รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๑๕-๑๓.๓๑ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
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
จันทะวงศ์
กรรมการ
๙. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. อาจารย์จารุพร
เลิศพิสัณห์
ลาออก
๒. ดร.มนฑิรา
ธาดาอานวยชัย
ลาออก
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
๒. อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
เริ่มประชุม ๑๒.๑๕ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ กาหนดให้ทุกหลั กสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๑.๑.๒ สานักวิชาการแจ้งผลการนาส่งรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยคณะนิ เทศศาสตร์มีหลักสูตรที่
ส่งรายงานฯ รวม ๔ หลักสูตร ได้แก่ การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ การ
สื่อสารการแสดง ทั้งนี้ ประธานในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กาชับให้แต่ละหลักสูตรให้ความสาคัญต่อการ
จัดทา มคอ. การออกข้อสอบ และ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งสาหรับการออกข้อสอบนั้น โดยจะต้อง
เป็นข้อสอบอัตนัยที่ให้ความยุติธรรมต่อผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดคล้องตาม มคอ.๓ นอกจากนี้ยังกาชับให้ทุก
หลักสูตรจัดการประชุมทุกเดือนและนาส่งรายงานการประชุมฯ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

๒
๑.๑.๓ มอบหมายให้ อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมของ
Adobe จานวน ๑๐ คน เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกเพียง ๑ คนเข้าร่วมประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป
๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีด้านต่างๆ ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวัฒนธรรม
- ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
๑.๑.๕ มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะวิชาดาเนินการกวดขันและควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีการเรี่ยไรเงินจากภายนอก โดยให้ยึด
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ ทั้งนี้ หากมีการดาเนินการจะต้องแจ้ง
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อนที่จะดาเนินการดังกล่าว
๑.๑.๖ สานักวิชาการแจ้งผลการนาส่ง สมอ.๐๘ การปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ซึ่งผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
๑.๑.๗ มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให้ บั น ทึ ก รายงานการบริ ห ารหลั ก สู ต รไว้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในรายงานการประชุ ม
กรรมการบริหารคณะวิชา
๑.๒ กิจกรรมการเลือกสาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะนิเทศศาสตร์ กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเลือกสาขาวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และนักศึกษาเทียบโอนที่มี
จานวนหน่วยกิตเทียบเท่าชั้นปีที่ ๒ ในวันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
ซึ่งนอกจากการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ ออนไลน์แล้ว ก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวไปยัง
นักศึกษาโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนด
๑.๓ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
สานักสหกิจศึกษามีบันทึกข้อความขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจาปี ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดจากบันทึกข้อความจากส่วนงานสหกิจศึกษา ที่ สน
๐๓๑๓/ว ๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๔ การเข้าร่วมประชุมกับอธิการบดี
ตามที่ ท่านอธิการบดี ได้เชิญคณบดีและคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๙ นั้น ทางคณะฯ ได้แจ้งประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งในการจัดทารายงานสหกิจศึกษานั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบการลัก
ลอกด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐
- โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๖๐
- ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์/สื่อประกอบการสอนที่ไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
- การสื่อสารการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๓
๑.๕ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
อาจารย์ณั ฐวุฒิ สิงห์ห นองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเดือน
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
๙,๐๕๐
๙,๐๕๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันรับน้องใหม่
๑,๔๐๐
๑,๔๐๐
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของภาควิชาสื่อสารการแสดง
๓,๐๓๐
๓,๐๓๐
ค่าพาหนะเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
๖๐๐
รอเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น
๑๔,๐๘๐
๑๓,๔๘๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวัน
เสาร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) ทุกหลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle)
ในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๒) ทุกหลักสูตรจัดทาตารางให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓) ทุกหลักสูตรพิจารณา มคอ. ๓ ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ทุกรายวิชา โดยเน้นความสาคัญในเรื่องของ
ความสอดคล้องตาม Curriculum mapping ซึ่งกาหนดไว้ใน มคอ. ๒
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ จัดทา สมอ.๐๘ เสนอคณะวิชา นาส่ง
สานักวิชาการและผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ ยนอาจารย์ประจาหลักสู ตร จากเดิม ดร.
วิโรจน์ สุทธิสีมา เป็น อ.ปฐมพงศ์ ท่าข้าม ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ดาเนินการสอบรายงานสหกิจศึกษาใน
วันที่ ๙ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล และ อาจารย์สุธา
วัลย์ ธรรมสังวาลย์ เป็นคณะกรรมการสอบ มีรายงานสหกิจศึกษารวม ๒๓ เล่ม จาแนกเป็นรายงานปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ๑๘ เล่ม รายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา ๓ เล่ม และ รายงานการวิจัยสหกิจศึกษา ๒ เล่ม

๔
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๙ และ โครงการ “บาง
จากสร้างนักเขียนเยาวชน” ปี ๕
๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กาหนดให้ธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชน เป็นหน่วยงานต้นแบบการเรียนรู้แบบ Authentic Learning ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
กาหนดให้ทุกรายวิช าในกลุ่ม Authentic Learning มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ การวิจัย
การบริการวิชาการสังคมและการทาบุบารุงศิลปวัฒนธธรม
๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึ กษา
ใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร
๑๙ โดยมีกิจกรรมพัฒ นาบุ คลิกภาพขั้นพื้นฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์ชุติภา สิงห์ ศักดิ์เสรี
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล และอาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร พร้อมด้วยนายศุภฤกษ์ เปลี่ยนลี้ และ
นางสาวทรรศนีย์ คงรัตนสมบูรณ์ ศิษย์เก่าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ซึ่งจากการประเมินผล
การจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ แต่ควรจะต้องมีการเพิ่มทักษะที่มาก
ขึ้น จึงมีความเห็นให้มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มเติมอีกครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๙) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี เป็น
ผู้ดาเนินการรับผิดชอบหลักในการจัดทาแฟ้มข้อมูลประวัติของนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา ประจาปี
การศึ กษา ๒๕๕๙ โดยมี น ายนรเศรษฏฐ์ นาคะพิ สิ ษ ประธานคณะกรรมการนักศึ กษา ภาควิช าการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน
๑๐) หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ ก าหนดแนวทางในการท าโครงงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
- หั วข้อโครงงานประชาสั มพันธ์ต้องมี ความเหมาะสมกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙
กาหนดให้เน้นประเด็นด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการประจาหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชา ตามลาดับ
- นักศึกษาโครงงานประชาสัมพันธ์ทุกกลุ่มจะต้องยื่นจดหมายมายังภาควิชาฯ ก่อนจะยื่นจดหมายไปยัง
หน่วยงาน เพื่อขออนุญาตทาโครงงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานที่เลือก
- ห้ามให้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มโครงงานประชาสัมพันธ์หลังจากที่ภาควิชาฯ ได้มีการประกาศรายชื่อ
สมาชิกในกลุ่ม และอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเด็ดขาด
๑๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา โดยอาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า อาจารย์ประจาหลักสูตร
นาตัวแทนนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมบิ๊กคามาล่า ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
๑๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงจัดสอบสหกิจศึกษา ในวันที่ ๙-๑๐ กันยายน
๒๕๕๙ และกาหนดส่ งคะแนนให้ ทางคณะนิ เทศศาสตร์ในวั นอังคาร ที่ ๒๐ กั นยายน ๒๕๕๙ โดยผ่ าน
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ

๕

๓.๑.๒

๓.๑.๓

๓.๑.๔

๓.๑.๕

๑๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงกาหนดจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การแสดง ‘MIME’ ละครใบ้ ” ในวันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกิจกรรมเครือข่ายนิ เทศศาสตร์ที่ มุ่ง
ส่งเสริมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางสังคมให้แก่นักศึกษาสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์
๑๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงกาหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เทคนิคแสงและเสียงในงานละคร” ในวันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมดังกล่าว
การวิจัย/งานสร้างสรรค์
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กาหนดนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ทา
วิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องและการบูรณาการพันธกิจในด้านต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน ได้แก่
การบริการวิชาการ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกาหนดให้ส่งหัวข้อการวิจั ยในการ
ประชุมครั้งต่อไป
๒) หลั กสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน
ผลิ ตผลงานทางวิช าการอย่ างน้อ ยคนละ ๑ ผลงาน โดยมอบหมายให้ ดร.สุ ภ าพร ศรีสั ตตรัตน์ เป็ น
ผู้ติดตามและดาเนินการรับผิดชอบหลัก โดยมีเป้าหมายสาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือจานวนอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
การบริการวิชาการแก่สังคม
๑) หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการหนังสื อพิมพ์ และสิ่ งพิ มพ์ กาหนดชุมชนการบริการวิชาการ
โครงการวารสารศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ ๗ ณ ชุมชนวัดดอนไร่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบหมายให้ อาจารย์
ประกิจ อาษา และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ นาเสนอรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล โดยอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข นานักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (Block
Cartoon) เข้ารับฟังการบรรยายโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพญาไท ๓ ในการร่วมโครงการผลิตสื่อไวรัลเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการของโรงพยาบาล
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูของคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
๑๙ – ๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๒) คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ม.สยาม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๙
๓) อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม เข้าร่วมอบรมในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ อาคารอิม
แพคฟอรั่ม ๑ เมืองทองธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สรุปผลการบริหารและพัฒนาอาจารย์
และกาหนดแนวทางสาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ ทั้งในส่วนที่จัดโดยคณะวิชา หน่วยงานภายในสถาบัน และ หน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิด

๖
ประโยชน์ ทั้ งทางด้ านวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านเวลาและงบประมาณ ทางหลั กสู ตรจึงมี
นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเน้นการจัดกิจกรรมภายในสถาบัน ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ร่วมกับคณะวิชาในการกาหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องหรือตรงตามความต้องการในการพัฒนาอาจารย์
อาทิ การวิจัย และ การผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่การขอ
ตาแหน่งวิชาการต่อไป
๒) หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สรุปผลการดาเนินงานปีการศึกษา
๒๕๕๘ รวม ๑๐ โครงการ ซึ่งสามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีมติสนับสนุนให้ ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ เข้าสู่
กระบวนการขาตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการผลิตตาราทางวิชาการเพื่อนาไปขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กาหนดให้มีการเพิ่มคุณสมบัติในการพิจารณา
รับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือ จะต้องมีความสามารถในการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ในที่สาคัญในการพิจารณาคุณภาพของอาจารย์
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ มีมติแบ่ง
ภาระงานตามพันธกิจที่สาคัญของทางมหาวิทยาลัย ดังนี้
- อาจารย์ พ ลอยชนก วงศ์ภั ท รไพศาล หั ว หน้ าภาควิช าการประชาสั ม พั น ธ์ มี ภ าระการสอนตา มที่
มหาวิทยาลัยกาหนด รับผิดชอบด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
- ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และรับผิดชอบด้านการวิจัย และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และรับผิดชอบด้านแผนงาน
การวิจัย และKM
- อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และรับผิดชอบด้านบริการ
วิชาการสังคม กิจการนักศึกษา และสหกิจศึกษา
- อาจารย์ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ (กาลัง ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และรับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์ จัดทาโปสเตอร์ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
มติที่ประชุม รับทราบ

๗
๓.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่คณะนิเทศศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ในวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้นบัดนี้
ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับผลการประเมินอย่างเป็นทางการ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖ จากคะแนนเต็ม ๕ ในการนี้
ได้จัดทารายงานฉบับหลังการประเมิน พร้อมด้วยซีดีข้อมูลรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินทั้งระดับหลักสูตร
และคณะวิชานาส่งสานักประกันเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อการดาเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ซึ่งสามารถสรุปตามรายองค์ประกอบได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
- มีก ารจั ด กิจ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ นั ก ศึ ก ษา และเป็ น กิ จกรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่ สกอ. กาหนด อย่างเป็นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
จุดแข็ง
- คณาจารย์มีผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จานวนมาก รวมถึงมีวารสารของคณะที่อยู่ใน TCI และมีเครือข่าย
ด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ทาให้นักศึกษาและอาจารย์มีเวทีในการ
นาเสนอผลงานวิจัย
- คณะมีน โยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมให้ คณาจารย์ผ ลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ จานวนมาก
รวมถึง การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่คณาจารย์ที่ทาวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
- คณะมีกิจกรรมบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนสารสาสน์ บางบอน มาอย่างต่อเนื่องสะท้อน
ให้เห็นศักยภาพของคณาจารย์ในการบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกได้
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
- คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จานวน 19 มหาวิทยาลัย กาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปะ
การถ่ายภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายได้
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
- คณะนิเทศศาสตร์มีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถสูงในการบริหารคนและบริหารงาน ทาให้ได้ผลงานจานวน
มาก เป็นที่รักและยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
- มีการดาเนิ นกิจกรรมการจั ดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถผลักดันให้ คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่จานวนมาก

๘
มติที่ประชุม เสนอแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. กาหนดให้มีอาจารย์ทุกคนผลิตงานสร้างสรรค์/งานวิจัย ทั้งนี้ สามารถดาเนินการร่วมกันได้
๒. การพัฒนาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ โดยปรับปรุงในเรื่องบรรณานุกรม เว็บไซต์ และ
การทาลิงค์รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. การจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางด้านวิชาการ (Academic Battle) ในรายวิชาสหกิจศึกษา และ โครงงาน เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของระดับหลักสูตร
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอชื่ออาจารย์ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ขอให้ทางคณะนาส่งรายชื่ออาจารย์ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่จะเข้า
รับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ นั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อดังกล่าว
มติที่ประชุม เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล
ภาควิชา/หน่วยงาน
เบอร์มือถือ
อาจารย์ประจาคณะ
อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
การสื่อสารการแสดง
๐๙ ๖๘๕๓ ๙๘๘๙
นักศึกษาปัจจุบัน

นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม
นายสันติภาพ บัวบาน

ชั้นปีที่ ๔ การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ชั้นปีที่ ๔ การสื่อสารการแสดง

ศิษย์เก่า

นางสาวภัทลดา กุลภัคธนภัทร์

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

๐๙ ๔๕๕๙ ๔๔๑๕

ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต

คุณนิธิ ไตรพิพิธสิริวัฒน์

บริษัท มิตรมายา จากัด

๐๘ ๖๓๑๕ ๘๒๒๗

ผู้ประสานงานของคณะวิชาเพื่อติดต่อ-นัดหมายกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล นางสาววลัยวรรณ สีคา
E-mail: imim_0304@hotmail.com

๐๘ ๖๔๐๔ ๒๔๕๗
๐๙ ๔๒๖๘ ๙๖๕๕

เบอร์มือถือ ๐๘ ๑๓๙๙ ๑๑๓๗

๔.๒ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดจากบันทึกข้อความจากส่วนงานสหกิจศึกษา ที่ สน ๐๓๑๓/ว ๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมเสนอแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ดาเนินการดังกล่าว

๙
๔.๓ การร่างหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ ปี ๒๕๖๐
ตามที่ คณะวิชากาหนดให้หลักสูตรเสนอโครงสร้างหลักสูตรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ ทุก
หลักสูตรได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม กาหนดส่ง มคอ.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากชุดคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการประจาหลักสูตร
๒. คณะกรรมการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์
๓. คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๔. คณะกรรมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
๕. คณะกรรมการภาคประชาชน
ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหลักสูตรใช้ข้อมูลความพึงพอใจทั้งของบัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิตในปี ที่ผ่ านมา ร่วมกับการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
๑๒ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรจะต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร และ หลักสูตรสามารถสนองตอบใน
ประเด็นใดบ้าง
๔.๔ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษากาหนดให้คณะวิชาดาเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยนั้น
ในการนี้ทางคณะวิชาได้ดาเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่องการจัดทาหลักสูตรไปแล้วนั้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุม เสนอให้มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเชิงกรณีศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ หลักสูตร
นาส่งสรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรใน วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เลิกการประชุมเวลา ๑๓.๓๑ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

