
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารประจ าคณะนเิทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๔๕ น. 
ณ ห้องประชมุคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๓. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร ์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๗. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักด์ิสกุล กรรมการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ ์ ลาประชุม 
๒. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล ลาประชุม  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ Sustainable Development Goals De17 Goals to Transform Our World 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุ ใหเ้ลือกจุดมุ่งหมายของคณะ โดยที่คณะเลือกจุดมุ่งหมายข้อที่ 17: Revitalize the 

global partnership for sustainable development  และข้อที ่4: Ensure inclusive and quality education 
for all and promote lifelong learning โดยมีเครือข่ายนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   
๑.๑.๒ การส่งคะแนนสอบปลายภาค  ให้ทุกคณะส่งคะแนนสอบปลายภาคไม่เกิน ๒๑ วัน เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ

ภายใน ๓๐ วัน 
๑.๑.๓ การแนะน า รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑.๒ การขออนุมัติปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ 
  อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องขออนุมัติปรับปรุงห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ คณะได้ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ    



๒ 
 

 
 

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวัน
พุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไขค าผิด ดังนี ้
  หน้าที่ ๒ ค าว่า “ประภาคการศึกษา”  แก้ไขเป็น  “ประจ าภาคการศึกษา” 

 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 

 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี ้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน 

๑) กรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ (ภาคฤดู
ร้อนที่ ๑) และก าหนดวันสอบของแต่ละรายวิชา 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัลได้จัดกิจกรรม One Day One Art เพื่อแนะแนวและ
เสริมสร้างทักษะทางการเรียนภาควิชาสื่อดิจิทัล และได้จัดการประกวดการผลิตโปสเตอร์ภายใต้หัวข้อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ โดยมอบรางวัลเป็นเงินสด ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) แก่เจ้าของผลงานรวม ๔ 
ผลงานในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค ์
ไม่มี 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ไม่มี 

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ไม่มี 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) อาจารย์ประจ าของแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ 

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๑๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐  

๒) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์  ได้รับรางวัลจากการประกวด
คลิปวดีิโอของ ธนพรคลินิก หัวขอ้ “นิยามความสวย” จ านวน ๓ รางวัล ดังนี้ 
- รางวัลรองชนะเลศิอนัดบัสอง ได้แก่ ทีม T Junction เรือ่ง “สวยศตวรรษ”  
- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม Suwandee เรื่อง “ดวงพร” และทีมThree Pines เรื่อง “Inside 

the Mine” 
๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๑) อาจารย์ประจ าของแต่ละหลักสูตรที่มีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในวันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.  

มติที่ประชุม รับทราบ  



๓ 
 

 
 

๓.๒ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗” 
 อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  ประธานจัดงานประชุมวิชาการแจ้งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ 
วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีบทความที่ส่งมาเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการรวม ๕๐ บทความ  โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น ๕ ห้อง และมีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ดังนี ้
 -  ห้องประชุมออดิทอเรียม: อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ และอาจารย์เจตน์จันทร์  เกิดสุข 
 -  ห้องประชุมมิลลิเนียม: อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์ และอาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร 
 -  ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ (๑๙-๗๐๔): อาจารย์ธีรวันท์  โอภาสบุตร และอาจารย์ชุติภา  สิงห์ศักด์ิเสรี 
 -  ห้อง ๑๙-๗๐๒/๑: อาจารย์ประกิจ  อาษา และ อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย ์
 -  ห้อง ๑๙-๗๐๒/๒: อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล  และอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
 -  การต้อนรับผู้มาร่วมประชุมและการลงทะเบียน: อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล 
 -  การต้อนรับผู้มาร่วมงานอาคาร ๑๙ ชั้น ๗: อาจารย์ปวรรศ  จันทร์เพ็ญ  และอาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ 
 -  อาคารสถานที่ และที่จอดรถผู้ทรงคุณวุฒิ: อาจารย์สุทธิ  เรืองรัตน์สุนทร 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมส าหรับห้องประชุมทุกห้องที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมอบหมายให้อาจารย์สุทธิ  เรืองรัตน์สุนทร ประสานงานกับฝ่าย
อาคารสถานที่เพื่อเปิดห้องประชุมมิลเลเนียม และห้องออดิทอเรียม  
๓.๓ การขออนุมัติรางวัลเชดิชูเกียรติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์  แจ้งต่อที่ประชุมถึงการขออนุมัติรางวัลเชิดชูเกียรติ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐  เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ตัว
บ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งอธิการบดีให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ประธานรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในการขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
จากที่คณะเสนอไป ๗ สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย (๑) การข่าวและสื่อสิ่งพิมพ ์(๒) การประชาสัมพันธ์  (๓) การโฆษณา  (๔) 
สื่อดิจิทัล  (๕) วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์  (๖) สื่อสารการแสดง  และ (๗) นิเทศศาสตร์ทั่วไป  โดยที่ประชุมวิชาการมีมติให้
ปรับลดวิชาเอกเหลือเพียง ๓ สาขาวิชา  

มติที่ประชุม เสนอวิชาเอกจ านวน ๓ สาขาวิชา ดังนี้ 
  - การประชาสัมพันธ ์
  - การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
  - การผลิตสื่อ 
 



๔ 
 

 
 

๔.๒ การก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 ตามที ่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น โดยให้
แต่ละหลักสูตรติดต่อประสานไปยังคณะผู้ประเมินเพื่อน าส่งเล่มรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรและนัดหมายวัน
ประเมิน ดังนั้น ขอให้ผู้แทนสรุปผลการนัดหมายดังกล่าว  
มติที่ประชุม ก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาการหนังสือพิมพแ์ละสิ่งพิมพ ์  วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร ์
๒. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร ์
๓. สาขาวิชาการโฆษณา วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร ์
๔. สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร ์
๕. สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-์ภาพยนตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ห้อง ๑๙-๗๐๑/๒ 
๖. สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้อง ๑๙-๗๐๑/๒ 

๔.๓ ก าหนดการส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ (ฤดูร้อนที่ ๒) 
 ก าหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ (ฤดูร้อนที่ ๒) ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้
หัวหน้าภาคตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในข้อสอบให้เรียบร้อย 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง  รวบรวมข้อสอบให้คณบดีลงนามและส่งให้ส านักทะเบียนและ
วัดผลเพื่อด าเนินการต่อไป 
วาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
๕.๑ การรับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย (ATC Photo Contest 2017)  

อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์  หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล  รายงานต่อที่ประชุมว่าได้รับเชิญจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก 
ให้เป็นกรรมการตัดสินในงานประกวดภาพถ่าย (ATC Photo Contest 2017)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์  สรุปกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


