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การเข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 จ านวน  4  คร้ัง 

(1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 – 30 มิถุนายน  2558) 
 

การ 
ประชุม 
คร้ังท่ี 

วันที่ – สถานที ่

วันส่งเอกสาร 
การประชุม 

(วันท าการ/วัน) 

จ านวนกรรมการเข้าประชุม วันแจ้งมติ
ด่วน 

(วันท าการ) 

วันส่งรายงาน
รับรอง 

(วันท าการ) ภายนอก ภายใน รวม 

3/2557 จันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 
เวลา 10.10-11.20 น. 
ห้องประชุมสารนิเทศ  
อาคารบริหาร และห้องประชุม  
วัจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส. กรุงเทพฯ   

พฤหัสฯ ที ่18 กันยายน 
2557 

(2 วันท าการ/4 วัน) 

3 
(75%) 

9 
(60%) 

12 
(63%) 

 อ. 10 ตุลาคม 
2557 

(14 วันท าการ) 

4/2557 พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 
เวลา 10.10 - 11.20 น. 
ห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร
บริหาร และห้องประชุมวัจนสาร 
หน่วยประสานงาน มทส. 
กรุงเทพฯ   

ศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 
2557 

(4 วันท าการ/6 วัน) 

3 
(75%) 

12 
(80%) 

15 
(79%) 

- พุธ 7 มกราคม 2558 
(6 วันท าการ) 

1/2558 พฤหัสบดีที ่12 มีนาคม 2558 
เวลา 10.05-11.15 น. 
ห้องประชุมสารนิเทศ  
อาคารบริหาร และห้องประชุม  
พิทยสาร หน่วยประสานงาน 
มทส. กรุงเทพฯ   

ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 
(6 วันท าการ/8 วัน) 

1 
(25%) 

11 
(73%) 

12 
(63%) 

 พุธ 25 มีนาคม 
2558 

(9 วันท าการ) 

2/2558 พฤหัสบดีที ่11 มิถุนายน 2558 
เวลา 10.00-11.20 น. 
ห้องประชุมสารนิเทศ  
อาคารบริหาร และห้องประชุม  
วัจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส. กรุงเทพฯ   

พฤหัสฯ ที่ 4 มิถุนายน 
2558 

(6 วันท าการ/8 วัน) 

2 
(50%) 

9 
(60%) 

11 
(58%) 

 อ. 30 มิถุนายน 
2558 

(13 วันท าการ) 

ภาพรวม/เฉลี่ย 5 วันท าการ/7 วัน 56% 68% 66% - 11 วัน 
หมายเหตุ  
1. การประชุมเป็นระบบ E-Meeting 
2. จ านวนกรรมการประจ าศูนยส์หกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพท้ังหมด  19 คน ตามค าสั่งที่ 450/2557 ลงวันท่ี  23 เมษายน 2557   (กรรมการ

ภายนอก 4 คน และกรรมการภายใน 15 คน) เริ่มประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันท่ี 22 กันยายน 2557   
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สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน  4  คร้ัง 
(1 ตุลาคม พ.ศ.2556 –กันยายน 2557) 

 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 
เข้าประชุม 

(ครั้ง) 

ไม่เข้าประชุม 

(ครั้ง) 

1 อธิการบดี ประธาน 4 - 

2 รองอธิการบดีฝ่ายพนัธกิจสัมพนัธ์กับองค์กรชุมชน รองประธาน 3 1 

3 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและนวัตกรรม กรรมการ 2 2 

4 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ - 4 

5 คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยสีังคมหรือผู้แทน กรรมการ 3 1 

6 คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผู้แทน กรรมการ 4 - 

7 คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ 2 2 

8 คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ 4 - 

9 คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ 3 1 

10 คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ 2 2 

11 ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ 4 - 

12 ผู้อ านวยการเทคโนธานีหรือผู้แทน กรรมการ 3 1 

13 
ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
สหกจิศึกษามหาบัณฑิตและสหกิจศึกษาดุษฎี
บัณฑิต 

กรรมการ 1 3 

14 ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการ 2 2 

15 ดร.ณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์กุล กรรมการ 3 1 

16 คุณพรเทพ  ศุภธราธาร กรรมการ 1 3 

17 คุณกิติ  มาดิลกโกวิท กรรมการ 3 1 

18 ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กรรมการและเลขานุการ 4 - 

19 รองผู้อ านวยการศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 4 - 

 


