
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารประจําคณะนเิทศศาสตร 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันเสาร ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๕๐ น. 

ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร ชัน้ ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผูเขาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเจตนจันทร เกิดสุข แทน รองศาสตราจารยสุธี  พลพงษ กรรมการ 

๓. อาจารยพลอยชนก วงศภัทรไพศาล กรรมการ 

๔. อาจารยปยะศักด์ิ  ชมจันทร  กรรมการ 

๕. อาจารยมนตศักด์ิ  เกษศิรินทรเทพ กรรมการ 

๖. อาจารยเวทิต  ทองจันทร กรรมการ 

๗. อาจารยชโลธร  จันทะวงศ กรรมการ 

๘. อาจารยศยามล  ยนตรศักด์ิสกุล กรรมการ 

๙. อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อผูไมเขาประชุม 

๑. อาจารยประกิจ  อาษา ลาประชุม 

๒. อาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย ลาประชุม 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ไมมี 

เริ่มประชุม ๙.๓๐ น. 

 ประธานกลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระตางๆ ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารใหมากที่สุด  
๑.๑.๒ สํานักวิชาการกําชับวันสง มคอ.๕ และ ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากวันสิ้นสุดการศึกษา และ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ 

วันหลังสิ้นสุดการศึกษา 
๑.๑.๓ สํานักวิชาการรายงานการปรับเปลี่ยนตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน ๓ ขอ 

ดังน้ี  
- ขอที่ ๖ จากเดิม “มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” เปน “มีการทวน
สอบผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยาง
นอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา” 



๒ 
 

 
 

- ขอที่ ๘ จากเดิม “อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน” เปน “อาจารยประจําหลักสูตรใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน” 

- ขอที่ ๙ จากเดิม “อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึง
ครั้ง” เปน “อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง” 

๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนภายในประเทศ ดังน้ี คือ อันดับ ๑ ใน ๕ 
ดานการวิจัย และอันดับ ๑ ใน ๑๐ ดานจํานวนนักศึกษา  

๑.๒ การจัดทําเอกสารชี้แจงการใหคะแนน 
 ตามนโยบายดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทางคณะฯ จึงกําหนดใหจัดเก็บขอมูลการใหคะแนนในแต
ละรายวิชาที่คณะรับผดิชอบ โดยใหแจกแจงทั้งในสวนของคะแนนเก็บและคะแนนสอบโดยละเอียด ทั้งน้ี ใหอาจารยผูรับผิดชอบ
ในแตละรายวิชานําสงที่อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง ภายในวันศุกร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
๑.๓ การรวบรวมผลงานวิชาการของคณะนิเทศศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 คณะฯ มอบหมายใหอาจารยชโลธร จันทะวงศ รวบรวมผลงานวิชาการประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใหรายงานเปน
รายบุคคล 
๑.๔ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐  
 อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ดังน้ี 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อนุมัติ ใชจริง 

โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การแตงหนาเอฟเฟค

และตัดเย็บเครื่องแตงกาย 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

โครงการจิตอาสา ป ๒๕๖๐ วันจันทร ที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม วันอาทิตย ที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๖,๔๘๐ ๖,๔๘๐ 

บุคลากรเขารับการฝกอบรม ในระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

- ๒,๖๐๐ 

(ไมอนุมัติ) 

รวมทั้งสิน้ ๒๐,๒๘๐ ๒๒,๘๘๐ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เม่ือวัน

ศุกร ที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยแกไขคําผิดหนา ๕ วาระที่ ๓.๒ บรรทัดที่ ๕ จากขอความ

เดิม “...โดยตรวจประเมนจากเลมรายงานการประเมินตนเอง...” เปน “...โดยตรวจประเมินจากเลมรายงานการประเมิน

ตนเอง...”  

 



๓ 
 

 
 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจตาง ๆ ดังน้ี 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรรายงานผลการพิจารณาขอสอบและนําสงขอสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ครบทุก

รายวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒) ทุกหลักสูตรกําหนดแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสห

กิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 หลักสูตรฯ พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาตามแบบของสํานักสหกิจศึกษา ตามขอกําหนดของ

หลักสูตร และนําเสนอประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะนิเทศศาสตร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 หลักสูตรฯ พิจารณาสถานประกอบการสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และออกจดหมายขอความ

อนุเคราะหปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหแกนักศึกษา พรอมแนบเอกสาร CA-Coop๐๒ เพ่ือใหสถาน
ประกอบการตอบรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 สถานประกอบการตอบกลับ CA-Coop๐๒ มายังหลักสูตรฯ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๓) ทุกหลักสูตรรับนโยบายจากคณะวิชาเกี่ยวกับการเขาสอนของอาจารยประจําวิชา  ดังน้ี 

 การสอนเปนภารกิจที่สําคัญของอาจารยประจํารายวิชา 
 ในกรณีที่มีการขาดสอน หรืองดสอนตองแจงใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯทราบ 
 ในกรณีที่มีการขาดสอน หรืองดสอน อาจารยประจํารายวิชาจะตองสอนชดเชยใหครบ 15 ครั้งตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร มีมติใหคณะกรรมการวิชาการคณะนิเทศศาสตรทําหนาที่

ตรวจสอบและควบคุมใหอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ปฏิบัติตาม  
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ประชุมนักศึกษาช้ันปที่ ๓ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ 
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสรางสรรค 

๑) อาจารยกิตติธัช ศรีฟา อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา จัดทํางาน
สรางสรรคประเภทหนังสือ “เรื่องเลาจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร” ใหแกกระทรวงยุติธรรม 

๒) อาจารยสุริยะ ฉายะเจริญ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ไดรับเชิญให
รวมแสดงงานสรางสรรคประเภทจิตรกรรมจํานวน ๒ ช้ินงานและจําหนายผลงานรวมกับคณะศิลปนและ
กองทุนสงเสริมการศึกษาการสรางสรรคศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ณ 129 Art 
Museum บานทิวเขา ปากชอง อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา ในกิจกรรม Mini Art Camp 2017 
ระหวางวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ทั้งน้ีเพ่ือนํารายไดสนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษฯ และสําหรับสนับสนุนงาน
ของอุทยานแหงชาติฯ  

๓) ดร.พิสิฐ ต้ังพระประเสริฐ และ อาจารยสุริยะ ฉายะเจริญ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ไดรับเชิญใหรวมเขียนภาพจิตรกรรมเพ่ือเผยแพรพระบรมสาทิสลักษณขนาดใหญ "ธ ผูทรง
เปนองคอัครศิลปน" ขนาด ๑.๙๐ x ๙.๐๐ เมตร ซึ่งอยูภายใตโครงการยอนรอยบาทยาตรา ณ บานโปง 
โครงการทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ระหวางวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยจัดแสดงหนาสถานี
ตํารวจฯ อําเภอบานโปง จ.ราชบุรี หรือบริเวณหอนาฬิกาประจําเมือง อําเภอบานโปง จ.ราชบุรี  



๔ 
 

 
 

๔) อาจารยประกิจ อาษา และอาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ เขียนบทความเรื่องกิจกรรมสรางสรรคสื่อสูชุมชน การเรียนรูของ
นักศึกษาการหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ (Publication for Community: Creative Activity for Journalism 
Students) เพ่ือตีพิมพลงวารสารนิเทศสยามปริทัศน ซึ่งเปนวารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ ๒ 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแกสังคม 
๑) อาจารยเอกสิทธ์ิ อวยชัยวัฒน อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา นํา

นักศึกษาในรายวิชาโครงงานโฆษณารวมทํากิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา ณ โรงเรียนวัดนายโรง ปน
เกลา เพ่ือบริการวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

๒) อาจารยประกิจ อาษา อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล และอาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย อาจารยประจํา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ รวมดําเนินโครงการวารสารศาสตรเพ่ือ
สังคม ครั้งที่ ๗ โดยเนนกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือการบริการวิชาการ ในรูปแบบของกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการรูเทาทันสื่อ และการสรางฐานการเรียนรูพระราชกรณียกิจ ร.๙ ณ ชุมชนดอนไร ตําบล
หนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  

๓.๑.๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) อาจารยประกิจ อาษา อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล และอาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย อาจารยประจํา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ รวมผลิตสื่อสิ่งพิมพชุมชนวันสําคัญทาง
ศาสนา เพ่ือมอบใหแกชุมชนดอนไร ตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๐ โดยเปนกิจกรรมหน่ึงในโครงการคายวารสารศาสตรเพ่ือสังคม ครั้งที่ ๗ 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ทุกหลักสูตรสงอาจารยเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะฯ ในหัวขอ “การขามผานทางการสื่อสาร: 

พระราชนิพนธเรื่องไกลบาน” โดย อาจารยยุทธนา สุวรรณรัตน เมื่อวันศุกร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หอง
ประชุมคณะนิเทศศาสตร ช้ัน ๗ อาคาร ๑๙  

๒) ทุกหลักสูตรรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏวา
สามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๓) ทุกหลักสูตรรับนโยบายคณะฯ ในการจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหแกนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา โดย
เนนการใหความรูและการเตรียมความพรอมสูการทํางานในอนาคต  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
๓.๒ การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายการตรวจประเมินผานฐานขอมูลออนไลน (CHE QA 
Online) น้ัน ทางคณะฯ จําเปนตองจัดทําเอกสาร/หลักฐานในแตละตัวบงช้ีในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิคส เพ่ืออัพโหลด
บนฐานขอมูลดังกลาว ดังน้ัน จึงขอใหที่ประชุมเสนอแนวทางการดําเนินงานดังกลาว 
มติที่ประชุม เสนอใหทางคณะฯ บันทึกขอความขออนุมัติเครื่องสแกนเนอรเพ่ิมอีก ๑ เครื่อง เน่ืองจากเอกสาร/หลักฐานของ
ทั้งระดับคณะวิชาและหลักสูตรมีจํานวนมาก สงผลใหเคร่ืองสแกนเนอรที่มีอยูเดิมเพียง ๑ เคร่ืองไมเพียงพอตอปริมาณงาน
ดังกลาว  
 



๕ 
 

 
 

๓.๓ การปรบัปรุงแผนปฏิบัติการของคณะนิเทศศาสตร 

อาจารยปยะศักด์ิ ชมจันทร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแผนงานคณะนิเทศศาสตร รายงานสรุปผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และเสนอขอปรับงบประมาณใหเหมาะสม

ตามแผนงาน ตลอดจนการปรับเพ่ิมโครงการใหสอดคลองตามแผนงานและพันธกิจของคณะฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหอาจารยปยะศักด์ิ ชมจันทร ประสานงานผูเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการดังกลาว 

๓.๔ สรุปการจัดกิจกรรมการประลองความสามารถทางวิชาการสาขาการประชาสัมพันธ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

อาจารยพลอยชนก วงศภัทรไพศาล ในฐานะผูประสานงานการจัดกิจกรรมการประลองความสามารถทางวิชาการสาขา

การประชาสัมพันธ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาว ซึ่งจัดเมื่อวันเสาร ที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ 

หอง ๑๙-๗๐๓ ช้ัน ๗ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมรวม ๑๑๕  คน ประกอบดวย  

๑) กรรมการตัดสินการประลองความสามารถจากมูลนิธินิเทศศาสตร ศาสตราจารยบํารุงสุข สีหอําไพ จํานวน ๗ คน  

๒) อาจารยจากสถาบันสมาชิกเครือขายนิเทศศาสตร ๑๐ สถาบัน จํานวน ๒๐ คน 

๓) นิสิต/นักศึกษา/ศิษยเกาจากสถาบันสมาชิกเครือขายนิเทศศาสตร ๑๐ สถาบัน จํานวน ๘๘ คน 

 สถาบันสมาชิกเครือขายนิเทศศาสตรที่เขารวมกิจกรรมจํานวน ๑๐ สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยเนช่ัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม 

 สรุปผลการประลองความสามารถทางวิชาการสาขาการประชาสัมพันธ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในการน้ีทางคณะฯ ไดรับ

รางวัล ๒ รางวัล ไดแก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรางวัลชมเชย 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอใหจัดกิจกรรมตอไป เพ่ือเปนการเทียบเคียงความสามารถทางวิชาการในระดับหลักสูตร 

๓.๕ สรุปผลการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือขายนิเทศศาสตร ครั้งที่ ๖ 

อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง รายงานผลการจัดการแขงกีฬาเช่ือมความสามัคคีเครือขายนิเทศศาสตร ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดเมื่อ

วันเสาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีการแขงขัน ๓ ประเภท ไดแก กีฬาฟุตซอลชาย กีฬา

แชรบอลหญิง และการประกวดกองเชียร ทั้งน้ีมีสถาบันสมาชิกเครือขายนิเทศศาสตรเขารวมกิจกรรมรวม ๙ สถาบัน ไดแก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ มหาวิทยาลัยเนช่ัน มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันกันตนา ซึ่งสรุปผลการแขงขัน ดังน้ี 

การแขงขันฟุตซอลชาย 

รางวัลชนะเลิศ   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 รางวัลรองชนะเลิศ  มหาวิทยาลัยสยาม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

การแขงขันแชรบอลหญิง 

รางวัลชนะเลิศ   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 รางวัลรองชนะเลิศ  มหาวิทยาลัยสยาม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



๖ 
 

 
 

การประกวดกองเชียร 

รางวัลชนะเลิศ   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 รางวัลรองชนะเลิศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยสยาม 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอใหจัดกิจกรรมตอไป เพ่ือเช่ือมสัมพันธภาพที่ดีและเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกนักศึกษา

ของเครือขายนิเทศศาสตร 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  

๔.๑ การคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร ทั้งน้ี 

เพ่ือใหนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีความพรอมในการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป  

มติที่ประชุม กําหนดใหมีการสอบสัมภาษณเพ่ือวัดทัศนคติ ความรูพ้ืนฐาน และเพ่ือสํารวจความตองในการศึกษาของ

นักศึกษา ซึ่งจะทําใหหลักสูตรสามารถเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาไดอยางตรงประเด็น 

๔.๒ การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเดน  

ตามที่ สํานักสหกิจศึกษา ขอความรวมมือใหคณะฯ จัดสงผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเขาคัดเลือกสหกิจศึกษา

ดีเดนน้ัน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการคัดเลือกดังกลาว เพ่ือนําสงสํานักสหกิจศึกษาตอไป 

มติที่ประชุม กําหนดใหนําสงรายงานสหกิจศึกษาของหลักสูตรที่ชนะการประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจ

ศึกษา อันดับที่ ๑ และ ๒ ของทุกประเภทรายงาน รวม ๖ เรื่อง ไดแก รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ๒ เรื่อง รายงาน

การวิจัยสหกิจศึกษา ๒ เรื่อง และรายงานโครงงานสหกิจศึกษา ๒ เรื่อง 

 

กอนปดการประชุม ที่ประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปใน วันศุกร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ และ หลักสูตรนําสง

สรุปสาระสําคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

 

  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผูตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม 


