
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ 

วันเสาร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๔๙ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์  กรรมการ 
๕. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข แทน อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร กรรมการ 
๗. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๘. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. อาจารย์จารุพร  เลิศพิสัณห ์ ลาออก 
๒. ดร.มนฑิรา ธาดาอ านวยชัย ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๒. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร  อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด าเนินการสอบ โดยให้เข้มงวดในเรื่องการแต่งกายของอาจารย์ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างคุมสอบอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้โทรศัพท์มือถือโดย
เด็ดขาด ทั้งนี้ ยกเว้นหัวหน้ากรรมการคุมสอบเท่านั้น นอกจากนี้ยังเน้นย้ าให้เข้มงวดในเรื่องการแต่งกายของ
นักศึกษาในระหว่างการสอบอีกด้วย 

๑.๑.๒ นโยบายการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยจะต้องด าเนินการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือการวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท า มคอ. ของแต่ละหลักสูตร 



๒ 
 

 
 

๑.๑.๓ นโยบายการน าส่ง มคอ.๕ โดยต้องผ่านที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา ก่อนน าเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารของคณะวิชาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ตามล าดับ  

๑.๑.๔ นโยบายการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาต่อ โดยก าหนดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ต่างๆ ต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเทียบกับคะแนนของ CU-TEP 
ดังนี้ คือ (๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ๖๕ คะแนน (๒) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย ๕๕ คะแนน 
(๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ๖๐ คะแนน และ (๔) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ๕๐ คะแนน 

๑.๑.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สมอ.๐๘ เรื่องการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อ
ดิจิทัล ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑.๑.๖ ส านักวิชาการเน้นย้ าให้แต่ละหลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งเอกสารเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  
๑) คณะวิชาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาร่วมกันด าเนินการร่างหลักสูตร

ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๒) คณะวิชาประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือตรวจสอบรหัสวิชาให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
๓) ส านักวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรฉบับปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และประกอบด้วยหัวข้อและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

๔) คณะวิชาน าเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา 
๕) คณะวิชาน าเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖) ส านักวิชาการน าเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วต่อส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๑.๒ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ตามท่ีส านักอธิการบดี มีบันทึกข้อความ ที่ มส ๐๑๐๕/ ว ๑๑๖๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้ทุกคณะวิชาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑) ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้จัดส่งแบบ มคอ.๓ และแบบ มคอ. อ่ืนตามี่ก าหนดไว้ 
๒) เรียกประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งแรก ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือ

พิจารณาแบบ มคอ.๓ และ มคอ. ต่าง ๆ และวางแผนการสอน การวัดผลประเมินผล และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน โดยให้ถือปฏิบัติในการจัดการประชุมดังกล่าวต่อไปทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุมในแต่ละครั้ง ให้จัดส่งรายงานการประชุมไปให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 

๓) การจัดส่งแบบ มคอ. และรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ ๒ ให้จัดส่งไปที่ 
(๑) ผศ.พล ร.ต.หญิง ดร.สุภัทรา เอ้ือวงศ์   (๒) ผศ.สุภาพร พงษ์มณี   (๓) อาจาย์ชยพล หมีทอง  และ          
(๔) คุณเพ็ญจิต วาณิชย์ไพศาล คนละ ๑ ชุด โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

๔) ส าหรับการประชุมครั้งแรก ให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 



๓ 
 

 
 

๑.๓ การน ารูปเล่มโครงงานสหกิจศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ตามบันทึกข้อความจากส านักสหกิจศึกษา ที่ สน ๐๓๑๗/๘๕๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การน ารูปเล่มโครงงาน
สหกิจศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาด าเนินการตามที่เสนอโดยเร่งด่วน  
๑.๔ การจัดกิจกรรมไหว้ครูของคณะนิเทศศาสตร์ 
 คณะนิเทศศาสตร์ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้อง 
๑๙-๗๐๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาต่อจากการจัดกิจกรรมไหว้ครูของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบหมายให้อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
๑.๕ กิจกรรมวันสานสัมพันธ์น้องพ่ี ม.สยาม  
 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสานสัมพันธ์น้องพ่ี ม.สยาม หรือ งานรับน้องใหม่ ปี ๒๕๕๙ ในวัน
เสาร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น ประธานในฐานะคณบดีนิเทศศาสตร์ ขอให้อาจารย์ทุกคนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ก ากับการด าเนินการในกิจกรรมแต่ละส่วนให้อยู่ในความเรียบร้อย ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงและปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
๑.๖ การจัดท าแผนการสอน (Course Syllabus) 
 คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดท าแผนการสอน (Course Syllabus) แจกให้แก่นักศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เม่ือวัน

พฤหัสบด ีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
- ทุกหลักสูตรน าส่ง มคอ.๓ ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ มายังคณะวิชาและน าส่งส านักวิชาการครบทุก

รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ทุกหลักสูตรน าส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) และ มคอ.๕ ส าหรับภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ มายัง

คณะวิชาครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ผู้แทนของแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมประชุมและน าเสนอร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงต่อคณะนิเทศศาสตร์ ในวันที ่

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 



๔ 
 

 
 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
- คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

คณะนิเทศศาสตร์เข้ารับรางวัลจากคณบดีเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 จันทะวงศ ์ อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร 
   อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ อาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน์ 
 รางวัลชมเชย อาจารย์ปิยะศักดิ ์ชมจันทร์ อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
-  

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- คณาจารย์แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวัน

จันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

- คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙  

๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
- ทุกหลักสูตรส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก

ผลงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
- ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาสื่อดิจิทัล อาจาย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี อาจารย์ประจ าภาค

วิชาการประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาการสื่อสารการแสดง 
เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๖ เมื่อวันที่ 
๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

- คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ ที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๑๒ 
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- คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการคุมสอบตามค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ภาคการศึกษา Pre-semester 
(ส าหรับนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓.๑.๗ ด้านอืน่ๆ  
- กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตใน

ระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น จัดโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ านวน ๒ รางวัล ดังนี้ 
๑) รางวัลชนะเลิศ – ทีม F๔-Film จากผลงาน “เงา” ประกอบด้วย 
- นายกันตฤทธิ์ บัณฑิตย์นพรัตน์ 
- นายรุจ ไกรสิทธิ์ 
- นางสาวปวีณา ตานี 
๒) รางวัลชมเชย – ทีม Walking Drift จากผลงาน “นมัสบาล” ประกอบด้วย 
- นายอัครพล เฟ่ืองฟ้า 
- นายกมล มูลทองชุน 
- นายณัฐพงษ ์ คงสา 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ การก าหนดแนวปฏิบัติในการน ารูปเล่มโครงงานสหกิจศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากวาระที่ ๑.๓ (หน้า ๓) ตามบันทึกข้อความจากส านักสหกิจศึกษา ที่ สน ๐๓๑๗/๘๕๖ ลงวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การน ารูปเล่มโครงงานสหกิจศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น ขอให้พิจารณาแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินการดังกล่าว  
มติที่ประชุม ก าหนดให้มีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการน าเสนอ
รายงานสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการสอบรายงาน โดยให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
๓.๓ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘ 
 ตามที่ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพในระดับคณะวิชา ในวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้ประเมิน
คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์  ประธาน 
- ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม    กรรมการ 
- ดร.สมพร ปานยินดี     กรรมการและเลขานุการ 

 บัดนี้ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอรายงานสรุปผลการประเมิน เพ่ือจัดท าเล่มรายงานฉบับหลังการ
ประเมิน ทั้งนี้ ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ทางคณะวิชาได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖ จากคะแนนเต็ม ๕   
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ประสานงานคณะผู้ประเมินและด าเนินการจัดท าเล่มรายงานฉบับหลัง
การประเมิน เพ่ือน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาให้แล้วเสร็จ 
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๓.๔ การแต่งกายและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ในฐานะกรรมการคุมสอบ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด าเนินการสอบ โดยให้เข้มงวดในเรื่องการแต่งกายของ
อาจารย์ตามระเบียบมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างคุมสอบอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้โทรศัพท์มือถือโดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้ ยกเว้นหัวหน้ากรรมการคุมสอบเท่านั้น ประธานจึงเน้นย้ าให้อาจารย์ทุกคนด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

ตามที่ ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ได้ลาออก ซึ่ง
ทางหลักสูตรได้สรรหาและเสนอบรรจุ อาจารย์ปฐมพงษ์ ท่าข้าม เป็นอาจารย์ประจ า เพ่ือด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
นั้น ปรากฏว่า ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้บรรจุให้เป็น “อาจารย์พิเศษ” ท าให้คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
แนวทางการด าเนินการดังกล่าว  
มติที่ประชุม เสนอให้ทางหลักสูตรชี้แจงความจ าเป็นดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล และท าเรื่องแย้งกลับไปยังส านัก
วิชาการเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ทางหลักสูตรควรจัดท า สมอ.๐๘ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ทันต่อการเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบต่อไป 
๔.๒ การร่างหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ 

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท าร่างหลักสูตร ตามที่ท่านอธิการบดีได้ก าหนดให้มีการควบรวม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะนิเทศศาสตร์จากเดิม ๖ หลักสูตร เป็น ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา 
๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อบูรณาการ 
๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 

มติที่ประชุม จากการน าเสนอโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร พบว่า สาขาภาพยนตร์ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันกับ
สาขาอ่ืน ดังนั้นขอให้เร่งด าเนินการ โดยให้น าเสนออีกครั้งในวันอังคาร ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๔๙ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


