รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๐๑ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
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. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๘. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
กรรมการ
๙. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
ลาประชุม
๒. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
ลาป่วย
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ สานักวิชาการแจ้งกาหนดการนาส่งหลักสูตร โดยทางคณะวิชาต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตรให้เสร็จสมบูรณ์
และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา หลังจากนั้นจึงนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ ทั้งนี้ ประธานจึงเน้นย้าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตรเร่งดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้สามารถนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในเดือนมกราคมและ
สภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์
๑.๑.๒ สานักวิชาการกาหนดแบบพิจารณาข้อสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเริ่มใช้ในปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากทุกคณะวิชา เพื่อนาเสนอผลงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ตามแบบ
เสนอผลงานที่กาหนด ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกภาควิชานาเสนอผลงานของแต่ละภาควิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

๒
๑.๑.๔ สภามหาวิทยาลัยจะเยี่ยมชมคณะวิชาและหลักสูตรเพื่อผลทางการพัฒนา ดังนั้น มหาวิทยาลัยซึ่งเห็นว่าเป็นการ
ดีที่จะให้คณะวิชาแสดงวิสัยทัศน์ โดยกาหนดให้คณบดีและอาจารย์ในคณะวิชาจานวน ๔-๕ คนร่วมนาเสนอ
ข้อมูลดังกล่าว รวมเวลาการนาเสนอและถาม-ตอบ ๑๕-๒๐ นาที โดยกาหนดการนาเสนอในช่วงกลางเดือนมกราคม
๒๕๖๐
๑.๑.๕ การทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการนี้ ประธานเน้นย้าให้ผู้จัดทาศึกษาและดาเนินการตามประกาศกระทรวง
ดังกล่าวในประเด็นจานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ในข้อที่ ๑๐ (เอกสารประกอบที่ ๒)
๑.๒ การงดการจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๐ ของคณะนิเทศศาสตร์
คณะฯ ประกาศงดการจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๐ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยกาชับให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
๑.๓ ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
สานักประกันคุณภาพการศึกษากาหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึ กษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในส่วนที่ต้อง
ดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ติดประกาศเอกสารดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ส่วนที่ต้องดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
กาหนดการ
หมายเหตุ
หลักสูตร
รายงานผลการดาเนินงานระดับ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
คณะวิชารวบรวมของทุก
หลักสูตรประจาภาคการศึกษาที่
หลักสูตรส่งให้กับสานัก
๑/๒๕๕๙
ประกันฯ
คณะวิชา
ส่ ง SAR ระดั บ คณะวิ ช าประจ า ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาค
คณะวิชาส่งให้กับสานัก
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ประกันคุณภาพฯ
(๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)
หลักสูตร
รายงานผลการด าเนิ น งานของ
ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดปี
หลักสูตรส่งให้กับผู้ประเมิน
หลั ก สู ต รประจ าปี ก ารศึ ก ษา การศึกษา ๒๕๕๙ (ภายในวันที่ และสานักประกันคุณภาพฯ
๒๕๕๙
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)
สานักประกันฯ จัดประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
ดาเนินการประเมิน
หลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
๒๕๖๐
(๕๐ หลักสูตร)

๓
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
(๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ผู้รับผิดชอบ
คณะวิชา

หลักสูตร/คณะ
วิชา
สานักประกัน
คุณภาพฯ
สานัก/ศูนย์
สานักประกัน
คุณภาพฯ
สานักประกัน
คุณภาพฯ/คณะ
วิชา/หลักสูตร
สานักประกัน
คุณภาพฯ
สานักประกัน
คุณภาพฯ

กิจกรรม
คณะรวบรวมรายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
(ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน) เพื่อจัดทา SAR และส่ง
SAR ระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
กรอกข้อมูล CHE-QA Online
จั ด การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะวิ ช า ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ (๑๒ คณะวิชา)
ส่ง SAR ระดับสานัก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
จั ด การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ ส านั ก ปี
การศึกษา ๒๕๕๙
สานักประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา และนัดหมายหลักสูตร
และคณะวิชา เพื่อกรอก CHE-QA
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ปี
การศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยสยามส่งรายงานการประเมินตนเองและ
ผลการประเมินคุ ณ ภาพภายในยัง สกอ. ผ่า นระบบ
CHE-QA

กาหนดการ
ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๐

หมายเหตุ
ส่งให้กับสานักประกัน
คุณภาพฯ

ภายในเดือนสิงหาคม
๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ – ๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๐
ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐
วันที่ ๑ – ๑๖ กันยายน
๒๕๖๐

สานักประกันคุณภาพฯ
ตรวจสอบ
ดาเนินการประเมิน
ส่งให้กับสานักประกัน
คุณภาพฯ
ดาเนินการประเมิน
สานักประกันคุณภาพฯ
จัดทา SAR ระดับ
มหาวิทยาลัย

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ภายในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๐

๑.๓ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
ค่าส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
๕๙๒
๕๙๒
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๘,๖๑๘
๘,๖๑๘
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และ ค่าตอบแทน
๑๑,๓๐๐
๑๑,๓๐๐
งานสยามนิทัศน์: ค่าอาหาร
๒,๒๕๐
๒,๒๕๐
งานสยามนิทัศน์: โบรชัวร์ ไวนิล
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น
๒๕,๒๖๐
๒๕,๒๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน
เสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) ทุกหลักสูตรรายงานผลการพิจารณาคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ จากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๒) ทุกหลักสูตรติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.๓ ประจาภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙
๓) ทุกหลักสูตรพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และนาส่งคณะวิชาภายในวันศุกร์ ที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โดยอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล และ
นักศึกษาในรายวิชาสัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านวารสารศาสตร์ (๑๔๑-๔๙๒) จัดสัมมนาหัวข้อ "การควบคุม
สื่อเพื่อยกระดับการรายงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์" ขึ้น ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีคุณ
พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ (นักข่าวอิสระ) และ อาจารย์กฤติกา นพรัตน์ (บรรณาธิการข่าว iclicknews.com)
ให้เกียรติเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การรายงานข่าวในยุค โดยสามารถดาเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กาหนดการนาเสนอโครงงานซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในรายวิชาโครงงานด้านวารสารศาสตร์ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มีทั้งหมด ๑๐ โครงงาน
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล โดยอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์สมเกียรติ ศรี
เพ็ ชร พร้ อมด้ วยนั กศึ กษาชั้ นปี ที่ ๔ จ านวน ๕ คนเข้ าร่ วมการอบรมผู้ ผลิ ตการ์ ตู น แอนิ เมชั นกั บทาง
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง จัดโครงการเทศกาลละครนิเทศศาสตร์ PAC PLAY
ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม โดยเป็นการ
แสดงผลงานในรายวิชาโครงงานของนักศึกษา
๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง รายงานผลการพิจารณากรณี นักศึกษาใน
ภาควิชานารูปภาพประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ซึ่งทางภาควิชาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ เรียกนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาตักเตือน และ มีการปรับลดคะแนนในส่วนของรายวิชา
การบริหารจัดการทางการละคร และ ในรายวิชาโครงงาน
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ พิจารณาคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในปี
การศึ กษา ๓/๒๕๕๘ จ านวน ๗๒ โครงงาน และมี มติ เลื อกโครงงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “การวางแผน
ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา” ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี และอาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทร
ไพศาล เป็นผู้ผลิตงานร่วมกับนักศึกษา ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ แก้วกลาง เจ้าของผลงาน โดยกาหนดให้
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายนาเสนอหัวข้อการวิจัยในการต่อยอดในการประชุมครั้งต่อไป

๕
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาศักยภาพในการวิจัย/งานสร้างสรรค์โดยเน้นสาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญโดย
ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มอบหมาย
ให้อาจารย์ประกิจ อาษา ร่วมกับนางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม นักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
เขียนบทความวิจัย โดยต่อยอดจากรายงานวิจัยสหกิจศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในจังหวัดนครปฐมต่อการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัยต่อไป
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ส่ ง เสริ ม การบริก ารวิ ช าการ และร่ว มมือ กับ เครื อ ข่า ยและสถานประกอบการรวมกับ ชุม ชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ โดยอาจารย์
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ได้ดาเนินโครงการการสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชน โดยบูรณาการความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สู่การบริการชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการออกแบบ และผลิตป้าย
ไวนิลเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการรวม ๔ ร้าน ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหลังมอ ร้านข้าวราดแกง
หลังมอ ร้านผลไม้หลังมอ และ ร้านส้มตาพี่ปุ้ย
๒) หลั กสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา โดยอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ได้รับเชิญ จาก
สานักงานอัยการสูงสุดและมูลนิธิเมาไม่ขับให้เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เมาแล้วขับ ใคร
บ้างต้องรับผิดชอบ” เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่พี
อาร์ ๕๙ ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๓ อาคาร
๑๙ โดยการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษารุ่นพี่ ชั้นปีที่ ๔ โดยมีนักศึกษารุ่นน้อง ชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วม
กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ -รุ่น
น้อง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดาเนินการแล้วเสร็จอย่างราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมี
นักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๙๗ คน โดยจากการประเมินผลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกพึง
พอใจในระดับดีมาก คือ ได้คะแนน ๔.๕๗ จากคะแนนเต็ม ๕
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา โดยอาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า ผู้รับผิดชอบงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม นานักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมงานประเพณีแห่งพระธาตุวัดนางชี ในวันพุธ ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคณะวิชา และภาควิชาได้ร่วมกันจัดต่อเนื่องมาเป็นประจาทุกปี
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) ทุกหลักสูตรให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ SWOT ของคณะวิชา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งใน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา
๒) ทุกหลักสูตรเข้าร่วมอบรมจัดการความรู้ (KM) พันธกิจด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “Case study” ในวัน
เสาร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙ – ๗๐๔
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล กาหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๒ ชั้น ๕ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (Block Viral) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
และให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (Block Cartoon) เป็นผู้ดาเนินกิจกรรมทั้งหมด

๖
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
๑) ทุกหลั กสู ตรพิจารณาการจัดกิจกรรมสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทาบันทึกข้อความ โดยกาหนดให้มีการขอตัวอย่างบันทึกข้อความจากคณะฯ มาเป็นต้นแบบของ
บันทึกข้อความที่ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนการและเวลาของการดาเนินการ โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร เป็นผู้ประสานงานหลัก
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานการจัดทาแฟ้มระเบียนประวัติของ
นักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ โดยได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บเอกสารดังกล่าวที่โต๊ะ
หัวหน้าภาควิชา เพื่อพิจารณาก่อนการนาไปใช้งาน
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์พิจารณาปรับโครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) คณะนิเทศศาสตร์มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ออกแบบใบปลิว (Leaflet) เพื่อให้ข้อมูล
คณะนิเทศศาสตร์สาหรับนักเรียนมัธยมปลายในกิจกรรมสยามนิทัศน์
๕) ภาควิชาสื่อดิจิทัลจัดทาเว็บไซต์ของภาควิชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คือ http://digitalmedia.siam.edu
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามนโยบายการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กาหนดให้ระดับหลักสูตรมีผลการประเมินไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑ และ ระดับคณะไม่น้อยกว่า ๔.๐๑ นั้น ทางสานักประกันคุณภาพการศึกษาจัดทาโครงการ QA สัญจร เพื่อ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะวิชา ในการนี้ ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๔๐ คน ประกอบด้วย อาจารย์ ๓๙ คน และ
เจ้าหน้าที่ ๑ คน โดยทางสานักฯ ได้นาส่งผลการทดลองคานวณคะแนนประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มายังคณะ
เรียบร้อยแล้ว
จากการดาเนินการดังกล่าว ทางหลักสูตรเสนอให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาตามฐานข้อมูลของหลักสูตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพื่อความถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ทางคณะได้กาหนดให้ส่งรายงานการประเมินตนเองใน
ระดับหลักสูตรภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การทบทวนแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่ คณะวิชามอบหมายให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงาน
และพัฒนาของคณะนิเทศศาสตร์ ดาเนินการรวบรวมและจัดทาแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น
ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วาระที่
๓.๑ แผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีมติให้หลักสูตรและคณะวิชากาหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้ประเมิน ทั้งนี้จะต้องมีการดาเนินงาน และติดตามผล
การดาเนินงานเพื่อนาผลที่ได้จากการปรับปรุงพัฒนาไปนาเสนอในการประเมินตนเองรอบต่อไป

๗
ในการนี้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ รายงานความคืบหน้าในการจัดทาแผนงานฯ โดยมีการปรับเพิ่มตัวชี้วัดและโครงการที่
คณะดาเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
รวม

จานวนแผนงาน

จานวนตัวชี้วดั

จานวนโครงการ

๒ แผนงาน
๒ แผนงาน
๒ แผนงาน
๒ แผนงาน
๑ แผนงาน
๑ แผนงาน
๑ แผนงาน
๑๑ แผนงาน

๘ ตัวชี้วัด
๕ ตัวชี้วัด
๕ ตัวชี้วัด
๓ ตัวชี้วัด
๒ ตัวชี้วัด
๗ ตัวชี้วัด
๓ ตัวชี้วัด
๓๓ ตัวบ่งชี้

๗ โครงการ
๔ โครงการ
๔ โครงการ
๑ โครงการ
๑ โครงการ
๖ โครงการ
๑ โครงการ
๒๔ โครงการ

งบประมาณ (บาท)
๒๑๘,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๘๑,๐๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ โดยเสนอให้มีการติดตามและสรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
๓.๔ สรุปผลการประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) รายวิชาสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม)
สรุปผลการประลองความสามารถทางวิ ชาการ (Academic Battle) รายวิชาสหกิจศึกษา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ โดยจาแนกตามประเภทของรายงาน ดังนี้
ประเภทงานวิจัย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา
ประเภทโครงงาน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา
ประเภทรายงานการปฏิบัติงาน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา

๘
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณางบประมาณรายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
ประธาน เสนอให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพิจารณางบประมาณสาหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ประจา
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙
มติที่ประชุม กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเสนอค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาเสนอมหาวิทยาลัยผ่านคณะวิชา โดยระบุ
รายวิชา จานวนเงิน และ กิจกรรม ทั้งนี้ให้จัดทาเป็นบันทึกข้อความ โดยกาหนดส่ง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
๔.๒ ทบทวนหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ ปี ๒๕๖๐
ตามที่ คณะวิชากาหนดจัดทาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐ นั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน
หลักสูตรดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ซึ่งจะแยกเป็นกลุ่มวิชาเอก โดยมี
โครงสร้างหลักสูตรรวม ๑๓๑ หน่วยกิต จาแนกเป็นหมวดวิชาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต วิชาแกน ๑๘ หน่วยกิต วิชาเอก ๖๕ หน่วยกิต
และวิชาเสรี ๑๘ หน่วยกิต
๔.๓ การนาเสนอผลงานและผลการดาเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยจะเยี่ยมชมคณะวิชาและหลักสูตรเพื่อผลทางการพัฒนา ดังนั้น มหาวิทยาลัยซึ่ง
เห็นว่าเป็นการดีที่จะให้คณะวิชาแสดงวิสัยทัศน์ โดยกาหนดให้คณบดีและอาจารย์ในคณะวิชาจานวน ๔-๕ คนร่วมนาเสนอข้อมูล
ดังกล่าว โดยกาหนดการนาเสนอในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๐ นั้น ประธานจึงขอมติที่ประชุมเพื่อดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดให้นาเสนอวีดิทัศน์ ๕ - ๗ นาที เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ได้ตามวิสัยทัศน์ โดย
มอบหมายให้อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ จัดทาวีดิทัศน์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวบรวมข้อมูลจากภาควิชาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตรนาส่ง
สรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
เลิกการประชุมเวลา ๑๓.๐๑ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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