รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๕ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
๖. อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
๗. อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๙. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๑๐. อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
๑๑. อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
๖. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
๗. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๙. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
๓. อาจารย์ประกิจ
อาษา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ
๒. อาจารย์ฐานทัศน์

ศรีเพ็ชร
ชมภูพล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลาออก
ลาออก
ลาประชุม

๒
เริ่มประชุม ๙.๓๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีเรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
๑.๒ การเสนอรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ สานักประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ทางคณะวิชานาส่ง รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกาหนดวันสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๓๐ น. ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ นั้น โดยกาหนดให้ส่งรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ทาง
คณะฯ โดยอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะผู้ประสานงานด้านการประกันคุณภาพฯ ของคณะนิเทศศาสตร์ ได้นาส่ง
รายชื่อดังกล่าวไปยังสานักประกันคุณภาพการศึกษาทางอีเมล qa@siam.edu ในรูปแบบไฟล์ EXCEL ตามที่ระบุเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้ประสานงาน มีดังนี้
๑) อาจารย์ประจา ๑ คน ได้แก่ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
๒) นักศึกษา ๒ คน ได้แก่ ๑) นางสาวหทัยกาญ วัฒนา (ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์) และ ๒)
นางสาวภิชญาภา ทองสาหร่าย (ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์)
๓) ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ๑ คน ได้แก่ นายพงศกร จันทรัตนาสกุล ตาแหน่ง Digital Media บริษัทมิตรมายา จากัด
๔) ศิษย์เก่า ๑ คน ได้แก่ นางสาววลัยวรรณ สีคา (สาขาวิชาวิทยุ -โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ตาแหน่งงาน IT Help Desk,
Kerry Express Thailand
๕) ผู้ประสานงาน ๑ คน ได้แก่ นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
๑.๓ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๒
อาจารย์ ณัฐ วุฒิ สิ งห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
งบประมาณ
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
ค่าอาหาร และอาหารว่าง การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา
๓,๑๗๓
๓,๑๗๓
รวมทั้งสิ้น
๓,๑๗๓
๓,๑๗๓
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ และตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒
ตามที่ คณะฯ แจ้งกาหนดการส่งข้อสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ และตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ภายใน
วันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้นาส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
ครบทุกรายวิชา และทุกภาควิชานาส่งตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การออกข้อสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนการสอนและความยุติธรรมต่อผู้เรียน
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
๓.๒ ความคืบหน้าการจัดทากลยุทธ์ทางการเงินจากการวิเคราะห์ SWOT ของคณะนิเทศศาสตร์
ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ มอบหมายให้อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ของคณะวิชา
และประสานความร่วมมือกับ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบดาเนินการด้านแผนปฏิบัติการประจาปี และ
อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล ในฐานะผู้รับผิดชอบดาเนินการด้านแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พร้อมนาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไปนั้น ในการนี้ ผู้รับผิดชอบดาเนินการรายงานสรุปการจัดทากลยุทธ์
ทางการเงินจากการวิเคราะห์ SWOT ของคณะนิเทศศาสตร์ ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT คณะนิเทศศาสตร์ ในรอบปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
จุดแข็ง
(S – Strengths)

- มีระบบและกลไกในการบริหารงาน และการทางานที่ชัดเจน โดยมีการนาวงจรคุณภาพมาใช้ในการควบคุม
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหาร (คณบดี) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานระดับคณะฯ ที่ชัดเจน
- นโยบายของคณะฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ การเรียนการ
สอน และการประกันคุณภาพ
- คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- อาจารย์และนักศึกษามีความเป็นกันเองทาให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- อาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดในศาสตร์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์อย่างครบครัน
- คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม มีชื่อเสียงในย่านฝั่งธนบุรี
- คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project- Based Learning ) ควบคู่กับการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีความร่วมมือทางวิชาการอย่างเข้มแข็งกับสถาบันในเครือข่ายตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
- คณะนิเทศศาสตร์ยังคงมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักเรียนมัธยมตอนปลายและนักศึกษาในคณะอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงจากผลการวิจัย

จุดอ่อน
(W – Weaknesses)

- อุปกรณ์การเรียน การสอนบางอย่างยังไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาและไม่ทันสมัย
- คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดารงตาแหน่งวิชาการและปริญญาเอก ซึ่งอิงตามเกณฑ์ สกอ.
- ค่าเทอมสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในย่านฝั่งธนบุรี

โอกาส
(O – Opportunities)

- ยังคงมีนักศึกษาสนใจเรียนในคณะนิเทศศาสตร์เนื่องจากนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่างหลากหลาย
- ความต้องการของสังคมยังคงมีอยู่ เนื่องจากธุรกิจสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัลมีการแข่งขันสูง
- สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์เข้ากับการทางานในสายอาชีพอื่น ๆ ได้
- การคมนาคมมีความสะดวกอย่างมากในการเดินทาง ทาให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะฯ

ภัยคุกคาม
(T - Threats)

- อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐมีที่ว่าง
ให้นักศึกษาเลือกเรียน ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยสยามต้องแข่งขันเพื่อแบ่งรับนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์
สูงขึ้น
- มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่อยู่ในย่านฝั่งธนบุรีมีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น
- การเดินทางโดยการขนส่งมวลชนมีความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกทางการเข้ารับ
ศึกษาสถาบันอื่นได้ง่ายขึ้น
- ทัศนคติเชิงลบของผู้ปกครองเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ ผู้ปกครองอาจต้องการให้เรียนในคณะ
อื่น ๆ

๔
จากการวิเคราะห์ SWOT คณะนิเทศศาสตร์ ในรอบปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในข้างต้น นามาสู่การกาหนดกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เป็นหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการจัดการศึกษา ที่ จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
หลักสูตรการเรียนการสอนและ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะทางวิ ช าการ และ ทันสมัย และมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนอง ต่อ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วิชาชีพสาหรับการประกอบอาชีพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน โดยสร้าง
กิจกรรมที่น่าสนใจสอดคล้องกับนโยบาย ของทาง
มหาวิทยาลัยที่เน้นด้านความประหยัด และคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพอาจารย์ ด้านทักษะการจั ดการ จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับ
ศักยภาพอาจารย์
เรียนการสอน ด้านคุณวุฒิ และด้านตาแหน่ง ทาง การอบรมเพิ่มความรู้เพื่อนามาใช้ในการสอน และ
วิชาการ
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการทางานวิจัย ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ ป ระกอบการประกั น คุ ณ ภาพ
และขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้การสนับการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการแก่อาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา เพื่ อ ให้ ค ณะสามารถเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และเป็ น จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการให้บริการ
งานบริการวิชาการแก่สังคม
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ให้กับชุมชน และสังคม วิชาการ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และตรงต่อความ
ภายนอก
ต้องการของชุมชน และสังคมภายนอก

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดาเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว
๓.๓ ความคืบหน้ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเพื่อรับนักศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ โดยให้แต่ละสาขากาหนดกิจกรรมดังกล่าว และดาเนินการ พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้เห็นความคืบหน้าในการดาเนินการนัน้
ผู้แทนแต่ละสาขารายงานความคืบหน้าในการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดดังกล่าว ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะนิเทศศาสตร์
ทั้งนี้ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการจัดทาระบบปฏิบัติการใหม่
มติที่ประชุม กาหนดเนื้อหาสาระในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยสะท้อนให้เห็นว่า “นักศึกษานิเทศศาสตร์ต้องสามารถ
ทางานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง” รวมถึงกาชับและเน้นย้าในเรื่องการรักษาอัตราการคงอยู่ของนัก ศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ขึ้นชั้นปีที่ ๒ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียนโดยผ่านการจัดกิจกรรมของชมรมถ่ายภาพ และภาควิชา ควบคู่กับการเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงอุปกรณ์ และสื่อการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มจากการแจ้งให้ฝ่ายรับสมัครให้ทราบ
ในเบื้องต้น
นอกจากนี้ กาหนดให้นักศึกษาเลือกภาควิชาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ โดยกาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายในสัปดาห์ที่ ๑๐ ของ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ภาควิชาได้ดูแลนักศึกษาได้อย่างเต็มที่
สาหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กาหนดให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. มอบหมายให้ อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ประสานงานและนานักศึกษาไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ
(ศาลายา)
๒. มอบหมายให้ ผศ.เวทิ ต ทองจันทร์ ประสานงานและนานักศึกษาไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วย
เทคโนโลยีและสื่อจัดแสดงต่าง ๆ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
๓. มอบหมาย อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ประสานงานและนานักศึกษาไปจัดกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่
ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการแต่ละท่าน นาเสนอโครงการดังกล่าวทั้ง ๓ โครงการ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒)

๕
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ นโยบายการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารสาหรับการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์
สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการปรับลดรายวิชาปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์
ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่จาเป็นต้องใช้ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น สามารถผลิตผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์ได้
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารสาหรับการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ ใน
การนี้ ประธานฯ เสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยจัดสรรเวลาในช่วง ๒ – ๓ สัปดาห์แรก สาหรับการเรียนการสอนในส่วนของ
การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในการผลิตผลงานดังกล่าว และต้องตระหนักว่า “นักศึกษานิเทศศาสตร์ต้องสามารถ
ทางานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง”
มติที่ประชุม กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่มีการมอบหมายงานนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ในการผลิตผลงาน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยจัดสรรเวลาในช่วง ๒ – ๓ สัปดาห์แรก สาหรับการเรียนการสอนในส่วนของ
การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในการผลิตผลงานดังกล่าว
นอกจากนี้ กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนโดยการนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใช้ในการ
เรียนการสอนดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะผู้เรียนทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารอีกประการหนึ่ง
๔.๒ แนวทางการจัดตารางสอน
สืบเนื่องจากรายงานสรุปจานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (รหัส ๕๔ – ๖๒) ซึ่งมีแนวโน้มลดน้อยลง ดังนั้น จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดตารางสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งรายวิชาในหมวดวิชาชีพของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความ
ใกล้เคียงกัน โดยต่างกันในส่วนของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา
มติที่ประชุม กาหนดแนวทางการจัดตารางสอนโดยจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกเป็นสารับ ทั้งนี้ให้อ้างอิงตามแผนการ
เรียนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
สาหรับการจัดตารางสอนนั้น ให้เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรฯ ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลัก โดยให้เทียบเคียง
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรก่อนการปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ส่วนรายวิชาเดิมที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ให้เปิดรายวิชาเดิม
โดยใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรเดิม
๔.๓ การปรับผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารของคณะนิเทศศาสตร์
สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มงานและสายการปฏิบัติงานนั้น
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารของคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ต่อไป
มติที่ประชุม กาหนดผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารของคณะนิเทศศาสตร์ ดังรายละเอียดหน้า ๖
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๑/๒๕๖๒) ใน วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

๖
ผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อธิการบดี
ดร.พรชัย มงคลวนิช

คณบดี
รศ. ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
สานักคณบดี
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
งานธุรการและสารบรรณ
น.ส.จิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
งานกิจการเฉพาะกิจ
อ.สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร
อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล
อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
อ.วณิชชา ภราดรสุธรรม
อ.ธนกร พฤกษชาติถาวร
งานตรวจสอบการเงินและ
วัสดุครุภัณฑ์
อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
งานเครือข่ายนิเทศศาสตร์
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อ.ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
ประสานงานกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและ
กรรมการภาคประชาชน
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์
อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล
อ.ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
งานวารสารวิชาการ
รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสว
งานระบบสารนิเทศ
ประชาสัมพันธ์ และศิษย์
เก่าสัมพันธ์
ผศ.เวทิต ทองจันทร์
อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
งานการส่งเสริมการตลาด
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
งานจริยธรรมและขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
อ.ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
อ.สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร
อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
งานระเบียนนักศึกษา
อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
งานตารางสอนและข้อสอบ
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หัวหน้าสาขาคณะนิเทศศาสตร์
รศ. ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
งานตามพันธกิจ
กลุ่มงานผลิตบัณฑิต
- งานวิชาเอกภาพยนตร์
อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ อ.สมคเน วรวิวัฒน์
อ.ประยุกต์ ศรีทองกูล อ.ณัฎฐพล อมรทัต
- งานวิชาเอกโทรทัศน์-วิทยุ
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์
อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข อ.สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร
- งานวิชาเอกสื่อดิจิทัล
ผศ.เวทิต ทองจันทร์ อ.สุริยะ ฉายะเจริญ
อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
อ.กัญฉกาจ ตระการบุญชัย
อ.ธนัช นนท์ขุนทด
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
อ.ปรเมศวร์ รัมยากูร อ.ศักรา ไพบูลย์
- งานวิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล
อ.ณัฐพล ชยุติรัตน์
- งานวิชาเอกการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารนวัตกรรม
อ.พลอยชนก วงศ์ภทั รไพศาล ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
ดร.ปณิธาร วงศาสุลักษณ์
- งานวิชาเอกสื่อสารการแสดง
อ.ชโลธร จันทะวงศ์ อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ
อ.วณิชชา ภราดรสุธรรม อ.อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
อ.ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ อ.ธนกร พฤกษชาติถาวร
- งานวิชาเอกหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
อ.ประกิจ อาษา
อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
อ.จารุณี วรรณศิริกุล อ.กฤติกา นพรัตน์
- กลุ่มงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
งานวิจัย
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์
อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข
งานสร้างสรรค์
อ.ชโลธร จันทะวงศ์ อ.สมคเน วรวิวัฒน์
ผศ.เวทิต ทองจันทร์
อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
- กลุ่มงานบริการวิชาการ
อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
อ.ธนัช นนท์ขุนทด
ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
- กลุ่มงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อ.วณิชชา ภราดรสุธรรม
อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ อ.อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
อ.ธนกร พฤกษชาติถาวร
- กลุ่มงานสหกิจศึกษา
อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์

งานประกันคุณภาพและพัฒนา
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
งานพัฒนาระบบ
- ระบบการเรียน
การสอนใน
ศตวรรษที่ 21
- ระบบการกากับ
ติดตาม
ตารางสอน และ
การประเมินผล
การเรียนการสอน
- ระบบการส่งเสริม
การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการและ
การศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก

งานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
งานควบคุมคุณภาพบัณฑิต
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
งานรับนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนา
และจัดการข้อเรียกร้องของ
นักศึกษาและอาจารย์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ
งานเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข
อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ
งานบริหารและพัฒนาอาจารย์
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
การเรียนการสอนและประเมิน
ผู้เรียน
อ.พลอยชนก วงศ์ภทั รไพศาล
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร
อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์
งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผศ.เวทิต ทองจันทร์
อ.กัญฉกาจ ตระการบุญชัย
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
อ.ณัฐพล ชยุติรัตน์

งานประกันคุณภาพระดับ
คณะวิชา
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
งานกากับดูแลการผลิต
บัณฑิต
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
งานการบริการนักศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษา
อ.ประกิจ อาษา
อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร
อ.ประยุกต์ ศรีทองกูล
อ.ณัฎฐพล อมรทัต
อ.ศักรา ไพบูลย์
อ.มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
ผศ.เวทิต ทองจันทร์
งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
งานบริการวิชาการแก่สังคม
อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
งานบริหารจัดการ
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
การวิเคราะห์ SWOT และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร
อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
การบริหารความเสีย่ ง
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
การจัดการความรู้
อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์
การกากับติดตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
งานการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตร
อ.จารุณี วรรณศิริกุล

