รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๘ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
๓. อาจารย์ประกิจ
๔. อาจารย์พลอยชนก
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ์
๖. อาจารย์มนต์ศักดิ์
๗. อาจารย์ชโลธร
๘. อาจารย์สุธาวัลย์
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ
๑๐.อาจารย์จารุณี
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
๒. อาจารย์ศยามล
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ธีรวันท์
๒. อาจารย์เอกสิทธิ์
๓. อาจารย์ปวรรศ

ศิริกายะ
ทองจันทร์
อาษา
วงศ์ภัทรไพศาล
ชมจันทร์
เกษศิรินทร์เทพ
จันทะวงศ์
ธรรมสังวาลย์
สิงห์หนองสวง
วรรณศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

พลพงษ์
ยนตร์ศักดิ์สกุล

ลาออก
ลาประชุม

โอภาสบุตร
อวยชัยวัฒน์
จันทร์เพ็ญ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ์)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ์)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

เริ่มประชุม ๑๑.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ไม่มี เนื่องจากทางสานักวิชาการแจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการจากเดิมวันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.
เป็น ๑๔.๐๐ น. ในวันเดียวกัน ดังนั้น ประธานจึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์จากเดิมกาหนด
ไว้ในวันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็น ๑๑.๓๐ น. ในวันเดียวกัน
๑.๒ การแบ่งความรับผิดชอบแก่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ตามบันทึกข้อความจากสานักงานอธิการบดี ที่ สน ๐๑๐๑/๙๒ เรื่องการแบ่งความรับผิดชอบแก่รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยแบ่งความรับผิดชอบในการ
พิจารณา และกากับการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบ)

๒
๑.๓ ผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจาปี ๒๕๖๑
ตามที่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ รวม ๗
ประเภท ในวันพุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม ผลปรากฏว่า คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับการคัดเลือก รวม ๒ ประเภท ดังนี้
- ประเภทที่ ๕ ด้านผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
- ประเภทที่ ๑๐ โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โครงงานการผลิต
รายงานพิเศษ เรื่องการสารวจตลาดกล้องวงจรปิด เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ โดย นางสาว
ภาณิศา สุขทาพจน์
๑.๔ กาหนดการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งกาหนดการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การ
ตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ พร้อมทั้งแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
โดยอาจารย์ผู้สอน (ตามไฟล์เอกสารที่คณะฯ ได้อัปโหลดไว้ในเฟซบุ๊กอาจารย์นิเทศฯ) ภายในวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมและนาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกากับมาตรฐานการศึกษา ใน
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑.๕ กาหนดการส่ง มคอ.๓ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ ณัฐ วุฒิ สิ งห์ ห นองสวง ในฐานะเลขานุ การคณะนิเทศศาสตร์ แจ้ งกาหนดการส่ ง มคอ.๓ ภาคฤดู ร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการในภาวะวิกฤติของคณะนิเทศศาสตร์
ตามคาสั่งคณะนิเทศศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการในภาวะวิกฤติของคณะนิเทศศาสตร์
โดยมีหน้าที่กาหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการในภาวะวิกฤติของคณะนิเทศศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๖๑ ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓) อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔) อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๕) อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการ
๖) อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๗) อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการ
๘) อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
กรรมการ
๙) อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
กรรมการ
๑๐) อาจารย์ชุติภา
สิงห์ศักดิ์เสรี
กรรมการ
๑๑) อาจารย์สมเกียรติ
ศรีเพ็ชร
กรรมการ
๑๒) อาจารย์ลัทธสิทธิ์
ทวีสุข
กรรมการ

๓
๑๓) อาจารย์สมคเน
วรวิวัฒน์
กรรมการ
๑๔) อาจารย์ณัฏฐพล
อมรทัต
กรรมการ
๑๕) อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๑๖) อาจารย์อนรรฆอร
บุรมัธนานนท์
กรรมการ
๑๗) อาจารย์ธนกร
พฤกษชาติถาวร
กรรมการ
๑๘) อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
กรรมการ
๑๙) อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) อาจารย์ยุทธนา
สุวรรณรัตน์
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๗ การส่งผู้แทนเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษา
ทางคณะฯ มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และอาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ เป็นผู้แทนคณะวิชาเข้า
ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๙ “หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี” จัดโดยสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย ในวันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
๑.๘ การตรวจสอบทรัพทย์สินของคณะวิชา
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งว่า ทางฝ่ายจัดซื้อของมหาวิทยาลัย แจ้ง
กาหนดการตรวจสอบทรัพย์ สิน ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยระบุช่ว งเวลาดาเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนั้น ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการและทรัพย์สินของคณะวิชาในส่วนต่าง ๆ สารวจและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบฯ ดังกล่าว
๑.๙ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑
อาจารย์ ณัฐ วุฒิ สิ งห์ ห นองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุ ปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้
เรื่อง/โครงการ

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ ๘)
โครงการประลองความสามารถทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา (เครือข่ายนิเทศศาสตร์)
รวม

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
อนุมัติ (บาท) (บาท)

๑๗,๐๐๐
๒,๑๐๐
๑๙,๑๐๐

๑๗,๐๐๐
๒,๑๐๐
๑๙,๑๐๐

นอกจากนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณในส่วนของการร่วมจัดนิทรรศการ
ภาพถ่ายนานาชาติของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ และในส่วนของงบประมาณที่รออนุมัติในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินการเรียนการสอน จานวนเงิน ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข

๔
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน และตามภาระงานของหลักสูตร
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
๑) ทุกสาขาวิชาส่ง อาจารย์เข้าร่ วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินการเรียนการสอน” ในวันเสาร์ ที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ สาหรับอาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ตามที่กาหนดนั้น ได้ทา
บันทึกข้อความชี้แจงไปยังคณบดีเรียบร้อยแล้ว
๒) อาจารย์ทุกคนนาส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและกากับมาตรฐานการศึกษา ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓) อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ เชิญวิทยากร นายทรงศักดิ์ ศรีสวย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโฆษณาและทางานอยู่ในบริษัท
โฆษณา มาให้ความรู้กับนักศึกษาในรายวิชาการผลิตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ หัวข้อเบื้องหลังการทางานใน
บริษัทโฆษณา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ เมษายน ห้อง ๑๙-๗๐๒
๔) อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และอาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ดาเนินกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาโฆษณา รหัส ๕๙ เพื่อประชุมวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่จะต้องเรียนในภาคการศึกษา
๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ห้อง ๑๙-๗๐๑
๕) สาขาวิชาสื่อดิจิทัลกาหนดวันสอบรายงาน วิชาโครงงานสื่อดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ ที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบรายงานดังกล่าว
๖) สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ สรุปผลการประลองความสามารถทางด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายนิเทศศาสตร์
ตามที่ เครือข่ายนิเทศศาสตร์กาหนดให้มีกิจกรรมการประลองความสามารถทางด้านสหกิจศึกษา ในวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทางคณะฯ นาส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จานวน ๔ ผลงาน นั้น
ปรากฏว่านักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
๑) นายกันต์ศักดิ์ ภุมรินทร์
รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานสื่อโทรทัศน์
๒) นางสาวอรุณกมล ชาญชัยพาณิชย์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานสื่อสารการตลาด
๓) นางสาวมัตุเกตุ เพียนอก
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผลงานสื่อดิจิทัล
๔) นางสาวคันธมาทน์ วังวิเศษกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทผลงานสื่อภาพยนตร์
มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคน
๓.๓ สรุปผลโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการต่อเนื่องครั้งที่ ๘)
จากโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการต่อเนื่องครั้งที่ ๘) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้เป็นจัดการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ “สังคมเมืองกับการเปลี่ยนแปลง (CHANGE)” ซึ่ง
กาหนดพื้นที่ภาคสนาม คือ กรุงเทพมหานคร นั้น อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ รายงานสรุปผล
การดาเนินการดังกล่าว ซึ่งจากการดาเนินการตามแผนที่กาหนดส่งผลให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ คือ ๑) มี

๕
กิจกรรมการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ๒) เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร นอกจากนี้ ยังส่งผลให้อาจารย์ และนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ
สาหรับโครงการความร่วมมือฯ ครั้งที่ ๙ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๒ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) นั้น กาหนดให้มหาวิทยาลัย
นเรศวรเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงาน เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป
๓.๔ ความคืบหน้าการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการ
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์กาหนดจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้า งสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ในวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบดาเนินการ รายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน
ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมบทความ และประสานความร่วมมือไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและกากับมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อทา
บัน ทึ กแต่ง ตั้ง จากทางคณะฯ ส่ ว นทางด้า นงบประมาณนั้น ได้ รับ การอนุมัติ จากทางมหาวิ ทยาลั ย เรี ยบร้อ ยแล้ ว ซึ่ งจะ
ดาเนินการตามที่ได้อนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้อาจารย์ทุกคนเตรียมผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอในการประชุมฯ ดังกล่าว
๓.๗ ความคืบหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการการจัดการในภาวะวิกฤติของคณะนิเทศศาสตร์
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการในภาวะวิกฤติของคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีการประชุมไป
แล้วนั้น อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการจัดการในภาวะวิกฤติฯ รายงาน
ความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งจากการประชุมและดาเนินการของคณะกรรมการการจัดการในภาวะวิกฤติฯ ที่ผ่าน
มาสามารถสรุปประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้
๑) การสรุปประเด็นปัญหาภาวะวิกฤติในเรื่องของจานวนนักศึกษารับเข้า
๒) การทบทวนปัญหาและแนวทางการดาเนินงาน
๓) สรุปผลการโปรโมทเพจคณะนิเทศศาสตร์ หรือที่เรียกว่า “การบูสต์โพสต์: Boost Post” ซึ่งเริ่มดาเนินการ
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยการทดลองซื้อพื้นที่โพสต์ ด้วยจานวนเงิน ๙๕ บาท (เก้าสิบห้าบาทถ้วน)
และกาหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งเพศชายและหญิง ในช่วงอายุ ๑๘-๖๕ ปีขึ้นไป ในการนี้สาหรับเนื้อหาที่โปรโมท
จะให้ ความส าคัญในส่ ว นของข้อมูล เกี่ยวกับสาขาวิช าเอกของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากการดาเนินการ
ดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้โปรโมทข้อมูลไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรวม
ทั้งสิ้น ๓,๑๕๔ คน
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้นาข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการในภาวะวิกฤติฯ เพื่อพิจารณา
ความคุ้มค่าในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาแนวทางการดาเนินการอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

๖
๓.๘ ความคืบหน้าการจดแจ้งลิขสิทธิ์
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารคณะนิ เทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
มอบหมายให้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ดาเนินการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในคณะวิชา และยื่นจด
แจ้งลิขสิทธิ์ ณ สานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏว่า มี
ผลงานสร้างสรรค์ที่รวบรวมได้ จาแนกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรม และ วรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ ๗ ท่าน
ได้แก่ อาจารย์ สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ประยุกต์ ศรีทองกูล อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อาจารย์ศยามล ยนตร์ศักดิ์สกุล อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และอาจารย์ณัฏฐพล อมรทัต
อย่างไรก็ตาม การยื่นเอกสารดังกล่าวจาเป็นต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้นจึง ขอให้อาจารย์
เจ้าของผลงานกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานให้เรียบร้อย และจะได้รวบรวมเพื่อยื่นเอกสารดังกล่าว ณ สานักลิขสิทธิ์ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายในวันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ มีค่าใช้จ่ายดาเนินการรวม ๕๐
บาทต่อผลงาน ประกอบด้วย ค่าอากรแสตมป์ ๓๐ บาท และ ค่าสาเนา ๒๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการนั้น มอบหมายให้
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ประสานงานกับอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ เพื่อทาบันทึกเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัย
๓.๙ ความคืบหน้าการจัดทาฐานข้อมูลคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข ในฐานะผู้ดาเนินการในส่วนของการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมว่า ได้ดาเนินการคัดแยกผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยเผยแพร่ผ่าน
ทางยูทูบ (Youtube) โดยใช้ชื่อช่องว่า “นิเทศศาสตร์ ม.สยาม” หรือ “casiam channel”
มติที่ประชุม รับทราบ และกาหนดให้ใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ของอาจารย์ และนักศึกษา คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสรุปแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ คณะฯ ดาเนินการตามแผนงานและพันธกิจต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของระดับคณะวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานด้านการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานคณะนิเทศ
ศาสตร์ ส่งไฟล์แบบสรุปแผนงานให้อาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงานสรุปและกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้ง
นาส่งกลับภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมและสรุปแผนงานภาพรวมของคณะวิชา และนาเข้าที่
ประชุมฯ พิจารณาต่อไป
๔.๒ การจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษากาหนดให้หลักสูตร และคณะวิชาดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนิ น งานทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามปฏิทิน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ กาหนดให้หลักสูตรและคณะวิชาดาเนินการตามตารางด้านล่าง ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอ
รายชื่อผู้ประเมิน วันประเมิน และแนวทางการดาเนินการดังกล่าว

๗
กาหนดการ

การดาเนินการ
- หลักสูตรส่งรายชื่อผู้ประเมินให้แก่คณะวิชา
- คณะวิชารวบรวมผู้ประเมินทุกหลักสูตร และส่งให้แก่สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวันที่
- สานักประกันฯ จัดพิมพ์คาสั่งแต่งตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- สานักประกันฯ แจ้งให้หลักสูตร คณะวิชา และผู้ประเมินทราบ
- หลักสูตรและคณะวิชาเตรียมขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันจากมหาวิทยาลัย
(สานักประกันฯ จัดเตรียมให้เฉพาะค่าตอบแทนผู้ประเมิน)
ภายใน ๔๕ วัน
หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หลักสูตรส่งเล่ม SAR ให้กับผู้ประเมิน โดยจะต้องส่งถึงผู้ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนรับการ
(วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) ประเมิน และส่งไฟล์ให้สานักประกันฯ (ไม่ต้องส่งเอกสาร)
หลักสูตรกรอกข้อมูล CHE-QA Online ก่อนรับการประเมิน และยืนยันผลการประเมิน ในระบบ CHEมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑
QA Online ก่อนการประเมินระดับคณะวิชา (สานักประกันฯ ตรวจสอบร่วมกับคณะวิชาและหลักสูตร)
ภายในวันที่
หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หลักสูตรประสานผู้ประเมินเพื่อนัดหมายวันประเมิน และแจ้งมายังสานักประกันฯ
ภายใน ๑ สัปดาห์
ผู้ประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมิน โดยส่งเอกสารฉบับจริง ให้แก่หลักสูตร และส่งไฟล์ ให้สานัก
หลังการประเมิน
ประกันฯ
หลักสูตรส่งรายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (SAR) ฉบับแก้ไขหลังการประเมิน (เอกสารและ
ภายใน ๑ สัปดาห์
ไฟล์) และรายงานผลการประเมิน (ฉบับสาเนา) ๑ ชุด โดยให้คณะวิชารวบรวมของทุกหลักสูตร ส่งให้กับ
หลังได้รับผลการประเมิน
สานักประกันฯ
หลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน หลักสูตรส่ง (ทั้งไฟล์และเอกสาร) ให้แก่คณะ
ภายใน ๑ เดือน
วิชาเพื่อเสนอให้คณบดีรับทราบ และคณะวิ ชารวบรวมของทุกหลักสูตรส่งให้ แก่สานักประกันฯ (ทั้งไฟล์
หลังได้รับผลการประเมิน
และเอกสาร)
คณะวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภายใน
คณะวิชาส่งเล่ม SAR ให้กับผู้ประเมิน (ส่งถึงผู้ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนรับการประเมิน) และส่ง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ไฟล์ให้สานักประกันฯ (ไม่ต้องส่งเอกสาร)
วันที่ ๑-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะวิชากรอกข้อมูล CHE-QA Online ก่อนรับการประเมิน
ภายในวันที่
คณะวิชารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะวิชาประสานผู้ประเมินเพื่อนัดหมายวันประเมิน และแจ้งมายังสานักประกันฯ
ภายใน ๑ สัปดาห์
ผู้ประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมิน โดยส่งเอกสารฉบับจริง ให้แก่หลักสูตร และส่งไฟล์ให้สานัก
หลังการประเมิน
ประกันฯ
ภายใน ๑ สัปดาห์
คณะวิชาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับแก้ไขหลังการประเมิน (เอกสารและไฟล์) และ
หลังได้รับผลการประเมิน รายงานผลการประเมิน (ฉบับสาเนา) ๑ ชุดให้สานักประกันฯ
ภายใน ๑ เดือน
คณะวิชาจัดทาแผนพัฒนาตามผลการประเมิน และส่งให้กับสานักประกันฯ
หลังได้รับการประเมิน

มติที่ประชุม มีมติให้ดาเนินการในส่วนของหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๘
๑. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับ
ข้อมูล
หลักสูตร

รหัสผู้ประเมิน
P570332
ตาแหน่งทางวิชาการ/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
อาจารย์/ดร. ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Ph.D. (Communication) University of
Oklahoma, U.S.A.
- M.S. in Ed. (Counseling) Northern State Col.,
U.S.A.
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่งปัจจุบัน
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
- รักษาการคณบดีคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
รามคาแหง
หมายเลขโทรศัพท์
๐๘ ๑๙๒๐ ๗๐๘๘
อีเมล
-

คณะวิชา

U580329
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

- Ph.D. (International Communication) Macquarie
University, Sydney, Australia
- นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
- กรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ
๐๘ ๙๒๒๕ ๗๕๑๕
bsasiphan@hotmail.com

๒. วันประเมินระดับหลักสูตร กาหนดให้เป็นวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. แนวทางการดาเนินการ เสนอให้จัดประชุมคณะทางานผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร เพื่อดาเนินการจัดทารายงานฯ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบ
รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานฯ ฉบับร่างส่งให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ทั้งนี้ มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
นิเทศศาสตร์ ประสานงานกับสานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อนาส่งข้อมูลดังกล่าวตามตามปฏิทิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๓ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้เสนอ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวม ๓ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งทางด้านวิชาการและเรื่องทั่วไป
มติที่ประชุม เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าวตามลาดับ ดังนี้
๑) อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๒) อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
๓) อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๓๘ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

