
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๑ 

วันเสาร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๑ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์  กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการ 
๗. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ประกิจ  อาษา ลาประชุม 
๓. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ ลาประชุม 
๔. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาประชุม 

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

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งท่ีปรึกษาและรองอธิการบดี ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๓ ต าแหน่ง ดังนี้ 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี บุญลือ ที่ปรึกษาประจ ามหาวิทยาลัยสยาม 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี ด้านบริหารและการให้บริการแก่สังคม  
๓) ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ด้านพัฒนาวิชาการ 

๑.๑.๒ ส านักวิชาการแจ้งเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแบบใหม่ ซึ่งสามารถใช้ผลงานวิชาการ  และงานบริการ
วิชาการท่ีรับใช้สังคม ประกอบกับงานวิจัยและเอกสารการสอน/ต าราในการขอต าแหน่งทางวิชาการนั้น จะเริ่ม
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๑.๒ ก าหนดส่งตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่งตารางสอนภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ประธานเสนอให้เปิดรายวิชาเรื่อง
คัดเฉพาะทางฯ ของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือรองรับรายวิชาในหลักสูตรเดิมที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับรายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ให้ใช้ข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแกน (๑๔๐-xxx) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการเปิดกลุ่มเรียนดังกล่าว 
 



๒ 
 

 
 

๑.๓ การขอความร่วมมือส่งข้อมูลเข้าระบบดีโอไอ 
ตามหนังสือจากส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ วช ๐๐๐๗/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอ

ความร่วมมือส่งข้อมูลเข้าระบบดีโอไอ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ในการนี้ ประธานในฐานะบรรณาธิการวารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์ มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการวารสารฯ ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งได้ส่ง
ข้อมูลเข้าระบบดีโอไอ โดยน าเข้าข้อมูลในรูปแบบ CSV ไฟล์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://doi.nrct.go.th เรียบร้อยแล้ว 

อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ได้รายงานความคืบหน้าการจัดท าวารสาร
นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๒ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า โดยมีก าหนดการเผยแพร่ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๑.๔ การปรับปรุงข้ันตอนการจัดซื้อและประชาสัมพันธ์การเสนอแนะ/แนะน าสั่งซื้อทรัพยากรฯ ทางออนไลน์ ของส านัก

ทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุด) 
ตามบันทึกข้อความจากส านักทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุด) ที่ สน ๐๓๐๔/๐๑๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อและประชาสัมพันธ์การเสนอแนะ/แนะน าสั่งซื้อทรัพยากรฯ ทางออนไลน์  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑  คณบดี/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณาจารย์/นักศึกษา แนะน าสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส านักทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุด) ที่ http://library.siam.edu ที่เมนู “บริการ” และเลือกท่ี > 
เสนอซื้อทรัพยากรฯ โดยกรอกแบบฟอร์มแนะน า/เสนอสั่งซื้อทรัพยากรฯ ทางออนไลน์ให้ครบถ้วน  

ขั้นตอนที่ ๒  แผนกพัฒนาทรัพยากรของส านักฯ ตรวจสอบความซ้ าซ้อน แจ้งผลความซ้ าซ้อน ทาง E-mail/Line/
โทรศัพท์ของผู้เสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ ๓  แผนกพัฒนาทรัพยากรของส านักฯ ส่งรายชื่อทรัพยากรฯ ที่ไม่มี/ไม่ซ้ าซ้อนให้ผู้อ านวยการส านักฯ ขอ
อนุมัติจัดซื้อ 

ขั้นตอนที่ ๔  อธิการบดี พิจารณาการอนุมัติ/ไม่อนุมัติจัดซื้อ 
ขั้นตอนที่ ๕  แผนกพัฒนาทรัพยากรของส านักฯ ตรวจสอบทรัพยากรฯ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อและด าเนินการทางเทคนิค

กับตัวเล่มทรัพยากรฯ/หนังสือทุกเล่ม และแจ้งผลให้ผู้เสนอแนะทราบทาง E-mail/Line/โทรศัพท ์
ขั้นตอนที่ ๖  ส านักฯ จัดส่งแบบรายงานทรัพยากรฯ/หนังสือตามที่ได้รับอนุมัติ (ประกอบด้วย เลขที่บันทึกขออนุมัติ

จัดซื้อ วันที่ตรวจรับทรัพยากรฯ/หนังสือ วันที่ส่งแบบรายงานฯ เลขเรียกหนังสือ/เลขหมู่ และรายชื่อ
ทรัพยากรฯ/หนังสือ) ให้แก่อธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าทรัพยากรฯ 

ขั้นตอนที่ ๗  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เบิกจ่ายค่าทรัพยากรฯ/หนังสือ ตามบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติ 
๑.๕ กิจกรรมการประลองความสามารถด้านการถ่ายภาพ  
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งข้อมูลผ่าน
ทางคณะวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมการประลองความสามารถด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ มหาวิทยาลัยสยาม ในการนี้ ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการถ่ายภาพภายใต้แนวคิด “CHANGE” ซึ่งหมายรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่พบเห็นในกรุงเทพฯ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของคนในกรุงเทพฯ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยสามารถใช้
การประกอบสร้างจากงานภาพถ่ายไปสู่คอมพิวเตอร์  



๓ 
 

 
 

๑.๖ กีฬาหูกวางเกมส ์๒๐๑๘ 
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งข้อมูล
ผ่านทางคณะวิชาเกี่ยวกับการจัดกีฬาหูกวางเกมส์ ๒๐๑๘ โดยมหาวิทยาลัยก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ ทั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เปตอง 
เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน รวมถึงการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ สแตนด์เชียร์ การตกแต่งสแตนด์เชียร์ และขบวนพาเหรด  
ทั้งนี้ มีการจัดคณะวิชาต่าง ๆ ตามสี ๔ สี ดังนี้ 

- สีน้ าเงิน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะการแสดง 
- สีแดง ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ นิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
- สีเขียว ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
- สีเหลือง ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

 ในการนี้ ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทในระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-
๑๙.๐๐ น. และก าหนดให้จัดพิธีเปิดฯ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.  
 ส าหรับการด าเนินการของคณะวิชา ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
เสนอชื่อต่อส านักกิจการนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ส่วนการด าเนินการด้านสแตนด์เชียร์และกิจกรรมอ่ืน ๆ นั้น อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานร่วมกันของทั้ง 3 คณะวิชาดังกล่าว โดยในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ได้มอบหมายให้ อาจารย์ประกิจ อาษา เป็น
ผู้ดูแลและประสานงานหลัก 
๑.๗ กิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๗ 
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งข้อมูล
ผ่านทางคณะวิชาเกี่ยวกับการสรุปผลการจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้น
ในวันเสาร์ ที ่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีการ
แข่งขันกีฬา ๒ ประเภท และการประกวด ๑ ประเภท ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
หญิง และการประกวดเชียร์ ปรากฏผลการแข่งขันมีดังนี้  
 การแข่งขันฟุตซอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม  
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 การประกวดเชียร์  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 การด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ การ
เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้แก่สถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังการรู้รักสามัคคี อันน าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี
การร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพ่ือก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 



๔ 
 

 
 

๑.๘ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ตามหนังสือจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ ๐๗๐๘/ว๙๐๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยจะจัดค่าย
เยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ เพ่ือสร้างการรับรู้และ
กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และปลูกจิตส านึกในการเคารพสิทธิความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะจัดให้มีการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” เพ่ือคัดเลือก
ทีมนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมค่ายดังกล่าว  
 ในการนี้ ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญามีหนังสือเชิญ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์คัดเลือกและตัดสินการประกวด
ผลงานการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น โดยมีก าหนดการประชุม ๓ ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ ๑:  ก าหนดหลักเกณฑ์การประกวดและการตัดสิน ณ ห้องประชุม IDE ชั้น ๔ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 ครั้งที่ ๒: การคัดเลือกรอบแรก ณ ห้องประชุม IDE ชั้น ๔ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ครั้งที่ ๓: การคัดเลือกรอบสุดท้าย ณ อาคารสัมมนาสิริประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) 

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๑.๙ การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "บทบาทของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
 อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร" จัดโดยคณะกรรมการ
ด้านการประกันคุณภาพ ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ ที ่๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุม ๖-๒๐๐ (อาคาร Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  
๑.๑๐ นโยบายการลดใช้ปริมาณกระดาษ 
 ประธาน แจ้งนโยบายการลดใช้ปริมาณกระดาษ โดยใช้ QR Code (Quick Response Code) ส าหรับการเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ อาทิ แบบส ารวจ ไฟล์เอกสาร รวมถึง การเชื่อมต่อเว็บไซต์ และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอให้ถือเป็น
แนวปฏิบัติของคณะนิเทศศาสตร์โดยทั่วกัน 
๑.๑๑ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 เร่ือง/โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปะแลละวัฒนธรรม  
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านเทคนิค Creative Movement” 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียนและพาหนะประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ 
เรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๑๒” 

๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ 

รวม ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ 

มติที่ประชุม  รับทราบ   



๕ 
 

 
 

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เม่ือวัน
ศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 

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

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรประชุมพิจารณาข้อสอบกลางภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ เพ่ือน าส่งคณะวิชา ภายในวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒) อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ น านักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านการโฆษณา จัด

สัมมนาในหัวข้อ “โฆษณาอยู่ใกล้ตัว” ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓) สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ก าหนดการจัดงานน าเสนอผลงานนักศึกษาในกิจกรรมฟิล์มเดย์ ๒/

๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๑  
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

  ไม่มี 
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 

ไม่มี  
๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม่มี 
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มอบหมายให้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และอาจารย์ณัฐวุฒิ 
สิงห์หนองสวง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานนักศึกษาทั้งในส่วนของโครงงานและสหกิจศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมประลองความสามารถทางด้านวิชาการของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 

๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ ความคืบหน้าการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 
 ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๑) อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ๓) อาจารย์ณัฏฐพล อมรทัต และ 
๔) อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ โดยให้รวบรวมผลงานและยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ได้ที่ส านักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอให้ภาควิชารวบรวมผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ น าส่งอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ภายใน
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ดังกล่าว   



๖ 
 

 
 

๓.๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ตามบันทึกข้อความส่วนงานส านักกิจการนักศึกษา ที่ สน ๐๓๐๒/๑๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบ) โดยขอความอนุเคราะห์จากคณะวิชาด าเนินการและส่งรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะที่ได้รับการคัดเลือก 
พร้อมเอกสารหลักฐานคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะมายังส านักกิจการนักศึกษา เพ่ือจะได้น าเสนอและประกาศแต่งตั้ง
ต่อไป ในการนี้ ประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ด าเนินการและแจ้งผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ต่อไปนั้น  
 บัดนี้ ได้มีประกาศคณะนิเทศศาสตร์ เรื่องการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) การก าหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
๓) ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์   

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้อาจารย์แต่ละท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้นักศึกษาทราบ เพ่ือเข้าร่วมสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และร่วมใช้สิทธิ์ในการ
เลือกตั้งฯ ตามวันเวลาดังกล่าว 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การรายงานผลการด าเนินการตามแผน 

ตามท่ีคณะนิเทศศาสตร์ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ ส่งผลให้เหลือเพียง ๑ หลักสูตร ดังนั้นการรายงานผล
การด าเนินงานในวาระสืบเนื่อง ๓.๑ การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ  นั้น จึง
เสนอให้ปรับเป็นการรายงาน “การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน” พร้อมกันนี้ ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินงานโดยอ้างอิงตามแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ใน
การประชุมกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๔.๒ การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลของคณะนิเทศศาสตร์  

ตามที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งอยู่ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ และจะต้องน าเสนอข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ผลงานและทุนสนับสนุน) การอ้างอิงบทความวิจัย/วิชาการ 
(citation) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ การบริการวิชาการ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการด าเนินการการรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลของคณะนิเทศศาสตร์ 
มติที่ประชุม จดัตั้งชุดท างานเพื่อประสานงานในแต่ละภาควิชาส าหรับการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
นิเทศศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  

๑) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์  
๒) อาจารย์มนต์ศักดิ ์เกษศิรนิทร์เทพ  
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์  
๔) อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย  

๕) อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี  
๖) อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์  
๗) อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 

  



๗ 
 

 
 

๔.๓ การจัดการเรียนการสอนและวัดผลในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับ
เกณฑ์พิจารณาการตัดเกรด และการจัดการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ 
สืบเนื่องจากปัญหาการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษายังไม่สอดคล้องกับส านักสหกิจศึกษา 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และจะจัดสอบในช่วงท้ายของ
การเรียนการสอน 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมอบหมายให้ นางสาววลัยวรรณ สีค า เจ้าหน้าที่ ธุรการประจ าคณะนิเทศศาสตร์
ประสานงานเรื่องสถานที ่และมอบหมายให้ผู้แทนของแต่ละภาควิชาติดต่อส านักทะเบียนและวัดผล เพ่ือขอใบลงชื่อเข้าสอบ
ปลายภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ โดยให้ระบุวันที่สอบ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ส่วนเกณฑ์การพิจารณาการตัด
เกรดนั้น ขอให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาเพ่ือพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว และให้ รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในครั้งต่อไป 
๔.๔ การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น 
 ตามที่ ทางส านักสหกิจศึกษาขอความร่วมมือมายังคณะวิชาในการเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นใน
สถานศึกษา และโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่นนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เสนอรายชื่อและผลงานดังกล่าว  
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ประสานงานและน าส่งรายชื่อดังกล่าวให้แก่ส านักสหกิจศึกษา 
โดยมีมตเิสนอให้ส่งรายชื่ออาจารย์และโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ 

๑) ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่ สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์  
๒) โครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ “การผลิตรายงานพิเศษ เรื่อง การส ารวจตลาดกล้องวงจรปิด เพ่ือ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์” โดย นางสาวภาณิศา สุขทาพจน์  
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันเสาร์ ที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะแจ้งแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๓๑ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


