
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๙ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๓. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์  กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข แทน อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ กรรมการ 
๗. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม แทน อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข แทน อาจารย์ศยามล ยนตร์ศักดิ์สกุล กรรมการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการโฆษณา 

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมตอินุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑.๒ สรุปจ านวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รหัส ๖๐) 
 อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ซึ่งประธานฯ มอบหมายให้ติดตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายงานผลการติดตามจ านวนนักศึกษาดังกล่าว ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน 
๑.๓ การปิดกลุ่มเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานการปิดกลุ่มเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๐ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรเก่า 
ผนวกกับภาระงานสอนของอาจารย์ กล่าวคือ กรณีที่อาจารย์มีภาระงานสอนไม่ครบจะพิจารณาให้เปิดกลุ่มตามปกติ ส่วนใน
รายวิชาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนนั้น ทางคณะฯ ได้แจ้งขอปิดกลุ่มเรียนไปยังส านักวิชาการเพ่ือด าเนินการต่อไป 
๑.๔ การประชุมจัดงานสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ประธานฯ มอบหมายให้อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดงานสยามนิทัศน์ ในวันเสาร์ ที่ 
๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๙  



๒ 
 

 
 

๑.๕ การจัดพิธีไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 คณะนิเทศศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูส าหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ในการนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
๑.๖ กิจกรรมประชุมเชียร์ งานสานสัมพันธ์นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีงานสานสัมพันธ์นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดย
ให้มีกิจกรรมประชุมเชียร์ในวันอังคาร ถึง วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๐ นั้น ทางคณะฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
เป็นผู้ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ ตามวันเวลาดังกล่าว 
๑.๗ การแต่งตั้งคณะผู้ประสานงานจัดเตรียมข้อมูลและด าเนินการเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประสานงานจัดเตรียมข้อมูลและด าเนินการเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานจัดเตรียมข้อมูลในระดับคณะวิชาและด าเนินการเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน โดยมีอาจารย์ในสังกัดคณะนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 

๑) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการกลาง 
๒) อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ กรรมการคณะวิชา 
๓) อาจารย์ประกิจ อาษา  กรรมการคณะวิชา 
๔) อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์ กรรมการคณะวิชา 
๕) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการคณะวิชา 
๖) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการคณะวิชา 

๑.๘ การก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๐ ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑  การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
๓.๓  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
- อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

- อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง 
- อาจารย์ลัทธสิทธ์ิ ทวีสุข 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 ๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

- อาจารย์ประกิจ อาษา 
- อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
- อาจารย์เอกสิทธ์ิ อวยชัยวัฒน์ 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

- อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 
- อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 

- อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
- อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน ์



๓ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๕.๒.๑ การก าหนดผู้สอน 
 ๕.๒.๒ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) 
 ๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
- อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๓.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๕.๓.๒ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ๕.๓.๓ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖ 

และ มคอ.๗) 

- อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 
- อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
- อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑.๑ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑.๒ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.๑.๓ กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
- อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ 
- อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย 

 
๑.๙ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เร่ือง/โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

การประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗” (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) * ๕๗,๑๐๐ ๕๗,๑๐๐ 
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ๗,๒๔๒ ๗,๒๔๒ 
ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับผู้ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร (๗ หลักสูตร) และคณะวิชา ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
โครงการเครือข่ายศิลปิน และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

รวม ๗๕,๓๔๒ ๗๕,๓๔๒ 
 

* สรุปงบประมาณการประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งท่ี ๗” 
ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

รายรับ 
๑ มหาวิทยาลัยสนับสนุน ๕๗,๑๐๐ 
๒ ค่าลงทะเบียน ๒๑,๐๐๐ 

รวม ๗๘,๑๐๐ 
รายจ่าย 

๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (๑๖ คน คนละ ๒,๕๐๐ บาท) ๔๐,๐๐๐ 
๒ ค่าจัดหน้ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) ฉบับสมบูรณ์ ๓,๐๐๐ 
๓ ค่าอาหาร ๑๗,๖๐๐ 
๔ ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ ปก CD และเข้าเล่มรายงาน  ๔,๐๔๒ 
๕ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ๑,๐๒๑ 
๖ ค่าถ่ายเอกสาร ๕,๕๓๓ 
๗ ค่าถ่ายเอกสารเพื่อจัดท าเล่มรายงานฯ (Proceedings) ฉบับสมบูรณ์ ๔,๘๐๐ 
๘ ค่าพาหนะในการประสานงานตลอดโครงการ ๑,๗๐๐ 
๙ ค่าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ กระดาษช าระ และ แผ่น CD ๔๖๒ 

รวม ๗๘,๑๕๘ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   



๔ 
 

 
 

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เม่ือวัน
ศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในประเด็น

ต่อไปนี้ (๑) แนวทางการจัดการสอบรายงานสหกิจศึกษา โดยก าหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนนในวันที่ 
๒ กันยายน ๒๕๖๐ (๒) การจัดกิจกรรมประลองความสามารถด้านสหกิจศึกษา ในวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๖๐ และ (๓) แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 

๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรด าเนินการพิจารณาค่าคะแนน และ มคอ.๕ ในแต่ละ
รายวิชา ส าหรับภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๙ รวมถึง มคอ.๓ ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ และน าส่ง
คณะวิชา ในวันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครบทุกรายวิชา 

๓) ทุกหลักสูตรรับทราบแนวทางการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๔ ส่วนส าคัญ ดังนี้ (๑) ที่มา
วัตถุประสงค์ (๒) วิธีการศึกษา การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (๓) ผลการศึกษา  และ (๔) ข้อเสนอแนะ 
รวมถึงการปรับรายชื่อในหน้ารับรองรายงานสหกิจศึกษา จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
  ไม่มี 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโฆษณา จัดกิจกรรมบูรณาการการบริการวิชาการ เข้ากับการ

เรียนการสอน โดยการวางแผนรณรงค์ให้แก่ห้องสมุดมารวย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐  
๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง มอบหมายให้ อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนา
นนท์ และ อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการศิลปะสัญจร โดยให้บูรณาการเข้ากับ
กิจกรรม “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบความ

พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในส่วนของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการร่วมกับทางส านักงานอาคาร
สถานที่ DMC ชั้น ๖-๘ อาคาร ๑๒ เพ่ือรองรับการเปิดภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 

๓.๑.๖ การปฏิบัติภารกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ  



๕ 
 

 
 

๓.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ตามท่ี ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ คณะวิชา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ ทางคณะฯ ได้ด าเนินการประเมินและจัดท ารายงานฉบับหลังการประเมิน พร้อมทั้ง
น าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษา และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Commission on 
Higher Education Quality Assessment Online System: CHE QA Online System) เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

หลักสตูร/คณะวิชา ผลการประเมิน ผู้ประเมิน วันท่ีประเมิน 
หลักสูตรปริญญาโท 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

๓.๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช   ศรีอัษฏาพร 
ดร.สมพร ปานยินด ี
ดร.ลิขติกุล พุ่มเกษม 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

หลักสูตรปริญญาตรี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๓.๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช   ศรีอัษฏาพร 

อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน 
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

๔.๐๐ ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม 
อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์ 
อาจารย์กมลรตัน ์ วัชรินทร์ 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการโฆษณา 

๓.๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช   ศรีอัษฏาพร 
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน 
อาจารย์ประกิจ อาษา 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 

๓.๓๗ อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกลุ 
อาจารย์วิบูลย ์ ชินบูรพา 
อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ ์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-์ภาพยนตร์ 

๓.๕๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ 
อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ ์
อาจารยณ์ัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง 

๓.๔๓ อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกลุ 
อาจารย์กมลรตัน ์ วัชรินทร์ 
อาจารยณ์ัฐวุฒิ แสงพิทักษ ์

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะวิชา 

- คณะนิเทศศาสตร์ ๔.๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 
อาจารย์โสภดิา ทะสังขา 
อาจารย์กมลรตัน ์ วัชรินทร์ 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 



๖ 
 

 
 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การก าหนดแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
 ตามท่ี คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งทางคณะ

ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะตามรายองค์ประกอบดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบณัฑิต 

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ 
๑. คณะวิชาจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกด้านตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิทั้ง ๕ ด้าน 
๒. อาจารย์หลายท่านมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ และได้รับ

การยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการผลิตผลงานต่างๆ  
 

๑. ควรเน้นการประเมินผลความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

๒. อาจารย์ควรจะน าความเช่ียวชาญในวิชาชีพมาผลกัดัน สนับสนุน
ให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ ตลอดทั้งจัดหาเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับ
คณะ สถาบันและเป็นการแสดงถึงคุณภาพของบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. การก าหนดเป้าหมายร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

๑. ควรมีการปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นจากร้อยละ ๑๐ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๒. ควรมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
อาจารย์ด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยเร่งด าเนินการเพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ 

๑. คณะวิชามีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับจากภายนอก ท าให้
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบันค่อนข้างมาก 

 
๒. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีจ านวน

ค่อนข้างมากและมีการเผยแพร่ทั้ งในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑. ควรเน้นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของอาจารย์ 
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคณะวิชา และเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้  ซึ่งอาจจะเพิ่ม
โอกาสในการรับนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 

๒. ควรมีการต่อยอดและพัฒนาผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ 

๑. คณะวิชามีกิจกรรมการบริการวิชาการที่หลากหลายทั้งที่เป็น
การบริการแบบให้เปล่าและแบบได้รับค่าตอบแทน 

๒. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

- 

องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ 

คณะวิชามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานด้านศิลปะการถ่ายภาพ
ในเครือข่ายนิเทศศาสตร์  ซึ่งเป็นการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานทีจ่ดัได้
ว่าเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

ควรพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ อาทิ สมาคม
ภาพถ่าย 

องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ 
จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ผู้บริหารคณะวิชามีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 

- 
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 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคณะวิชาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยทางคณะฯ จะ
ได้สรุปแนวทางการพัฒนาและน าเสนอต่อส านักประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคณะวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินฯ โดยเน้นประเด็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทางด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตามแนวทางการพัฒนา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

แนวทางการติดตามและ 
การประเมินผลความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

๑.๒ 
อาจารย์
ประจ า
คณะที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญา
เอก 

- ควรมีการปรับเป้าหมาย
ให้สูงขึ้นจากร้อยละ ๑๐ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

- ควรมีกระบวนการติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาจารย์ดา้น
ต าแหน่งทางวิชาการ โดย
เร่งด าเนินการเพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

แผนพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ โดย
ก าหนดให้มีอาจารย์ทุกคนผลิต
งานสร้างสรรค์/งานวิจัย ทั้งนี้ 
สามารถด าเนินการร่วมกัน 
ภายใต้โครงการ ๑ อาจารย์ ๑ 
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ๑ 
รายวิชา Research Clinic 
และ การประชุมวิชาการ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ 

แผน ๕ ป ี
ตั้งแต่ปี

การศึกษา 
๒๕๕๗ ถึง 

๒๕๖๑ 

แนวทางการติดตาม: 
ติดตามการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ 
ตามระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
การประเมินผลความส าเร็จ: 
คะแนนประเมินในตัวบ่งชี้
ที่ ๑.๒ และ ๑.๓ สูงขึ้นใน
รอบการประเมินปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

- คณะกรรมกา
รส่งเสริม
งานวิจยั 

- คณะกรรมการ
งานสร้างสรรค์ 

- คณะกรรมการ
ส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

- คณะกรรมการ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

คณบดี และ 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

๑.๓ 
อาจารย์
ประจ า
คณะที่
ด ารง
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

การพัฒนาวารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์ให้อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม ๑ โดยพิจารณา
ปรับปรุงวารสารตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ถึง 

๒๕๖๐ 

แนวทางการติดตาม: 
ติดตามการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ 
ตามระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
การประเมินผลความส าเร็จ: 
วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม ๑ 

- คณะท างาน
วารสาร
นิเทศสยาม
ปริทัศน์ 

- คณะกรรม
การดูแล
ระบบ
ออนไลน ์

คณบดี และ 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

 

๔.๒ การปรับโครงสร้างการบริหารของคณะนิเทศศาสตร์ 
ตามที่ คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยปรับลดกลุ่มวิชาเอกเป็น ๓ 

กลุ่มวิชา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล  และภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล นั้น 
ส่งผลต่อโครงสร้างการบริหารของคณะฯ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารของคณะฯ ให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม เสนอให้ปรับโครงสร้างการบริหารฯ ดังนี้ 
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ผังองค์กร (Organization Chart) 

 
ผังการบริหาร (Administration Chart) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการภาคประชาชน 
คณะนิเทศศาสตร ์ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ส านักคณบดี คณะกรรมการตามภาระงานของคณะนิเทศศาสตร์ 

วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

วิชาเอกการโฆษณาและสือ่สารการตลาดดิจิทัล 

วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน ์และสื่อดิจิทัล 

วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน ์และสื่อดิจิทัล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย   ศิริกายะ 
อาจารย์มนต์ศักดิ ์ เกษศิรินทร์เทพ 
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล  
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
ดร.พรชัย มงคลวนิช 

 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ 

คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ 
อาจารย์ธีรวันท ์ โอภาสบุตร  
 
วิชาเอกการโฆษณาและสือ่สารการตลาดดิจิทัล 
อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์ 
อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
อาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า  
 

เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ 
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

ธุรการ 
นางสาววลยัวรรณ ศรีค า 

คณะกรรมการตามภาระงานของคณะนิเทศศาสตร์ 

- คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
- คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมการสื่อสาร 
- คณะกรรมการวิชาการ 
- คณะกรรมการงานสร้างสรรค์ 
- คณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ 
- คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
- คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนของนักศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 
- คณะกรรมการระบบสารสนเทศการสื่อสารออนไลน์และ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคณะนิเทศศาสตร์ 
- คณะกรรมการตารางสอน 
- คณะกรรมการบริการวิชาการและสังคม 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการแผนงานและวิจัยสถาบันของคณะนิเทศศาสตร์ 
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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๔.๓ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ตามบันทึกข้อความจากส านักประกันคุณภาพการศึกษา ที่ สน ๐๓๐๗/๑๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ดังนั้น จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพ่ือสรุปและน าส่งส านักประกันฯ ภายในวันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตามแบบส ารวจฯ 
ของส านักประกันฯ ที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้ 
มติที่ประชุม สรุปปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในภาพรวมของผู้ประเมินที่สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน ๖ คน และ
เป็นผู้ประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๙ หลักสูตร  ดังนี้ 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการประเมินหลักสูตร ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๑. การตีความตัวบ่งช้ีของผู้ประเมินไม่ตรงกัน เนื่องจากการได้รับการ
อบรมจากวิทยากรต่างคนกันท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
ข้อความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งช้ี 

๒. หลักสูตรบางหลักสูตรยังขาดความเข้าใจในตัวบ่งช้ี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องการค านวณอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๓. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมิน 
 

๔. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการประเมินคุณภาพการศึกษายังไม่
ชัดเจน 

๕. ผู้ประเมินและหลักสูตรยังไม่เข้าใจการลงข้อมูล CHE QA Online 
 

๖. การสนับสนุนข้อมูลส่วนกลางในการประเมิน เช่น สมอ.๐๘ และ 
มคอ.๗ เป็นต้น 

๑. ผู้ประเมินควรประชุมและท าความเข้าใจในตัวบ่งช้ี และผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรร่วมกันก่อนการประเมิน 
 

๒. ทางส านักประกันฯ ควรท าความเข้าใจกับหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ค านวณอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา หรือ มอบหมายให้ส านัก
ทะเบียนและวัดผลรับผิดชอบด าเนินการจัดท าข้อมูลกลาง 

๓. จัดอบรมและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๔. มหาวิทยาลัยต้องมีความเข้มแข็งในการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่านี ้

๕. ควรจัดอบรมการลงข้อมูล CHE QA Online ให้ทั้งผู้ประเมินและ
หลักสูตร 

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท าเป็นฐานข้อมูลส าหรับผู้ประเมิน 

๔.๔ การเสนอรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
 ตามบันทึกข้อความจากส านักวิชาการ ที่ สน ๐๓๐๕/๓๐๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายวิชา
ในหมวดศึกษาทั่วไป (รายละเอียดเอกสารประกอบ) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ตามแบบ
เสนอรายวิชาฯ เพ่ือน าส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร พงษ์มณี ผู้อ านวยการส านักวิชาการ ในฐานะเลขานุการโครงการวิจัย ภายใน
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์เวทิต ทองจันทร์ และอาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม ด าเนินการดังกล่าว 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๓๙ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


