รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๒ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
๒. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข แทน รองศาสตราจารย์สุธี
๓. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
๖. อาจารย์เวทิต
ทองจันทร์
๗. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
๘. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
๙. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
๑๐. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๑๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. อาจารย์ประกิจ
อาษา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี

ประธานกรรมการ
พลพงษ์ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ลาประชุม

เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ สรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อสอบกลางภาคปลายภาค ดังนี้
๑) กลุ่มวิชาเฉพาะ เมื่ออาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบแล้วให้นาข้อสอบเสนอหัวหน้าภาควิชา และคณบดี
กลั่นกรองตามลาดับ จากนั้นเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและส่งให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้
ไข และเสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณา (เฉพาะข้อสอบปลายภาค)
จากนั้นเสนอคณบดีเป็นผู้ลงนามภายหลังอาจารย์ทาการแก้ไขข้อสอบ/คะแนน ตามมติคณะกรรมการฯ
เรียบร้อยแล้ว
๒) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐาน เมื่ออาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบแล้วนาข้อสอบเสนอหัวหน้า
ภาควิชา และคณะบดีของเจ้าของวิชาเป็นผู้กลั่นกรอง ตามลาดับ หากมีการแก้ไขให้อาจารย์ผู้สอนทาการ
แก้ไขและเสนอคณบดีลงนามรับทราบหลังการแก้ไข

๒
ในการนี้ ทางสานักวิชาการได้ดาเนินการปรับแก้แบบการบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยจะ
นามาใช้ในการดาเนินการพิจารณาข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคต่อไป
๑.๑.๒ คณะศิลปศาสตร์เสนอเกณฑ์การตัดเกรดให้ที่ประชุมพิจารณา โดยกาหนดไว้ ๘ เกณฑ์ (เอกสารประกอบที่ ๑)
๑.๑.๓ สานักวิชาการเสนอการใช้โปรแกรม siamu book ซึ่งเป็นแอพลิเคชัน book shelf โดยมีอาสาสมัครในการ
ทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าว ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะการแสดง คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
๑.๑.๔ สานักวิชาการรายงานการนาส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการนี้ ทางคณะนิเทศ
ศาสตร์ได้นาส่งครบทุกหลักสูตร
๑.๑.๕ มหาวิทยาลัยขอให้ทางคณะนิเทศศาสตร์นาส่งรายชื่อโรงเรียนที่ทางคณะฯ โดยภาควิชาการโฆษณา และ การ
ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อสื่อสารการตลาด
๑.๒ การประลองความสามารถทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์กาหนดจัดการประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ด้านการประชาสัมพันธ์ ในวัน
เสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๑๔๐ คน ประกอบด้วย อาจารย์ ๒๐ คน
กรรมการ ๑๐ คน และ นักศึกษา ๑๑๐ คน จากสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ๑๐ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยเนชั่น ในการนี้ได้รับ
เกียรติจาก หม่อมหลวงอัจฉราพร ณ สงขลา ประธานมูลนิธินิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์บารุงสุข สีหอาไพ เป็นวิทยากร และ
กรรมการร่วมกับบุคลากรจากมูลนิธิฯ อีก ๙ คน โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง"การสื่อสารในภาวะวิกฤต" ในช่วงเช้า
และ กิจกรรมประลองความสามารถในช่วงบ่าย สาหรับงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์
บารุงสุข สีหอาไพ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ sugar pearly จานวน ๕,๓๒๐ บาท (ห้าพันสามร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน)
๑.๓ การจัดหาผู้สอนแทนในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
เนื่องจากอาการป่วยของอาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน์ ผู้สอนในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร จึงไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกตินั้น ทางคณะฯ จึงมอบหมายให้อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า และ อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาดังกล่าวแทนจนกว่าอาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน์ จะสามารถกลับมาสอนได้
ตามปกติ
๑.๔ กาหนดส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งกาหนดการส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม
ตามที่ คาสั่งมหาวิทยาลัยสยาม ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
สยาม กาหนดแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ในฐานะคณบดี ดารงตาแหน่งกรรมการอานวยการ และ
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งมีว าระการปฏิบัติงาน ๒ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๐ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
๑.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ตามที่ คาสั่งมหาวิทยาลัยสยาม ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
กาหนดแต่งตั้งให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ดารงตาแหน่งกรรมการ ซึ่งมีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๖๐

๓
๑.๗ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๐
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
โครงการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเริ่มต้นเขียนบทละคร เพื่อใช้ในงานการ์ตูน วัน
๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
เสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
ค่าพาหนะ รับ-ส่ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันศุกร์ ที่
๖๐๐
๖๐๐
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
ค่าวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องการเขียน
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
บทละครโทรทัศน์ วันอังคาร ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
ค่าจัดทาจดหมายข่าวนิเทศสาส์น (ฉบับประจาเดือนมกราคม)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๒,๖๐๐
๙,๖๐๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ ๒ วาระที่ ๑.๕ แก้ไขตัวเลขงบประมาณใช้จริงในตารางสรุปการเงิน จากเดิม “๕๙๒” เป็น “๑,๘๐๐”
และ “๘,๖๑๘” เป็น “๖๐๐”
- หน้าที่ ๔ วาระที่ ๓.๑.๒ ข้อ ๑) บรรทัดที่ ๕ แก้ไขคาผิดจากเดิม “นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ชั้นปีที่ ๔ จานวน ๑...”
เป็น “นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ชั้นปีที่ ๔ จานวน ๑ ทีม...”
- หน้าที่ ๔ วาระที่ ๓.๑.๔ ข้อ ๑) บรรทัดที่ ๓ แก้ไขคาผิดจากเดิม “มหาวิทยาราชพฤกษ์” เป็น “มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) ทุกหลักสูตรส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ใน
รายวิชาโครงงาน ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
๒) ทุกหลักสูตรรายงานผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) และ มคอ.๕ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๓) ทุกหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่ได้จากการประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรจาก
ทางคณะวิชา

๔
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กาชับให้ผู้สอนเผยแพร่รายละเอียดในมคอ.๓
ให้ผู้เรียนทราบ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องทาการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่ได้ระบุไว้ใน
มคอ.๕ และ มคอ.๖ พร้อมทั้งรายงานการปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการประจาหลักสูตรติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ในมคอ.๓ โดย
จะมีการประชุมติดตาม ทบทวน และประเมินผลต่อไป
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและกาชับคณาจารย์ในภาควิชาฯ
เกี่ยวกับการรักษามาตรฐานการสอนและพัฒนาให้ดีกว่าเดิม รวมไปถึงเนื้อหาการสอนให้เน้นความ
ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมในการสอนจะต้องตอบสนองเนื้อหาของรายวิชา ไม่น่าเบื่อ
และจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และที่สาคัญจะต้องมีการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามแผนการสอนที่กาหนดไว้ใน มคอ.๓ ของแต่ละรายวิชาเป็นสาคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้กาหนดไว้ โดยพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่กาหนดต้อง
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะฯ ได้กาหนดไว้ รวมถึงตระหนักเรื่องของจริยธรรม
และจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ที่ดี โดยกาชับให้อาจารย์ทุกท่านยึดถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล โดยอาจารย์เวทิต ทองจันทร์ และอาจารย์กัญฉกาจ
ตระการบุญชัย เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ณ
ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์ โดยอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข นา
นักศึกษากลุ่มโทรทัศน์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ Workpoint Studio ในรายการเท่ง โหน่ง วันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๙
๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอุปกรณ์
การศึกษาและห้องเรียน โดยมีมติให้จัดทาหนังสือสอบถามความคืบหน้ากับหน่วยงานอาคารสถานที่
Digital Media Center โดยตรง
๙) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์ กาหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษารุ่นที่ ๕ ในวันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
๑๐) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง โดยอาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ จัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง การแต่งหน้าเอฟเฟคและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ ยวชาญ
ในเรื่องดังกล่าวมาเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ ๓ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๒.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์ รายงานผลการนาส่งผลงานนักศึกษา
เข้าประกวด ดังนี้
- นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ @
สคบ. จัดโดยสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๑ และรางวั ล ชมเชย จากการประกวด
“PHYATHAI 3 VIRAL CLIP CHALLENGE 2016” ของโรงพยาบาลพญาไท ประกาศผลวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๙

๕
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการบริหารงานภาพยนตร์และเผยแพร่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาด
ภาพยนตร์ ขั้นตอนการตลาด และ การสร้างสรรค์กลยุท ธ์ทางการตลาดสาหรับภาพยนตร์ โดยทางเอ็ม
พิคเจอร์ ได้ขอความร่วมมือให้ทางอาจารย์ภาพยนตร์จัดนักศึกษาจานวน ๑๐๐ คน เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง
“มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ” ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีคอน บางแค ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ มีมติให้
ดาเนินการในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ช่วงบ่ายโดยมีนักศึกษาภาพยนตร์ทั้งปี ๓ และ ปี ๔ เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการหนั ง สื อ พิ ม พ์ การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ ดิ จิ ทั ล และวิ ท ยุ โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ส่งอาจารย์ผู้แทนเข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่กับทางมหาวิทยาลัย
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล โดยอาจารย์เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์กัญฉกาจ ตระการ
บุญชัย และอาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร นานักศึกษา Block Cartoon ชั้นปีที่ ๔ ไปร่วมจัดกิจกรรมแสดง
ภาพถ่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโครงการหลวง ภายใต้ ชื่ อ “ศาสตราแห่ ง องค์ ม หาราชั น ” ณ ชั้ น M
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) ทุกหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยผลการประเมินตามเกณฑ์ของ
สกอ. ของทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกาหนดคือ
๓.๕๑ ทั้งนี้มี ๑ หลักสูตรคือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ที่ อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก คือ คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒ (คะแนนเต็ม ๕)
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พิจารณาแบ่งภาระงานของอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งภาระการสอน และภาระงานด้านอื่น ๆ โดยมีมติให้ดาเนินการคงเดิม เนื่องจากการดาเนินการที่
ผ่านมาเป็นไปด้วยดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการพิจารณาแผนการดาเนินงาน
ประจาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์ กาหนดให้สร้างเพจเฉพาะเพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ในภาควิชากับทางคณะวิชา รวมถึงการรวบรวมหลักฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่สานักประกันคุณภาพการศึกษากาหนดให้คณะวิชารวบรวมรายงานการดาเนินงานระดับหลักสูตรและจัดทา
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชาประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อรับการประเมินฯ นั้น ทางสานักฯ ได้บันทึก
ข้อความ ที่ สน ๐๓๐๗/๑๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอรายชื่อผู้แทนจากคณะวิชาเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งในการประเมินฯ ดังกล่าวจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน ๓ ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการกลาง ๒ ท่าน และผู้แทนจากคณะวิชา ๑ ท่าน โดยตรวจประเมนจากเล่มรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) และถ้าพบประเด็นปัญหาจึงจะนัดหมายเข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรและคณะวิชาต่อไป

๖
ในการนี้ ทางสานักประกันคุณภาพฯ จึงขอให้ส่งผู้แทนจากคณะวิชา ๒ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพและมีประสบการณ์ในการประเมิน เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพโดยการตรวจประเมินจากเล่มรายงานฯ
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยให้ส่งรายชื่อภายในวันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่ ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จานวน ๒ ท่าน เพื่อนาส่งสานักประกันคุณภาพฯ
ตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ทางสานักฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ทาหน้าที่เป็นกรรมการกลางในการประเมินฯ
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ และอาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล ทาหน้าที่ดังกล่าว
๓.๓ สรุปแผนปฏิบัติการของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ตามนโยบายของคณะนิเทศศาสตร์ กาหนดให้รายงานสรุปแผนการปฏิบัติการของคณะนิเทศศาสตร์ทุกภาคการศึกษา
เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในระหว่างปีการศึกษานั้น
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ สรุปผลการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์กาหนดจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) รายวิชาโครงงาน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ นั้น ทุกภาควิชาส่ง
ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภาควิชาละ ๒ ทีม รวม ๑๒ ทีม ซึ่งปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑
ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
รางวัลชมเชย
ภาควิชาการสื่อสารการแสดง
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้จัดกิจกรรมต่อไป เพื่อเป็นการเทียบเคียงความสามารถทางวิชาการในระดับหลักสูตร
๓.๕ สรุปผลการเข้าร่วมโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่สานักประกันกาหนดให้คณะวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา” ในวันพุธ ที่ ๑ และวันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคาร ๑๒ และ เข้า
ร่วมประกวดโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นัน้
ทางคณะฯ ได้เสนอรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จานวน ๑๐ คน โดยมีอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เป็นที่
ปรึกษา พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตลอดระยะเวลาครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้
จะมีการประกวดโครงการ โดยนาเสนอผลการดาเนินโครงการซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และการสร้างเครือข่าย ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ Hall of Fame ชั้น ๑ อาคาร ๑๙
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดงานปัจฉิมนิเทศระดับหลักสูตร
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยระบุให้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา นั้ น จึงขอให้พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว

๗
มติที่ประชุม กาหนดให้ทางหลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยให้เน้นสาระเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นสาคัญ และให้สรุปผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวของแต่ละ
หลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ โดยกาหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
เมษายน ๒๕๖๐
๔.๒ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้คณะวิชามีหน้าที่หลักในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเน้นการควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ซึ่งภาระงานหลัก คือ การจัดการเรียนการ
สอนนั้น จึงขอให้ที่ประชุมกาหนดแนวทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ความสาคัญต่อการสอนโดยจะต้องดาเนินการสอนให้ครบตาม มคอ.๓ และ
ห้ามละเลยเพิกเฉยต่อภาระงานสอนดังกล่าว ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ตรวจสอบการดาเนินการ
ดังกล่าว
๔.๓ การพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด)
ตามที่ คณะศิลปะศาสตร์เสนอเกณฑ์การตัดเกรด โดยจาแนกเป็น ๘ เกณฑ์ (วาระที่ ๑.๑.๑) นั้น ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดให้พิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) โดยอิงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเป็นหลักสาหรับรายวิชาเฉพาะ
ในหลักสูตร
๔.๔ การใช้โปรแกรม siamu book
จากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอให้ใช้โปรแกรม siamu book เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะหัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล ศึกษาและติดต่อกับ ผศ.สุภาพร พงษ์มณี
ผู้อานวยการสานักวิชาการ เพื่อดาเนินการดังกล่าว แล้วรายงานผลการดาเนินการในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๕ แนวทางการดาเนินการด้านพฤติกรรมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ตามที่ สานักกิจการนักศึกษาแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร์ ณ บริเวณชั้น ๕ อาคาร ๑๒ นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม
มอบหมายให้อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะหัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล และ รองผู้อานวยการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีห้องทางานอยู่ในบริเวณดังกล่าว ดาเนินการจัดกิจกรรม/สื่อรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตร
นาส่งสรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๓๒ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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