รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๕๖ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน รองศาสตราจารย์สุธี พลพงษ์
๓. อาจารย์ประกิจ
อาษา
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๖. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข แทน อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
๗. อาจารย์เวทิต
ทองจันทร์
๘. อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ แทน อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
๙. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
๑๑. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๑๒. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
ไม่มี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน ๗ หลักสูตร
๑.๒ การกาหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งกาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๓/
๒๕๕๙ (ภาคฤดูร้อน ๑) ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑.๓ การปฏิบัติหน้าที่วันซ้อมรับปริญญา
ประธานฯ กาชับให้อาจารย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในวันซ้อมรับ
ปริญญา ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการนี้ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต ณ บริเวณ หน้า
อาคาร ๑๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน
สาหรับในส่วนของการซ้อมย่อยนั้น ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้ารับประทานปริญญา
ในวันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑

๒
๑.๔ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประธานขอให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๑๒ เวลา ๘.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน
๑.๕ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข ได้รับเชิญ เป็ นวิทยากรให้แก่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม ในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวัน
อังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑) กรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรพิจารณาผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.
๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ พร้อมทั้งนาส่งคณะวิชา เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒) กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท้ ี่กาหนดใน มคอ.๓ ประจาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๓) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสื่ อ ดิ จิ ทั ล ก าหนดสอบปิ ด เล่ ม โครงงานสื่ อ ดิ จิ ทั ล ประภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๒-๖๐๓/๑
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
ไม่มี
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
ไม่มี
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรพิจารณาการจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคน
ดีให้แก่บ้านเมือง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑) กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรทบทวนการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกาหนดแนว
ทางการบริหารงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
๓.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา กาหนดให้หลักสูตรและคณะวิชาดาเนินการ ดังนี้
ระดับหลักสูตร
๑. หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งให้แก่ผู้ประเมิน
และสานักฯ ทั้งนี้จะต้องส่งให้ถึงผู้ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนรับการประเมิน
๒. หลักสูตรกรอกข้อมูล CHE-QA Online ก่อนรับการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๓. หลักสูตรรับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. ผู้ประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร ภายใน ๑ สัปดาห์หลังการประเมิน
๕. หลักสูตรส่งรายงานผลการประเมินฉบับสาเนาและรายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตรฉบับแก้ไขหลังการ
ประเมินให้แก่คณะวิชาเพื่อรวบรวมส่งสานักฯ ภายใน ๑ สัปดาห์หลังได้รับผลการประเมิน
ระดับคณะวิชา
๑. คณะวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และส่งให้แก่ผู้
ประเมิน และสานักฯ ทั้งนี้จะต้องส่งให้ถึงผู้ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนรับการประเมิน
๒. คณะวิชากรอกข้อมูล CHE-QA Online ก่อนรับการประเมิน ภายในวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. คณะวิชารับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๑๖-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. ผู้ประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร ภายใน ๑ สัปดาห์หลังการประเมิน
๕. คณะวิชาส่งรายงานผลการประเมิ นฉบับสาเนาและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับแก้ไขหลังการ
ประเมินมายังสานักฯ ภายใน ๑ สัปดาห์หลังได้รับผลการประเมิน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด จึงขอให้ทุกหลักสูตรเร่งดาเนินการดังกล่าว โดยขอมติที่ประชุม
กาหนดเวลาการนาส่งรายงานฯ ทั้งระดับหลักสูตร และคณะวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้นาส่งรายงานฯ มายังคณะวิชาก่อนกาหนดการตามแผน เพื่อพิจารณาความถูกต้องใน
ภาพรวมของการดาเนินงาน โดยกาหนดการนาส่งรายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ภายในวันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๐ และ กาหนดการนาส่งรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้นาส่งไฟล์ข้อมูล
มายัง อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ภายในวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงจัดทาเล่มรายงาน
เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา ในวันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.๓ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มอบหมายให้ทุกหลักสูตรศึกษาข้อมูลจากเอกสารสรุปสาระสาคัญจากการสัมมนา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม และนาเสนอในที่ประชุม ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้นาเสนอกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีรูปแบบของ
กิจกรรมที่หลากหลายแต่มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่เหมือนกัน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอมติในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
มติที่ประชุม เนื่องจากกิจกรรมที่แต่ละหลักสูตรนาเสนอนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการ ซึ่งถ้า
ดาเนินการทุกกิจกรรมก็จะส่งผลต่องบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน จึงเห็นสมควรให้จัด
กิจกรรมดังกล่าวในนามของคณะวิชา ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ภายใต้ชื่อ
โครงการ “คนดีนิเทศศาสตร์" และนาเสนอต่อที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป

๔
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่ สานักประกันคุณภาพฯ ได้ขอให้ทางหลักสูตร และคณะวิชา เสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ
โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม เสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ดังนี้
ระดับหลักสูตร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ) คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐:
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
ระดับคณะวิชา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประเมินวันศุกร์ ที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.๒ การเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร
และคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่ สานักประกันคุณภาพฯ ได้ขอให้ท างหลักสูตร และคณะวิชา แจ้งรายชื่อผู้ รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
นัน้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอรายชื่อดังกล่าว
มติที่ประชุม เสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
ระดับคณะวิชา
อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์: อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์:
อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร
สาขาวิชาการโฆษณา:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล:
อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ

๕
๔.๓ การคัดเลือกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นของคณะนิเทศศาสตร์
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการคัดเลือกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นของคณะนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ “มี
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น”
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ รวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด และนาเข้าประชุมเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๔.๔ การทบทวนการให้คะแนนในรายวิชาโครงงาน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการให้คะแนนในรายวิชาโครงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
มติที่ประชุม ให้ทางหลักสูตรควบคุมดูแลการให้คะแนนในรายวิชาโครงงาน โดยเน้นที่ผลงานของนักศึกษาเป็นสาคัญ สาหรับ
ในส่วนของเล่มรายงานนั้น ขอให้เป็นการนาเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดาเนินงาน ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในรายวิชาโครงงาน
จะต้องชี้แจงรายละเอียดการให้คะแนนให้ชัดเจน โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องตามแผนที่กระจายความรั บผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping) เป็นสาคัญ
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตรนาส่ง
สรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๕๖ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

