
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารประจ าคณะนเิทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๐๑ น. 
ณ ห้องประชมุคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ สุธี  พลพงษ ์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร ์ กรรมการ 
๖. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๗. อาจารยช์โลธร  จันทะวงศ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักด์ิสกุล กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ ลาประชุม 
๒. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์ ลาป่วย 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ ส านักวิชาการแจ้งก าหนดการน าส่งหลักสูตร โดยทางคณะวิชาต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เสร็จสมบูรณ์
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา หลังจากนั้นจึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ทั้งนี้ ประธานจึงเน้นย้ าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรเร่งด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้สามารถน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในเดือนมกราคมและ
สภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 

๑.๑.๒ ส านักวิชาการก าหนดแบบพิจารณาข้อสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเริ่มใช้ในปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากทุกคณะวิชา เพื่อน าเสนอผลงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ตามแบบ
เสนอผลงานที่ก าหนด ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกภาควิชาน าเสนอผลงานของแต่ละภาควิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  



๒ 
 

 
 

๑.๑.๔ สภามหาวิทยาลัยจะเยี่ยมชมคณะวิชาและหลักสูตรเพ่ือผลทางการพัฒนา ดังนั้น มหาวิทยาลัยซึ่งเห็นว่าเป็นการ
ดีที่จะให้คณะวิชาแสดงวิสัยทัศน์ โดยก าหนดให้คณบดีและอาจารย์ในคณะวิชาจ านวน ๔-๕ คนร่วมน าเสนอ
ข้อมูลดังกล่าว รวมเวลาการน าเสนอและถาม-ตอบ ๑๕-๒๐ นาที โดยก าหนดการน าเสนอในช่วงกลางเดือนมกราคม 
๒๕๖๐  

๑.๑.๕ การทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการนี้ ประธานเน้นย้ าให้ผู้จัดท าศึกษาและด าเนินการตามประกาศกระทรวง
ดังกล่าวในประเด็นจ านวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัติของอาจารยใ์นข้อที่ ๑๐ (เอกสารประกอบที่ ๒) 

๑.๒ การงดการจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๐ ของคณะนิเทศศาสตร์ 
 คณะฯ ประกาศงดการจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๐ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยก าชับให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
๑.๓ ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในส่วนที่ต้อง
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ติดประกาศเอกสารดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

ส่วนที่ต้องด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหต ุ

หลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานระดับ
หลักสูตรประจ าภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๕๙ 

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ คณะวิชารวบรวมของทุก
หลักสูตรส่งใหก้ับส านัก

ประกันฯ 
คณะวิชา ส่ง SAR ระดับคณะวิชาประจ า

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
ภายใน ๓๐ วนัหลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
(๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) 

คณะวิชาส่งให้กับส านัก
ประกันคุณภาพฯ 

หลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสู ตรประจ าปี การศึ กษา 
๒๕๕๙ 

ภายใน ๓๐ วนัหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ๒๕๕๙ (ภายในวันที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

หลักสูตรส่งใหก้ับผู้ประเมิน
และส านักประกันคุณภาพฯ 

ส านักประกันฯ จัดประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(๕๐ หลักสูตร) 

ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ด าเนินการประเมิน 

 



๓ 
 

 
 

 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหตุ 

คณะวิชา คณะรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
(ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน) เพื่อจัดท า SAR และส่ง 
SAR ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

ส่งให้กับส านักประกัน
คุณภาพฯ 

หลักสูตร/คณะ
วิชา 

กรอกข้อมูล CHE-QA Online ภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักประกันคุณภาพฯ 
ตรวจสอบ 

ส านักประกัน
คุณภาพฯ 

จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ (๑๒ คณะวิชา) 

วันที่ ๑๖ – ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

ด าเนินการประเมิน 

ส านัก/ศูนย์ ส่ง SAR ระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส่งให้กับส านักประกัน
คุณภาพฯ 

ส านักประกัน
คุณภาพฯ 

จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๙ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 

ด าเนินการประเมิน 

ส านักประกัน
คุณภาพฯ/คณะ
วิชา/หลักสูตร 

ส านักประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา และนัดหมายหลักสูตร
และคณะวิชา เพื่อกรอก CHE-QA 

วันที่ ๑ – ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๐ 

ส านักประกันคุณภาพฯ 
จัดท า SAR ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ส านักประกัน
คุณภาพฯ 

การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

ส านักประกัน
คุณภาพฯ 

มหาวิทยาลัยสยามส่งรายงานการประเมินตนเองและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในยัง สกอ. ผ่านระบบ 
CHE-QA 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

 

๑.๓ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี ้

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อนุมัต ิ ใช้จริง 
ค่าส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ๕๙๒ ๕๙๒ 
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ๘,๖๑๘ ๘,๖๑๘ 
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และ ค่าตอบแทน ๑๑,๓๐๐ ๑๑,๓๐๐ 
งานสยามนิทัศน:์ ค่าอาหาร ๒,๒๕๐ ๒,๒๕๐ 
งานสยามนิทัศน:์ โบรชัวร์ ไวนิล ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๕,๒๖๐ ๒๕,๒๖๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    



๔ 
 

 
 

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน
เสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี ้

๓.๑.๑ การเรยีนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรรายงานผลการพิจารณาคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ จากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
๒) ทุกหลักสูตรติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.๓ ประจ าภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
๓) ทุกหลักสูตรพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และน าส่งคณะวิชาภายในวันศุกร์ 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 โดยสามารถด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างด ี

๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ก าหนดการน าเสนอโครงงานซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในรายวิชาโครงงานด้านวารสารศาสตร ์ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มีทั้งหมด ๑๐ โครงงาน 

๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล โดยอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์สมเกียรติ ศรี
เพ็ชร พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่  ๔ จ านวน ๕ คนเข้าร่วมการอบรมผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันกับทาง
สถานีโทรทัศน ์Thai PBS ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพ ระหว่างวันที ่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 รายงานผลการพิจารณากรณีนักศึกษาใน
ภาควิชาน ารูปภาพประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ซึ่งทางภาควิชาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ เรียกนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาตักเตือน และ มีการปรับลดคะแนนในส่วนของรายวิชา
การบริหารจัดการทางการละคร และ ในรายวิชาโครงงาน 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค ์
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ พิจารณาคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในปี

การศึกษา ๓/๒๕๕๘ จ านวน ๗๒ โครงงาน และมีมติเลือกโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การวางแผน
ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา” ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี และอาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทร
ไพศาล เป็นผู้ผลิตงานร่วมกับนักศึกษา ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ แก้วกลาง เจ้าของผลงาน  โดยก าหนดให้
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายน าเสนอหัวข้อการวิจัยในการต่อยอดในการประชุมครั้งต่อไป 
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๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาศักยภาพในการวิจัย/งานสร้างสรรค์โดยเน้นสาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญโดย
ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์มอบหมาย
ให้อาจารย์ประกิจ อาษา ร่วมกับนางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม นักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
เขียนบทความวิจัย โดยต่อยอดจากรายงานวิจัยสหกิจศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในจังหวัดนครปฐมต่อการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัยต่อไป 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ

ส่งเสริมการบริการวิชาการ และร่วมมือกับเครือข่ายและสถานประกอบการรวมกับชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ โดยอาจารย์
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ได้ด าเนินโครงการการสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชน โดยบูรณาการความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สู่การบริการชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการออกแบบ และผลิตป้าย
ไวนิลเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการรวม ๔ ร้าน ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหลังมอ ร้านข้าวราดแกง
หลังมอ ร้านผลไม้หลังมอ และ ร้านส้มต าพ่ีปุ้ย 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา โดยอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ได้รับเชิญจาก
ส านักงานอัยการสูงสุดและมูลนิธิเมาไม่ขับให้เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เมาแล้วขับ ใคร
บ้างต้องรับผิดชอบ” เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ 

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีพี

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 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ด าเนินการแล้วเสร็จอย่างราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมี
นักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๙๗ คน โดยจากการประเมินผลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกพึง
พอใจในระดับดีมาก คือ ได้คะแนน ๔.๕๗ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา โดยอาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า ผู้รับผิดชอบงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม น านักศึกษาชั้นปทีี่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมงานประเพณีแห่งพระธาตุวัดนางช ีในวนัพุธ ที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคณะวิชา และภาควิชาได้ร่วมกันจัดต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกป ี

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ทุกหลักสูตรให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ SWOT ของคณะวิชา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งใน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา 
๒) ทุกหลักสูตรเข้าร่วมอบรมจัดการความรู้ (KM) พันธกิจด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “Case study” ในวัน

เสาร ์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙ – ๗๐๔  
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๒ ชั้น ๕ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (Block Viral) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (Block Cartoon) เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 
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๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
๑) ทุกหลักสูตรพิจารณาการจัดกิจกรรมสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ  

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดท าบันทึกข้อความ โดยก าหนดให้มีการขอตัวอย่างบันทึกข้อความจากคณะฯ มาเป็นต้นแบบของ
บันทึกข้อความที่ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนการและเวลาของการด าเนินการ โดยมอบหมายให้อาจารย์ธีรวันท์ 
โอภาสบุตร เป็นผู้ประสานงานหลัก 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานการจัดท าแฟ้มระเบียนประวัติของ
นักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ โดยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บเอกสารดังกล่าวที่โต๊ะ 
หัวหน้าภาควิชา เพื่อพิจารณาก่อนการน าไปใช้งาน 

๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์พิจารณาปรับโครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรฯ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔) คณะนิเทศศาสตร์มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ออกแบบใบปลิว (Leaflet) เพื่อให้ข้อมูล
คณะนิเทศศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมปลายในกิจกรรมสยามนิทัศน ์

๕) ภาควิชาสื่อดิจิทัลจัดท าเว็บไซต์ของภาควิชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คือ http://digitalmedia.siam.edu 
มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ การประเมนิคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ตามนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก าหนดให้ระดับหลักสูตรมีผลการประเมินไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑ และ ระดับคณะไม่น้อยกว่า ๔.๐๑ นั้น ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าโครงการ QA สัญจร เพื่อ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะวิชา ในการนี้ ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๔๐ คน ประกอบด้วย อาจารย์ ๓๙ คน และ 
เจ้าหน้าที่ ๑ คน โดยทางส านักฯ ได้น าส่งผลการทดลองค านวณคะแนนประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มายังคณะ
เรียบร้อยแล้ว  
 จากการด าเนินการดังกล่าว ทางหลักสูตรเสนอให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาตามฐานข้อมูลของหลักสูตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพื่อความถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ทางคณะได้ก าหนดให้ส่งรายงานการประเมินตนเองใน
ระดับหลักสูตรภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓ การทบทวนแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ตามที่ คณะวิชามอบหมายให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงาน
และพัฒนาของคณะนิเทศศาสตร์ ด าเนินการรวบรวมและจัดท าแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น  
ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วาระที่ 
๓.๑ แผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีมติให้หลักสูตรและคณะวิชาก าหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้ประเมิน ทั้งนี้จะต้องมีการด าเนินงาน และติดตามผล
การด าเนินงานเพื่อน าผลที่ได้จากการปรับปรุงพัฒนาไปน าเสนอในการประเมินตนเองรอบต่อไป  



๗ 
 

 
 

 ในการนี้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ รายงานความคืบหน้าในการจัดท าแผนงานฯ โดยมีการปรับเพิ่มตัวชี้วัดและโครงการที่
คณะด าเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ จ านวนแผนงาน จ านวนตัวชี้วดั จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ แผนงาน ๘ ตัวชี้วัด ๗ โครงการ ๒๑๘,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๒ แผนงาน ๕ ตัวชี้วัด ๔ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๒ แผนงาน ๕ ตัวชี้วัด ๔ โครงการ ๗๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๒ แผนงาน ๓ ตัวชี้วัด ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑ แผนงาน ๒ ตัวชี้วัด ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ๑ แผนงาน ๗ ตัวชี้วัด ๖ โครงการ ๒๓,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ๑ แผนงาน ๓ ตัวชี้วัด ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๑ แผนงาน ๓๓ ตัวบ่งชี ้ ๒๔ โครงการ ๕๘๑,๐๐๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยเสนอให้มีการติดตามและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

 
๓.๔ สรุปผลการประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) รายวิชาสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม) 
 สรุปผลการประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) รายวิชาสหกิจศึกษา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ โดยจ าแนกตามประเภทของรายงาน ดังนี้ 
 ประเภทงานวิจัย 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก ่สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก ่สาขาวิชาการโฆษณา 
 ประเภทโครงงาน 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก ่สาขาวิชาวิทย-ุโทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก ่สาขาวิชาการโฆษณา 
 ประเภทรายงานการปฏิบัติงาน 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก ่สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก ่สาขาวิชาการโฆษณา 
 
 



๘ 
 

 
 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การพิจารณางบประมาณรายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 

ประธาน เสนอให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพิจารณางบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ประจ า
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเสนอค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาเสนอมหาวิทยาลัยผ่านคณะวิชา โดยระบุ
รายวิชา จ านวนเงิน และ กิจกรรม ทั้งนี้ให้จัดท าเป็นบันทึกข้อความ โดยก าหนดส่ง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
๔.๒ ทบทวนหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ 
 ตามที่ คณะวิชาก าหนดจัดท าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐ นั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน
หลักสูตรดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ซึ่งจะแยกเป็นกลุ่มวิชาเอก โดยมี
โครงสร้างหลักสูตรรวม ๑๓๑ หน่วยกิต จ าแนกเป็นหมวดวิชาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต วิชาแกน ๑๘ หน่วยกิต วิชาเอก ๖๕ หน่วยกิต 
และวิชาเสรี ๑๘ หน่วยกิต 
๔.๓ การน าเสนอผลงานและผลการด าเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่ มหาวิทยาลัยแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยจะเยี่ยมชมคณะวิชาและหลักสูตรเพื่อผลทางการพัฒนา ดังนั้น มหาวิทยาลัยซึ่ง
เห็นว่าเป็นการดีที่จะให้คณะวิชาแสดงวิสัยทัศน์ โดยก าหนดให้คณบดีและอาจารย์ในคณะวิชาจ านวน ๔-๕ คนร่วมน าเสนอข้อมูล
ดังกล่าว โดยก าหนดการน าเสนอในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๐ นั้น ประธานจึงขอมติที่ประชุมเพื่อด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดให้น าเสนอวีดิท ัศน์ ๕ - ๗ นาที เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ได้ตามวิสัยทัศน์ โดย
มอบหมายให้อาจารย์เวทิต ทองจันทร ์จัดท าวีดิทัศน์ดังกล่าว ทั้งนี้ใหร้วบรวมข้อมูลจากภาควิชาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๓.๐๑ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


