
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๑๘ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย (แทนอาจารย์เวทิต ทองจันทร์) กรรมการ 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๔. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ (แทนอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์) กรรมการ 
๕. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข (แทนอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ) กรรมการ 
๖. อาจารย์สุทธิ เรืองรัตนส์ุนทร กรรมการ 
๗. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๘. อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (แทนอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ)์ กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. อาจารย์จารุพร  เลิศพิสัณห์ ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 
๒. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๓. อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสื่อดิจิทัล 

เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ACD High-Level Meeting on Asia Academic 
Collaboration ในกรอบความร่วมมือเอเชีย Asia Cooperation Dialogue (ACD)  

๑.๑.๒ แพทยสภาเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นที่ศึกษาของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม เรียบร้อยแล้ว  

๑.๑.๓ สกอ. ประกาศ มคอ.๑ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์แล้ว 
๑.๑.๔ การบริการวิชาการแก่โรงเรียนมัธยมศึกษา มี ๒ คณะวิชาที่เข้าร่วมสอน ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ และ คณะ

เภสัชศาสตร์ 
๑.๑.๕ มหาวิทยาลัยขอให้คณะวิชาคัดเลือกสหกิจดีเด่น เพ่ือเข้าร่วมประกวดในส่วนของกรุงเทพภาคกลางตอนล่าง 

โดยก าหนดส่งภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 



๒ 
 

 
 

๑.๒ ก าหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๕๘ ภายในวันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ในวันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
๑.๓  กิจกรรมจิตอาสาของคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร ผู้รับผิดชอบด าเนินการกิจกรรมจิตอาสาของคณะนิเทศศาสตร์ รายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งมียอดบริจาคเป็นเงิน รวม ๑๑,๘๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยได้มอบเงิน
บริจาคจ านวนดังกล่าวเพ่ือการบูรณะอุโบสถ วัดคลอน้ าเค็ม อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  
๑.๔ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 
อนุมัติ ใช้จริง 

กิจกรรมการอบรมการผลิตมิวสิควีดิโอ ครั้งที่ ๓ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ ๕ (โครงการต่อเนื่อง) กีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ๒๗,๘๓๐ ๒๗,๘๓๐ 
จดหมายข่าวนิเทศสาส์น ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๓,๘๓๐ ๓๓,๘๓๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวัน

พุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์   

- ก าหนดการจัดสัมมนา เรื่อง “เสพ/สื่อข่าวออนไลน์แบบผิดๆ...ใครรับผิดชอบ?” โดยมีวิทยากร ๒ ท่าน 
ได้แก่ อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง ผู้สื่อข่าว ส านักข่าวเนชั่น 
ในวันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๒-๖๐๓/๑ ชั้น ๖ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม 

- ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท วัชรพล จ ากัด พร้อมรับฟังพร้อม
บรรยายสรุปให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา การด าเนินกิจการของไทยรัฐออนไลน์ในส่วนของเว็บไซต์ 
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล รับประกาศนียบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาการเขียนแผนการตลาด

ดี เด่นและนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่  ๓ จ านวน ๒ทีม (๑๔ คน) เข้ารับ



๓ 
 

 
 

ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยในการประกวดกิจกรรม  “Marketing Plan Contest โครงการ 8 by 
A.P. Honda” ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สยามพารากอน  

- สรุปจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ในการเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาทั้งหมด ๖๕ คน จากนักศึกษาที่ด าเนินการขอเข้าโครงการทั้งหมด ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๕ ทั้งนี้
ก าหนดให้ยื่นเรื่องภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

- แจ้งการปรับตารางสอนและปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา 

- ตัวแทนของบริษัทอีซี่อินชัวร์ (บริษัทด้านประกันภัย) เข้ามาวิจารณ์คลิปโฆษณาของนักศึกษาท่ีจะส่ง
ประกวด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
- อาจารย์ลัทธสิทธิ์ทวีสุข เชิญ คุณทรงศีล ทิวสมบุญ วิทยากรมาบรรยายพิเศษเรื่อง การออกแบบตัวละคร

และการคิดเนื้อเรื่อง Character Design & Story ให้แก่นักศึกษากลุ่มการ์ตูนชั้นปีที่ ๓ รวมทั้งนักศึกษา
และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๒-๖๐๓/๑ 

- อาจารย์ลัทธสิทธิ์ทวีสุข และอาจารย์สมเกียรติศรีเพ็ชร น านักศึกษาในกลุ่มการ์ตูนจ านวน ๙ คนเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมผู้ผลิตอะนิเมชั่นส าหรับเด็กครั้งที่  ๒ และ ๓ ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพ ในวันที่ ๕-๖ และ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามล าดับ 

๕. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
- สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมประลองความสามารถทางด้านภาพยนตร์ ของนักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ 

ชั้นปีที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถคว้ารางวัล
ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายธีรนันธ์ นิตย์งาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในฐานะผู้ก ากับภาพยนตร์ 

- ส่งนักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ในรายวิชาผลิตสารคดี เข้าร่วมผลิตสื่อกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ให้แก่
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยเข้ารับการอบรมในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

- ก าหนดการสอบโครงงาน และ การสอบปลายภาคในรายวิชาที่สอบนอกตารางของทางภาควิชา โดย
กลุ่มโทรทัศน์ก าหนดสอบภายในวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และกลุ่มภาพยนตร์ก าหนดสอบใน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน 

- ก าหนดเกณฑ์พิจารณาส าหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ย
สะสมมากกว่า ๒.๐๐ และมีหน่วยกิตสะสมมากกว่า ๗๒ หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษารหัส ๕๔ และ ๕๕  

- กิจกรรมการอบรมการผลิตมิวสิควีดิโอ ครั้งที่  ๓ โดยวิทยากร คุณตุล ไวฑูรเกียรติ แห่งวงอพาร์ท
เม้นท์คุณป้า ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา ๑๔๘-๔๔๒ การผลิตมิวสิควีดีโอ 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จับกลุ่มเพ่ือก ากับมิวสิควีดีโอของวง ซึ่งถ้าผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะ
ไดเ้ผยแพร่อย่างเป็นทางการบนสื่อออนไลน์จากทางบริษัทต้นสังกัด  

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
- ทุกหลักสูตรส่งคณาจารย์เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การพ้ืนฟูสมรรณนะทางการสอน

และการวิจัยนิเทศศาสตร์ : การทบทวนทัศนียมิติ" (Communication Pedagogy and Research 
Rehabilitation : Perspective Reviews) ครั้งที่ ๕ "The Final Answer : Revising and matching me 
with the right topic" ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 



๔ 
 

 
 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย รวม ๖ ร้านค้า และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ  

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
- คณาจารย์ภาควิชาสื่อดิจิทัลน านักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ ร่วมท ากิจกรรมค่ายศิลปะ DM Art Camp ปี ๒ แต่ง

สีเติมฝัน สร้างสรรค์อนาคต ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (เอ่ียมเจริญราษฎร์บ ารุง) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
- จัดกิจกรรมค่ายอาสา “คนทีวีพ่ีช่วยน้อง ครั้งที่ ๒” ณ โรงเรียนวัดวัฒนารังษี จังหวัดปราจีนบุรี ใน

วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ไม่มี 
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

- ทุกหลักสูตรส่งผู้แทนเข้าร่วมด าเนินการและรับฟังการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ในวัน
ศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
- คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบกลางภาคประจ าปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ  

- คณาจารย์เข้าร่วมประชุมรับทราบการแจ้งเรื่องการสแกนหน้าเข้าออกเวลาท างานจากท่านคณบดี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ตามทีท่างคณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะผู้ประเมิน ดังนี้ 

๑) ผศ.ดร.ชลลดา  มงคลวนิช ประธานกรรมการ 
๒) อาจารย์ปัญจมา  เปมะโยธิน กรรมการ 
๓) อาจารย์อรนุช อินทวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการประเมินจากคณะผู้ประเมิน เพ่ือปรับเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
คณะวิชา เป็นผู้ติดตามผลการประเมินดังกล่าว 
๓.๓ สรุปผลการน าส่งข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้คณะวิชาน าส่งข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทางคณะวิชาได้มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ภาควิชานั้น บัดนี้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวม ๖ หลักสูตร ได้น าส่งข้อมูลไปยังส านักประกันคุณภาพการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๕ 
 

 
 

๓.๔  สรุปผลการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
ตามที่ คณะวิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี

การแข่งขันกีฬารวม ๖ ประเภท ได้แก่ ฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง หมากรุกไทย หมากฮอส และการประกวดกองเชียร์ โดยมี
สถาบันสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๑๐ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเน
ชั่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ สถาบันกันตนา ซึ่งปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้ 

หมากรุกไทย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
หมากฮอส  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
แชร์บอลหญิง  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ฟุตซอลชาย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยสยาม 
การประกวดกองเชียร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
๓.๖  สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ มอบหมายให้อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ รับผิดชอบด าเนินการจัดหาทีมผู้สมัคร
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะ และด าเนินการเลือกตั้งดังกล่าวในวันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้กิจกรรม
ดังกล่าวได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 
 จากการด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปรากฏว่ามี
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ รวมทั้งปีเกิน มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๔๕๒ คน จากจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด ๑,๔๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๙ ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการแบ่งทีมผู้สมัครออกเป็น ๓ ทีม ทีมละ ๙ คน 
โดยทีมที่เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง ได้รับคะแนนรวม ๒๔๙ คะแนน ส่วนอีก ๒ ทีม ได้คะแนนเท่ากัน ๘๖ คะแนน และมีบัตรเสีย 
จ านวน ๓๑ ใบ  
 รายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๑. นางสาวณัฐศศ ิ เนียนพานิช  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุกาญดา  ตั้งชูเกียรติ  รองประธาน 
๓. นายถิรโชติ  ชีพเป็นสุข  ปฏิคม 
๔. นางสาวอุวาริน  พิไลพันธ์  เหรัญญิก 
๕. นางสาวกมลชนก  กุลค า  เลขานุการ 
๖. นางสาวภัควิภา  ทองนวล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๗. นายนวฤทธิ์  คุ้มทัพ  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
๘. นายศุภกิจ  ฉับจันทึก  ฝ่ายศิษย์เก่า 
๙. นายจตุพล  มาตา  ฝ่ายวิชาการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๖ 
 

 
 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ ระบบและกลไกการทวนผลสัมฤทธิ์ของคณะวิชา 

ประธาน  ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาระบบและกลไกการทวนผลสัมฤทธิ์ของคณะวิชา เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางใน
การด าเนินการของคณะวิชาต่อไป 

มติที่ประชุม เสนอให้มีการสร้างระบบโดยการน าเสนอการทวนผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร โดยผ่านคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรในเบื้องต้น เพ่ือน าส่งคณะวิชาผ่านคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ โดยพิจารณาจากการ
วัดผลตามวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา แล้วจึงน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
พิจารณาในล าดับต่อไป 
 ส าหรับในส่วนของกลไกนั้น ประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ และ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
๔.๒ การควบคุมติดตามคุณภาพของรายวิชาโครงงาน 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการควบคุมติดตามคุณภาพของรายวิชาโครงงาน เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานต่อไป นอกจากนี้ ขอให้ก าหนดวันส าหรับการจัดกิจกรรมประลองความสามารถในส่วนของโครงงานด้วย 
มติที่ประชุม ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร เป็นกลไกหลักในการพิจารณาเรื่อง/หัวข้อโครงงาน เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
 ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์โครงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงงานในลักษณะละคร ภาพยนตร์ รวมถึง
งานอะนิเมชั่น นั้น ควรเน้นเนื้อหาที่สร้างสรรค์และจรรโลงใจ   
 ส าหรับกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ก าหนดให้จัดขึ้นในวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ โดยให้ทางหลักสูตรคัดเลือกโครงงานเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรละ ๒ โครงงาน 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๑๘ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


