
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันศุกร ท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๔ น. 
ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ช้ัน ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผูเขาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยลัทธสิทธิ์ ทวีสุข แทน ผูชวยศาสตราจารยเวทิต ทองจันทร กรรมการ 
๓. อาจารยประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารยพลอยชนก วงศภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารยปยะศักดิ์  ชมจันทร  กรรมการ 
๖. อาจารยมนตศักดิ์  เกษศิรินทรเทพ  กรรมการ 
๗. อาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย กรรมการ 
๘. อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๙. อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผูไมเขาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยสุธี  พลพงษ  ลาออก 
๒. อาจารยชโลธร  จันทะวงศ ลาประชุม 
๓. อาจารยศยามล  ยนตรศักดิ์สกุล ลาประชุม 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
๑. อาจารยเอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ) 
๒. อาจารยธีรวันท โอภาสบุตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ) 
๓. อาจารยปวรรศ จันทรเพ็ญ ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล) 

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ ท้ังนี้ ประธานมีขอสังเกต เรื่อง การระบุ
สาขาวิชาและการเทียบโอนของคณะนิเทศศาสตร ท้ังนี้มอบหมายใหอาจารยเอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน 
ประสานงานรวมกับศูนยรับสมัครนักศึกษาเพ่ือปรับขอมูลใหถูกตอง 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการดําเนินงานตาม "เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน" (Sustainable Development 
Goals - SDGs) ขององคการสหประชาชาติ http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 

๑.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 ตามคําสั่งคณะนิเทศศาสตร ท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมการปรับปรุงหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีกํากับ ดูแลและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียม

ความพรอมสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหมีความทันสมัย และสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงมีรายนามตอไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ศิริกายะ  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเวทิต ทองจันทร กรรมการ 
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๓. อาจารยปยะศักดิ์  ชมจันทร กรรมการ 

๔. อาจารยมนตศักดิ์  เกษศิรินทรเทพ กรรมการ 

๕. อาจารยจารุณี   วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
 จากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีมติใหกลุมวิชาเอกดําเนินการ ดังนี้ 

๑) รวบรวมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับรายวิชาท้ังหมด ซ่ึงเปนชวงคาบเก่ียวระหวางหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๖) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิมหรือลดรายวิชาดังกลาว ท้ังนี้ให
คํานึงถึงความทันสมัย และความสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เปน
สําคัญ สงพรอมศึกษาท่ัวไป 

๒) ระบุผูรับผิดชอบรายวิชาสําหรับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐) ท้ังนี้ใหประสานความรวมมือไปยัง
สาขาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) เพ่ือดําเนินการดังกลาว  

๑.๓ การขออนุมัติปรับปรุงอุปกรณหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 ตามท่ี คณะนิเทศศาสตร บันทึกขอความ ท่ี สน ๐๒๐๕/๔ ถึง ๗ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง
อุปกรณหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (หอง ๑๒-๗๐๗, ๓-๒๐๒, ๑๒-๗๐๘ และหอง IT-นิเทศ) รวม ๔ ฉบับนั้น บัดนี้ ไดรับ
การอนุมัติใหดําเนินการแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ท้ังนี้ มอบหมายใหอาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือติดตามความคืบหนา  
๑.๔ การเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ตามบันทึกขอความ ท่ี สน ๐๓๐๗/๑๕๔ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ จากสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอความ
รวมมือเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใหคณะวิชา/หลักสูตรดําเนินการดังกลาว ดังนี้ 

๑) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําในระบบออนไลนของ สกอ. ผานทาง
เว็บไซต www.employ.mua.go.th ซ่ึงจะตองเก็บขอมูลอยางนอยรอยละ ๗๐ ของผูสําเร็จการศึกษา 

๒) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงจะตองเก็บขอมูลอยางนอย
รอยละ ๒๐ ของผูสําเร็จการศึกษา 

ในการนี้ ทางสํานักประกันคุณภาพการศึกษากําหนดใหดําเนินการติดตามบัณฑิตและสงแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตมายังสํานักประกันฯ ภายในวันพุธ ท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ดังนั้น จึงขอให
ผูรับผิดชอบดําเนินการของแตละภาควิชารายงานผลการดําเนินการดังกลาว ภายในวันเสาร ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
๑.๕ การจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการของเครือขายนิเทศศาสตร 
 จากการประชุมเครือขายนิเทศศาสตร มีมติใหจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ใน
รายวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา ในเบื้องตนไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมดังกลาว ในชวงตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เจาภาพโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น ประธานจึงขอใหภาควิชาจัดสงผลงานนักศึกษาท้ังในรายวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา
ท่ีไดรับรางวัลจากกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการของคณะวิชาเขารวมกิจกรรมดังกลาว  
๑.๖ สหกิจศึกษา 
 อาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย ในฐานะประธาน และผูประสานงานสหกิจศึกษาของคณะนิเทศศาสตร แจงใหท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกับกําหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ถึง ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ และขอความรวมมือใหผูประสานงานสหกิจศึกษาของแตละภาควิชาแจงใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ เขาเรียนตามเวลาท่ีระบุ และเขารวม Google Classroom ซ่ึง
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา ท้ังนี้ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ และขอใหกําชับ
เรื่องการแตงกายท่ีถูกระเบียบ เนื่องจากเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาคะแนนสําหรับรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
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๑.๗ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง เลขานุการคณะนิเทศศาสตร รายงานผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
เหรียญ
รางวัล 

กีฬา รายการ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

Gold 
  
  
  
  
  

เรือพาย 
  
  
  
  
  

เรือยาว 5 ฝพายชาย 200 เมตร 
  
  
  
  
  

เกษมสิทธ์ิ  บริบูรณวศิน  
ฐิตินันท  วงษมั่น นิเทศฯ 
นัสพร  เกิดนอย นิเทศฯ 
จักรกฤษณ  ครองยุต ิ นิเทศฯ 
เฉลิมชัย  เจริญสุข นิเทศฯ 
คมสัน  ยอดลองเมือง นิเทศฯ 

Silver เทควันโด รุนไมเกิน 73 กก. มากกวา 67 กก. แตไมเกิน 73 กก. บุคคลหญิง TATHPICHA  SAKULKITTIYUT  
Silver แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ศุภนิดา  เกตุทอง นิเทศฯ 
Silver เรือพาย แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร เฉลิมชัย  เจริญสุข นิเทศฯ 
Silver เรือพาย คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร เกษมสิทธ์ิ  บริบูรณวศิน  
Silver เรือพาย คยัคสลาลม หญิง 1 คน 200 เมตร ชญานิน  ศรีผดุง  
Silver 

  
  
  
  
  

เรือพาย 
  
  
  
  
  

เรือยาว 5 ฝพายชาย 500 เมตร 
  
  
  
  
  

เกษมสิทธ์ิ  บริบูรณวศิน  
ฐิตินันท  วงษมั่น นิเทศฯ 
นัสพร  เกิดนอย นิเทศฯ 
จักรกฤษณ  ครองยุต ิ นิเทศฯ 
เฉลิมชัย  เจริญสุข นิเทศฯ 
คมสัน  ยอดลองเมือง นิเทศฯ 

Bronze 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บาสเกตบอล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทีมชาย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RASHAD  ALI  
เลอพงษ  กองทวี นิเทศฯ 
ธราเทพ  ตันประสิทธ์ิ นิเทศฯ 
อธิคม  สรรพคง นิเทศฯ 
ชาคริต  มากมสีิริ  
วรุฒิ  สีวะปา  
ธนากานต  ศรีบุญเรือง  
ณัฐสิทธ์ิ  อํ่าเกต ุ นิเทศฯ 
ธีรวัฒน  จันทะจร นิเทศฯ 
นราธิป  บุญเสริม นิเทศฯ 
กิตติศักดิ ์ กันหาสินธ  
จอมพล  ศรีสุข นิเทศฯ 

Bronze 
  

แบดมินตัน 
  

ชายคู 
  

เฉลิมพล  เจรญิกิจอมร นิเทศฯ 
ภานุ  รักมีศรี นิเทศฯ 

Bronze 
  
  
  

แบดมินตัน 
  
  
  

ทีมชาย 
  
  
  

เฉลิมพล  เจรญิกิจอมร นิเทศฯ 
ปฏิภาณ  วนาประเสริฐศักดิ์ นิเทศฯ 
ภานุ  รักมีศรี นิเทศฯ 
กษิพัทธ  ทูลธรรม นิเทศฯ 

Bronze ยูโด รุนนํ้าหนักเกิน 63 กก. แตไมเกิน 70 กก. บุคคลหญิง นิตยา  ชัยสุข นิเทศฯ 
Bronze เรือพาย แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร เฉลิมชัย  เจริญสุข นิเทศฯ 
Bronze 

  
  

เรือพาย 
  
  

คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
  
  

เกษมสิทธ์ิ  บริบูรณวศิน  
ฐิตินันท  วงษมั่น นิเทศฯ 
นัสพร  เกิดนอย นิเทศฯ 

Bronze เรือพาย คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร ชญานิน  ศรีผดุง  

http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101800623892
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1103701174331
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1110200119556
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1110200125076
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1200100509386
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1200101717730
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1103702121762
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1100201368088
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1200100509386
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101800623892
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1110100178941
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101800623892
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1103701174331
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1110200119556
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1110200125076
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1200100509386
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1200101717730
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1000000001042
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1100800898904
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101800899405
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1229900822338
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1310100224011
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1319900488984
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1339900151742
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1349900802662
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1361200209473
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1369900342653
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1419901766308
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1709900674504
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101500927942
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1129700100283
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101500927942
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1104000018211
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1129700100283
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1419901847995
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101500824183
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1200100509386
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101800623892
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1103701174331
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1110200119556
http://www.thanyaburi45.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1110100178941


๔ 
 

 
 

๑.๘ การกําหนดสงขอสอบกลางภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 

 อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร แจงกําหนดการสงขอสอบกลางภาคการศึกษาท่ี 

๒/๒๕๖๐ ภายในวันศุกร ท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๑.๙ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

เร่ือง/โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ (บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 

คาจัดทําวารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน ฉบับท่ี ๒๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ 

รวม ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวัน

พฤหัสบดี ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      

๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 

 เลขาฯ สรุปการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจตาง ๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 

๑) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ นําสงผลการพิจารณาคาคะแนน 

(การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ในวันศุกร ท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ครบทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒) อาจารยเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน นําผูบริหารแบรนด Spella เขามาสรุปงานเพ่ือใหนักศึกษาทํา Viral 

โฆษณา ซ่ึงเปนกิจกรรมในรายวิชาการผลิตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน เม่ือวันเสารท่ี ๒๐ มกราคม หอง 

๑๙ - ๗๐๒  

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสรางสรรค 

  ไมมี 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแกสังคม 

ไมมี  

๓.๑.๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไมมี 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) ความคืบหนาเก่ียวกับการปรับปรุงจอฉายภาพยนตรในหอง ๑๒-๖๐๓ ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยพรอม

ใชงานในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 

๒) ทุกสาขาวิชาสรุปผลการปฏิบัติงานของอาจารยเพ่ือรวบรวมและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

คณะวิชา 

๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ไมมี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



๕ 
 

 
 

๓.๒ สรุปผลการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน 
 ตามท่ี คณะนิเทศศาสตรกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ใน

รายวิชาโครงงาน ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ ในวันศุกร ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หองคณะ
นิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ โดยมีคณบดีและหัวหนาภาควิชารวมเปนคณะกรรมการตัดสินนั้น สรุปผลการประลอง
ความสามารถดังกลาวได ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  
- โครงงานสื่อดิจิทัล ทีมท่ี ๑ 
รางวัลรองชนะเลิศ  

- โครงงานการสื่อสารการแสดง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
- โครงงานการโฆษณา ทีมท่ี ๑ 

รางวัลชมเชย  
- โครงงานวิทย-ุโทรทัศน-ภาพยนตร ทีมท่ี ๑ 
- โครงงานวิทย-ุโทรทัศน-ภาพยนตร ทีมท่ี ๒ 

- โครงงานการโฆษณา ทีมท่ี ๒ 
- โครงงานสื่อดิจิทัล ทีมท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม รับทราบและเสนอใหขยายกิจกรรมดังกลาวสูเครือขายนิเทศศาสตร เพ่ือเปนการเทียบเคียงความสามารถดาน

วิชาการของนักศึกษาระหวางสถาบันสมาชิกเครือขายฯ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
๔.๑ การทบทวนแผนงานของคณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

อาจารยปยะศักดิ์ ชมจันทร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแผนงานฯ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ รอบครึ่งป ดังนี้ 

คณะนิเทศศาสตรมีแผนงานท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยโครงการท้ังหมด ๒๔ 

โครงการ โดยมีโครงการท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินการตลอดปการศึกษา จํานวน ๒๑ โครงการ และมีระยะเวลาดําเนินการ
ในภาคเรียนท่ี ๒ และภาคฤดูรอน จํานวน ๓ โครงการ ดังนั้น จึงสรุปไดวา ท้ัง ๒๔ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยู
ระหวางการดําเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซ่ึงพบวา จากการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ปการศึกษา 

๒๕๖๐ สงผลใหมีแผนงานและโครงการจํานวนหนึ่งท่ีมีความซํ้าซอน ดังนั้น จึงขอใหพิจารณาทบทวนแผนงานดังกลาว 
มติท่ีประชุม ปรับยุทธศาสตรและแผนงาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ จากเดิม ๗ ยุทธศาสตร ๑๐ แผนงาน ปรับเปน ๔ 
ยุทธศาสตร ๕ แผนงาน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางบัณฑิต/หลักสูตรท่ีทันสมัย ประกอบดวย  ๑ แผนงาน ไดแก แผนผลิตบัณฑิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางองคความรู ประกอบดวย ๑ แผนงาน ไดแก แผนสงเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางคนและระบบงาน ประกอบดวย ๑ แผนงาน ไดแก แผนบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางเสริมคุณภาพสังคมไทย ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนบริการวิชาการ และ แผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 และมอบหมายผูรับผิดชอบโครงการทบทวน โดยใหพิจารณาถึงความสอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

แผนงานของคณะฯ และภาระงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ 



๖ 
 

 
 

๔.๒ การเผยแพรความรูดานการประกันคุณภาพภายในคณะวิชา จากการเขารวมโครงการ “นักศึกษากับการประกัน

คุณภาพการศึกษา”  

ตามบันทึกขอความ ท่ี สน ๐๓๐๗/๑๔๓ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากสํานักประกันคุณภาพฯ เรื่อง ขอเชิญสง

นักศึกษาเขารวมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจะจัดข้ึนในวันพุธ ท่ี ๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองสัมมนา ชั้น ๕ อาคาร ๑๒ ท้ังนี้ ใหคณะวิชาสงรายชื่อนักศึกษา ๑๐ คน และอาจารยท่ีปรึกษา ๑ 

คน เขารวมกิจกรรมดังกลาว ภายในวันศุกร ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

ในการนี้ ทางคณะฯ ไดนําสงรายชื่อดังกลาวเรียบรอยแลว โดยมีรายชื่อตอไปนี้ 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๙๗๖๑ ๑๗๑๙ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา สาขาวิชา ชั้นป หมายเลขโทรศัพท 

๑ นางสาวดวงพร แซซ้ิม วิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ๓ ๐๙ ๔๔๔๘ ๔๗๓๗ 

๒ นางสาวจุฑามาศ เสริมสินสุข วิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ๓ ๐๙ ๒๗๖๒ ๔๖๒๖ 

๓ นายเกรียงไกร พรฤษีไตรรัตน วิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ๓ ๐๘ ๕๔๔๔ ๐๕๙๕ 

๔ นางสาวกมลชนก กุลคํา วิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ๓ ๐๙ ๓๘๐๓ ๑๔๑๓ 

๕ นางสาวระดับดาว บุญธิศรี วิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ๓ ๐๙ ๔๘๗๕ ๖๙๕๙ 

๖ นางสาวสุภานัน สุภาภรณสิริ สื่อดิจิทัล ๓ ๐๙ ๔๗๙๕ ๒๕๓๐ 

๗ นางสาวดนตรศรัณย กัลยาณมิตร สื่อดิจิทัล ๓ ๐๘ ๓๓๙๒ ๓๙๖๖ 

๘ นางสาวหทัยภัทร รัตนมงคลพร สื่อดิจิทัล ๓ ๐๙ ๕๗๖๐ ๗๗๘๙ 

๙ นายธนัฐพล เกียรติอาธารชัย สื่อดิจิทัล ๓ ๐๙ ๙๕๕๗ ๒๙๔๖ 

๑๐ นายธนาธิป มาตรวงษ สื่อดิจิทัล ๓ ๐๙ ๘๒๕๓ ๔๑๑๗ 

ท้ังนี้ ทางโครงการกําหนดใหตัวแทนนักศึกษาท่ีเขารวมอบรมสัมมนาจัดดําเนินโครงการ โดยนําความรูท่ีไดรับเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาไปเผยแพรภายในคณะวิชาในรูปแบบตาง ๆ และสงสรุปผลการดําเนินโครงการมายังสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธ ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรม

ดังกลาวเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการใหแกนักศึกษาตอไป 

มติท่ีประชุม เนื่องจากขอจํากัดเรื่องระยะเวลาดําเนินการ และ งบประมาณ ประกอบกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการดังกลาว

เปนนักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร และสื่อดิจิทัล ซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีมีรายวิชาปฏิบัติคอนขางมาก และ

นักศึกษาจะตองเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูรอน ดังนั้น จึงเสนอใหทําสื่อเผยแพร

ความรูดานการประกันคุณภาพในประเด็นเก่ียวกับ “วงจรคุณภาพ PDCA กับการทํางานดานนิเทศศาสตร” ในรูปแบบของ

อินโฟกราฟก โดยเผยแพรทางสื่อออนไลนของคณะฯ โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ชั้นปท่ี ๑ 

๔.๓ การติดตามผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 ตามท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษานําสงแบบตรวจสอบผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/

๒๕๖๐ เพ่ือใหหลักสูตรไดติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานของตนเองในรอบครึ่งปการศึกษา และกําหนดใหนําสง

ภายในวันพุธ ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ นั้น จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการดังกลาว  

มติท่ีประชุม มอบหมายผูท่ีรับผิดชอบในแตตัวบงชี้กรอกขอมูลการดําเนินงานตามแบบตรวจสอบผลการดําเนินงานระดับ

หลักสูตร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ และนําสงไฟลขอมูลดังกลาวมายัง อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล ภายในวันท่ี ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงนําเสนอตอคณบดี และนําสงสํานักประกันฯ ตามเวลาท่ีกําหนด 



๗ 
 

 
 

๔.๔ การจดแจงลิขสิทธิ์ 

 ตามเกณฑคุณภาพระดับคณะวิชา องคประกอบท่ี ๒ ดานการวิจัย ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ขอ ๖ “มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ

คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด” ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการ

ตามเกณฑคุณภาพดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางในการดําเนินการดังกลาว  

มติท่ีประชุม เสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือเปนกลไกในการดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ดังนี้ 

- อาจารยมนตศักดิ์ เกษศิรินทรเทพ  ประธานกรรมการ 

- อาจารยเวทิต  ทองจันทร  รองประธานกรรมการ 

- อาจารยณัฏฐพล  อมรทัต   กรรมการ 

- อาจารยสุริยะ  ฉายะเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการการรับและเตรียมความพรอมนักศึกษา 

ตามเกณฑคุณภาพระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี ๓ นักศึกษา ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ๑) การ

รับนักศึกษา และ ๒) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการรับและเตรียมความพรอมนักศึกษา เพ่ือเปนกลไกใน

การดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มติท่ีประชุม เสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการการรับและเตรียมความพรอมนักศึกษา ดังนี้ 

- อาจารยณัฐวุฒิ  สิงหหนองสวง  ประธานกรรมการ 

- อาจารยลัทธสิทธิ์  ทวีสุข   กรรมการ 

- อาจารยเจตนจันทร เกิดสุข   กรรมการ 

- อาจารยปวรรศ  จันทรเพ็ญ  กรรมการ 

- อาจารยเอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖ การคัดเลือกนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอาสาเลิกบุหรี่ 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดกิจกรรมอาสาเลิกบุหรี่ โดยขอความรวมมือมายังคณะฯ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมดังกลาว จํานวน ๔ คน ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม มอบหมายใหแตละสาขาวิชาแจงขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมอาสาเลิกบุหรี่ใหนักศึกษาทราบ พรอมท้ัง

ขออาสาสมัครเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
 
กอนปดการประชุม ท่ีประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปใน วันศุกร ท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๑ และ หลักสูตรนําสง
สรุปสาระสําคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๓๔ น. 
 
  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผูตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม 


