
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๒๙ น.  

ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

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

 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  พรวสุรัตน์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ไม่มี 
 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ ลาประชุม  



๒ 
 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๒. อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๓. อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๔.  อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๕. อาจารย์ธนกร  พฤกษชาติถาวร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
 ไม่มี เนื่องจากยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
๑.๒  การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม 
 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศ ดังนี้ 

- วาระที่ ๔.๑.๒ การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญ เพ่ือประสานความร่วมมือทางด้านวาการของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย ตลอดจนด้านการ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ ทั้งนี้ 
บันทึกความร่วมมือทางวิชชาการ (MOU) ฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่มีการลงนามโดยสมบูรณ์ 

- วาระที่ ๔.๑.๓ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
และให้สัตยาบัณการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑.๓ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 
 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนักศึกษา โดยอนุมัติการปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมความยั่งยืน (Sustainability) ไว้ใน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย 
๑.๔ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย
มหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์  
 ในการนี้ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ รายงานจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มี
จ านวนรับเข้ารวม ๔๕ คน ดังนั้น ในเบื้องต้นทางคณะนิเทศศาสตร์จึงก าหนดให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในส่วนของนักศึกษาใหม่คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งจะด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ 
โดยใช้หลักการและเนื้อหาสาระในการปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษาใหม่เข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน และการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งให้ยึดหลักการและแนวทางการด าเนินการในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นส าคัญ 



๓ 
 

 
 

๑.๕ แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ แบบท่ี ๒ 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานความคืบหน้าการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ แบบที่ ๒ 
ซ่ึงด าเนนิการเสร็จสิน้เรยีบร้อยแลว้ (ตามภาพด้านล่าง) 

 
 

 



๔ 
 

 
 

๑.๖ การจัดเสวนาศิษย์เก่าออนไลน์ 
 อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ รายงานการจัดเสวนาศิษย์เก่าออนไลน์ หัวข้อ “โลกปกติใหม่ด้านนิเทศศาสตร์” ซึ่งเป็น
การเสวนาเกี่ยวกับการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือ Up skill และ 
Reskill ส าหรับการท างานจากศิษย์เก่าและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็น
ต้นไป ผ่าน Google Meet โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย 

๑. รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมเสวนา มีดังนี้ 
๑.๑ นางสาวอัมพวัน  อยู่กระทุ่ม  สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
๑.๒ นางสาวณปภัช  ใจเอ้ือ สาขาการประชาสัมพันธ์ 
๑.๓ นางสาวระดับดาว  บุญธิศรี  สาขาโทรทัศน์ 
๑.๔ นายณิชาภัทร  เเดงสุวรรณ ์ สาขาสื่อดิจิทัล 
๑.๕ นางสาวสุนิษา  นาด ี สาขาการโฆษณา 

๒. รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมเสวนา มีดังนี้ 
๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
๒.๒ อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร 
๒.๓ อาจารย์พลอยชนก  พรวสุรัตน์ 
๒.๔ อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ 
๒.๕ อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ 

 ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาศิษย์เก่าออนไลน์ต่อไป โดยให้เน้นการเสริมและพัฒนาทักษะ
เดิมในการท างานทางด้านนิเทศศาสตร์ให้มากข้ึน และทันสมัยขึ้น (Up skill) และ การสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ในการท างาน ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการท างานทางสาขานิเทศศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน (Reskill) 
เป็นหลัก 
๑.๗ การจัดท านิเทศสาส์น 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดท านิเทศสาส์น รายงานผลการจัดท านิเทศสาส์น โดย
เผยแพร่ออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก “คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม” https://www.facebook.com/CASiamU ก าหนดการเผยแพร่
สัปดาห์ละ ๑ ฉบับ ทุกวันจันทร์ ซึ่งปัจจุบัน เผยแพร่แล้วรวม ๔ ฉบับ ได้แก่  

๑. ฉบับประจ าวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ๑) กิจกรรมเด็กนิเทศฯ ๒) 
แนะน า พ็อดคาสท ์(Podcast) และ ๓) ตอบค าถาม - ให้ค าปรึกษา 

๒. ฉบับประจ าวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ๑) กิจกรรมเด็กนิเทศฯ ๒) 
เทคนิคการดูหนังให้สนุก และ ๓) ตอบค าถาม - ให้ค าปรึกษา 

๓. ฉบับประจ าวันที่ ๒๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ๑) กิจกรรมเด็กนิเทศฯ ๒) 
แนะน าซีรีส์บน Netflix และ ๓) ตอบค าถาม – ให้ค าปรึกษา 

๔. ฉบับประจ าวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ๑) กิจกรรมเด็กนิเทศฯ 
๒) กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ และ ๓) ตอบค าถาม - ให้ค าปรึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๕ 
 

 
 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะนิเทศศาสตร์ ดังนี้ 
 

ปัจจัยเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

คณะบริหารความเสี่ยงโดยการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ส ารวจการติดเชื้อของนักศึกษาทุกวันเพ่ือ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม 
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน โดยมหาวิทยาลัยสยาม
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร The Mall บางแค 
โรงพยาบาลพญาไท ๓ จะเปิดศูนย์บริการการ
ฉีดวัคซีน COVID-19 ที ่The Mall บางแค 

- จากการส ารวจยังไม่พบนักศึกษาได้รับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ข้อมูล ณ 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
- อาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน และ 
นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ลงชื่อและ
เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการการฉีด
วัคซีน COVID-19 ที ่The Mall บางแค รวม 
๔๓ คน จ าแนกเป็น อาจารย์จ านวน ๒๐ คน 
นักศึกษา จ านวน ๒๒ คนและบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน ๑ คน  

จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้า
ศึกษาต่อในคณะ
นิเทศศาสตร์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ
นิเทศศาสตร์ เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

- ผลิตสื่อโปสเตอร์ และไวนิล เพ่ือเผยแพร่ 
ณ บริเวณศูนย์รับสมัครนักศึกษา (รอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยจ านวน 
๓,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ การจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ 
 อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ แจ้งก าหนดการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๑ โดยคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ในการนี้ ก าหนดลงทะเบียน และ ส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 



๖ 
 

 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้อาจารย์ทุกคนน าเสนอบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ นี้ด้วย 



๗ 
 

 
 

๓.๓ สรุปการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
 ตามท่ี คณะฯ ก าหนดการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) ประกอบด้วย ๑) แบบบันทึกคะแนน ๒) แบบการ
ตัดเกรดและผลการพิจารณาระดับคะแนน ๓) มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ ๔) สรุปผลประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 
และ ๕) แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปผลการด าเนินการดังกล่าว ซึ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท าและน าส่งคณะครบทุกรายวิชา พร้อมทั้งน าส่งส านักทะเบียนและ
วัดผลเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๔ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการออกแบบหลักสูตรพันธุ์ใหม่ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๒ มอบหมายให้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการยกร่างหลักสูตรพันธุ์ใหม่  
 ในการนี้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ในฐานะผู้รับผิดชอบการยกร่างหลักสูตรพันธุ์ใหม่ รายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินการว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยอ้างอิงตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งพบว่า ให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรพันธุ์ใหม่จึงมุ่งไปที่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
เป็นหลัก ประกอบกับการศึกษาหลักสูตรเดิมของทางคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการออกแบบหลักสูตรดังกล่าว 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และเสนอให้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้ง
ในส่วนขอนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และ ผู้ใช้บัณฑิต หรือ ตลาดแรงงานในสาขานิเทศศาสตร์ เพ่ือที่จะได้
ข้อมูลรอบด้านในการออกแบบหลักสูตรพันธุ์ใหม่ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการที่น า
แนวทาง AUN-QA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้ระบบ AUN-QA ดังนี้ 

การด าเนินการ ก าหนดการ 
ระดับหลกัสูตร 
หลักสูตรส่งรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้
ส านักประกันคุณภาพฯ 

- จัดส่งเอกสารฉบับจริง ๑ ชุด พร้อมไฟล์ Word และ PDF 

ภายใน 
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

หลักสูตรส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
- ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ส่งเอกสารฉบับจริง ๑ ชุด พร้อมไฟล์ Excel 
- องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ส่งเอกสารฉบับจริง ๑ ชุด พร้อมไฟล์ Word และ PDF 

ภายใน 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

หลักสูตรรับการประเมินจากคณะกรรมการ โดยส านักประกันคุณภาพฯ จัดคณะกรรมการสัญจรไป
ยังคณะวิชาต่าง ๆ  
** หลักสูตรจะต้องอัปโหลดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไว้ใน Google Drive ก่อนรับการประเมิน ** 

ภายใน 
วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 
หลักสูตรบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA Online ประกอบด้วย 

- องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
- รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
- ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

ภายใน 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



๘ 
 

 
 

การด าเนินการ ก าหนดการ 
ระดับคณะวิชา 
คณะวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ก่อนการประเมิน) 

- ส่ง SAR (ฉบับก่อนการประเมิน) ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ให้ส านักประกันฯ 
- ส่งเล่ม SAR ให้แก่คณะผู้ประเมิน ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนรับการประเมิน 
- คณะวิชาบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA Online ก่อนรับการประเมิน 

ภายใน 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

คณะวิชารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- ส่ง SAR (ฉบับหลังการประเมิน) เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด พร้อมไฟล์ Word และ PDF ให้

ส านักประกันฯ 

ภายใน 
วันที่ ๑๕-๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
คณะวิชาบันทึกผลการประเมินในระบบ CHE-QA Online ภายใน 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

- จัดส่ง SAR ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ให้ส านักประกันฯ 
- ส่งเล่ม SAR ให้แก่คณะผู้ประเมิน ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนรับการประเมิน 

ภายใน 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

หน่วยงานรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- ส่ง SAR (ฉบับหลังการประเมิน) เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด พร้อมไฟล์ Word และ PDF ให้

ส านักประกันฯ 

ภายใน 
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  สัปดาห์แรกของเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยส่งรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายในไปยัง สป.อว. ผ่าน
ระบบ CHE-QA  

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

  
 ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว พร้อมก าหนดวันส่งเพ่ือรวบรวมและ
ตรวจทานก่อนน าส่งส านักประกันฯ ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยก าหนดความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA และ
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบส่งผลการด าเนินงานและหลักฐานประกอบการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายภายใน
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมและตรวจทานรายงานก่อนน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามก าหนด ซึ่งคณะท างานเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีรายชื่อและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ตรวจทานรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ในภาพรวม 
๒.  อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล รวบรวม ตรวจทานในภาพรวม และจัดท าส่วนต่าง ๆ ได้แก่  

- ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน (๕ ข้อ)  
- ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 1 Expected Learning Outcomes 
- ส่วนที่ ๓ ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

๓.  อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 1 Expected Learning Outcomes 



๙ 
 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
๔.  อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 2 Programme Structure and Content 
๕.  อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ 
๖.  อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 3 Teaching and Learning Approach ๗.  อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
๘.  อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 
๙.  อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 4 Student Assessment ๑๐.  อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 
๑๑.  อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข 
๑๒.  อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 5 Academic Staff ๑๓.  อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
๑๔.  อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 
๑๕.  อาจารย์ประกิจ อาษา 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 6 Student Support Service ๑๖.  อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
๑๗.  อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 7 Facilities and Infrastructure ๑๙.  อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
๒๐.  อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 
๒๑.  อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 8 Output and Outcome ๒๒.  ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม 
๒๓.  อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร 

  
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๗/๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๔.๒๙ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
 


