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ภาคผนวก ก 
คู่มอืการติดตั้งระบบ 

 
การ ติดตั้ ง ระบบสารสนเทศส าห รับงานสหกิจ ศึกษาของคณะมนุษยศาสต ร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จ าเป็นตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลมาย
เอสคิวแอล พร้อมกบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวไดถู้กติดตั้งอยู่
ท่ีเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดว์เรียบร้อยแล้วโดยผูดู้แลระบบ ซ่ึงระบบจะต้องติดตั้ ง  
appserv-win32-2.5.10 ข้ึนไป  และประกอบดว้ยไฟลพ์ื้นฐานคือ 

- สคริปตข์องฐานขอ้มูล เก็บไวไ้นไฟล ์student.sql 
- โปรแกรม ทั้งหมดเก็บไวใ้น student.rar โดยจะท าการแตกไฟล์แลว้จะพบโฟลเดอร์

(Folder) ช่ือ student ภายในจะพบแฟ้มขอ้มูลระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยไฟลแ์รกท่ีรันคือ ไฟล์ช่ือ index.php ในส่วนของการติดตั้ง
ฐานขอ้มูลและโปรแกรม จะมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 
ก.1 การสร้างฐานข้อมูล 

สร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลทั้ งหมด ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้าง
ฐานขอ้มูลดงัน้ี 

1) เปิดโปรแกรมท่ีสามารถจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลได ้เช่น พีเอชพีมายแอดมิน
(phpMyAdmin) หากใช้โปรแกรมอ่ืนตอ้งท าการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์ใหเ้รียบร้อยก่อน 

2) ท าการสร้างฐานขอ้มูล โดยเขา้รหสัแบบ UTF-8 ดงัรูป ก.1 แลว้กดปุ่ม “Create” 
3) หลงัจากนั้นเลือกฐานขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนและเลือกไฟล์ student.sql โดยกดปุ่ม Browse 

และเม่ือเลือกแลว้ใหก้ดปุ่ม GO ดงัรูป ก.2 
4) หลงัจากท าการสร้างฐานขอ้มูลแลว้จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป ก.3  
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รูป ก.1 แสดงการใชพ้ีเอชพีมายแอดมินในการสร้างฐานขอ้มูล 

 

 
รูป ก.2 แสดงการโหลดขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล 

 
 
 



82 
 

 
รูป ก.3 แสดงการสร้างและการโหลดขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล 

 
ก.2 การติดตั้งโปรแกรม 

เป็นส่วนของโปรแกรมทั้งหมดของระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ (Folder) ช่ือว่า student และท าการ
คดัลอกแฟ้มขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในโฟลเดอร์ student ไปไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์ตามต าแหน่งท่ีเซิร์ฟเวอร์ก าหนด 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม FileZilla  ดงัรูป ก.4 

 
รูป ก.4 แสดงหนา้จอโปรแกรม FileZilla ส าหรับการคดัลอกโปรแกรมไปยงัเซิร์ฟเวอร์ 
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รูป ก.5 แสดงค าสั่งท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อเวบ็ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ 

หลงัจากนั้นใชค้  าสั่งการอพัโหลดไฟลไ์ปยงัเวบ็เซอร์วสิ โดยไฟลแ์รกท่ีท าการอพัโหลดไป
ยงัเวบ็เซอร์วสิ คือ add.php ดงัรูป ก.6 

 
รูป ก.6 แสดงค าสั่งท่ีใชใ้นการอพัโหลดไฟลไ์ปยงัเวบ็เซอร์วสิ 
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เม่ือท าการติดตั้งโปรแกรมไปยงัเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ก็ตาม จะตอ้งท าการตั้งค่าต่างๆ ไฟล์ใน 
connectdb.php ก่อนทุกคร้ัง ดงัรูป ก.7 

 

รูป ก.7 แสดงการตั้งค่าในไฟล ์connectdb.php ส าหรับเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
 

 จากนั้นท าการทดสอบระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการเปิดโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ Internet Explore แลว้พิมพ ์URL 
ตวัอยา่งเช่น “http://localhost/student/” จะปรากฏหนา้แรกของระบบ  ดงัรูป ก.8 
 

 
รูป ก.8 แสดงหนา้จอระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

http://localhost/student/


 

 

ภาคผนวก ข 
คู่มอืการใช้งานระบบ 

 
 การใช้งานระบบระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใช้ระบบท่ีเวบ็ไซต์ http://localhost/student/ อธิบาย
รายละเอียดการใชง้านระบบในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ข.1 การเขา้สู่ระบบ 
 ข.2 การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะดบัผูดู้แลระบบ 
 ข.3 การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้านระดบัอาจารยนิ์เทศก ์
 ข.4 การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้านระดบัสถานประกอบการ 
 ข.5 การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้านระดบันกัศึกษา 
 ข.6 การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้านระดบัเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา  
 ข.7 การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้านระดบัผูบ้ริหาร 
 ข.8 การออกจากระบบ 
 
ข.1 การเข้าสู่ระบบ 

ผูใ้ชง้านจะท าการเขา้สู่ระบบโดยการกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น แสดงดงัรูป ข.1 

 

รูป ข.1 แสดงหนา้จอหลกัท่ีใชเ้ขา้สู่ระบบส าหรับผูใ้ชง้านระบบ 



86 
 

 

จากรูป ข.1 เม่ือผูใ้ชง้านกรอกช่ือผูใ้ช้และรหสัผา่นแลว้คลิกปุ่ม “เขา้สู่ระบบ”  ระบบจะท า
การตรวจสอบสิทธ์ิเม่ือผูใ้ช้งานระบุข้อมูลถูกต้อง ระบบจะน าผูใ้ช้งานเข้าสู่ระบบ ซ่ึงหน้าจอ
แสดงผลจะแตกต่างกนัไปตามสิทธ์ิการใชง้าน 
 
ข.2 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ 
 เม่ือผูดู้แลระบบผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านแลว้ระบบจะน าสถานประกอบการเขา้สู่
หนา้จอหลกัแสดงดงัรูป ข.2 

 
รูป ข.2 แสดงหนา้จอหลกัส าหรับผูดู้แลระบบ 

จากรูป ข.2 แสดงหน้าจอการท างานส าหรับผูใ้ช้ระดบัผูดู้แลระบบ มีเมนูการใช้งานท่ีมี
สิทธิใช้ระบบ คือ ผู ้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลได้ทุกส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลทัว่ไป โดยเลือกตรงเมนูจดัการระบบ 

 
รูป ข.3 แสดงการปรับปรุงสถานะการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ 



87 
 

 

 จากรูป ข.3 ผูดู้แลระบบสามารถปรับปรุงสถานะการใชง้านของผูใ้ช้งานระบบได้ทุก
ระดบัผูใ้ชง้าน โดยคลิกปุ่มสีเขียวเพื่อให้สิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ หรือคลิกสลบัเป็นปุ่มสีแดงเพื่อ
จ ากดัสิทธ์ิการเขา้ใช้งานระบบ และหากผูใ้ช้ลืมรหัสผ่าน ผูดู้แลระบบสามารถเลือกค าสั่ง ตั้งค่า
รหัสผา่นใหม่ (Reset Password) ในกรณีผูใ้ชเ้ปล่ียนแปลงรหัสผ่านจากค่าตั้งตน้ระบบจะท าการ
สร้างขอ้มูลรหสัผา่นของค่าตั้งตน้ใหเ้ท่านั้น 

 
รูป ข.4 แสดงการเปล่ียนรหสัผา่นของผูดู้แลระบบ 

จากรูป ข.4 ผูดู้แลระบบสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของตนเอง  โดยการกรอกรหสัผา่น
เดิม รหสัผา่นใหม่และกรอกยนืยนัรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง  
 
ข.3 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานระดับอาจารย์นิเทศก์ 
  เม่ืออาจารยนิ์เทศกผ์า่นการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านแลว้ระบบจะน าอาจารยนิ์เทศกเ์ขา้สู่
หนา้จอหลกัแสดงดงัรูป ข.5 
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รูป ข.5 แสดงหนา้จอหลกัส าหรับอาจารยนิ์เทศก์ 

 
รูป ข.6 แสดงรายละเอียดขอ้มูลนกัศึกษา 

 จากรูป ข.6 อาจารยนิ์เทศกส์ามารถเรียกดูขอ้มูลนกัศึกษา โดยระบบจะแสดงประวติั
ส่วนตวัของนกัศึกษา พร้อมทั้งแผนการท างานและขอ้มูลการปฏิบติังานของนกัศึกษา  
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รูป ข.7 แสดงการตอบกลบัการรายงานพฤติกรรม 

 จากรูป ข.7 อาจารยนิ์เทศก์สามารถเรียกดูขอ้มูล และพิมพข์อ้ความตอบกลบัการรายงาน
พฤติกรรมของนักศึกษาจากสถานประกอบการ ซ่ึงอาจจะมีทั้ งพฤติกรรมทางด้านบวกและ
พฤติกรรมทางดา้นลบ 

 
รูป ข.8 แสดงการประเมินสถานประกอบการโดยอาจารยนิ์เทศก์ 
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รูป ข.9 แสดงผลประเมินสถานประกอบการ 

 จากรูป ข.8 และ ข.9 แสดงการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการโดยอาจารย์
นิเทศก์ และผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ ซ่ึงระบบจะท าการสรุปจ านวนผู้
ประเมินและสรุปผลประเมินออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต ์(%) 
 

 
รูป ข.10 แสดงการประเมินนกัศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศก์ 
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รูป ข.11 แสดงผลการประเมินนกัศึกษา 

จากรูป ข.10 และ ข.11 แสดงการประเมินผลการปฏิบติัของนกัศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศก ์
และผลการประเมินการปฏิบติังานนกัศึกษา ซ่ึงระบบจะท าการสรุปจ านวนผูป้ระเมินและสรุปผล
ประเมินออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต ์(%) 
 

 
รูป ข.12 แสดงเปล่ียนรหสัผา่นของอาจารยนิ์เทศ 
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จากรูป ข.12 อาจารย์นิเทศก์สามารถเปล่ียนแปลงรหัสผ่านของตนเอง โดยการกรอก
รหสัผา่นเดิม รหสัผา่นใหม่และกรอกยนืยนัรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง  
 
ข.4 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานระดับสถานประกอบการ 
  เม่ือสถานประกอบการผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านแลว้ระบบจะน าสถาน
ประกอบการเขา้สู่หนา้จอหลกัแสดงดงัรูป ข.13  

 
รูป ข.13 แสดงหนา้จอหลกัส าหรับสถานประกอบการ 

 
รูป ข.14 แสดงรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
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 จากรูป ข.14 ระบบจะแสดงรายช่ือนกัศึกษาท่ีจะเขา้ฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
โดยจะแสดงรหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล และสาขาวิชาของนักศึกษา หากสถานประกอบการ
ตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมก็สามารถเรียกดูขอ้มูลได ้โดยการคลิกเลือกท่ีรายช่ือนกัศึกษา ระบบจะ
แสดงรายละเอียดขอ้มูลนกัศึกษาดงัรูป  ข.15 

 
รูป ข.15 แสดงขอ้มูลนกัศึกษา 

 
รูป ข.16 แสดงการแจง้รายงานพฤติกรรมนกัศึกษา 
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 จากรูป ข.16 สถานประกอบการสามารถแจง้รายงานพฤติกรรมของนกัศึกษาใหอ้าจารย์
นิเทศกรั์บทราบได ้หากนกัศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในระหวา่งการฝึกสหกิจศึกษา 

 

 
รูป ข.17 แสดงการประเมินการปฏิบติังานนกัศึกษา 

จากรูป ข.17 แสดงการประเมินผลการปฏิบติัของนกัศึกษาโดยสถานประกอบการ  
 

 
รูป ข.18 แสดงการเปล่ียนรหสัผา่น 
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จากรูป ข.18 สถานประกอบการสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของตนเอง โดยการกรอก
รหสัผา่นเดิม รหสัผา่นใหม่และกรอกยนืยนัรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง  
 
ข.5 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานระดับนักศึกษา 
 เม่ือนกัศึกษาผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านแลว้ระบบจะน านกัศึกษาเขา้สู่หนา้จอหลกั
แสดงดงัรูป ข.19  

 
รูป ข.19 แสดงหนา้จอหลกัส าหรับนกัศึกษา 

 
รูป ข.20 แสดงรายละเอียดขอ้มูลนกัศึกษา 
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รูป ข.21 แสดงการส่งแผนการท างาน 

 
รูป ข.22 แสดงการส่งการปรับปรุงแผนการท างาน 

 จากรูป ข.21 นกัศึกษาส่งแผนการท างาน โดยการกรอกขอ้มูลลงในช่องท่ีระบบไดเ้ตรียม
ไวแ้ละท าการอพัโหลดไฟล์แผนการท างานลงไปในระบบ ซ่ึงแผนการท างานสามารถส่งไดเ้พียง
คร้ังเดียวเท่านั้น หากนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงแผนการท างาน ให้นกัศึกษาคลิกเลือกเมนูปรับปรุง
แผนการท างาน ซ่ึงการปรับปรุงแผนการท างานนกัศึกษาสามารถส่งไดห้ลายคร้ัง ดงัรูป ข.22 
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รูป ข.23 แสดงการบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

 จากรูป ข.23 แสดงการบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน โดยนกัศึกษาสามารถบนัทึกขอ้มูลการ
ปฏิบติังานในแต่ละช่วงสัปดาห์ และสามารถแกไ้ข ปรับปรุง หรือท าการลบขอ้มูลการปฏิบติังาน
ของตนเองได ้

 
รูป ข.24 แสดงการประเมินสถานประกอบการโดยนกัศึกษา 

จากรูป ข.24 แสดงการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการโดยนกัศึกษา 



98 
 

 

 
รูป ข.25 แสดงผลการประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษา 

จากรูป ข.25 แสดงผลการประเมินการปฏิบติังานนกัศึกษา ซ่ึงระบบจะท าการสรุปจ านวน  
ผูป้ระเมินและสรุปผลประเมินออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต ์(%) 

 

 
รูป ข.26 แสดงการเปล่ียนรหสัผา่น 

จากรูป ข.26 นกัศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของตนเอง โดยการกรอกรหสัผา่นเดิม 
รหสัผา่นใหม่และกรอกยนืยนัรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง  
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ข.6 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าทีส่หกจิศึกษา 
เม่ือเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาผ่านการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานแล้วระบบจะน าเจ้าหน้าท่ี    

สหกิจศึกษาเขา้สู่หนา้จอหลกัแสดงดงัรูป ข.27  

 
รูป ข.27 แสดงหนา้จอหลกัส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา 

 
รูป ข.28 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการข่าวประชาสัมพนัธ์ 

จากรูป ข.28 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการข่าวประชาสัมพนัธ์ โดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา
สามารถท าการเพิ่ม แก้ไข ลบขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสหกิจศึกษาได ้และท าการเลือก 
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แสดงหรือซ่อนข่าวบนหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้โดยการคลิกปุ่มสีเขียวเพื่อแสดงข่าวบนหนา้เวบ็ไซต์ หรือ
คลิกสลบัเป็นปุ่มสีแดง หากไม่ตอ้งการแสดงข่าวนั้นบนหนา้เวบ็ไซต ์

 
รูป ข.29 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลนกัศึกษา 

จากรูป ข.29 แสดงหน้าจอส่วนการจดัการขอ้มูลนักศึกษา โดยเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา
สามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลของนกัศึกษาได ้ซ่ึงการเพิ่มขอ้มูลนกัศึกษาแสดงดงัรูป ข.30 

 
รูป ข.30 แสดงการเพิ่มขอ้มูลนกัศึกษา 
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รูป ข.31 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ 

จากรูป ข.31 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ โดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจ
ศึกษาสามารถท าการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของสถานประกอบการได้ ซ่ึงการเพิ่มข้อมูลสถาน
ประกอบการและขอ้มูลความตอ้งการของสถานประกอบการแสดงดงัรูป ข.32 และ ข.33 

 
รูป ข.32 แสดงการเพิ่มขอ้มูลสถานประกอบการ 
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รูป ข.33 แสดงการเพิ่มขอ้มูลความตอ้งการของสถานประกอบการ 

 

 
รูป ข.34 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์

จากรูป ข.34 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก์ โดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา
สามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลของอาจารยนิ์เทศก์ได ้ซ่ึงการเพิ่มขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก์แสดงดงั
รูป ข.35 
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รูป ข.35 แสดงการเพิ่มขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก์ 
 

 

รูป ข.36 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร 

จากรูป ข.36 แสดงหน้าจอส่วนการจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร โดยเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา
สามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลของผูบ้ริหารได ้ซ่ึงการเพิ่มขอ้มูลผูบ้ริหารแสดงดงัรูป ข.37 

 
รูป ข.37 แสดงการเพิ่มขอ้มูลผูบ้ริหาร 
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รูป ข.38 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลสาขาวชิา 

จากรูป ข.38 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลสาขาวชิา โดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา
สามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลของสาขาวชิาได ้

 
รูป ข.39 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ 

จากรูป ข.39 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ โดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา
สามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือได ้
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รูป ข.40 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลความสามารถพิเศษ 

จากรูป ข.40 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลความสามารถพิเศษ โดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจ
ศึกษาสามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลความสามารถพิเศษได ้

 
รูป ข.41 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลสวสัดิการของสถานประกอบการ 

จากรูป ข.41 แสดงหนา้จอส่วนการจดัการขอ้มูลสวสัดิการของสถานประกอบการ โดย
เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษาสามารถท าการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลสวสัดิการของสถานประกอบการได ้
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รูป ข.42 แสดงการก าหนดนกัศึกษาเขา้ฝึก ณ สถานประกอบการ 

จากรูป ข.42 แสดงการก าหนดนกัศึกษาเขา้ฝึก ณ สถานประกอบการ โดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจ
ศึกษาท าการเลือกสถานประกอบการ แลว้เพิ่มขอ้มูลนกัศึกษาลงไป โดยการกรอกรหัสนกัศึกษา 
จากนั้นนกัศึกษาจะถูกก าหนดใหเ้ขา้ฝึกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัรูป ข.43 

 
รูป ข.43 แสดงผลการก าหนดนกัศึกษาเขา้ฝึก ณ สถานประกอบการ 
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รูป ข.44 แสดงการก าหนดอาจารยเ์ขา้นิเทศงาน ณ สถานประกอบการ  

จากรูป ข.44 แสดงการก าหนดอาจารยเ์ขา้นิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยเจา้หนา้ท่ี 
สหกิจศึกษาท าการเลือกสถานประกอบการ แลว้เพิ่มขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก์ลงไป โดยการเลือกช่ือ
อาจารยนิ์เทศก ์จากนั้นอาจารยนิ์เทศกจ์ะถูกก าหนดใหเ้ขา้นิเทศงานตามสถานประกอบท่ีไดก้  าหนด
ไว ้ 

 
รูป ข.45 แสดงการเพิ่มขอ้มูลตารางการนิเทศกง์าน 
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จากรูป ข.45 แสดงการเพิ่มขอ้มูลตารางการนิเทศก์งาน ระบบจะแสดงรายช่ือนกัศึกษาและ
รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ออกมาโดยอัตโนมัติ จากนั้ นเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาท าการเลือกสถาน
ประกอบการ และระบุวนัท่ีและระยะเวลาในการนิเทศกง์าน  

 
รูป ข.46 แสดงการท าจดหมายอตัโนมติั 

จากรูป ข.46 แสดงการท าจดหมายอตัโนมติั โดยระบบสามารถท าจดหมายขอความ
อนุเคราะห์การฝึกสหกิจศึกษา  แบบตอบรับนกัศึกษาเขา้ฝึกสหกิจศึกษา จดหมายส่งตวันกัศึกษา 
และจดหมายขอบคุณสถานประกอบการได้อย่างรวดเร็วและขอ้มูลมีความถูกตอ้ง และสามารถ
บนัทึกขอ้มูลจดหมายจดหมายดงักล่าวให้อยูใ่นรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้(Microsoft Word) ดงัรูป  
ข.47 
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รูป ข.47 แสดงการบนัทึกไฟลจ์ดหมายอตัโนมติั 

 
รูป ข.48 แสดงรายงานขอ้มูลนกัศึกษา 

จากรูป ข.48 แสดงรายงานข้อมูลนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาสามารถแสดงข้อมูล
นกัศึกษาไดท้ั้งหมด หรือเลือกแสดงแต่ละสาขาวิชา และยงัสามารถเรียกดูขอ้มูลรายละเอียดของ
นกัศึกษาได ้โดยการคลิกเลือกรายช่ือนกัศึกษา 
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รูป ข.49 แสดงรายงานขอ้มูลสถานประกอบการ 

จากรูป ข.49 แสดงรายงานขอ้มูลสถานประกอบการ เจา้หน้าท่ีสหกิจศึกษาสามารถแสดง
ขอ้มูลสถานประกอบการได้ทั้งหมด หรือเลือกแสดงแต่ละจงัหวดั และยงัสามารถเรียกดูขอ้มูล
รายละเอียดของสถานประกอบการได ้โดยการคลิกเลือกรายช่ือสถานประกอบการ 

 
รูป ข.50 แสดงรายงานขอ้มูลการฝึกสหกิจศึกษา 

จากรูป ข.50 แสดงรายงานขอ้มูลฝึกสหกิจศึกษา เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษาสามารถแสดงขอ้มูล
การฝึกสหกิจศึกษาไดท้ั้งหมด หรือเลือกแสดงแต่ละสาขาวชิา 
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รูป ข.51 แสดงรายงานสรุปตารางการนิเทศกง์าน 

จากรูป ข.51 แสดงรายงานสรุปตารางการนิเทศก์งาน เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษาสามารถเรียกดู
รายงานสรุปตารางการนิเทศกง์านไดท้ั้งหมด หรือเลือกแสดงแต่ละจงัหวดั 

 
รูป ข.52 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน 

จากรูป ข.52 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา
สามารถเรียกดูคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยการคลิกเลือกรายช่ือ
นกัศึกษาแต่ละคน 
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รูป ข.53 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ 

จากรูป ข.53 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ เจา้หนา้ท่ี
สหกิจศึกษาสามารถเรียกดูคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ โดยการคลิก
เลือกรายช่ือแต่ละสถานประกอบการ 

 
ข.7 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานระดับผู้บริหาร 
 เม่ือผูบ้ริหารผา่นการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านแลว้ระบบจะน าผูบ้ริหารเขา้สู่หนา้จอหลกั
แสดงดงัรูป ข.54 

 
รูป ข.54 แสดงหนา้จอหลกัส าหรับผูบ้ริหาร 
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รูป ข.55 แสดงรายงานขอ้มูลการฝึกสหกิจศึกษา 

จากรูป ข.55 แสดงรายงานขอ้มูลฝึกสหกิจศึกษา ผูบ้ริหารสามารถเรียกดูขอ้มูลการฝึกสห
กิจศึกษาของแต่ละสาขาวชิา หรือเรียกดูทุกสาขาวชิาได ้

 
รูป ข.56 แสดงรายงานสรุปตารางการนิเทศงาน 

จากรูป ข.56 แสดงรายงานสรุปตารางการนิเทศก์งาน ผูบ้ริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุป
ตารางการนิเทศกง์านไดท้ั้งหมด หรือเลือกแสดงแต่ละจงัหวดัได ้
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รูป ข.57 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน 

จากรูป ข.57 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสามารถเรียกดู
คะแนนผลการประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษา โดยการคลิกเลือกรายช่ือนกัศึกษาแต่ละคน 

 
รูป ข.58 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ 

จากรูป ข.58 แสดงรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ  ผูบ้ริหาร
สามารถเรียกดูคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ โดยการคลิกเลือกรายช่ือ
แต่ละสถานประกอบการ 

ข.8 การออกจากระบบ 
 การออกจากระบบของผูใ้ชง้านทุกระดบัให ้ใหค้ลิกท่ีขอ้ความ “ออกจากระบบ”  จะปรากฏ
หนา้จอหลกัท่ีใชใ้นการเขา้สู่ระบบส าหรับผูใ้ชง้านระบบ  



ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบฟอร์มทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาระบบ 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่  มีเอกสารแบบฟอร์มสหกิจศึกษาท่ีไดน้ ามาเป็นขอ้มูลเพื่อใชก้ารพฒันาระบบ ดงัน้ี 
 
1) แบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 1) 
2) แบบสมคัรงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 2) 
3) แบบแจง้แผนปฏิบติังานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 5) 
4) แบบแจง้โครงร่างรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6) 
5) แบบบนัทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 7) 
6)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานนกัศึกษา (แบบ สก.มช.8) 
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แบบเสนองานสหกิจศึกษา (สก.มช. 1) 
 คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

เรียน คณบดี............................................ 
 .....สถานประกอบการ/หน่วยงาน....... มีความสนใจที่จะรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมีรายละเอยีดดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ลงช่ือ _________________________________ (ผู้ให้ข้อมูล) 

 (                                                     ) 
 ต าแหน่ง ________________________________ 

หมายเหตุ:กรุณาแนบ แผนที่ แสดงที่ต้ังของสถานที่ที่นักศึกษาต้องไป
ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตัว และการนิเทศงาน
ของคณาจารย์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

หมายเลขงาน  
 (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสถำบนักำรศึกษำกรอก) 

ชื่อสถานประกอบการ  (ภาษาไทย) ____________________________________________________________________________________ 
(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________________________ 

ที่อยู่ ________________ถนน __________________ซอย_________________ต าบล/แขวง_____________________________________ 
อ าเภอ/เขต_______________________________จังหวัด__________________________ รหัสไปรษณยี์ _____________________ โทรศัพท์ 
_____________________________โทรสาร ________________________________ E-mail_____________________________________ 
ประเภทกิจการ/ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์______________________________________________________________________________________ 
จ านวนพนักงานรวม  _________________________ (คน) จ านวนชั่วโมงการท างาน ____________________________ (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล___________________________________ ต าแหน่ง _____________________ 
ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน ขอให้ 

 ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
 ติดต่อกับบุคคลที่สถานประกอบการ/หน่วยงาน มอบหมายต่อไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล _______________________________ ต าแหน่ง __________________________ แผนก/ฝ่าย __________________________ 
 
สาขาวชิาที่ต้องการ _______________________________________________จ านวนนักศึกษา ____________________คน 
คุณสมบัติของนักศึกษาและข้อก าหนดอ่ืนๆ (เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องน าติดตัวไประหว่างการปฏิบัติงาน) 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏบิัต ิ(Job Position) ____________________________________________________________________ 
ลกัษณะงานที่นักศึกษาต้องปฏิบตัิ (Job Description) (อาจเป็นงานโครงงาน งานวิจัย หรืองานประจ าที่สอดคล้องกับสาขาวิชา) 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
ระยะเวลาที่ต้องการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
 ภาคเรียนที่ 1 (มิ.ย. – ก.ย. 25........)  ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย. – ก.พ. 25........)  ตลอดปีการศึกษา 25......... 
สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทน ________________ บาท/วัน หรือ บาท/เดือน 
ที่พัก  มี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย   นักศึกษารับผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง ____________ บาท/เดือน    ไม่มี 
รถรับส่งไปกลบัระหว่างสถานประกอบการ ที่พัก และชุมชนใกล้เคียง 

 มี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย   นักศึกษารับผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง ____________ บาท/เดือน    ไม่มี 
สวัสดิการอ่ืนๆ ถ้ามี (โปรดระบุ เช่น อาหาร ชุดท างาน)_____________________________________________________________________ 
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 วันท่ี ________________________________ 

 
 
 

แบบสมัครงานสหกิจศึกษา (สก.มช. 2) 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
ชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร ____________________________________________________________ 
(Name of Employer) 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จาก _______________________ ถึง __________________________ 
(Period of Work)  (From)    (To) 

 
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (Student Personal Data) 
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ภาษาไทย _______________________________________________________________________________ 
Name & Surname (Mr./Miss/Ms.) English _______________________________________________________________________________ 
รหัสนักศึกษา (Student Code) ________________ สาขาวิชา (Division) __________________ภาควิชา (Department) __________________ 
นักศึกษาชั้นปีที่ (Year) ______________ อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) ___________________________________________________________ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม __________________________________________________________________________________________________ 
(GPA for most recently completed semester year)   
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่/บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ___________________________________________________________________ 
(Identification Card No.) 
ออกให้ ณ ____________________ เมื่อวันที่ __________________ เช้ือชาติ ________________ สัญชาติ________________ ศาสนา ________ 
(Issued at)       (Issued date)       (Race)          (Nationality)           (Religion) 
วันเดือนปีเกิด ___________________อายุ ___________ ปี เพศ ___________ ส่วนสูง _____________ เซนติเมตร น้ าหนัก ___________กิโลกรัม 
(Date of Birth)          (Age)             (Years) (Sex)                (Height)                     (Cm.)    (Weight)                       (Kg.) 
โรคประจ าตัว (Specific Chronicle Disease) _______________________________________________________________________________ 
ที่อยู่ในภาคการศึกษานี้ ________________________________________________________________________________________________ 
(Current Address) 
โทรศัพท์ ___________________ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ______________________ โทรสาร ____________________ อีเมล์ ___________________ 
(Telephone No.)    (Mobile phone No.)                   (Fax No.)           (E-mail) 
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact person) 
ชื่อ – นามสกุล _________________________________________________________ ความเกี่ยวข้อง _________________________________ 
(Name & Surname)           (Relationship) 
อาชีพ ____________________ สถานที่ท างาน _________________________ ที่อยู่ _______________________________________________ 
(Occupation)          (Place of work)         (Address) 
โทรศัพท์ _______________________________ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ______________________________ โทรสาร ________________________ 
(Telephone No.)              (Mobile phone No.)                        (Fax No.) 

 
ข้อมูลครอบครัว (Family details)         

ชื่อบิดา ________________ อายุ _____ ปี อาชีพ ______________ ที่อยู่ __________________________________ โทรศัพท์ ______________ 

 

รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ขนาด 1 น้ิว 
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(Father’s name)          (Age)  (Years) (Occupation)             (Address)              (Telephone No.) 
ชื่อมารดา ______________ อายุ _____ ปี อาชีพ ______________ ที่อยู่ __________________________________ โทรศัพท์ ______________ 
(Mother’s name)          (Age)  (Years) (Occupation)             (Address)              (Telephone No.) 
จ านวนพี่น้อง (รวมตัวเอง)_____________ คน ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
(Number of siblings including yourself)             
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ล าดับ  
(No.) 

ชื่อ – นามสกุล 
(Name & Surname) 

อายุ 
(Age) 

อาชีพ 
(Occupation) 

ต าแหน่ง 
(Position) 

ที่อยู ่
(Address) 

1.      
2.      
3.      

 
ประวัติการศึกษา (Education Background)  

ระดับ 
(Level) 

สถานศึกษา 
(School/College/University) 

ปีที่เริ่ม 
(Year 

attended) 

ปีที่จบ 
(Year 

graduated) 

วุฒิการศึกษา 
(Certificate) 

วิชาเอก 
(Major) 

ประถม 
Primary 

     

มัธยมต้น 
(Secondary) 

     

มัธยมปลาย 
(High School) 

     

อาชีวศึกษา 
(Vocational) 

     

ปริญญาตร ี
(Bachelor) 

     

 
ความสามารถทางภาษา (Language Proficiency) 
 ฟัง/Listening  พูด/Speaking  อ่าน/Reading  เขียน/Writing 

Good Fair Poor  Good Fair Poor  Good Fair Poor  Good Fair Poor 
ภาษาอังกฤษ 
(English) 

               

ภาษาจีน 
(Chinese) 

               

ภาษาญี่ปุ่น 
(Japanese) 

               

ภาษาอื่นๆ 
(Other)  
ระบุ ______ 

               

 
  

 ลงช่ือ _________________________________  
 (                                                     ) 
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 นักศึกษา 
 วันท่ี/Date ________________________________ 

 
 
 
 

แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก.มช. 5) 
 คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ขอได้โปรดสง่กลับคืน ………………..……………....งาน/ฝ่าย……………………………….... คณะ.......................... มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
ภายในสปัดาห์ที่ 2 ของการปฏิบตัิงานของนักศึกษา ด้วยจกัขอบพระคุณยิ่ง 

 

ชื่อ – นามสกุล _______________________________________________________ รหัสประจ าตัว ______________________________________ 

ภาควิชา _________________________________________________ คณะ ________________________________________________________ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ __________________________________________________________________________________ 

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

 

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หัวข้องาน 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1

6 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

หมายเลขงาน  
 (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสถำบนักำรศึกษำกรอก) 
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 ลงชื่อ _________________________________ ลงชื่อ _________________________________ (ผู้ให้ข้อมูล) 
 (                                                     )  (                                                     ) 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา ต าแหน่ง ________________________________ 
 วันที่ ________________________________ วันที่ ________________________________ 

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก.มช. 6) 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วิชา ______________________ รหัสวิชา ___________________ 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ____________________ ปีการศึกษา ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง 
 รายงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
ของนักศึกษา และจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา                 
(Job Supervisor) เพื่อก าหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงาน 
ได้แก่ ผลงานวิจัยท่ีนักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์  และประเมินผลข้อมูล 
เป็นต้น ท้ังนี้ รายงานอาจจะจัดท าเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้ 
 ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาท า
รายงาน โดยปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้จาก
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning Objectives) เมื่อก าหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงานพอ
สังเขป ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังคณะ ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการ
ปฏิบัติงาน 
 คณะจะรวบรวมน าเสนออาจารย์เพื่อพิจารณา หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถส่งกลับมาให้นักศึกษาทราบภายใน       
2 สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา นักศึกษาควรด าเนินการเขียนรายงานโดยทันที 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

ช่ือ – นามสกุล (นักศึกษา) ___________________________________________________ รหัสประจ าตัว __________________ 
สาขาวิชา ___________________________________ คณะ ___________________________  ภาคปกติ  ภาค.............. 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ช่ือสถานประกอบการ) _______________________________________________________________ 
 เลขท่ี _________________ ถนน ______________________ ต าบล/แขวง __________________________________ 
 อ าเภอ/เขต _________________________ จังหวัด ____________________ รหัสไปรษณีย์ _____________________ 
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 โทรศัพท์ _____________________________________ โทรสาร __________________________________________ 
 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
  

1. หัวข้อรายงาน (Report Title) (อาจจะขอเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) 
ภาษาไทย _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

ภาษาอังกฤษ ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 
 

 
 

2. รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ลงช่ือ _________________________________ ลงช่ือ _________________________________ พนักงานท่ีปรึกษา 
 (                                                     )  (                                                     ) 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา    ต าแหน่ง ________________________________ 
 วันท่ี ________________________________  วันท่ี ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
  

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (สก.มช. 7) 
 คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

ค าชี้แจง 
 โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

  5 หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม มากที่สุด 
  4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม มาก 
  3 หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม ปานกลาง 
  2 หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม น้อย 
  1 หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม น้อยที่สุด 
  - หมายถึง ไม่มีความคิดเห็น 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานประกอบการ_______________________________________________________________________________________________ 

หมายเลขงาน  
 (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสถำบนักำรศึกษำกรอก) 
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1.2 สถานที่ตั้ง อ าเภอ/เขต_______________________________________________ จังหวัด________________________________________ 

1.3 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศในสถานประกอบการแห่งน้ี จ านวน_____________ คน 

 1.3.1________________________________________ภาควิชา___________________________ หมายเลขงาน______________________ 

 1.3.2________________________________________ภาควิชา___________________________ หมายเลขงาน______________________ 

 1.3.3________________________________________ภาควิชา___________________________ หมายเลขงาน______________________ 

 1.3.4________________________________________ภาควิชา___________________________ หมายเลขงาน______________________ 

 1.3.5________________________________________ภาควิชา___________________________ หมายเลขงาน______________________ 

  

 ลงช่ือ _________________________________ 
 (                                                     ) 
 คณาจารย์นิเทศงาน 
 วันท่ีนิเทศ ________ / _____________/ _________ 
 

รายนามผู้ร่วมนิเทศงาน 
1. ________________________________________ 
2. _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณภาพสถานประกอบการ 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา 

1.1 ผู้บริหาร 

     

 1.2 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล      

 1.3 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)      

2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 

2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม 
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2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ      

2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย      

3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล และพนักงานที่

ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3.2 ฝ่ายบุคคล/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะน ากฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรให้

นักศึกษาทราบ 

     

3.3  มพีนักงานท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข้างาน      

3.4  พนักงานท่ีปรึกษามีความรู้ และประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา      

3.5  พนักงานท่ีปรึกษามีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน      

3.6 พนักงานท่ีปรึกษามอบหมายงาน สอนงาน และให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม      

3.7  มีการจัดท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน      

3.8  มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม      

3.9  จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม      

3.10 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน      

3.11 ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา      

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้      
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 คุณภาพนักศึกษา (1 แผ่น ต่อ นักศึกษา 1 คน) 

3.1 ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา_____________________________________________ 3.2 ภาควิชา______________________________________ 

3.3 เอกสารที่นักศึกษาส่งกลับระหว่างปฏิบัติงาน    3.4 หมายเลขงาน__________________________________ 

แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 3) 

 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา (แบบ สก.มช. 4) 
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 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(แบบ สก.มช. 5) 

 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 6) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

1.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
     

 1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น      
 1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ      
 1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
 1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน      
2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ 
     

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้      
2.3 มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ      
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน      
2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม       

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด 

     

3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย      
3.3 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา      
3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน      
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร      
3.6 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์      
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น      
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ      
3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น      
3.10ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น ไฟฟ้า วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ      

4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษา      
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา  
สหกิจศึกษา (สก.มช. 8) 

 คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ค าชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา(Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 21 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง                     ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย– และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

5 = มากที่สุด4 = มาก3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษาน าส่ง งาน/ฝ่าย............. คณะ................... 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
 

เรียน คณบดี..................................... 
 ขอแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name ________________________________________________ รหัสประจ าตัว/ID No. ______________________ 
ภาควิชา/Department______________________________________________ คณะ/Faculty __________________________________________ 
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name ______________________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน/Evaluator Name _____________________________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง/Position _________________________________________________ แผนก/Department _____________________________________ 
 

ผลส าเร็จของงาน/Work Achievement  
หัวข้อประเมิน/Items 

1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามหน้าที่หรอืตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏบิตัิได้) 
และเทียบกับนกัศึกษาทั่วๆไป 

 

 

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ งานไม่ค้าง ท างานเสร็จทันเวลา หรือก่อนเวลา
ที่ก าหนด 

 

 

 
ความรู้ความสามารถ/Knowledge and Ability 

หัวข้อประเมิน/Items 
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability) 

นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) 

 

หมายเลขงาน  
 (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสถำบนักำรศึกษำกรอก) 

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  
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หัวข้อประเมิน/Items 

 
4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge) 

ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เขา้ใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการท างาน ตลอดจนการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้งาน 
 

 

5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ (Practical Ability) 
เช่น การปฏบิัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 
 

 

 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment andDecision Making) 
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 

 

7. การจัดการและวางแผน (Management and Planning) 
สามารถจัดการและวางแผนการท างานให้เสร็จตามเป้าหมาย 

 

 

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย 
ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีล าดบัขั้นตอนที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการท างาน รู้จักสอบถาม รู้จกัชี้แจงผลการปฏบิัติงาน
และข้อขัดขอ้งให้ทราบ 

 

 

9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign Language and Cultural Development) 
เช่น ภาษาอังกฤษ การท างานกับชาวต่างชาติ 
(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร) 
 

 

10. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for Job Position) 
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม หรือต าแหน่งงานนี้
เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไม่เพียงใด 

 

 

 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี/Responsibility 

หัวข้อประเมิน/Items 
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (Responsibility and Dependability) 

ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเป้าหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุผล 
สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงาน
ตลอดเวลา สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มากกว่างานประจ า สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์หรือในสถานการณ์
ปกติเท่านั้น 

 

 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (Interest in Work)  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  
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หัวข้อประเมิน/Items 
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ                       
ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

 
13. ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter) 

เมื่อได้รับค าชี้แนะ สามารถเริ่มท างานได้เอง โดยไม่ต้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับ
งานใหม่ๆ ไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 

 

14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to Supervision) 
ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับค าติเตือนและวิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติ         
ตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติค าแนะน า ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 

 

 
 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล/Personality 

หัวข้อประเมิน/Items 
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 

มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา 
และอื่นๆ 

 

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 
สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิด
ความร่วมมือประสานงาน 

 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Discipline and Adaptability to Formal Organization) 
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล 
(การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่นๆ 

 

 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตใจดี รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น 

 

 

 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา/Please give comments on the student. 

19. จุดเด่นของนกัศกึษา/Strength 20. ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา/Weakness 

  
  
  
  
  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  
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21. ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม/Other comments 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 ลงช่ือ/Evaluator’s Signature_________________________________  
 (                                                     ) 
 ต าแหน่ง/Position________________________________ 
 วันท่ี/Date________________________________ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

การใช้ระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกจิศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบผลการใชง้านระบบสารสนเทศส าหรับ
งานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

2. ความคิดเห็นท่ีท่านตอบน้ีจะมีคุณค่าเป็นอยา่งยิง่และค าตอบน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามใดๆ ทั้งส้ิน 

 
ตอนที ่ 1      ข้อมูลระดับต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน    หนา้ขอ้ความซ่ึงตรงกบัระดบัต าแหน่งของท่าน 

      
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา   สถานประกอบการ               
 อาจารยนิ์เทศก ์        ผูบ้ริหาร                        

 
ตอนที ่ 2   การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
 โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 

 
ที่ 

 
รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1 การออกแบบจอภาพ ง่ายต่อการใชง้าน      
2 ความสวยงามในการออกแบบหนา้จอการท างาน      
3 มีความสะดวกต่อการใชง้านของผูใ้ช ้      
4 การท างานของระบบเป็นล าดบัขั้นตอน      
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5 ช่วยลดขั้นตอนการท างานจากการด าเนินงานเดิม      
6 สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลภายในระบบไดง่้าย      
7 ระบบมีส่วนช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล      
8 ความถูกตอ้งของขอ้มูลในการประเมินผลต่างๆ      
9 ไดร้ายงานสารสนเทศตรงกบัความตอ้งการ      

10 รายงานสารสนเทศท่ีไดส้ามารถน าไปใช ้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

     

 
ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวญาณินี  สมสิงห์ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   28 เมษายน 2528 
 
ประวตัิการศึกษา  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

มหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศ พะเยา  ปีการศึกษา 2549 
 

ประสบการณ์ พ.ศ. 2550 –2552    ต  าแหน่งนกัวชิาการศึกษา  
      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


