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COOP 
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

พิธีมอบสัมฤทธิบตัรสหกจิศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที ่ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วันที่/เวลา  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 17.00 – 18.30 น. 
ประธานในพิธี  1. คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แขกผู้มีเกียรติ 
  ภายนอก  
  -   
 ภายใน  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  2. อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  3. อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  4. อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น    482 คน 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา    168  คน 
- นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา     314 คน 
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COOP 
ขั้นตอนการเตรียมงาน 

1. ก าหนดวันจัดกิจกรรมและท าร่างก าหนดการเสนอผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
2. ท าหนังสือเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี  และ

ติดตามผลการตอบรับ  
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทราบ ผ่านทาง Website(Coop) 

Facebook (COOP) Email SMS ฝากประชาสัมพันธ์ที่ Website ระบบลงทะเบียน และข่าวรายวัน 
มทส. 

4. ให้นักศึกษายืนยันเข้าร่วมงานที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 สรุปจ านวนนักศึกษา
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมใบลงทะเบียน และสัมฤทธิบัตร 
 

5. ท าหนังสือเชิญถึงสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
หอการการค้าจังหวัดนครราชสีมา รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณบดีทุกส านักวิชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
พร้อมติดตามการตอบรับ 

6. ร่างค ากล่าวรายงานเสนอผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา ร่างค ากล่าวให้โอวาทเสนอท่านรองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปรับแก้และเตรียมใส่แฟ้มรายงาน 

7. ท าบันทึกขออนุญาตใช้ห้อง ขอยืมอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่  (โพเดียม ต้นไม้ประดับ โต๊ะลงทะเบียน        
ผ้าปูโต๊ะ) 

8. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับจัดสถานที่ สติ๊กเกอร์หมายเลขที่นั่ง ดอกไม้ประดับโพเดียม พานทองส าหรับ
วางสัมฤทธิบัตร แฟ้มค ากล่าวรายงานและกล่าวให้โอวาท ของที่ระลึกส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
อาหารว่างและน้ าดื่ม 

9. ประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก่อนเริ่มงาน แจ้งก าหนดการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
10. ฝ่ายพัฒนาอาชีพสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

1. พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้รับการ
ประเมินผลผ่านตามหลักสูตรสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559  โดย คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ                     
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
3. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  
4. พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น            

โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระท า” โดยคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ 

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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COOP 
 
 
ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 7,487 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนและค่าเดินทางวิทยากร 
5,135 บาท ค่าอาหารว่างรับรองคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ 432 บาท ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน 1,920 บาท 
 
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

(ค่าเฉลี่ย) 
S.D. 

1. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการบรรยาย หัวข้อเร่ือง 
   “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งทีต่้องมีและสิ่งทีพ่ึงกระท า”                                                            
โดย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
4.31 

 
0.55 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.23 0.75 
3. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดักิจกรรม 4.39 0.62 
4. ความเหมาะสมของวัน และเวลา 3.93 0.96 
5. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.35 0.67 

 หมายเหต ุระดับความพึงพอใจ : 1 = น้อยท่ีสุด     2 = น้อย     3 = ปานกลาง     4 = มาก     5 = มากที่สุด 
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COOP 
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

พิธีมอบสัมฤทธิบตัรสหกจิศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2559 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที ่ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วันที่/เวลา  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 – 18.30 น. 
ประธานในพิธี  1. คุณไพสิทธิ์  ปิติทรงสวัสดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
  2. อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย  รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
แขกผู้มีเกียรติ 
  ภายนอก คุณวัชรี  ปรัชญานุสรณ์   กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
   
 ภายใน  ว่าที่ ร.ต.สมชาย  รักกลาง  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น    482 คน 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา    188  คน 
- นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา     75 คน 
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COOP 
ขั้นตอนการเตรียมงาน 

1. ก าหนดวันจัดกิจกรรมและท าร่างก าหนดการเสนอผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
2. ท าหนังสือเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี  และ

ติดตามผลการตอบรับ  
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทราบ ผ่านทาง Website(Coop) 

Facebook (COOP) Email SMS ฝากประชาสัมพันธ์ที่ Website ระบบลงทะเบียน และข่าวรายวัน 
มทส. 

4. ให้นักศึกษายืนยันเข้าร่วมงานที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สรุปจ านวน
นักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมใบลงทะเบียน และสัมฤทธิบัตร 

5. ท าหนังสือเชิญถึงสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
หอการการค้าจังหวัดนครราชสีมา รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณบดีทุกส านักวิชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
พร้อมติดตามการตอบรับ 

6. ร่างค ากล่าวรายงานเสนอผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา ร่างค ากล่าวให้โอวาทเสนอท่านรองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ปรับแก้และเตรียมใส่แฟ้มรายงาน 

7. ท าบันทึกขออนุญาตใช้ห้อง ขอยืมอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่  (โพเดียม ต้นไม้ประดับ โต๊ะลงทะเบียน        
ผ้าปูโต๊ะ) 

8. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับจัดสถานที่ สติ๊กเกอร์หมายเลขที่นั่ง  ดอกไม้ประดับโพเดียม พานทองส าหรับ
วางสัมฤทธิบัตร แฟ้มค ากล่าวรายงานและกล่าวให้โอวาท ของที่ระลึกส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
อาหารว่างและน  าดื่ม 

9. ประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก่อนเริ่มงาน แจ้งก าหนดการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
10. ฝ่ายพัฒนาอาชีพสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

1. พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้รับการ
ประเมินผลผ่านตามหลักสูตรสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559  โดย คุณไพสิทธิ์  ปิติทรงสวัสดิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

2. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
3. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  
4. พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น            

โดยอาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
5. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระท า” โดยคุณไพสิทธิ์           

ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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COOP 
ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั งนี มีค่าใช้จ่ายรวมทั งสิ น 5,545 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 2,400 บาท 
ค่าอาหารเลี ยงรับรองวิทยากร 744 บาท ค่าอาหารว่างรับรองคณาจารย์และแขกผู้มี เกียรติ  721 บาท              
ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน 1,682 บาท 
 
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
 

หัวข้อ 
ระดับความพึง

พอใจ (ค่าเฉลี่ย) 
S.D. NPS 

1. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการบรรยาย หัวข้อเร่ือง 
   “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งทีต่้องมีและสิ่งทีพ่ึงกระท า”                                                            
โดย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

4.13 0.49 12.50 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.03 0.71 4.69 
3. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดักิจกรรม 4.20 0.60 20.31 
4. ความเหมาะสมของวัน และเวลา 3.69 0.87 -21.88 
5. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.16 0.65 15.63 

 หมายเหต ุระดับความพึงพอใจ : 1 = น้อยท่ีสุด     2 = น้อย     3 = ปานกลาง     4 = มาก     5 = มากที่สุด 

  
 
 
 
 
 

 


