
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๑ 

วันพุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๔๗ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์  กรรมการ 
๖. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๗. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล กรรมการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 

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

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ การแนะน าบุคลากรระดับผู้บริหาร ๒ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ถิ่นธานี ดูแลด้านการ
บริหารธุรกิจนานาชาติ และ อาจารย์นันทพร ด ารงพงศ์ ดูแลด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๑.๒ อธิการบดี เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพ่ือสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศญี่ปุ่น 
อาทิ ไตโก ชิบะ วาเซดะ และ เคโอะ เป็นต้น 

๑.๑.๓ เชิญชวนบุคลากรทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรมสยามสืบสาน
ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ณ ห้อง Hall of Fame อาคาร ๑๙ ชั้น ๑  

๑.๑.๔ การจดแจ้งลิขสิทธิ์ ให้ประสานงานกับส านักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อด าเนินการดังกล่าว 



๒ 
 

 
 

๑.๒ การประกาศผลสอบของภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตามบันทึกข้อความจากส านักวิชาการ ที่ มส ๐๓๐๕/๕๘ เรื่องการประกาศผลสอบของภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ทั้งนี้เพ่ือให้การประกาศผลสอบทุกรายวิชาของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทัน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ให้อาจารย์ประจ าวิชารับสมุดค าตอบไปตรวจในวันถัดไปจากวันที่รายวิชาได้สอบเสร็จแล้ว 
๒) ให้คณะวิชา/ภาควิชา นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรวบรวมส่งเกรดที่ส านักทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๑.๓ ก าหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 

อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
๑.๔ การรับเชิญเป็นกรรมการ 

ประธาน ในฐานะคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ เป็นผู้แทนในฐานะกรรมการเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโครงการ
พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี รวมถึงการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปี ๒๕๖๑ จัดโดย กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักทันตสาธารณสุข 
อาคาร ๔ ชั้น ๖ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวในส่วนของการเป็นกรรมการร่วมก าหนดเกณฑ์การพิจารณาฯ นั้น นับได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๗ ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๑.๕ โครงการจิตอาสา คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ รายงานต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับ โครงการจิตอาสา คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการนักศึกษา คณะ
นิเทศศาสตร์ โดยจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนโกรกสิงขร ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการลงพ้ืนที่ซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน ตลอดจนการบริจาคอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  
๑.๖ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
 ประธาน รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ 
ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการสื่อสารสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กอง
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 



๓ 
 

 
 

๑.๗ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 เร่ือง/โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ค่าพาหนะและค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ เรื่อง “การประชุมเพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๑๒” 

๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ 

โครงการจิตอาสา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการเรียนการสอน รออนุมัติ ๑,๖๐๐ 

รวม ๙,๙๐๐ ๑๑,๕๐๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เม่ือวัน
เสาร ์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน และตามภาระงานของหลักสูตร 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ จัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาการผลิตงานโฆษณา โดยน าเสนอคลิปโฆษณา จ านวน ๔ 
กลุ่ม ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาต่อเจ้าของแบรนด์ Spella ในการนี้มีกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับใบ
ประกาศนียบัตร จ านวน ๒ กลุ่ม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๙ – ๗๐๒  

๒) อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ เชิญวิทยากรจากบริษัทประกิตแอตเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด มาให้ความรู้ด้านการท าโฆษณา
เพ่ือสร้างแบรนด์ ในรายวิชาการบริหารตราสินค้า เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๙ – ๗๐๑ 

๓) อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และอาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 
Conference Room ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

๔) อาจารย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมการสอบกลางภาคประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ตามค าสั่งของทาง
มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๕) อาจารย์ผู้แทนแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หัวข้อ "การเขียน
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและงานสร้างสรรค์ตามแบบจ าลองการโต้แย้งแสดงเหตุผลของทูลมิน"  ในวันอังคาร ที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 

๖) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ และ อาจารย์
จารุณี วรรณศิริกุล เป็นผู้แทนคณะเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จัด
โดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๗) ทุกสาขาวิชาน าส่งตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ครบทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๘) ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อ “ทีมมะพร้าวห้าว” ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๗ 
ทีมประเภทคลิปสั้น เพ่ือเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ 
“สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” เพ่ือพัฒนาผลงานก่อนการผลิตจริง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 
๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้อง Sapphire Room ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งจัดโดยเครือข่ายความร่วมมือการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายประกอบด้วย สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (สสมท.) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายศิลปินเพ่ือการปฏิรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน 
เครือข่ายคณาจารย์ด้านคณะนิเทศศาสตร์  ร่วมกันพัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์” ให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และผู้น า
การเปลี่ยนแปลง การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อระบบการเรียนรู้ใหม่  

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ สรุปผลการคัดเลือกภาพถ่ายและค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ตามที่เครือข่ายนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม 
Green Spirit” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ “วิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
Green Lifestyle” จัดแสดง ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นั้น อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง รายงานสรุปผล
การคัดเลือกภาพและค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเสนอภาพถ่ายเพ่ือรับการคัดเลือกรวม ๒๐ สถาบัน จ าแนกเป็น
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ ๑๔ สถาบัน และภายนอกประเทศ ๖ สถาบัน ในการนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม ได้รับการคัดเลือกภาพถ่ายรวม ๓๑ ภาพ และมีงบประมาณด าเนินการ รวม ๓๓,๑๕๐ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่ง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม รับทราบ   
๓.๓ สรุปการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ตามบันทึกข้อความส่วนงานส านักกิจการนักศึกษา ที่ สน ๐๓๐๒/๑๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยขอความอนุเคราะห์
จากคณะวิชาด าเนินการและส่งรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมเอกสารหลักฐาน
คุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะมายังส านักกิจการนักศึกษา เพ่ือจะได้น าเสนอและประกาศแต่งตั้งต่อไป ในการนี้ 
ประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ด าเนินการ
ดังกล่าว บัดนี้ การด าเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และประกาศแต่งตั้งโดยคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มี
วาระการปฏิบัติงาน ๑ ปีการศึกษา ในการนี้ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาฯ ไปยังส านักกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสยามเรียบร้อยแล้ว 
 ส าหรับคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน ๙ คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
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๑. นายธนวิทย์  เทียนขาว  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชนกานต์ ภาณุปภัสสร์  รองประธาน 
๓. นายณัฐชานนท์ อ่ิมอุดมทรัพย์  รองประธาน 
๔. นางสาวศศิรัศมิ ์ สุนทรภัทรพงศ ์  เหรัญญิก 
๕. นางสาวปรินดา ประชาวณิชย์กุล  ฝ่ายวิชาการ   
๖. นางสาวรินรดา จรชัย   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๗. นายอมรฤทธิ์  อัศวภูม ิ   ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
๘. นางสาวชื่นนภา เปรมจันทร์วงษ ์  ปฏิคม 
๙. นางสาววัชรินทร์ ย่อมเจริญ  เลขานุการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ติดตามการด าเนินงาน โดยให้น าหลักการวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ อย่างต่อเนื่อง 
๓.๔ การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการ 

ตามท่ี คณะนิเทศศาสตร์ก าหนดการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ 
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการ รายงานความคืบหน้าการ
เตรียมงานดังกล่าว ดังนี้ 

๑) จ านวนห้องในการน าเสนอผลงาน จ านวน ๔ ห้อง  
๒) จ านวนบทความในการน าเสนอนั้น เปิดรับไม่เกิน ๔๐ บทความ โดยก าหนดปิดรับบทความ ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๑  
๓) ค่าลงทะเบียน ส าหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาทต่อบทความ (หนึ่ง

พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๔) ส าหรับอาจารย์ประจ าสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ที่ประสงค์ขอรับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการฯ (Proceedings) เป็นรูปเล่มนั้น มีค่าใช้จ่ายเล่มละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
๕) ระบบการท างานด้านการประสานงานกับวิทยากร มอบหมายให้อาจารย์ที่ก ากับห้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในเรื่อง

ดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้มีการเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยมอบหมายให้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และ 
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ร่วมกันพิจาณาและสรุปประเด็นการเสวนา พร้อมทั้งรายนามวิทยากร เพ่ือน าเสนอในการ
ประชุมฯ ครั้งต่อไป 
๓.๗ สรุปผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ตามที่ คณะฯ มอบหมายให้สาขาวิชาด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ตามล าดับนั้น 
บัดนี้ ทางส านักประกันคุณภาพฯ ได้สรุปผลการส ารวจดังกล่าวและน าส่งมาทางคณะ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้น าข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งในฐานข้อมูลของคณะนิเทศศาสตร์ 
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๓.๘ สรุปผลการคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 
 ตามที่ ทางส านักสหกิจศึกษาขอความร่วมมือมายังคณะวิชาในการเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นใน
สถานศึกษา และโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น นั้น อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์  ในฐานะผู้ประสานงาน รายงานสรุปผลการคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า โครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง “การผลิตรายงานพิเศษ เรื่อง การส ารวจตลาดกล้องวงจรปิด เพ่ือ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์” ของนางสาวภาณิศา สุขทาพจน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นั้น ได้รับรางวัลที่ ๑ 
และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงงานสหกิจศึกษาด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และการจัดการของเครือข่ายภาคการ
ตอนล่าง เพ่ือร่วมการคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดีและเป็นก าลังใจให้แก่ นางสาวภาณิศา สุขทาพจน์ ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ และ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงงานสหกิจศึกษาด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และการจัดการของเครือข่ายภาคการ
ตอนล่าง เพ่ือร่วมการคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 
๓.๙ สรุปผลกิจกรรมงานกีฬาหูกวางเกมส์ ๒๐๑๘ 
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ รายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรมงานกีฬาหูกวางเกมส์ ๒๐๑๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งร่วมด าเนินการโดย
คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และมีอาจารย์ประกิจ อาษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
เป็นผู้ก ากับดูแลความเรียบร้อยในงานดังกล่าว ในการนี้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนต่างคณะวิชา 
ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะการแสดง ภายใต้สัญลักษณ์กลุ่ม “สีน้ าเงิน” ในธีมบ้านเรเวนคลอ แห่ง
โรงเรียนเวทย์มนตร์ฮอกวอตส์ ด้วยความสมัครสมานสามัคคีจึงท าให้กิจกรรมครั้งนี้ ด าเนินไปด้วยดี ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพด้วยน้ าใจของนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย และเคารพใน
กฎกติกาการแข่งขัน น าไปสู่ความรัก ความสามัคคีต่อไป ส าหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ประเภทรวมกีฬา 
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สีน้ าเงิน* 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สีเขียว 
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สีเหลือง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ สีแดง 

ประเภทขบวนพาเหรด 
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สีเหลือง 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สีน้ าเงิน* 
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สีแดง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ สีเขียว 

ประเภทการตกแต่งสแตนด์ 
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สีน้ าเงิน* 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สีแดง 
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สีเขียว 
รางวัลชมเชย ได้แก่ สีเหลือง 

ประเภทการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์  
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สีเขียว 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สีแดง 
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สีน้ าเงิน* 
รางวัลชมเชย ได้แก่ สีเหลือง 

ประเภทการแข่งขันกองเชียร์ 
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สีแดง 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สีน้ าเงิน* 
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สีเขียว 
รางวัลชมเชย ได้แก่ สีเหลือง 

 

๓.๑๐ กิจกรรมการประลองความสามารถด้านการถ่ายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ รายงาน
ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมการประลองความสามารถด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ มหาวิทยาลัยสยาม ภายใต้แนวคิด “CHANGE” นั้น จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๗ 
 

 
 

๓.๑๑ ความคืบหน้าการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้คณะ

วิชาด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนั้น ในการนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ดังกล่าว ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ต่อที่ประชุม ทั้งนี้จากการส ารวจ พบว่า ความเสี่ยงจาก
ภายนอกนั้น ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นพันธกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ทางคณะฯ ลดความเสี่ยงโดยการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้แก่
คณาจารย์ และปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งส่งผลที่ดีต่อ
คุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบัน ดังปรากฏได้จากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทั้งระดับองค์กร
และระดับชาติ 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวงติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ นโยบายการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ก าหนดให้มีการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา นอกจากนี้ ประธานเห็นสมควรให้มีการพัฒนาความสามารถดังกล่าวแก่อาจารย์ด้วย ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดให้ใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เป็นผู้อธิบายและให้ความกระจ่างชัดเจนแก่นักศึกษา
ในการเรียนการสอน  
๔.๒ การประลองความสามารถทางด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
 ด้วย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ก าหนดให้มีกิจกรรมการประลองความสามารถทางด้านสหกิจศึกษา ในวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมการประลอง
ความสามารถฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอรายชื่ออาจารย์ ๑ ท่าน เพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในกิจกรรม
ดังกล่าว  
มติที่ประชุม ให้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประลองความสามารถด้านสหกิจศึกษาของคณะฯ 
โดยมอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาผลงานในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ประสานงานกับทางสาขาวิชาเพ่ือรวบรวมผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
การประลองความสามารถด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
๔.๓ เกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาต่าง ๆ 
 ตามท่ีคณะฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการผลการเรียนการสอน เพ่ือระดมความคิดในการก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนในรายวิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ซึ่ง
ปรากฏผลตามตามรายละเอียดด้านล่าง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว  
 



๘ 
 

 
 

๑. เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.๑ เกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มรายวิชาทั่วไปจ าแนกตามหน่วยกิต 

ประเภทรายวิชาจ าแนกตามหน่วยกิต 
คะแนน 

เก็บ สอบกลางภาค สอบปลายภาค รวม 
รายวิชา ๓(๓-๐-๖) ๔๐ ๒๐ ๔๐ ๑๐๐ 
รายวิชา ๓(๒-๒-๕) ๕๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐๐ 
รายวิชา ๓(๑-๔-๔) ๗๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ 
รายวิชา ๓(๐-๖-๓) ๙๐ ไม่มี ๑๐ ๑๐๐ 

๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาสัมมนา ๓(๓-๐-๖) จ าแนกเป็น 
คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียน ๔๐   คะแนน 
คะแนนการน าเสนอ และเล่มรายงาน ๖๐  คะแนน 
  รวม ๑๐๐  คะแนน 

๑.๓ เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา ๕(๐-๔๐-๐) จ าแนกเป็น 
คะแนนจากสถานประกอบการ ๔๐   คะแนน 
คะแนนจากกระบวนการสอบเล่มรายงานสหกิจศึกษา  ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการสอบ ๔๐ คะแนน 
- สถานประกอบการ ๒๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐  คะแนน 
๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาโครงงาน ๓(๐-๙-๐) จ าแนกตามกลุ่มวิชา ดังนี้ 

กลุ่มวิชาชีพ 
คะแนน 

กระบวนการเตรียมงาน กระบวนการผลิต ผลงาน รวม 
การแสดง 
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
การประชาสัมพันธ์ 

๒๐ ๓๐ ๕๐ ๑๐๐ 
ชิ้นงาน  ๓๐ 
เล่มรายงาน ๒๐ 

การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
วิทยุ-โทรทัศน ์

๒๐ ๕๐ ๓๐ ๑๐๐ 

ภาพยนตร์ ๒๐ ๒๐ ๖๐ ๑๐๐ 
สื่อดิจิทัล ๔๐ ๒๐ ๔๐ ๑๐๐ 
๒. เกณฑ์การตัดเกรด 

๒.๑ รายวิชาทั่วไปพิจารณาการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม ๘ เกรด  
๒.๒ รายวิชาโครงงาน สหกิจศึกษา และสัมมนา ให้พิจารณาตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามวิชาชีพ 

๓. การจัดท า มคอ.๓ 
ในการจัดท า มคอ.๓ ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ และก าหนดการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น ๆ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องปรากฏผลการทวนสอบฯ ใน มคอ.๕  ตามวิธีการที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้ง
เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวให้อาจารย์ทุกท่านทราบ เพ่ือใช้ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๔.๕ กิจกรรมประเพณีรดน้ าด าหัว เทศกาลวันสงกรานต์ คณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะประธานคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์ ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ าด าหัว  เทศกาลวันสงกรานต์ ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ทางคณะฯ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
มติที่ประชุม ก าหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศ
ศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ พร้อมทั้งเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลา
ข้างต้นอย่างพร้อมเพรียงกัน  
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๔๗ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


