
สรุปผลการจัดกิจกรรม 
สัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ 

ภาคการศึกษาที่ 2/2556 

สถานที ่ ห้อง A511 สถาบันไทยเยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ระยะเวลา วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิธีการสัมมนา การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพนักงานที่ปรึกษา นักศึกษา และคณาจารย์นิเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการในพ้ืนที่ภาคตะวันออกซึ่งรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 44 คน  
- พนักงานที่ปรึกษา  19  คน (สถานประกอบการ 17 แห่ง) 
- คณาจารย์นิเทศ  2  คน (2 สาขาวิชา) 
- นักศึกษา  23 คน (9 สาขาวิชา) 

รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
1. เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จ ากัด 
2. ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (ชลบุรี) 
4. ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากัด 
5. ทีไอพีเอส จ ากัด 
6. ไทยซัมมิท อีสเทิร์นซีบอร์ด โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จ ากัด 
7. เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จ ากัด 
8. ฟาราเทค (บ้านโพธิ์) จ ากัด 
9. ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. แฟร์เท็กซ์ สปอร์ต คลับ แอนด์ โฮเต็ล 
11. โรงแรมฮิลตัน พัทยา 
12. สถาบันไทย-เยอรมัน 
13. สยามซูโย จ ากัด 
14. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ ากัด 
15. เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. ไอชิน ทากาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จ ากัด 
17. ไอชินทากาโอกะ เอเชีย จ ากัด 

งบประมาณ  

ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 32,507 บาท 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

 -  

แนวทางการแก้ไข  

- 

 

 



สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
การสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ 

วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้อง A511 สถาบันไทยเยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. จ านวน 30 คน (สถานประกอบการ 13 คน   นักศึกษา 17 คน) 
2. เพศ  ชาย 10 คน  หญิง 20 คน 
3. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี : ไม่มี 21– 30 ป ี: 22 คน 31 – 40 ปี : 7 คน  

41 – 50 ปี : ไม่ม ี  มากกว่า 50 ป ี: 1 คน    
5 = มากที่สุด  4 = มาก      3 = ปานกลาง      2 = น้อย      1 = น้อยที่สุด 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

(1 - 5) 
SD 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนา - - 
1.1 หัวข้อ “การก าหนดลักษณะงาน หัวข้อโครงงานที่มีคุณภาพ การสอนงาน 

การวัดและประเมนิการปฏิบตัิงานของนักศึกษา”  
- - 

1.1.1 ความรู้ความเข้าใจ 4.20 0.55 
1.1.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.23 0.63 
1.1.3 สามารถน าความรู้ไปปรบัใช้ในการด าเนนิงานสหกิจศึกษาใน

หน่วยงาน/องค์กร 
4.17 0.46 

   1.2 หัวข้อ “สหกิจศึกษาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างไรบา้ง” - - 
1.2.1 ความรู้ความเข้าใจ 4.10 0.61 
1.2.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.13 0.63 
1.2.3 สามารถน าความรู้ไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน/องค์กร 4.03 0.67 

2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้สัมมนา - - 
2.1  คุณอิศราวดี อัมพาผล บริษัท ฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย)จ ากัด 4.13 0.63 
2.2  อาจารย์ ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 4.40 0.56 
2.3  อาจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน  
      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.50 0.57 

2.4  นายจักรพันธุ์ แผ่กระโทก บัณฑิต มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 4.03 0.72 
3. การบริหารจัดการ - - 

3.1 รูปแบบการจัดสัมมนา 4.13 0.63 
3.2 การลงทะเบียน การต้อนรบั และการประสานงาน 4.23 0.57 
3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.17 0.65 
3.4 ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ ์ 4.07 0.64 
3.5 ความเหมาะสมของวัน เวลา 4.23 0.68 
3.6 ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.30 0.65 
3.7 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.30 0.53 

21 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 4.17 0.59 
 


