
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๔๗ 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. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. 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. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๗. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
       ไม่มี 

  คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา ลาประชุม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ชญาณ ี ฉลาดธัญญกิจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 



๒ 
 

 
 

เริ่มประชุม ๑๐.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๑ การบรรยาย เรื่อง “Outcome-based Education” โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัย
สยาม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๑.๑.๒ แจ้งจ านวนรับนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปรับเป็นจ านวน ๕๐ คน จากเดิม 
๓๐๐ คน  
๑.๒  การก าหนดส่งตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
 เลขาฯ แจ้งก าหนดการส่งตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ภายในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดย
ก าชับให้แต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนในรายวิชาโครงงานด้วย ทั้งนี้ภายหลังที่นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงานแล้ว ภายใน
สัปดาห์ที่ ๔ ของการจัดการเรียนการสอน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งต่อคณะวิชาเพ่ือจัดท าประกาศต่อไป 
๑.๓ การก าหนดส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓  
 เลขาฯ แจ้งก าหนดการส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดย
รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (รหัส ๑๔๐-xxx) มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่งที่คณะวิชา
โดยตรง ส่วนรายวิชาให้ในกลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่มวิชาชีพเลือกนั้น มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชารวบรวมและ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในแต่ละวิชาก่อนน าส่งคณะฯ เพ่ือให้คณบดีพิจารณาและลงนาม 
๑.๔ การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น 
 ผลงานสหกิจศึกษาของนางสาวธนัชชา เตชะปัญญาชัย หัวข้อ การผลิตสื่อสุขภาพ รูปแบบสื่อเคลื่อนไหว 
(Animation Media) เรื่อง หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลับท าอย่างไรดี ของกองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ: Production of Health Media Animation Media Format about Nu Fai Caring & 
Health Warning Insomnia ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเข้า
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับภาคกลางตอนล่าง 
๑.๕ การขออนุมัติผ่อนผันค่าเทอมนักศึกษา 
 ด้วย นายณัฐพล ทองไล เลขทะเบียน ๖๒๐๔๖๐๐๐๔๖ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้เขียนค าร้องทั่วไปขอผ่อน
ผันค่าเทอม ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เนื่องจากทางบ้านมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค้างช าระ
ค่าเทอมเป็นจ านวนเงิน ๒๔,๕๒๕ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยขอผ่อนจ่ายเดือนละ ๖,๑๒๓ บาท 
(หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ในการนี้ ทางคณะฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ ที่ มส ๐๒๐๕/๓๓ ลงวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียนอธิการบดี เรื่องขออนุมัติผ่อนผันค่าเทอมนักศึกษา โดยท่านอธิการบดีลงนามและให้น าเสนอ
คณะกรรมการที่ได้ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนให้แกน่ักศึกษาชาวจีน 
 ตามที ่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะนิเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวจีนนั้น ในการนี้ อาจารย์
ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะผู้ประสานงานรายงานความคืบหน้าดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการ
จัดท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และเพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินการดังกล่าว อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ จึงรายงาน
ความคืบหน้า ซึ่งบัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกันนี้จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทบทวน ตรวจสอบ 
และพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนการศึกษาที่เสนอ ส าหรับการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชานั้น ให้ค านึงถึงรายชื่อ
ผู้สอนเดิมตามที่ระบุในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา และมอบหมาย อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ จัดท าแผนการศึกษา
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัย Guangxi Vocational College of Performing Arts และน าส่ง อาจารย์แครี 
(ผู้ประสานงาน) เพ่ือด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

๓.๒ การก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ตามที่คณะนิเทศศาสตร์ก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตก าหนดวันประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และคณะนิเทศศาสตร์ก าหนดวัน
ประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะวิชา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว โดยปรากฏผลการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย   

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง  ประธานกรรมการ 
- ดร.นิตยา  เกิดแย้ม    กรรมการ 
- อาจารย์โสภิดา ทะสังขา    กรรมการและเลขานุการ 

จากการด าเนินการข้างต้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้วยคะแนน ๔.๑๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยองค์ประกอบที่ ๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต “ผ่าน”ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) การด าเนินงานระดับดีมาก มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่  
- องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต  คะแนน ๔.๘๓ 
- องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  คะแนน ๔.๒๕ 

๒) การด าเนินงานระดับดี มี ๓ องค์ประกอบ ได้แก ่
- องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา  คะแนน ๓.๖๗ 
- องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  คะแนน ๓.๙๐ 
- องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คะแนน ๔.๐๐ 

๒. คณะนิเทศศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประกอบด้วย 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอ้ือวงศ์ ประธานกรรมการ 
- ดร.ลิขิตกุล  พุ่มเกษม    กรรมการ 
- อาจารย์โสภิดา  ทะสังขา    กรรมการและเลขานุการ 



๔ 
 

 
 

  จากการด าเนินการข้างต้น คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน 
๔.๔๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรายองค์ประกอบมีดังนี้ 

๑) การด าเนินงานระดับดีมาก ด้วยคะแนน ๕.๐๐ มี ๔ องค์ประกอบ ได้แก ่ 
- องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
- องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
- องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 

๒) การด าเนินงานระดับพอใช้ มี ๑ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ด้วยคะแนน ๓.๕๐ 
เนื่องจากจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการของคณะยังมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบตามเกณฑ์การประเมิน 

 ส าหรับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา มีดังนี้ 
ข้อเสนอแนะระดับหลักสูตร ข้อเสนอแนะระดับคณะวิชา 

การจัดท าโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เพ่ือ
ทดแทนภาระงานส าหรับอาจารย์ที่มีภาระงานไม่ครบตาม
เกณฑ์  ซึ่ งจะก่ อให้ เกิ ดมู ลค่ าเ พ่ิมแก่ คณะวิ ชา และ
มหาวิทยาลัย 

การจัดท าโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ควรพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น TCI 1 หรือ
ระดับนานาชาติ 

การพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ควรพิจารณาเพ่ิมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
การบูรณาการความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์กับศาสตร์สาขาอ่ืน 
ๆ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนได้อย่างถูกต้อง 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ และการก าหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และ
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ควรมีการพัฒนาต่อยอดผลงานนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิง
พาณิชย์ หรือการประกวดระดับชาติและนานาชาติ 

 

ควรพิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ทักษะและผลลัพธ์ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 

 

  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา เพ่ือสรุปและน าส่งแผนพัฒนาคุณภาพไปยังส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 



๕ 
 

 
 

มติที่ประชุม ก าหนดแผนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ ระดับ แผน/แนวทางการพัฒนา 

การจัดท าโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
เพ่ือทดแทนภาระงานส าหรับอาจารย์ที่มีภาระงานไม่
ครบตามเกณฑ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่คณะวิชา 
และมหาวิทยาลัย 

หลักสูตร จัดท าแผนบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นศิษย์เก่าเป็นส าคัญ 

การจัดท าโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะวิชา 
ควรพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับที่สูงขึ้น 
เช่น TCI 1 หรือระดับนานาชาติ 

หลักสูตร ติดตามแผนพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ (แผนระยะ 5 ปี) โดยกระตุ้นให้อาจารย์
ทุกคนผลิตงานสร้างสรรค์/งานวิจัย ซึ่งมีกิจกรรม
รองรับ ดังนี้ 
1)  1 อาจารย์ 1 งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
2)  Research Clinic 
3)  การประชุมวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ 
4)  การพัฒนาคุณภาพวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 
5)  การจัดการความรู้ด้านการวิจัย/การวิจัยเชิง

สร้างสรรค ์
6)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นาเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ 

หลักสูตร 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คณะวิชา 

การพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คณะวิชา 

ควรมีการพัฒนาต่อยอดผลงานนักศึกษาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือการประกวดระดับชาติและ
นานาชาติ 

หลักสูตร จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะและ
ผลลัพธ์ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี โดยมุ่งเน้นการต่อยอด
ผลงานนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือ
การประกวดระดับชาติและนานาชาติ ควรพิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้อง

กับทักษะและผลลัพธ์ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 
หลักสูตร 

ควรพิจารณาเพ่ิมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการบูรณาการความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
กับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจและสามารถตัดสินใจวางแผนการจัดการ
เรียนได้อย่างถูกต้อง 

หลักสูตร จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยมีโครงการรองรับ 
ดังนี้  
1) โครงการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
2) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะนิเทศ

ศาสตร์ 
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ และ
การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือสะท้อนให้
เห็นถึงคุณภาพ และก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

คณะวิชา ทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์  โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณภาพ และก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์



๖ 
 

 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอให้คณะฯ ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ดังนั้น ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวางแผนและทรัพยากรบุคคล
ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในแต่ละแผน/โครงการ/กิจกรรมด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือน าเสนอต่อ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ในฐานะคณบดีเพ่ือการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบและก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

๔.๒ การจัดท าเอกสารการสอนในรายวิชาของคณะนิเทศศาสตร์  
จากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเสนอให้หลักสูตรและคณะวิชาส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
การขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดท าเอกสารการสอน เพ่ือใช้
เป็นส่วนหนึ่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการพัฒนาเอกสารการสอนให้อยู่ในรูปแบบของ
ต าราตามแบบที่ก าหนดในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้เป็นผลงานอื่น ๆ ในการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 
  ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๐/๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๔๗ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
 


