รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๑๕ 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 ๑๑.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งเตือนเรื่องการใช้ชื่อหลักสูตร โดยจะต้องใช้ชื่อหลักสูตรให้
ตรงกับที่แจ้งขอเปิดหลักสูตรกับทาง สกอ. ไว้
๑.๑.๒ สานักวิชาการแจ้งว่า ตามที่ทางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ได้นาส่ง
สมอ.๐๘ เพื่อขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๕๙ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกาหนดคะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมินในแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับหลักสูตรต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ และ ระดับคณะวิชาต้องมีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๔.๐๑

๒
๑.๑.๔ จากการแจ้งผลการนาส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารย์ประจาหลักสูตร
พบว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ไม่ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ตามเวลา
ที่กาหนด ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ชี้แจงว่า ได้นาส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ตามเวลาที่กาหนด
พร้อมกันนี้ยังได้รับการตอบรับไฟล์เอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้วด้วย ดังนั้น ประธานฯ จึงให้ทางหลักสูตรฯ
ดาเนินการชี้แจงไปยังสานักวิชาการ เพื่อความถูกต้องในการรายงานต่อไป
๑.๒ สรุปผลการพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ
อาจารย์ สุธาวัล ย์ ธรรมสั งวาล รายงานสรุป ผลการพิ จารณาข้อร้ องเรียนกรณี ความบกพร่ องในการปฏิ บัติห น้า ที่
กรรมการคุมสอบ ว่า เนื่องจากเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก จึงตักเตือนและกาชับให้เข้มงวดต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
๑.๓ สรุปผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร ผู้รับผิดชอบดาเนินการรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาของคณะนิเทศศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ว่า ได้รับเงินบริจาครวม ๖,๓๕๔ บาท (หกพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยจะนาเงินดังกล่าวถวายให้แก่
วัดมหรรณพารามวรวิหาร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยทางวัดฯ จะได้นาเงินบริจาคไปช่วยเหลือวัดที่ขาด
แคลนในต่างจังหวัดต่อไป
๑.๔ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานฯ มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ โดยทาแบบสอบถามคณาจารย์ในคณะ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
๑.๕ การวิเคราะห์ SWOT ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานฯ มอบหมายให้ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ดาเนินการวิเคราะ SWOT ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ โดยทาแบบสอบถามคณาจารย์ในคณะ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
๑.๖ ขั้นตอนการเสนอรายงานสหกิจศึกษาเพื่อให้คณบดีลงนาม
ประธานฯ มอบหมายให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กาหนดแบบเสนอเพื่อลงนามรายงานสหกิจศึกษา โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นว่ารายงานฯ ดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการเสนอรายงานสหกิจศึกษา
เพื่อให้คณบดีลงนามนั้น นักศึกษาจะต้องนาแบบเสนอเพื่อลงนามฯ ดังกล่าวแนบมากับรายงานสหกิจศึกษาด้วย
๑.๗ แนวทางการดาเนินโครงการ Photo Fair 2016
ตามบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๒๐๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมงานและขออนุมัติโครงการ
Photo Fair 2016 นั้น ท่านอธิการบดีได้อนุมัติพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับจานวนนักศึกษาที่อยู่ประจาบูธ ซึ่ง
ควรมีจานวน ๒-๓ คน ดาเนินการร่วมกั บอาจารย์ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของบูธที่จัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในการนี้
ประธานฯ ได้เน้นย้าให้ผู้ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มเวลาตามที่กาหนดไว้
๑.๘ กาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ประธานฯ แจ้งกาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย
รายวิชาแกน (๑๔๐) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานาส่งที่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เลขานุการคณะนิเทศ
ศาสตร์ ส่วนรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลักสูตรนั้น ให้ทางหลักสูตรรวบรวมและนาส่งคณะวิชา ทั้งนี้ ขอให้ผ่านการ
พิจารณาจากประธานหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรในเบื้องต้นก่อนนาส่งคณะวิชา

๓
๑.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์มีบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙-๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย มีคาสั่ง ที่ ๒๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว สั่ง ณ วันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ สุธี พลพงษ์
กรรมการ
๓. อาจารย์ประกิจ อาษา
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
กรรมการ
๖. อาจารย์เวทิต ทองจันทร์
กรรมการ
๗. อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๘. อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
กรรมการ
๙. อาจารย์ศยามล ยนตร์ศักดิ์สกุล
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
กรรมการ
๑๑. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๐ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “เทคนิคแสงและเสียงในงานละคร” (วัน
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
จันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กิจกรรมการอบรมการผลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งที่ ๔ (วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ออกแบบฉากและกากับละครเวที ” (วัน
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
ศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ (วันที่ ๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๓,๙๐๐
๓,๙๐๐
ซ่อมเครื่องปรินเตอร์
๑,๘๐๐
๑,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๙,๗๐๐
๑๙,๗๐๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

๔
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) ทุกหลักสูตรแจ้งกาหนดการส่งคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒) ทุกหลักสูตรนาข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา และนาส่งคณะวิชา
ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
๓) ทุกหลักสูตรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาประจาภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.๓ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
๔) ทุกหลักสูตรพิจารณาการจัดตารางสอน และกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา ประจาภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ แจ้งสรุปผลการพิจารณาระดับคะแนน
(เกรด) ในรายวิชาสหกิจศึกษา
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กาหนดสอบประมวลความรู้ และ
นาเสนอโครงงานด้านวารสารศาสตร์ ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗) หลั กสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กาหนดผู้รับผิดชอบในการเขียน
คาอธิบายรายวิชาสาหรับหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และสื่อบูรณาการ รวม ๑๗ รายวิชา
๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จานวน ๒ คน เพื่อ
คัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุน่ ๑๙
๙) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มอบหมายอาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ “PR Smart Look” ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนักประชาสัมพันธ์แบบขั้นสูง
ให้แก่นักศึกษา
๑๐) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเห็นชอบในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา
๑๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง กาหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
เรื่อง “เทคนิคแสงและเสียงในงานละคร” ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม
๑๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง กาหนดจัดโครงการสัมมนาพิเศษความรู้ด้าน
สื่อสารการแสดงและแนวทางการทางาน ครั้งที่ ๓ ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม โดยเชิญวิทยากรพิ เศษ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกคือคุณภัคคพร พิมพ์สาร และคุณภัทรนันท์ ไวทยะสิน
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล โดย อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ รายงานความคื บหน้าการ
จัดทาวิจัยและบทความภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสื่อสารด้วยภาพถ่ายขาว-ดา เพื่อเล่าเรื่องราวของตลาดน้า”

๕
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อกาชับจากท่านคณบดี
สืบเนื่องจากประกาศของทางรัฐบาลที่กาหนดไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็น
เวลา ๑ ปี และให้งดงานรื่นเริงเป็นเวลา ๓๐ วัน จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย
และงดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานรื่นเริงในช่วงเวลาดังกล่าว
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล กาหนดจัดกิจกรรมวันเดย์ วันอาร์ต (One Day One
Art) เพื่อสืบสานงานศิลป์ผนวกกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓-๔ ในวันอาทิตย์ ที่
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) ทุกหลักสูตรจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนาที่สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และนาส่ง
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าการสนับสนุนอาจารย์
ประจาหลักสูตรขอตาแหน่งทางวิชาการ โดย ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ อยูร่ ะหว่างการผลิตตาราทางวิชาการ
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พิจารณาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รต่ อ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจ าภาคการศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้อาจารย์ ธีรวั นท์ โอภาสบุ ตร เป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการหลัก และกาหนดให้แจกแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลให้แล้ ว
เสร็จภายในสิ้นภาคการศึกษา
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พิจารณาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการหลัก และกาหนดให้แจก
แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นภาคการศึกษา
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พิจารณาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี ต่อมาตรฐานและคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้ ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ เป็นผู้รับ ผิดชอบดาเนินการหลัก และ
กาหนดให้แจกแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีการศึกษา
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พิจารณาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
คุณภาพของหลักสูตร สาหรับ นักศึกษาปีสุดท้าย หรือ บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้ อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการหลัก และ
กาหนดให้แจกแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีการศึกษา

๖
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
๑) คณาจารย์ทุกหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๙
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทาบันทึกข้อความ โดยกาหนดให้มีการขอตัวอย่างบันทึกข้อความจากคณะฯ มาเป็นต้นแบบของ
บันทึกข้อความที่ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนการและเวลาของการดาเนินการ โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร เป็นผู้ประสานงานหลัก
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กาหนดให้ใช้แบบบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
ตามที่อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี นาเสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบให้หลักสูตรฯ ดาเนินการถ่ายภาพนักศึกษา
เอง เพื่อให้ได้ภาพที่เป็นปัจจุบัน โดยขอให้ดาเนินการแจ้งข่าวสารให้ แก่นักศึกษาทราบเพื่อดาเนินการ
ถ่ายภาพ และเก็บข้อมูล ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และดาเนินการรวบรวม
แฟ้มให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามมติ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารฯ ครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๕๙ วาระที่ ๓.๒ ว่ าด้ วยเรื่อ งการพิจารณาแนวทางการ
ด าเนิ น การเพื่ อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ตามข้ อ เสนอแนะของคณะผู้ ป ระเมิ น นั้ น บั ด นี้ ทาง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้สรุป แนวทางการดาเนินการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงฯ
ตามแบบที่สานักประกันคุณภาพการศึกษากาหนดและเสนอคณบดี พร้อมทั้ง นาส่งสานักประกันคุณภาพฯ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตามแนวทางฯ ที่กาหนดเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าใน
การดาเนินการดังกล่าว
๓.๓ ความคืบหน้าการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๔ ซึ่งกาหนดให้มีการจัดการความรู้ด้านวิจัยเชิง
กรณีศึกษา โดยดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์
ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ นั้น อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ รายงานผลการ
ดาเนินการดังกล่าว ซึ่งผลการจัดการความรู้ด้านการวิจัยนี้ สามารถกาหนดแนวทางการทาวิจัยเชิงกรณีศึกษาให้แก่คณาจารย์ โดย
สามารถสรุปประโยชน์ของการวิจัยแบบกรณีศึกษาได้ ดังนี้
๑. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง หรือ แทรกแซง (intervention) ในชีวิตจริง ซึ่ง
ซับซ้อนเกินกว่าจะใช้กลยุทธ์การวิจัยแบบสารวจ หรือ การวิจัยเชิงทดลอง
๒. เพื่อพรรณนาบริบทในชีวิตจริงซึ่งมีการแทรกแซงเกิดขึ้น
๓. เพื่อการประเมินในรูปแบบของการพรรณนาถึงกรณีนั้น ๆ
๔. เพื่อสารวจให้กระจ่างถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ยังคลุมเครือ

๗
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะนิเทศ
ศาสตร์ สรุปผลการจัดการความรู้ดังกล่าว และนาไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์
คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๓.๔ สรุปผลการประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) รายวิชาสหกิจศึกษา
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานฯ รายงานผลการประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic
Battle) รายวิชาสหกิจศึกษา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ โดยจาแนกตาม
ประเภทของรายงาน ดังนี้
ประเภทงานวิจัย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา
ประเภทโครงงาน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา
ประเภทรายงานการปฏิบัติงาน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การทบทวนแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ โดยระบุ
แนวทางไว้ตอนหนึ่งว่า “การจัดงานรื่นเริงบันเทิงต่าง ๆ ในช่วงเวลา ๓๐ วันแรกนับแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคมให้พิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยงดเฉพาะส่วนที่เป็นมหรสพหรือความบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี การร้องราทาเพลง แต่ยังสามารถจัดงานประชุม
งานมงคลสมรส กฐิน งานลอยกระทง งานบาเพ็ญกุศลหรือศาสนกิจตามประเพณีได้ การเลี้ยงหรือชุมนุมสังสรรค์ที่ทาในอาคาร และ
เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามที่จัดเป็นปกติหรือได้เตรียมการไว้แล้วเช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าร่วมประชุม ก็ให้จัดได้ตาม
ความเหมาะสม โดยถือเอาความเหมาะสมและความรู้สึกของประชาชนเป็นหลัก” จึงขอให้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมของคณะ
นิเทศศาสตร์
มติที่ประชุม เสนอให้งดจัดงานรื่นเริง อาทิ งานปีใหม่ ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมทางวิชาการ ให้ดาเนินการ
ตามปกติ
๔.๒ งานสยามนิทัศน์
ตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดจัดงานสยามนิทัศน์ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจง
รูปแบบและสถานที่การจัดงานนั้น จึงขอให้พิจารณาแนวทางการดาเนินงานและผู้ประสานงานดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ เป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขอให้ทุกหลักสูตรพิจารณาและ
เสนอกิจกรรมในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมดังกล่าว

๘
๔.๓ หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณ์
ตามที่ คณะวิชากาหนดให้หลักสูตรเสนอร่างหลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จ และนาส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณากาหนดส่งหลักสูตรฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
มติที่ประชุม กาหนดส่ง มคอ.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณ์ ของแต่ละหลักสูตร ภายในวันเสาร์ ที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ หลักสูตรนาส่ง
สรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรใน วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

