
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารประจ าคณะนเิทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๕๓ น. 
ณ ห้องประชมุคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๓. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร ์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ 
๖. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๗. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม แทน อาจารยช์โลธร จันทะวงศ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย ์ กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ สุธี  พลพงษ ์ ลาประชุม 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักด์ิสกุล ลาประชุม 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์เอกสิทธิ ์ อวยชัยวัฒน ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการโฆษณา 

เริ่มประชุม ๑๕.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ ก าหนดแนวทางในการพิจารณาข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค ดังนี้ 
๑) ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการพิจารณาข้อสอบปลายภาคเมื่ออาจารย์ออกข้อสอบแล้วให้เสนอผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ตามล าดับ และ
ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณารับทราบ 

๒) ส าหรับข้อสอบปลายภาคหมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา
ต้นแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นประธานกรรมการ) พิจารณา
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ตามล าดับ 

๓) ส าหรับข้อสอบกลางภาคให้เสนอต่อคณะกรรมการภายในเป็นผู้พิจารณา โดยข้อสอบวิชาเฉพาะให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา ส่วนข้อสอบรายวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
คณะกรรมการพัฒนาต้นแบบหมวดศึกษาทั่วไปเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 



๒ 
 

 
 

๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการเยี่ยมชมการด าเนินการของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึง
ขอให้คณบดีและทีมงานประมาณ ๓-๔ คนต่อคณะ จัดเตรียมการน าเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะ
ของตนจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา หรือ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ต่อประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งทางคณะนิเทศศาสตร์เลือกวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑.๑.๓ การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมอบหมายให้คณะท างานจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ง
มี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช เป็นประธานกรรมการพิจารณาวิเคราะห์และจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสยาม 

๑.๒ การประลองความสามารถทางวิชาการ 
 คณะนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดการประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) รายวิชาโครงงาน ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยก าหนดให้คณบดีและหัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการส าหรับกิจกรรมดังกล่าว 
๑.๓ การสื่อสารการตลาดคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ รายงานการด าเนินการด้านการสื่อสารการตลาดของคณะฯ ซึ่งมอบหมายเป็นโครงงาน
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยได้ด าเนินการและ
ปิดโครงการในช่วงแรกแล้ว ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยมีการจัดโรดโชว์ไปตามโรงเรียนเป้าหมาย รวม ๑๕ โรงเรียน มี
นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๕๐๐ คน โดยมีเพจ นิเทศโคตร ๆ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา
โครงงาน  และปัจจุบันจะถ่ายโอนมาเป็นเพจของคณะ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ไปยัง
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยขอให้ทุกภาควิชาส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ เพื่อส่งให้นักศึกษาที่
เป็นผู้ดูแลเพจด าเนินการต่อไป 
๑.๔ การเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงดิจิทัล 
 อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ รายงานผลจากการเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงดิจิทัล ซึ่งปลัดกระทรวงฯ จะจัดโครงการดิจิทัล
มาร์เก็ตติง โดยให้ท าโรดโชว์ และให้เสนอแผนดังกล่าวเพื่อคัดเลือก โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะไดโ้พสตใ์ห้ทราบต่อไป 
๑.๕ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อนุมัต ิ ใช้จริง 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติฯ ๑,๘๐๐ ๕๙๒ 
ค่าพาหนะรับ-ส่งกรรมการพัฒนาหลักสูตร ๖๐๐ ๘,๖๑๘ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวัน

ศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข  



๓ 
 

 
 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี ้

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑) ทุกหลักสูตรรายงานผลการพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ จากคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ทุกหลักสูตรรับทราบก าหนดการส่งคะแนนสอบปลายภาค และ มคอ.๕ ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  ภายใน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๓) ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การเรียนการสอนโดยใช้วิชาโครงงาน” วิทยากร โดย 
ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย ์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ 

๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
รายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยพบว่า ทุกรายวิชาคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ มีการด าเนินการที่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๓ 

๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ก าหนดการจัดสอบโครงงาน ในวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ รวม ๑๐ โครงงาน โดยมีคณะกรรมการสอบ ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ประธานคณะกรรมการสอบ และ กรรมการกลาง 

๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดกิจกรรม“การเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวัน
จันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อาคาร ๑๙ ห้อง ๑๙-๗๐๓ โดยมีนักศึกษาเข้า
ร่วมทั้งหมด ๖๙ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมผ่านได้ด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ ๔.๔๒ คะแนน 

๗) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ก าหนดการจัดสอบโครงงาน ในวันที่ ๒๐-๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ รวม ๑๙ โครงงาน โดยมีคณะกรรมการสอบ ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ประธานคณะกรรมการสอบ และ กรรมการกลาง 

๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาใหม่จ านวน ๔๕ คน ซึ่งจะเริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยประกอบด้วย กิจกรรม
พัฒนาพื้นฐานทางวิชาการ เช่น การเชิญวิทยากรในวิชาชีพโฆษณามาให้ความรู้แก่นักศึกษา และเพิ่ม
กิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดย
มอบหมายให้อาจารย์เอกสิทธิ ์อวยชัยวัฒน ์พิจารณารูปแบบกิจกรรมเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

๙) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๑๐) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ ห้อง ๑๒-๖๐๓/๑  
๑๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง จัดโครงการเทศกาลละครนิเทศศาสตร์ PAC PLAY 

ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม โดยเป็นการ
แสดงผลงานในรายวิชาโครงงานของนักศึกษา 
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๑๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ก าหนดสอบโครงงานนักศึกษากลุ่ม
โทรทัศน์ จ านวน ๘ กลุ่ม ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ กลุ่มภาพยนตร์ จ านวน ๒ กลุ่ม ในวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๑๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ น านักศึกษากลุ่มโทรทัศน์ชั้นปีที่ ๓ เข้า
ร่วมดูงานสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท ์เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

๑๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ไกลบ้าน...สื่อและสารกับการข้ามผ่านทางการ
สื่อสาร ของนายยุทธนา สุวรรณรัตน์ เลขทะเบียน ๕๖๑๗๓๐๐๐๐๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

๑๕) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๖ 
เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โดยมีโครงร่างหลักสูตรดังนี้ หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย ๓ แผน คือ แผน ก. (แบบ ก.๑)  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ แผน ก. (แบบ 
ก.๒)  ท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา และแผน ข. ศึกษางานรายวิชา ไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค ์
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ รายงานผลการน าส่งผลงานนักศึกษา

เข้าประกวด ดังนี ้
- นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑ ทีมเข้ารอบ ๓ ทีมสุดท้ายจากการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ 

@ สคบ. จัดโดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะประกาศผลวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
- นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๑ ผ่านเข้ารอบ ๒๔ ทีมสุดท้ายในการประกวดภาพยนตร์สั้น 

โครงการอย่าให้เหล้ามาลวงเราของ สสส. โดยจะเข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ภาพถ่ายของคณาจารย์และนักศึกษาในงาน Photo Fair 2016 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา 
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง จัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ 

“อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดง ‘MIME’ ละครใบ้”  วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จาก สถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ รวม  ๔  สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาราชพฤกษ์   
มหาวิทยาลัยเนชั่น  และ มหาวิทยาลัยสยาม 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร จัดโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ 
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

พิจารณาสรุป ทบทวน ประเมิน และหาแนวทางการด าเนินงานในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ โดยให้ยึดเกณฑ์
การประกันคุณภาพเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการในแต่ละด้าน 

๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในด้าน
ต่าง ๆ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ดังนี้  
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- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯ คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๘ (คะแนนเต็ม ๕) ทั้งนี้ มี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
การสนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และ การปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
เรียนให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ (คะแนนเต็ม ๕)  
- ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๗ 

(คะแนนเต็ม ๕) ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่
สามให้แก่นักศึกษา 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 

๔.๐๙ (คะแนนเต็ม ๕) 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ  

๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
๑) ทุกหลักสูตรร่วมด าเนินการจัดกิจกรรมสยามนิทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ  

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล รายงานการชี้แจงการท างานของอาจารย์ กรณีที่ฝ่าย
บุคคลแจ้งการไม่บันทึกเวลางานของอาจารย์ โดยให้อาจารย์ทุกคนท ารายงานการท างานของตนเอง
ในช่วงภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวมเสนอผ่านคณบดีไปยังส านักอธิการบดี ซึ่ง
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอุปกรณ์
การศึกษา โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาหลักสูตร ซึ่งทางส านักงานอาคารสถานที่ DMC ชั้น ๖-๘ ที่มีหน้าที่
ในการจัดซื้อและปรับปรุงนั้น รายงานว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตามที่ส านักประกันก าหนดให้คณะวิชารวบรวมรายงานการด าเนินงานระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะวิชาประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จและน าส่งภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ใน
ระดับหลักสูตรได้ด าเนินการแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสรุปแนวทางและก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงาน
ดังกล่าว พร้อมทั้งระบุวันที่จะน าส่งรายงานฯ ต่อคณบดีเพื่อลงนาม และน าส่งส านักประกันฯ ตามเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบชุดเดิมด าเนินการดังกล่าว โดยให้เพิ่ม อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร ร่วมด าเนินการใน
องค์ประกอบที่ ๒ วิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยก าหนดส่งไฟล์วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมและน าเสนอต่อคณบดี
พิจารณาลงนาม 
๓.๓ ความคืบหน้าในการจัดท าหลักสูตร ปี ๒๕๖๐ 

ตามที่ คณะวิชาก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาและสาระในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและจัดท าเล่มหลักสูตรให้แล้วเสร็จทันการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น จึงขอ
ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว  
มติที่ประชุม ก าหนดให้ส่งรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด ในวันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ และน าเข้าประชุมคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อพิจารณา ในวันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
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วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเสนอบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ทางวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

ตามที่ คณะฯ ด าเนินการจัดท าวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ เข้าสู่ปีที่ ๑๖ โดยที่ผ่านมาในการเสนอบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
จากบุคคลภายนอกยังไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารฯ ให้แก่
มหาวิทยาลัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บดังกล่าว  
มติที่ประชุม ก าหนดให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อบทความ นอกจากนี้ยัง
เสนอให้จัดตั้งคณะท างานจัดท าวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ เพื่อประชุมด าเนินการต่อไป 
๔.๒ แนวทางการออกข้อสอบของคณะนิเทศศาสตร์  
 ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ได้พิจารณาแนวทางการออกข้อสอบของคณะนิเทศ
ศาสตร์ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประกอบกับรายละเอียดตามเอกสารประกอบในประเด็นการตั้งค าถาม ซึ่งมาจาก
หนังสือ “สอนเด็กท าโครงงาน สอนอาจารย์ท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (PBLCAR) โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ 
ยินดีสุข น้ัน จึงขอใหส้รุปแนวทางการออกข้อสอบของคณะนิเทศศาสตร ์
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการในการออกข้อสอบโดยพิจารณาตามประเภทของค าถาม ซึ่งจ าแนกตามระดับการคิด ๖ ระดับด้าน
พุทธิพิสัยของ Benjamin Bloom ตามแนวใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ทั้งนี้ ผู้สอนต้องพิจารณาตามความสอดคล้องใน
การวัดและประเมินผลที่ระบุไวใ้น มคอ.๓ ของแต่ละรายวิชา 
๔.๓ การเสนอรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” 

ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา บันทึกข้อความ ที่ สน ๐๓๐๗/๑๒๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเชิญส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันพุธ ที่ ๑ และวันพฤหัสบดี ที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคาร ๑๒  และ เข้าร่วมประกวดโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ทางส านักฯ  
ขอให้ส่งรายช่ือนักศึกษาจ านวน ๑๐ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในวันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขอใหเ้สนอรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบหมายให้ภาควิชาจัดหานักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว โดยให้เน้นเรื่องเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ ซึ่งสรุปรายชื่อนักศึกษาได้ ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกลุ สาขาวิชา ชั้นป ี หมายเลขโทรศพัท์ 
นางสาววรรวิสา ปันชะพัฒน ์ การประชาสัมพนัธ ์ ๔ ๐๖ ๑๔๑๔ ๗๘๕๕ 
นางสาวสุชรีา ม่วงจีบ การประชาสัมพนัธ ์ ๔ ๐๘ ๐๙๔๓ ๙๔๐๒ 
นางสาวศุภนุช คล้อยนิ่มนวล การโฆษณา ๔ ๐๙ ๕๐๖๒ ๗๕๖๐ 
นายภาคิน บัวจีบ การโฆษณา ๔ ๐๘ ๕๒๙๙ ๖๖๖๓ 
นางสาวสุภาพร ทองจันทร ์ สื่อดิจิทลั ๔ ๐๙ ๔๕๖๒ ๘๔๕๒ 
นางสาวกมลวรรณ ศรีฉลองรัตน ์ สื่อดิจิทลั ๔ ๐๘ ๑๘๕๘ ๘๕๙๒ 
นายจตุภัทร แซ่อั้ง การสื่อสารการแสดง ๓ ๐๙ ๖๔๔๖ ๗๙๐๑ 
นางสาวสุธิดา แสวงกิจ การสื่อสารการแสดง ๓ ๐๙ ๑๔๐๕ ๘๘๔๔ 
นางสาวกมลชนก  กุลค า วิทย-ุโทรทัศน-์ภาพยนตร ์ ๒ ๐๘ ๓๘๐๓ ๑๔๑๓ 
นางสาวอุวาริน พิไลพันธ ์ วิทย-ุโทรทัศน-์ภาพยนตร ์ ๓ ๐๙ ๘๒๘๔ ๕๓๙๐ 



๗ 
 

 
 

๔.๔ มาตรการการคุมสอบของคณะนิเทศศาสตร์ 
ตามที่ มีเอกสารร้องเรียนในลักษณะจดหมายสนเท่ห์เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) จึงขอให้พิจารณาและก าหนดมาตรการการคุมสอบของ
คณะนิเทศศาสตร์  
มติที่ประชุม ก าหนดมาตรการการคุมสอบโดยก าชับให้อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอย่าง
เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นต่อไปนี ้

๑) ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มลงมือสอบตามสมควร   
๒) ไม่อธิบายค าถามใด ๆ ในข้อสอบให้เป็นแนวความรู้ หรือความคิดแก่ผู้เข้าสอบ 
๓) ไม่กระท าสิ่งใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ เช่น สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร ส่งเสียงอึกทึก และ พูดคุยกันใน

ระหว่างปฏิบัติหน้าที ่เป็นต้น 
๔) ไม่กระท ากิจกรรมใด ๆ อันเป็นการที่จะท างานในหน้าที่ไม่ได้โดยสมบูรณ์   เช่น การอ่านหนังสือ การถัก การเล่น

โทรศัพท์มือถือ และ การเล่นคอมพิวเตอร ์ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ มอบหมายให้หัวหน้าภาคแจ้งไปยังอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนการแจ้งผ่านทางช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถ
ด าเนินการได ้
๔.๕ การน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการด าเนินการ/พัฒนาคณะ 
 ตามที่ ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้แต่ละคณะวิชาจัดเตรียมการน าเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะของตนจาก
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา หรือ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งทางคณะนิเทศ
ศาสตร์เลือกวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นั้น จึงขอให้พิจารณาแนวทางและก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดให้เน้นเน ื้อหาการน าเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและเป้าหมายของคณะวิชา โดยมอบหมายให้อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยให้ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท าสื่อเพื่อน าเสนอดังกล่าว  
๔.๖ การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๗) 

ตามที่ คณะฯ ได้จัดการประชุมวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะเป็นการ
จัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๗ นั้น จึงขอให้พิจารณาแนวทางและก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการเดิม (ครั้งที่ ๖) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการใน
การจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้ เสนอให้อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 
รับผิดชอบดูแลงานด้านเอกสาร และเสนอใหส้่งจดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ให้ทั่วประเทศไทย 
๔.๗ การจัดท าเพจเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นทางการ 
 อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ในฐานะผู้ดูแลคอลัมน์การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ในจดหมายข่าว “นิเทศสาส์น” ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ไปยังนักศึกษานั้น พบว่า การคัดเลือกประเด็นปัญหาที่พบในการให้
ค าปรึกษามาเผยแพร่นั้น มักจะเป็นการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
และเป็นการสร้างช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นทาง จึงเสนอให้จัดท าเพจเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
เป็นทางการขึ้น ทั้งนี้ขอมติที่ประชุมในการด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบดังกล่าว 



๘ 
 

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการ โดยมอบหมายให้ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และ 
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร เป็นคณะท างานดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแล้วจะต้องสรุปและน าเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นหรือภาพรวมที่นักศึกษาต้องการค าปรึกษา 

 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๕๓ น. 
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