รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ 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. อาจารย์ประกิจ
อาษา
๗. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
๘. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๑๐.อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ
๒. อาจารย์กัญฉกาจ

ศรีเพ็ชร
ตระการบุญชัย

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

ลาออก
ลาออก

๒
เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ไม่มี เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย กาหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑.๒ สรุปจานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รหัส ๕๔-๖๒
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบติดตามจานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปจานวน
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รหัส ๕๔ – ๖๒ รวม ๔๔๘ คน โดยจาแนกตามสาขาและปีที่เข้าศึกษาได้ ดังนี้
สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
การประชาสัมพันธ์
(หลักสูตร ๖๒ การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารนวัตกรรม)
การโฆษณา
(หลั ก สู ต ร ๖๒ การโฆษณาและ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล)
สื่อดิจิทัล
วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

จานวนนักศึกษาจาแนกตามปีการศึกษาที่เข้า (คน)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๕
๑
๓
๑๑
๕
๑
๑
๑
๘
๘
๗
๑๑
๑๒
-

๒

-

๑๑

๑๒

๓๓

๑

๑

๓
๔

๖
๕

๘
๕

๑๐
๒๙

รวม
(คน)
๕
๒๐
๔๙

๑๑

๑๐

๒๘

๑๐๗

๑๒

๑๙

๘๕

๕๘
๑๙๐

๑๒๕

๑๙
๔๔๘

ภาพยนตร์ ภาพยนตร์

๑๖

๑๖

โทรทัศน์ โทรทัศน์

การสื่อสารการแสดง
รวม

๑
๒

๕

๘

๓
๒๖

๓
๓๙

๓
๙๔

๒๑
๔
๗๖

๗
๕
๗๓

จากข้อมูลดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้สาขาวิชาต้นสังกัดติดตามนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ
๒๕๕๕ ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา เพื่อดาเนินการขยายเวลาเรียนตามระเบียบฯ เนื่องจากระยะเวลาเรียนครบ ๘ ปี ตามรอบ
เวลาที่กาหนดในหลักสูตร และให้เฝ้าระวังกลุ่มนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ด้วย
๑.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานฯ แจ้งย้าให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่
เปิดใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ว่าเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับสภาพการณ์ทางสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากตามหลักสูตรกาหนดกลุ่มวิชาชีพบังคับ ๙ หน่วยกิต เป็นรายวิชาโครงงานทั้งหมด รวม
๓ รายวิชา ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาที่เหมาะสมและตรงตามความสนใจของตนเองได้มากขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถลดปัญหาการเทียบโอนรายวิชาในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตอีกด้วย
๑.๔ โครงการจิตอาสาคณะนิเทศศาสตร์
คณะฯ กาหนดจัดโครงการจิตอาสาคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ให้แก่ชุมชนย่านสะพานพระราม ๘ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ภายใต้การดาเนินการของ
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร และอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล โดยมีผู้ร่วมดาเนินการเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต (World Economic Forum)
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมบริจาคของขวัญสาหรับเด็กในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ณ ห้องคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

๓
๑.๕ กีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์
อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ แจ้งความคืบหน้าการดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดยกาหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกีฬา
และวันจัดกิจกรรมที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
๑.๖ กิจกรรมประลองความสามารถของนักศึกษาด้านการถ่ายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมประลองความสามารถของนักศึกษาด้านการถ่ายภาพร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรม ซึ่งในเบื้องต้นกาหนดให้จัดกิจรรมประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
๑.๗ โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะประธานกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งกาหนดการจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...
จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอความร่วมมือให้แต่ละภาควิชาแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๑.๘ นิเทศต้นแบบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่มีความสามารถทั้งทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ รวมถึงความสามารถพิเศษอื่น ๆ อาทิ กีฬา นาฏศิลป์ ขับร้อง และ ดนตรี เป็นต้น ภายใต้ชื่อ “นิเทศ
ต้นแบบ” เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชา โดยมอบหมายให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ออกแบบสารวจข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้แต่ละภาครวบรวมและนาส่งให้เรียบร้อย
๑.๙ การจัดประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง”
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจั นทร์ ได้รั บเชิญเป็นประธานจัดการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์ คลองบางหลวง” จาก
สานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓
และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ โดยมีเงินรางวัลรวม
๓๒,๐๐๐ บาท จัดประกวด ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวน และประเภทประชาชนทั่วไป ติดตามรายละเอียดโครงการ
ได้ที่เฟซบุ๊กสานักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistrictOffice และติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๗ ๒๘๐๑
ต่อ ๖๖๓๕ ถึง ๖๖๓๖ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจด้านการถ่ายภาพเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
๑.๑๐ หลักสูตร Data Science
จากที่ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดทาหลักสู ตร
ทางด้าน Data Science
๑.๑๑ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
งบประมาณ
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ ใช้จริง
การจัดทา ส.ค.ส. ประจาปี ๒๕๖๓
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
โครงการประลองความสามารถด้านสหกิจศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

๔
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
จากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เรื่องการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๒ นั้น กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดาเนินการ และนาส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ
มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ไปยังภาควิชาต้นสังกัดภายในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมและนาเข้าพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชาได้นาส่งครบทุกรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย
๑) แบบบันทึกคะแนน ๒) แบบการตัดเกรดและผลการพิจารณาระดับคะแนน ๓) มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ ๔) สรุปผลประเมินคุณภาพ
การสอนโดยนักศึกษา ๕) แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา และ ๖) เอกสารประกอบการสอน
ในการนี้ มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณาตามกลุ่มรายวิชา ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ พิจารณารายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพการสื่อสารการ
แสดง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พิจารณารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และกลุ่ม
วิชาชีพการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
๓. ดร.มนฤดี ธาดาอานวยชัย พิจารณารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล และกลุ่มวิชาชีพ
ภาพยนตร์
๔. ดร.องอาจ สิงห์ลาพอง พิจารณารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพสื่อดิจิทัล และกลุ่มวิชาชีพโทรทัศน์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ สรุปผลกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์
ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งกาหนดจัด
กิจกรรมในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ตลอดจนการสานสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในคณะนิเทศศาสตร์ โดยเสนอให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน การแลก
ของขวัญ และการมอบรางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้แก่อาจารย์นั้น
สืบเนื่องจาก สานักงานอธิการบดีมีบันทึกข้อความ ที่ มส ๐๑๐๕/ ว ๒๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเข้าร่วม
ประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งกาหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ซึ่งกาหนดการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะฯ ดังนั้น จึงปรับเลื่อนวันจัดกิจกรรมจากเดิม
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ซึ่งบัดนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็ จสิ้ น
เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในคณะนิเทศศาสตร์ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า
สาหรับกิจกรรมการมอบรางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้แก่อาจารย์ นั้น จาแนกเป็น ๗ ประเภท
รางวัล ดังนี้
๑. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล และ อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร
๒. รางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์
๓. รางวัลผลงานการบริการวิชาการดีเด่น ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
๔. รางวัลผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลดีเด่น ได้แก่ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
๕. รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น (การตีพิมพ์บทความในวารสารภายนอก) ได้แก่ อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
๖. รางวัลผลงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม
๗. รางวัลผลงานด้านกิจกรรมพิเศษดีเด่น ได้แก่ อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร และ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการสาน
สัมพันธ์อันดีของบุคลากรในคณะนิเทศศาสตร์

๕
๓.๓ ความคืบหน้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๖ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีมติมอบหมายให้
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยปรั บ ให้ มีความสอดคล้ องกับคุณลั กษณะบัณฑิตที่กาหนดไว้ใน มคอ.๒ นั้น บัดนี้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลฯ แล้วเสร็จพร้อมนาส่งสานั กประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กาหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดวันนาส่งแบบสอบถามภาวะการมีงานทา
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมายังคณะวิชาเพื่อรวบรวมส่งสานักประกันคุณภาพฯ
มติที่ประชุม รับทราบ และกาหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาขาวิชานาส่งแบบสอบถามภาวะการมีงานทา และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่งสานักประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสรุปแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
ตามที่ คณะฯ ได้ดาเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ทบทวนการดาเนินการของคณะฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ รวบรวมผลการ
ดาเนินงานและสรุปแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ต่อไป
๔.๒ การกาหนดตารางสอนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยภาระงานด้านการจัดการเรียนสอนซึ่งเป็นพันธกิจหลักของหลักสูตร และคณะวิชา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดตารางสอนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
มติที่ประชุม กาหนดแนวทางการจัดตารางสอนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้จับคู่รายวิชาในกลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ และ กลุ่มรายวิชาชีพสาหรับชั้นปีที่ ๑ กับชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๒ กับชั้นปีที่ ๔ ทั้งนี้
เพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนซ้าซ้อน
๔.๓ การตรวจสอบการดาเนินงานระดับหลักสูตร และคณะวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วาระที่ ๓.๓ ความคืบหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๗ การกาหนด
ผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและบันทึกรายงานการ
ตรวจสอบการด าเนิ นงานระดั บหลั กสู ตรและคณะวิ ชาตามแบบที่ ส านั กประกั นคุ ณภาพฯ ก าหนด โดยให้ น าเข้ าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา
ทบทวนข้อมูลและเรียบเรียงก่อนนาส่งสานักประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่กาหนด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบ
รายงานฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล รวบรวมและเรียบเรียงเพื่อนาส่งสานักประกัน
คุณภาพตามเวลาที่กาหนด ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๒/๒๕๖๓) ใน วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

