
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๕๘ น.  

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก แสนอาทิตย ์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ กรรมการ 
๗. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  แสนอาทิตย ์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ แทนอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ   สิงห์หนองสวง   ลาประชุม 
  คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง ลาประชุม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ   อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 



 
 

๒ 

 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๑ การบรรยาย เรื่อง “Outcome-based Education” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจ
พลพิทักษ ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
  ๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Exit Exam) 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ คะแนน และ CU-TEP ไม่น้อยกว่า ๔๕ คะแนน โดยให้นักศึกษาท าการ
ทดสอบก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาส าหรับการสอบในครั้งแรก 
๑.๒ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 มหาวิทยาลัยแจ้งก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยในเวลา 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ด าเนินการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ไปยังห้องปฐมนิเทศของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
หลังจากนั้นเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่
ปรึกษา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะนิเทศศาสตร์ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้อง ๑๒-๙๐๗ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมอบหมายอาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เป็น
ผู้ด าเนินการดังกล่าว 
๑.๓ การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียน 
 ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนเน้นย้ าให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยคณะฯ จะเปิด
ลงทะเบียนในรายวิชาที่ระบุไว้ตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ. ๒) โดยให้จัดท า มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ให้
สอดคล้องตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒ 
๑.๔  การเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจัดโครงการเสวนาทาง
วิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย “GE TALK: GE Online สไตล์ High-End” ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom ในหัวข้อต่อไปนี้ 

๑) “ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบกาจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์” วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๒) “จัดการการเรียนการสอน GE ออนไลน์อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z” วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
๓) “เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป: ประสบการณ์จาก มอ.” วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๔) “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL” วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 ในการนี้ ประธานฯ มอบหมายให้อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
๑) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล  
๒) อาจารย์ประกิจ อาษา  
๓) อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
๔) อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 

๕) อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ 
๖) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง  
๗) อาจารย์พลอยชนก แสนอาทิตย์ 
๘) อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๑.๕ การโฆษณารับจ้างท าผลงานทางวิชาการ 
 ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว ๐๒๓๓.๒(๒.๒๗)/ว๙๑๖ ลงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การโฆษณารับจ้างท าผลงานทางวิชาการ โดยได้ตรวจสอบพบว่า มีการโฆษณารับจ้างท าผลงาน
ทางวิชาการในเว็บไซต์เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
๗๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรา ๗๗ ก าหนดให้ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ดังนั้น จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบการจัดท าผลงานทางวิชาการอย่างเคร่งครัด และหากพบการกระท าความผิด
ดังกล่าวให้ด าเนินคดีกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างท าผลงานทางวิชาการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ รายงานสรุปแนวทางการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รายงานสรุปแนวทางการ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับการเปิดสอนครั้งต่อไป ดังนี้ 

กลุ่มวิชา จ านวนวิชาที่เปิดสอน มีการปรับปรุงเนื้อหา ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหา 
พ้ืนฐานวิชาชีพ ๑๓ ๘ ๕ 
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม ๑๗ ๖ ๑๑ 
การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล   ๒๐ ๔ ๑๖ 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล   ๔๘ ๓๒ ๑๖ 
รวม ๙๘ ๕๐ ๔๘ 

มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยตามศาสตร์ของ
รายวิชานั้น ๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาที่ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหา ทั้งนี้ อาจจะด าเนินการปรับปรุงโดย
พิจารณาปรับเปลี่ยนกรณีศึกษา และตัวอย่างประกอบ รวมถึงสื่อประกอบการสอนให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

๓.๒ สรุปผลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ 
จากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ โดยความร่วมมือของ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ก าหนด ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจัดในรูปแบบการ
ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom) นั้น ขอให้อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงาน
สรุปผลการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว  

อาจารย์ปิยะศักดิ ์ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งด าเนินการ
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีจ านวนบทความที่น าเสนอรวม ๔๙ บทความ ส าหรับการประเมินผลความพึงพอใจการจัดงานจาก
แบบสอบถามที่ผู้เข้าประชุมตอบกลับจ านวน ๕๐ ราย พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการภาคบรรยาย อยู่ในระดับมากที่สุด (๔.๗๕ คะแนน) และความพึงพอใจต่อการจัดการ
และการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (๔.๖๗ คะแนน) ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจที่มีคะแนนสูงสุด (๔.๘๐ คะแนน) ได้แก่ ๑) ด้าน
เนื้อหาการประชุมวิชาการ ๒) ด้านประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๓) รูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านทางโปรแกรม ZOOM 
และ ๔) ภาพรวมการจัดงานประชุมวิชาการผ่านทางออนไลน์ ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีคะแนนต่ าสุด คือ เอกสารประกอบการ
สัมมนา ทั้งนี้ ปัญหาที่พบในการด าเนินการ คือข้อจ ากัดของระบบการออกเช็คค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้พิจารณาค่าลงทะเบียนส าหรับการน าเสนอบทความในอัตราบทความละ ๒,๐๐๐ บาท ส าหรับ
บุคคลทั่วไป และส าหรับอาจารย์ที่สังกัดสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ที่น าเสนอบทความมากกว่า ๑ เรื่อง รวมถึงการ
พิจารณารูปแบบการจัดการประชุมวิชาการฯ โดยให้น าเข้าที่ประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ต่อไป 



๔ 
 

 
 

๓.๓ ความคืบหน้าและการทบทวนการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จากการก าหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์

ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง  ประธานกรรมการ 
๒) ดร.นิตยา เกิดแย้ม     กรรมการ 
๓) อาจารย์โสภิดา ทะสังขา     กรรมการและเลขานุการ 

 บัดนี้ ทางหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และบันทึกข้อมูลในระบบ CHE 
QA Online พร้อมทั้งน าส่งเล่มรายงานฯ ให้แก่ผู้ประเมิน และน าส่งไฟล์รายงานฯ ให้แก่ส านักประกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ในการนี้ ประธานฯ ในฐานะคณบดีและประธานหลักสูตรให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ “ระบบ” ซึ่งต้องพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ดังนี้ 

๑) องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวพันกัน 
๒) ความเกี่ยวพันหรือความสัมพันธ์มีรูปแบบอย่างไร 
๓) ใครเป็นกลไก หรือเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานขององค์ประกอบเหล่านี้ 
๔) ระบบที่ว่านี้มีลักษณะเปิดหรือปิด 
๕) ระบบที่สามารถมีเสถียรภาพได้ต้องมีความสมดุล ในกรณีเป็นระบบปิด เราเรียกสภาวะนี้ว่ามี Equilibrium 

(สภาพสมดุล/ดุลยภาพ) แต่ถ้าเป็นระบบเปิด ซึ่งสภาวะดังกล่าว เรียกว่า Equifinality 
๖) ระบบที่มีกลไกนั้นด าเนินการอย่างไร ซึ่งในที่นี้กระบวนการต้นแบบ คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 

มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้เตรียมความพร้อมและเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน 

๓.๔ สรุปผลการน าส่ง มคอ. ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
ตามท่ีคณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้น าส่ง มคอ.๓ ครบทุกรายวิชา โดยมีรายละเอียดและข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน 

จากบันทึกข้อความส่วนงานส านักอธิการบดี ที่ มส ๐๑๐๑/๑๒๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เชิญร่วมพิธีวางพวง
มาลาในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ 
น. ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยก าหนดให้มีผู้แทนของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน 
๑ - ๒ คน และนักศึกษา ๑ – ๒ คน รวมไม่เกิน ๓ – ๔ คนต่อหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมีพวงมาลาของสถาบันรวม
ไม่เกิน ๑๕ – ๑๖ พวง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมพิธีแก่ นางเพ็ญจิต วาณิชย์ไพศาล โทร. ๕๓๑๘ ภายในวันอังคารที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์เพ่ือเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ในฐานะคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ และอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้แทนอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ และนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ ๑ คน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 



๕ 
 

 
 

๔.๒ การพิจารณางบประมาณและสรุปแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
จากนโยบายมหาวิทยาลัยด้านการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณของ

คณะฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ในการนี้ ประธานฯ เสนอแนวทางการจัดท าแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณ โดยการจัดเป็นกลุ่มโครงการ/

กิจกรรม ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณก็ควรจัดอยู่ในกลุ่ม "งาน" เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการ 
มติที่ประชุม ก าหนดให้งบประมาณของรายวิชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวิทยากรนั้น จัดอยู่ในโครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามแผนงานที่ ๑ แผนผลิตบัณฑิต ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบัณฑิต/หลักสูตรที่ทันสมัย ซึ่งอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชม
จันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านแผนงานคณะนิเทศศาสตร์สรุปงบประมาณตามแผนงานฯ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

ประมาณ
การงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สร้างบัณฑิต/หลักสูตรที่ทันสมัย 

แผนงานที่ ๑ แผนผลิตบัณฑิต ๕ ๑๕๓,๘๐๐ 
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนานักศึกษา ๑๒ ๑๙๓,๓๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
สร้างองค์ความรู้ 

แผนงานที่ ๑ แผนส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

๕ ๒๖๔,๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างคนและระบบงาน 

แผนงานที่ ๑ แผนบริหารจัดการ ๓ ๓๕,๐๐๐ 
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

๓ ๒๓,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างเสริมคุณภาพไทย 

แผนงานที่ ๑ แผนบริการวิชาการ ๔ ๒๑,๘๐๐ 
แผนงานที่ ๒ แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑ ๓๔,๐๐๐ 

รวม 
๗  

แผนงาน 
๓๓ 

โครงการ 
๗๒๕,๐๔๐ 

บาท 

๔.๓ การก าหนด Program Learning Outcome (PLO) 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO : Program learning outcome) 
ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO : Program learning 
outcome) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับวิชา (CLO : Course learning outcome)  
 ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนก าหนด PLO ในแต่ละรายวิชาที่สอน โดยต้องระบุได้ว่านักศึกษาเรียน
ในรายวิชานั้น ๆ แล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง โดยต้องก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการวัด/ประเมินผล ผลลัพธ์ที่ได้ และหัวหน้า
สายงานจะเป็นผู้สรุปผลลัพธ์ของผู้เรียนในแต่ละปี 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาพิจารณา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับวิชา (CLO : Course 
learning outcome) เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการจัดการความรู้ (KM) เรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO : 
Program learning outcome) ต่อไป  



๖ 
 

 
 

๔.๔ การจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จากการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดให้หลักสูตรและคณะวิชารายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่ง

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : 
TQF) และมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ๑) บุคคลผู้เรียนรู้ (Learner Person) ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovative Co-creator) และ ๓) ผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ดังกล่าว 

มติที่ประชุม มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑) มอบหมายอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ออกแบบบันทึกผลงาน/กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) และมาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ๑) บุคคลผู้เรียนรู้ (Learner Person) ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-
creator) และ ๓) ผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 

๒) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (รหัส ๑๔๐-xxx) รับผิดชอบการ
จัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ 

๓) มอบหมายให้ภาควิชารับผิดชอบรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๓ ปีที่ ๔ และปีเกินที่สังกัดภาควิชานั้น ๆ 

 
  ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๙/๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๕๘ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


