
  

เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา ระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                                    

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ บริษัท อฟัวาแลนท จาํกัด  
 

1. ระยะเวลาเริ่มตนในการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ของทุกป       (ตั้งแต เดือน 

ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ ) โดยใหนักศึกษามารับการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาค

เรียนฤดูรอน ( ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึง ส้ินเดือนพฤษภาคม หรือประมาณ 40 วันทําการ )   

2. เงื่อนไขในการคัดเลือก บริษัท อัฟวาแลนท จํากัด มอบให ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนฝายคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องตนจํานวนหนึ่ง หลังจากนั้นทางบริษัทอัฟวาแลนท จํากัด 

จะโทรศัพทสัมภาษณ และ/หรือนัดทดสอบขอเขียน และแจงผลการคัดเลือกใหภาควิชาฯ ทราบภายใน 30 วันนับจาก

ทางภาควิชาฯ ไดแจงรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตน เปนลายลักษณอักษรใหทางบริษัทฯ  

3. หากบริษัทฯ ยังไมมีการทดสอบนักศึกษาตามขอ 2 บริษัทฯ ขอทดสอบขอเขียนนักศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาคเรียนฤดู

รอน 

4. นักศึกษาจะตองมีความรูทางดานภาษา JAVA และ PL/SQL เพื่อใชในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

5. บริษัท อัฟวาแลนท จํากัดจะรับนักศึกษาที่ไดผานการทดสอบมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวนอยางนอย  ป

การศึกษาละ 1 คน 

6. รายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่นักศึกษาจะนํากลับไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯ จะตองผานการพิจารณาและ

อนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน โดยทางบริษัทฯ จะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่ผานการตรวจสอบ 

และผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ภายใน 15 วัน 



  

เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา ระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                                    

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ บริษัท ซีเอสไอ จาํกัด  
 

1. ระยะเวลาเริ่มตนในการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ของทุกป       (ตั้งแต เดือน 

ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ ) โดยใหนักศึกษามารับการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาค

เรียนฤดูรอน ( ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึง ส้ินเดือนพฤษภาคม หรือประมาณ 40 วันทําการ )   

2. เงื่อนไขในการคัดเลือก บริษัท ซีเอสไอ จํากัด มอบให ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนฝายคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องตนจํานวนหนึ่ง หลังจากนั้นทางบริษัท ซีเอสไอ จํากัด จะ

โทรศัพทสัมภาษณ และ/หรือนัดทดสอบขอเขียน และแจงผลการคัดเลือกใหภาควิชาฯ ทราบภายใน 30 วันนับจาก

ทางภาควิชาฯ ไดแจงรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตน เปนลายลักษณอักษรใหทางบริษัทฯ  

3. หากบริษัทฯ ยังไมมีการทดสอบนักศึกษาตามขอ 2 บริษัทฯ ขอทดสอบขอเขียนนักศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาคเรียนฤดู

รอน 

4. นักศึกษาจะตองมีความรูทางดานภาษา JAVA , … เพื่อใชในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

5. บริษัท ซีเอสไอ จํากัดจะรับนักศึกษาที่ไดผานการทดสอบมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวนอยางนอย        ป

การศึกษาละ 1 คน 

6. รายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่นักศึกษาจะนํากลับไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯ จะตองผานการพิจารณาและ

อนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน โดยทางบริษัทฯ จะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่ผานการตรวจสอบ 

และผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ภายใน 15 วัน 

 

                        

 

 

 



  

เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา ระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                                    

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ กลุมบริษัท จีเอเบิล 
 
1. กลุมบริษัท จีเอเบิล ประกอบไปดวย บริษัท จีเอเบิล จํากัด  บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส จํากัด               บริษัท เฟรส 

ลอจิก จํากัด และบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากดั 

2. กลุมบริษัท ซีดีจี ประกอบไปดวย บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ซีดีจี ซีสเต็มส จํากัด, บริษัท 

อีเอสอารไอ  (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท จีไอเอส ดาตา จํากัด 

3. ระยะเวลาเริ่มตนในการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ของทุกป       (ตั้งแต เดือน 

ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ ) โดยใหนักศึกษามารับการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาค

เรียนฤดูรอน ( ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึง ส้ินเดือนพฤษภาคม หรือประมาณ 40 วันทําการ ) 

4. เ งื่ อ น ไ ข ในกา รคั ด เ ลื อ กนั กศึ กษา  ก ลุ มบ ริษั ท  จี เ อ เบิ ล  มอบให  ภาควิ ช า วิ ทยากา รคอมพิ ว เ ตอ ร  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนฝายคัดเลือกนักศึกษา ที่จะมาปฏิบัติงานตามความตองการที่ทาง กลุม

บริษัท จีเอเบิล กําหนด 

5. จํานวนนักศึกษาเขามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่กลุมบริษัท จเีอเบิล อยางนอยปการศึกษาละ 1 คน 

6. นักศึกษาจะตองมีความรูทางดานภาษา JAVA, C/C++ และ PL/SQL เพื่อใชในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

7. รายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่นักศึกษาจะนํากลับไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯ จะตองผานการพิจารณาและ

อนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน โดยทางบริษัทฯ จะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่ผานการตรวจสอบ 

และผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ภายใน 15 วัน  

 
 



  

เอกสารแนบทายขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 

 

1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเทากับหนึ่งภาคเรียน  โดยใหนักศึกษามาปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 (ตั้งแต 

เดือน ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ )  ทั้งนี้ใหนักศึกษามาฝกงาน ในภาคเรียนฤดูรอน (ประมาณเดือนเมษายน ถึง 

พฤษภาคม) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน 

2. คุณสมบัติของนักศึกษา  

2.1 เปนนักศึกษาที่มีสถานะชั้นปที่ 4 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00  

 2.2  มีความรูทางดานภาษาคอมพิวเตอร เชน C / C++  JAVA และฐานขอมูล เชน SQL เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 

2.3  มีทักษะการสื่อความ และการนําเสนอผลงานในระดับดี 

2.4 มีคานิยม และ มีแรงจูงใจ  สอดคลองกับที่ธนาคารมุงหวัง 

3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะรับนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก จํานวนอยางนอย 1 คน  

4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  (มหาชน) มอบใหภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนฝายคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องตนจํานวนหนึ่ง หลังจากนั้นธนาคารฯ จะคัดเลือกดวยวิธี

สัมภาษณ และ ทดสอบขอเขียน หลังจากนั้นธนาคารฯจะแจงผลการคัดเลือกใหภาควิชาฯทราบภายใน 30 วัน นับ

จากวันที่ภาควิชาไดแจงรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนเปนลายลักษณอักษร 

5. รายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่นักศึกษาจะนํากลับไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯ จะตองผานการพิจารณาและ

อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารฯกอน โดยทางธนาคารฯจะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและ

ผลงานที่ผานการตรวจสอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาภายใน 15 วัน 



  

เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา ระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                                    

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ บริษัท อ ีเซนเตอร จํากัด  
 

1. ระยะเวลาเริ่มตนในการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ของทุกป       (ตั้งแต เดือน 

ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ )  โดยใหนักศึกษามารับการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวง

ภาคเรียนฤดรูอน ( ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึง ส้ินเดือนพฤษภาคม หรือประมาณ 40 วันทําการ )   

2. เงื่อนไขในการคัดเลือก บริษัท อี เซนเตอร จํากัด มอบให ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนฝายคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องตนจํานวนหนึ่ง หลังจากนั้นทางบริษัท อี เซนเตอร จํากัด จะ

โทรศัพทสัมภาษณ และ/หรือนัดทดสอบขอเขียน และแจงผลการคัดเลือกใหภาควิชาฯ ทราบภายใน 30 วันนับจาก

ทางภาควิชาฯ ไดแจงรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตน เปนลายลักษณอักษรใหทางบริษัทฯ  

3. นักศึกษาจะตองมีความรูทางดานภาษา C/C++  JAVA และSQL เพื่อใชในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

4. บริษัท อี เซนเตอร จํากัดจะรับนักศึกษาที่ไดผานการทดสอบมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวนอยางนอย    ป

การศึกษาละ 1 คน 

5. รายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่นักศึกษาจะนํากลับไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯ จะตองผานการพิจารณาและ

อนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน โดยทางบริษัทฯ จะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่ผานการตรวจสอบ 

และผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ภายใน 15 วัน 



  

เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา ระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                                    

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
กับ บริษัท อะแวร คอรปอเรชั่น จาํกัด (สาขากรุงเทพฯ)  

 

1. ระยะเวลาเริ่มตนในการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ของทุกป       (ตั้งแต เดือน 

ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ ) โดยใหนักศึกษามารับการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาค

เรียนฤดูรอน ( ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึง ส้ินเดือนพฤษภาคม หรือประมาณ 40 วันทําการ )   

2. เงื่อนไขในการคัดเลือก บริษัท อะแวร คอรปอเรชั่น จํากัด (สาขากรุงเทพฯ) มอบให ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนฝายคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องตนจํานวนหนึ่ง หลังจากนั้นทางบริษัท 

อะแวร คอรปอเรชั่น จํากัด (สาขากรุงเทพฯ) จะโทรศัพทสัมภาษณ และ/หรือนัดทดสอบขอเขียน และแจงผลการ

คัดเลือกใหภาควิชาฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากทางภาควิชาฯ ไดแจงรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตน 

เปนลายลักษณอักษรใหทางบริษัทฯ  

3. หากบริษัทฯ ยังไมมีการทดสอบนักศึกษาตามขอ 2 บริษัทฯขอทดสอบขอเขียนนักศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาคเรียนฤดู

รอน 

4. นักศึกษาจะตองมีความรูทางดานภาษา VB .NET, C# .NET, JAVA และการใช Oracle Developer เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

5. บริษัท อะแวร คอรปอเรชั่น จํากัด (สาขากรุงเทพฯ)จะรับนักศึกษาที่ไดผานการทดสอบมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

จํานวนอยางนอย ปการศึกษาละ 1 คน 

6. รายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่นักศึกษาจะนํากลับไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯ จะตองผานการพิจารณาและ

อนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน โดยทางบริษัทฯ จะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่ผานการตรวจสอบ 

และผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ภายใน 15 วัน 



  

เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศษสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
กับบริษัท คอมพิวเตอร เทเลโฟนี เอเซีย จํากัด  

    

 

1. ระยะเวลาเริ่มตนในการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ของทุกป (ตั้งแตเดือน

ตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ) โดยใหนักศึกษามารับการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวง

ภาคเรียนฤดูรอน (ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึง ส้ินเดือนพฤษภาคม) หรือประมาณ 40 วันทําการ) 

2. เงื่อนไขในการคัดเลือก บริษัทฯ มอบให ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปนฝายคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องตนจํานวนหนึ่ง หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะโทรศัพทสัมภาษณ และ / หรือจะจัดสง

ขอสอบใหแกภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทดสอบให นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกทางบริษัทฯ 

จะแจงผลการคัดเลือกใหภาควิชาฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทางภาควิชาฯ ไดแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ

รายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนเปนลายลักษณอักษร 

3. หากบริษัทฯ ยังไมมีการทดสอบนักศึกษาตามขอ 2 บริษัทฯ ขอทดสอบขอเขียนนักศึกษาในชั้นปที่ 3 ชวงภาคเรียนฤดู

รอน 

4. นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถทางดานภาษา HTML, PHP, JavaScript, DataBase และ SQL เพื่อใชใน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5. บริษัท คอมพิวเตอร เทเลโฟนี เอเซีย จํากัด จะรับนักศึกษาที่ไดผานการทดสอบมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน

อยางนอยปการศึกษาละ 1 คน อยางไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีรับนักศึกษาเพื่อเขามาปฏิบัติงานสหกิจในป

การศึกษาใด โดยบริษัทฯ จะแจงผลใหภาควิชาฯ ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ทางภาควิชาฯ ไดแจงใหทางบริษัทฯ 

ทราบรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนเปนลายลักษณอักษร 

6. รายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่นักศึกษาจะนํากลับไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯ จะตองผานการพิจารณาและ

อนุญาตจากทางบริษัทกอน โดยทางบริษัทฯ จะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่ผานการตรวจสอบและ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาภายใน 15 วัน 

7. นักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามชวงเวลาซึ่งไดกลาวในขอที่ 1 และไดรับผลการประเมินโดยบริษัทฯ  

รอยละ 80 ขึ้นไป บริษัทฯ จะรับพิจารณาเพื่อเปนพนักงาน ตามหลักเกณฑการสรรหาพนักงานของบริษัทฯ ตอไป และ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใชหลักเกณฑอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสรรหาและคัดสรรในการนี้ 

 


