รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
๒. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข แทน รองศาสตราจารย์สุธี พลพงษ์
๓. อาจารย์ประกิจ
อาษา
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๖. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
๗. อาจารย์เวทิต
ทองจันทร์
๘. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
๙. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
๑๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๑๒. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
ไม่มี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
๑.๑.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชุมวิชาการและพร้อมนาเข้าการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี ๓ วิชาเอก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล และภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
๑.๒ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ นั้น เห็นควรมอบหมายอาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ และอาจารย์เวทิต ทองจันทร์
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันเวลาที่กาหนด
๑.๓ การเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดจัดพิธีราลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช (วันสถาปนามหาวิทยาลัย) ในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นั้น ประธานฯ จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงานตามวันเวลา
ดังกล่าว

๒
๑.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสยาม
สานักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประชาสัมพันธ์โ ครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสยาม ตามบันทึก
ข้อความจากสานักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ที่ สน ๐๓๐๖/๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้คณาจารย์และ
บุคลากรที่มีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ มี รางวัลประเภทละ ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลงานวิจัยดีเด่น ๑ รางวัล ๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัล จากท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัย สาหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
๑.๕ กาหนดการจัดส่ง มคอ.๓-มคอ.๗
สานักวิชาการแจ้งกาหนดการจัดส่ง มคอ.๓-มคอ.๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความจากสานักวิชาการ ที่
สน ๐๓๐๖/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งปฏิทินการกาหนดส่ง มคอ.๓, มคอ.๔, มคอ.๕, มคอ.๖ และ มคอ.๗
ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบ) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการตาม
กาหนดการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๑.๖ การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ตามที่สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น ทางคณะฯ ได้ส่งรายชื่ออาจารย์จานวน ๖ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
- อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
- อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
- อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
- อาจารย์สมเกียรติ
ศรีเพ็ชร
- อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
- อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
ดังนั้น ขอให้อาจารย์ที่มีรายชื่อทั้ง ๖ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
๑.๗ การบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนรณรงค์การสื่อสารสุขภาพและการสร้างสรรค์สื่อ
สุขศึกษา ยุค ๔.๐” ให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิทยากรโดย (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (๒) อาจารย์ปิ
ยะศักดิ์ ชมจันทร์ (๓) อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ (๔) อาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า (๕) อาจารย์ศักรา ไพบูลย์ (๖) อาจารย์สุริยะ ฉา
ยะเจริญ และ (๗) อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
๑.๘ การประชุมอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะฯ จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ โดยกาหนดนโยบายการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการดาเนินการตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๐

๓
๑.๙ การกาหนดส่งค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ แจ้งกาหนดการส่งค่าคะแนน (เกรด) ในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ และกาหนดการประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
๑.๑๐ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ประกิจ อาษา รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการกาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม พัฒนา
นักศึกษา ซึ่งจากการประชุมมีมติให้ยึดแนวทางการจัดกิจกรรมตามแผนงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ทั้งนี้ แนวทางในการจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จระดับแผน ๒ ข้อ ดังนี้
๑) มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง ๕ ด้านตามเกณฑ์ สกอ.
๒) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรม) ไม่ต่ากว่า
๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)
ทั้งนี้ มีการกากับติดตามให้มีการดาเนิ นงานตามแผน โดยกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการ
นักศึกษาและจัดประชุมติดตามผลงานดาเนินงานดังนี้
ครั้งที่ ๑ (ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐)
ครั้งที่ ๒ (ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๓ (ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) ทุกหลักสูตรจัดประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจงเรื่องการลงทะเบียน และรายละเอียดการเรียนการสอน เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
๑) อาจารย์ แต่ ล ะหลั กสู ตรเข้า ร่ ว มการนาเสนอผลงานวิช าการในการประชุ มวิช าการงานวิ จัย และงาน
สร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสยาม
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
ไม่มี
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไม่มี

๔
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) ทุกหลักสู ตรเข้าร่ วมส่ งผู้ แทนเข้าร่วมการอบรมการลงข้อมูลออนไลน์ ในฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร (CHE-QA Online) ในวั นพฤหั สบดี ที่ ๒๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้น ๓ และนัดหมายการลงข้อมูลฯ หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรสาหรับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ อาคาร ๑๙ ชั้น ๗
๒) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ผ่านเข้ารอบ ๑๕ ทีมสุดท้ายใน
การประกวดภาพยนตร์สั้น "ศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน" จัดโดย สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
และจะมีการเผยแพร่ พร้อมแจกรางวัลรอบสุดท้ายอีกครั้งต่อไป
๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความคืบหน้าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่ สานักประกันคุณภาพการศึกษากาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการประเมินครบทุกหลักสูตรแล้ว ซึ่งสามารถรายงานผลการประเมินดังกล่าวได้ ดังนี้
รายชื่อหลักสูตร
ค่าคะแนนประเมิน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๓.๕๙
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
๓.๘๖
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๔.๐๐
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
๓.๕๗
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
๓.๓๗
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
๓.๕๕
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
๓.๔๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่ มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการประเมินฯ โดยคณะฯ ได้กาหนดวันประเมินฯ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาหรับคณะ
นิเทศศาสตร์ มีคณะผู้ประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ ประธานกรรมการ
- อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
กรรมการ
- อาจารย์กมลรัตน์ วัชรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอแนวทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน เพื่อรองรับการประเมินตามวันเวลาดังกล่าว
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสรุปแผนการดาเนินงานคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ปิ ยะศักดิ์ ชมจัน ทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ รายงาน
สรุปผลการดาเนินการตามพันธกิจหลักตลอดปี การศึกษา ๒๕๕๙ ในภาพรวม ตามที่คณะฯ กาหนดโครงการ รวม ๒๙
โครงการ และได้รับอนุมัติและดาเนินการรวม ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕ ทั้งนี้ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติและ

๕
ยกเลิกการดาเนินการ จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการความร่วมมือกั บอาเซียน/นานาชาติ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบ)
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ คณะนิเทศศาสตร์จะจัดมึโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่า และโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการได้รับค่าตอบแทนอย่างน้อย ๑ กิจกรรม
การประเมินผล: มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่า และการบริการวิชาการได้รับค่าตอบแทนรวม 8
โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น การบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า ๕ โครงการ/กิจกรรม และการบริการวิ ชาการได้รับ
ค่าตอบแทน ๓ โครงการ/กิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ร้อยละ ๕ ของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินผล: คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการรวม ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของอาจารย์
ทั้งหมด ๔๕ คน นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง รายงานการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา ส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๖ โครงการ (ร้อยละ ๘๐)
การประเมินผล: มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา ส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
เรียนการสอนทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ มีการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะ อย่างน้อยปีละ ๑ กิจกรรม
การประเมินผล: มีกิจกรรมแสดงผลงานด้านศิลปะ ๑ กิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ มีโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ กิจกรรม
การประเมินผล: มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ กิจกรรม
มติที่ประชุม เสนอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทบทวนความสาเร็จของการดาเนินการ และยึดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเดิมที่สามารถดาเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดความเสร็จเป็ นหลักในการกาหนดแผนการดาเนินงานในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินการ นอกจากนี้ควรคานึงถึงการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
สาหรับการกาหนดงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาจากงบประมาณใช้จริงในปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให้ได้งบประมาณการที่ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ใช้จริงสาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๒ การปรับโครงสร้างการบริหารตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา
มติที่ประชุม เสนอให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ปรับโครงสร้างการบริหารโดยกาหนดผู้บริหารเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหารหลักสูตร และผู้บริหารคณะวิชา

๖
๒) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓) ในส่วนของภาควิชายังคงดาเนินการตามเดิม โดยให้จัดประชุมและนาส่งรายงานการประชุมมายังคณะวิชาเช่นเดิม
๔.๓ การกาหนดแนวทางการพัฒนาคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามโครงสร้างหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุมพิจ ารณาแนวทางการพัฒ นาคณะวิช า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ส อดคล้ องตามโครงสร้า ง
หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๐
มติที่ประชุม กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานตามพันธกิจ และภารกิจของคณะวิชาคงเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการระบบ
และกลไกในขับเคลื่อนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมตามพันธกิจ
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ และ หลักสูตรนาส่ง
สรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

