
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๒๘ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๓. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์  กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์ กรรมการ 
๗. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม แทน อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล กรรมการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ์) 
๒. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ์) 
๓. อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล) 

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยสยามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ดังนี้ 

- คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
- คณะกรรมการก ากับการลงทุน 
- คณะกรรมการวิชาการ 

๑.๒ การขอเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติม 
 ตามท่ี คณะฯ ไดบ้ันทึกข้อความ ที่ สน ๐๒๐๕/๑๒๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเปิดรายวิชา ๑๔๐-๒๒๓ การ
โฆษณาเบื้องต้น เนื่องจากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยให้การอนุมัติ โดยมีเงื่อนไข “ต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริง ไม่ต่ ากว่า ๑๕ คน”  



๒ 
 

 
 

๑.๓ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Spirit: Light & Shadow” 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ รายงานว่า ตามที่ คณะ
นิเทศศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ก าหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Spirit: Light & 
Shadow” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายตามหัวข้อดังกล่าว และร่วมน าเสนอผลงานเพ่ือคัดเลือกจัดแสดงตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางคณะฯ จะได้บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป  
๑.๔ ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา บันทึกข้อความ ที่ สน ๐๓๐๗/๑๓๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้ง
ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น ทางคณะฯ ได้ติดประกาศไว้ที่บอร์ดของ
คณะฯ พร้อมทั้งส าเนาแจ้งทุกภาควิชา และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ และ/หรือ เกณฑ์แต่ละข้อ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามก าหนดการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
๑.๕ การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายนิเทศศาสตร์ แจ้ง
ก าหนดการจัดการแข่งขันฯ ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๑.๖ การจัดท าแอปพลิเคชันของคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดท าแอปพลิเคชันของคณะนิเทศศาสตร์ รายงานความคืบหน้า 
การด าเนินการ โดยระบุข้อมูลการติดต่ออาจารย์และรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ จึงขอน าเสนอในเบื้องต้นเพ่ือ
รอรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป 
๑.๗ การปฐมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
 มหาวิทยาลัยก าหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ น. 
๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

เร่ือง/โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

กิจกรรมอบรม “การคัดกรองเก็บข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา (วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐) 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวัน
เสาร ์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรจัดสอบโครงงานแล้วเสร็จภายในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐  

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
  ไม่มี 



๓ 
 

 
 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา น าเสนอแผนงานโฆษณาให้แก่ห้องสมุดมารวย ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีบูรณาการเข้ากับรายวิชา ๑๔๓-๓๒๒ การวางแผนสื่อโฆษณา 
๒) สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์สื่อสู่

ชุมชน” โดยเน้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดสามารถผลิตสื่อตามความต้องการของชุมชนได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือ 
กลุ่มร้านค้าโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัยสยาม  

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ จัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการผ่าน

รายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น เพ่ือสืบสานการท าดีตามรอยพ่อ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการด ารงชีวิตของชุมชนบ้านแหลมใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กันยายน ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ ได้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์จ านวน ๖ รายการ ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) อาชีพการท าน้ าตาลมะพร้าว ๒) อาชีพการจับปูแสม ๓) อาชีพการจับ
หอยหลอด ๔) อาชีพการเย็บจาก ๕) อาชีพการท าประมง และ ๖) การสร้างแนวไผ่ชะลอคลื่นชายฝั่ง 

๒) อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ไม่มี 

๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
๑) อาจารย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่คุมสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ การติดตามผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา 
 จากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในรายองค์ประกอบตามพันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปและรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวในการประชุม
ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะประธานคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์ รายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑) มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา ส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๖ โครงการ (ร้อยละ ๘๐) ซึ่งการ
ด าเนินการพบว่า มีกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา ส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการการกับเรียนการ
สอน ๗ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

- กิจกรรมแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชีโชติการาม 
- กิจกรรมโฟโต้แฟร์ ๒๐๑๗ 
- กิจกรรมประลองความสามารถด้านโครงงาน 
- กิจกรรมอบรมการผลิตภาพยนตร์ ครั้งที่ ๕ 
- โครงการจิตอาสา คนทีวีพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ ๓ 
- กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะแสงเงาในงานละคร” 
- กิจกรรมผลิตสื่อเพ่ือชุมชน 



๔ 
 

 
 

๒) มีการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะ อย่างน้อยปีละ ๑ กิจกรรม ซึ่งการด าเนินการพบว่า มีกิจกรรมแสดงผลงานด้าน
ศิลปะ ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมงานโฟโต้แฟร์ ๒๐๑๗ 

๓) มีโครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ กิจกรรม จากการด าเนินการพบว่า มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชีโชติการาม 
- การผลิตสื่อเพ่ือชุมชน 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการติดตามการด าเนินงาน และสะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการนั้น จึง
ขอให้คณะกรรมการแต่ละชุดน าส่งรายงานการประชุม/สรุปผลการด าเนินงานในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาทบทวนแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตามพันธกิจและงานประกันคุณภาพของคณะนิเทศศาสตร์ 
 จากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ มอบหมายให้แต่ละภาควิชาส ารวจและรายงานการใช้ระบบสารสนเทศตามพันธ
กิจหลักในด้านต่าง ๆ รวมถึงงานประกันคุณภาพการศึกษา และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์
ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะวิชาให้สอดคล้องกับภาระงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา 
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตามพันธกิจและงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นสื่อสังคม 
เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการรับ feedback จากนักศึกษา นอกจากนี้ การจัดท าเว็บไซต์ควรแยกส่วนของคณะวิชา
และส่วนงานด้านวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ออกจากกันเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  
มติที่ประชุม เสนอแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

- ก าหนดประเด็นการรับนักศึกษาเข้า บรรจุเป็นวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมฯ  
- ทางคณะฯ จัดท าการเทียบโอนรายวิชา และประสานงานร่วมกับศูนย์รับสมัครนักศึกษา  
- เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษาเพ่ือน าสู่เวทีการประกวด  
- การประชาสัมพันธ์คณะวิชา โดยการน าเสนอผลงานของทั้งอาจารย์และนักศึกษาสู่สาธารณะ 

๔.๒ กิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ในรายวิชาโครงงาน  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ใน

รายวิชาโครงงาน ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ในรายวิชาโครงงาน 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 
๗ อาคาร ๑๙ โดยมีคณบดีและหัวหน้าภาควิชาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
 ส าหรับกลุ่มที่ต้องการน าเสนอผลงานที่เป็นภาพยนตร์ แอนิเมชัน งานแสดงละคร และงานสร้างสรรค์อ่ืน  ๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาผลงาน ขอให้ส่งไฟล์ หรือลิงก์ไฟล์ผลงานดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการพิจารณาภายในวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๑ 



๕ 
 

 
 

 ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย 
- สาขาสื่อดิจิทัล     จ านวน ๒ กลุ่ม 
- สาขาวิชาการโฆษณา    จ านวน ๒ กลุ่ม 
- สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์   จ านวน ๒ กลุ่ม 
- สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง  จ านวน ๑ กลุ่ม 

๔.๓ การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
 ตามท่ี ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้ทางคณะวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๐ และน าส่งภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดการ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว  
มติที่ประชุม มอบหมายผู้ที่รับผิดชอบในแต่ตัวบ่งชี้น าส่งข้อมูลการด าเนินงานมายัง อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ภายในวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงจัดท าร่างน าเสนอต่อคณบดีเพ่ือลงนาม และจัดท ารูปเล่มส่งส านักประกันฯ 
ตามเวลาที่ก าหนด 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ และ หลักสูตร
น าส่งสรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร์ ที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๒๘ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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