รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันเสาร ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๕ น.
ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผูเขาประชุม
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยประกิจ
อาษา
กรรมการ
๓. อาจารยพลอยชนก
วงศภัทรไพศาล
กรรมการ
๔. อาจารยปยะศักดิ์
ชมจันทร
กรรมการ
๕. อาจารยมนตศักดิ์
เกษศิรินทรเทพ
กรรมการ
๖. อาจารยกัญฉกาจ ตระการบุญชัย แทน ผูชวยศาสตราจารยเวทิต ทองจันทร กรรมการ
๗. อาจารยวณิชชา ภราดรสุธรรม แทน อาจารยชโลธร จันทะวงศ
กรรมการ
๘. อาจารยศยามล
ยนตรศักดิ์สกุล
กรรมการ
๙. อาจารยสุธาวัลย
ธรรมสังวาลย
กรรมการ
๑๐.อาจารยณัฐวุฒิ
สิงหหนองสวง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๑.อาจารยจารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผูไมเขาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสุธี
พลพงษ
ลาออก
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. อาจารยเอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ)
๒. อาจารยธีรวันท
โอภาสบุตร
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ)
๓. อาจารยปวรรศ
จันทรเพ็ญ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาสถาบันสูการจัดอันดับโลกมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
๑.๑.๒ สํานักวิชาการแจงรายชื่อหลักสูตรที่ครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา
๑.๒ การปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ฉบับปรับปุรง พ.ศ. ๒๕๖๐)
คณะฯ ไดจัดทํา สมอ ๐๘ เพื่อขอปรับเปลี่ยนรายชื่อและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑) เดิม ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน ซึ่งติดภาระงานวิจัยไมสามารถบริหารหลักสูตรได
เปลี่ยนเปน อาจารยเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน
๒) เดิม อาจารยกิตติธัช ศรีฟา ซึ่งลาออกจากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
เปลี่ยนเปน อาจารยปวรรศ จันทรเพ็ญ
๓) อาจารยเวทิต ทองจันทร ไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
เปลี่ยนเปน ผูชวยศาสตราจารยเวทิต ทองจันทร

๒
ทั้งนี้ ทางคณะฯ ไดนําเสนอ สมอ ๐๘ เพื่อขอปรับเปลี่ยนและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทดแทน เพื่อใหจํานวน
และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร ที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๐ เรียบรอยแลว และจะนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๓ กําหนดสงผลการพิจารณาคาคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
ตามที่ คณะนิเทศศาสตรกําหนดประชุมคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันอังคาร ที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๑ นั้น จึงกําหนดสงผลการพิจารณาคาคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ภายใน
วันศุกร ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมเขาที่ประชุมฯ พิจารณาตามเวลาที่กําหนด
๑.๔ กําหนดสง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
ทางคณะนิเทศศาสตร กําหนดสง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันศุกร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรองรับการ
เปดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันจันทร ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
๑.๕ กิจกรรมแหพระบรมสารีริกธาตุวัดนางชีโชติการาม
คณะนิเทศศาสตร โดยอาจารยกิตติธัช ศรีฟา อาจารยประจําภาควิชาการโฆษณา นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมแหพระ
บรมสารีริกธาตุวัดนางชีโชติการาม เพื่อสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวฝงธนบุรีไดถือ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปนเวลานานกวา ๑๐๐ ป ในวันอาทิตย ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑.๖ งาน Photo Fair 2017
คณะนิเทศศาสตร โดยอาจารยณัฐพล ชยุติรัตน นํานักศึกษารวมจัดบูธแสดงภาพถายผลงานของอาจารยและนักศึกษา
ในงาน Photo Fair 2017 ระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
๑.๗ การอบรมการคัดกรองและเก็บขอมูลเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะนิเทศศาสตรจัดอบรม “การคัดกรองและเก็บขอมูลเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา” วิทยากรโดย อ.กมลรัตน
วัชรินทร รองผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันศุกร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจัดทําฐานขอมูลหลักฐานและเอกสารอางอิงสําหรับการประเมินตนเองทั้งในระดับหลักสูตร
และคณะวิชา โดยมีผูเขารวมอบรมประกอบดวย อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการภาควิชา ผูชวยเลขานุการคณะ
วิชา เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา และเจาหนาที่ธุรการของคณะวิชา
๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง/โครงการ
โครงการจิตอาสา “คนทีวีพี่ชวยนอง ครั้งที่ ๓”
งบประมาณงานสยามนิทัศน ๒๕๖๐
กิจกรรมสงเสริมพัฒนานักศึกษา เรื่อง การเปนผูประกาศขาวมืออาชีพ
คาจัดทําเว็บไซตวารสารนิเทศสยามปริทัศน
โครงการ Photo Fair 2017
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสอนโดยใชวิชาโครงงานจากประสบการณของคณะครุศาสตร
กิจกรรมแหพระบรมสารีริกธาตุวัดนางชีโชติการาม
รวม

มติที่ประชุม รับทราบ

งบประมาณ เบิกจายจริง
อนุมัติ (บาท) (บาท)
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๖,๙๒๐
๗,๗๔๙
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๖,๑๐๐
๒๖,๑๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๖๗,๐๒๐
๖๗,๘๔๗

๓
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน
ศุกร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยแกไขคําผิด หนา ๓ วาระที่ ๑.๘ สรุปการเงินฯ ดังนี้
เดิม “กิจกรรมการอบรมการผลลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งที่ ๕” เปน “กิจกรรมการอบรมการผลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งที่ ๕”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจตาง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) ทุกหลักสูตรกําหนดเกณฑพิจารณาคาคะแนน และกําหนดวัน-เวลา ในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาใน
รายวิชาโครงงานของแตละหลักสูตร โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันเสาร ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒) ทุกหลักสูตรสงผูแทนเขารวมกิจกรรมเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ในวันศุกร ที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ณ หอง ๑๙-๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๓) ทุ ก หลั ก สู ตรนํ า ส ง ข อ สอบปลายภาคการศึก ษาที่ ๑/๒๕๖๐ ครบทุ ก รายวิช า ภายในวัน ศุ กร ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ยกเวนสาขาวิชาสื่อดิจิทัล และ โทรทัศน ซึ่งนําสงขอสอบปลายภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๐ ภายในวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกรรมการที่รับ ผิดชอบในการพิจ ารณา
ขอสอบดังกลาวติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมตามวันเวลาดังกลาว ในการนี้ทางคณะฯ จะไดรวบรวม
เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวัน ศุกร ที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๐
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่
๓-๔ โดยเชิญ นายทรงศักดิ์ ศรีสวย ศิษยเกาสาขาวิชาการโฆษณา ซึ่งทํางานในสายงานดานการโฆษณา
มาใหความรูเกี่ยวกับการทํางานในบริษัทโฆษณา และการเตรียมความพรอมกอนการเขาสูการทํางานจริง
ในสายวิชาชีพ ณ หอง ๑๙ - ๗๐๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕) อาจารยเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา นํา
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน ถนนคนโฆษณา เสนทางนอกตํารา ณ GMM LIVE
HOUSE เซ็นทรัลเวิลด เมื่อวันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร นํานักศึกษาสาขาโทรทัศน ไปดูงานดาน
การผลิตรายการโทรทัศน ณ สตูดิโอ Workpoint ในวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสรางสรรค
ไมมี
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแกสังคม
๑) อาจารยมนตศักดิ์ เกษศิรินทรเทพ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศนภาพยนตร ได รั บแต งตั้ งเป นคณะกรรมการโครงการประกวดคลิปวิ ดีโอเพื่อสรางเครือขายการเผยแพร
มาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร จัดกิจกรรม “คายอาสาคนทีวีป ๓” ณ
วัดวังปลาจืด จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔
๓.๑.๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) หลั กสูตรนิเ ทศศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร กําหนดจัดกิจกรรมฟลมเดย ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ภายในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) ทุ ก หลั ก สู ต รส ง ผู แ ทนเข า ร ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พื่ อ การจั ด การความรู (Knowledge
Management) ในหัวขอ “ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุวรรณาในโรมาเนีย” (Visual Ethno Methodological
in Romania) วิทยากรหลักโดย ผูชวยศาสตราจารยเวทิต ทองจันทร ในวันศุกร ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๒) คณาจารย ในแต ล ะหลั กสู ตรเขารว มกิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรูเพื่อการจัดการความรู (Knowledge
Management) ในหัวขอ "การสอนหลักสูตรใหมโดยใชโครงงานเปนฐาน" วิทยากรหลักโดย ผศ.ดร.สุธนะ
ติงศภัทิย เมื่อวันศุกร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอง ๑๙-๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๓) นางสาวสุนิษา การสมพิศ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักขาวพิราบนอย" รุนที่ ๒๐ จัดโดยสมาคม
นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยรวมกับกลุมทรู โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพสื่อสารมวลชนดานสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล (Professional Development) เพื่อสงเสริมความ
รับผิดชอบตอจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใน
ฐานะองคกรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ถึง วันอาทิตย ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ทรู ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก กทม. และ รีสอรทบาน
สวนทรายทอง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๔) อาจารยมนตศักดิ์ เกษศิรินทรเทพ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศนภาพยนตร เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นภายใตโครงการ "บรรทัดฐานในการใชสิทธิและ
เสรีภาพผานสื่อดิจิทัล" จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย เมื่อวันพุธ ที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕) อาจารยมนตศักดิ์ เกษศิรินทรเทพ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศนภาพยนตร เขารวมสัมมนา Cultural Exchange in Broadcasting Between Thailand & Korea จัดโดย
Foundation for Broadcast Culture สาธารณรัฐเกาหลีใต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖) นายเกียรติภูมิ สุพานิช นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ไดรับ
รางวัลชมเชยจากงาน Seminar Workshop และ Photo Contest ในหัวขอ “News” จัดโดยสมาคม
ธุรกิจการถายภาพ ในวันเสาร ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ สรุปผลการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขา
ตามที่ คณะฯ มอบหมายใหแตละหลักสูตรพิจารณาแนวทางในการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาและ
ดําเนินการใหแลวเสร็จนั้น ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น แตละหลักสูตรไดกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน
เรียบรอยแลว

๕
มติที่ประชุม เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอใหแตละหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงาน
ดังกลาว โดยจะตองรายงานในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑) ชื่อกิจกรรม/โครงการ
๒) วัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ
๓) รูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการ
๔) ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ
๕) กลุมเปาหมาย และ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ
๖) วิธีการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
๗) สรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘) ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง/พัฒนากิจกรรม/โครงการ
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษานั้น จะตองคํานึงถึงการพัฒนาความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร (๔ ป)
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานดานพันธกิจของคณะนิเทศศาสตร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานดานพันธกิจของ
คณะนิเทศศาสตร เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม กําหนดใหผูรับผิดชอบในรายองคประกอบตามพันธกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธกิจดานการบริการวิชาการ และ
การทํ านุบํา รุงศิล ปะและวัฒนธรรม สรุป และรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งเปนหนึ่งใน
กระบวนการติดตามการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา
๔.๒ ระบบสารสนเทศตามพันธกิจและงานประกันคุณภาพของคณะนิเทศศาสตร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตามพันธกิจหลักดานตาง ๆ และงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา โดยคํานึงถึงความสอดคลองในการใชประกอบเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม มอบหมายใหแตละภาควิชาสํารวจและรายงานการใชระบบสารสนเทศตามพันธกิจหลักดานตาง ๆ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตรในการประชุมครั้งตอไป เพื่อ
พิจ ารณากํา หนดแนวทางในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศของคณะวิช าให ส อดคล องกั บ ภาระงานดา นประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาของทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา
กอนปดการประชุม ที่ประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปใน วันศุกร ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ และ หลักสูตรนําสง
สรุปสาระสําคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.
รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผูตรวจรายงานการประชุม
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