รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๒ 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 ๑๓.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ ท่านอธิการบดีเดินทางไปที่กุ้ยหยาง ประเทศจีน ในฐานะหัวหน้ามหาวิทยาลัยในอาเซียน เพื่อบันทึกความ
ร่วมมือเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์และคมนาคม
๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยแจ้งว่าทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป เพื่อการรับรองวิทยฐานะตาม
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะวิชาพิจารณาทบทวน มคอ.๗ ของแต่ละหลักสูตรที่อยู่ในสังกัดคณะวิชาก่อน
นาส่งสานักวิชาการ

๒
๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทางคณะวิชาพิจารณาการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรที่อยู่ในสังกัด กรณียุบเลิก
ปรับเปลี่ยน และ คงอยู่
๑.๑.๕ มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑.๒ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
โครง ๑ อาจารย์ ๑ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
๗,๔๖๐
๗,๔๖๐
รอเบิกจ่าย
การประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๖”
๓๙,๐๐๐
๘๓,๒๘๗
รวมทั้งสิ้น
๕๒,๔๖๐
๙๖,๗๔๗
สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ ประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6”
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน/บาท
1
ค่าผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ (๑๓ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท)
๓๙,๐๐๐
2
ค่าจัดหน้าเล่ม Proceedings สมบูรณ์
๓,๐๐๐
3
ค่าเดินทาง ประสานงาน (ค่ารถ)
๓,๐๐๐
4
ค่าเช่ารถตู้รับส่ง-ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑,๘๐๐
5
ค่าเลี้ยงอาหารนักศึกษาช่วยงาน
๑,๐๐๐
6
ค่าอาหาร
๒๐,๐๐๐
7
ค่าถ่ายเอกสาร
๗,๘๐๐
8
ค่าจัดทาเล่ม Proceedings สมบูรณ์
๓,๐๐๐
9
ค่าถ่ายเอกสารจัดทาเล่มสมบูรณ์
๒,๕๐๐
10
ค่าปรินต์ป้ายงาน ค่ากระดาษชาระ และปรินต์เอกสาร
๒,๑๘๗
รวมทั้งสิ้น
๘๓,๒๘๗
ทั้งนี้ ทางคณะวิชาได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการจาก บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด (มหาชน) เป็นจานวน
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

๓
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑. อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ และ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์ประจาภาควิชาสื่อดิจิทัล พร้อมด้วย อาจารย์
จุฑารัตน์ การะเกตุ และ อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม อาจารย์ประจาภาควิชาการสื่อสารการแสดง เข้าร่วม
ประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อปรึกษาและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะและสังคีตนิยมสาหรับภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร อาจารย์ประจาภาควิชาสื่อดิจิทัล นานักศึกษา Block Cartoon รุ่นที่ ๓ เข้ารับ
การอบรมพิเศษในหัวข้อ “จิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์งานการ์ตูน” ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
- ทุกหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
- ทุกหลักสูตรส่งผู้แทนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กร ณ ห้องสัมมนา อาคาร ๑๒ ชั้น ๕
มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
๒) อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๓) อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ สาขาวิชาการโฆษณา
๔) อาจารย์สุริยะ
ฉายะเจริญ
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
๕) อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
๖) อาจารย์ธนกร
พฤกษชาติถาวร สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ
- วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณาจารย์ภาควิชาสื่อดิจิทัลประชุมเพื่อรับทราบนโยบายคณะวิชา จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- คณาจารย์ผู้แทนของแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
๓.๒ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘
ตามปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบุให้หลักสูตรรายงานผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งสานักประกันคุณภาพฯ กาหนดให้นาส่งภายในวันศุกร์ ที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อรับการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งส่งรายงานฯ ฉบับแก้หลังการ
ประเมินมายังคณะวิชาเพื่อรวบรวมจัดทารายงานฯ ระดับคณะวิชา พร้อมนาส่งสานักประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ และรับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นัน้
บัดนี้ ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับแก้และจัดทารูปเล่มหลังการประเมิน ดังนั้น
ขอให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งกาหนดวันส่งรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา เพื่อนาส่งสานักประกันคุณภาพฯ ตามเวลาที่กาหนด ในการนี้ ทาง
คณะวิชากาหนดให้มีการประเมินฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีคาสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินฯ จากมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง
ประกอบด้วย
๑) ผศ.ดร.ศศิพรรณ
บิลมาโนชญ์
ประธาน
๒) ดร.เดือนเพ็ญ
ทองน่วม
กรรมการ
๓) ดร.สมพร
ปานยินดี
กรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในภาพรวม ทุกหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนมากกว่า ๓.๐๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) ทั้งนี้กาหนดให้ส่งเล่มรายงานหลังการ
ประเมิน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน CHE-QA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
สาหรับการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา มีมติ เห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบชุดเดิมดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อ
ความต่อเนื่องในการดาเนินการ โดยกาหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้นาส่งรายงานให้แก่ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เพื่อ
รวบรวมและจัดทารูปเล่มเสนอต่อคณบดีพิจารณาลงนาม และนาส่งสานักประกันฯ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบในรายตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
- อาจารย์ประกิจ
อาษา
- อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
- อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
- อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
- อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
- อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
- อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
- อาจารย์ฐานทัศน์
ชมภูพล
- อาจารย์ยุทธนา
สุวรรณรัตน์
- อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
๓.๓ สรุปผลการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๖
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น มีข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในครั้งต่อไป ดังนี้
๑. ควรแยกการประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ออกจากการประชุมวิชาการ เพื่อความสะดวกในการบริหารเวลาและลด
ปัญหาความซ้าซ้อนในการทาหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนของสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้จะนาเสนอเป็น
วาระในการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งต่อไป
๒. ควรเพิ่มการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักวิชาการและนักศึกษา ณ ห้องออดิทอเรียม เพื่อเป็นเวทีการแสดงผลงาน
วิชาการ

๕
๓. ควรแบ่งห้องนาเสนอผลงานตามประเภทของผลงาน
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงิน ดังนี้
๑. ควรมีการเก็บค่าลงทะเบียนสาหรับผู้นาเสนอเพิ่ม
๒. ควรหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติม โดยเสนอให้มีการตั้งบูธสาหรับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน
๓.๔ ความคืบหน้าการติดตามแผนงานคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานฯ ของคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้รวบรวมข้อมูลและสรุปภาพรวมในการดาเนินงาน และนาส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสานักแผนของมหาวิทยาลัย ภายใน
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์
จากการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ มีมติให้รวมหลักสูตร และแยกเป็นกลุ่มวิชา โดยปรับลดจานวนหน่วยกิตในวิชา
พื้นฐาน (วิชาแกน) และ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตในวิชาเฉพาะด้าน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มากขึ้น โดยเพิ่มรายวิชาประเภทโครงงานจากเดิมมี ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต เป็น ๓ รายวิชา รายวิชาละ ๖ หน่วยกิต
และให้เริ่มเรียนในรายวิชาโครงงานตั้งแต่ปีที่ ๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม เสนอให้แต่ละหลักสูตรให้ความสาคัญในเรื่อง “การบูรณาการ” ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และกาหนดให้แต่
ละหลักสูตรนาส่งรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓.๖ การพิจารณารางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
กาหนดให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนั้น บัดนี้ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอมติที่ประชุมกาหนด
วันมอบรางวัลดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ และกาหนดให้มอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานตาม มคอ.๗
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ซึ่งกาหนดให้คณะวิชาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนาส่งสานักวิชาการ
ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดให้มีการประชุมหัวหน้าภาค (ประธานหลักสูตร) เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อสรุป ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งกาหนดขั้นตอนการจัดทา มคอ.๗ ไว้ดังนี้
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจัดทาเล่ม และ ลงนาม
๒. ประธานหลักสูตรตรวจสอบ และ ลงนาม
๓. คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
๔. คณะกรรมการบริหารฯ ตรวจสอบและรับทราบ
๕. คณะวิชารวบรวมและนาส่งสานักวิชาการ

๖
๔.๒ นโยบายการบริหารจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้ใช้ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม กาหนดให้มีการดาเนินการและแบ่งภาระงานตามเสาหลักของคณะนิเทศศาสตร์ ดังนี้

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งทางหลักสูตรควรมีการกาหนดโจทย์ปัญหาไว้ก่อน
แล้วจึงให้รายวิชาต่างๆ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามสภาพที่เป็นจริง (Authentic Learning) นาไปแก้ปัญหา ซึ่งจะทาให้
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานตามสถานการณ์ได้จริง และสาหรับเครือข่ายนิเทศศาสตร์นั้น ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกั น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมประลองทางวิชาการ (Academic Battle) เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาและเป็นการเทียบเคียงสมรรถนะทางการศึกษาอีกด้วย
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ และ หลักสูตรนาส่ง
สรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๓๒ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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