รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๔๗ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
แสนอาทิตย์
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
การะเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
แสนอาทิตย์
กรรมการ
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๗. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
ลาออก
๓. อาจารย์ประกิจ
อาษา
ลาประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

๒
เริ่มประชุม ๑๐.๓๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 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 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
๑.๑.๒ แจ้งจานวนรับนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปรับเป็นจานวน ๕๐ คน จากเดิม
๓๐๐ คน
๑.๒ การกาหนดส่งตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
เลขาฯ แจ้งกาหนดการส่งตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ภายในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดย
กาชับให้แต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนในรายวิชาโครงงานด้วย ทั้งนี้ภายหลังที่นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงานแล้ว ภายใน
สัปดาห์ที่ ๔ ของการจัดการเรียนการสอน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งต่อคณะวิชาเพื่อจัดทาประกาศต่อไป
๑.๓ การกาหนดส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
เลขาฯ แจ้งกาหนดการส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดย
รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (รหัส ๑๔๐-xxx) มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานาส่งที่คณะวิชา
โดยตรง ส่ วนรายวิชาให้ในกลุ่มวิชาชีพบั งคับ และกลุ่ มวิชาชีพเลื อกนั้น มอบหมายให้หั วหน้าภาควิชารวบรวมและ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในแต่ละวิชาก่อนนาส่งคณะฯ เพื่อให้คณบดีพิจารณาและลงนาม
๑.๔ การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น
ผลงานสหกิจศึกษาของนางสาวธนัชชา เตชะปัญญาชัย หัวข้อ การผลิตสื่อสุขภาพ รูปแบบสื่อเคลื่อนไหว
(Animation Media) เรื่อง หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทาอย่างไรดี ของกองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ: Production of Health Media Animation Media Format about Nu Fai Caring &
Health Warning Insomnia ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเข้า
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับภาคกลางตอนล่าง
๑.๕ การขออนุมัติผ่อนผันค่าเทอมนักศึกษา
ด้วย นายณัฐพล ทองไล เลขทะเบียน ๖๒๐๔๖๐๐๐๔๖ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้เขียนคาร้องทั่วไปขอผ่อน
ผันค่าเทอม ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เนื่องจากทางบ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค้างชาระ
ค่าเทอมเป็นจานวนเงิน ๒๔,๕๒๕ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยขอผ่อ นจ่ายเดือนละ ๖,๑๒๓ บาท
(หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ในการนี้ ทางคณะฯ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ ที่ มส ๐๒๐๕/๓๓ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียนอธิการบดี เรื่องขออนุมัติผ่อนผันค่าเทอมนักศึกษา โดยท่านอธิการบดี ลงนามและให้นาเสนอ
คณะกรรมการที่ได้ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

๓
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวจีน
ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะนิเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวจีนนั้น ในการนี้ อาจารย์
ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะผู้ประสานงานรายงานความคืบหน้าดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการ
จัดทาแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และเพื่อเป็นการติดตามการดาเนินการดังกล่าว อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ จึงรายงาน
ความคืบหน้า ซึ่งบัดนี้การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกันนี้จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทบทวน ตรวจสอบ
และพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนการศึกษาที่เสนอ สาหรับการพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชานั้น ให้คานึงถึงรายชื่อ
ผู้สอนเดิมตามที่ระบุในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา และมอบหมาย อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ จัดทาแผนการศึกษา
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัย Guangxi Vocational College of Performing Arts และนาส่ง อาจารย์แครี
(ผู้ประสานงาน) เพื่อดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๒ การกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่คณะนิเทศศาสตร์กาหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตกาหนดวันประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และคณะนิเทศศาสตร์กาหนดวัน
ประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะวิชา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว โดยปรากฏผลการดาเนินการ ดังนี้
๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
ประธานกรรมการ
- ดร.นิตยา
เกิดแย้ม
กรรมการ
- อาจารย์โสภิดา
ทะสังขา
กรรมการและเลขานุการ
จากการดาเนินการข้างต้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้วยคะแนน ๔.๑๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยองค์ประกอบที่ ๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต “ผ่าน”ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
๑) การดาเนินงานระดับดีมาก มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
- องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
คะแนน ๔.๘๓
- องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คะแนน ๔.๒๕
๒) การดาเนินงานระดับดี มี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่
- องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา
คะแนน ๓.๖๗
- องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
คะแนน ๓.๙๐
- องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนน ๔.๐๐
๒. คณะนิ เทศศาสตร์ ได้รั บการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน เมื่อวั นศุกร์ ที่ ๑๘ กั นยายน ๒๕๖๓ โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
ประธานกรรมการ
- ดร.ลิขิตกุล
พุ่มเกษม
กรรมการ
- อาจารย์โสภิดา
ทะสังขา
กรรมการและเลขานุการ

๔
จากการดาเนินการข้างต้น คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน
๔.๔๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรายองค์ประกอบมีดังนี้
๑) การดาเนินงานระดับดีมาก ด้วยคะแนน ๕.๐๐ มี ๔ องค์ประกอบ ได้แก่
- องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
- องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
- องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
๒) การด าเนินงานระดับพอใช้ มี ๑ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ด้วยคะแนน ๓.๕๐
เนื่องจากจานวนอาจารย์ ที่มีคุณวุ ฒิระดับปริ ญญาเอก และอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการของคณะยังมี
จานวนน้อยเมื่อเทียบตามเกณฑ์การประเมิน
สาหรับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา มีดังนี้
ข้อเสนอแนะระดับหลักสูตร
ข้อเสนอแนะระดับคณะวิชา
การจั ดท าโครงการบริ การวิ ชาการที่ก่ อให้ เกิดรายได้ เพื่ อ การจัดทาโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ทดแทนภาระงานส าหรั บอาจารย์ ที่มี ภาระงานไม่ครบตาม
เกณฑ์ ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ค ณะวิ ช า และ
มหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น TCI 1 หรือ
ระดับนานาชาติ
ควรส่ งเสริ มให้ อาจารย์ เข้ าสู่ กระบวนการขอต าแหน่ งทาง การส่ งเสริ มและพั ฒนาอาจารย์ เข้ าสู่ การขอต าแหน่ งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้
วิชาการ
ควรพิจารณาเพิ่มกิจกรรมการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ และการกาหนด
การบูรณาการความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และ
ๆ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ดความรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถ กาหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนได้อย่างถูกต้อง
ควรมีการพัฒนาต่อยอดผลงานนักศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิง
พาณิชย์ หรือการประกวดระดับชาติและนานาชาติ
ควรพิ จารณาจั ดกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษาที่ สอดคล้ องกั บ
ทักษะและผลลัพธ์ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา เพื่อสรุปและนาส่งแผนพัฒนาคุณภาพไปยังสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

๕
มติที่ประชุม กาหนดแผนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ระดับ
แผน/แนวทางการพัฒนา
การจัดทาโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ หลักสูตร จัดทาแผนบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้โดยเน้น
เพื่อทดแทนภาระงานสาหรับอาจารย์ที่มีภาระงานไม่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นศิษย์เก่าเป็นสาคัญ
ครบตามเกณฑ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่คณะวิชา
และมหาวิทยาลัย
การจัดทาโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะวิชา
ควรพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ หลักสูตร ติดตามแผนพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตาแหน่ง
หลักสูตรให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับที่สูงขึ้น
ทางวิชาการ (แผนระยะ 5 ปี) โดยกระตุ้นให้อาจารย์
เช่น TCI 1 หรือระดับนานาชาติ
ทุกคนผลิ ตงานสร้ างสรรค์ /งานวิ จั ย ซึ่ งมี กิ จกรรม
ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอตาแหน่ง หลักสูตร รองรับ ดังนี้
1) 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่การขอตาแหน่ง คณะวิชา 2) Research Clinic
3) การประชุมวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์
ทางวิชาการ
การพัฒนาอาจารย์ในด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คณะวิชา 4) การพัฒนาคุณภาพวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
5) การจั ดการความรู้ ด้ านการวิ จั ย/การวิ จั ยเชิ ง
สร้างสรรค์
6) การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ อาจารย์ นาเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ควรมี การพั ฒนาต่ อยอดผลงานนั กศึ กษาเพื่ อเพิ่ ม หลักสูตร จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะและ
มูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือการประกวดระดับชาติและ
ผลลัพธ์ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี โดยมุ่งเน้นการต่อยอด
นานาชาติ
ผลงานนักศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือ
ควรพิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้อง หลักสูตร การประกวดระดับชาติและนานาชาติ
กับทักษะและผลลัพธ์ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี
ควรพิจารณาเพิ่มกิจกรรมการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ หลักสูตร จั ดท าแผนพั ฒนานั กศึ กษา โดยมี โครงการรองรั บ
แนวทางการบูรณาการความรู้ทางด้านนิ เทศศาสตร์
ดังนี้
กับศาสตร์ สาขาอื่น ๆ เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดความรู้
1) โครงการดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ความเข้าใจและสามารถตัดสินใจวางแผนการจัดการ
2) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะนิเทศ
เรียนได้อย่างถูกต้อง
ศาสตร์
การพัฒนาแผนกลยุ ทธ์ของคณะนิ เทศศาสตร์ และ คณะวิชา ทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะนิ เทศศาสตร์ โดย
การกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสะท้อนให้
กาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็น
เห็นถึงคุณภาพ และกาหนดตั วบ่ งชี้ที่สอดคล้องกับ
ถึ ง คุ ณ ภาพ และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

๖
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอให้คณะฯ ดาเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และกาหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม/โครงการ ดังนั้น ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวางแผนและทรัพยากรบุคคล
ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในแต่ละแผน/โครงการ/กิจกรรมดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อนาเสนอต่อ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ชัย ศิริ กายะ ในฐานะคณบดีเพื่อการกากับ ติดตามการดาเนินงาน และนาเข้าที่ประชุมเพื่อ
ตรวจสอบและกาหนดแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป
๔.๒ การจัดทาเอกสารการสอนในรายวิชาของคณะนิเทศศาสตร์
จากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเสนอให้หลักสูตรและคณะวิชาส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
การขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาจัดทาเอกสารการสอน เพื่อใช้
เป็นส่วนหนึ่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดาเนินการพัฒนาเอกสารการสอนให้อยู่ในรูปแบบของ
ตาราตามแบบที่กาหนดในการขอตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นผลงานอื่น ๆ ในการขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๐/๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๔๗ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
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