
 
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

สัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

สถานที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 13.00 น. 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิธีการสัมมนา การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพนักงานที่ปรึกษา นักศึกษา และคณาจารย์นิเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการในพ้ืนที่ภาคกลาง ทีร่ับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส.           
ไปปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจ านวน  74   คน  จ าแนกเป็น 
- พนักงานที่ปรึกษา   39 คน (สถานประกอบการ 20 แห่ง) 
- คณาจารย์นิเทศ    5  คน  
- นักศึกษาสหกิจศึกษา  30 คน  

รายช่ือสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  

งบประมาณ  งบประมาณท่ีได้ขออนุมัติ เป็นจ านวนทั้งสิ้น  66,560  บาท 
ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เป็นจ านวนทั้งสิ้น  27,672  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ส าหรับการเดินทาง 

ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา 

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทั้งหมด 74 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาครั้งนี้ จ านวน    
74 คน ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาครั้งนี้โดยรวมในระดับมาก (4.21) และมีความเห็นต่อการจัดกิจกรรมสัมมนา
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้รับประโยชน์ ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานได้ในระดับมาก (4.19) 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจแก่       
ผู้สัมมนาได้ในระดับมากที่สุด (4.53) 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มีการบริหารจัดการในระดับมาก (3.94) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (4.16) และการลงทะเบียนต้อนรับ       
การต้อนรับ และการประสานงาน ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด (3.73) 
 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

คะแนนประเมินความเหมาะสมของสื่อมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในกลุ่มการประเมิน เนื่องจากเป็นรูปแบบการเสวนาจึงไม่
มีการน าเสนอในรูปแบบของสไลด์ หรือ Presentation 

แนวทางการแก้ไข 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยการใช้สถานที่ภายนอก หากมีการใช้สื่อโสตประเภทการน าเสนอ จะมีค่าใช้จ่ายใน

การเช่าใช้เพ่ิมเติม ทางทีมงานจึงควรมีการยืมใช้อุปกรณ์การน าเสนอจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก่อนการเดินทาง 

 

 



 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

การสัมมนาพนักงานทีป่รึกษาจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษา 2/2557 
วันศุกรท์ี่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. จ านวน  74  คน (พนักงานที่ปรึกษา  39  คน   นักศึกษาสหกิจศึกษา  30  คน   อาจารยน์ิเทศ 5 คน) 
2. เพศ  ชาย  25  คน     หญิง   46  คน 
3. อายุ  21– 30 ปี :  44  คน 31 – 40 ป ี:   18   คน       41 – 50 ปี : 9  คน     และมากกว่า 50 ป ี: 3 คน    

 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

1. หัวข้อและประเด็นการเสวนามีความเหมาะสม 4.19 0.59 มาก 
1.1 ความรู้ความเข้าใจ 4.15 0.66 มาก 
1.2 ประโยชน์ท่ีไดร้ับ 4.24 0.66 มาก 
1.3 สามารถน าความรูไ้ปปรับใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/องค์กร 4.18 0.69 มาก 

2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้สัมมนา 4.53 0.52 มากที่สุด 
  2.1 อาจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 4.57 0.55 มากที่สุด 
  2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ รูปขันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.50 0.56 มากที่สุด 
  2.3 อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์ 4.51 0.58 มากที่สุด 

2.4 คุณธนัชพร พรหมทันต์  ผู้อ านวยการบริหารก าลังคน ส านักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เครือเบทาโกร 

4.58 0.55 มากที่สุด 

2.5 นางสาวเมริษา ศิริโสภาพงษ ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 4.47 0.62 มาก 
3. การบริหารจัดการ 3.94 0.60 มาก 

3.1 รูปแบบการจัดสัมมนา 3.90 0.67 มาก 
3.2 การลงทะเบียน การต้อนรับ และการประสานงาน 3.73 0.78 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.16 0.73 มาก 
3.4 ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ ์ 3.86 0.82 มาก 
3.5 ความเหมาะสมของวัน เวลา 4.04 0.72 มาก 
3.6 ความเหมาะสมของสถานท่ี 3.76 1.03 มาก 
3.7 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  4.14 0.73 มาก 

4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 4.21 0.61 มาก 

 

 

การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก  4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



 
 

 

สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษา 1/2557 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง A505 สถาบันไทยเยอรมัน นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

 

ล าดับ สถานประกอบการ/หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

1 บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากัด   1 คุณวรวิทย์ ใจรักษ์ธรรม 
2 สถาบันไทย-เยอรมัน เมือง ชลบุร ี 2 คุณเพิ่มศักดิ ์สุขศิร ิ

3 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เมือง ชลบุร ี 3 คุณทับทิม ปลาทอง 
4 คุณสรุภมู ิวิโรจนะ 

4 บริษัท ยามาฮา่มอเตอร์พาร์ทแมนแูฟคเจอริ่ง           
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เมือง ชลบุร ี 5 คุณกรรณิกา เมฆพัฒน์ 
6 คุณศิศิธร ถ่อนสันเทียะ 

5 บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จ ากัด เมือง ชลบุร ี 7 คุณสรุิฉัตร อินทโชติ 
8 คุณสิทธิโชค ตันสุวรรณศิร ิ

6 บริษัท เอกะ จ ากัด เมือง ชลบุร ี 9 คุณวิจิตรา จินตปัญญาสกุล 
7 แคร์เท็กซ ์เอเชีย จ ากัด ศรีราชา ชลบุร ี 10 คุณพรชัย ทายะบวร 
8 บริษัท ไทยแหลมฉบังเทอร์มินลั จ ากัด ศรีราชา ชลบุร ี 11 คุณทวีศักดิ ์ลีลาศ 

9 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากัด (มหาชน) ศรีราชา ชลบุร ี 12 คุณพิญญาพัชร ์มั่งม ี
10 บริษัท เอ็นพีเอ็ม อัลลิแอนซ์ คาสติ้ง จ ากัด ศรีราชา ชลบุร ี 13 คุณเลิศดนัย เอมรตัน ์
11 บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทฟี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
ปลวกแดง ระยอง 14 คุณพัสกร ลิมะนัสสุวรรณ 

12 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ปลวกแดง ระยอง 15 คุณนนทรัตน ์จันทรัตน ์

16 คุณกิตติศักดิ ์หวังสุภางค์กุล 
13 บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ปลวกแดง ระยอง 17 คุณดนสุิต สุทธิหิรัญ 

18 คุณธวัชชัย ศรีเมือง 
14 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรยีล จ ากัด ปลวกแดง ระยอง 19 คุณอภสัรา พูดชอบ 
15 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากดั ปลวกแดง ระยอง 20 คุณสฤษดิ ์สระทองจันทร์ 

21 คุณดนัย ลดาอัมพร 
16 บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
ปลวกแดง ระยอง 22 คุณเศรษฐพัส กล้าหาญ 

23 คุณสเุมธ แสงรัตน ์

17 บางกอกมาสเตอร์วู้ด จ ากัด นิคมพัฒนา ระยอง 24 คุณพูนทรัพย ์คมข าหนัก 
18 สวนสุภัทราแลนด ์ บ้านค่าย ระยอง 25 คุณพรทิพย ์อ่ าแจ่ม 

26 คุณสรุศร ีคงอยู่ 
27 คุณโชติชัย บัวดิษ 

19 โรงพิมพ์อรัญการพิมพ ์(หนังสือพิมพ์ชายแดน) อรัญประเทศ ปราจีนบุร ี 28 คุณกัญญารตัน ์ครเกษม 

20 บริษัท ฟู่หลงอินดัสตรี จ ากัด - - 29 คุณสรุชัย เลิศจิตพิพัฒน ์

 

เอกสารแนบท้าย 


