
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

วันศุกร ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๓๖ น. 

ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ช้ัน ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผูเขาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยประกิจ  อาษา กรรมการ 
๓. อาจารยพลอยชนก วงศภัทรไพศาล กรรมการ 
๔. อาจารยปยะศักดิ์  ชมจันทร  กรรมการ 
๕. อาจารยมนตศักดิ์  เกษศิรินทรเทพ  กรรมการ 
๖. อาจารยเวทิต  ทองจันทร กรรมการ 
๗. อาจารยชโลธร  จันทะวงศ กรรมการ 
๘. อาจารยศยามล  ยนตรศักดิ์สกุล กรรมการ 
๙. อาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย กรรมการ 
๑๐. อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑. อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผูไมเขาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยสุธี  พลพงษ  ลาออก 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
๑. ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ) 
๒. อาจารยธีรวันท โอภาสบุตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ) 
๓. อาจารยกิตติธัช ศรีฟา ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล) 

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ และ รศ.ดร.จอมพงศ มงคลวนิช ยกรางแบบ

ประเมินบุคลากร โดยมีเกณฑพิจารณา ดังนี้ 

- งานริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม / การสรางสรรคผลงาน / ความสําเร็จในการดําเนินงาน 

- ความรับผิดชอบตอหนาท่ี และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- การมีสวนรวมในการดําเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

- ความยั่งยืนของคณะ/สาขาวิชา 

- ความเปนผูนํา (เฉพาะหัวหนาหนวยงาน) 
๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแตงตั้งอาจารยเวทิต ทองจันทร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขานิเทศศาสตร 

ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



๒ 
 

 
 

๑.๑.๓ สํานักประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหใชตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติตามแบบเดิม 

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (ตัวบงชี้ ท่ี ๕.๔) เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ไมอนุมัติการขอปรับตัวบงชี้ดังกลาว 

๑.๒ การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ตามท่ี คณะนิเทศศาสตร มอบหมายใหนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ จํานวน ๓ คน ไดแก นายณรงคฤทธิ์ 

วงศพิมล นางสาวสกุลรัตน ทิมนิ่ม และ นางสาวพรนภา พัดลม ซ่ึงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ คณะนิเทศศาสตร ดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการบริหารหลักสูตรนั้น บัดนี้ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยขอมูลดังกลาว

สามารถนํามาใชประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรได  

๑.๓ กําหนดสงขอสอบปลายภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 ตามท่ี คณะนิเทศศาสตรกําหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันศุกร ท่ี ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น จึงกําหนดสงขอสอบปลายภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ ภายในวันศุกร ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือ

รวบรวมเขาท่ีประชุมฯ พิจารณาตามเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ยกเวนสาขาวิชาสื่อดิจิทัล และ โทรทัศน จะตองนําสงขอสอบ

ภายในวันพุธ ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกรรมการท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาขอสอบดังกลาวติดภารกิจไม

สามารถเขาประชุมตามวันเวลาดังกลาว ดังนั้น จึงตองรวบรวมขอสอบเพ่ือนําสงใหพิจารณาลวงหนา 

๑.๔ งานสยามนิทัศน 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดงานสยามนิทัศน ป ๒๕๖๐ ข้ึนในระหวางวันท่ี ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น ทาง

คณะนิเทศศาสตรไดดําเนินการดังกลาว ภายใตแนวความคิด “เรียนรูกับมืออาชีพ” โดยสะทอนใหเห็นถึงความคุมคา และ

เนนขอมูลสําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูปกครอง โดยนําเสนอผลงานของอาจารยท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังใน

รูปแบบของประสบการณตรงทางวิชาชีพ และรางวัลจากการประกวดผลงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๑.๕ ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ตามท่ี ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) แจงผลการประเมินคุณภาพ

วารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงปรากฏวา “วารสารนิเทศสยามปริทัศน” 

ของคณะนิเทศศาสตรไดรับการพิจารณาใหอยูในวารสารกลุมท่ี ๒: วารสารท่ี ผานการรับรอบคุณภาพ ของ TCI (จนถึง ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒) และอยูในฐานขอมูล TCI ท้ังนี้ มีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ดังนี้ 

๑) วารสารมีปริมาณการอางอิงตอบทความระหวางป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของวารสารในฐานขอมูล TCI 

๒) เกณฑการประเมินเรื่องการตีพิมพบทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมท่ีไดมาตรฐาน 

- บทความบางบทความมีการเขียนเอกสารอางอิงท่ีไมเปนรูปแบบเดียวกัน 

  หมายเหตุ ท้ังนี้ ทางคณะฯ ไดสงตัวอยางไฟลบทความของ “วารสารนิเทศสยามปริทัศน” เพ่ือรับการตรวจสอบรูปแบบ

บทความสําหรับวารสารในฐานขอมูล TCI นั้น ทางศูนย TCI ไดทําการตรวจสอบรูปแบบของบทความเรียบรอยแลว ปรากฏวา วารสาร

นิเทศสยามปริทัศนผานการพิจารณารูปแบบของบทความแลว ตามเอกสารแจงผลการตรวจสอบฯ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  

๓) เกณฑการประเมินเรื่องเว็บไซตของวารสาร 

- วารสารไมไดแสดงรายชื่อของบทความในแตละฉบับบนเว็บไซตของวารสาร 

- วารสารไมไดระบุสาขาวิชาท่ีรับพิจารณาและตีพิมพบทความท่ีชัดเจนบนเว็บไซตของวารสาร 



๓ 
 

 
 

- วารสารไมไดระบุตนสังกัดของผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการบนเว็บไซตของวารสาร 

- ขอมูลในตัวเลมไมตรงกับขอมูลบนเว็บไซตของวารสาร เชน รายชื่อของบทความในแตละฉบับ รายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ เปนตน 

๔) วารสารไมมีระบบการสงบทความแบบออนไลน 

 ในการนี้ ประธานมอบหมายให อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง เปนผูรับผิดชอบดําเนินการและประสานไปยังผูท่ี

เก่ียวของเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขตามผลการประเมิน  

 อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง ในฐานะผูรับผิดชอบดําเนินการ รายงานเพ่ิมเติมเก่ียวกับความคืบหนาในการปรับปรุง

แกไขดังกลาว ดังนี้  

- เรื่องบทความ ดําเนินการเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดตามหมายเหตุในขางตน 

- เรื่องเว็บไซต ไดขออนุมัติงบประมาณสําหรับการปรับปรุงเว็บไซต เพ่ือรองรับระบบการสงบทความออนไลน การลิงก

วารสารทุกฉบับ และการสงไฟล pdf ของวารสารเพ่ือรับการตรวจสอบ เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

๑.๖ การขอรับนักศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 

 ตามบันทึกขอความ ท่ี สน ๐๒๐๕/๑๒๘ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอรับนักศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 

นั้น คณะนิเทศศาสตรจะเปดรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ในวิชาเอก

การประชาสัมพันธ วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล และวิชาเอกภาพยนตร โทรทัศน และสื่อดิจิทัล 

๑.๗ การปลูกดอกดาวเรืองในเกาะกลางถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

 ตามบันทึกขอความ ท่ี สน ๐๒๐๕/๑๒๗ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปลูกดอกดาวเรืองในเกาะกลางถนนเพชร

เกษม เขตภาษีเจริญ นั้น ทางคณะนิเทศศาสตรไดดําเนินการดังกลาว โดยงบประมาณจากการบริจาคของคณาจารย จํานวน 

๑๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) และดวยความรวมมือในการปลูกดอกดาวเรืองจากคณาจารยและนักศึกษา

คณะนิเทศศาสตร ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ แตเนื่องจากฝนตกหนักทําใหประสบปญหาน้ําทวมในบริเวณดังกลาว สงผลให

เกิดความเสียหายตอแปลงดาวเรือง ดังนั้น ทางคณะฯ จึงดําเนินการปรับปรุงแปลงดาวเรืองดังกลาว โดยงบประมาณจากการ

บริจาคของคณาจารยและนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร จํานวนเงิน ๙,๘๘๐ บาท (เกาพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) และดวย

ความรวมมือในการปลูกดอกดาวเรืองจากคณาจารยและนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

เร่ือง/โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจายจริง 
(บาท) 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปะและวัฒนธรรม  

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะแสงเงาในงานละคร” 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

โครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ 

คาตอบแทนวิทยากรใหความรูกับนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารการแสดง 

การกํากับภาพ/การกํากับการแสดงและการเขียนบท การคัดเลือกนักแสดงและฝกสอนนักแสดง 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

กิจกรรมการอบรมการผลลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งท่ี ๕ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

รวม ๒๒,๔๐๐ ๒๒,๔๐๐ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวัน

เสาร ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 
 

วาระท่ี 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 ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยากร

โดยคุณอาจารีย ศักดิ์เศรษฐกุล ผูสื่อขาวและโปรดิวเซอรของสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ในวันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๐ 
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล จัดสอบหัวขอโครงงานสื่อดิจิทัล ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 

ณ หอง ๑๒-๖๐๓/๑ ในวันศุกร ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐   

๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงกําหนดท่ีปรึกษาโครงงานสื่อสารการแสดง 
PAC Play 4 ท่ีจะจัดแสดงในทุกวันศุกรและวันเสาร ตั้งแตวันท่ี ๑๐-๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

- อาจารยชโลธร  จันทะวงศ      ท่ีปรึกษาโครงงาน เรื่อง  Salary Man  

- อาจารยธนกร  พฤกษชาติถาวร  ท่ีปรึกษาโครงงาน เรื่อง  สามคูชูท้ังนั้น 
- อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ ท่ีปรึกษาโครงงาน  เรื่อง  Arkansas Bear 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสรางสรรค 

๑) ทุกหลักสูตรสงอาจารยท่ีมีผลงานสรางสรรคเขารวมกิจกรรมจัดการความรู (Knowledge Management) 
เรื่อง “กระบวนการสรางสรรคผลงานภาพถาย” ดําเนินการโดย รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดี
คณะนิเทศศาสตร ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 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 ท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐  

๓.๑.๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมการผลิตมิวสิควิดีโอ ครั้งท่ี ๔ ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเชิญคุณตุล ไวฑูรเกียรติ แหง

วง “อพารทเมนทคุณปา” มาเปนวิทยากรในการใหขอมูล แลกเปลี่ยนความรูผานการตีความในการผลิต

มิวสิควิดีโอ กับนักศึกษาในรายวิชา ๑๔๘-๔๔๒ การผลิตมิวสิควิดีโอ และ นักศึกษาท่ีมีความสนใจใน

ภาพยนตร 



๕ 
 

 
 

๒) อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง 

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะแสงเงาในงานละคร” ซ่ึงอยูภายใตโครงการบูรณาการการเรียน

การสอนกับงานศิลปะและวัฒนธรรม ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม ในวันอังคาร ท่ี ๑๗ ตุลาคม  และ

วันพฤหัสบดี ท่ี 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 เพ่ือผลิตผลงานดังกลาว ในวันท่ี ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒) อาจารยอนรรฆอร บุรมัธนานนท และ อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงเขารวมสัมมนา “เปดเบื้องหลังการแสดง  Side By Side พ่ีนองลูก

ขนไก” ณ Bew’s Act-Things Studio ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

๓.๑.๖ การปฏิบตัิภารกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ไมมี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

๔.๑ แนวทางการสรางนวัตกรรมในทุกพันธกิจของคณะนิเทศศาสตร 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการสรางนวัตกรรมในทุกพันธกิจของคณะนิเทศศาสตร เพ่ือสนองตอบ

นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีใหความสําคัญตอการสรางนวัตกรรม  

มติท่ีประชุม กําหนดใหอาจารยนําเสนอผลงานตามพันธกิจตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กานใชสื่อออนไลนเพ่ือเผยแพรกิจกรรมดังกลาว เชน การถายทอดสดผานสื่อสังคมออนไลน เปนตน 

๔.๒ การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสาขา 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางในการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสาขา ซ่ึงเทากับเปนการ

เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาตามเกณฑตัวบงชี้ของการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

มติท่ีประชุม มอบหมายใหแตละสาขาวิชาสรุปกิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสาขา เพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตรในการประชุมครั้งตอไป 

๔.๓ การพิจารณาคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการตามตัวบงช้ีของ สมศ. 

 ตามท่ี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินการท้ัง ๕ ดาน ไดแก ๑) ผลสัมฤทธิ์

ในการบริหารจัดการตามพันธกิจท่ีตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๒) คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 

๓) คุณภาพงานวิจัย ๔) ผลของการบริการวิชาการ และ ๕) ผลของการประกันคุณภาพภายใน ท้ังนี้ มีสวนท่ีเก่ียวของโดยตรง

กับการดําเนินการของคณะวิชา ๓ ดาน ๗ องคประกอบ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการ

ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 



๖ 
 

 
 

ดาน องคประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลองกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
๒. คุณภาพบัณฑิต 
(ตรี โท เอก) 

๒ . ๑  คุ ณภ า พ
บัณฑิตปริญญา
ตรี 

 

๑) การมีงานทํา หรือการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิตและมาตรฐานดาน
การสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู 

๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๓) ทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ อาทิ ทักษะใน
การทํางาน Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital 
Literacy จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิต หรือผลการปฏิบัติท่ีแสดงถึง
ทักษะดังกลาว (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

๒ . ๒  คุ ณภ า พ
บัณฑิตปริญญาโท 

๑) ผลการนําความรูและทักษะในวิชาชีพไปประยุกตใชในการพัฒนางาน
โดยใชความรูข้ันสูงในการปฏิบัติและพัฒนางานเพ่ือใหงานหรือองคกรเกิด
ความกาวหนาในเชิงนโยบายวิชาการ หรือดานการบริหารจัดการ โดยมี
คุณภาพผลงานเปนท่ียอมรับเชิงประจักษ (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๒) สัดสวนผลงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
พัฒนาความเช่ียวชาญ หรือการตอยอดความรูท่ีสอดคลองกับ (๑) 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเช่ียวชาญของสถาบัน หรือ 
(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ 
(๓) งานวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชกับหนวยงานภายนอก หรือ
ภาคอุตสาหกรรม (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

๒ . ๓  คุ ณภ า พ
บัณฑิตปริญญา
เอก 

๑) คุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยพิจารณาตามเกณฑของ สกอ. (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๒) สัดสวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของผูเรียนระดับปริญญาเอก
เปนงานวิจัยท่ีเกิดองคความรูใหม หรือนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับ (๑) 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเช่ียวชาญของสถาบัน หรือ 
(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ 
(๓) งานวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชกับหนวยงานภายนอก หรือ
ภาคอุตสาหกรรม (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๓) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

๓. คุณภาพงานวิจัย ๓ . ๑  คุ ณภ า พ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

๑) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีมีความสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการ อุดมศึกษา 
และมาตรฐานดานการ
สราง และพัฒนาสังคม
ฐานความรู  และสังคม
แหงการเรียนรู 

๒) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีมีการอางอิงจาก
วารสารวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร (Citation) (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๓) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัล หรือทุนวิจัย
จากหนวยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

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

๑) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมท่ีมีความ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา กอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม มี
สิ่งประดิษฐคิดคนท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๒) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยกุตและการพัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนผลงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิอนุสิทธิบัตร เปนตน (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๓) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมท่ี
สามารถนํามาประยุกตใช  หรือได ทุนวิจัยพัฒนาตอยอดจาก
หนวยงานภายนอก (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 



๗ 
 

 
 

ดาน องคประกอบ ประเด็นการพิจารณา 
ความสอดคลองกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
๔ .  ผ ลของกา ร
บริการวิชาการ 

๔.๑ ผลของการ
บริการวิชาการสู
สาธารณะ (Public 
Service) 

๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการท่ีสามารถนําไปใช
ในการพัฒนาหรือประยุกตใชสวนใดสวนหน่ึงได (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

มาตรฐานดานการบริหาร 
จัดการการ อุดมศึกษา 
และมาตรฐานดานการ
สราง และพัฒนาสังคม
ฐานความรู  และสังคม
แหงการเรียนรู 

๒) ผลการบริการวิชาการท่ีสามารถสรางคุณคา (Value) แก
ผูรับบริการ ชุมชน และสังคมไดโดยสามารถนําผลจากการบริการ
วิชาการไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก
ในวงกวาง (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๓) ผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของ
สถานศึกษาโดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยการพัฒนา 
สนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความทาทาย
ในอนาคต (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

๔.๒ ผลของการ
บริ การวิชาการ
แ บ บ เ ฉ พ า ะ 
(Specific Service) 

๑) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหนวยงานท่ีรองขอ
สามารถทําใหเกิดประโยชนไดจริง (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 
๒) ผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (Value) โดยพิจารณาจากผล
ท่ีคาดวาจะไดรับจากผลการบริการวิชาการน้ัน ๆ  (ขอมูลเชิงคุณภาพ) ไดแก  
 (๑) In Cash คือ การสรางคุณคาพิจารณาผานคาใชจาย/มูลคา/รายได 
 (๒) In Kind คือ การสรางคุณคาท่ีไมเนนมูลคา/รายไดอาทิ การ
สรางความผูกพันตอองคกร การเกิดวัฒนธรรมองคกร หรือองค
ความรูใหม เปนตน 
๓) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา (ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

มติท่ีประชุม กําหนดใหอาจารยแตละทานศึกษาเกณฑดังกลาว และสรุปรวบรวมผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและงานบริการ
วิชาการ รวมท้ังงานวิจัย/สรางสรรคท่ีเปนการบริการวิชาการ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ สมศ. และนําสงอาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง 
เลขานุการคณะนิเทศศาสตร เพ่ือจัดเก็บเปนฐานขอมูลของคณะฯ 
๔.๔ การจัดงานปใหม ๒๕๖๑ 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางและเวลาในการจัดงานปใหม ๒๕๖๑ ของคณะนิเทศศาสตร โดยใหเนน
ความสําคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
มติท่ีประชุม กําหนดจัดงานสังสรรคปใหม ๒๕๖๑ ของคณะฯ ในวันศุกร ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองคณะนิเทศศาสตร 
ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ภายในงานประกอบดวยการจับสลากของขวัญมูลคาไมต่ํากวา ๒๐๐ บาท และรับประทานอาหารรวมกัน 
โดยเนนอาหารประเภทน้ําพริก ซ่ึงเปนอาหารไทยพ้ืนบาน ท้ังนี้ กําหนดคาใชจายสําหรับอาหาร คนละ ๒๐๐ บาท โดยให
ชําระท่ีคุณวลัยวรรณ สีคํา ธุรการคณะนิเทศศาสตร 
 
กอนปดการประชุม ท่ีประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปใน วันเสาร ท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตรนําสง
สรุปสาระสําคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร ท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๓๖ น. 

 

  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผูตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม 


