
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๑ น. 

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. 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 

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 การะเกต ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 

คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ไม่มี 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
๒. อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 



๒ 
 

 
 

เริ่มประชุม ๙.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  
 ๑.๑.๑ การก าหนดนโยบายการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ และทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อน
จบการศึกษา (English Exit Exam) ส าหรับนักศึกษาทุกคน 
 ๑.๑.๒ การก าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
๑.๒ รายชื่อผู้รับผิดชอบข้อมูลของคณะวิชาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ตามที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ทางคณะวิชาน าส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบข้อมูลของคณะวิชาในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นั้น ทางคณะฯ ได้น าส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

องค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต อ.จารุณี วรรณศิริกุล 

อ.ประกิจ อาษา 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย อ.ชโลธร จันทะวงศ์ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 

อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
ผู้รับผิดชอบรวบรวมภาพ/วิดีโอ กิจกรรมและ/หรือผลงานท่ีโดดเด่นหรือได้รับรางวัลของคณาจารย์และ
นักศึกษาพร้อมค าอธิบาย เพื่อในการจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ 

อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
 

 ในการนี้ ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญประชุมคณะผู้ประสานงานฯ เพ่ือชี้แจงและเตรียมด าเนินการเพ่ือ
รับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๓-
๔๐๔ ชั้น ๔ อาคาร ๓ 
๑.๓ การประชุมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษา ขอความร่วมมือให้ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรกรอกแบบส ารวจ
ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ตามแบบที่แนบในอีเมล) และส่ง
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาที่  E-Mail : qa@siam.edu ภายในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเชิญคณะผู้
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน ในวันศุกร์ ที ่๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๓๐๖ ชั้น ๓ อาคาร ๑๙ 

ในการนี้ ทางคณะฯ มีอาจารย์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
๔ คน ได้แก่ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ และอาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 
ดังนั้น จึงขอให้เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว  
๑.๔ ก าหนดการประชุมเลือกกลุ่มวิชาเอก 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการประชุมนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ (รหัส 
๖๑) เพ่ือเลือกกลุ่มวิชาเอก ส าหรับการจัดกลุ่มเรียนรายวิชาโครงงาน ๒ โดยให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่นักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวลงทะเบียนเรียนแจ้งให้นักศึกษาทราบและเข้าร่วมการประชุมฯ ในวันพุธ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ 
๑.๕ ก าหนดส่งตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการน าส่งตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 
๒/๒๕๖๒ โดยให้ทุกหลักสูตรด าเนินการและน าส่งภายในวันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ 



๓ 
 

 
 

๑.๖ ก าหนดส่งข้อสอบกลางการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่งข้อสอบภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๒ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการ โดยรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (๑๔๐-xxx) ให้น าส่ง
คณะวิชา ส่วนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพนั้น ให้น าส่งภาควิชาต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาลงนามโดยหัวหน้าภาควิชาและน าส่งคณะ
วิชา ภายในวันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑.๗ การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PHOTO & VIDEO FESTIVAL” 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการน านักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “PHOTO & VIDEO FESTIVAL” ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต 
  
๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ ใช้จริง 
โครงการวารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ เล่มที่ ๒๕ (ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒) ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

๒,๑๓๐ ๒,๑๓๐ 

ค่าวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ในด้านสื่อสารการแสดงและแนวทางการท างาน ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 
โครงการเรียนรู้ตามสภาพที่เป็นจริง (Authentic Learning) การผลิตสารคดีทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ชุดเมืองชุมพร เมืองมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้ของไทย 

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕๙,๖๓๐ ๕๙,๖๓๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การน าส่งตารางการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา 
 ตามบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๓๐๗/๕๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ จากส านักประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ติดตามตาราง
การจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมระดับหลักสูตรและคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๔ ส่วน ดังนี้  
 ๑) ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus  
 ๒) ข้อมูลสถานประกอบการที่รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและชื่อผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ  
 ๓) รายชื่อบุคคลที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  



๔ 
 

 
 

 ๔) ผลงานวิชาการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ในการนี้ คณบดีมอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ด าเนินการ บัดนี้ ได้น าส่งไฟล์ตารางข้อมูลดังกล่าวไปยังส านัก
ประกันคุณภาพฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าหนดนโยบายการติดตามข้อมูลทั้ง ๔ ส่วนดังกล่าว โดยให้อาจารย์ทุกคนบันทึกข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทางแบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ ทั้งนี้ให้รายงานความคืบหน้าต่อคณบดี ในวันเสาร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓.๒ การรวบรวมรายละเอียดผลงานอาจารย์และนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยสยามจะรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน โดยมีข้ันตอนของการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และน าเสนอผลงานของอาจารย์และนักศึกษานั้น  
 ในการนี้ ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษา ขอความร่วมมือจากคณะวิชาในการส่งรายละเอียดพร้อมทั้งรูปถ่าย 
ผลงานรางวัลของอาจารย์และนักศึกษา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนผลงานทางวิชาการ ชิ้นงานนวัตกรรม (ตาม
แบบทีแ่นบในอีเมล) โดยให้น าส่งทางอีเมล qa@siam.edu ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดังกล่าว 

๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ โดยมีผู้ประเมิน ดังนี้ 

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

 ในการนี้ ผลประเมินระดับหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (๔.๐๒ คะแนน) ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ ๓ 
นักศึกษา 

๑) มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
เสริ มประสบการณ์จริ ง
ให้กับนักศึกษาจ านวนมาก 

๒) เครื อข่ ายความร่ วมมื อ
ทางด้านวิชาการ ท าให้เกิด
ความร่วมมือในการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าให้
เกิดผลงานอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ม ี โครงการเตรี ยมความ
พร้อมพื้นฐานด้านนิเทศ
ศาสตร์  เพื่อเตรียมพร้อม
ใน ๒ ประเด็น คือ ๑) 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
และการท างานกลุ่มและ
เดี่ ย ว  ๒ )  ทั กษะการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ท า งด้ า น
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

ในกรณีประเด็นข้อท่ี 1 ซึ่งเป็น
นามธรรม อาจท าให้เห็นผลที่
ดีขึ้นชัดเจนได้ยาก แต่ควรมี
การหาแนวทางการประเมินที่
วัดได้ในเบื้องต้นเพื่อยืนยัน ซึ่ง
ไม่ ส ามารถวัดจากจ านวน
นักศึกษาที่ เข้ าร่วมหรือผล
ความพึงพอใจของนักศึกษา
โดยรวม 

องค์ประกอบที่ ๔ 
อาจารย์ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรมีประสบการณ์
วิชาชีพสูง ท าให้สามารถ
ถ่ า ย ทอด ป ร ะ ส บ ก า รณ์
โดยตรงให้กับนักศึกษา 

ไม่ม ี
 
 
 

 

คุณวุฒิปริญญาเอกและ
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ 
 
 

๑) ควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ผ ลั ก ดั น ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ เพื่อคัดสรร ยื่น
เรื่อง ด าเนินเรื่อง ติดตาม 
ฯลฯ  ให้ กั บอาจารย์ ที่ มี
คุณสมบัติพร้อม 

๒ )  ควรพัฒนาการตี พิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ในวารสารที่



๕ 
 

 
 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
อยู่ในกลุ่ม TCI กลุ่ม ๒ และ
กลุ่ม ๑ ขึ้นไป 

องค์ประกอบที่ ๕ 
หลั กสู ตร  การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

การประเมินผู้ เรียนมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
เนื่องจากอาจารย์หลายท่าน
ในหลักสูตรมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการจัดท า มคอ.
ตั้งแต่ ๒-๗ 

ทบทวนความสอดคล้อง
ของวิธีการประเมินใน 
มคอ.๓ และ ผลการ
ประเมินใน มคอ.๕ ซึ่งใน
กรณีที่มีการปรับเปลี่ยน
การประเมิ นควรให้
เหตุผลประกอบด้วย 

  

  
ระดับคณะวิชา คณะนิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยมีผู้

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

 ในการนี้ ผลประเมินระดับคณะวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับดี (๔.๒๗ คะแนน) ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาดังนี้ 
 
จุดเด่นในภาพรวม 
๑) คณะนิเทศศาสตร์มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการเพื่อดูแลและรับผิดชอบในภาระงานด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
๒) คณะนิเทศศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรมทั้งที่ด าเนินงานโดยคณะวิชา และเครือข่ายจ านวนมาก 
๓) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ ส่งผลให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในคณะวิชาอย่างเต็มที ่
๔) คณะนิเทศศาสตร์มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายและมี เครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕) คณะฯ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทั้งระดับเครือข่ายและระดับชาติ ส่งผลให้นักศึกษา

ได้รับการพัฒนารอบด้าน และเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
๖) อาจารย์มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน เห็นได้จากการว่าจ้าง และการได้รับทุนสนับสนุนจาก

ภายนอก ทั้งนี้ ทางคณะฯ ควรจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพื่อรับงานจากหน่วยงานภายนอกโดยคิดค่าบริการ เพื่อการแสวงหารายได้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมทีค่วรพัฒนาและปรับปรุง  
๑) ควรวิเคราะห์ SWOT ทางการเงินเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีชัดเจน 
๒) ควรท าฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการอบรม

การจัดท าเอกสารประกอบการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการจากผู้ที่มีประสบการณ์ 
๓) ควรก าหนดระเบียบ แนวทาง นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่ชัดเจน 
๔) ควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยเน้นในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 จากข้อเสนอแนะของผู้ประเมินดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคณะวิชา ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเน้นประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทางด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 



๖ 
 

 
 

 

ตัวบ่งชี ้
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตามแนวทางการพัฒนา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการและ
งบประมาณ 

แนวทางการติดตาม 
และการประเมินผล

ความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ระดับคณะวชิา
๑.๒ อาจารย์
ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
๑.๓ อาจารย์
ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ควรท าฐานข้อมูลผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย ์
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพิจารณาขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ รวมถึงการ
อบรมการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การขอต าแหน่งทางวิชาการ
จากผู้ที่มีประสบการณ์ 

แผนพฒันาอาจารย์ดา้น
คุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ (แผนระยะ ๕ ปี) 
โดยก าหนดให้มอีาจารย์ทกุคน
ผลิตงานสร้างสรรค์/งานวิจยั 
ซ่ึงมีกิจกรรมรองรับ ดังนี้  
๑) ๑ อาจารย์ ๑ งานวิจัย/

งานสร้างสรรค์  
๒) Research Clinic 
๓) การประชุมวิชาการ

ทางด้านนิเทศศาสตร์ 
๔) การพัฒนาคุณภาพวารสาร

นิเทศสยามปริทัศน์ 
๕) การจัดการความรู้ด้านการ

วิจัย/การวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ 

๖) การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์น าเสนอผลงาน
วิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

แผน ๕ ป ี
ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ถึง 

๒๕๖๖ 

แนวทางการติดตาม: 
ติดตามการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ 
ตามระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
การประเมินผลความส าเร็จ: 
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

- ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

- คณะกรรมการ
บริหาร
หลกัสูตรฯ 

- คณะกรรมการ
งานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ 

- คณะกรรมการ
บริหารจดัการ
งานจัดประชุม
วิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารจดัการ
งานการจัดการ
ความรู ้

- ผู้รับผิดชอบงาน
วารสารวิชาการ 

- ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

คณบดี และ 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

ระดบัหลักสตูร 
๔.๒ คุณภาพอาจารย ์
๑) ร้อยละของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
๒) ร้อยละของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ผลักดันต าแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อคัดสรร ยื่นเร่ือง ด าเนิน
เร่ือง ติดตาม ฯลฯ ให้กับ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อม 

- ควรพัฒนาการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ในวารสารที่
อยู่ในกลุ่ม TCI กลุ่ม ๒ 
และกลุ่ม ๑ ขึ้นไป 

ระดับคณะวชิา 
๑.๖ กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 

- ควรจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยเน้นใน
ประเด็นเกี่ยวกบัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDG) 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

- การทบทวนการประเมิน
กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์
และสามารถวัดได ้

- ก าหนดนโยบายการจัด
กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องใน
ด้านตา่ง ๆ  ดังนี ้ 

๑) แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
๒) เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDG)  
๓) การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

แนวทางการตดิตาม: 
ติดตามการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
และรายงานตอ่คณะ
กรรมการบรหิารคณะฯ ตาม
ระยะเวลาการด าเนนิการ 
การประเมินผลความส าเรจ็: 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาที่
ครอบคลมุทั้ง ๓ ดา้น ดังนี ้
๑) แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
๒) เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
๓) การรักษาสิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

- คณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษา 

คณบดี และ 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

ระดับหลักสตูร 
๓.๑ การรับ
นักศึกษา  
(๒) การเตรียม
ความพร้อมกอ่น
เข้าศึกษา 

- กรณีการประเมินด้าน
จริยธรรม จรรยาบรรณ ควร
หาแนวทางการประเมินทีว่ัด
ได้ในเบื้องต้น และสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน 

ระดับคณะวชิา 
๓.๑ การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- ควรก าหนดระเบียบ แนวทาง 
นโยบาย และวัตถปุระสงค์ใน
การด าเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการที่ชัดเจน 

- การทบทวนระเบียบ 
แนวทาง นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ 

ภายในเดือน
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

แนวทางการตดิตาม: 
ติดตามการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
และรายงานตอ่คณะ
กรรมการบรหิารคณะฯ  
การประเมินผลความส าเรจ็: 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- มีระเบียบ แนวทาง 
นโยบาย และวัตถปุระสงค์
ในการด าเนินกิจกรรม
บริการวิชาการที่ชัดเจน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และสังคม 

คณบดี และ 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 



๗ 
 

 
 

๓.๔ ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ โดยมอบหมายให้ อาจารย์ชุติพร มงคลวนิช 
ด าเนินการ ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ มีมติมอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ 
สิงห์หนองสวง อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
นั้น  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงาน รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางนิเทศ
ศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์อยู่รวมกันที่อาคาร ๑๒ ซึ่งบัดนี้มีการเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Macintosh จ านวน ๒๐ เครื่อง และอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์  
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ประสานงานรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการเป็นระยะ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑  แนวทางการทบทวน มคอ.๓ และ มคอ.๕ 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติได้ประกาศใช้เอกสาร มคอ. ย่อมาจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ที่มีหมายเลขก ากับ
ตั้งแต่ ๑ - ๗ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นการประกันคุณภาพผู้เรียนนั้น ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู้สอน ประกอบด้วย 

๑) มคอ.๓ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
๒) มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
๓) มคอ.๕ รายงานการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ มคอ.๓ 
๔) มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินการองประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา/ฝึกงาน) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ มคอ.๔ 

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการทบทวน/
ตรวจสอบ ซึ่งน าไปสู่การจัดท า มคอ.๓ – มคอ.๖ ต่อไป  
มติที่ประชุม ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาทบทวนการจัดท า มคอ.๓ – มคอ.๖ ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง เพ่ือ
น าส่งหัวหน้าภาควิชาตรวจสอบในเบื้องต้นพร้อมลงนาม และรวบรวมส่งคณบดีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนาม 
๔.๒  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยมอบหมาย อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงาน
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งรายงานสรุปแนวทางการด าเนินการในเบื้องต้นเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณา ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอให้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสาร
การตลาดเพ่ือรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง น ากิจกรรมดังกล่าวบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคณะนิเทศ
ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม ก าหนดให้ใช้แนวทางการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยเน้นช่องทางออนไลน์ที่
ไม่มีค่าใช้จ่ายที่มีคนเห็นจ านวนมากและตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วให้
นักศึกษาเป็นผู้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่าน Social Media ในลักษณะการบอกต่อในเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า เรียน
อะไร ท าอะไรในคณะนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ให้ใช้ผลงาน/ชิ้นงานเป็นเนื้อหาหลักส าหรับการโน้มน้าวใจ  
 ส าหรับสาขาภาพยนตร์นั้น ทางคณะฯ เล็งเห็นว่าควรด าเนินการเชิงรุก รวมทั้งยกประเด็นด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็น
ทักษะที่ทางคณะให้ความส าคัญเป็นจุดขายในการส่งเสริมการตลาด 
 นอกจากนี้ ก าหนดให้มีการสรุปกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้เห็นความคืบหน้าในการด าเนินการ
ดังกล่าว 



๘ 
 

 
 

๔.๓ นโยบายการด าเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะนิเทศศาสตร์ก าหนดนโยบายการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเน้นกิจกรรมที่สนองตอบ

พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งทางคณะฯ โดยความร่วมมือของอาจารย์ทุกคน ส่งผลให้การด าเนินงานในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเพ่ือรับนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งบรรจุกิจกรรมดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเน้นกิจกรรมการบริการวิชาการ
ควบคู่กับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.๔ แนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันประเด็นงานวิจัยและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ

ถ่ายภาพ 
 เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นกิจกรรมที่คณะฯ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้คณะวิชาด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย พร้อมทั้งจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับกิจกรรมของเครือข่ายนิเทศศาสตร์นั้นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านการถ่ายภาพ 
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างสถาบันเก่ียวกับการถ่ายภาพทั้งประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) และด้านการวิจัย 
มติที่ประชุม ก าหนดให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันประเด็นงานวิจัยและการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการถ่ายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดย
ประธานในฐานะคณบดีนิเทศศาสตร์จะเจรจาตกลงหลักการในเบื้องต้นก่อนด าเนินการ 
๔.๕   แผนงานบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 จากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและสังคม ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีหน้าที่จัดให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความรู้และความสามารถทาง
วิชาการ ตลอดจนการเสริมหรือสร้างประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับสังคมไทยและการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย  
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการและสังคมของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนอง
ตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงานและโครงการ รวมถึงมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

๑. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และน าเสนอกรรมการ

ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
๕. น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
๖. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 



๙ 
 

 
 

 ในการนี้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานชี้แจงแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม โดยครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนเป้าหมาย 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับแผน 
๔. โครงการของคณะวิชาภายใต้แผนงาน 
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติด าเนินการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามที่เสนอ โดยก าหนดให้ปรับแก้ใน ๒ 
ประเด็น ดังนี้  

๑. ปรับตัวชี้วัดความส าเร็จระดับแผน และโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
๒. เพ่ิมชุมชนเป้าหมาย อีก ๑ ชุมชน คือ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจากเดิม ๕ ชุมชน 

เป็น ๖ ชุมชน ดังนี้ 
 ๑) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส    
 ๒) โครงการหลวง   
 ๓) สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย   
 ๔) โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   
 ๕) หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ๖) กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 

๔.๖ กลยุทธ์ทางการเงินจากการวิเคราะห์ SWOT ของคณะนิเทศศาสตร์ 
 ตามองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ในเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้อที่ ๑ “พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ”  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็น
ดังกล่าว  
 ในการนี้ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ SWOT ของคณะวิชา รายงานผล
การวิเคราะห์ให้ที่ประชุมทราบและน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ก าหนด 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ของคณะวิชา และประสานความร่วมมือ
กับ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี และอาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พร้อม
น าเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

๔.๗  การก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา 
 เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ส าคัญ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนด
ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๑๐ 
 

 
 

มติที่ประชุม ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ระดับหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑  การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๓.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อ.เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน ์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 
อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง 
อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 ๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

อาจารย์เอกสิทธิ ์ อวยชัยวัฒน ์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๓.๓  ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 

๔.๒ คุณภาพอาจารย์ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 

อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน ์

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๕.๒.๑ การก าหนดผู้สอน 
 ๕.๒.๒ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) 
 ๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๓.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๕.๓.๒ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ๕.๓.๓ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖ และ มคอ.๗) 

อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 
อาจารย์ธีรวันท ์ โอภาสบุตร 
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑.๑ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑.๒ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.๑.๓ กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท ์
อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ 

 



๑๑ 
 

 
 

ระดับคณะวิชา 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อ.จารุณี วรรณศิริกุล ผลลัพธ์ 
๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อ.จารุณี วรรณศิริกุล ปัจจัยน าเข้า 
๑.๓  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อ.จารุณี วรรณศิริกุล ปัจจัยน าเข้า 
๑.๔  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า อ.จารุณี วรรณศิริกุล ปัจจัยน าเข้า 
๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ.ประกิจ อาษา เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 
๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ.ประกิจ อาษา เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 

๒. การวิจัย ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์ เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อ.ชโลธร จันทะวงศ์ ปัจจัยน าเข้า 
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย อ.ชโลธร จันทะวงศ์ ผลลัพธ์ 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖ 
๔. ก า ร ท า นุ บ า รุ ง

ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เกณฑ์ข้อที่ ๑-๗ 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

อ.เอกสิทธ์ิ อวยชัยวัฒน์ 
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

เกณฑ์ข้อที่ ๑ 

อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล เกณฑ์ข้อที ่๒ 
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เกณฑ์ข้อที่ ๓ 
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ เกณฑ์ข้อที่ ๔  
อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์ เกณฑ์ข้อที่ ๕ 
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ เกณฑ์ข้อที่ ๖  
อ.จารุณี วรรณศิริกุล เกณฑ์ข้อที่ ๗  

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
อ.จารุณี วรรณศิริกุล 

เกณฑ์ข้อที่ ๑-๕ 
 
เกณฑ์ข้อที่ ๖ 

๔.๘ การปรับปรุงเว็บไซต์ 
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ใช้การอ้างอิงหลักฐานจากสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและ
คณะวิชา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ เพ่ือ
รองรับการด าเนินการตามพันธกิจและเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับหลักสูตร และคณะวิชา ที่ใช้
เว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ https://nitade.siam.edu/ ในการอ้างอิงหลักฐานส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน น าส่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานที่ต้องการอ้างอิงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์อง
คณะวิชาด าเนินการต่อไป 

๔.๙ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

(Project-Based Learning: PBL) ประกอบกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นกรอบส าหรับการสร้างคนไทย ๔.๐ ตามบริบทของท้องถิ่นและ
สถานศึกษา โดยมีสาระส าคัญสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้



๑๒ 
 

 
 

สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยคนไทย ๔.๐ จะต้องธ ารงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก  

ดังนั้น เพ่ือคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาเกี่ยวกับโครงงาน จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education: DOE) (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบ) และการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) 

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และคณะกรรมการ
บริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ สรุปเกณฑ์การพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) โดยให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติใน
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การตัดเกรดอิงเกณฑ์  
การพิจารณาโดยการเทียบกับกลุ่ม ซึ่งเป็นการพิจารณาตามระดับคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ระดับค่าคะแนน 
๘๖ – ๑๐๐ A 
๗๕ – ๘๕  B+ 
๗๐ – ๗๔ B 
๖๕ – ๖๙ C+ 
๖๐ – ๖๔   C 
๕๕ – ๕๙ D+ 
๕๐ – ๕๔ D 
๐ – ๔๙ F 

หมายเหตุ ใช้ส าหรับรายวิชาในกรณีต่อไปนี้ 
๑) รายวิชาในกลุ่มโครงงาน สัมมนา เตรียมสหกิจศึกษา และ สหกิจศึกษา 
๒) รายวิชาที่มีจ่านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด (๑๕ คน) 

๒. การตัดเกรดอิงกลุ่ม 
การพิจารณาค่าคะแนนตามหลักสถิติ โดยการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมการตัด

เกรดของมหาวิทยาลัย (Siam Automatic Grading) จ านวน ๘ เกรด (A, B+, B, C+, C, D+, D และ F) ทั้งนี้ให้ใช้การ
พิจารณาค่าคะแนนดังกล่าวกับรายวิชาทั้งหมดที่นอกเหนือจากรายวิชาที่ระบุไว้ในการตัดเกรดอิงเกณฑ์ (ข้อ ๑)  

มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑. การพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) ให้ยึดแนวปฏิบัติเดิมตามที่ระบุไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในแต่ละ

กลุม่ทักษะ ดังนี้ 
๑) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) เน้นด้านการสื่อสารและความร่วมมือ

กัน (communication and collaboration) 
๒) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) เน้นด้านการรู้สื่อ 

(media literacy) 
๓) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) เน้นด้านความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 

(accountability and productivity) 
  
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๐/๒๕๖๒) ใน วันศุกร์ ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๓๑ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  



๑๓ 
 

 
 

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


