รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันศุกร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๓๖ น.
ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผูเขาประชุม
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย
๒. อาจารยประกิจ
๓. อาจารยพลอยชนก
๔. อาจารยปยะศักดิ์
๕. อาจารยมนตศักดิ์
๖. อาจารยเวทิต
๗. อาจารยชโลธร
๘. อาจารยศยามล
๙. อาจารยสุธาวัลย
๑๐.อาจารยณัฐวุฒิ
๑๑.อาจารยจารุณี

ศิริกายะ
อาษา
วงศภัทรไพศาล
ชมจันทร
เกษศิรินทรเทพ
ทองจันทร
จันทะวงศ
ยนตรศักดิ์สกุล
ธรรมสังวาลย
สิงหหนองสวง
วรรณศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผูไมเขาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสุธี

พลพงษ

ลาออก

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. ดร.สุภาพร
๒. อาจารยธีรวันท
๓. อาจารยกิตติธัช

ศรีสัตตรัตน
โอภาสบุตร
ศรีฟา

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ และ รศ.ดร.จอมพงศ มงคลวนิช ยกรางแบบ
ประเมินบุคลากร โดยมีเกณฑพิจารณา ดังนี้
- งานริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม / การสรางสรรคผลงาน / ความสําเร็จในการดําเนินงาน
- ความรับผิดชอบตอหนาที่ และงานที่ไดรับมอบหมาย
- การมีสวนรวมในการดําเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
- ความยั่งยืนของคณะ/สาขาวิชา
- ความเปนผูนํา (เฉพาะหัวหนาหนวยงาน)
๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแตงตั้งอาจารยเวทิต ทองจันทร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขานิเทศศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒
๑.๑.๓ สํานักประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหใชตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติตามแบบเดิม
สํ า หรั บ การรายงานผลการดํ า เนิ น งานหลั กสู ตร (ตั ว บ งชี้ ที่ ๕.๔) เนื่ อ งจากสํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไมอนุมัติการขอปรับตัวบงชี้ดังกลาว
๑.๒ การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร มอบหมายใหนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จํานวน ๓ คน ไดแก นายณรงคฤทธิ์
วงศพิมล นางสาวสกุลรัตน ทิมนิ่ม และ นางสาวพรนภา พัดลม ซึ่งปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ คณะนิเทศศาสตร ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการบริหารหลักสูตรนั้น บัดนี้ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยขอมูลดังกลาว
สามารถนํามาใชประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรได
๑.๓ กําหนดสงขอสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
ตามที่ คณะนิ เ ทศศาสตร กํา หนดประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาหลั กสูต รและมาตรฐานการศึก ษา ในวัน ศุ กร ที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น จึงกําหนดสงขอสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ภายในวันศุกร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อ
รวบรวมเขาที่ประชุมฯ พิจารณาตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ยกเวนสาขาวิชาสื่อดิจิทัล และ โทรทัศน จะตองนําสงขอสอบ
ภายในวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกรรมการที่รับ ผิดชอบในการพิจารณาขอสอบดังกลาวติดภารกิจไม
สามารถเขาประชุมตามวันเวลาดังกลาว ดังนั้น จึงตองรวบรวมขอสอบเพื่อนําสงใหพิจารณาลวงหนา
๑.๔ งานสยามนิทัศน
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดงานสยามนิทัศน ป ๒๕๖๐ ขึ้นในระหวางวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น ทาง
คณะนิเทศศาสตรไดดําเนินการดังกลาว ภายใตแนวความคิด “เรียนรูกับมืออาชีพ” โดยสะทอนใหเห็นถึงความคุมคา และ
เนนขอมูลสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนผูปกครอง โดยนําเสนอผลงานของอาจารยทั้งทางดานวิช าการและวิชาชีพ ทั้งใน
รูปแบบของประสบการณตรงทางวิชาชีพ และรางวัลจากการประกวดผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๕ ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) แจงผลการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งปรากฏวา “วารสารนิเทศสยามปริทัศน”
ของคณะนิเทศศาสตรไดรับการพิจารณาใหอยูในวารสารกลุมที่ ๒: วารสารที่ ผานการรับรอบคุณภาพ ของ TCI (จนถึง ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒) และอยูในฐานขอมูล TCI ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ดังนี้
๑) วารสารมีปริมาณการอางอิงตอบทความระหวางป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของวารสารในฐานขอมูล TCI
๒) เกณฑการประเมินเรื่องการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมที่ไดมาตรฐาน
- บทความบางบทความมีการเขียนเอกสารอางอิงที่ไมเปนรูปแบบเดียวกัน
หมายเหตุ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ไดสงตัวอยางไฟลบทความของ “วารสารนิเทศสยามปริทัศน” เพื่อรับการตรวจสอบรูปแบบ
บทความสําหรับวารสารในฐานขอมูล TCI นั้น ทางศูนย TCI ไดทําการตรวจสอบรูปแบบของบทความเรียบรอยแลว ปรากฏวา วารสาร
นิเทศสยามปริทัศนผานการพิจารณารูปแบบของบทความแลว ตามเอกสารแจงผลการตรวจสอบฯ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓) เกณฑการประเมินเรื่องเว็บไซตของวารสาร
- วารสารไมไดแสดงรายชื่อของบทความในแตละฉบับบนเว็บไซตของวารสาร
- วารสารไมไดระบุสาขาวิชาที่รับพิจารณาและตีพิมพบทความที่ชัดเจนบนเว็บไซตของวารสาร

๓
- วารสารไมไดระบุตนสังกัดของผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการบนเว็บไซตของวารสาร
- ขอมู ล ในตั ว เล มไม ตรงกั บ ข อมู ล บนเว็บ ไซตของวารสาร เชน รายชื่อของบทความในแตล ะฉบับ รายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ เปนตน
๔) วารสารไมมีระบบการสงบทความแบบออนไลน
ในการนี้ ประธานมอบหมายให อาจารยณัฐ วุฒิ สิงหหนองสวง เปน ผูรับ ผิดชอบดําเนินการและประสานไปยังผู ที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขตามผลการประเมิน
อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง ในฐานะผูรับผิดชอบดําเนินการ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหนาในการปรับปรุง
แกไขดังกลาว ดังนี้
- เรื่องบทความ ดําเนินการเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดตามหมายเหตุในขางตน
- เรื่องเว็บไซต ไดขออนุมัติงบประมาณสําหรับการปรับปรุงเว็บไซต เพื่อรองรับระบบการสงบทความออนไลน การลิงก
วารสารทุกฉบับ และการสงไฟล pdf ของวารสารเพื่อรับการตรวจสอบ เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)
๑.๖ การขอรับนักศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
ตามบันทึกขอความ ที่ สน ๐๒๐๕/๑๒๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอรับนักศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
นั้น คณะนิเทศศาสตรจะเปดรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ในวิชาเอก
การประชาสัมพันธ วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล และวิชาเอกภาพยนตร โทรทัศน และสื่อดิจิทัล
๑.๗ การปลูกดอกดาวเรืองในเกาะกลางถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ
ตามบันทึกขอความ ที่ สน ๐๒๐๕/๑๒๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปลูกดอกดาวเรืองในเกาะกลางถนนเพชร
เกษม เขตภาษีเจริญ นั้น ทางคณะนิเทศศาสตรไดดําเนินการดังกลาว โดยงบประมาณจากการบริจาคของคณาจารย จํานวน
๑๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) และดวยความรวมมือในการปลูกดอกดาวเรืองจากคณาจารยและนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ แตเนื่องจากฝนตกหนักทําใหประสบปญหาน้ําทวมในบริเวณดังกลาว สงผลให
เกิดความเสียหายตอแปลงดาวเรือง ดังนั้น ทางคณะฯ จึงดําเนินการปรับปรุงแปลงดาวเรืองดังกลาว โดยงบประมาณจากการ
บริจาคของคณาจารยและนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร จํานวนเงิน ๙,๘๘๐ บาท (เกาพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) และดวย
ความรวมมือในการปลูกดอกดาวเรืองจากคณาจารยและนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง/โครงการ
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะแสงเงาในงานละคร”
โครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คาตอบแทนวิทยากรใหความรูกับนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารการแสดง
การกํากับภาพ/การกํากับการแสดงและการเขียนบท การคัดเลือกนักแสดงและฝกสอนนักแสดง
กิจกรรมการอบรมการผลลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งที่ ๕
รวม

มติที่ประชุม รับทราบ

งบประมาณ เบิกจายจริง
อนุมัติ (บาท) (บาท)
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๔๐๐
๙,๐๐๐

๕,๔๐๐
๙,๐๐๐

๔,๐๐๐
๒๒,๔๐๐

๔,๐๐๐
๒๒,๔๐๐

๔
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวัน
เสาร ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจตาง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร รวมกับ บริษัท เอ็ม พิคเจอร จํากัด
(มหาชน) และบริษัท Transformation Film คัดนักศึกษาเขารวมชมภาพยนตรรอบพิเศษเรื่อง “เปรมิกา
ปาราบ” ในวันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยากร
โดยคุ ณอาจารี ย ศั กดิ์ เ ศรษฐกุล ผูสื่อขาวและโปรดิว เซอรของสถานีโ ทรทัศนส ปริงนิว ส ในวัน ที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๐
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล จัดสอบหัวขอโครงงานสื่อดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
ณ หอง ๑๒-๖๐๓/๑ ในวันศุกร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงกําหนดที่ปรึกษาโครงงานสื่อสารการแสดง
PAC Play 4 ที่จะจัดแสดงในทุกวันศุกรและวันเสาร ตั้งแตวันที่ ๑๐-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
- อาจารยชโลธร จันทะวงศ
ที่ปรึกษาโครงงาน
เรื่อง Salary Man
- อาจารยธนกร พฤกษชาติถาวร ที่ปรึกษาโครงงาน
เรื่อง สามคูชูทั้งนั้น
- อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ
ที่ปรึกษาโครงงาน
เรื่อง Arkansas Bear
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสรางสรรค
๑) ทุกหลักสูตรสงอาจารยที่มีผลงานสรางสรรคเขารวมกิจกรรมจัดการความรู (Knowledge Management)
เรื่อง “กระบวนการสรางสรรคผลงานภาพถาย” ดําเนินการโดย รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดี
คณะนิเทศศาสตร ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐ น.
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแกสังคม
๑) อาจารยอนรรฆอร บุรมัธนานนท อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการ
แสดง ไดรับเชิญเขารวมแสดงคอนเสิรต “คีตบรรเลง บทเพลงวรรณคดี”ณ โรงละคร คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันศุกร ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
๓.๑.๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) หลั ก สู ตรนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยุ-โทรทั ศน-ภาพยนตร จัด กิจ กรรมทํา นุบํา รุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมการผลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเชิญคุณตุล ไวฑูรเกียรติ แหง
วง “อพารทเมนทคุณปา” มาเปนวิทยากรในการใหขอมูล แลกเปลี่ยนความรูผานการตีความในการผลิต
มิวสิควิดีโอ กับนักศึกษาในรายวิชา ๑๔๘-๔๔๒ การผลิตมิวสิควิดีโอ และ นักศึกษาที่มีความสนใจใน
ภาพยนตร

๕
๒) อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะแสงเงาในงานละคร” ซึ่งอยูภายใตโครงการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานศิลปะและวัฒนธรรม ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม ในวันอังคาร ที่ ๑๗ ตุลาคม และ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) ผลงานภาพยนตรโฆษณา เรื่อง “นิพลผจญภัย” ของนักศึกษาในรายวิชา ๑๔๘-๔๔๐ การผลิตภาพยนตร
โฆษณา เขารอบ ๑๒ ทีมสุดทายในการประกวดคลิปวิดีโอ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยจะมีการจัด
กิจกรรม Workshop เพื่อผลิตผลงานดังกลาว ในวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒) อาจารยอนรรฆอร บุรมัธนานนท และ อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงเขารวมสัมมนา “เปดเบื้องหลังการแสดง Side By Side พี่นองลูก
ขนไก” ณ Bew’s Act-Things Studio ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการสรางนวัตกรรมในทุกพันธกิจของคณะนิเทศศาสตร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการสรางนวัตกรรมในทุกพันธกิจของคณะนิเทศศาสตร เพื่อสนองตอบ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญตอการสรางนวัตกรรม
มติที่ประชุม กําหนดใหอาจารยนําเสนอผลงานตามพันธกิจตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กานใชสื่อออนไลนเพื่อเผยแพรกิจกรรมดังกลาว เชน การถายทอดสดผานสื่อสังคมออนไลน เปนตน
๔.๒ การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขา
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขา ซึ่งเทากับเปนการ
เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาตามเกณฑตัวบงชี้ของการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
มติที่ประชุม มอบหมายใหแตละสาขาวิชาสรุปกิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขา เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตรในการประชุมครั้งตอไป
๔.๓ การพิจารณาคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการตามตัวบงชี้ของ สมศ.
ตามที่ สํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการทั้ง ๕ ดาน ไดแก ๑) ผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๒) คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
๓) คุณภาพงานวิจัย ๔) ผลของการบริการวิชาการ และ ๕) ผลของการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ มีสวนที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการดําเนินการของคณะวิชา ๓ ดาน ๗ องคประกอบ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการ
ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้

๖
ดาน

องคประกอบ

๒. คุณภาพบัณฑิต ๒ . ๑ คุ ณ ภ า พ
(ตรี โท เอก)
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญา
ตรี

๒ . ๒ คุ ณ ภ า พ
บัณฑิตปริญญาโท

๒ . ๓ คุ ณ ภ า พ
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญา
เอก

๓. คุณภาพงานวิจัย ๓ . ๑ คุ ณ ภ า พ
งานวิ จั ยและงาน
สรางสรรค

๓ . ๒ คุ ณ ภ า พ
ง า น วิ จั ย เ ชิ ง
ประยุกต และการ
พัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
๑) การมีงานทํา หรือการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน มาตรฐานด า นคุ ณ ภาพ
๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
บัณฑิตและมาตรฐานดาน
๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน การสรางและพัฒนาสังคม
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
ฐานความรูและสังคมแหง
๓) ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ ทักษะใน การเรียนรู
การทํางาน Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital
Literacy จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิต หรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึง
ทักษะดังกลาว (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
๑) ผลการนําความรูและทักษะในวิชาชีพไปประยุกตใชในการพัฒนางาน
โดยใชความรูขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อใหงานหรือองคกรเกิด
ความกาวหนาในเชิงนโยบายวิชาการ หรือดานการบริหารจัดการ โดยมี
คุณภาพผลงานเปนที่ยอมรับเชิงประจักษ (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๒) สั ด ส ว นผลงานของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่
พัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือการตอยอดความรูที่สอดคลองกับ (๑)
แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ
(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ
(๓) งานวิ จั ย ที่ ส ามารถประยุ ก ต ใ ช กั บ หน ว ยงานภายนอก หรื อ
ภาคอุตสาหกรรม (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
๑) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยพิจารณาตามเกณฑของ สกอ. (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๒) สัดสวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของผูเรียนระดับปริญญาเอก
เปนงานวิจัยที่เกิดองคความรูใหม หรือนวัตกรรมที่สอดคลองกับ (๑)
แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ
(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ
(๓) งานวิ จั ย ที่ ส ามารถประยุ ก ต ใ ช กั บ หน ว ยงานภายนอก หรื อ
ภาคอุตสาหกรรม (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
๑) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีความสอดคลองกับบริบท มาตรฐานดานการบริหาร
ของสถานศึกษาและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
จั ด การการอุ ด มศึ ก ษา
๒) สั ด ส ว นผลงานวิ จั ย และผลงานสร า งสรรค ที่ มี ก ารอ า งอิ ง จาก และมาตรฐานด า นการ
สร า ง และพั ฒ นาสั ง คม
วารสารวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร (Citation) (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๓) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล หรือทุนวิจัย ฐานความรู และสั ง คม
แหงการเรียนรู
จากหนวยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๑) สัดส วนผลงานวิ จัยเชิ งประยุ กต และการพั ฒนานวัตกรรมที่ มีความ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา กอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม มี
สิ่งประดิษฐคิดคนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๒) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร เปนตน (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๓) สั ด ส ว นผลงานวิ จั ย เชิ ง ประยุ ก ต แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมที่
สามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช หรื อ ได ทุ น วิ จั ย พั ฒ นาต อ ยอดจาก
หนวยงานภายนอก (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
ประเด็นการพิจารณา

๗
ดาน

องคประกอบ

๔. ผ ล ของก า ร ๔.๑ ผลของการ
บริการวิชาการ
บริ การวิ ชาการสู
สาธารณะ (Public
Service)

๔.๒ ผลของการ
บริ ก ารวิ ชาการ
แบบเฉพาะ
(Specific Service)

ประเด็นการพิจารณา
๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการที่สามารถนําไปใช
ในการพัฒนาหรือประยุกตใชสวนใดสวนหนึ่งได (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๒) ผลการบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ามารถสร า งคุ ณ ค า (Value) แก
ผูรับบริการ ชุมชน และสังคมไดโดยสามารถนําผลจากการบริการ
วิชาการไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก
ในวงกวาง (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๓) ผลความพึ งพอใจของผู รั บบริ การต อการให บริ การวิชาการของ
สถานศึ กษาโดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพั ฒนา
สนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความทาทาย
ในอนาคต (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๑) ผลการประเมิ น งานบริ ก ารวิ ช าการจากหน ว ยงานที่ ร อ งขอ
สามารถทําใหเกิดประโยชนไดจริง (ขอมูลเชิงคุณภาพ)
๒) ผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (Value) โดยพิจารณาจากผล
ที่คาดวาจะไดรับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ (ขอมูลเชิงคุณภาพ) ไดแก
(๑) In Cash คือ การสรางคุณคาพิจารณาผานคาใชจาย/มูลคา/รายได
(๒) In Kind คือ การสรางคุณคาที่ไมเนนมูลคา/รายไดอาทิ การ
สร างความผูก พั นต อองคก ร การเกิด วั ฒนธรรมองคก ร หรื อองค
ความรูใหม เปนตน
๓) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา (ขอมูลเชิงคุณภาพ)

ความสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานดานการบริหาร
จั ด การการอุ ด มศึ ก ษา
และมาตรฐานด า นการ
สร า ง และพั ฒ นาสั ง คม
ฐานความรู และสั ง คม
แหงการเรียนรู

มติที่ประชุม กําหนดใหอาจารยแตละทานศึกษาเกณฑดังกลาว และสรุปรวบรวมผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและงานบริการ
วิชาการ รวมทั้งงานวิจัย/สรางสรรคที่เปนการบริการวิชาการ ซึ่งเปนไปตามเกณฑ สมศ. และนําสงอาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง
เลขานุการคณะนิเทศศาสตร เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลของคณะฯ
๔.๔ การจัดงานปใหม ๒๕๖๑
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางและเวลาในการจัดงานปใหม ๒๕๖๑ ของคณะนิเทศศาสตร โดยใหเนน
ความสําคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทย
มติที่ประชุม กําหนดจัดงานสังสรรคปใหม ๒๕๖๑ ของคณะฯ ในวันศุกร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองคณะนิเทศศาสตร
ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ภายในงานประกอบดวยการจับสลากของขวัญมูลคาไมต่ํากวา ๒๐๐ บาท และรับประทานอาหารรวมกัน
โดยเนนอาหารประเภทน้ําพริก ซึ่งเปนอาหารไทยพื้นบาน ทั้งนี้ กําหนดคาใชจายสําหรับอาหาร คนละ ๒๐๐ บาท โดยให
ชําระที่คุณวลัยวรรณ สีคํา ธุรการคณะนิเทศศาสตร
กอนปดการประชุม ที่ประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปใน วันเสาร ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตรนําสง
สรุปสาระสําคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๓๖ น.
รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล
ผูบนั ทึกและพิมพรายงานการประชุม

