
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๔๓ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ กรรมการ 
๕. 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 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๒. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุม ๑๕.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 ๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดท า มคอ. ของคณะวิชา โดยให้คณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน ๔ คน เพ่ือ

ด าเนินการดังกล่าว 
 ๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงษ์มณี 
 ๑.๑.๓  มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการบริการวิชาการ โดยก าหนดให้ทุกคณะวิชาจัดท าบันทึกความร่วมมือทาง

วิชาการกับโรงเรียนต่างๆ โดยให้น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุม ดังนั้น ประธานในฐานะคณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ จึงมอบหมายให้ อาจารย์ประกิจ อาษา จัดท ารายงานสรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศบางบอนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการต่อไป 

๑.๒ นโยบาย หนึ่งวิจัย หนึ่งอาจารย์ หนึ่งรายวิชา 
 ประธานเน้นย้ านโยบาย หนึ่งวิจัย หนึ่งอาจารย์ หนึ่งรายวิชา โดยก าชับให้อาจารย์ทุกคนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มอบหมายให้ อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ติดตามและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพ่ือน าเข้าสู่การคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ต่อไป  



๒ 
 

 
 

๑.๓ การศึกษาดูงานของภาควิชาการสื่อสารการแสดง 
 อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารการแสดง จะเข้าร่วมชมเทศกาลละครหุ่นนานาชาติ ในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานดังกล่าวมาสร้างสรรค์ละครหุ่นของภาควิชา 
๑.๔ การเข้าร่วมอบรมเพื่อประลองความสามารถกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสื่อดิจิทัลเข้าร่วมอบรมเพ่ือประลองความสามารถในการประกวดสติกเกอร์ไลน์ โดยมี
สถาบันกันตนาเป็นเจ้าภาพด าเนินการร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันกันตนา 
๑.๕ การเลื่อนการอบรมการทวนผลสัมฤทธิ์ 
 ประธาน แจ้งเลื่อนการอบรมการทวนผลสัมฤทธิ์จากประสบการณ์ของคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเดิม
ก าหนดจัดอบรมในวันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็น วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุม คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวัน
พุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      

๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

- ความคืบหน้าการเข้าร่วมกิจกรรม“Marketing Plan Contest โครงการ ๘ by A.P. Honda” นั้น 
ทาง A.P. HONDA ได้ประกาศผลการแข่งขันซ่ึงเป็นการคัดเลือกทีมนักศึกษาจ านวน ๒๘ ทีม จาก
ทั้งหมด ๒๑๖ ทีม จาก ๑๖ สถาบัน  ซ่ึงมีทีมของมหาวิทยาลัยสยาม จ านวน  ๒ ทีม ที่ชนะการ
คัดเลือกและได้จัดกิจกรรมจริงในสถาบัน ๑ วัน ได้แก่ 

๑) ทีม SAPODILLA ภายใต้โจทย์ Honda Zoomer-x ซึ่งมีรายชื่อสมาชิก ดังนี้   
     ๑.๑ นายพัฒน์พิมน  เนตรทิพย ์ ๑.๒ นายวรรธนะ  ผลพิมาย  
  ๑.๓ นายนิพนธ์  ศรีวารีรัตน์ ๑.๔ นางสาวสิริยาภรณ์  บ ารุงชื่อ  
  ๑.๕ นางสาวณัฐฐศศิ  เนียนพานิช  ๑.๖ นางสาวณัฐกานต์  แก้วกลาง 
     ๑.๗ นางสาววิยะดา  เมืองกลาง 

๒) ทีม ๗ Ryder ภายใต้โจทย์  Honda Moove ซึ่งมีรายชื่อสมาชิก  ดังนี้   
  ๒.๑ นางสาวกนกวรรณ  ห้วยหงส์ทอง ๒.๒ นางสาวสุชีรา  ม่วงจีบ  
  ๒.๓ นางสาววรรวิสา  ขันชะพัฒน์ ๒.๔ นางสาวอารยา  แย้มจู  
       ๒.๕ นางสาวจิตราภา  สุขขีชีพ          ๒.๖ นางสาวณัฐกฤษตา  วิชาชัย 
        ๒.๗ นางสาวศุภมาส  หฤทัยงาม   
- การพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ โดยด าเนินการตามระบบและกลไกของ

หลักสูตร ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
- การน าส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ด าเนินการครบทุกรายวิชา คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ 
- การแตง่ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 



๓ 
 

 
 

ที่ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑๔๒-๓๒๑ สื่อสมัยใหม่เพื่องานประชาสัมพนัธ์ อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
๒ ๑๔๒-๓๒๑ สื่อสมัยใหม่เพื่องานประชาสัมพนัธ์ (Authentic Learning) อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสร ี
๓ ๑๔๒-๓๒๔ การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
๔ ๑๔๒-๓๒๕ การวิจัยและประเมินผลเพื่อการประชาสัมพนัธ ์ ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน ์
๕ ๑๔๒-๓๒๖ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๖ ๑๔๒-๓๒๖ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (Authentic Learning) อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๗ ๑๔๒-๓๒๖ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (Authentic Learning : PAC) อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๘ ๑๔๒-๔๒๑ การประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Authentic Learning :DM) อ.ปณิธาร วงศาสลุักษณ ์
๙ ๑๔๒-๔๒๒ การบริหารงานประชาสัมพนัธ์ อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร 

๑๐ ๑๔๒-๔๒๒ การบริหารงานประชาสัมพนัธ์ (Authentic Learning) อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
๑๑ ๑๔๒-๔๒๕ การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน ์
๑๒ ๑๔๒-๔๒๕ การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Authentic Learning) ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน ์
๑๓ ๑๔๒-๔๒๖ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
๑๔ ๑๔๒-๔๒๖ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Authentic Learning : PAC) อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
๑๕ ๑๔๒-๔๒๖ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Authentic Learning : JR) อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๑๖ ๑๔๒-๔๒๗ ชุมชนสัมพันธ ์ อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
๑๗ ๑๔๒-๔๒๘ เทคนิคการน าเสนอเพื่องานประชาสัมพนัธ์ อ.ปณิธาร วงศาสลุักษณ ์
๑๘ ๑๔๒-๔๙๐ เตรียมสหกิจศึกษา ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน ์
๑๙ ๑๔๒-๔๙๑ สหกิจศึกษา อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๒๐ ๑๔๒-๔๙๔ สัมมนาประเด็นปัจจุบนัดา้นการประชาสัมพันธ์ อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสร ี
๒๑ ๑๔๒-๔๙๕ โครงงานประชาสัมพันธ์ อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 

๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
- การพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ โดยด าเนินการตามระบบและกลไกของ

หลักสูตร ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
- การน าส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ด าเนินการครบทุกรายวิชา คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ 
- จัดสอบสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 

ที่ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑๔๑-๓๒๑ การรายงานข่าว อ.วิโรจน์ สุทธิสีมา 

๒ ๑๔๑-๓๒๒ การเขียนเชิงวารสารศาสตร ์ อ.จารุณี วรรณศิริกุล 
๓ ๑๔๑-๓๒๓ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ อ.ประกิจ อาษา 

๔ ๑๔๑-๓๒๔ ศิลปะการออกแบบจัดหนา้สื่อสิง่พิมพ์ อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์
๕ ๑๔๑-๓๒๔ ศิลปะการออกแบบจัดหนา้สื่อสิง่พิมพ์ (Authentic Learning : PR) อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์

๖ ๑๔๑-๓๓๑ การวิเคราะห์ข่าว (Authentic Learning : JR) อ.ประกิจ อาษา 
๗ ๑๔๑-๓๗๙ การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ ์(Authentic Learning : JR) อ.จารุณี วรรณศิริกุล 

๘ ๑๔๑-๔๒๖ วารสารศาสตร์ออนไลน์  อ.กฤติกา นพรัตน์ 

http://home.sis.siam.edu/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12618&acadyear=2556&semester=1&avs1052418441=249
http://home.sis.siam.edu/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12618&acadyear=2556&semester=1&avs1052418441=249


๔ 
 

 
 

ที่ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

๙ ๑๔๑-๔๓๗ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Authentic Learning : JR) อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์
๑๐ ๑๔๑-๔๓๗ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Authentic Learning : PAC) อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์

๑๑ ๑๔๑-๔๓๙ การวิจัยวารสารศาสตร์ (Authentic Learning : JR) อ.วิโรจน์ สุทธิสีมา 
๑๒ ๑๔๑-๔๕๖ กฎหมายและจริยธรรมของวารสารศาสตร์ อ.กฤติกา นพรัตน์ 

๑๓ ๑๔๑-๔๙๐ เตรียมสหกิจศึกษา อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์
๑๔ ๑๔๑-๔๙๑ สหกิจศึกษา อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์

อ.จารุณี วรรณศิริกุล 
๑๕ ๑๔๑-๔๙๒ สัมมนาประเดน็ปจัจุบนัดา้นหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (Authentic Learning : JR)  อ.จารุณี วรรณศิริกุล 

๑๖ ๑๔๑-๔๙๓ โครงงานด้านวารสารศาสตร ์(Authentic Learning : JR) อ.ประกิจ อาษา 
อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์

๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
- นักศึกษาน าเสนอ Final Project ส าหรับกลุ่มไวรัล และ กลุ่มการ์ตูน ในวันที่ ๙ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- จัดสอบสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
- วางแผนการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ทั้งในกลุ่มภาพยนตร์ปี ๓ กลุ่มวิทยุโทรทัศน์ปี ๓ และกลุ่มปี ๔ ซึ่งจะใช้วิชาโครงงานผลิตสื่อเป็นตัวฐานทั้ง
ในกลุ่มวิทยุโทรทัศน์และกลุ่มภาพยนตร์  โดยใช้วิชาสัมมนาฯ และวิชาโทเป็นวิชาหลักในการบูรณาการ 

- ก าหนดการสอบวิชาโครงงานผลิตสื่อประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งมี อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์
เทพ รับผิดชอบรายวิชา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีกรรมการ ๓ คน ประกอบด้วย อ.
ประยุกต์ ศรีทองกูล อ.ณัฎฐพล อมรทัต และ อ.สมคเน วรวิวัฒน์  

- ก าหนดการสอบวิชาสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
- การน าส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ด าเนินการครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- การพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ โดยด าเนินการตามระบบและกลไกของ

หลักสูตร ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- นายกันตฤทธ์ บัณฑิตนพรัตน์  นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ ชั้นปีที ่๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ ๒ จาก

การประกวดคลิปส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยจากสมาคมผู้ประกอบการจักรยานยนตร์แห่งประเทศไทย 
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- สรุปงานวิจัยของชั้นเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล หัวข้อวิจัย : แนวทางการสื่อสารการตลาดในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของตลาดน้ าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

๒. อาจารย์ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ หัวข้อวิจัย : ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรวยรวมข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ 



๕ 
 

 
 

๓. อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี หัวข้อวิจัย : การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

๔. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร หัวข้อวิจัย : ประสิทธิผลของการใช้ทูตตราสินค้าในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

- สรุปผลการจัดกิจรรมสยามนิทัศน์ วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใน Concept: " PR is all 
about Community" โดยใช้งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจรรม โดยเฉลี่ยวันละประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน และจากการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก คือ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๓ จาก
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
- อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์  น านักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ส ารวจพ้ืนที่ชุมชน

วัดยางบางจาก เพ่ือสานต่อโครงการรักการอ่าน 
๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยส่งผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วม
ประกวด Miss & Mr. NY ๒๐๑๖ ดังนี้ 
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

- อาจารย์ชุติภา  สิงห์ศักดิ์เสรี  ผู้แทน  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
- อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ ผู้แทน  สาขาวิชาการโฆษณา 
- อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ผู้แทน  สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
- อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข  ผู้แทน  สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
- อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ ผู้แทน  สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
- อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร ผู้แทน  สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง 

  และ  อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร ผู้แทน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
- ท าการประเมินความพึงพอใจของการบริหารจัดการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ โดยขอรับแบบสอบถามได้ที่หัวหน้าภาควิชา และ
ก าหนดให้ส่งแบบสอบถามกลับภายในวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร เพ่ือท า
การประเมินและสรุปหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

- จากการส ารวจการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน พบว่า ปัญหาที่นักศึกษาเข้ามาขอค าปรึกษา
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัว และการจัดสรรเวลาเรียนไม่ได้เนื่องจาก
ต้องท างานไปด้วยระหว่างที่เรียน อีกทั้งในช่วงนี้ยังมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากระบบ
ของการลงทะเบียนขัดข้อง 



๖ 
 

 
 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะสามารถสรุปผลได้ตามตารางต่อไปนี้ 

ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ ๒/๒๕๕๖ ๑/๒๕๕๗ ๒/๒๕๕๗ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๙๕ ๓.๙๘ 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสืสอพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล 
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๕๘ โดยประสานความร่วมมือกับ อาจารย์ประกิจ อาษา และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 

๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มอบหมายให้อาจารย์ณัฎฐพล อมรทัต 
เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
โดยมี อาจารย์เจตจันทร์ เกิดสุข และ อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ เป็นผู้ช่วยด าเนินการ 

๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
  คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมการสอบปลายภาคประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ - ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย  

๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ  
  การเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ “การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางการสอนและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ : การ
ทบทวนทัศนียะมิติ Communication Pedagogy and Research Rehabilitation :Perspective Reviews Episode ๓ 
Semiotic Research ) ในวันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์๑๙-๗๐๔ อาคาร 
๑๙ โดยมี รศ.ดร. ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๒  วารสารทางวิชาการ : นิเทศสยามปริทัศน์ 
 ประธาน ให้ข้อเสนอในการจัดท าวารสารทางวิชาการ : นิเทศสยามปริทัศน์ โดยก าหนดให้มีการประชุมกองบรรณาธิการ เพ่ือ
วางแผนด าเนินการจัดท าวารสารฯ เล่มที่ ๑๘ ให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด และพัฒนาสู่กลุ่มที ่๑ ในฐานข้อมูล TCI  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการตามที่เสนอ 

๓.๓  การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 เลขาฯ รายงานว่า ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้ทางคณะวิชาด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร และรวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา และน าส่งส านักฯ 
ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด จึงขอให้ที่ประชุมก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ และก าหนดวันที่จะส่งรายงานดังกล่าว เพ่ือให้คณบดีพิจารณาและลงนาม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบชุดเดิมด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินการ โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวบ่งชี้น าส่งรายงานให้แก่ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เพ่ือรวบรวมและจัดท ารูปเล่มเสนอต่อคณบดีพิจารณาลงนาม 
และน าส่งส านักประกันฯ ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งผู้รับผิดชอบในรายตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  

- อาจารย์ประกิจ อาษา 
- อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล 
- อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์
- อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
- อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

- อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 
- อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
- อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 
- อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 
- อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 



๓.๔ การน าเสนอแผนและตัวบ่งชี้ความส าเร็จทั้งระดับแผนและโครงการด้านการบริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑) 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะเลขานุการและกรรมการ คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ 
รายงานความคืบหน้าการสานต่อโครงการรักการอ่าน โดยน านักศึกษาส ารวจพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนวัดยางบาง
จาก เขตภาษีเจริญ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งพบว่า ทางชุมชนยังมีความต้องการให้ทางคณะฯ สานต่อโครงการรัก
การอ่าน โดยซ่อมแซมซุ้มหนังสือ และจัดหาหนังสือเพ่ิมเติม เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้มีมุมอ่านหนังสือและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการ โดยจัดท าเป็นโครงการต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้น าเสนอผลการส ารวจความต้องการดังกล่าว
ไว้ในส่วนของหลักการเหตุผลของโครงการด้วย 
๓.๕ การติดตามการด าเนินงานตามระบบการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ เกณฑ์ข้อที่ ๒) 
 อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล ในฐานะเลขานุการและกรรมการ คณะกรรมการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ 
ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ มอบหมายให้ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการด าเนินงานตาม
ระบบการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานสรุปผลการน าส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน และ มคอ.๕ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ด าเนินการครบทุกรายวิชา คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๖ สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 เลขาฯ สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญา
ตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบรางวัลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นทั้งประเภทบุคคลและภาควิชาจาก
ประธาน ในฐานะคณาบดี คณะนิเทศศาสตร์ โดยประเภทบุคคลมีจ านวน ๓ รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ปิยะศักดิ์ 
ชมจันทร์ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ส่วนประเภทภาควิชานั้น ภาควิชาที่ได้รับรางวัล 
คือ ภาควิชาการสื่อสารการแสดง 
มติที่ประชุม รับทราบ และ เสนอให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของ
คณะ ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.) 
๓.๗ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ประกิจ อาษา แจ้งก าหนดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว และจะมีกิจกรรม
ดังกล่าว ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม โดยมีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท คือ ฟุตซอล ส าหรับ
นักศึกษาชาย และแชร์บอล ส าหรับนักศึกษาหญิง ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาควิชาเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
มติที่ประชุม รบัทราบและพร้อมด าเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ แนวทางการจัดตารางสอนของคณะนิเทศศาสตร์ 
 ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดตารางสอนของแต่ละหลักสูตร โดยเสนอให้มีการจัดตารางสอนตลอด
ทั้งปีการศึกษา และ ก าหนดให้รายวิชาสหกิจศึกษา เป็นรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ของแต่ละปีการศึกษา 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
๔.๒ การจัดท า มคอ.๓-๖  
 ประธาน ขอให้ทุกหลักสูตรศึกษาแนวทางการจัดท า มคอ.๓-๖ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้คณะวิชา
เป็นผู้ด าเนินการ โดยอ้างอิงตามระเบียบใหม่  
มติที่ประชุม รับทราบ และ เสนอให้ก าหนดหัวข้อหลักในการจัดท า มคอ. จ านวน ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) หัวข้อ
การสอน ๓) สัดส่วนการให้คะแนน (การประเมินผล) และ ๔) เอกสารการสอน 



๘ 
 

 
 

๔.๓ การเสนอรายช่ือนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยสยาม  
 เลขาฯ รายงานว่า ตามที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม มีบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๓๐๗/๑ ลงวันที่ 
๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา” โดยก าหนดให้ส่งนักศึกษาในคณะจ านวน ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการ และขอให้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน 
เพ่ือควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดการอบรมสัมมนา ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคาร ๑๒ 
และให้ค าปรึกษาในการจัดท าโครงการส าหรับการประกวดในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดส่งรายชื่อนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ส านักประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และขอให้หลักสูตรพิจารณา
เสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ จ านวน ๑๐ คน ทั้งนี้ ประธานได้ก าชับให้ทาง
หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบและสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลาที่ก าหนด   
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และก าหนดให้แต่ละ
หลักสูตรเสนอรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตรละ ๒ คน ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้น าเสนอนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ สาขาวิชา 
๕๕๐๔๖๐๐๒๒๔ นางสาวฐิภาภรณ์  สากลวารี ๐๙ ๘๒๕๘ ๓๙๕๑ การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๕๕๐๔๖๐๐๐๗๖ นางสาวนริศรา  สาลีวงค์ ๐๘ ๒๓๓๖ ๖๓๔๖ การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๕๖๐๔๖๐๐๑๒๓ นางสาวอรวรรณ  เหล่าใหญ่ ๐๙ ๐๙๖๑ ๘๑๙๕ การโฆษณา 
๕๖๐๔๖๐๐๑๓๗ นางสาวปวีณา  ค าเพ็งเบอร์ ๐๙ ๙๐๑๖ ๕๔๔๑ การโฆษณา 
๕๖๐๔๖๐๐๐๐๓ นางสาวปรียานุช  ธาดาธีรพัฒน์ ๐๖ ๑๗๒๖ ๒๓๐๔ การสื่อสารการแสดง 
๕๕๐๕๖๐๐๐๒๑ นายสันติภาพ  บัวบาน ๐๙ ๔๒๖๘ ๙๖๕๕ การสื่อสารการแสดง 
๕๕๐๔๖๒๐๐๑๐ นางสาวจิรัณฐณิณ  ชมมี ๐๙ ๑๐๐๖ ๒๕๗๙ การประชาสัมพันธ์ 
๕๕๐๔๖๐๐๑๒๒ นางสาวภคมน  นิธรรม ๐๘ ๖๙๐๓ ๑๗๘๗ การประชาสัมพันธ์ 
๕๕๐๕๖๐๐๐๕๑ นายณิชาภัทร  แดงสุวรรณ ๐๘ ๔๐๒๓ ๒๔๙๓ สื่อดิจิทัล 
๕๕๐๕๖๐๐๑๐๐ นางสาวสุนิศา  อยู่สามารถ ๐๘ ๓๑๕๙ ๕๐๔๒ สื่อดิจิทัล 
๕๖๐๔๖๐๐๓๗๙ นายกรเอก อภิไกรวัล ๐๘ ๔๖๖๓ ๘๗๘๐ วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
๕๖๐๕๖๐๐๐๐๘ นางสาวพัชชาภา สุขทรามร ๐๘ ๓๓๕๒ ๐๑๔๐ วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
 
๔.๔ การเสนอรายช่ืออาจารย์เข้าอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
 เลขาฯ รายงานว่า ตามที่ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม มีบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๓๐๕/๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าอบรมสัมมนาในโครงการอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. 
ทั้งนี้ ให้เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยหลักสูตรละ ๓ คน เข้าร่วมอบรม
สัมมนา โดยส่งแบบตอบรับมายังส านักวิชาการ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อ
อาจารย์เพ่ือข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้ 



๙ 
 

 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา 
๑. อาจารย์ประกิจ  อาษา นิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์
๒. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์
๓. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพนัธ ์
๕. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพนัธ ์
๖. อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพนัธ ์
๗. อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา 
๘. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา 
๙. อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา 

๑๐. อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อดิจิทัล 
๑๑. อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อดิจิทัล 
๑๒. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อดิจิทัล 
๑๓. อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุ-โทรทัศน-์ภาพยนตร ์
๑๔. อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุ-โทรทัศน-์ภาพยนตร์ 
๑๕. อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุ-โทรทัศน-์ภาพยนตร์ 
๑๖. อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารการแสดง 
๑๗. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารการแสดง 
๑๘. อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารการแสดง 
๑๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร ์
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๔๓ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


