รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๕๓ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ กรรมการ
๓. อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๕. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๖. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๗. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๘. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
กรรมการ
๙. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการ
๑๐.อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ์)
๒. อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการประชาสัมพันธ์)
๓. อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
๔. อาจารย์เจตน์จันทร์
เกิดสุข
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
เริ่มประชุม ๑๑.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสาร
สุขภาพ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่เจ้าหน้าที่ กองสุขศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕
ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงไม่สามารถเข้าประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ทั้งนี้ มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เป็นผู้แทนเข้าประชุมฯ โดยนาเสนอเรื่องจากที่ประชุมฯ ดังนี้
๑.๑.๑ ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาความเป็น “เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณี
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ตามมาตรา ๒๐ กาหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๑.๑.๒ จากผลการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2017 เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับที่ ๑๖๘ จาก ๖๑๙ มหาวิทยาลัยทั่วโลก และติดอันดับที่ ๗ จาก ๒๗ มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายการลดปริมาณกระดาษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอบรม/
สัมมนา ทั้งนี้ให้ใช้ QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการดาเนินงานดังกล่าว ตลอดจนการลด
ปริมาณการใช้พลาสติก ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะประเภทกระดาษ และพลาสติก

๒
๑.๑.๓ จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ๑๗ ข้อ ของสหประชาชาติ
ประเทศไทย มหาวิทยาลั ย มีน โยบายดาเนินการตามเป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยื น
(Sustainable Cities and Communities) ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑.๑.๔ การกาหนดรายวิชาใน Pre-Semester โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสมัครใจจานวน ๒ รายวิชา จาก
๑๘ รายวิช า ซึ่งมีจ านวน ๔ รายวิช าที่ยั งไม่ส่ ง มคอ.๓ หรือ รายละเอียดการสอน ทั้งนี้ หากรายวิช าใด
ผู้รับผิดชอบไม่นาส่งเอกสารดังกล่าว จะตัดรายวิชานั้นออกจากกลุ่มวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียน
๑.๑.๕ สานักทรัพยากรสารสนเทศ แจ้งขอความร่วมมือจากทุกคณะวิชา โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อแนะนาการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ อาจจะเป็นช่วงของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศของแต่ละคณะวิชา
ทั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบประสานงานในเรื่องดังกล่าว
๑.๒ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018
ตามหนังสือ ที่ วช ๐๐๐๕/ว ๒๖๙๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วม
นาเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 นั้น ทางสานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้
กาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ โดยกาหนดส่ งผลงานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ได้ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
๑.๓ คุณสมบัติและเกณฑ์สาหรับอาจารย์ที่จะขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสยาม ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คุณสมบัติและเกณฑ์สาหรับอาจารย์ที่จะขอ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับอาจารย์ที่เข้าทดลองปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) โดยกาหนดเกณฑ์ดังกล่าวไว้ ดังนี้
๑. อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องมีบทความทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีฐานข้อมูลตามเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือ บทความทางวิช าการที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ดังนี้
๑.๑ อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลงาน/บทความทางวิชาการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังการทางาน
๑.๒ อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีผลงาน/บทความทางวิชาการ ภายในระยะเวลา ๒ ปี หลังการทางาน
๒. อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องดาเนินการจัดทาผลงานทางวิชาการ และจะต้องมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ และได้รับ
อนุมัติให้ได้ตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ภายในระยะเวลา ดังนี้
๒.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๔ ปี
๒.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในระยะเวลา ๖ ปี
๑.๔ เกณฑ์พัฒนาด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสยาม ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์พัฒนาด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) การกาหนดเกณฑ์ดังกล่าว มีดังนี้
๑. อาจารย์ใหม่ให้ยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษพร้อมใบสมัคร โดยจะต้องมีคะแนน TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า ๕๕
หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณา หากยังไม่สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษพร้อมการสมัคร
จะต้องนาคะแนนมายื่นภายในระยะเวลาที่ทดลองงาน หากไม่สมารถยื่นคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการบรรจุเป็นอาจารย์ประจาเมื่อผ่านระยะเวลาของการทดลองงานแล้ว

๓
๒. อาจารย์ที่เกษียณอายุงาน หากประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้มีการต่ออายุการทางาน จะต้องยื่นหลักฐานคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า ๕๕ หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษต่อแผนกบุคคลก่อนครบรอบวันเกิด ๖๐ ปีบริบูรณ์ อย่างน้อย ๓ เดือน
๓. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จะต้อง
มีคะแนน TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า ๔๐ หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๔๕
สาหรับการยื่นคะแนนดังกล่าว จะต้องเป็นคะแนนที่ได้ทาการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี ทั้งนี้ ให้ยกเว้นผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับคณบดี หรือ ผู้ช่วยอธิการบดี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับสูงสุดซึ่งใช้ภาษาอั งกฤษเป็นภาษาหลักในการ
เรียนการสอน สาหรับผู้ที่จะดาเนินการตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑.๕ นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธาน แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้ทุกรายวิชา
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ เข้ากับทักษะที่สาคัญในการทางาน ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้
ชี้แจงรายละเอียดไว้ใน มคอ.๓ โดยให้เริ่มใช้นโยบายดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้อาจารย์ทุก
คนศึกษาและปรับ มคอ.๓ โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามเอกสารประกอบทั้ง ๒ ชุด ดังนี้
- Top 10 Skills Important in the Workforce
- The Global Goals for Sustainable Development
๑.๖ สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ประกิจ อาษา รายงานว่า จากการการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาครั้งที่ ๓ ประเมินและสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้น นามาซึ่งการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. กิจ กรรมด้ านคุณธรรม จริ ย ธรรม ควรจัดให้ มีกิจกรรม/โครงการจิตอาสาต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสานัก
ศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามโครงการจิตอาสาคนทีวีช่วยน้องครั้งที่ 3 ฯลฯ โดยเน้นการจัดกิจกรรมโดย
นักศึกษาและเน้นขั้นตอนการสารวจความต้องการของชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุด นอกจากนี้ควรเพิ่มเติม
กิจกรรมทานุบารุงศาสนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
๒. กิจกรรมด้านความรู้ ควรจัดให้มีกิจกรรม/โครงการด้านความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาโดยเชิญจากผู้มีชื่อเสียงในวงการนิเทศศาสตร์ และศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์
ตลาดแรงงานในปัจจุบันเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาปัจจุบันก่อนจบการศึกษา
๓. กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา ควรจัดให้มีกิจกรรม/โครงการประลองความสามารถทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องเช่น โครงงานด้านนิเทศศาสตร์ โครงงานสหกิจศึกษา ฯลฯ เพื่อเป็นการเทียบเคียง (Benchmarking)
ความสามารถของนักศึกษา และควรจัดการประลองความสามารถด้านต่าง ๆ ระดับเครือข่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
๔. กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ควรจัดให้มีกิจกรรม/โครงการกับมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เช่น เครือข่ายนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดให้มีกิจกรรม/โครง
กาด้านทัก ษะการวิเ คราะห์ เชิ งตัว เลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศมากขึ้น เพื่อฝึ กทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔
๑.๗ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะ
นิเทศศาสตร์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
เรื่อง/โครงการ

โครงการนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (ค่าตอบแทน)
ค่าดาเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์ (จานวน ๑๙ ผลงาน)
รวม

งบประมาณอนุมัติ (บาท)

๕๐,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑,๓๐๐
๖๓,๘๐๐

เบิกจ่ายจริง (บาท)

๕๑,๒๑๗
๑๒,๐๐๐
๑,๓๐๐
๖๔,๕๑๗

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน และตามภาระงานของหลักสูตร
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
๑) สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ในนามมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาครูโดยการผลิตสื่อบนโทรศัพท์มือถือและการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน”
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)
๒) อาจารย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่
๑ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์ เป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดยเป็นการอบรมเนื้อหา
เกี่ยวกับการสร้างและสื่อความหมายด้วยสติกเกอร์ไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ กองสุขศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๔) อาจารย์จ ารุณี วรรณศิริกุล และอาจารย์ณัฐ วุฒิ สิ งห์ ห นองสวง เป็นวิทยากร โครงการพัฒ นาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่บุคลากรประจาศูนย์เนชั่นบางนา ในวันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ ห้อง ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา
๕) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นวิทยากร กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติการสื่อสาร “การรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ ๑๓ ๑๘ ปี”: แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อสังคมออนไลน์ จัดโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้เงิน
สนับสนุนของ UNICEF ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฟิฟธ์จอมเทียน พัทยา
๖) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และ อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์” ในโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการ
ประกอบอาชีพเบื้องต้น) หลักสูตร “การทาธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากสมุนไพร” (ก.) จัดโดยศูนย์บ่มเพาะ

๕
วิสาหกิจและชมรมผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๓๐๖ ชั้น ๓ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม
๗) อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ และอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ เข้าร่วมการอบรม “โครงการการนาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ในแนวทางการนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคณะวิชา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๑๑๐๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑๙
๘) กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ชนะเลิศ การประกวดแผนประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม PR Network 2018
จัดโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ
อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
จากสถาบั น การศึ ก ษารวม ๗ สถาบั น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยสยาม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความคืบหน้าการติดตามแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน สรุปและกรอกรายละเอียดข้อมูล
ต่าง ๆ พร้อมทั้งนาส่งไฟล์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมและสรุปแผนงานภาพรวมของคณะ
วิชานั้น อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ รายงานผล
การติดตาม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) โดยคณะวิชาได้ดาเนินการตามกาหนดเวลาของแผนงานทั้ง ๖ แผนงาน (๑๙
โครงการ) สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์สร้างบัณฑิต/หลักสูตรที่ทันสมัย ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๖ โครงการ ดังนี้
๑.๑ แผนผลิตบัณฑิต
๑.๑.๑ โครงการประลองความสามารถทางวิชาการ
๑.๑.๒ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
๑.๑.๓ โครงการดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
๑.๑.๔ โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักศึกษา
๑.๑.๕ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ
๑.๑.๖ โครงการเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตร
๒. ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๓ โครงการ ดังนี้
๒.๑ แผนส่งเสริมการผลิตงานวิจัยงานสร้างสรรค์
๒.๑.๑ โครงการสนับสนุนอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
๒.๑.๒ โครงการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘
๒.๑.๓ โครงการวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
๓. สร้างคนและระบบงาน ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๖ โครงการ ดังนี้
๓.๑ แผนบริหารจัดการ
๓.๑.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๑.๒ โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๑.๓ โครงการพัฒนาอาจารย์
๓.๑.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

๖
๓.๑.๕ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๑.๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๔. สร้างเสริมคุณภาพสังคมไทย ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๒ โครงการ ดังนี้
๔.๑ แผนบริการวิชาการ
๔.๑.๑ โครงการบริการวิชาการโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
๔.๒ แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๒.๑ โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การตลาดเชิงรุก ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๒ โครงการ ดังนี้
๕.๑ แผนสื่อสารการตลาด
๕.๑.๑ โครงการจัดงานสยามนิทัศน์
๕.๑.๒ โครงการจัดงาน Open House
ทั้งนี้ มีจานวน ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ได้แก่ โครงการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘ และ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีมติให้ติดตามการดาเนินงานและสรุปแผนงานทั้งหมด พร้อมทั้งมอบหมายให้ อาจารย์ฐานทัศน์
ชมภูพล เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการคิดต้นทุนต่อหน่วยสาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ คณะฯ กาหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนสาหรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการเรียน โดยคานึงถึงความสอดคล้องและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของวิธีการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และการ
กาหนดคะแนน (ค่าร้อยละ) ในแต่ละด้านของผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาควบคู่กับเอกสารประกอบ Basic Statistical
Methods, N. M. Downie & R. W. Heath (4th Edition)
มติที่ประชุม ให้ยกเลิกแนวปฏิบัติเดิม และมอบหมายให้อาจารย์ทุกคนศึกษาเอกสารประกอบดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อเข้า
ประชุมทบทวนและพิจารณาแนวทางการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๔.๒ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาในรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับ
นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ให้พิจารณาแยกตามวิชาเอก ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล และ ภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
มติที่ประชุม มีมติให้ทุกวิชาเอกเตรียมเอกสารชี้แจงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาโครงงาน เกี่ยวกับวิธีการ/รูปแบบการ
เรียนการสอน และการประเมินผล พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในรายวิชาโครงงานสาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ โดยให้นาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
๔.๓ มาตรฐานและการดาเนินงานสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซึ่งในภาพรวมจะเป็นการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑) อาจารย์ทุกคนต้องรับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

๗
๒) อาจารย์ ที่รั บเป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภายในสถาบันเท่าไร ก็จะต้องรับเป็นอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
ภายนอกสถาบันในจานวนที่เท่ากัน
๓) การเพิ่มเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ส่วนการตรวจสอบความซ้าซ้อนนั้น ให้ยึดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังน ั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่าง
มาตรฐานฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ในรายวิชาสหกิจศึกษา นับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๕๓ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

