
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๓ น. 
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ ์ เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 
๒. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
๓. อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
๔. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข 
๕. อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 
๖. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ
๗. อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 
๘. อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 
๙. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม 
๑๐. อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
๑๑. อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 
๑๒. อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร 

เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยก าหนดเปูาหมายการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล Scopus จ านวน ๒๐๐ บทความ โดย
เสนอค่าตอบแทนบทความละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 ๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยก าหนดส่งโครงการอบรมหลักสูตร Digital Transformation เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกภายใน
เที่ยงคืนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าอบรมเป็นผู้ว่างงานและต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  
 ๑.๑.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
และได้รับการอนุมัติให้ใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว  



๒ 
 

 
 

  ๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการขอต าแหน่งทางวชิาการ โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้ อาจารย์
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้รับการติดต่อจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดการสอบสอน  
๑.๒ การอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จากการน าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ทั้งนี้ จากการสอบถามไปยังส านักวิชาการได้ความว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และให้เริ่มใช้
หลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๓ สรุปผลการส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
 ตามที่ คณะวิชาก าหนดส่ง มคอ. ๓ ภายในเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการจัดส่งตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยต่อไปนั้น ปรากฏว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการและน าส่งครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ 
ทางคณะวิชาได้น าส่งส านักวิชาการเรียบร้อยแล้ว  
๑.๔ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๑ 
 ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้หลักสูตรน าส่งรายงานการประเมินตนเอง และด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมิน นั้น  
 ในการนี้ ทางหลักสูตรรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองและน าส่งผู้ประเมินทั้ง ๓ 
ท่าน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางหลักสูตรก าหนดวันประเมิน ในวันพุธ ที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ประเมินทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ประธานกรรมการ 
๒) อาจารย์โสภิดา ทะสังขา   กรรมการ 
๓) ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม    กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕ การบันทึกข้อมูลระดับหลักสูตร และคณะวิชา ในระบบ CHE QA Online  
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระดับหลักสูตร และคณะวิชาในระบบ  CHE QA Online โดย
มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดังกล่าวทั้งในระดับหลักสูตร และคณะวิชา 
๑.๖ การเทียบโอนรายวิชา 
 อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเทียบโอน ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเทียบโอนข้าม
หลักสูตรได ้เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร 
๑.๗ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ 
 ตามที่ ท่านอธิการบดีมอบหมาย อาจารย์ชุติพร มงคลวนิช ส ารวจห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์เพ่ือปรับปรุงนั้น 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ มีมติมอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์  เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว และให้



๓ 
 

 
 

อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องปฏิบัติการส ารวจสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและน าเสนอโดยด่วนภายในวันเสาร์ ที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  
 นอกจากนี้ ยังเสนอให้ห้อง Studio Audio ชั้น ๘ เป็นห้องอเนกประสงค์ในการประชุมงานของนักศึกษาในรายวิชา
โครงงาน และห้องที่ ๖ ส าหรับการฝึกซ้อมด้านการแสดง ส่วนห้อง ๑๒-๖๐๓ จัดให้เป็นห้องน าเสนอผลงานนักศึกษาทุก
สาขาวิชา  
๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ซ่ึงทางคณะนิเทศศาสตร์ไม่มีกิจกรรมที่ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เม่ือวัน

ศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขในส่วนของรายชื่อผู้ไม่เข้าประชุมล าดับที่ ๓ และ 
ล าดับที่ ๔ เกี่ยวกับสาเหตุการไม่เข้าประชุม ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๓ อาจารย์ประกิจ อาษา จากเดิม “ลาประชุม” เป็น “ติดภารกิจงานบริการวิชาการ” 
 ล าดับที่ ๔ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ จากเดิม “ลาประชุม” เป็น “ติดภารกิจงานบริการวิชาการ” 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การจัดท า SAR คณะและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปี

การศึกษา ๒๕๖๑ 
 ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้คณะวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ให้เรียบร้อยภายในวันเสาร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินการดังกล่าว 
 ในการนี้ ทางคณะฯ ก าหนดวันประเมินในวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ ประธานกรรมการ 
๒) ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม  กรรมการ 
๓) อาจารย์โสภิดา ทะสังขา  กรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในรายตัวบ่งชี้ชุดเดิม ด าเนินการจัดท าและส่งข้อมูลให้อาจารย์จารุณี 
วรรณศิริกุล ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวม เรียบเรียงจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
วิชาให้เรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด 
๓.๒ การติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน การแต่งกายของอาจารย์ และวันท างานของอาจารย์ 
 ตามที่ ทางมหาวิทยาลัยแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบันทึกเวลาปฏิบัติงานเข้า -ออกของบุคลากร และในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ มีมติให้ อาจารย์ทุกคนบันทึกเวลาปฏิบัติงานเข้า-ออก 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏว่าอาจารย์ทุกคนให้ความส าคัญและปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าว  ทั้งนี้ ประธานจึงขอให้
อาจารย์ทุกคนให้ความส าคัญในเรื่องของการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
๓.๓ การก าหนดหัวข้อในรายวิชาเรื่องคัดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 



๔ 
 

 
 

 ตามที่ ทางคณะฯ ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาแจ้งหัวข้อในรายวิชาเรื่องคัดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาก่อนเปิดสอนนั้น 
เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรื่องคัดเฉพาะฯ ดังนั้น แต่ละสาขาวิชาจึงแจ้ง
หัวข้อในรายวิชาดังกล่าว ดังนี้ 

- ๑๔๒-๔๐๓ เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการสื่อสารนวัตกรรม ก าหนดหัวข้อ “การสื่อสารนวัตกรรม” 
- ๑๔๓-๔๐๔ เรื่องคัดเฉพาะทางการโฆษณาดิจิทัล ก าหนดหัวข้อ “การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ยูทูบ” 
- ๑๔๖-๔๕๓ เรื่องคัดเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง ก าหนดหัวข้อ “ทฤษฎีการวิเคราะห์และ การวิจารณ์งานทาง

สื่อสารการแสดง” 
- ๑๔๖-๔๐๓ เรื่องคัดเฉพาะประเด็นปัจจุบันของภาพยนตร์ ก าหนดหัวข้อ “การประยุกต์ศิลป์ส าหรับสื่อสมัยใหม่” 
- ๑๔๖-๔๐๔ เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทักษะเทคนิคปฏิบัติการภาพยนตร์ ก าหนดหัวข้อ “เทคนิคปฏิบัติการผลิต

ภาพยนตร์ต้นทุนต่ า” 
- ๑๔๖-๔๐๕ เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์ ก าหนดหัวข้อ “การสร้างเนื้อหาส าหรับภาพยนตร์

เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์” 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๓.๔ ความคืบหน้าการด าเนินงานการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙ 

ตามท่ี คณะนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙ ซึ่งตรง
กับวันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ผู้รับผิดชอบประสานงานดังกล่าว รายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งบัดนี้มีทั้งอาจารย์และนักศึกษาน าส่งบทความเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการ และ
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วรวม ๔๗ บทความ โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
อภิปราย ดังนี้  

กลุ่มที่ สถานที ่ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย ผู้ประสานงาน 
๑ ห้ องประชุ มมิ ลลิ เนี ยม 

อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ 
- รองศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กันภัย 

- อาจารย์ประกิจ อาษา 
- อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 

๒ ห้ องประชุ มคณะนิ เทศ
ศาสตร์ อาคาร ๑๙ ชั้น ๗ 

- รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง 

- อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาล 
- อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 

๓ ห้อง ๑๙-๗๐๒ อาคาร ๑๙ 
ชั้น ๗ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 

- อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล 
- อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 

๔ ห้อง ๑๙-๗๐๑ อาคาร ๑๙ 
ชั้น ๗ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

- อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
- อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข 

๕ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ๑๙ 
ชั้น ๑๙ 

- คุณวิทยา ทองอยู่ยง (ผู้ก ากับค่าย GDH รางวัล
ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขาผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม) 

- อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
- อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ 
- อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ แนวทางการควบคุมคุณภาพบทความวิชาการ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ข้อ ๓ โดย
ระบุว่าผลงานทางวิชาการส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนั้น จะต้องเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้  



๕ 
 

 
 

๑) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล 
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 

๒) ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ 

ประกอบกับประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ
วารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI โดยมีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินและจัดกลุ่ม
คุณภาพวารสารรอบปกติ ดังนี้ 

๑) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ า/ซ้ าซ้อน (duplications/plagiarism) เช่น การไม่
ด าเนินการที่เหมาะสมกับบทความท่ีตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ าหรือซ้ าซ้อน เป็นต้น 

๒) การตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มี conflict of interest เช่น หัวหน้ากองบรรณาธิการ (editors) ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความของตนเองอย่างมีนัยส าคัญ หรือ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับบทความ เป็นต้น 

๓) จ านวนและคุณภาพการอ้างอิงของวารสารผิดไปจากสภาพความเป็นจริง เช่น มีการก ากับและร้องขอให้มีการอ้างอิง
บทความในวารสารทั้งในลักษณะลับหรือเปิดเผย และมีการใช้การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหา เป็นต้น 

๔) การเก็บค่า page charge หรือ processing fee มีการด าเนินการอย่างไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีประกาศกระบวนการเรียกเก็บ
อย่างชัดเจน หรือไม่ระบุราคาหรือเงื่อนไขของการเรียกเก็บค่า page charge เป็นต้น 

๕) หัวหน้ากองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องก ากับให้การด าเนินงานของวารสาร เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ และต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมกับผู้นิพนธ์หรือบทความที่ตรวจ
พบว่ามีการกระท าผิดด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ 

๖) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อกับจริยธรรม/จรรยาบรรณและมาตรฐานการจัดการวารสาร 
บัดนี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างดิงวารสารไทย (TCI) ได้เปิดรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดจริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสารใน

ช่องทางต่าง ๆ  โดยศูนย์ฯ ก าหนดแนวทางเพ่ือด าเนินงานด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้ 
๑) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์ฯ อาจแจ้งกลับไปยังบรรณาธิการวารสารเพ่ือรับทราบและชี้แจง 
๒) เมื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับค าชี้แจงและตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นจริง วารสารจะถูก

ถอดจากกลุ่มประเมินปกติ (กลุ่ม ๑ – ๓) และถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์จริยธรรม/จรรยาบรรณข้างต้น 
เป็นเวลา ๒ – ๕ ปี (embargo period) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักฐาน ลักษณะ และข้อเท็จจริงด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณที่
ปรากฏของแต่ละวารสาร 

ในการนี้ เพ่ือคุณภาพของบทความวิชาการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท าบทความวิจัย/บทความวิชาการ
เพ่ือการน าเสนอในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ  
มติที่ประชุม เสนอให้อาจารย์ทุกคนน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในส่วนที่เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทั้ งนี้ควร
เป็น ๑ บทความ ต่อ ๑ คน กรณีท่ีด าเนินการมากกว่า ๑ คน ควรเป็นงานวิจัยที่มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนผู้ด าเนินการ 

๔.๒ สรุปแผนปฏิบัติงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๖ 
 

 
 

อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสาร
ประกอบ) งบประมาณรวม ๔๘๕,๐๑๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบัณฑิต/หลักสูตรที่ทันสมัย  

- แผนผลิตบัณฑิต (๔ โครงการ ๖ กิจกรรมย่อย) 
- แผนพัฒนานักศึกษา (๔ โครงการ ๒๐ กิจกรรมย่อย) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างองค์ความรู้ 
- แผนส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๑ โครงการ ๔ กิจกรรมย่อย) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างคนและระบบงาน 
- แผนบริหารจัดการ (๔ โครงการ ๒ กิจกรรมย่อย) 
- แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (๓ โครงการ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเสริมคุณภาพไทย 
- แผนบริการวิชาการ (๑ โครงการ ๕ กิจกรรมย่อย) 
- แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๑ โครงการ ๑๒ กิจกรรมย่อย) 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้น าโครงสร้างแผนงานเดิมเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดแผนงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ต่อไป 
๔.๓ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้รับผิดชอบในงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะนิเทศศาสตร์ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
กลยุทธ์

มหาวิทยาลยั
สยาม 

แผนงาน
มหาวิทยาลยั

สยาม 

แผนงาน
คณะนิเทศ

ศาสตร ์

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ
ตามแผน 

โครงการ/
กิจกรรมตาม

แผนงาน 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

โครงการและกิจกรรมย่อย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สร้างเสริม
คุณภาพ
สังคมไทย 

สร้างสรรค์
และ
อนุรักษ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ไทยท่ีดี
งาม 

แผนงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการจัด
โครงการและ
กิจกรรม
นักศึกษาที่มี
การบูรณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๖ 
กิจกรรม 

โครงการ
การบูรณา
การการท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
กับการจัด
กิจกรรม
นักศึกษา 

มีการจัด
โครงการและ
กิจกรรม
นักศึกษาที่มี
การบูรณาการ
การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 
๖ กิจกรรม 

๑) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
๒) โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้

ศึกษาในหลักสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ : 
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ (การอบรม
เชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพอยา่ง
สรา้งสรรค์) 

๓) การประลองความสามารถทางวิชาการเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการภายในคณะนิเทศ
ศาสตร ์

๔) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปดิ
ประสบการณ์การถ่ายภาพมมุสูงกับ
เทคโนโลยีสดุล้ า” 

๕) โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
สยามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร “โครงการ
ถ่ายภาพพิษณุโลกเมืองรองต้องเที่ยว” 
(โครงการต่อเนื่องครั้งที่ ๙) 

๖) โครงการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การเขียนบท
ละคร” 

๗) โครงการบรูณาการการเรียนการสอน
ด้านการสื่อสารการแสดงและแนวทาง
ในการท างานครั้งท่ี ๕ : กิจกรรมการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “ก ากับต่อไม่รอ
แล้วนะ” 

ทุก
สาขาวิชา 



๗ 
 

 
 

กลยุทธ์
มหาวิทยาลยั

สยาม 

แผนงาน
มหาวิทยาลยั

สยาม 

แผนงาน
คณะนิเทศ

ศาสตร ์

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ
ตามแผน 

โครงการ/
กิจกรรมตาม

แผนงาน 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

โครงการและกิจกรรมย่อย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

๘) การประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการ
ขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์
ทรัพยากรปูม้า (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ วช.) 

  มีการจัด
แสดงผลงาน
ด้านศิลปะ 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 
๑ กิจกรรม 

 มีการจัด
แสดงผลงาน
ด้านศิลปะ 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 
๑ กิจกรรม 

๑) กิจกรรมคลิปวิดโีอสื่อสร้างสรรคเ์พื่อการ
ขยายผลธนาคารปมู้า และการอนุรักษ์
ทรัพยากรปูม้า (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ วช.) 

๒) ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : คลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ 
“รักษ์โลกเลิกพลาสติก” 

ภาควิชา
ภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ 
และสื่อ
ดิจิทัล 

  มีโครงการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ 
กิจกรรม 

 มีโครงการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศลิปะ
และวัฒนธรรม
ส่งเสรมิภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ 
กิจกรรม 

๑) กิจกรรมแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
โชติการาม 

๒) กิจกรรมคลิปวิดโีอสื่อสร้างสรรคเ์พื่อ
การขยายผลธนาคารปูม้า และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปูมา้ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.) 

คณะกรรม
การท านุ

บ ารุงศิลปะ
และ

วัฒนธรรม 
และ สโมสร
นักศึกษา 

มติที่ประชุม เสนอให้น าข้อมูลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาใช้เป็นแนวทางการก าหนดแผนงานในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ โดยมีโครงการหลัก ๑ โครงการ และประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๔.๔ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบในงานด้านการบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ รายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โครงการและกิจกรรมย่อย ผลการด าเนินงาน 
คณะนิเทศศาสตร์มี
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแบบ
ให้เปล่า และ
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ
ได้รับค่าตอบแทน
อย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่ารวม ๓ กิจกรรม ดังนี้  
๑) กิจกรรมบริการวิชาการ - การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อระดมทุน “โครงการความสุขทางใจมอบ

ให้กันได้” ของโรงพยาบาลศรีธัญญา 
๒) กิจกรรมบริการวิชาการ - การบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้กับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุุน 
๓) กิจกรรมพัฒนาและสร้างผู้ประกอบโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ความร่วมมือ

ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม) 

กิจกรรมบริการวิชาการทีไ่ดร้ับค่าตอบแทนรวม ๒ กิจกรรม ดังนี ้
๑) วิทยากรหัวข้อ : รูปแบบและเทคนิคในการสื่อสารสุขภาพทางออนไลน์ | การประชุมปฏิบตัิการ

จัดท าข้อสรุปและกรอบแนวทางการพัฒนาเครื่องมือชุดกิจกรรมและสื่อสุขภาพในการ
เสรมิสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพของวัยรุ่น โดยกองสุข
ศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

๒) กิจกรรมบริการวิชาการ - การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อระดมทุน “วิ่งวิถีไทยเพื่อสืบสานภมูิ
ปัญญาของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ด”ี 

*หมายเหตุ - ก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเตมิ  

บรรลุวตัถุประสงค์
ตามแผน 

มติที่ประชุม เสนอให้น าข้อมูลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาใช้เป็นแนวทางการก าหนดแผนงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒  



๘ 
 

 
 

๔.๕ แนวทางการผลิตผลงานวิชาการที่เผยแพร่ทางฐานข้อมูล Scopus 
สืบเนื่องจาก QS Ranking ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ทางฐานข้อมูล Scopus 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการผลิตผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ทางฐานข้อมูล Scopus ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษผลิตบทความวิชาการ 
๒) ควรตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีทักษะความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ

สนับสนุนด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์เจ้าของบทความ หรือการจ้างแปลบทความวิชาการ  
ส าหรับการตีพิมพ์นั้นมีแนวทางดังนี้ คือ น าเสนอในการตีพิมพ์ Scopus โดยตรง หรือ รอวารสารวิชาการของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าฐานข้อมูล Scopus แล้วจึงน าส่งบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการดังกล่าว 
๔.๖ การก าหนดนโยบาย แนวทางการท างานของคณะตามพันธกิจ และเป้าหมาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางการท างานของคณะตามพันธกิจ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาน าเสนอนโยบาย แนวทางการท างานของคณะตามพันธกิจ และเปูาหมายในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
๔.๗  สรุปการติดตามการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการติดตามการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแผนการสอนที่ก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
มติที่ประชุม เสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๘/๒๕๖๒) ใน วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
เลิกการประชุมเวลา ๑๓.๐๓ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


