
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารประจ าคณะนเิทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๒๒ น. 
ณ ห้องประชมุคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน รองศาสตราจารย์สุธี พลพงษ ์กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร ์ กรรมการ 
๖. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข แทน อาจารย์มนต์ศักด์ิ เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ 
๗. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม แทน อาจารยช์โลธร 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 

 เนื่องจากในวันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เดินทางไป
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “อัตตาตัวตน คนเซลฟี : Selfie to Identity” ณ อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยรังสิต จึงไม่สามารถเข้าประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ทั้งนี้ มอบหมายให้อาจารย์ปวรรศ จันทร์
เพ็ญ เป็นผู้แทนเข้าประชุมฯ โดยน าเสนอเรื่องจากที่ประชุมฯ ดังนี้ 

๑.๑.๑ ประกาศปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยให้น าเนื้อหาสาระส าคัญปรับรวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยแจ้งรหัสการใช้แอปพลิเคชัน สยาม ยู บุ๊ค  
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยแจ้งว่าคณาจารย์สามารถใช้ข้อมูลจากห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยมีคีย์การ์ดอยู่ที่

หอสมุดกลาง 
๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยแจ้งให้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะวิชา 

 
 



๒ 
 

 
 

๑.๒ การก าหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัด
เกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมและเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 ในการนี้ ประธานฯ ก าชับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ และบันทึกใน มคอ.๕ ให้เรียบร้อย เพื่อน าเข้าพิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ตามวันเวลาที่ระบ ุ
๑.๓ การปรับปรุงเว็บไซต์วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 
 อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ซึ่งเป็นวารสารทาง
วิชาการของคณะฯ รายงานว่า ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI : 
Thai-Journal Citation Index Centre) ก าหนด เรียบร้อยแล้ว 
๑.๔ การน าเสนอผลงานวิจัย 
 อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ น าเสนองานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนผ่านของตลาดน้ าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์
สมุดภาพเรียงความขาวด าเพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน้ าในประเทศไทย ในงานสัมมนาทางวิชาการนิเทศศาสตร์และการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร “Communication 4.0: นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๑.๕ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๐  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี ้
 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อนุมัต ิ ใช้จริง 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และค่าตอบแทน ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ประเพณีคณะนิเทศศาสตร์ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท ไม่อนุมัต ิ - 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวัน

พุธ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 

 



๓ 
 

 
 

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

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
๒) ทุกหลักสูตรพิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๐ และน าส่งคณะวิชาเรียบร้อยแล้ว 
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยมีการบรรยายให้
ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียามความพร้อมการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” ซึ่งมีศิษย์เก่าเป็นวิทยากร 
3 ท่าน คือ นายศุภฤกษ์ เปลี่ยนลี้ นางสาวทรรศนีย์ คงรัตนสมบูรณ์ และนายคมสัน ฟองค า  

๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๕-๔๐๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมการ
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “นักข่าว-นักหนังสือพิมพ์ยุค ๔.๐” ซึ่งมีวิทยากร ๒ ท่าน ได้แก่ คุณปรียา
ลักษณ์ บุญมั่น (รักษาการบรรณาธิการสถานีข่าว TNN) และคุณสุรีย์พร ครุฑแดง (ซีเนียร์กราฟิก
ดีไซน์เนอร ์บริษัท เคเอสไอ ไทยแลนด์ จ ากัด) 

๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ก าหนดฉายภาพยนตร์โครงงาน และ 
ภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงละคร ชั้น ๓ อาคาร ๒ 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค ์
ไม่มี 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
ไม่มี 

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล จัดกิจกรรม One Day One Art เพื่อให้ความรู้ด้านงาน

ศิลปะส าหรับเสริมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์งานทางนิเทศศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท างานด้านสื่อดิจิทัล และสื่อ
อื่น ๆ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๒-๖๐๓/๑ 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ทุกหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมข้อมูล

ส าหรับจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะวิชา 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



๔ 
 

 
 

๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จากการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน สรุปผลการ

ด าเนินงานและน าส่ง อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ เพื่อรวบรวมและสรุปแผนงานประจ าปีของคณะฯ ซึ่งจะน ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิชานั้น อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ รายงานความคืบหน้าดังกล่าว ดังนี้  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะนิเทศศาสตร์ มีโครงการทั้งหมด ๒๔ โครงการ ด าเนินการเรียบร้อย จ านวน ๒๒ โครงการ อยู่
ระหว่างการด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการประชุมวิชาการ และ ยกเลิก ๑ โครงการ คือ โครงการความร่วมมือ
อาเซียนและนานาชาติ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓ ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗ 

อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๗ รายงานความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการฯ ซึ่งก าหนดจัดในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ 
มหาวิทยาลัยสยาม นั้น บัดนี้ ได้ประชุมคณะท างานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ยึดแนวทางการ
ปฏิบัติและคณะท างานชุดเดิมเป็นหลักในการด าเนินงาน ดังนี ้

หน้าที่/ความรบัผิดชอบ ชื่อ-สกุล 
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ 
อ านวยการ อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์ 
การเงิน อาจารย์ณัฐวุฒ ิ สิงห์หนองสวง 
ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒ ิ อาจารย์ชญาณ ี ฉลาดธัญญกิจ 
ประสานงานผู้ส่งบทความ อาจารย์เอกสิทธิ ์ อวยชัยวัฒน์ 
จัดท างานงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) อาจารยส์ุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ 
อาคารสถานที่ อาจารย์สุทธ ิ เรืองรัตน์สุนทร 
อาหาร อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 

อาจารย์ฐานทัศน ์ ชมภูพล 
ต้อนรับ/ลงทะเบียน (ชั้น ๑๙) อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 

อาจารย์ชุติภา  สิงห์ศักดิ์เสรี 
ต้อนรับ (ชั้น ๗) อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 
ประสานงานประจ าห้อง อาจารย์มนต์ศักด์ิ เกษศิรินทร์เทพ 

อาจารย์เวทิต ทองจันทร ์
อาจารย์ประกิจ อาษา 
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ 
อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล 
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน ์
อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข 
อาจารย์สมเกียรต ิ ศรีเพ็ชร 

มติที่ประชุม รับทราบ  



๕ 
 

 
 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การเสนอชื่ออาจารย์เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ 

อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เสนอรายชื่ออาจารย์เพื่อเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมงาน
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
๔.๒ การจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความ ที่ สน๐๑๐๕/๔๘๑ ซึ่งระบุว่า สกอ. ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง 
พระพุทธศาสนากับการสร้างคนดีมีคุณธรรม ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง” เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ และแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตน และน าไปปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกหลักสูตรศึกษาข้อมูลจากเอกสารสรุปสาระส าคัญจากการสัมมนา (ตามเอกสารแนบ) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหลักสูตรน าเสนอกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรในการประชุมครั้งต่อไป 
(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) 
๔.๓ การทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

ตามที่ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ได้ยื่นเอกสารลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ นั้น ท าให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ วิชาเอกสื่อดิจิทัล มีจ านวนไม่ครบตามเกณฑ์ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดังกล่าว 
มติที่ประชุม เสนอใหแ้ต่งต้ัง อาจารย์ปรเมศวร์ รัมยากูร เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทน ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันอังคาร ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๒๒ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


