
9) จดัทาํเอกสารประกอบการคน้ควา้อิสระเร่ือง ระบบสารสนเทศสําหรับงาน 

สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงาน 
สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  โดยการพฒันาระบบดงักล่าวประกอบดว้ย
ระบบงานต่างๆ ท่ีตอ้งทาํงานร่วมกนั   มีขอบเขต ดงัน้ี 

1)   ขอบเขตผูใ้ชร้ะบบ  
(1) นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
(2) อาจารยนิ์เทศ     
(3) ผูป้ระกอบการ 
(4) ผูดู้แลระบบ 
(5) ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 
(6) ผูบ้ริหาร 

                           2)   ขอบเขตขอ้มูล  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) ขอบเขตดา้นระบบงาน 
(1) ระบบจดัการฐานขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
- ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศ 
- ขอ้มูลสถานประกอบการ 

(2) ระบบจดัการสถานประกอบการ ไดแ้ก่ 
- บนัทึกความตอ้งการรับนกัศึกษา 
- บนัทึกตาํแหน่งท่ีอยูแ่ละใชก้เูก้ิลแมป (Google Map) ในการระบุ

ตาํแหน่งสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
(3) ระบบช่วยเหลือนกัศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการ โดยใชห้ลกัการ

เอเอชพี (Analysis Hierarchy Process ) เพื่อช่วยวิเคราะห์การตดัสินใจ 
(4) ระบบข่าวสารประชาสัมพนัธ์ เพื่อใชส้ําหรับเตรียมความพร้อมใน

การปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
-  บันทึกส่ือแฟ้มข้อมูลสําหรับการเตรียมความพร้อมสําหรับฝึก 

สหกิจศึกษา 
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-  บนัทึกเอกสารแบบฟอร์มสาํหรับการใชง้านสหกิจศึกษา 
-  บันทึกข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและโครงการเก่ียวข้องกับ

งานสหกิจศึกษา 
(5) ระบบติดตามและบนัทึกผลการปฏิบติังาน 

- ติดตามแนะนาํและใหค้าํปรึกษาบนระบบออนไลน์โดยใชห้ลกัการ
ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์(Social Network) และประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือเฟคบุค(Facebook)  

- บนัทึกการปฏิบติังานในแต่ละวนัของนกัศึกษา  
(6) ระบบประเมินผล   

- ผูป้ระกอบการและอาจารยนิ์เทศสามารถประเมินผลการปฏิบติั
ของนกัศึกษาโดยการใหร้ะดบัคะแนนและการใชท้ฤษฎีวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 

(7) ระบบรักษาความปลอดภยั 
-  การเขา้ถึงขอ้มูลโดยการกาํหนดสิทธ์ิช่ือผูใ้ช ้( Username) และ

รหสัผา่น ( Password) 
-   การจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

(8)  ระบบจดัการรายงาน สามารถแสดงผลรายงานสรุปตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนด 

1.4.3  วิธีการศึกษา 
        ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของ  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
1) จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลระบบงานปัจจุบนั เก่ียวกับขั้นตอนการพฒันาระบบ

สารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ  ้โดยแบ่งการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์อาจารยนิ์เทศและผูป้ระสานงาน 
สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  เก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการฝึก 
สหกิจศึกษาของปีท่ีผา่นมา 
                           (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ การรวบรวมขอ้มูลการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับ

งานสหกิจศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  และศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์และการฝึกสหกิจศึกษาของรุ่นพี่  
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2) วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษา ซ่ึงการ

วิเคราะห์ระบบโดยใชโ้ปรแกรมอีดอร์แมกซ์ (Edraw Max)  ในส่วนของ Work Flow Diagram ของ

ระบบงานเดิม  ระบบงานใหม่และขั้นตอนการทาํงานของส่วนช่วยเหลือนักศึกษาคดัเลือกสถาน

ประกอบการโดยใชห้ลกัการเอเอชพีเพื่อช่วยวิเคราะห์การตดัสินใจ 

(1) ออกแบบระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3  ส่วน คือ 

- ออกแบบฐานขอ้มูล  ส่วนการออกแบบ DFD (Data Flow 

Diagram) ท่ีใชแ้สดงแผนผงักระแสการทาํงานของกระบวนการแต่ละขั้นตอนของระบบ มาช่วยใน

การออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมอีดอร์แมกซ์ และส่วนแสดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูลของระบบ  

โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทว์ิสิโอ (Microsoft Visio)   

- ออกแบบหนา้จอ  ส่วนโครงร่างหนา้จอในการบนัทึกและจดัการ

ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด (Microsoft Word) 

- ออกแบบรายงาน  ส่วนของโครงร่างหนา้จอแสดงรายงาน โดย

ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด  

3) การส ร้ า งและพัฒนาระบบสารสน เทศสํ าห รับงานสหกิจ ศึกษาของ 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ สามารถแสดงขั้นตอนไดด้งัน้ี 

(1) สร้างฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษา  ของ 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้   ท่ีไดท้าํการออกแบบไวแ้ลว้ดว้ยโปรแกรมสาํหรับจดัการ
ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL  Database) 

(2) ออกแบบหน้ า จอโดยใช้โปรแกรมอะโด บ้ีด รีมวีฟ เ วอ ร์   

(Adobe  Dreamweaver) 
(3) พฒันาโปรแกรมเพ่ือจดัการแฟ้มขอ้มูลโดยใชภ้าษาพีเอชพี(PHP)  

และโปรแกรมเอก็ซ์แอมป์ (Xampp)  
(4) ออกแบบและตกแต่งรูปภาพต่างๆ ท่ีใชใ้นระบบดว้ยโปรแกรม  

อะโดบ้ีโฟโตช็้อป (Adobe Photoshop)  
(5) ทดสอบระบบและแกไ้ขจนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

4) ทดสอบใชง้านระบบโดยผูพ้ฒันาโปรแกรมและผูเ้ก่ียวขอ้ง(User)กบัระบบและ

ปรับปรุงแกไ้ขระบบโดยผูพ้ฒันาโปรแกรม 
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5) ติดตั้งระบบและประเมินการทาํงานของระบบโดยกลุ่มผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ

ทุกกลุ่มตามขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ติดตั้ งระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  บนเคร่ืองแม่ข่ายของคณะวิทยาศาสตร์โดยทาํงาน 

บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ ทดลองใชง้านระบบ 

(3)    ประเมินผลการทาํงานของระบบในส่วนของผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

- ความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

- ความสะดวกในการใชง้านระบบ 

- ความเหมาะสมของการจดัรูปแบบหนา้จอ 

- การเพิ่มประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  

6) จดัทาํเอกสารคู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษา  ของคณะ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด 

7) จดัทาํเอกสารรายงานการคน้ควา้ฉบบัสมบูรณ์ ของระบบสารสนเทศสําหรับ

งานสหกิจศึกษา  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด 

 

1.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
1.5.1 ซอฟต์แวร์  ทีใ่ช้ ในการพฒันาระบบ 

1) โปรแกรมระบบปฏิบติัการวนิโดวส์เซิร์ฟเวอร์ (Windows 2003 Server) 
2) โปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ (Apache Friend Xampp 1.7.4) สาํหรับ 

วินโดวส์ ประกอบดว้ย Apache 2.2.17, MySQL 5.5.8, PHP 5.3.5, phpMyAdmin 3.3.9,FileZilla 
FTP Server 0.9.37 

3) โปรแกรมระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดส์เอก็พี (Microsoft Windows XP) 
4) โปรแกรม อะโดบ้ีโฟโตช็้อป (Adobe Photoshop cs3) 
5) โปรแกรม อะโดบ้ีดรีมวีฟเวอร์  (Adobe Dreamweaver cs4) 
6) โปรแกรม อะโดบ้ีแฟลช (Adobe Flash cs3) 
7) โปรแกรม เฟสบุค (Facebook) 
8) โปรแกรม ไมโครซอฟทอ์อฟฟิค ( Microsoft Office 2007) 
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9) โปรแกรม อีดอร์แมกซ์  (E draw Max5)   
10) โปรแกรม ไมโครซอฟทว์ิสิโอ ( Microsoft Visio 2002) 

1.5.2  ฮาร์ดแวร์  ทีใ่ช้ ในการพฒันาระบบ 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer)   ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

- หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 5.0 GHz    
- หน่วยความจาํหลกั(Ram) ขนาด 8.0 GB  
- หน่วยความจาํสาํรอง(Hard Disk) ขนาด 500 GB 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer) ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
- หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 2.1 GHz   
- หน่วยความจาํหลกั (Ram) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2.0 GB 
- หน่วยความจาํสาํรอง (Hard Disk) ความจุไม่นอ้ยกวา่ 80 GB 

3) อุปกรณ์สนบัสนุนการพฒันาระบบ  ไดแ้ก่  เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ (Laser Pinter) 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) มหาวิทยาลยั หมายถึง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2) คณะ  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 
3) นักศึกษาสหกิจศึกษา หมายถึง นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลา  

16 สปัดาห์หรือ 1 ภาคเรียน 
4) อาจารยนิ์เทศ หมายถึง อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้ง ทาํหนา้ท่ีในการนิเทศนกัศึกษา

สหกิจศึกษา ใหค้าํแนะนาํแกไ้ขปัญหา  และประเมินผลการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
5) ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูค้วบคุมดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาในระหว่างฝึก

ปฏิบติังานในสถานประกอบการ เพื่อสอนการปฏิบติังานจริง นอกเหนือจากวิชาท่ีไดเ้รียนมาเพ่ือให้
เกิดประสบการณ์การทาํงาน  

6) สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการมีความตอ้งการรับนักศึกษา 
สหกิจศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์ 

7) สหกิจศึกษา  หมายถึง การทาํงานหรือฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของ
ราชการและเอกชน ท่ีมีการดาํเนินงานเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์  
โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไป
ปฏิบติังาน  จดัทาํรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา และเขา้รับการสัมมนาร่วมกับอาจารยนิ์เทศ
หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานแลว้ 
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1.7  สถานทีท่ีใ่ช้ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
1) งานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2) งานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
3) สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
4) สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 


