
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๗ 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. 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. อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์  อาจารย์ภาควิชาการโฆษณา 
๓. อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ อาจารย์ภาควิชาการโฆษณา 
๔. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร อาจารย์ภาควิชาสื่อดิจิทัล 
๕. อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการแสดง 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙ และเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐  

๑.๑.๒ ประกาศ กกอ. เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร โดยให้สถาบันก าหนดมาตรฐาน 
และวิธีการทดสอบให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยต้องเทียบเคียงได้กับ CEFR ทั้งนี้อาจจะบันทึกผลการสอบไว้
ในทรานสคริปต์ ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย
มอบหมายให้ รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รศ.ดร..ชนิตา รักษ์พลเมือง และ ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร ด าเนินการ 



๒ 
 

 
 

๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยก าหนดเปลี่ยนวันท างานจากเดิม จันทร์-ศุกร์ เป็น อังคาร-เสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  
๑.๑.๔ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนคู่  
๑.๑.๕ ก าหนดนโยบายการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้หลักสูตรที่ปรับปรุงน าเสนอผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของหลักสูตร

ให้ชัดเจน 
๑.๒ ก าหนดส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 
ภายในวันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
๑.๓  ก าหนดส่งการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดส่งค่าคะแนน (เกรด) และ มคอ.๕ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ในวันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยจะมีการทวนคะแนนในวันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๑.๔ อาจารย์ภาควิชาสื่อดิจิทัลส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล แจ้งว่า ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
๑.๕  การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อนุมัติ ใช้จริง 
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “Harmony of 
Life” และ “Harmony of Nature” 

๖๓,๐๕๐ ๖๓,๐๕๐ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ 
(ยังไม่ได้รับ) 

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร (โครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ ๕) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
(ยังไม่ได้รับ) อ.ประกิจ ส ารองจา่ย 

ค่าพาหนะน านักศึกษาภาควิชาการโฆษณาเข้ารับรางวัลชมเชยโครงการ
สายลับตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ ๕ 

๖๐๐ ๖๐๐ 
(ส ารองจ่าย) 

เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ “แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ กับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์
ของไทย” 

๓๐๐ ๓๐๐ 
(ส ารองจ่าย) 

รวมทั้งสิ้น ๙๕,๔๕๐ ๘๓,๙๕๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวัน

พฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 



๓ 
 

 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 เลขาฯ สรุปการด าเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 
๑. ทุกหลักสูตรน าส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เพ่ือรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์   

- การจัดสัมมนา 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 ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในรายวิชา ๑๔๑-๔๙๒ สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาการสอบ Final Project ของรายวิชาในกลุ่มการเรียนการ

สอนแบบ Authentic Learning ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ประจ าภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ 
- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาการสอบวิชา ๑๔๒-๔๙๕ โครงงานประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ โดยก าหนดสอบในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ห้อง ๑๙-๗๐๒ 
๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา 

- บริษัทอีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ จ ากัด มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการผลิตคลิปโฆษณา
ประกันภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชาการผลิตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙ – ๗๐๒  

- นางสาววลัยพรรณ คูวัฒนานุกูล นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการสายลับ
ตรวจจับโฆษณาครั้งที่ ๕ จัดโดย สคบ. ซึ่งเข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ 

- อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และอาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ น าตัวแทน
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา จ านวน ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนคุณธรรม ส าหรับ
เยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษฯ  

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
-  

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม 
- ภาควิชาสื่อดิจิทัลจัดกิจกรรม DM Open House ปี ๒ เพ่ือแสดงผลงานวิชาโครงงานสื่อดิจิทัล ณ 

ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
๓.๑.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- คณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรจากท่านคณบดี ประจ าปี ๒๕๕๙ 
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 



๔ 
 

 
 

- นายศิริพจน์ อ่างแก้ว และนายเคนตะ ฮารูตะ นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา ได้รับรางวัลชมเชยจาก
การประกวดภาพถ่ายวิถีคนเมือง (รถไฟฟ้า) โดยประกาศผลเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
-  

๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
-  

๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ  
- ผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยงานสร้างสรรค์ ณ 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ตามที่ทางคณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะผู้ประเมิน 
ประกอบด้วย 

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

 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการประเมินจากคณะผู้ประเมิน แต่อย่างไรก็ตามทางคณะวิชาได้
ด าเนินการปรับเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เมื่อได้รับรายงาน
ผลการประเมินจากคณะผู้ประเมิน จะได้ส าเนาส่งส านักฯ ต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ และ มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของคณะวิชา เป็นผู้ติดตามผลการประเมินดังกล่าว 
๓.๓ สรุปผลการด าเนินงานจัดท าวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 
 ตามที่ คณะวิชาได้ผลิตวารสารทางวิชาการ : นิเทศสยามปริทัศน์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เสนอขอปรับให้เป็นกลุ่ม ๑ นั้น ประธานจึงขอให้ผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินงานของเล่มที่ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ 
มติที่ประชุม ก าหนดให้ด าเนินการจัดท ารูปเล่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือรวบรวมส่งได้ทันตาม
ก าหนดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๓.๔  การเลื่อนวันจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ในรายวิชาโครงงาน 
 ตามที่ คณะวิชาก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ส าหรับรายวิชา
โครงงาน ซ่ึงเดิมก าหนดเป็นวันศุกร์ ท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภายหลังมีการประกาศให้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง ดังนั้น ประธาน
จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดวันจัดกิจกรรม และล าดับการน าเสนอดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นวันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้มีเวลา
ในการน าเสนอกลุ่มละ ๓๐ นาที ภาควิชาละ ๒ กลุ่ม และมีล าดับในการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 



๕ 
 

 
 

 
ล าดับที่ เวลาการน าเสนอ กลุ่มท่ีน าเสนอ 

๑.  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กลุ่มที่ ๑ 
๒.  ๐๙.๓๑-๑๐.๐๐ น. ภาควิชาสื่อดิจิทัล กลุ่มท่ี ๑ 

๓.  ๑๐.๐๑-๑๐.๓๐ น. ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ กลุ่มที่ ๑ 

๔.  ๑๐.๓๑-๑๑.๐๐ น. ภาควิชาสื่อดิจิทัล กลุ่มท่ี ๒ 
๕.  ๑๑.๐๑-๑๑..๓๐ น. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มที่ ๑ 

๖.  ๑๑..๓๑-๑๒.๐๐ น. ภาควิชาการสื่อสารการแสดง กลุ่มท่ี ๑ 
๑๒.๐๑-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๗.  ๑๓.๐๑-๑๓.๓๐ น. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มที่ ๒ 

๘.  ๑๓.๓๑-๑๔.๐๐ น. ภาควิชาการโฆษณา กลุ่มที่ ๑ 

๙.  ๑๔.๐๑-๑๔.๓๐ น. ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กลุ่มที่ ๒ 
๑๐.  ๑๔.๓๑-๑๕.๐๐ น. ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ กลุ่มที่ ๒ 

๑๑.  ๑๕.๐๑-๑๕.๓๐ น. ภาควิชาการโฆษณา กลุ่มที่ ๒ 

๑๒.  ๑๕.๓๑-๑๖.๐๐ น. ภาควิชาการสื่อสารการแสดง กลุ่มท่ี ๒ 
๑๖.๐๑-๑๖.๓๐ น. ประกาศผลและมอบรางวัล 

  ส าหรับสัดส่วนการให้คะแนนนั้น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ คณบดี ๗๐ 
คะแนน และ หัวหน้าภาควิชา ๓๐ คะแนน  
๓.๕  ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ตามที่ คณะกรรมการจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลของคณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพิจารณามอบรางวัลให้แก่อาจารย์
และนักศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการ รายงานความคืบหน้าดังกล่าว โดยก าหนดวันมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ 
ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ โดยมอีาจารย์ที่เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 

- ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ อาจารย์กฤติกา  นพรัตน์ 
- ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ อาจารย์ชุติภา  สิงห์ศักดิ์เสวี 
- ภาควิชาการโฆษณา อาจารย์ปวรรศ  จันทร์เพ็ญ 
- ภาควิชาสื่อดิจิทัล อาจารย์กัญฉกาจ  ตระการบุญชัย 
- ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ อาจารย์เจตน์จันทร์  เกิดสุข 
- ภาควิชาการสื่อสารการแสดง อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 
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 ส าหรับใบประกาศเกียรติคุณนั้น ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์สริยะ ฉายะเจริญ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การใช้นกนางนวล
มาเป็นสัญลักษณ์ของนักการสื่อสารในปัจจุบัน โดยนกนางนวลได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง Jonathan Livingston 
Seagull ซึ่ง Jonathan เป็นนางนวลที่มุ่งตั้งค าถามและพยายามหาค าตอบในการมีชีวิตอยู่ โดยมองนอกเหนือจากการหาอาหาร 
แต่มุ่งไปสู่อิสรภาพบางอย่างที่ตัวเองพึงจะค้นพบ เป็นตัวอย่างของการค้นหาความหมายหรืออุดมคติที่เต็มไปด้วยปัญญาและความ
กล้าหาญ นักการสื่อสารในยุคปัจจุบันก็ควรเป็นเช่นนั้น ควรต้องมีความกล้าหาญ คุณธรรม อิสรภาพ และปัญญา Jonathan ใน
ยามที่ค้นหาตัวเองแล้ว ก็ส่งทอดความรู้ให้กับนกนางนวลรุ่นหลัง ซึ่งนั่นคือ การแบ่งปัน คือการส่งสารที่ประกอบไปด้วยความรู้อัน
ท าให้นกนางนวลตัวอ่ืนๆ ได้ค้นหาและพบความหมายของชีวิตของตนเอง นักการสื่อสารในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ควรมีการ 
Sharing หรือแบ่งปัน หรือส่งต่อ ความรู้เพ่ือให้เกิดปัญญาสูงสุด 
มติที่ประชุม รับทราบ และ ขอขอบคุณ อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ ในการออกแบบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเสนอให้มีการ
จัดกิจกรรมต่อไป เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ทั้งอาจารย์และนักศึกษา 

 
วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและพันธกิจ 

อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานฯ ของคณะนิเทศศาสตร์ ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตามรายชื่อด้านล่าง ปรับแก้โครงการและงบประมาณให้เรียบร้อยและส่งกลับมายัง
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ภายใน ๑ สัปดาห์ และจะไดท้ าแบบสรุปและประเมินผล เพ่ือน าเข้าประชุมฯ ต่อไป  
 รายชื่อผู้รับผิดชอบด าเนินการ มีดังนี้ 

๑. แผนผลิตบัณฑิต อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล 
๒. แผนพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประกิจ อาษา 
๓. แผนพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 
๔. แผนวิจัย/งานสร้างสรรค์ อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์
๕. แผนบริการวิชาการ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
๖. แผนบริหารจัดการ อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ 
๗. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 
๘. แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

๔.๒ การรายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ขอให้ที่ประชุมก าหนดวัน
รายงานผลการด าเนินงาน และ น าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท า มคอ.๗  
มติที่ประชุม ก าหนดให้ส่ง มคอ.๗ ตามแบบที่ส านักวิชาการของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยขอให้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เพ่ือน าเข้าประชุมกรรมการบริหารฯ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  
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๔.๓ การประเมินผลและทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ประธาน ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม ขอให้แต่ละภาควิชาน าเสนอผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
 การด าเนินการ ภาคการศึกษาท่ี ๑ กลุ่มโทรทัศน์ผลิตรายการข่าวและสารคดี และ กลุ่มภาพยนตร์ สร้างภาพยนตร์
สั้น ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๒ กลุ่มโทรทัศน์ผลิตรายการวาไรตี้ โดยมีการบูรณาด้านการสื่อสารการแสดง อาทิ การจัดการ
ละคร เสื้อผ้า ส่วนกลุ่มภาพยนตร์ เป็นการบูรณาการด้านสื่อดิจิทัล เกี่ยวกับ 3D การตัดต่อ และสื่อสังคม ส่วนปี ๔ จะบูรณา
การเก่ียวกับการถ่ายภาพสื่อดิจิทัล 
 ผลสัมฤทธิ์ คือ นักศึกษากลุ่มโทรทัศน์สามารถผลิตรายการทีวีวาไรตี้ ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลาย และนักศึกษากลุ่ม
ภาพยนตร์สามารถผลิตภาพยนตร์สั้นผ่านสื่อออนไลน์ 
 ปัญหา/อุปสรรค คือ การมอบหมายงานทีซ่้ าซ้อนของแต่ละรายวิชา 
ภาควิชาการโฆษณา 
 การด าเนินการ ภาคการศึกษาที่ ๑ เน้นรณรงค์การโฆษณา ส่วนภาคการศึกษาที่ ๒ เน้นพัฒนาทักษะด้านการน าเสนอ 
โดยบูรณาการกับการสื่อสารการแสดง และมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการรณรงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง นักศึกษาสามารถ
ด าเนินการรณรงค์ได้จริง ส าหรับปี ๔ เน้นการใช้โฆษณาออนไลน์เป็นสื่อในการท าธุรกิจ  ส าหรับแนวโน้มนั้น จะเน้นการน า
ความรู้เพ่ือไปใช้ในธุรกิจจริงและน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจได้จริงประกอบกับแนวโน้มสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมจึง
ให้ความส าคัญต่อการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งส าหรับนักศึกษาปี ๓ ภาคการศึกษาที ่๑ ก าหนดให้ท าโฆษณาออนไลน์ 
 ผลสัมฤทธิ์ คือ นักศึกษาสามารถท าโฆษณาออนไลน์ได้ 
 ปัญหา/อุปสรรค คือ นักศึกษายังไม่เข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริง ประกอบห้องเรียนที่ไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอนท าให้จัดการเรียนการสอนได้ยังไม่เต็มรูปแบบ 
ภาควิชาการสื่อสารการแสดง 
 การด าเนินการ มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ผลิตละครหุ่น และให้เลือกวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ เป็นวิชาโท 
 ผลสัมฤทธิ์ คือ สหศาสตร์การละคร ทีเ่น้นการท างานเบื้องหลัง และการผลิตงานการแสดง 
 ปัญหา/อุปสรรค คือ ยังไม่มีความหลากหลายในการท าละคร ซึ่งนักศึกษาทุกกลุ่มมีแนวคิดในการท าละครแนว
เดียวกัน คือ แนวดราม่า  
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 
 การด าเนินการ มอบหมายให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชน และ ประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ส าหรับแนวโน้มในการเรียนการสอนนั้น จะเพ่ิมกรณีศึกษาในองค์กรสาธารณกุศล 
 ผลสัมฤทธิ์ คือ นักศึกษาสามารถท าหน้าทีน่ักประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชนได ้
 ปัญหา/อุปสรรค คือ กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนมีความหลากหลายส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางและงบประมาณ 



๘ 
 

 
 

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 การด าเนินการ มอบหมายให้นักศึกษาผลิตจดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ และ วารสารออนไลน์ ส าหรับแนวโน้มนั้น จะ
เน้นการผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ (Trans media) 
 ผลสัมฤทธิ์ คือ นักศึกษาสามารถเป็นผู้สื่อข่าว และ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจได้ 
 ปัญหา/อุปสรรค คือ งบประมาณการผลิตหนังสือพิมพ์ ซึ่งกลายเป็นภาระของนักศึกษา 
ภาควิชาสื่อดิจิทัล  
 การด าเนินงาน มอบหมายให้นักศึกษาผลิตคลิปในรูปแบบต่างๆ ส าหรับแนวโน้มการด าเนินงานนั้น จะมีการกลุ่ม
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีเหมาะสม 
 ผลสัมฤทธิ์ คือ นักศึกษาสามารถผลิตภาพยนตร์การ์ตูนสั้น ประเภท 2D เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ความยาว ๓-๕ 
นาที การผลิตคลิปเพื่อแชร์ เพ่ือแบ่งปันในสื่อออนไลน์ ความยาว ๓-๕ นาท ี
 ปัญหา/อุปสรรค คือ การเปิดกลุ่มการ์ตูนซึ่งมีนักศึกษาจ านวนน้อย  
 ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นนั้น ขอให้ทางภาควิชาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 
๔.๔ การติดตามและทบทวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินการส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม เสนอให้ภาควิชาเน้นย้ าให้นักศึกษาตระหนักถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องรับผิตชอบและต้องด าเนินการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องเวลาการส่งเล่มรายงานและการเสนอลงนาม ซึ่งส าหรับเล่มรายงานล่าสุดนั้น จะต้องด าเนินการและเสนอให้
คณบดีลงนาม ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๔.๕ แนวทางด าเนินการเพื่อลดปัญหาจ านวนนักศึกษาที่ลดลงของสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการดังกล่าว เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม เห็นพ้องต้องกันว่าการที่จ านวนนักศึกษาในสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ลดลงนั้น ไม่ ได้เกิดขึ้น
เฉพาะที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น แต่เป็นแนวโน้มของกระแสความนิยมของผู้เรียน เพราะในสถาบัน
อ่ืนๆ ก็มีจ านวนนักศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้องกับด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ที่ลดลงเช่นกัน  ดังนั้น จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชา เป็น Digital Journalism และปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยเน้นการสนองตอบตามเป้าประสงค์ของนักศึกษา เป็น
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และแยกเป็นแขนง หรือ กลุ่มวิชา โดยจะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เพ่ือประชุมพิจารณาหลักสูตรต่อไป 
 
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ และ หลักสูตรน าส่ง
สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๑๗ น. 
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