รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๘ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย
๒. อาจารย์เวทิต
๓. อาจารย์ประกิจ
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
๖. อาจารย์สุทธิ
๗. อาจารย์พลอยชนก
๘. อาจารย์ชโลธร
๙. อาจารย์จารุณี
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ

ศิริกายะ
ทองจันทร์
อาษา
ชมจันทร์
เกษศิรินทร์เทพ
เรืองรัตน์สุนทร
วงศ์ภัทรไพศาล
จันทะวงศ์
วรรณศิริกุล
สิงห์หนองสวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. อาจารย์จารุพร
๒. ดร.มนฑิรา

เลิศพิสัณห์
ธาดาอานวยชัย

ลาออก
ลาออก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สุธาวัลย์
๒. อาจารย์ธีรวันท์

ธรรมสังวาลย์
โอภาสบุตร

อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดทารายละเอียดรายวิชาเพื่อแจกให้แก่นักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน เอกสารประกอบการสอน (ต ารา) และรายละเอี ย ดการสอนในแต่ ล ะสั ป ดาห์
นอกเหนือจากการจัดทา มคอ.๓ เพื่อนาส่งสานักวิชาการ โดยกาหนดให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ภาคการศึ กษาที่
๑/๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๑.๑.๒ มหาวิ ท ยาลั ยประกาศ เรื่อง การปรับ เปลี่ย นชั่วโมงการสอนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสูตร โดย
ภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๑ ชั่วโมง (บรรยาย) ภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๒-๓ ชั่วโมง (ปฏิบัติ)

๒
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยกาหนดให้เปิดสอนในรายวิชาศิลปะและสังคีตนิยม โดยมีอาจารย์ผู้สอนจานวน ๔ คน ได้แก่ อาจารย์
สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ และ อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม
๑.๑.๔ สานักวิชาการ แจ้งกาหนดส่ง มคอ.๗ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑.๑.๕ มหาวิทยาลั ยแจ้ งเรื่องการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร เป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ซึ่งลาออกจากตาแหน่งดังกล่าว
๑.๒ กาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
เลขาฯ แจ้งกาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ ภายในวันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยวิชาแกน
ให้อาจารย์ผู้สอนนาส่งที่คณะวิชา ส่วนวิชาที่สังกัดภาควิชาให้เลขานุการภาควิชารวบรวมและนาส่งคณะวิชา
๑.๓ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
ค่าพาหนะประชุมสรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาสื่อการสอนคุณธรรม
๙๐๐
๙๐๐
สาหรับเยาวชน (อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และ
อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์)
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๗,๗๘๕
๗,๗๘๕ (รอเบิกจ่าย)
รวมทั้งสิ้น
๘,๖๘๕
๘,๖๘๕
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวัน
เสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑. ผู้แทนของทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายวิชาแกนสาหรับหลักสูตรใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๒. คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเรื่อง HTML5 วิทยากรโดย อาจารย์ปรเมศวร์ รัมยากูร อาจารย์ประจาภาควิชาสื่อ
ดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๓. ผู้แทนของทุกหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “บทบาทของอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษากับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ทศวรรษหน้า” ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม
ชั้น ๑๙ อาคาร ๑๙

๓
๔. คณาจารย์ ในแต่ละหลั กสู ตรเข้าร่ วมกิจกรรมพบปะแบบเป็ นกันเองกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เมื่ อวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๓ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๕. หัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมประชุมการจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๖. ทุกหลักสูตรส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอและปรับหัวข้อรายงานสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๓/
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
- อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย อาจารย์ประจาภาควิชาสื่อดิจิทัล จัดทาวิจัยในหัวข้อ การเปรียบเทียบ
การบริหารงานรายการทีวีดิจิตอลผ่านยูทูบ ‘ช่องบี้เดอะสกา’ และ ‘ช่องเฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์’
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
- อาจารย์ลั ทสิท ธิ์ ทวีสุ ข อาจารย์ประจาภาควิชาสื่อดิจิทัล ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ ได้รับเชิญร่วมสร้างสรรค์จิตรกรรมในกิจกรรม Art Camp ประจาปี ๒๕๕๙
กับกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ณ จังหวัด
กระบี่ เพื่อนาผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปประมูลเพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาทางศิลปะในปี
ต่อไป และมีการจัดแสดง ณ หอศิลป์อันดามัน และจะแสดงนิทรรศการระดับชาติ ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
- อาจารย์ธนัช นนท์ขุนทด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นประเภทประชาชนทั่วไปใน
โครงการปลูกจิตสานึกรู้คุณแผ่นดิน
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
- คณาจารย์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๑๒
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ
- อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ
พัฒนาผู้ผลิตแอนิเมชั่นเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์สาหรับเด็ก ณ ห้อง Training Room 3 ThaiPBS
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘
ตามปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบุให้หลักสูตรรายงานผลการ
ดาเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งสานักประกันคุณภาพฯ กาหนดให้นาส่งภายในวัน
ศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อรับการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งส่งรายงานฯ ฉบับ
แก้หลังการประเมินมายังคณะวิชาเพื่อรวบรวมจัดทารายงานฯ ระดับคณะวิชา พร้อมนาส่งสานักประกันคุณภาพฯ ภายใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และรับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นัน้

๔
บัดนี้ ทางคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ได้ดาเนินการรวบรวมรายงานดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว และพร้อมนาส่งสานักประกันคุณภาพฯ ตามเวลาที่กาหนด รวม ๗ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖
หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (รหัส ๒๕๕๒๑๘๑๑๑๐๓๐๗๙)
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (รหัส ๒๕๕๒๑๘๑๑๑๐๓๐๖๘)
๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (รหัส ๒๕๕๒๑๘๑๑๑๐๓๖๖๕)
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (รหัส ๒๕๕๐๑๘๑๑๑๐๐๙๙๖)
๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ (รหัส ๒๕๕๔๑๘๑๑๑๐๐๙๕๖)
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง (รหัส ๒๕๕๖๑๘๑๑๑๐๒๙๑๖)
ระดับปริญญาโท
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รหัส ๒๕๕๒๑๘๑๑๑๐๖๙๖๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการดาเนินงานจัดทาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
ตามที่ คณะวิชาได้ผลิตวารสารทางวิชาการ : นิเทศสยามปริทัศน์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอ
ปรับให้เป็นกลุ่ม ๑ นั้น บัดนี้ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ช่วยบรรณาธิการ ได้รวบรวมและนาส่งวารสารฯ ฉบับที่ ๑๖, ๑๗
และ ๑๘ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตามเวลาที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ ความคืบหน้าการดาเนินงานสหกิจศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
ตามที่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งปฏิทินการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาในการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และ การกาหนดหั วข้อรายงานสหกิจศึกษา ซึ่ งดาเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ กาหนดการจัดกิจกรรมประลอง
ความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ ความคืบหน้าการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานและพันธกิจของคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานฯ ของคณะนิเทศศาสตร์ รายงาน
ความคืบหน้าการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน โดยดาเนินการเรียบร้อยและพร้อมนาส่งสานักแผนตามกาหนด ในวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนงานและโครงการในปีการศึกษา
๒๕๕๙
๓.๖ ความคืบหน้าการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๖
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทางนิเทศ
ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานดังกล่าว ใน

๕
ส่วนของบทความที่นาเสนอรวม ๕๐ บทความ ทั้งนี้รูปแบบการนาเสนอจะเน้นรูปแบบการประชุมโต๊ะกลม โดยแบ่งเป็น ๕ ห้อง
และมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกลาง
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
เลขานุการ/การเงิน
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
จัดทารูปเล่มรายงานสืบเนื่อง (proceeding)
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ประสานงานรวบรวมบทความ
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ประสานงานด้านอาคาร สถานที่ ที่จอดรถ
อาจารย์สุทธิ
เรืองรัตน์สุนทร
อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง
อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
การต้อนรับ/ลงทะเบียน บริเวณชั้น ๑๙
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล อาจาย์ชุติภา
สิงห์ศักดิ์เสรี
การต้อนรับ/ดูแลความเรียบร้อย บริเวณชั้น ๗ อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
ดูแลความเรียบร้อยห้อง Millennium
อาจารย์ประกิจ อาษา
อาจารย์ยุทธนา
สุวรรณรัตน์
ดูแลความเรียบร้อยห้อง Auditorium
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
อาจารย์เวทิต
ทองจันทร์
ดูแลความเรียบร้อยห้อง ๗๐๒/๑
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข
ดูแลความเรียบร้อยห้อง ๗๐๒/๒
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ อาจาย์จารุณี
วรรณศิริกุล
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ผู้รับผิดชอบทุกคนดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบความ
เรียบร้อยอีกครั้งในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓.๗ การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
จากการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ มีมติให้รวมหลักสูตร และแยกเป็นกลุ่มวิชาหรือแขนงวิชา โดยปรับลดจานวนหน่วย
กิตในวิชาพื้นฐาน (วิชาแกน) และ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตในวิชาเฉพาะด้าน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพมากขึ้น โดยเพิ่มรายวิชาประเภทโครงงานจากเดิมมี ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต เป็น ๓ รายวิชา รายวิชาละ
๖ หน่วยกิต และให้เริ่มเรียนในรายวิชาโครงงานตั้งแต่ปีที่ ๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (ตาม
เอกสารประกอบที่ ๑) นั้น ประธานแจ้งว่า ทางสานักวิชาการ ขอประชุมร่วมกับคณะวิชา ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินการดังกล่าว
ส่วนรายวิชาต่าง ๆ นั้น ประธานขอให้ทางภาควิชากาหนดรายวิชาบังคับในภาควิชาให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะดาเนินการในส่วน
ของรายวิชาแกน ทั้งนี้ให้เน้นในเรื่องของการข้ามผ่านสื่อ (Trans media) และ การควบรวม (Convergence)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการตามที่กาหนด
๓.๘ การพิจารณารางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

๖
กาหนดให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนั้น บัดนี้ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินการดังกล่าว โดยการพิจารณารางวัลฯ จาแนกเป็นประเภทงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ ดังนี้
รางวัลงานวิจัย
รางวัลที่ ๑ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
รางวัลที่ ๒ อาจารย์ประกิจ อาษา
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
รางวัลที่ ๓ อาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า
อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร
รางวัลชมเชย อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
รางวัลงานสร้างสรรค์
รางวัลที่ ๑ อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ
อาจารย์เวทิต ทองจันทร์
รางวัลที่ ๒ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข
อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
รางวัลที่ ๓ อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร
อาจาย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
อาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน์
รางวัลชมเชย อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
จากการเข้ารับการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) พบว่า ทางคณะวิชามีความจาเป็นเร่งด่วน
ในการเก็บข้อมูลทั้งในส่วนของบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) และนักศึกษา เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสาหรับการพิจารณา
จัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะวิชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการจัดทาโครงร่างองค์กร ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล จัดทาแบบสอบถามข้อมูลดังกล่าว โดยให้เริ่มดาเนินการเก็บข้อมูล
อาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก สาหรับข้อมูลนักศึกษาที่สังกัดภาควิชาแล้วมอบหมายให้ทางภาควิชาดาเนินการ ส่วน
นักศึกษาที่ยังไม่เลือกสาขาวิชานั้นให้ทางคณะวิชาดาเนินการ
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ หลักสูตร
นาส่งสรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๐๘ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล

ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

