รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๒๗ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย
๒. อาจารย์เวทิต
๓. อาจารย์ประกิจ
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
๖. อาจารย์สุทธิ
๗. อาจารย์พลอยชนก
๘. อาจารย์ชโลธร
๙. อาจารย์จารุณี
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ

ศิริกายะ
ทองจันทร์
อาษา
ชมจันทร์
เกษศิรินทร์เทพ
เรืองรัตน์สุนทร
วงศ์ภัทรไพศาล
จันทะวงศ์
วรรณศิริกุล
สิงห์หนองสวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. อาจารย์จารุพร
๒. ดร.มนฑิรา

เลิศพิสัณห์
ธาดาอานวยชัย

ลาออก
ลาออก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สุธาวัลย์
๒. อาจารย์ธีรวันท์
๓. อาจารย์ยุทธนา
๔. อาจารย์ชญาณี

ธรรมสังวาลย์
โอภาสบุตร
สุวรรณรัตน์
ฉลาดธัญญกิจ

อาจารย์ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
อาจารย์ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการแสดง

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ มหาวิทยาลั ย กาหนดให้ มีการเรี ยนการสอนในรายวิชาศิล ปะนิยม โดยขอให้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ส อนใน
รายวิชาดังกล่าว ในการนี้ ประธานในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จึงเสนอให้อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ และ
อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว

๒
๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑.๒.๑ นโยบายเกี่ย วกับ อาจารย์ พิเศษมหาวิท ยาลั ยสยาม ระบุ ว่า อาจารย์พิ เศษจะต้ องท าการสอนเพื่ อประเมิ น
คุณสมบัติอย่างน้อย ๑ ปี และจะต้องสอนไม่ต่ากว่า ๒ รายวิชาต่อปี โดยจะต้องมีการสอนร่วมไม่ต่ากว่าร้อยละ
๓๐ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชานั้น รวมถึงมีผลงานวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนจึง
จะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ
๑.๒.๒ กรณีปัญหาเรื่องการใช้ห้องเรียนสาหรับบัณฑิตศึกษา ขอให้แจ้งสานักวิชาการในการจัดตารางเรียน โดยให้เว้นการ
ใช้ห้องเรียนที่จะต้องใช้สอนระดับบัณฑิตศึกษาในวันศุกร์ และ แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกวัน
ศุกร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนสาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
๑.๓ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ๒๕๕๙ : Young Thai Artist Award 2016
มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับการศึกษาและส่งเสริ มศิลปะจัดโครงการประกวดผลงานศิลปะ ๖
สาขา ได้แก่ ศิลปะ ๒ มิติ ศิลปะ ๓ มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และ การประพันธ์ดนตรี ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้
จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org
๑.๔ กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๕๙
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดประชุมวิชาการฯ แจ้งกาหนดการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ในวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกาหนดส่งบทความเพื่อนาเสนอ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๕ สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปจานวน
นักศึกษาสหกิจศึกษา และกาหนดการประจาภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา รวม ๒๘๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ ดังนี้
- สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
๒๖ คน
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๗๐ คน
- สาขาวิชาการโฆษณา
๖๖ คน
- สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
๔๐ คน
- สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
๖๐ คน
- สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
๒๑ คน
นักศึกษาสหกิจศึกษาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีกาหนดการดังนี้
วันที่
การดาเนินการ
๒๙ มิ.ย. ๕๙
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อรายงานสหกิจศึกษา
๒๗ ก.ค. ๕๙
คณะกรรมการประกาศชื่อหัวข้อสหกิจศึกษา
๒ ก.ย. ๕๙
ส่งเกรดรายวิชาสหกิจศึกษา
๗ ก.ย. ๕๙
กิจกรรมการประลองความสามารถด้านสหกิจศึกษา (Battle)
๒๖ ก.ย. ๕๙ เป็นต้นไป
นาเสนอเล่มรายงานสหกิจศึกษา เพื่อให้คณบดีลงนาม
ส าหรั บ การนิ เ ทศงาน การสั ม มนา และการสอบหั ว ข้อ ให้ เ ป็ นการจั ดการภายในภาควิช า ทั้ งนี้ ใ ห้ ส อดคล้ องกั บ
กาหนดการข้างต้น โดยการติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ จะสิ้นสุดทีข่ ั้นตอนการส่งเล่มรายงานเท่านั้น

๓
๑.๖ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และงบประมาณประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเ ดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
โครงการการประลองความสามารถทางวิชาการ (The Academic
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
Battles) เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการภายในคณะนิ เทศศาสตร์ (วัน
พุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ค่าถ่ายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๓,๐๙๙
๓,๐๙๙
รวมทั้งสิ้น
๑๖,๐๙๙
๑๖,๐๙๙
ส่ว นงบประมาณของคณะนิ เทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๙,๘๗๘ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระที่ ๑.๓)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวัน
พุธ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เพิ่มชื่อ “อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการแสดง”
- หน้าที่ ๒ วาระที่ ๑.๕ “การสรุปการเงิน...เดือนมีนาคม ๒๕๕๙” แก้ไขเป็น “การสรุปการเงิน...เดือนเมษายน ๒๕๕๙”
- หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑ “อาจารย์สริยะ ฉายะเจริญ” แก้ไขเป็น “อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑. หั วหน้ าภาควิชาทั้ง ๖ ภาควิชา ร่วมกับ คณบดี คณะนิ เทศศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการตั ดสิ นผลงาน
นักศึกษาในรายวิชาโครงงาน ภายใต้โครงการการประลองความสามารถทางวิชาการ (The Academic
Battles) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒/๑ ชั้น ๗ อาคาร
๑๙ ในการนี้ ทุกหลักสูตรได้นาส่งโครงงานของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตรละ ๒ โครงงาน
๒. ทุกหลักสูตรดาเนินการจัดส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
๓. ทุกหลักสูตรสรุปรายวิชาและจัดทาตารางสอนสาหรับภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และนาส่งคณะวิชาเพื่อเสนอ
สานักวิชาการต่อไป
๔. ทุกหลักสูตรสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา ๓/๒๕๕๘ เพื่อเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔
๕. ผู้แทนของทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อรับทราบกฎระเบียบ
และข้อตกลงของการดาเนินการสหกิจศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖. หลักสูตรนิ เทศศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์ -ภาพยนตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยจาแนกเป็น นักศึกษากลุ่มภาพยนตร์ จานวน ๔๘ คน และ
กลุ่มโทรทัศน์ จานวน ๔๕ คน
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ทุกหลักสูตรส่งผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสาหรับอาจารย์
และนักศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
- คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่
๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ
- ผู้แทนของแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘
ตามปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบุให้หลักสูตรรายงานผลการดาเนินงาน ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งกาหนดส่งไปยังสานักประกันคุณภาพฯ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๙ และรับการประเมินภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งส่งรายงานฯ ฉบับแก้หลังการประเมินมายัง
คณะวิชาเพื่อรวบรวมจัดทารายงานฯ ระดับคณะวิชา และนาส่งสานักประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
รับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ และ กาหนดให้ทุกหลักสูตรนาส่งรายงานฯ จานวน ๔ เล่ม มายังคณะวิชาภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมส่ งสานักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และรวบรวมข้อมูลในระดับ
หลักสูตรเพื่อจัดทารายงานฯ ระดับคณะวิชา และนาส่งสานักประกันคุณภาพฯ ตามเวลาที่กาหนด
๓.๓ สรุปผลการดาเนินงานจัดทาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
ตามที่ คณะวิชาได้ผลิตวารสารทางวิชาการ : นิเทศสยามปริทัศน์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เสนอขอปรับให้เป็นกลุ่ม ๑ นั้น บัดนี้ได้ดาเนินการจัดทาวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อนาส่ง
มติที่ประชุม เสนอให้อัพโหลดข้อมูลออนไลน์โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด รวมถึงการให้ความสาคัญในเรื่องของการอ้างอิงด้วย

๕
๓.๔ ผลการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) ในรายวิชาโครงงาน
ตามที่ คณะวิชากาหนดให้มีการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ (Academic Battle) สาหรับรายวิชาโครงงานใน
วันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปผลการประลองฯ ได้ดังนี้
รางวัลที่ ๑ โครงงานภาควิชาการโฆษณา “A boy has toy cameras”
รางวัลที่ ๒ โครงงานภาควิชาสื่อสารการแสดง “กามตัณหา”
รางวัลที่ ๓ โครงงานภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ “Food Trucks”
รางวัลที่ ๔ โครงงานภาควิชาสื่อดิจิทัล “Don’t lost in Thailand”
มติที่ประชุม รับทราบ และกาหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยมอบหมายให้ภาควิชาคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาในลาดับที่ ๑ และ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาโครงงานของแต่ละภาควิชา
๓.๕ การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานและพันธกิจของคณะนิเทศศาสตร์
จากการประชุมคณะกรรมการบริ หารฯ ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๙ มติที่ประชุมกาหนดรายชื่อผู้ รับผิ ดชอบดาเนินการปรับ แก้
โครงการและงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงาน รวม ๘ แผนงาน ประกอบด้วย (๑) แผนผลิตบัณฑิต (๒) แผนพัฒนา
นักศึกษา (๓) แผนพัฒ นาอาจารย์ (๔) แผนวิจัย/งานสร้างสรรค์ (๕) แผนบริการวิชาการ (๖) แผนบริห ารจัดการ (๗)
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และ (๘) แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนาเสนอในที่ประชุมต่อไป ซึ่งดาเนินการ
สรุปในแต่ละแผนงานและนาส่งเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนงานฯ ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานและสรุปในภาพรวมเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
๓.๖ โรงเรียนบันดาลใจ: Creative School
ตามที่ ประธานในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์จานวน ๑๐ คน ศึกษาหนังสือเรื่อง “โรงเรียนบันดาลใจ:
Creative School โดย Ken Robinson and Lou Aronica” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๐ ส่วนนั้น ขอให้อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายใน
แต่ละส่วน สรุปข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน ดังนี้
ส่วนที่
เนื้อหา
ผู้รับผิดชอบ
๑
บทนา: หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน และ บทที่ ๑: คืนสู่สามัญ
อ.จารุณี
วรรณศิริกุล
๒
บทที่ ๒: มองกันเสียใหม่
อ.ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
๓
บทที่ ๓: โรงเรียนบันดาลใจ
อ.ประกิจ
อาษา
๔
บทที่ ๔: เกิดมาเรียน
อ.ยุทธนา
สุวรรณรัตน์
๕
บทที่ ๕: สอนอย่างมีศิลป์
อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
๖
บทที่ ๖: ต้องมีอะไรในหลักสูตร
อ.ชโลธร
จันทะวงศ์
๗
บทที่ ๗: สอบได้ สอบดี
อ.เวทิต
ทองจันทร์
๘
บทที่ ๘: เคล็ดไม่ลับสาหรับผู้นา
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
๙
บทที่ ๙: เริ่มต้นที่บ้าน
อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
๑๐ บทที่ ๑๐: เปลี่ยนบรรยากาศ
อ.ธีรวันท์
โอภาสบุตร
มติที่ประชุม เสนอให้นาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตร และกาหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนส่งไฟล์ข้อมูล
ดังกล่าวมายัง อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เพื่อดาเนินการจัดทารูปเล่มต่อไป

๖
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณารางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะผู้ประสานงานการพิจารณารางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
คณะนิเทศศาสตร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการคัดเลือกอาจารย์เพื่อรับรางวัลดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพ ให้พิจารณาจากการเผยแพร่ผลงาน โดย
ไล่เรียงจากระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับสถาบัน และอื่นๆ ส่วนเชิงปริมาณนั้น ให้พิจารณาจากจานวนผลงาน
ของอาจารย์แต่ละคน โดยใช้เกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดเลือก และนาเข้าที่ประชุมฯ
เพื่อรายงานความคืบหน้าในครั้งต่อไป
๔.๒ การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ประธาน ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง โดยให้คานึงถึงบริบททาง
การศึกษา และ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างจานวนนักศึกษาและการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม เสนอให้รวมหลักสูตร และแยกเป็นกลุ่มวิชาหรือแขนงวิชา โดยปรับลดจานวนหน่วยกิตในวิชาพื้นฐาน (วิชา
แกน) และ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตในวิชาเฉพาะด้าน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากขึ้น โดย
เพิ่มรายวิชาประเภทโครงงานจากเดิมมี ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต เป็น ๓ รายวิชา รายวิชาละ ๖ หน่วยกิต และให้เริ่ม
เรียนในรายวิชาโครงงานตั้งแต่ปีที่ ๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้ งต่อไปใน วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ หลักสูตร
นาส่งสรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๒๗ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
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