
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารประจ าคณะนเิทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๙ น. 
ณ ห้องประชมุคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข แทน รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ ์กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร ์ กรรมการ 
๖. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ 
๗. อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ แทน อาจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ์ กรรมการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักด์ิสกุล ลาประชุม 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการโฆษณา 

เริ่มประชุม ๑๐.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

 เนื่องจากในวันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ทางคณะนิเทศศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีการน าเสนอร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์จึงไม่สามารถเข้าประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ได้ จึงมอบหมายให้
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ เป็นผู้แทนเข้าประชุมฯ โดยน าเสนอเรื่องจากที่ประชุมฯ ดังน้ี 

๑.๑.๑ ส านักวิชาการรายงานว่าหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน ๗ หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง 
ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปริญญาตรี ๖ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสาขาวิชาการสื่อสารการแสดง 
ทั้งนี้ มีมติให้ทางคณะวิชาจัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตร และให้จัดตั้งคณะท างานขึ้นเพื่อศึกษารายวิชาของแต่
ละคณะวิชาที่อาจใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้  

๑.๑.๒ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อติดตามข้อมูลการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปี
การศึกษาละ ๒ ครั้ง 



๒ 
 

 
 

๑.๒ การจัดท ารายงานการประชุมระดับหลักสูตร 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์  ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด ในฐานะผู้จัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา ช้ีแจงการใช้ชื่อคณะกรรมการระดับ
หลักสูตร โดยระบุให้ใช้ช่ือว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ทั้งนี้เพื่อให้การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๑.๓ สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 คณะฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ทั้งนี้ ทางคณะฯ 
ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีวาระปฏิบัติงาน ๑ ปีการศึกษา และ
เสนอไปยังส านักกิจการนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวกมลชนก กุลค า ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอุวาริน พิไลพันธ ์ รองประธาน 
๓. นางสาวภัควิภา ชีพเป็นสุข ปฏิคม 
๔. นางสาวชนกานต ์ ภาณุปภัสสร์ เหรัญญิก 
๕. นายณัฐชานนท ์ อิ่มอุดมทรัพย์ ฝ่ายวิชาการ 
๖. นายธนวิทย ์ เทียนขาว ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
๗. นายวริศ ฟักประไพ ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
๘. นายเทียนชัย บุญเจียม ฝ่ายศิษย์เก่า 
๙. นางสาวศิริลักษณ์ แสงอุทัย เลขานุการ 

๑.๔ สรุปผลการพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ 
๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีข้อสอบจากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนรวม ๘๐ ชุด ซึ่งเข้าพิจารณาครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ทั้งนี้มีข้อสอบที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจ านวน ๑๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ และมีข้อสอบที่ผ่านการพิจารณาโดยไม่มี
การแก้ไข จ านวน ๖๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๕   
๑.๕ การก าหนดส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่ง มคอ.๓ ประจ าภาคการศึกษาที่ 
๓/๒๕๕๙ ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
๑.๖ การจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ าด าหัว เทศกาลวันสงกรานต์ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะประธานคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์ 
รายงานสรุปกิจกรรมประเพณีรดน้ าด าหัว เทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งทางคณะฯ จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 
๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
กัน และในการนี้ คณบดีได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณาจารย์ทุกคน และชื่นชมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรม
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ทางคณะฯ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  



๓ 
 

 
 

๑.๗ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี ้

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อนุมัต ิ ใช้จริง 
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ๔,๘๙๙ ๔,๘๙๙ 
ค่าซ่อมอุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิทย-ุโทรทัศน์-ภาพยนตร์ ๒๕,๔๐๐ ๒๕,๔๐๐ 
ค่าตอบแทนวิทยากรในการให้ประสบการณ์การท างานด้านโฆษณา ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
ค่าจัดซือ้เครื่องสแกนเนอร์ ๓๒,๗๐๐ ๓๕,๘๐๐ 
ค่าวิทยากรในกิจกรรม Workshop การผลิตภาพยนตร์โฆษณา ๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
ค่าวิทยากรในกิจกรรม Workshop การผลิตภาพยนตร์เบื้องตน้ ครั้งที่ ๔ ๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗๓,๙๙๙  ๗๕,๐๙๙ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวัน

เสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 

 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี ้

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรรายงานผลการพิจารณาข้อสอบและน าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ครบทุก

รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ก าหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ก าหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐  
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ก าหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใน

วันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ก าหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 



๔ 
 

 
 

๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ จัดอบรมการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ใน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยเชิญคุณศิวะกร จารุพงศา และ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม  
Workshop การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้นครั้งที่ ๔ วิทยากรโดย คุณไพสิฐ พันธ์ุพฤกษชาต ิ

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค ์
ไม่มี 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม ได้รับมอบหมายจากทางคณะนิเทศศาสตร์และเครือข่ายนิเทศศาสตร์ให้

ด าเนินการจัดการแสดงในพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ หลากหลายตัวตน คนเซลฟี: 
Meta Selfie  ในวันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล จัดกิจกรรม One Day One Art วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒) อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข น านักศึกษาจ านวน ๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมการประลองความสามารถ
ทางด้านการถ่ายภาพกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ ๖ โดยก าหนดหัวข้อส าหรับการถ่ายภาพในครั้งต่อไป คือ 
“จิตส านึกทางสังคมผ่านภาพถ่าย” 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ทุกหลักสูตรส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม “ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร” โดยส านักประกัน

คุณภาพการศึกษาในวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคาร ๑๒  
๒) ทุกหลักสูตรรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งภาระการสอนและภาระงาน

ด้านอื่น ๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓) ทุกหลักสูตรเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการกลางของส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา เรียบร้อยแล้ว  
๔) อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ น าทีมนักศึกษากลุ่มภาพยนตร์เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ

นักศึกษา หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
๙ และได้ด าเนินการโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 

๕) นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์เข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้ายในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาธนภรคลินิค จ านวน ๓ 
ทีม ดังนี ้
- ทีม Suwandee ประกอบด้วย นายนนทพร โพธิ์ระหง นายณัฐพงษ ์คงสา และ นายพิทักษ์ แย้มดา  
- ทีม Threepines ประกอบด้วย นายกฤตภาส ประชาวญิชญ์กุล นายกมล มูลทองชุน และ นายวิชุกร สวนฟัก  
- ทีม TJunction ประกอบด้วย นายอัครพล เฟื่องค า นายพลางกูร พงศ์สมพันธ์ นายภาณุ หลิมย่านกวย 

และ นายพร้อมจินดา กระจ่างมล 
มติที่ประชุม รับทราบ  



๕ 
 

 
 

๓.๒ การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ตามที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้หลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันเสาร์ ที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกรอกข้อมูล CHE-QA Online ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน โดยจะจัดประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ภายในวันเสาร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ส่ง SAR ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวัน
อังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกรอกข้อมูล CHE-QA Online ให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อ
รับการประเมินฯ ในระหว่างวันพุธ ที่ ๑๖ – วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน สรุปผลการด าเนินงานและน าส่ง 
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ เพื่อรวบรวมและสรุปแผนงานประจ าปีของคณะฯ ซึ่งจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า SAR 
ระดับคณะวิชา โดยขอให้น าเสนอในที่ประชุมฯ ครั้งต่อไป 
 
๓.๓ สรุปผลการคัดเลือกภาพถ่ายเพื่อจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ 

ตามที่ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกภาพถ่ายเพื่อจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ 
“หลากหลายตัวตน คนเซลฟี: Meta Selfie” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ และ 
หัวข้อ “อัตตาตัวตน คนเซลฟี: Selfie to Identity” ณ อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างวันที่ ๒๖ – 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งอาจารย์ประจ าคณะฯ ได้น าเสนอผลงานภาพถ่ายเพื่อร่วมคัดเลือกในกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งมี
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ ภาพ โดยมีภาพถ่ายผลงานอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงจ านวน ๔๕ 
ภาพ จากอาจารย์จ านวน ๑๔ คน โดยจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๖ ภาพ และ ณ อาคาร
ดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน ๒๙ ภาพ ดังรายช่ือต่อไปนี ้

หัวข้อ “หลากหลายตัวตน คนเซลฟี: Meta Selfie” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน 
๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

๑. อาจารย์เวทิต ทองจันทร ์
๒. อาจารย์ณัฐวุฒ ิ สิงห์หนองสวง 
๓. อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน ์

๔. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม 
๕. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล 

หัวข้อ “อัตตาตัวตน คนเซลฟี: Selfie to Identity” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๐ ณ อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต 

๑. อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร 
๒. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสขุ 
๓. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม 
๔. อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท ์
๕. อาจารยจ์ุฑารัตน ์ การะเกต ุ
๖. อาจารย์ณัฐวุฒ ิ สิงห์หนองสวง 

๗. อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน ์
๘. อาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า 
๙. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๑๐. อาจารยล์ัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
๑๑. อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ และ เสนอให้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านเวทีการจัดแสดงผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างเสริมศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์อีกประการหนึ่ง 



๖ 
 

 
 

๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ตามที่คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๐ โดยก าหนดเป็น ๑ หลักสูตร ๗ วิชาเอก 

ได้แก่ (๑) การข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ (๒) การประชาสัมพันธ์ (๓) การโฆษณา (๔) สื่อดิจิทัล (๕) วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ (๖) 
สื่อสารการแสดง  และ (๗) นิเทศศาสตร์ทั่วไป ซึ่งน าเสนอเพื่อพิจารณากลั่นกรองในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีมติเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมี
ข้อสังเกตว่าเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและเน้นนวัตกรรมทางการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารแบบข้ามพ้นสื่อ 
(Transmedia) และการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้น าข้อสังเกตจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว บรรจุไว้
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพื่อการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ ทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่มและเสนอต่อ
ส านักวิชาการต่อไป 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชาเอกทบทวน และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในรายละเอียดของ
ข้อมูลหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาที่อยู่ในวิชาเอกของตน โดยน าส่งไฟล์แก้ไขกลับ ภายในวัน
อังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมและจัดท ารูปเล่มน าเสนอคณบดเีพื่อพิจารณาทบทวน ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๐ และน าส่งส านักวิชาการต่อไป 
 
๔.๒ การพิจารณาคะแนนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

ประธานชี้แจงว่า จากผลการทบทวนการพิจารณาคะแนนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ พบว่า มีการบันทึกข้อมูล
ผิดพลาดในบางรายวิชา ซึ่งประธานฯ ได้เสนอให้มีการทบทวนและปรับแก้ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางการด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการทบทวนการพิจารณาคะแนนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และปรับแก้ให้ถูกต้องในรายวิชาที่มี
การบันทึกข้อมูลผิดพลาด และก าชับให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพิจารณาคะแนนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ อย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างในส่วนของคะแนนเก็บ และให้ใช้ความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล ดังกล่าว โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และดูแลในเรื่องดังกล่าวก่อนน าส่งการพิจารณาคะแนนในแต่
ละรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบมายังคณะวิชา  



๗ 
 

 
 

๔.๓ การน าเสนอบทความวิชาการของคณาจารย์ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๗ 
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๗ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประธานฯ จึงเสนอให้อาจารย์ทุกคนส่งผลงานวิชาการ ซึ่งอาจจะเป็นผลงานวิจัย หรือ ผลงาน
สร้างสรรค์ เพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์ ซึ่งควรจัดแสดงที่ห้องออดิทอเรียม ส่วนงานสร้างสรรค์ประเภทอื่น อาทิ 
ภาพถ่ายนั้นให้น าเสนอผลงานในห้องประชุมปกติ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดสรรสถานที่ และเวลาในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
 
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ก าหนดให้ทางคณะวิชาจัดท าแผนการปรับปรุง
หลักสูตร และให้จัดตั้งคณะท างานขึ้นเพื่อศึกษารายวิชาของแต่ละคณะวิชาที่อาจใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันน้ัน 
มติที่ประชุม เสนอให้รายงานการด าเนินงานดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ โดยจากมติที่
ประชุมฯ ดังกล่าว ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จ านวน ๗ ชุด ขึ้นเพื่อด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตร
น าส่งสรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๓๙ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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