
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๔๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ กรรมการ 
๗. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ไม่มี 
 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ ลาประชุม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันศุกร ์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 ๑.๑.๑. สภามหาวิทยาลัยรับทราบการแต่งตั้ง นายบัณฑิต หลิมสกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาบุคลากรและ
วิเทศสัมพันธ์ 
 ๑.๑.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ โดยหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถด าเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๑.๓ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดให้มีการประชุมหารือ เรื่องการผลิตและพัฒนาก าลังคน
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. และเรื่องแนวทางการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การปฏิรูปอุดมศึกษา ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดสาระการประชุม ดังนี้ 
  ๑. เรื่องการผลิตการพัฒนาก าลังคน : การพัฒนาก าลังคนควรตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่งมี EEC รองรับ โดย
ใช้ S-curve เป็นตัวตั้ง ซึ่งแนวทางการพัฒนาก าลังคนรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

- พัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรระยะยาว (Degree) เพ่ือตอบโจทย์เพ่ิม competency & quality และหลักสูตรระยะ
สั้น (Non-degree) สร้าง skill set ตามที่ก าหนด 

- พัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงให้รองรับอุปสงค์ของอุตสาหกรรม และการลงทุนใน EEC / Non-EEC / 
Entrepreneurs / S-curve / BCG (Bio-Circular-Green) Economy 

- ปรับหลักสูตร / lifelong learning / modular-based สร้าง future skill ตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคต 
- Sandbox หลักสูตร / ระบบ credit bank / รับรองหน่วยงาน / หลักสูตรฝึกอบรม 
- Reskill / Upskill มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาโมดูล / หักสูตรกับภาคอุตสาหกรรม 

  ๒. การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : Youth Startup Fund โดยโครงการที่กระทรวง อว. สนับสนุนให้เยาวชนและ
สถาบันการศึกษา ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการผ่านกองทุนยุวสตาร์ทอัพ  
  ๓. โครงการอาสาประชารัฐ เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาลงพ้ืนที่ร่วมเรียนรู้กับชุมชน เป็นเวลา ๑ 
ภาคการศึกษาเพ่ือท าโครงการ (Project-based learning) แก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และปัญหาคุณภาพชีวิต แต่ละ
ทีมมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยมีงบประมาณสนับสนุน
ทีมละ ๒๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเป็นค่าตอบแทนการด าเนินงานของนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเท่ากับการเรียนในชั้นเรียน ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพจากโครงงานเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
  ระยะที่ ๑ (ม.ค. – พ.ค. ๖๓) ๕๐ ทีมอาสาประชารัฐ ลงพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หมดเขตรับข้อเสนอโครงการจาก
สถาบันอุดมศึกษา ๓๑ ต.ค. ๖๒ 
  ระยะที่ ๒ (พ.ค. – ก.ย. ๖๓) ๕๐๐ ทีมอาสาประชารัฐ ทั่วประเทศ 
  ระยะที่ ๓ (ส.ค. – ธ.ค. ๖๓) ๕๐๐ ทีมอาสาประชารัฐ ทั่วประเทศ 
  ๔. การปฏิรูปอุดมศึกษา (Re-inventing Universities) ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑) มคอ. และหลักสูตร 
- ปลดล็อก มคอ. ๓ – ๗ 
- รวม มคอ. ๒ และ ๗ เข้าเป็น มคอ. ๒ 
- การอนุมัติหลักสูตรเป็นหน้าที่องสภาฯ สถาบัน ต้องส่งข้อมูลผ่าน CHECO ภายใน ๑ เดือน 
- อาจารย์พิเศษสอนเกิน ๕๐% ของรายวิชาได้ 
- Credit Bank 
- ยกเลิก มคอ. ๑ ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพ 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ ๒๕๖๒/๒๕๖๓ (รอท าประชาพิจารณ์ ๘ พ.ย. ๖๒) 
- ปรับ CHECO ให้ง่าย 
- การ Post audit 
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๒) ปรับระเบียบต าแหน่งวิชาการ เช่น 
- ยกเลิกการใช้ % ก าหนดส่วนร่วม 
- ยกเลิกวิธีพิเศษของการขอต าแหน่งในสาขาใหม่ หรือ multi / inter disciplinary 
- อนุญาตให้ใช้ผลงานนักศึกษา / แพทย์ฝึกหัด / บุคลากรวิจัยที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
- ยกเลิกอนุกรรมการพิจารณาสาขาวิชา 
- เสนอให้มีเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ 
- ปรับปรุงวิธีการให้คะแนนผลงานโดยมีหลักการมากขึ้น (A, B, C, D) 
- สร้างเกณฑ์ใหม่ส าหรับผลงานสร้างสรรค ์
- จัดท า Database ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ออกแบบแบบฟอร์มส ารับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 
- มีคู่มือวางแนวทางปฏิบัติ 

๓) ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย / สภามหาวิทยาลัย 
- ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น 
- ศึกษามาตรการที่เคยท า 
- ก าหนดประเด็นและความส าคัญ 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินการแต่ละประเด็น 

 ๑.๑.๔ การจัดกิจกรรม Open House ในงานสยามนิทัศน์ ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มี
นโยบายมอบหมายให้แต่ละคณะด าเนินการ โดยมีแนวทางและเป้าหมายดังนี้ 
   ๑) เป้าหมายหลักเพ่ือการรับสมัครนักศึกษา 
   ๒)  ให้คณะเป็นผู้วางแผน ติดต่อ ประสานงาน เพ่ือน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยจะจัดรถติดแอร์
ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในกรณีที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ e-sport ทางมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนงบประมาณส าหรับแว่น VR ทั้งนี้ 
คณะต้องติดตาม และสรุปผลการด าเนินจากจ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุน
ทุนการศึกษาจ านวนมาก มีทั้งประเภททุนเรียนฟรี และทุนค่าใช้จ่ายในการเรียนบางส่วน    
 ๑.๑.๕ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เสนอให้ก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
   ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน (เป็นประธาน ๑ คน) 
   ๒) บุคคลภายนอก ๒ คน (ผู้ใช้บัณฑิต ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม) 
   ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ - ๕ คน 
๑.๒ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการของอาจารย์ 
 อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ เรื่อง “การสื่อสารค่านิยมทางสังคมของคน
เกาหลีในละครโทรทัศน์ เรื่อง Sky Castle” ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (๑๓) มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๒ (หน้า ๒๐๓ - ๒๐๙) ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในกลุ่ม TCI 1 
๑.๓ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ในวันพุธ ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น ๑ อาคาร ๑๙ โดยทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ถือเป็นกิจกรรมพิเศษที่เข้า
ร่วม ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้จองบูชากัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์ชูชก” เวลา ๑๓.๑๕ น. โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ทุก
ท่านร่วมบริจาคคนละ ๑๐๐ บาท พร้อมทั้งก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมฟังกัณฑ์เทศน์ตามเวลาที่ก าหนด ในการนี้
มอบหมายให้อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดังกล่าว ซ่ึงด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 



๔ 
 

 
 

๑.๔ การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
 ตามบันทึกข้อความจากส านักประกันคุณภาพการศึกษา ที่ สน ๐๓๐๗/๗๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเรียน
เชิญเข้าร่วมตามก าหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ซึ่งก าหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ – วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง Millennium และ ห้อง 
Auditorium อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ ตามก าหนดการและรายละเอียด ดังนี้ 

วันท่ี เวลา การด าเนินการ ผู้เข้าร่วม 
๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้อง Millennium 

อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะน า
ผู้บริหารต่อคณะผู้ประเมิน 

ผู้บริหาร/คณบดี /ผู้ อ านวยการส านัก/ศูนย์ /และ
คณะท างานฯ ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมพิธีเปิด 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น. คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมคณะวิชา
และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  

บุคลากรคณะ/หน่วยงาน รอรับผู้ประเมินอยู่ที่คณะ/
หน่วยงาน 

๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้อง Auditorium 

คณะผู้ประเมินน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อ านวยการหลักสูตร/ผู้อ านวยการ
ส านักและหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ/หน่วยงาน คณะท างานฯ และผู้ไม่ติดภารกิจ 
เข้าร่วมฟังผลการประเมิน 

  ทั้ ง นี้  ท า ง ส า นั ก ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ข อ ใ ห้ ล ง ท ะ เ บี ย น ใ น แ บ บ ต อ บ รั บ อ อ น ไ ล น์  
https://goo.gl/XLFnPg หรือสแกน QR-CODE ภายในวันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ทางคณะฯ ได้
แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กอาจารย์นิเทศเรียบร้อยแล้ว 

๑.๕ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล” รุ่น ๑๖ 
 ตามที่ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล” รุ่น ๑๖ โดยการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวน ๒๙ คน จากการประกวด
เรียงความหัวข้อ “Fake news & Bullying สารพัดพิษออนไลน์” นั้น ปรากฏว่า นายภานุ รักมีศรี และนายชัยสิทธิ์ สุขเกษม 
นักศึกษากลุ่มงานหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันศุกร์ 
ที่ ๘ – วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
๑.๖ ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ X CAMPUS ADS IDEA CONTEST 2019 
 อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ หัวหน้างานภาพยนตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับผลการคัดเลือกผลงานนักศึกษา
จากโครงการ X CAMPUS ADS IDEA CONTEST 2019 โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักศึกษากลุ่มงานภาพยนตร์ ประกอบด้วย นายธนกร ราชวงค์ และ 
นายน าชัย นามรุ่งเรือง ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบที่ ๒  และได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณา จ านวน 
๕,๐๐๐ บาท พร้อมเข้าร่วมการอบรมก่อนผลิตชิ้นงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จัตุรัสจามจุรี 
๑.๗ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขอขยายเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
 ตามบันทึกข้อความจากส านักทะเบียนและวัดผล ที่ สน ๐๓๐๓.๗/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องแจ้งเตือน
สถานภาพนักศึกษา ประเด็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขอขยายเวลาการศึกษาให้แก่ นักศึกษา ซึ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณาการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา พบว่า มีนักศึกษาจ านวน ๒ กลุ่ม ที่ทางภาควิชา/หลักสูตร
จ าเป็นต้องเตรียมวางแผนก ากับดูแลนักศึกษาในสังกัดให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องขอขยาย
เวลาการศึกษา ซึ่งนักศึกษา ๒ กลุม่ มีดังนี้ 

๑) กลุ่มนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะหมดระยะเวลาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒) กลุ่มนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะหมดระยะเวลาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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 ในกรณีที่ต้องการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษานั้น มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องก ากับดูแลการจัดการศึกษาให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหักสูตร และเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สถาบันอุดมศึกษาไม่สมารถจัดท าข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบันที่ไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงได้ หากเกิดความเสียหากับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

๒) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการแจ้งขอขยายเวลาการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการศึกษา 

๓) การอนุโลมให้ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาให้พิจารณาตามแนวทางดังนี้ ๑) วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์รอตีพิมพ์
หรือรอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ๒) นักศึกษาประสบปัญหาสุขภาพ และ ๓) มีเหตุอันสุดวิสัย เช่น 
น้ าท่วมในพื้นที่ ประสบอุบัติภัย ทั้งนี้ให้เสนอหลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
ใบรับรองแพทย์ หรือ เขียนรายงานสรุปเหตุการณ์น้ าท่วม เป็นต้น 

๔) การส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมจะใช้ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมก่อนวันเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น 

๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ ใช้จริง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา : เข้าชมละครเวทีเรื่อง Push Up: ตาดูดาว เท้าเหยียบเธอ ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที ่๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
 ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของหลักสูตรและคณะวิชา ดังนี้  

การด าเนินการ ก าหนดการ 
หลักสูตรส่งรายงานการตรวจสอบการด าเนินงานระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
คณะวิชารวบรวมรายงานของทุกหลักสูตรส่งให้แก่ส านักประกันฯ (รายงานพร้อมไฟล์) 

วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

คณะวิชาส่งรายงานการด าเนินงานระดับคณะวิชา ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
คณะวิชาน าส่งส านักประกันฯ จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมไฟล์ 

วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 



๖ 
 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๗ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานฯ 
ทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา น าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑  การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๓.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อ.เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ 
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 
อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง 
อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 ๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๓.๓  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 

๔.๒ คุณภาพอาจารย์ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ 

อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๕.๒.๑ การก าหนดผู้สอน 
 ๕.๒.๒ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) 
 ๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๓.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๕.๓.๒ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ๕.๓.๓ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖ และ มคอ.๗) 

อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ
อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑.๑ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑.๒ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.๑.๓ กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 
อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ 

 

ระดับคณะวิชา 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อ.จารุณี วรรณศิริกุล ผลลัพธ์ 



๗ 
 

 
 

ระดับคณะวิชา 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก อ.จารุณี วรรณศิริกุล ปัจจัยน าเข้า 
๑.๓  อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อ.จารุณี วรรณศิริกุล ปัจจัยน าเข้า 
๑.๔  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า อ.จารุณี วรรณศิริกุล ปัจจัยน าเข้า 
๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ.ประกิจ อาษา เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 
๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ.ประกิจ อาษา เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 

๒. การวิจัย ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์ เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อ.ชโลธร จันทะวงศ์ ปัจจัยน าเข้า 
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย อ.ชโลธร จันทะวงศ์ ผลลัพธ์ 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เกณฑ์ข้อที่ ๑-๗ 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

อ.เอกสิทธ์ิ อวยชัยวัฒน์ 
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

เกณฑ์ข้อที่ ๑ 

อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล เกณฑ์ข้อที่ ๒ 
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เกณฑ์ข้อที่ ๓ 
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ เกณฑ์ข้อที่ ๔  
อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์ เกณฑ์ข้อที่ ๕ 
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ เกณฑ์ข้อที่ ๖  
อ.จารุณี วรรณศิริกุล เกณฑ์ข้อที่ ๗  

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
อ.จารุณี วรรณศิริกุล 

เกณฑ์ข้อที่ ๑-๕ 
 
เกณฑ์ข้อที่ ๖ 

๓.๒ สรุปผลการส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
 ตามท่ี คณะฯ แจ้งก าหนดการส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ภายในวันอังคาร ที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้น าส่งครบทุกรายวิชาเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ และจากการทบทวนโดยคณบดีในฐานะประธานหลักสูตร เสนอให้ผู้รับผิดชอบรายวิชากลับไปทบทวน
การจัดท า มคอ.๓ ให้สอดคล้องตามเนื้อหารายวิชา โดยให้ค านึงถึงความสามารถในการวัดและประเมินผลได้จริงด าเนินการตาม
กลยุทธ์ดังกล่าว 
๓.๓ การทบทวนการเสนอรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
 ตามที่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เสนอให้ก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน (เป็นประธาน ๑ คน) ๒) บุคคลภายนอก ๒ คน (ผู้ ใช้บัณฑิต 
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม) และ ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ - ๕ คน นั้น ขอให้ที่ประชุมทบทวนคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 
มติที่ประชุม ให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชุดเดิมตามที่เสนอไปแล้ว โดยให้เพ่ิม
ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้านการสื่อสาร พร้อมทั้ง เสนอให้แต่งตั้งที่ปรึกษา
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้านการสื่อสารเพ่ิมเติม 
๓.๔ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วาระที่ ๓.๓ ความคืบหน้ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใน
ประเด็นการรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งมอบหมายให้ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ ประสานงาน
และน านักศึกษาไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีและสื่อจัดแสดงต่าง  ๆณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นั้น  
 ผศ.เวทิต ทองจันทร์ รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ โดยน านักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๘๐ คน ไปชมนิทรรศการ
เกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีและสื่อจัดแสดงต่าง ๆ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์จ านวน ๕ คน ได้แก่ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ และอาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๘ 
 

 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การก าหนดวันส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
 ด้วย มหาวิทยาลัยก าหนดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาก าหนดวันส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ภายในวันอังคาร ที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในวันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๔.๒  การก าหนดวันจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด้วย คณะนิเทศศาสตร์ด าเนินการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือน าส่งผลงานเข้าสู่การประกวด/แข่งขันในระดบั
ต่าง ๆ อาทิ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เป็นต้น 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม ก าหนดวันจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ 
ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยจ าแนกเป็น ๗ กลุ่มสาขา กลุ่มละ ๓ ผลงาน รวม ๒๑ ผลงาน โดยให้ส่งแยกประเภท ปฏิบัติงาน 
โครงงาน และวิจัย  

๔.๓ แนวทางการจัดกิจกรรมงานสยามนิทัศน์ 
 ด้วย มหาวิทยาลัยมีก าหนดจัดงานสยามนิทัศน์ทุกปีการศึกษา โดยก าหนดจัดในวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมงานสยามนิทัศน์ในส่วนความรับผิดชอบของคณะนิเทศศาสตร์  
มติที่ประชุม ก าหนดกิจกรรมงานสยามนิทัศน์ในรูปแบบนิเทศสัญจร โดยจัดแสดงภาพยนตร์สั้น (ผลงานนักศึกษา) และการ
จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ถือใบใส่หมวก” โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียน
ฐานเทคโนโลยี พร้อมมอบหมาย อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสรุปขั้นตอนการ
ด าเนินการ แล้วน าเสนอในที่ประชุมการจัดกิจกรรมงานสยามนิทัศน์เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๔ แนวทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในนามมหาวิทยาลัย 
 ด้วย มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในนามมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ที่จอดรถ และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละคณะวิชา เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
  
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๒/๒๕๖๒) ใน วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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