รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๒ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๗. อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ แทน อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
กรรมการ
๘. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
กรรมการ
๗. อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
กรรมการ
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการ
๙. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
ลาออก
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ
ศรีเพ็ชร
๒. อาจารย์ยุทธนา
สุวรรณรัตน์
๓. อาจารย์อนรรฆอร
บุรมัธนานนท์
๔. อาจารย์สุทธิ
เรืองรัตน์สุนทร
เริ่มประชุม ๙.๓๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑.๑.๑ การปรับแก้รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งระบุเพิ่มหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
๑.๒ การเลื่อนกาหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ คณะวิชากาหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ปรากฏ
ว่าประธานกรรมการประเมินคุณภาพฯ ติดภาระงานเร่งด่วนของสถาบันต้นสังกัด จึงขอปรับเลื่อนวันประเมินจากเดิมเป็นวัน
พุธ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เลขาฯ ได้แจ้งไปยังผู้ประเมินอีก ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม และอาจารย์โสภิดา ทะสังขา
เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ การนาส่งวารสารนิเทศสยามปริทัศน์เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานวารสารวิชาการ รายงานความคืบหน้าการนาส่งวารสารนิเทศ
สยามปริทัศน์และข้อมูลประกอบ เพื่อพิจารณาวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีการอ้ างอิง
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) กลุ่ม ๑ ซึง่ ดาเนินการเรียบร้อยแล้วโดยส่งในระบบออนไลน์
นอกจากนี้ ในส่วนของการขอเลขมาตรฐานสากลประจาวารสารออนไลน์ของวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ซึ่งใช้สาหรับ
วารสารที่เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์นั้น ทั้งนี้ดาเนินการและได้รับเลขมาตรฐานสากลฯ จากหอสมุดแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คือ ISSN 2697-4452
๑.๔ การเลื่อนกาหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยแจ้งการเลื่อนกาหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ จากเดิมวันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็น วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมราลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน (วันสถาปนาสถาบัน)
ประธานเชิญชวนอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมราลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน (วันสถาปนาสถาบัน) ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๑.๖ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)
มหาวิทยาลัยกาหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
จึงขอให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๑.๗ การจัดกิจกรรมวันรับน้อง
มหาวิทยาลัยกาหนดจัดกิจกรรมวันรับน้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑.๘ การตอบรับบทความทางวิชาการเพื่อนาลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรรม นิด้า
ตามหนังสือ ที่ อว ๓๒๑๕/๒๓๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ตอบรับบทความทางวิชาการเพื่อนาลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
(TCI กลุ่ม ๒) แจ้งตอบรับบทความทางวิชาการของ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เรื่อง “กระบวนการถ่ายภาพนกตาม
ธรรมชาติ” เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
๑.๙ ขอความอนุเคราะห์ส่งโครงการวิจัยหรือโครงการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน
ตามบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๓๐๖/ว๕๗ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากสานักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์ส่งโครงการวิจัยหรือโครงการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งทาง อพ.สธ. มีหนังสือเพื่อขอให้มหาวิทยาลัย
สยามนาส่งแผนการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนั้น จึง
ขอความอนุเคราะห์ในการนาส่งข้อมูลโครงการวิจัย โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์/การใช้ประโยชน์/การสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (พืช สัตว์ ดิน น้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญา) โดยนาส่งเอกสารทั้งหมดมายังสานักส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย หรือ จะนาส่งในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลทางอีเมล res1@siam.edu ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓
๑.๑๐ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
งบประมาณ
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต “การถ่ายภาพ
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
กับมืออาชีพ”
รวมทั้งสิ้น ๓๔,๙๐๐ ๓๔,๙๐๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ หลักสูตรดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online และ
กาหนดวันประเมิน ในวันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ประเมินทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
กรรมการ
๓) ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม
กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ ทางหลักสูตรฯ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (๔.๐๒ คะแนน) ทั้งนี้
อยู่ระหว่างรอเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรอย่างเป็นทางการ เพื่อนาเข้าประชุมพิจารณา
แผนพัฒนาจากผลการประเมินดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ติดตามผลการประเมินดังกล่าว
๓.๒ ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์
อาจารย์ มนต์ศักดิ์ เกษศิริ น ทร์ เทพ รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงห้ องปฏิบัติก ารทางนิเทศศาสตร์ ซึ่ง ตามที่
มอบหมายให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องปฏิบัติการสารวจสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและนาเสนอโดยด่วนภายในวัน
เสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและนาส่ง อาจารย์ชุติพร มงคลวนิช เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การทบทวนคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งความในข้อ ๓ และ ข้อ ๔
ระบุว่า

๔
ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการสาหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ดังนี้
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
ข้อ ๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้เผยแพร่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ ให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ความในวรรค ๑ ให้ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ
ว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย
จากประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตรที่กาหนดโดย สกอ. ในเกณฑ์การประเมินข้อที่ ๒
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และข้อที่ ๓ คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
๑. มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒. ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
เฉพาอย่างยิ่งประเด็นของผลงานวิชาการผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล และอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พร้อมด้วย ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ และอาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ ในฐานะอาจารย์ประจาหลักสูตร นาส่งผลงานทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยเร่งด่วน เนื่องจากผลงานวิชาการที่มีอยู่เดิมจะ
ครบ ๕ ปี ตามกรอบเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ให้ติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ การทบทวนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา
ตามที่ คณะวิชากาหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ปรากฏ
ว่าได้รับแจ้งจากประธานกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอปรับเลื่อนเป็นวันพุธ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากติดภาระงาน
เร่งด่วนของสถาบันต้นสังกัด
ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ
ประเด็นด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการ
วิเคราะห์ SWOT เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการปี
การศึกษา ๒๕๖๒

๕
มติที่ประชุม กาหนดให้ผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์ หนองสวง อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ และ
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ตามลาดับ พิจารณาแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนด และรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุม
๔.๓ การเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และแผนงานและโครงการของสานักปร ะกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งยังมีวาระที่ยังมิได้มติจากที่ประชุม จานวน ๒ เรื่อง โดยประธานขอให้แจ้งมายังคณะวิชาอีกครั้ง
เพื่อขอข้อเสนอ ดังนี้
๑. การเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ตามแผนการดาเนินการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ กาหนดประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยจานวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
- กรรมการประเมิน ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
ดังนั้น จึงขอให้คณะวิชาร่วมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย จานวน คณะละ ๒
ท่าน โดยกรอกข้อมูลตามแบบเสนอชื่อที่แนบมานี้ และขอให้ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อมายังสานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาในลาดับต่อไป
ทั้งนี้ เลขาฯ ได้ร วบรวมรายชื่อผู้ ป ระเมิน จากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
571 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. จริยา ปันทวังกูร

572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์

573 รองศาสตราจารย์

วาริศา พลายบัว

574 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พนารัตน์ ลิ้ม

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สถาบัน
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
575 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
576 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลณัฏฐ์ พลวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่
485 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขวัญเรือน กิติวัฒน์
สถาบันกันตนา
10 รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
468 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พรหมมา
513 อาจารย์
ดร. ธารง รัตนภรานุเดช
637 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิวรรณ ศิรินันทนา
(กรรณิการ์ โห้ยสิ้น)
132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบญจวรรณ เลาลลิต
240 อาจารย์
ดร. รัชดา ภักดียิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสผู้ประเมินฯ หมายเหตุ
MUA
นิเทศศาสตร์
U570211 ประธาน /
กรรมการ
นิเทศศาสตร์
U570778 ประธาน /
กรรมการ
นิเทศศาสตร์
U580021 ประธาน /
กรรมการ
นิเทศศาสตร์, การศึกษา
U570280 ประธาน /
กรรมการ
นิเทศศาสตร์, การสื่อสารมวลชน,
U570207 ประธาน /
การประชาสัมพันธ์, วิทยุกระจายเสียง
กรรมการ
นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์
U570223 ประธาน /
กรรมการ
การสื่อสารมวลชน
U580125 กรรมการ
การสื่อสารมวลชน,เทคโนโลยี
U570376 กรรมการ
การศึกษา, การศึกษาระดับประถม
ศึกษา, การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม,
การสื่อสารระหว่างประเทศ
นิเทศศาสตร์
U580108 กรรมการ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตร์และบริหารธุรกิจ

U580153
U580329
U570548

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

U570499
U570607

กรรมการ
กรรมการ

๖
๒. แผนงานและโครงการของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส านั กประกัน คุณภาพการศึกษาขอเสนอแผนงานและโครงการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขอให้ คณะวิช า
พิจารณาให้ข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะโครงการเพื่อให้พิจารณาจัดเพิ่มเติม โดยขอให้แจ้งข้อเสนอแนะมายังสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ทางอีเมล qa@siam.edu โดยมีรายละเอียดแผนงานและโครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างคนและระบบงาน

แผนงาน
แผนงานที่ ๑
แผนงานด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

โครงการ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสานัก
๒. โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (KM)
๓. โครงการอบรม “การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน"
๔. โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
๕. โครงการเข้าร่วมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
แผนงานที่ ๒
สร้างเสริมคุณภาพสังคมไทย แผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน
๖. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ตามพันธกิจของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
๗. โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้าสู่การขึ้นทะเบียน TQR
๘. โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๙. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๐. โครงการอบรมสัมมนานักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑. โครงการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๔. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับสานัก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๕. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๖. โครงการรับการประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

มติที่ประชุม มีข้อเสนอตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) ในฐานะกรรมการ ซึ่งตามมติเสนอเพียง ๑
ท่าน เนื่องจากผู้ประเมินตามรายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่อยู่ใน
สาขานิเทศศาสตร์มีจานวนน้อย และส่วนใหญ่สังกัดสถาบันต่างจังหวัด
ประเด็นที่ ๒ แผนงานและโครงการของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเสนอให้เพิ่ม
โครงการ ดังนี้
- โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินการก่อนที่จะนาไปสู่โครงการ
ชี้แจงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
- โครงการสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การสารวจความพึง
พอใจฯ ซึ่งทางสานักดาเนินการอยู่แล้วนั้น สามารถนามาบรรจุเป็นโครงการหนึ่งในการปรับปรุง /พัฒนาการดาเนินงานของ
สานักฯ ต่อไป
๔.๔ การส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) รายวิชาสหกิจศึกษา
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) รายวิชาสหกิจ
ศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติที่ประชุม กาหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) รายวิชาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวัน
เสาร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

๗
๔.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ วาระที่
๓.๓ สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม นาสู่แนวทางการปฏิบัติ โดยขอให้แต่ละคณะวิชา
พิจารณา และเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็น
วิสัยทัศน์
(Vision)
พันธกิจ
(Mission)

เปรียบเทียบยุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิ ท ยาลั ย สยามเป็ น หนึ่ ง ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น าของ
ประเทศ และภูมิภาค มุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม ตลอดจน ความเป็นนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น การจั ด
การศึ ก ษาโดยเน้ นนวัต กรรม เทคโนโลยี และความร่ว มมือกับ
องค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้ มี ทั ศ นคติ และ
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการอง
โลกแห่งการทางานในบริบทของโลกาภิวัตน์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มี ค วามเข้ า ใจและยอมรั บ สามารถพั ฒ นางานที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
บริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในการดาเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล

พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิ ท ยาลั ย สยามสร้ า งอนาคตที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ย
นวัตกรรมที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัยสยาม มีพันธกิจ ดังนี้
๑) สร้ า งคนที่ มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ทั น สมั ย และมี
ความเป็นผู้ประกอบการ
๒) สร้างและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
๓) พั ฒ นาผู้ เ รี ยน และคณาจารย์ ให้ ส ามารถใช้
ความหลากหลายให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์
๔) ใช้การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายที่สาคัญใน
การพัฒนาคณาจารย์ ผู้เรียน และชุมชน
๕) ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์
ให้โอกาส และให้อิสระทางความคิด
(Identity)
เอกลักษณ์
จั ด การศึ ก ษาอย่ า งตรงประเด็ น เพื่ อ ตรี ย มตั ว สู่ อ าชี พ ภายใน พัฒนาศักยภาพบนความหลากหลาย
(Uniqueness) บรรยากาศของการอยู่ ร่ว มกั น ด้ ว ยการยอมรับ และเคารพใน
ความแตกต่าง

ในการนี้ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม น าเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่ า ด้ ว ยนิ ย ามของอาจารย์
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลา สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง มาต รฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมิน ผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา

๘
มติที่ประชุม เสนอให้ทบทวนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. ควรนิยามศัพท์ให้ชัดเจนของคาว่า อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
๒. ควรทบทวนประเด็น “พันธกิจ” โดยให้มีความสอดคล้องตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
๓. ควรคานึงถึงแนวทางการประเมิน ทั้งในส่วนของเกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวัดและประเมินได้อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นแนวทางในการดาเนินการของทั้งหลักสูตร และ
คณะวิชา
๔. ควรทบทวนความสอดคล้องของประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๙/๒๕๖๒) ใน วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๐๒ น.
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