
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๒๕ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์   เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร กรรมการ 
๗. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๘. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. อาจารย์จารุพร  เลิศพิสัณห ์ ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 
๒. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว (ตามบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๑๐๕/๒๖๙ จากส านักอธิการบดี ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
นิเทศ นโยบายวิจัย 

๑.๑.๒ ก าหนดรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ตามบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๒๐๓/๖ จากคณะศิลปศาสตร์ 
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

๑.๑.๓ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ขออนุมัติด าเนินการโครงการวิจัย จ านวน ๒ เรื่อง คือ 
การศึกษาติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม และ การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม โดยสรุปรายงานวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทั้ง ๒ เรื่อง ดังนี้ 



๒ 
 

 
 

๑. ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑) คณะนิเทศศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษารวม ๓๙๖ คน และตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าจ านวน 

๓๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙  
๒) สถานภาพการท างานของบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จ าแนกเป็น ท างานแล้ว ร้อยละ ๘๗.๔ ยังไม่ได้

ท างาน ร้อยละ ๘.๑ และศึกษาต่อ ร้อยละ ๔.๕ 
๓) ส าหรับในภาพรวมเรื่องความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้บัณฑิตได้งานท าส่วนใหญ่ คือ ความรู้

ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๒ และร้อยละ 
๒๒.๓ ตามล าดับ 

๔) ข้อเสนอแนะจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยสยามเกี่ยวกับการเพ่ิมรายวิชาหรือความรู้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพใน ๖ อันดับแรก คือ ภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติจริง คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ต เทคนิคการวิจัย และบัญชี 

๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑) คณะนิเทศศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษารวม ๓๙๖ คน และผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

จ านวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔ 
๒) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์โดยภาพรวม เท่ากับ ๔.๔๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

โดยจ าแนกเป็นทักษะด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ 
- ด้านความรู้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘ 
- ด้านทักษะทางปัญญา คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒ 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓ 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๓ 

๑.๑.๔ หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงตามแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๙ 
ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แก่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการ
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล) โดยส านักวิชาการก าหนดให้ส่งหลักสูตรปรับปรุงก่อนเข้าที่
ประชุมล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ เพ่ือการตรวจทานความถูกต้อง โดยข้อมูลทุกอย่างจะต้องส่งในรูปแบบไฟล์เอกสาร
เท่านั้น 

๑.๑.๕ แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๗๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้ง
แนวปฏิบัติดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑. หลักสูตรที่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
๑) หลักสูตรใหม่ 
๒) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 
๓) หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.๐๘) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. หลักสูตรที่ไม่ต้องให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ที่เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา 
อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชาโดย
ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 



๓ 
 

 
 

๑.๑.๖ สกอ.รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์ เกี่ยวกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum 
mapping) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๑.๑.๗ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ได้แก่ นายพกิจ 
สุวัตถ์ นางสาวใจนุช กาญจนภู และ พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ์ โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลผู้ ด า รงต าแหน่ งวิ ชาการดั งกล่ าว ในระบบท า เนี ยบผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ชาการแห่ งชาติ 
(http://www.nap.mua.go.th) ให้เป็นปัจจุบัน 

๑.๑.๘ มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (รายละเอียดตาม
เว็บไซต์ส านักวิชาการ http://www.academic.siam.edu/) 

๑.๑.๙ มหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการประชุม The 7th Thailand-U.S. Education Roundtable เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๑.๑.๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งแต่งตั้ง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยสยาม 

๑.๒ การน าเสนอแบบจ าลองการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิชาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งมอบหมายให้คณะ
วิชาที่มีการด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิชาและโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยคณ ะวิชาละ ๑ 
โรงเรียน และให้น าเสนอแนวทางการปฏิบัติต่อที่ประชุม ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติเสนอแบบจ าลอง (Model) การบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งใช้
ด าเนินการในปัจจุบัน ๓ รูปแบบ ซึ่งทางคณะฯ โดยคณบดีได้น าเสนอตามมติ ดังนี้ 

๑) การหาโรงเรียนเพ่ือให้บริการวิชาการ ซึ่งจะเน้นโรงเรียนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็น
โรงเรียนที่คณาจารย์ในคณะวิชาคุ้นเคย ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

๒) การด าเนินการตามค าขอ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ขอความร่วมมือในการบริการวิชาการจากคณะ
วิชาจ านวนมาก อาทิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีต ารวจบางเสาธง และ
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น  

๓) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการน าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่ม ที่ทางคณะวิชาให้บริการ
วิชาการกลับมาเรียนรู้เพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักและเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม 

๑.๓ การขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมกองเชียร์ในการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ผู้รับผิดชอบฝึกซ้อมกองเชียร์ส าหรับการประกวด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการแข่งขันกีฬา
เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ขอความร่วมมือจากทุกภาควิชา ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองเชียร์ โดยต้องเข้ารับ
การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมประกวดในการแข่งขันดังกล่าว ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๑.๔ การอบรมของภาควิชาสื่อดิจิทัล 
 อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล แจ้งว่า ทางภาควิชาได้เชิญ บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ มาอบรมและสาธิตการถ่ายภาพทางอากาศให้แก่นักศึกษา ในวัน
อังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  
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๑.๕ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 
อนุมัติ ใช้จริง 

โครงการวารสารศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ ๖ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ 
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงทางโทรทัศน์ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเทคนิคการแต่งหน้าและปฏิบัติการแต่งหน้า ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

ค่าพาหนะเข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ๓๐๐ ๓๐๐ 
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๗,๐๗๖ ๗,๐๗๖ 

วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารการแสดง ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙,๓๗๖ ๓๙,๓๗๖ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เม่ือวัน
พุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      

๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์   

- สรุปผลการส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครบทุก
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

- สรุปผลการตรวจแฟ้มสะสมการสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ก าหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

ที่ส านักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

- สรุปผลการส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครบทุก
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

- สรุปผลการพิจารณาก าหนดให้กระบวนการขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 
๓/๒๕๕๘ มีกระบวนการดังนี้ 
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๑) นักศึกษาติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการด้วยตนเอง โดยภาควิชาฯ มีการสนับสนุน
แหล่งข้อมูลสถานประกอบการให้กับนักศึกษาผ่านทางเอกสารและกลุ่มทางเฟสบุค  PR-สหกิจ
ศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา 

๒) นักศึกษายื่นทรานสคริปต์และเอกสาร CA-COOP01 มายังภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาสิทธิ์ในการ
เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการและต าแหน่งงานที่นักศึกษาต้องการสหกิจศึกษา 

๓) ภาควิชาฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และสถานประกอบการที่นักศึกษา
ยื่นความจ านง 

๔) นักศึกษาดาวน์โหลดจดหมายเพื่อยื่นกับสถานประกอบการเพ่ือขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
๕) สถานประกอบการส่งใบ CA-COOP02 กลับมายังภาควิชา ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอเข้าร่วม

โครงการสหกิจศึกษา 
๖) ช่วงระยะเวลาของโครงการสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษา ๓/๒๕๕๘ คือ วันที่  ๓๐ 

พฤษภาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
- สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
- สรุปผลการตรวจแฟ้มสะสมการสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา 
- อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้สอนในวิชาการผลิตโฆษณาทางวิทยุ และ

โทรทัศน์น านักศึกษาเข้าฟังการบรีฟงานจากบริษัทอีซี่ อินชัวร์ จ ากัด (บริษัทด้านประกันภัย) มาให้ความรู้ 
และแนวคิดในการส่งคลิปโฆษณาเข้าประกวด เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙ –๗๐๒  

- อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร น านักศึกษาโฆษณาจ านวน ๔ คน ที่เข้ารอบ ๔๐ 
ทีมและได้เคยส่งผลงานการจับผิดโฆษณา ของ สคบ.เข้าร่วมน าเสนอต่อคณะกรรมการ ณ สคบ. วันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

- นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยให้ประสบการณ์กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่ก าลัง
จะไปสหกิจฯในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐น. 
ณ ห้อง ๒-๕๐๓ อาคาร ๒ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของภาควิชา 

๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
- หลักสูตรเชิญ อาจารย์อิตโต้ ยาซึโนริ (ITO YASUNORI) ศิลปินนักวาดการ์ตูน จากสถาบัน Human 

Digicrafts (Thailand) มาเป็น Visiting Professor ให้แก่นักศึกษา Block Cartoon ในหัวข้อ “การ
สร้างสรรค์คาแรคเตอร์การ์ตูน” ในวันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๕-๔๐๓ 

๕. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
- แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) รวม ๑๒ รายวิชา 
- ก าหนดการสอบหัวข้อโครงงานกลุ่มภาพยนตร์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีกรรมการสอบ

รวม ๓ คน ได้แก่ อาจารย์ประยุกต์ ศรีทองกูล อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และอาจารย์สมคเน 
วรวิวัฒน์ 



๖ 
 

 
 

- นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ เข้าร่วมโครงการ Academic Battle การสร้างสรรค์สาร
คดีเชิงข่าว จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 
๑ และรางวัลชมเชย ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- ก าหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษารุ่นที่ ๔ ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๖.๓๐น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ เพ่ือตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่  ๓ โดยก าหนด
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วย และ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

- คัดเลือกนักศึกษาภาพยนตร์ ๕ คน ได้แก่ นางสาวบุญบุตรี แสงเดือน นางสาวอมินทิตยา ศรีเมือง 
นายกันตฤทธิ์ บัณฑิตนพรัตน ์นายธีรนันท์ นิตย์งาม และ นายภานุ หลิมย่านกวย เป็นตัวแทนเข้าร่วม
โครงการ Academic Battle การผลิตภาพยนตร์สั้น ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ และอาจารย์ณัฐฎพล อมรทัต เป็นที่ปรึกษา 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
- อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อดิจิทัล ได้รับคัดเลือกเข้า

อบรม "ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ" ครั้งที่ ๗ ณ หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี โดย
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ประเภทจิตรกรรม จ านวน ๒ ชิ้น ช่วงระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

- จัดโครงการวารสารศาสตร์เพ่ือสังคม ครั้งที่  ๖ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการบริการวิชาการสู่
ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังปลา ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร และนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๒ คน ร่วมพัฒนา

พ้ืนที่ในกิจกรรม Big Cleaning Day และทาสีเส้นทางจักรยานแห่งความร่วมมือของชุมชน ในวันเสาร์
ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยพัฒนาพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางโรงเรียนวัดประดู่ (พ่วงอุทิศ) ถึงร้านอาหารซี
ไทม์ ถนนราชพฤกษ์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยเพื่อพัฒชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) 
ส านักงานเขตภาษีเจริญ และภาคีเครือข่าย 

๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
- อาจารย์ธนัช นนท์ขุนทด ผู้ก ากับการแสดง (Director) ในงานภาพยนตร์โฆษณาร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN 

Sushi and Sake ซึ่งได้ด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งจะฉาย
ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมการขายที่หน้าร้าน ZEN Sushi and Sake ทั่วประเทศ 

๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
- ก าหนดจัดกิจกรรมค่ายอาสา “คนทีวี พ่ีช่วยน้อง ครั้งที่ ๒” ณ โรงเรียนวัดวัฒนารังษี จังหวัด

ปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
- อาจารย์มนต์ศักดิ ์เกษศิรินทร์เทพ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสื่อของ สสส. 

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-  

 



๗ 
 

 
 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
- ทุกหลักสูตรส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “บทบาทของนิสิต/นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยากรโดย อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล   

- ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ 
“ผ่าน” เกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
- อาจารย์แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมใหญ่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ในวันพุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) 

๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ  
- อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี อาจารย์ประจ าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ น านักศึกษาภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่  ๓ จ านวน ๖๕ คน เข้ารับการอบรมการใช้ห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๒ 

- ภาควิชาการประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงาน
ของภาควิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมสัมมนา
การจัดการความรู้เรื่องการเรียน การสอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ 

- วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะประธานกรรมการดูแลระบบ
ออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพร้อมกับอาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร 
ในฐานะเลขานุการเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงข้อมูลของทางเว็บไซต์ 

- คณาจารย์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต ดังนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ  
๒) อาจารย์เวทิต ทองจันทร์  
๓) อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์  
๔) อาจารย์ประกิจ อาษา  

๕) อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล  
๖) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล  
๗) อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 
๘) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๒ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
ตามที่ส านักประกันคุณภาพแจ้งปรับก าหนดการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

วิชา ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑๔ – วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

๑) ผศ.ดร.ชลลดา  มงคลวนิช ประธานกรรมการ 
๒) อาจารย์ปัญจมา  เปมะโยธิน กรรมการ 
๓) อาจารย์อรนุช อินทวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 ในการนี้ ตามมติที่ประชุมได้ก าหนดวันประเมิน ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ทางคณะฯ ได้ประสานงานไป
ยังผู้ประเมินเรื่องวันเวลาประเมินตามที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ จัดเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินดังกล่าว 



๘ 
 

 
 

๓.๓ ความคืบหน้าเรื่องแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ 
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินการเรื่องแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ ตามเอกสารการสรุปแผนงานฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ สรุปการบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทางคณะวิชาได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑) อบรมการจัดรายการวิทยุโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในการนี้มีนักเรียนเข้ารับการอบรม ๙ คน วิทยากร
โดย อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 

๒) อบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้แก่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ในการนี้มีนักเรียนเข้ารับการอบรม ๑๙ คน และมี
ผลงานเผยแพร่ทางยูทูบรวม ๔ กลุ่ม วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข 

๓) ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์จัดโครงการวารสารศาสตร์เพ่ือสังคม ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านวังปลา ต าบล
แก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือจัดบอร์ดให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ และการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการ
จัดสวนหย่อมเพ่ือเป็นที่พักผ่อนให้แก่นักเรียน  

มติที่ประชุม เสนอให้รวบรวมข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินโครงการที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
๓.๕  การติดตามการด าเนินงานตามระบบการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ เกณฑ์ข้อที่ ๒) 

อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์
รายงานผลการพิจารณาข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งทุกหลักสูตรน าส่งครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมี
บางรายวิชาที่ต้องปรับแก้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าวได้ด าเนินการปรับแก้และน าส่งคณะ
วิชาเพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นข้อสอบกลางภาค ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาข้อสอบในเบื้องต้นก่อนน าส่งคณะวิชา 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 ตามที่ส านักกิจการนักศึกษา บันทึกข้อความ ที่ มส ๐๓๐๒/๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ นั้น โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ และ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิ ทยาลัยสยาม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะวิชาด าเนินกิจกรรมดังกล่าว และ 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณการจัดการเลือกตั้งได้ในงบประมาณไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคณะวิชา 
พร้อมทั้งส่งรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวมายังส านักกิจการนักศึกษาเพ่ือน าเสนอและประกาศแต่งตั้งต่อไป 
มติที่ประชุม ก าหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้ อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ ด าเนินการ
จัดหาทีมสมัครเลือกตั้ง และด าเนินการดังกล่าว 

๔.๒ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

ตามท่ีคณะนิเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning) หรือที่ทางคณะฯ 
เรียกว่า “Block Learning” โดยเริ่มน าร่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอ
แนวทางการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษาท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาต่อไป 



๙ 
 

 
 

มติที่ประชุม ให้พิจารณาการออกข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและเชื่อมโยงการผลงานนักศึกษา  และ ในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องค านึงถึงธรรมชาติการท างานทางด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งจะเน้นการท างานที่เป็นขั้นตอน ดังนั้น
ต้องท าให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจในบทบาทของตนในการท างาน  

ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา คือ เรื่องอาคารสถานที่ซึ่งไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงเวลาการสอน ทั้งนี้ในภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเอก ซึ่งจะไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ แตส่ าหรับภาคการศึกษาที่ ๒ นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาโท ซึ่งจะประสบปัญหาในเรื่องอาคาร
สถานที่ กับ เวลาสอนของอาจารย์ เนื่องจากเป็นการใช้อาจารย์ผู้สอนต่างสาขาวิชา จึงท าให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก 
ในการนี้ จึงเสนอให้จัดกลุม่วิชาเพียง ๒-๓ รายวิชา ส าหรับกลุม่วิชาโท ในภาคการศึกษาท่ี ๒  

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงนั้น เสนอให้เริ่มการเรียนการสอนแบบ Authentic ตั้งแต่ ปี ๒ โดยจัดกลุ่มและรวม
รายวิชาที่สามารถพัฒนาทักษะของนักศึกษาในขั้นของการสร้างสรรค์ผลงานทางสาขาวิชา และขยายจ านวนหน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) และให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยเรียงล าดับตามการ
ท างานทางวิชาชีพ ซ่ึงแต่ละงานจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตามธรรมชาติของงานทางด้านนิเทศศาสตร์ 

ส่วนวิชาเอกบังคับนั้น ก าหนดให้เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการสัมมนา และ โครงงาน ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา และ 
การฝึกงาน นั้น จัดให้อยูใ่นกลุ่มวิชาเอกเลือก 

๔.๓ การปรับแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จากการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริ

กุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จัดท าร่างแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต และน าเข้าที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาต่อไปนั้น เนื่องจากทางส านักประกันคุณภาพฯ ขอให้น าส่งแบบส ารวจ
ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งด าเนินการน าส่งเรียบร้อย และได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับเพ่ิม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและสามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ด้านของคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งเสนอให้เพ่ิมประเด็นเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์  จากข้อเสนอแนะข้างต้น น ามาสู่
การปรับแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามเอกสารแนบท้าย 

ทั้งนี้ ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดให้คณะวิชาน าส่งข้อมูลภาวะการมีงานท า และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม รับทราบและให้เร่งด าเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของภาควิชา 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


