รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๕๔ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
พรวสุรัตน์
กรรมการ
๕. อาจารย์วณิชชา
ภราดรสุธรรม
กรรมการ
๖. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการ
๗. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
พรวสุรัตน์
กรรมการ
๕. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๖. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๗. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
ติดภาระงานสอน
๒. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
ลาประชุม
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
ลาออก
๓. อาจารย์ประกิจ
อาษา
ลาประชุม
๔. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
ลาประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี

๒
เริ่มประชุม ๑๑.๓๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑.๑.๑ การยกเลิ กการกาหนดปี ในการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให้ ส อดคล้ องตามหลั กการศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong Education)
๑.๑.๒ กาหนดนโยบายการจัดทาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Curriculum Learning Outcomes) ภายใน
๑ หน้ากระดาษ โดยมอบหมายให้ หลักสูตร/คณะวิชาดาเนินการแล้ วส่งให้ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์สุภาพร พงษ์มณี
ผู้อานวยการสานักวิชาการ
๑.๑.๓ โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยสยามเลือกดาเนินการในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเน้นการ
สร้างงานในจังหวัด ทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์จะดาเนินการในส่วนของด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม (Food Communication)
๑.๑.๔ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและ
ออกรหัสหลักสูตรผ่านระบบ CHECO จาก สป.อว. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑.๒ สรุปผลการส่งคะแนนสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
เลขาฯ รายงานสรุปผลการส่งคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดส่งภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดาเนินการดังกล่าวครบทุกรายวิชาเรียบร้อยแล้วตามเวลาที่กาหนด
๑.๓ การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขาฯ แจ้งการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
นวัตกรรม โดยได้รับแจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลของอาจารย์พลอยชนก แสนอาทิตย์ จากเดิม “นางสาวพลอย
ชนก แสนอาทิตย์” เป็น “นางพลอยชนก พรวสุรัตน์” ทั้งนี้ จะได้จัดทา สมอ ๐๘ เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อไป
๑.๔ การประชุมคณะทางานรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
เลขาฯ รายงานการเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะทางานรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
เพื่อร่วมพิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะคณะกรรมการกลาง และ คณบดีมอบหมายให้ อาจารย์ประกิจ อาษา หรือ/และ
อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนของคณะนิเทศศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๓๐๖ ชั้น ๓ อาคาร ๑๙
๑.๕ การเข้าร่วมคณะวิจัย
ดร.ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคณะวิจัยดาเนินการโครงการ
ย่อยที่ ๑ การศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนงานโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองรอง
จังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.ภัทร ยืนยง เป็นผู้อานวยการแผนงานฯ และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

๓
๑.๖ การจัดทาการ์ด ส.ค.ส. วันปีใหม่
ประธานฯ ในฐานะคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งเกี่ยวกับการจัดทาการ์ด ส.ค.ส. วันปีใหม่ ของคณะนิเทศศาสตร์
โดยมอบหมายผู้จัดทา ดังนี้ ๑) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง คัดเลือกภาพถ่ายของตนเองมาจัดทาการ์ด และ ๒)
อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ แต่งคาประพันธ์
๑.๗ การบริการข้อมูลแก่ศิษย์เก่า
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ จัดทาเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Nitade Siam U-Alumni” เพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านแจ้งไปยังศิษย์เก่าให้ทราบเพื่อ
ติดตามข่าวสาร สาระความรู้ และอื่น ๆ จากช่องทางดังกล่าว
๑.๘ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตบทเรียนออนไลน์ส่งเสริม
ศักยภาพในการสอน ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งคณะ
ผู้ดาเนินการ ประกอบด้วย ดร.นลินี สุตเศวต อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสั งวาลย์ อาจารย์ลัทธสิทธิ์
ทวีสุข และอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
ในการนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวม ๑๓ โรงเรียน ดังนี้
๑) โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
๘) โรงเรียนวัดทองศาลางาม
๒) โรงเรียนวัดกาแพง (เหรียญล้อมมานะนุกูล)
๙) โรงเรียนวัดนิมมานรดี
๓) โรงเรียนวัดโคนอน
๑๐) โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
๔) โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
๑๑) โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
๕) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
๑๒) โรงเรียนวัดวิจิตราการนิมิต
๖) โรงเรียนวัดตะล่อม
๑๓) โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขา)
๗) โรงเรียนวัดโตนด
๑.๙ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ประจาเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์
ประจาเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
งบประมาณ
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านนิเทศศาสตร์แก่นักศึกษาเข้าใหม่
๕,๑๐๐
๕,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น
๕,๑๐๐
๕,๑๐๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

๔
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ (วาระที่ ๔.๒) มอบหมายให้ อาจารย์ปิ ยะศักดิ์ ชมจันทร์ ประสาน
ความร่วมมือผู้รับผิดชอบในแต่ละแผน/โครงการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อนาเสนอคณบดีเพื่อการกากับ และ
ติดตามการดาเนินงาน และนาเข้าที่ประชุมเพื่อตรวจสอบและกาหนดแผนกลยุทธ์ในครั้งต่อไปนั้น
ในการนี้ คณะฯ มีคาสั่งคณะนิเทศศาสตร์ ที่ ๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์คณะ
นิเทศศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างแผนยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล กรรมการ
๓. อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ กรรมการ
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์ กรรมการและเลขานุการกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ดาเนินการประชุมเพื่อ
จัดทาร่างแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการ โดยเสนอให้ปรับพันธกิจข้อที่ ๑ โดยเพิ่มคาว่า “การร่วมจัด” เป็น “การจัดและร่วม
จัดให้มีการเรียนกานสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม”
สาหรั บการดาเนิน การขั้น ต่อไปนั้ น มอบหมายให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้ รับผิดชอบงานด้าน
วางแผนและทรัพยากรบุคคล นาส่งแผนปฏิบัติการให้ผู้ รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน และโครงการ ทบทวนเปรียบเทียบ
กับปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกาหนดให้ส่งโครงการภายในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกาหนดส่งแผนงานภายในวัน
พุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยมหาวิทยาลัยสยามกาหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยขอให้ทางคณะวิชาเสนอรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวัน
ศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ โดยให้นาส่งสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึง่ ประกอบด้วย
๑) ผู้ประกอบการ/นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต จานวนคณะวิชาละ ๑ คน
๒) ศิษย์เก่า จานวนคณะวิชาละ ๑ คน (สาเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เท่านั้น)
๓) อาจารย์ประจาคณะวิชา จานวนคณะวิชาละ ๑ คน
๔) นักศึกษาปัจจุบัน จานวนคณะวิชาละ ๒ คน
๕) ผู้ประสานงานของคณะวิชา เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน ๑ คน
ทั้งนี้ สาหรับศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ ทางสานักประกันคุณภาพฯ ได้จัดเตรียมค่าเดินทางไว้ท่านละ ๕๐๐
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในการนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อดังกล่าว เพื่อนาส่งสานักประกันตาม
เวลาที่กาหนด

๕
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล นาส่งรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ไปยังสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีดังนี้
๑) ผู้ประกอบการ/นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต จานวนคณะวิชาละ ๑ คน ได้แก่ นายต่อโชติ โสตถิกุล นักวิชาการ
เผยแพร่ชานาญการพิเศษ (รก.) กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๒) ศิษย์เก่า จานวนคณะวิชาละ ๑ คน (สาเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เท่านั้น) ได้แก่
นางสาววลัยวรรณ สีคา อดีต IT Help Desk ที่ Kerry Express Thailand ส่วนปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ
ร้านลูกบ่าวข้าวแกงปักษ์ใต้
๓) อาจารย์ประจาคณะวิชา จานวนคณะวิชาละ ๑ คน ได้แก่ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม
๔) นักศึกษาปัจจุบัน จานวนคณะวิชาละ ๒ คน ได้แก่
- นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
- นางสาวเกศเกล้า ธาราวิกรัยรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
๕) ผู้ประสานงานของคณะวิชา เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
๔.๒ การทบทวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
จากเอกสารการสรุปการดาเนินงานสหกิจศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ซึ่ ง คณบดี ใ นฐานะประธานหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต มอบหมายให้ อ าจารย์ เ อกสิ ท ธ์ อวยชั ย วั ฒ น์ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สรุปการดาเนินงานในรายวิชาสหกิจศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่รายงานใน
มคอ.๕ ซึ่งเกี่ยวกับการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา โดยมีนักศึกษาของแต่ละกลุ่มวิชาเอกไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวนทั้งสิ้น ๓๘ คน นั้น (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนและจัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม
วิชาเอก เพื่อเป็นการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มวิชาเอก ตลอดจนนามาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการที่เสนอ โดยมอบหมายอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ออกแบบการเก็บข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอนตามที่รายงานใน มคอ. ๕ และมอบหมายหัวหน้าสายงานจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อทบทวนกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยกาหนดให้เริ่มดาเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
๔.๓ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบมีรายได้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบมีรายได้ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยให้
คานึงถึงการนาองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์มาใช้ และประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะได้รับเป็นสาคัญ
มติที่ประชุม จากการสอบถามศิษย์เก่าเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ นั้น
ส่วนใหญ่มีความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ดังนั้น จึงเสนอให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแบบมีรายได้ ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ในช่วงปลายเดือนมกราคม
๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๑/๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๕๔ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

