รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๑๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๕. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๖. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
ลาออก
๓. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
ลาป่วย
๔. อาจารย์ประกิจ
อาษา
ลาประชุม
๕. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
ลาประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายดาเนินการตามเป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable
Cities and Communities) ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) ๑๗ ข้อ ของสหประชาชาติ ประเทศไทย
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการลดปริมาณขยะพลาสติกโดยลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว
๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงระเบียบบุคลากร โดยมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ร่างระเบียบใหม่
๑.๒ กาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งกาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิแทศศาสตรบัณฑิต เพื่อทาหน้าที่ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ วางแผน และทบทวนการดาเนินการบริหารหลักสูตร โดยมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธาน
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
กรรมการ
3) อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ

๒
4) อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ
5) อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ
6) อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
กรรมการ
7) อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
กรรมการ
8) อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
9) อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10) อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๔ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
อาจารย์ ณัฐ วุฒิ สิ งห์ ห นองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
งบประมาณอนุมัติ
เรื่อง/โครงการ
เบิกจ่ายจริง (บาท)
(บาท)
ค่าลงทะเบียนและค่าพาหนะสาหรับการนาเสนอผลงานในการประชุม
๒,๓๐๐
๒,๓๐๐
วิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รวม
๒,๓๐๐
๒,๓๐๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไขคาผิดหน้า ๒ วาระ ๑.๔ บรรทัดที่ ๒ นับจาก
ข้างล่าง จาก “สมารถ” เป็น “สามารถ”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ คณะวิชากาหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และระดับ
คณะวิชา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีประกาศแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและ
คณะวิชาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
ประธานกรรมการ
2) ดร.ลิขิตกุล
พุ่มเกษม
กรรมการ
3) อาจารย์วราภรณ์
ลิ้มเปรมวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ประเมินคณะนิเทศศาสตร์
1) ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา
รักษ์พลเมือง
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
กรรมการ
3) อาจารย์กมลรัตน์
วัชรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘
ตามที่คณะวิชากาหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ในวันศุกร์
ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้ประสานงานงานการจัดประชุมวิชาการ รายงานความ
คืบหน้าการดาเนินการ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมและประสานงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนจานวนบทความที่นาเสนอรวม ๖๔
บทความ จาแนกเป็นบทความวิจัย/วิชาการ ๕๐ บทความ และบทความด้านงานสร้างสรรค์ ๑๔ บทความ โดยมีการจัดห้อง

๓
สาหรับนาเสนอรวม ๕ ห้อง และสารอง ๑ ส่วนงานสร้างสรรค์นั้นนาเสนอที่ห้องออดิทอเรียม และแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง
เช้าเป็นการนาเสนอผลงานนักศึกษา และช่วงบ่ายเป็นการนาเสนอบทความงานสร้างสรรค์
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ทบทวน และตรวจสอบการดาเนินงานให้เรียบร้อย
๓.๓ สรุปแนวทางการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จากมติที่ประชุมอาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ กาหนดแนวทางการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
การพิจารณาสัดส่วนของคะแนนในแต่ละรายวิชา
๑. เกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มรายวิชาทั่วไปจาแนกตามหน่วยกิต
คะแนน
ประเภทรายวิชาจาแนกตามหน่วยกิต
เก็บ
สอบกลาง
สอบปลาย
รวม
ภาค
ภาค
รายวิชา ๓(๓-๐-๖)
๔๐
๓๐
๓๐
๑๐๐
รายวิชา ๓(๒-๒-๕)
๖๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
รายวิชา ๓(๑-๔-๔)
๖๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
รายวิชา ๓(๐-๖-๓)
๖๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๒. เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาสัมมนา ๓(๓-๐-๖) จาแนกเป็น
คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียน
๔๐
คะแนน
คะแนนการนาเสนอ และเล่มรายงาน
๖๐
คะแนน
รวม
๑๐๐
คะแนน
๓. เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา ๕(๐-๔๐-๐) จาแนกเป็น
คะแนนจากสถานประกอบการ
๔๐
คะแนน
คะแนนจากกระบวนการสอบเล่มรายงานสหกิจศึกษา ๖๐
คะแนน ประกอบด้วย
- คณะกรรมการสอบ ๔๐ คะแนน
- สถานประกอบการ ๒๐ คะแนน
รวม
๑๐๐
คะแนน
๔. เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาโครงงาน ๓(๐-๙-๐) จาแนกตามกลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาชีพ
- การแสดง
- หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
- การประชาสัมพันธ์
- การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- วิทยุ-โทรทัศน์
- ภาพยนตร์
- สื่อดิจิทัล
การพิจารณาระดับค่าคะแนน

กระบวน
การเตรียมงาน
๒๐

คะแนน
กระบวน
การผลิต
๓๐

๒๐

๕๐

๒๐
๔๐

๒๐
๒๐

ผลงาน
ชิ้นงาน ๓๐
เล่มรายงาน ๒๐

รวม
๕๐

๑๐๐

๓๐

๑๐๐

๖๐
๔๐

๑๐๐
๑๐๐

๔
ข้อสังเกต: การพิจารณาระดับค่าคะแนน (การตัดเกรด) ไม่ได้นานักศึกษาที่ขาดสอบมาพิจารณาร่วมด้วย
๑. การตัดเกรดอิงเกณฑ์
การพิจารณาโดยการเทียบกับกลุ่ม ซึ่งเป็นการพิจารณาตามระดับคะแนน ดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับค่าคะแนน
๘๖ – ๑๐๐
A
๗๕ – ๘๕
B+
๗๐ – ๗๔
B
๖๕ – ๖๙
C+
๖๐ – ๖๔
C
๕๕ – ๕๙
D+
๕๐ – ๕๔
D
๐ – ๔๙
F
หมายเหตุ ใช้สาหรับรายวิชาในกรณีต่อไปนี้
๑) รายวิชาในกลุ่มโครงงาน สัมมนา เตรียมสหกิจศึกษา และ สหกิจศึกษา
๒) รายวิชาที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓) รายวิชาที่เปิดสาหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพเทียบเท่าชั้นปีที่ ๔ (พิจารณาตามจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา)
๒. การตัดเกรดอิงกลุม่
การพิจารณาค่าคะแนนตามหลักสถิติ โดยการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมการตัด
เกรดของมหาวิทยาลัย (Siam Automatic Grading) จานวน ๘ เกรด (A, B+, B, C+, C, D+, D และ F) ทั้งนี้ให้ใช้การ
พิจารณาค่าคะแนนดังกล่าวกับรายวิชาทั้งหมดที่นอกเหนือจากรายวิชาที่ระบุไว้ในการตัดเกรดอิงเกณฑ์ (ข้อ ๑)
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการดาเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดนโยบายของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม กาหนดนโยบายการดาเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ ๒ ประเด็น ดังนี้
1) แนวทางการด าเนิ นงาน โดยเน้ นงานบริ การวิ ชาการที่สอดคล้ องตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ ง ยืน (Sustainable
Development Goals-SDGs) ๑๗ ข้อ ของสหประชาชาติ ประเทศไทย
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้พิจารณาตามความสอดคล้องกับภาระงานเป็นหลัก
๔.๒ กาหนดการส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดการส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชาทบทวน และตรวจทานให้สอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบในรายวิชา (Curriculum mapping) ใน มคอ.๒
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และกาหนดการส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.
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