
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๑๕-๑๓.๓๑ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ 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 
๒. ดร.มนฑิรา ธาดาอ านวยชัย ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๒. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร  อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุม ๑๒.๑๕ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

๑.๑.๒ ส านักวิชาการแจ้งผลการน าส่งรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคณะนิ เทศศาสตร์มีหลักสูตรที่
ส่งรายงานฯ รวม ๔ หลักสูตร ได้แก่ การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ การ
สื่อสารการแสดง ทั้งนี้ ประธานในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ก าชับให้แต่ละหลักสูตรให้ความส าคัญต่อการ
จัดท า มคอ. การออกข้อสอบ และ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งส าหรับการออกข้อสอบนั้น โดยจะต้อง
เป็นข้อสอบอัตนัยที่ให้ความยุติธรรมต่อผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องตาม มคอ.๓ นอกจากนี้ยังก าชับให้ทุก
หลักสูตรจัดการประชุมทุกเดือนและน าส่งรายงานการประชุมฯ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน 
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๑.๑.๓ มอบหมายให้ อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมของ 
Adobe จ านวน ๑๐ คน เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกเพียง ๑ คนเข้าร่วมประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป 

๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีด้านต่างๆ ดังนี้  
- รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
- 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 มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะวิชาด าเนินการกวดขันและควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีการเรี่ยไรเงินจากภายนอก โดยให้ยึด
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเร ี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการจะต้องแจ้ง
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อนที่จะด าเนินการดังกล่าว 

๑.๑.๖ ส านักวิชาการแจ้งผลการน าส่ง สมอ.๐๘ การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ซึ่งผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

๑.๑.๗ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บันทึกรายงานการบริหารหลักสูตรไว้เป็นส่วนหนึ่ งในรายงานการประชุม
กรรมการบริหารคณะวิชา 

๑.๒ กิจกรรมการเลือกสาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 คณะนิเทศศาสตร์ ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเลือกสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และนักศึกษาเทียบโอนที่มี
จ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าชั้นปีที่ ๒ ในวันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ 
ซึ่งนอกจากการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์แล้ว ก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวไปยัง
นักศึกษาโดยตรง เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนด 
๑.๓ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
 ส านักสหกิจศึกษามีบันทึกข้อความขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี 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 ซึ่งในการจัดท ารายงานสหกิจศึกษานั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบการลัก
ลอกด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐  

- โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๖๐ 
- ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์/สื่อประกอบการสอนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- การสื่อสารการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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๑.๕ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อนุมัติ ใช้จริง 
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือน 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  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เม่ือวัน

เสาร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) 

ในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙  
๒) ทุกหลักสูตรจัดท าตารางให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓) ทุกหลักสูตรพิจารณา มคอ. ๓ ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ทุกรายวิชา โดยเน้นความส าคัญในเรื่องของ

ความสอดคล้องตาม Curriculum mapping ซึ่งก าหนดไว้ใน มคอ. ๒ 
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ จัดท า สมอ.๐๘ เสนอคณะวิชา น าส่ง

ส านักวิชาการและผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม ดร.
วิโรจน์ สุทธิสีมา เป็น อ.ปฐมพงศ์ ท่าข้าม ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ด าเนินการสอบรายงานสหกิจศึกษาใน
วันที่ ๙ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล และ อาจารย์สุธา
วัลย์ ธรรมสังวาลย์ เป็นคณะกรรมการสอบ มีรายงานสหกิจศึกษารวม ๒๓ เล่ม จ าแนกเป็นรายงานปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ๑๘ เล่ม รายงานการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา ๓ เล่ม และ รายงานการวิจัยสหกิจศึกษา ๒ เล่ม 
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๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๙ และ โครงการ “บาง
จากสร้างนักเขียนเยาวชน” ปี ๕ 

๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ก าหนดให้ธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชน เป็นหน่วยงานต้นแบบการเรียนรู้แบบ Authentic Learning ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
ก าหนดให้ทุกรายวิชาในกลุ่ม Authentic Learning มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัย 
การบริการวิชาการสังคมและการท าบุบ ารุงศิลปวัฒนธธรม  

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 โดยมีกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล และอาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร พร้อมด้วยนายศุภฤกษ์ เปลี่ยนลี้ และ
นางสาวทรรศนีย์ คงรัตนสมบูรณ์ ศิษย์เก่าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ซึ่งจากการประเมินผล
การจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ แต่ควรจะต้องมีการเพิ่มทักษะที่มาก
ขึ้น จึงมีความเห็นให้มีการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมเติมอีกครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๙) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี เป็น
ผู้ด าเนินการรับผิดชอบหลักในการจัดท าแฟ้มข้อมูลประวัติของนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายนรเศรษฏฐ์ นาคะพิสิษ ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน 

๑๐) หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  ก าหนดแนวทางในการท าโครงงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
- หัวข้อโครงงานประชาสัมพันธ์ต้องมีความเหมาะสมกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ก าหนดให้เน้นประเด็นด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชา ตามล าดับ 

- นักศึกษาโครงงานประชาสัมพันธ์ทุกกลุ่มจะต้องยื่นจดหมายมายังภาควิชาฯ ก่อนจะยื่นจดหมายไปยัง
หน่วยงาน เพ่ือขออนุญาตท าโครงงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานที่เลือก 

- ห้ามให้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มโครงงานประชาสัมพันธ์หลังจากที่ภาควิชาฯ ได้มีการประกาศรายชื่อ
สมาชิกในกลุ่ม และอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเด็ดขาด 

๑๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา โดยอาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
น าตัวแทนนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมบิ๊กคามาล่า ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  

๑๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงจัดสอบสหกิจศึกษา ในวันที่ ๙-๑๐ กันยายน 
๒๕๕๙ และก าหนดส่งคะแนนให้ทางคณะนิเทศศาสตร์ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยผ่าน
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ 
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๑๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงก าหนดจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การแสดง ‘MIME’ ละครใบ้” ในวันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ที่มุ่ง
ส่งเสริมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางสังคมให้แกน่ักศึกษาสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 

๑๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“เทคนิคแสงและเสียงในงานละคร” ในวันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมดังกล่าว  

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ท า

วิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องและการบูรณาการพันธกิจในด้านต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน ได้แก่ 
การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดให้ส่งหัวข้อการวิจัยในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อยคนละ ๑ ผลงาน โดยมอบหมายให้ ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ เป็น
ผู้ติดตามและด าเนินการรับผิดชอบหลัก โดยมีเป้าหมายส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือจ านวนอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ก าหนดชุมชนการบริการวิชาการ

โครงการวารสารศาสตร์เพ่ือสังคม ครั้งที่ ๗ ณ ชุมชนวัดดอนไร่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบหมายให้ อาจารย์
ประกิจ อาษา และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ น าเสนอรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล โดยอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข น านักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (Block 
Cartoon) เข้ารับฟังการบรรยายโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพญาไท ๓ ในการร่วมโครงการผลิตสื่อไวรัลเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการของโรงพยาบาล 

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูของคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง 

๑๙ – ๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ 
๒) คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี ม.สยาม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๙ 
๓) อาจารย์วณิชชา  ภราดรสุธรรม  เข้าร่วมอบรมในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ อาคารอิม

แพคฟอรั่ม ๑ เมืองทองธานี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สรุปผลการบริหารและพัฒนาอาจารย์
และก าหนดแนวทางส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ ทั้งในส่วนที่จัดโดยคณะวิชา หน่วยงานภายในสถาบัน และ หน่วยงานภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านเวลาและงบประมาณ ทางหลักสูตรจึงมี
นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเน้นการจัดกิจกรรมภายในสถาบัน ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ร่วมกับคณะวิชาในการก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องหรือตรงตามความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ 
อาทิ การวิจัย และ การผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือต่อยอดและส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่การขอ
ต าแหน่งวิชาการต่อไป 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
๒๕๕๘ รวม ๑๐ โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีมติสนับสนุนให้ ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ เข้าสู่
กระบวนการข าต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการผลิตต าราทางวิชาการเพ่ือน าไปขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ก าหนดให้มีการเพ่ิมคุณสมบัติในการพิจารณา
รับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือ จะต้องมีความสามารถในการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เนื่องจากเปน็เกณฑ์ในที่ส าคัญในการพิจารณาคุณภาพของอาจารย์ 

๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ มีมติแบ่ง
ภาระงานตามพันธกิจที่ส าคัญของทางมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ มีภาระการสอนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด รับผิดชอบด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรับผิดชอบด้านการวิจัย และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรับผิดชอบด้านแผนงาน 

การวิจัย และKM 
- อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรับผิดชอบด้านบริการ

วิชาการสังคม กิจการนักศึกษา และสหกิจศึกษา 
- อาจารย์ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ (ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) มีภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และรับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา 
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 

-  
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ  

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์ จัดท าโปสเตอร์ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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๓.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามที่คณะนิเทศศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ในวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้นบัดนี้ 

ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับผลการประเมินอย่างเป็นทางการ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖ จากคะแนนเต็ม ๕ ในการนี้
ได้จัดท ารายงานฉบับหลังการประเมิน พร้อมด้วยซีดีข้อมูลรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินทั้งระดับหลักสูตร
และคณะวิชาน าส่งส านักประกันเรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น เพ่ือการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ซึ่งสามารถสรุปตามรายองค์ประกอบได้ ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง  
- มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาที่ สกอ. ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม 
องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
จุดแข็ง  
- คณาจารย์มีผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จ านวนมาก รวมถึงมีวารสารของคณะที่อยู่ใน TCI และมีเครือข่าย

ด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ท าให้นักศึกษาและอาจารย์มีเวทีในการ
น าเสนอผลงานวิจัย 

- คณะมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ จ านวนมาก 
รวมถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่คณาจารย์ที่ท าวิจัย 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 
- คณะมีกิจกรรมบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนสารสาสน์ บางบอน มาอย่างต่อเนื่องสะท้อน

ให้เห็นศักยภาพของคณาจารย์ในการบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกได้ 
องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จดุแข็ง 
- คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จ านวน 19 มหาวิทยาลัย ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปะ

การถ่ายภาพ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายได้ 
องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารและการจัดการ  
จุดแข็ง 
- คณะนิเทศศาสตร์มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถสูงในการบริหารคนและบริหารงาน ท าให้ได้ผลงานจ านวน

มาก เป็นที่รักและยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา 
- มีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถผลักดันให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่จ านวนมาก 



๘ 
 

 
 

มติที่ประชุม เสนอแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้มีอาจารย์ทุกคนผลิตงานสร้างสรรค์/งานวิจัย ทั้งนี้ สามารถด าเนินการร่วมกันได้ 
๒. การพัฒนาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ โดยปรับปรุงในเรื่องบรรณานุกรม เว็บไซต์ และ 

การท าลิงค์รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. การจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางด้านวิชาการ (Academic Battle) ในรายวิชาสหกิจศึกษา และ โครงงาน เพ่ือ

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของระดับหลักสูตร 
 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การเสนอชื่ออาจารย์ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้ขอให้ทางคณะน าส่งรายชื่ออาจารย์ 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 

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ ์ ชื่อ-สกุล ภาควิชา/หน่วยงาน เบอร์มือถือ 

อาจารย์ประจ าคณะ อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ การสื่อสารการแสดง ๐๙ ๖๘๕๓ ๙๘๘๙ 

นักศึกษาปัจจุบัน นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม ชั้นปีที่ ๔ การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ๐๘ ๖๔๐๔ ๒๔๕๗ 

นายสันติภาพ บัวบาน ชั้นปีที่ ๔ การสื่อสารการแสดง ๐๙ ๔๒๖๘ ๙๖๕๕ 

ศิษย์เก่า นางสาวภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ๐๙ ๔๕๕๙ ๔๔๑๕ 

ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต คุณนิธิ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ บริษัท มิตรมายา จ ากัด ๐๘ ๖๓๑๕ ๘๒๒๗ 

ผู้ประสานงานของคณะวิชาเพ่ือติดต่อ-นัดหมายกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล นางสาววลัยวรรณ สีค า   E-mail: imim_0304@hotmail.com  เบอร์มือถือ ๐๘ ๑๓๙๙ ๑๑๓๗ 

 
๔.๒ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา

เป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ตามรายละเอียดจากบันทึกข้อความจากส่วนงานสหกิจศึกษา ที่ สน ๐๓๑๓/ว ๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ี
เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมเสนอแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ด าเนินการดังกล่าว 
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๔.๓ การร่างหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ 
ตามที่ คณะวิชาก าหนดให้หลักสูตรเสนอโครงสร้างหลักสูตรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ ทุก

หลักสูตรได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม ก าหนดส่ง มคอ.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากชุดคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
๒. คณะกรรมการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ 
๓. คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๔. คณะกรรมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
๕. คณะกรรมการภาคประชาชน  

 ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหลักสูตรใช้ข้อมูลความพึงพอใจทั้งของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตในปีที่ผ่านมา ร่วมกับการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรจะต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร และ หลักสูตรสามารถสนองตอบใน
ประเด็นใดบ้าง 
๔.๔ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตามที่ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้คณะวิชาด าเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยนั้น 
ในการนี้ทางคณะวิชาได้ด าเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่องการจัดท าหลักสูตรไปแล้วนั้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม เสนอให้มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเชิงกรณีศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙  
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ และ หลักสูตร
น าส่งสรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๓.๓๑ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


