
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนเิทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๒๓ น. 

ณ ห้องประชมุคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร ์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ กรรมการ 
๗. อาจารย์เอกสิทธิ ์ อวยชัยวัฒน ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร ์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ไม่มี 
 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ ์ ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักด์ิสกุล ลาออก 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรต ิ ศรีเพ็ชร 

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้



๒ 
 

 
 

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
 ไม่มี เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  

๑.๒ พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
 ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยามแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๒ โดยกิจกรรมในพิธีประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
การถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีท าบุญตักบาตรรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป) ในวันพุธ
ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ในการนี้ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ส่ง
ผู้แทนคณะฯ ประกอบด้วย อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 นอกจากนี้ ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมยังแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ในวันพุธที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๑.๓ การเก็บข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 
 จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในส่วนของความร่วมมือ
ทางวิชาการ และความร่วมมือจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยก าหนดให้บันทึกข้อมูลของ
นักวิชาการ/นักวิชาชีพ และผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ (กรณีสหกิจศึกษา) ตามรายละเอียด ต่อไปนี ้

๑) ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ  
๒) ต าแหน่งงาน 
๓) ที่อยู่/ที่ตั้งของสถานประกอบการ 

๔) หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
๕) อีเมล (e-mail)

 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเครือข่ายฯ ดังกล่าว จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านเตรียม
ข้อมูลตามที่ระบุให้พร้อม 

๑.๔ โครงการบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 การจัดโครงการบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน ๒ 
กิจกรรม ดังนี้  

๑. โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ถือใบ ใส่หมวก” จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร ๑๒) และวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดนวลนรดิศ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ 
คน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลงานของนักศึกษาในรายวิชาโครงงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และสถาบนัยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) 

๒. โครงการ "ภารกิจมอบของขวัญให้โลก Greenery Challenge" ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เพราะปัญหาขยะ เป็นปัญหา
ระดับชาติ การลดปริมาณขยะจึงเป็นเรื่องส าคัญ” จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยด าเนินการร่วมกับทีม
วิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาด ส านักงานเขตภาษีเจริญ จัดสัมมนา หัวข้อ “ภารกิจมอบของขวัญให้โลก Greenery 
Challenge” เพื่อให้ความรู้เรื่องแก่นักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ การน าขยะบางประเภทกลับมาสร้างประโยชน์ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การเลือกใช้ภาชนะจาก
ธรรมชาต ินอกจากการบรรยายให้ความรูด้ังกล่าว ยังมีกิจกรรมในรูปแบบเวิร์กชอป และการตอบค าถามชิงรางวัล  

๑.๕ ผลงานนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ 
 นายสรรพศิริ สิทธินันทวัฒน์ เลขทะเบียน ๕๘๐๔๖๐๐๓๔๖ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาโทรทัศน์ (ทีม A Thirst) 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง LEFT ในโครงการประกวดหนังสั้น ๑๓๐ ปี หลังคาแดง ภายใต้หัวข้อ 
“ภาวะซึมเศร้า” ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 



๓ 
 

 
 

๑.๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการตลาด 
 มหาวิทยาลัยสยามท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการตลาด ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาคาเรดิโอ 
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันทางด้านการด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา เพิ่มทักษะด้าน
สื่อสารมวลชนให้แก่นักศึกษา รายการบันเทิง และเป็นสื่อทางการตลาด มีก าหนดระยะเวลา ๒ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๑.๗ คู่มือส าหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะส าหรับนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ 
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดส่งคู่มือส าหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะส าหรับนักสื่อสารมวลชน
รุ่นใหม่ โดยน าส่งมายังคณะฯ จ านวน ๒ เล่ม รายละเอียดตาม หนังสือ ที่ อว ๘๑๐๐/ ว ๐๕๐๗๗ จาก ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง จัดส่งคู่มือส าหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะส าหรับนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเรื่อง “การ
วิจัยและพัฒนาสมรรถนะและระบบประเมินสมรรถนะส าหรับบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่” ด้วยทุนอุดหนุนจาก กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส) 
๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี ้

เรื่อง/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัต ิ ใช้จริง 

การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และค่าตอบแทนกรรมการฯ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
โครงการสัมมนาการสื่อสารการแสดงสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
การเข้าร่วมฝึกอบรม Work-based Education: How to Practice?  ๖,๒๐๐ ๖,๒๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๔,๒๐๐ ๒๔,๒๐๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร ์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒ วาระที่ ๓.๓ เรื่องการทบทวนการเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีมติ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชุดเดิมตามที่เสนอไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์  ประธานกรรมการ  
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวภิัชน ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารย์ปัทมวดี จารุวร กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์  กรรมการและเลขานุการ 
๗. หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้านการสื่อสาร พร้อมทั้ง เสนอให้
แต่งตั้งที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้านการสื่อสารเพิ่มเติม ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.มนฤดี ธาดาอ านวยชัย และ 
ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 



๔ 
 

 
 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสยามได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีการปรับลดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
วิชาการตามทีค่ณะวิชาเสนอไว้จ านวน ๓ ท่าน  

ดังนั้น ตามประกาศฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ จึงประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ ์ ประธานกรรมการ  
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน ์ กรรมการ 
๓. ดร.มนฤดี ธาดาอ านวยชัย กรรมการ  
๔. ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง กรรมการ 
๕. คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์  กรรมการและเลขานุการ 
๖. หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้
๑. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการวัดผล

และประเมินผลการศึกษาให้มีคุณภาพทั้ งมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. พิจารณากลั่นกรองเพื่อการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
๓. พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ โครงการ QA สัญจร 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น โดยมีบันทึกข้อความ ที่ สน ๐๓๐๗/๗๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการ QA สัญจร เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการด าเนินงานองคณะวิชาและ
หลักสูตรในรอบครึ่งปีการศึกษาเพื่อให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะอันน าไปสู่การพัฒนา ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
พัฒนาให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ โดยขอให้หลักสูตรและคณะวิชากรอกข้อมูลในแบบตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Checklist) ประจ าภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๒ (ตามแบบที่ก าหนด) และขอให้คณะวิชารวบรวมของทุกหลักสูตรและคณะวิชาจัดส่งมายังส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนัน้ จึงขอให้ที่ประชุมทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ ์
 ในการนี้ ทางคณะฯ ได้แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คือ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ในการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันเวลาที่ก าหนด  
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นผลงานทางวิชาการ ซึ่งจากการส ารวจพบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพียง ๑ คน เท่านั้น 
ที่ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานวิชาการจะไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ดังนั้น จึง
ก าหนดให้น าเสนอบทความวิชาการทางวารสารนิเทศสยามบริทัศน์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ ซึ่งก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่เดือน
มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 



๕ 
 

 
 

๓.๓ ความคืบหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒ วาระที่ ๓.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดย
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๗ การก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานฯ ระดับหลักสูตรและ
คณะวิชา ตามแบบรายงานการตรวจสอบการด าเนินงานระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
(ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘) และแบบรายงานการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะวิชา 
ภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๒ ตามล าดับ เพื่อน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๑ โครงการ QA สัญจร ซึ่งมีการเลื่อนก าหนดการส่งรายงานการตรวจสอบการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา จากเดิมวันที่ ๑๑ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ตามล าดับ เป็น วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น 
จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดเวลาในการน าส่งข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งระดับหลักสูตร และคณะวิชา เพื่อรวบรวม เรียบเรียง 
และน าส่งส านักประกันคุณภาพฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๗ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและบันทึกรายงาน
การตรวจสอบการด าเนินงานระดับหลักสูตรและคณะวิชาตามแบบที่ส านักประกันคุณภาพฯ ก าหนด โดยให้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ 
๔ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาทบทวนข้อมูลและเรียบเรียงก่อนน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
๓.๔ สรุปผลการส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๑ การก าหนดวันส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าส่ง
ข้อสอบฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาในวันศุกร์ที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ น้ัน  
 บัดนี้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าส่งข้อสอบฯ ตรงตามเวลาที่ก าหนดครบทุกรายวิชา และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๕ สรุปผลกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ตามที่ คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ 
ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยจ าแนกเป็น ๗ กลุ่มสาขา ทั้งนี้ให้แต่ละสาขาส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาแยกตามประเภท
รายงาน ซึ่งประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงาน ๒) โครงงาน และ ๓) วิจัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมงานด้านสหกิจศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดย
สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวชิาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ ดังนี ้

๑. ประเภทรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และ สาขาการโฆษณา 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สาขาโทรทัศน ์

๒. ประเภทรายงานการจัดท าโครงงาน 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาการประชาสัมพันธ์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สาขาการโฆษณา 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาสื่อดิจิทัล และสาขาภาพยนตร์ 

๓. ประเภทรายงานการวิจัย 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาการโฆษณา 

มติที่ประชุม รับทราบและก าหนดให้จัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงานทุกชั้นปี เพื่อเป็นการ
ทวนผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนดจัดในภาคการศึกษาที่ ๑ ยกเว้นโครงงานชั้นปีที่ ๔ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
ดังนั้นจึงก าหนดจัดกิจกรรมประลองความสามารถฯ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ก่อนสอบกลางภาคการศึกษา 
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๓.๖ สรุปผลการจัดกิจกรรมสยามนิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานสยามนิทัศน์ วันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ 
ดังนี ้

๑. รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย  
๑.๑ Comm Arts Fashion Show (การแสดงแฟชันโชว์สื่อสารผ่านถ้อยค า) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รายวิชาสื่อสารการ

แสดง (๑๔๐-๑๖๒) ซึ่งเป็นแสดงออกทางความคิดและศิลปะการสื่อสารผ่านการแต่งกายและท่าทาง โดยจัดการ
แสดงในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันละ ๒ รอบ ได้แก่ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.   

๑.๒ Comm Arts Photo Contest (การถ่ายภาพสื่อสารกับข้อความโดนใจ) โดยนักศึกษาชั้นปีที่  ๓ และชั้นปีที่ ๔ 
รายวิชาการสื่อสารการตลาดผ่านอินสตาแกรม (๑๔๓-๓๐๖) และรายวิชาการออกแบบจัดหน้าและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
(๑๔๖-๓๔๔) โดยการออกแบบป้ายข้อความขนาด A3 (๔๒ x ๒๙.๗ เซนติเมตร) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรม "ถ่ายภาพสื่อสารกับข้อความโดนใจ" โดยก าหนด # (Hash tag) ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของ Metadata Tag ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน Social Media ต่าง ๆ โดยใช้  #SiamNitouch2019 
#CASiamU และ #OneActArts เพื่อหาผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับการกดถูกใจ (Like) มากที่สุด 

๑.๓ Comm Arts Station (ฐานการเรียนด้านนิเทศศาสตร)์ โดยคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งแบ่งฐานการเรียนรู้ดังนี ้
๑) ฐานการเรียนรู้ "โครงการขับขี่ปลอดภัย ถือใบ ใส่หมวก" เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวางแผน การจัดกิจกรรม กลยุทธ ์ขั้นตอน
การท างาน ฯลฯ และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม 

๒) ฐานการเรียนรู้ "อบรมสติกเกอร์ไลน์" เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงาน
กราฟิกเพื่อการสื่อสาร และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น เช่น การตกแต่งภาพถ่าย การวาดภาพกราฟิก เป็นต้น ตลอดจน
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม  

๓) ฐานการเรียนรู้ "การอบอุ่นร่างกายเพื่อการแสดง" เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
แสดงด้วยการปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติต่าง ๆ  รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

๒. งบประมาณ จ านวน ๑๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
๓. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๐๐ คน จาก ๑๖ สถาบัน ประกอบด้วย 

๓.๑ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา  จ านวน ๑  คน 
๓.๒ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน ๑ คน 
๓.๓ โรงเรียนสตรีวิทยา จ านวน ๑  คน 
๓.๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี จ านวน  ๒ คน 
๓.๕ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จ านวน ๓ คน 
๓.๖ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ านวน ๓ คน 
๓.๗ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จ านวน  ๕ คน 
๓.๘ โรงเรียนศึกษานารี จ านวน ๗ คน 
๓.๙ โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ จ านวน ๘ คน 
๓.๑๐ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จ านวน ๙ คน 
๓.๑๑ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จ านวน ๑๐ คน 
๓.๑๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) จ านวน  ๔๒  คน 
๓.๑๓ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จ านวน ๗๕ คน 
๓.๑๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จ านวน ๔ คน 
๓.๑๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จ านวน  ๕ คน 
๓.๑๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน จ านวน ๒๔ คน 
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มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานการจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป 

๓.๗ สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์) 
 ตามที่ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ และอาจารย์
สมเกียรติ ศรีเพ็ชร น านักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๙๐ คน ไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีและสื่อจัดแสดง
ต่าง ๆ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น สามารถสรุปผลการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ดังนี้ 

๑. เป็นกิจกรรมการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทยที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

๒. เป็นกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ และวิชาการบูรณาการทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
การสื่อสารเข้ากับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนักศึกษาสามารถเผยแพร่กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ผ่านสื่อออนไลน ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาด ภายใต้ #ทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

๓. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามทั้งในส่วนของนักศึกษาด้วยกันเอง และระหว่างคณาจารย์กับ
นักศึกษา  

 ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในครั้งนี้ คือ การเดินทาง เนื่องจากก าหนดให้นักศึกษาเดินทางด้วยตนเอง โดยมีจุด
จัดพบที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งในการนี้ นักศึกษาได้รวมกลุ่มและเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อนต่างกลุ่มยังมีไม่มากเท่าที่ควร  
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้จัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเพื่อการพัฒนานักศึกษาต่อไป โดยให้วางแผนและน าเสนอ
โครงการ/กิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์รถรับ-ส่งนักศึกษาในการทัศนศึกษา เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาในระหว่างการเดินทาง 

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  ก าหนดวันส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
 ด้วย ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยก าหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง
ก าหนดการประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการ และน าส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ 
มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ไปยังภาควิชาต้นสังกัดภายในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมและน าเข้าพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔.๒  การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
ด้วย มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อผลในการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนและก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการสอน
ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท าแบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ตามหลักการดังนี้ 

๑. ควรก าหนดข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพการเรียน (พฤติกรรม) ของนักศึกษาใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การเข้าเรียนตรง
เวลา การให้ความส าคัญต่อรายวิชา และความพึงพอใจต่อการสอน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการเรียน 
(พฤติกรรม) ของนักศึกษากับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
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๒. ควรให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการสอน เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล  

๔.๓ กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาซึ่งรายได้ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ วาระที่ ๑.๒ เรื่องแนวทางการจัดบริการวิชาการที่น ามาซึ่งรายได้ โดยแจ้งว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
สนับสนุนให้คณะวิชาจัดบริการวิชาการที่น ามาซึ่งรายได้ โดยคระวิชาสามารถด าเนินการภายใต้ความความช านาญของคณะ
วิชาและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดด้วยรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประชุม การสัมมนา ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะน ามาซึ่งรายได้ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย โดยทุกคณะวิชา
สามารถวางแผนโครงการบริการวิชาการและน าเสนอเพื่อขออนุมัติด าเนินการได้ โดยขอให้ทุกคณะวิชาประชุมวางแผนเพื่อ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยใช้ความรู้ความช านาญของคณาจารย์ภายในคณะวิชา หรือจัดขึ้นในรูปแบบของการบูรณา
การโดยร่วมมือกันระหว่างคณะวิชา” ทั้งนี้ ก าหนดติดตามความคืบหน้าในการประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอกิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาซึ่ งรายได้ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ในการประชุมเดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ ต่อไป  
มติที่ประชุม ก าหนดกิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาซึ่งรายได้ในรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านนิเทศศาสตร์ 
อาท ิการถ่ายภาพ การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ และการเขียนบทละคร-ภาพยนตร์ เป็นต้น 

๔.๔ การทบทวนการแต่งกายของอาจารย์ 
 ด้วย มหาวิทยาลัยมีการก าหนดระเบียบการแต่งกายของบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาทบทวนและก าหนดแนวปฏิบัตใินประเด็นการแต่งกายของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร ์
มติที่ประชุม ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนแต่งกายให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น โดยอาจารย์ผู้หญิงให้แต่งกายให้สุภาพมิดชิด 
ส่วนอาจารย์ผู้ชายควรให้ชายเสื้อใส่ในกางเกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการสอน การปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ และ
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

๔.๕ การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ 
 การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะนิเทศศาสตร์ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการสานสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในคณะนิเทศศาสตร์ 
โดยเสนอให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน การแลกของขวัญ และการมอบรางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้แก่อาจารย ์ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการที่เสนอ โดยมอบหมายให้อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ และอาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทร
ไพศาล เป็นผู้ประสานงานดังกล่าว โดยก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมฯ ดังนี ้

๑. ก าหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 
๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๒. การมอบรางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่อาจารย ์
๓. การรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดเตรียมอาหาร ท่านละ ๓๐๐ บาท โดย

ให้ช าระเงินดังกล่าวที่ นางสาวจิตราทิพย ์บุญพิทักษ์ และอาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๔. การแลกของขวัญ ก าหนดกติกาการแลกของขวัญ ดังนี้ 

๓.๑ ธีมของของขวัญ คือ โละแลก โดยทุกท่านไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่ แต่ให้น าของที่มีอยู่เดิมซึ่งไม่ได้ใช้ หรือ
ของที่เห็นว่าสามารถน ามาแลกแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากกว่า  

๓.๒ ธีมการห่อของขวัญ คือ รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากกระดาษหรือวัสดุ
ที่ใช้ในการห่อของขวัญ จึงก าหนดใหไ้ม่ต้องห่อของขวัญที่น ามาแลก 



๙ 
 

 
 

๓.๓ ราคาของขวัญไม่ก าหนด ขึ้นอยูก่ับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล 

๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาขอความร่วมมือคณะวิชา/หลักสูตรในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี ้
 ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยการติดตามให้ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย
ร้อยละ ๒๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.๑ จะต้องปรับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่
ประกาศไว้ใน มคอ.๑  ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่มี มคอ.๑ สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา (www.qa.siam.edu) และน าไปปรับให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 
 ๒. ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  โดยการตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานท าในระบบออนไลน์ของ สกอ. ผ่านทางเว็บไซต์ www.employ.mua.go.th ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูล
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา   
 ทั้งนี้  ส านักประกันคุณภาพฯ ขอให้คณะวิชา/หลักสูตรแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ และส่งแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และด าเนินการติดตามข้อมูลดังกล่าวส่งมายังส านักประกันฯ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เป็นผู้ประสานงานหลัก และทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยปรับให้มีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒  
 ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีมติเสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ าแนกตามสาขา ดังนี ้

๑. สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
๒. สาขาการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๓. สาขาการโฆษณา ได้แก่ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน ์
๔. สาขาสื่อดิจิทัล ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
๕. สาขาโทรทัศน์ ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๖. สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ อาจารย์มนต์ศักด์ิ เกษศิรินทร์เทพ 
๗. สาขาการสื่อสารการแสดง ได้แก่ อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร 

 
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑/๒๕๖๓) ใน วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๒๓ น. 
 
  รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารยจ์ารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


