รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกร ที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๔ น.
ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)

รายชื่อผูเขาประชุม
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
รายชื่อผูไมเขาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสุธี
พลพงษ
ลาออก
๒. อาจารยชโลธร
จันทะวงศ
ลาประชุม
๓. อาจารยศยามล
ยนตรศักดิ์สกุล
ลาประชุม
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. อาจารยเอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ)
๒. อาจารยธีรวันท
โอภาสบุตร
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ)
๓. อาจารยปวรรศ
จันทรเพ็ญ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศรั บ นั กศึ กษา ภาคการศึก ษาที่ ๑/๒๕๖๑ ทั้ง นี้ ประธานมี ขอสังเกต เรื่อง การระบุ
สาขาวิ ช าและการเที ย บโอนของคณะนิ เ ทศศาสตร ทั้ ง นี้ ม อบหมายให อ าจารย เ อกสิ ท ธิ์ อวยชั ย วั ฒ น
ประสานงานรวมกับศูนยรับสมัครนักศึกษาเพื่อปรับขอมูลใหถูกตอง
๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการดําเนินงานตาม "เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development
Goals - SDGs) ขององคการสหประชาชาติ http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
๑.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจํา ปการศึกษา
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ตามคําสั่งคณะนิเทศศาสตร ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมการปรับปรุงหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยมีหนาที่กํากับ ดูแลและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหมีความทันสมัย และสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทังนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายนามตอไปนี้
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยเวทิต
ทองจันทร
กรรมการ

๒
๓. อาจารยปยะศักดิ์
ชมจันทร
กรรมการ
๔. อาจารยมนตศักดิ์
เกษศิรินทรเทพ กรรมการ
๕. อาจารยจารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีมติใหกลุมวิชาเอกดําเนินการ ดังนี้
๑) รวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายวิชาทั้งหมด ซึ่งเปนชวงคาบเกี่ยวระหวางหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๖) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดรายวิชาดังกลาว ทั้งนี้ให
คํานึงถึงความทันสมัย และความสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เปน
สําคัญ สงพรอมศึกษาทั่วไป
๒) ระบุผูรับผิดชอบรายวิชาสําหรับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐) ทั้งนี้ใหประสานความรวมมือไปยัง
สาขาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) เพื่อดําเนินการดังกลาว
๑.๓ การขออนุมัติปรับปรุงอุปกรณหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร บันทึกขอความ ที่ สน ๐๒๐๕/๔ ถึง ๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง
อุปกรณหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (หอง ๑๒-๗๐๗, ๓-๒๐๒, ๑๒-๗๐๘ และหอง IT-นิเทศ) รวม ๔ ฉบับนั้น บัดนี้ ไดรับ
การอนุมัติใหดําเนินการแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ทั้งนี้ มอบหมายใหอาจารยผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตามความคืบหนา
๑.๔ การเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
ตามบันทึกขอความ ที่ สน ๐๓๐๗/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ จากสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอความ
รวมมือเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใหคณะวิชา/หลักสูตรดําเนินการดังกลาว ดังนี้
๑) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําในระบบออนไลนของ สกอ. ผานทาง
เว็บไซต www.employ.mua.go.th ซึ่งจะตองเก็บขอมูลอยางนอยรอยละ ๗๐ ของผูสําเร็จการศึกษา
๒) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะตองเก็บขอมูลอยางนอย
รอยละ ๒๐ ของผูสําเร็จการศึกษา
ในการนี้ ทางสํานักประกันคุณภาพการศึกษากําหนดใหดําเนินการติดตามบัณฑิตและสงแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตมายังสํานักประกันฯ ภายในวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ดังนั้น จึงขอให
ผูรับผิดชอบดําเนินการของแตละภาควิชารายงานผลการดําเนินการดังกลาว ภายในวันเสาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๑.๕ การจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการของเครือขายนิเทศศาสตร
จากการประชุมเครือขายนิเทศศาสตร มีมติใหจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ใน
รายวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา ในเบื้องตนไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมดังกลาว ในชวงตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เจาภาพโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น ประธานจึงขอใหภาควิชาจัดสงผลงานนักศึกษาทั้งในรายวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา
ที่ไดรับรางวัลจากกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการของคณะวิชาเขารวมกิจกรรมดังกลาว
๑.๖ สหกิจศึกษา
อาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย ในฐานะประธาน และผูประสานงานสหกิจศึกษาของคณะนิเทศศาสตร แจงใหที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับกําหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึง ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๑ และขอความรวมมือใหผูประสานงานสหกิจศึกษาของแตละภาควิชาแจงใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ เขาเรียนตามเวลาที่ระบุ และเขารวม Google Classroom ซึ่ง
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ และขอใหกําชับ
เรื่องการแตงกายที่ถูกระเบียบ เนื่องจากเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาคะแนนสําหรับรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

๓
๑.๗ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง เลขานุการคณะนิเทศศาสตร รายงานผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ดังนี้
เหรียญ
รางวัล
Gold

เรือพาย

Silver
Silver
Silver
Silver
Silver
Silver

เทควันโด
แบดมินตัน
เรือพาย
เรือพาย
เรือพาย
เรือพาย

กีฬา

รายการ
เรือยาว 5 ฝพายชาย 200 เมตร

รุนไมเกิน 73 กก. มากกวา 67 กก. แตไมเกิน 73 กก. บุคคลหญิง
หญิงเดี่ยว
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัคสลาลม หญิง 1 คน 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝพายชาย 500 เมตร

Bronze บาสเกตบอล ทีมชาย

Bronze

แบดมินตัน ชายคู

Bronze

แบดมินตัน ทีมชาย

Bronze
Bronze
Bronze

ยูโด
เรือพาย
เรือพาย

รุนน้ําหนักเกิน 63 กก. แตไมเกิน 70 กก. บุคคลหญิง
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร

Bronze

เรือพาย

คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร

ชื่อ-นามสกุล
เกษมสิทธิ์ บริบูรณวศิน
ฐิตินันท วงษมั่น
นัสพร เกิดนอย
จักรกฤษณ ครองยุติ
เฉลิมชัย เจริญสุข
คมสัน ยอดลองเมือง
TATHPICHA SAKULKITTIYUT
ศุภนิดา เกตุทอง
เฉลิมชัย เจริญสุข
เกษมสิทธิ์ บริบูรณวศิน
ชญานิน ศรีผดุง
เกษมสิทธิ์ บริบูรณวศิน
ฐิตินันท วงษมั่น
นัสพร เกิดนอย
จักรกฤษณ ครองยุติ
เฉลิมชัย เจริญสุข
คมสัน ยอดลองเมือง
RASHAD ALI
เลอพงษ กองทวี
ธราเทพ ตันประสิทธิ์
อธิคม สรรพคง
ชาคริต มากมีสิริ
วรุฒิ สีวะปา
ธนากานต ศรีบุญเรือง
ณัฐสิทธิ์ อ่ําเกตุ
ธีรวัฒน จันทะจร
นราธิป บุญเสริม
กิตติศักดิ์ กันหาสินธ
จอมพล ศรีสุข
เฉลิมพล เจริญกิจอมร
ภานุ รักมีศรี
เฉลิมพล เจริญกิจอมร
ปฏิภาณ วนาประเสริฐศักดิ์
ภานุ รักมีศรี
กษิพัทธ ทูลธรรม
นิตยา ชัยสุข
เฉลิมชัย เจริญสุข
เกษมสิทธิ์ บริบูรณวศิน
ฐิตินันท วงษมั่น
นัสพร เกิดนอย
ชญานิน ศรีผดุง

สังกัด
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ

นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ

นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ

๔
๑.๘ การกําหนดสงขอสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร แจงกําหนดการสงขอสอบกลางภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๐ ภายในวันศุกร ที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๑.๙ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง/โครงการ
คาจัดทําวารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน ฉบับที่ ๒๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐)
รวม

งบประมาณ เบิกจายจริง
อนุมัติ (บาท) (บาท)
๓๖,๕๐๐
๓๖,๕๐๐
๓๖,๕๐๐
๓๖,๕๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจตาง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ นําสงผลการพิจารณาคาคะแนน
(การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ในวันศุกร ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ครบทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๒) อาจารยเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน นําผูบริหารแบรนด Spella เขามาสรุปงานเพื่อใหนักศึกษาทํา Viral
โฆษณา ซึ่งเปนกิจกรรมในรายวิชาการผลิตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน เมื่อวันเสารที่ 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) ความคืบหนาเกี่ยวกับการปรับปรุงจอฉายภาพยนตรในหอง ๑๒-๖๐๓ ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยพรอม
ใชงานในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
๒) ทุกสาขาวิชาสรุปผลการปฏิบัติงานของอาจารยเพื่อรวบรวมและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
คณะวิชา
๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

๕
๓.๒ สรุปผลการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน
ตามที่ คณะนิเทศศาสตรกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ใน
รายวิชาโครงงาน ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันศุกร ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หองคณะ
นิเทศศาสตร ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ โดยมีคณบดีและหัวหนาภาควิชารวมเปนคณะกรรมการตัดสินนั้น สรุปผลการประลอง
ความสามารถดังกลาวได ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
- โครงงานสื่อดิจิทัล ทีมที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศ
- โครงงานการสื่อสารการแสดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
- โครงงานการโฆษณา ทีมที่ ๑
รางวัลชมเชย
- โครงงานวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ทีมที่ ๑
- โครงงานวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร ทีมที่ ๒
- โครงงานการโฆษณา ทีมที่ ๒
- โครงงานสื่อดิจิทัล ทีมที่ ๒
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอใหขยายกิจกรรมดังกลาวสูเครือขายนิเทศศาสตร เพื่อเปนการเทียบเคียงความสามารถดาน
วิชาการของนักศึกษาระหวางสถาบันสมาชิกเครือขายฯ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การทบทวนแผนงานของคณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารยปยะศักดิ์ ชมจันทร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแผนงานฯ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ รอบครึ่งป ดังนี้
คณะนิ เ ทศศาสตร มีแผนงานที่ ส อดคล องตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดว ยโครงการทั้ งหมด ๒๔
โครงการ โดยมีโครงการที่มีระยะเวลาในการดําเนินการตลอดปการศึกษา จํานวน ๒๑ โครงการ และมีระยะเวลาดําเนินการ
ในภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูรอน จํานวน ๓ โครงการ ดังนั้น จึงสรุปไดวา ทั้ง ๒๔ โครงการ คิดเปน รอยละ ๑๐๐ อยู
ระหวางการดําเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซึ่งพบวา จากการที่มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ปการศึกษา
๒๕๖๐ สงผลใหมีแผนงานและโครงการจํานวนหนึ่งที่มีความซ้ําซอน ดังนั้น จึงขอใหพิจารณาทบทวนแผนงานดังกลาว
มติ ที่ ป ระชุ ม ปรั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงาน ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ จากเดิ ม ๗ ยุ ท ธศาสตร ๑๐ แผนงาน ปรั บ เป น ๔
ยุทธศาสตร ๕ แผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางบัณฑิต/หลักสูตรที่ทันสมัย ประกอบดวย ๑ แผนงาน ไดแก แผนผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางองคความรู ประกอบดวย ๑ แผนงาน ไดแก แผนสงเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางคนและระบบงาน ประกอบดวย ๑ แผนงาน ไดแก แผนบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางเสริมคุณภาพสังคมไทย ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนบริการวิชาการ และ แผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และมอบหมายผูรับผิดชอบโครงการทบทวน โดยใหพิจารณาถึงความสอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
แผนงานของคณะฯ และภาระงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ

๖
๔.๒ การเผยแพรความรูดานการประกันคุณภาพภายในคณะวิชา จากการเขารวมโครงการ “นักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา”
ตามบันทึกขอความ ที่ สน ๐๓๐๗/๑๔๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากสํานักประกันคุณภาพฯ เรื่อง ขอเชิญสง
นักศึกษาเขารวมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจะจัดขึ้นในวัน พุธ ที่ ๗
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองสัมมนา ชั้น ๕ อาคาร ๑๒ ทั้งนี้ ใหคณะวิชาสงรายชื่อนักศึกษา ๑๐ คน และอาจารยที่ปรึกษา ๑
คน เขารวมกิจกรรมดังกลาว ภายในวันศุกร ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ในการนี้ ทางคณะฯ ไดนําสงรายชื่อดังกลาวเรียบรอยแลว โดยมีรายชื่อตอไปนี้
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๙๗๖๑ ๑๗๑๙
ที่
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา
สาขาวิชา
ชั้นป
หมายเลขโทรศัพท
๑ นางสาวดวงพร
แซซิ้ม
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
ทั้งนี้ ทางโครงการกําหนดใหตัวแทนนักศึกษาที่เขารวมอบรมสัมมนาจัดดําเนินโครงการ โดยนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาไปเผยแพรภายในคณะวิชาในรูปแบบตาง ๆ และสงสรุปผลการดําเนินโครงการมายังสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรม
ดังกลาวเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการใหแกนักศึกษาตอไป
มติที่ประชุม เนื่องจากขอจํากัดเรื่องระยะเวลาดําเนินการ และ งบประมาณ ประกอบกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการดังกลาว
เปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร และสื่อดิจิทัล ซึ่งเปนสาขาวิชาที่มีรายวิชาปฏิบัติคอนขางมาก และ
นักศึกษาจะตองเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูรอน ดังนั้น จึงเสนอใหทําสื่อเผยแพร
ความรูดานการประกันคุณภาพในประเด็นเกี่ยวกับ “วงจรคุณภาพ PDCA กับการทํางานดานนิเทศศาสตร” ในรูปแบบของ
อินโฟกราฟก โดยเผยแพรทางสื่อออนไลนของคณะฯ โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ชั้นปที่ ๑
๔.๓ การติดตามผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
ตามที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษานําสงแบบตรวจสอบผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๐ เพื่อใหหลักสูตรไดติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานของตนเองในรอบครึ่งปการศึกษา และกําหนดใหนําสง
ภายในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ นั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการดังกลาว
มติที่ประชุม มอบหมายผูที่รับผิดชอบในแตตัวบงชี้กรอกขอมูลการดําเนินงานตามแบบตรวจสอบผลการดําเนินงานระดับ
หลักสูตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ และนําสงไฟลขอมูลดังกลาวมายัง อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล ภายในวันที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงนําเสนอตอคณบดี และนําสงสํานักประกันฯ ตามเวลาที่กําหนด

๗
๔.๔ การจดแจงลิขสิทธิ์
ตามเกณฑคุณภาพระดับคณะวิชา องคประกอบที่ ๒ ดานการวิจัย ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ขอ ๖ “มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด” ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
ตามเกณฑคุณภาพดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการดําเนินการดังกลาว
มติที่ประชุม เสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อเปนกลไกในการดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้
- อาจารยมนตศักดิ์
เกษศิรินทรเทพ
ประธานกรรมการ
- อาจารยเวทิต
ทองจันทร
รองประธานกรรมการ
- อาจารยณัฏฐพล
อมรทัต
กรรมการ
- อาจารยสุริยะ
ฉายะเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการการรับและเตรียมความพรอมนักศึกษา
ตามเกณฑคุณภาพระดับหลักสูตร องคประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๑) การ
รับนักศึกษา และ ๒) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการรับและเตรียมความพรอมนักศึกษา เพื่อเปนกลไกใน
การดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มติที่ประชุม เสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการการรับและเตรียมความพรอมนักศึกษา ดังนี้
- อาจารยณัฐวุฒิ
สิงหหนองสวง
ประธานกรรมการ
- อาจารยลัทธสิทธิ์
ทวีสุข
กรรมการ
- อาจารยเจตนจันทร
เกิดสุข
กรรมการ
- อาจารยปวรรศ
จันทรเพ็ญ
กรรมการ
- อาจารยเอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๖ การคัดเลือกนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอาสาเลิกบุหรี่
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดกิจกรรมอาสาเลิกบุหรี่ โดยขอความรวมมือมายังคณะฯ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมดังกลาว จํานวน ๔ คน ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว
มติที่ประชุม มอบหมายใหแตละสาขาวิชาแจงขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมอาสาเลิกบุหรี่ใหนักศึกษาทราบ พรอมทั้ง
ขออาสาสมัครเขารวมกิจกรรมดังกลาว
กอนปดการประชุม ที่ประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปใน วันศุกร ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และ หลักสูตรนําสง
สรุปสาระสําคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๓๔ น.
รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล
ผูบนั ทึกและพิมพรายงานการประชุม

