
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๔/๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๙ น. 

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) และ ออนไลน์ผ่าน Google Meet 
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. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ไม่มี 
 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๒. อาจารย์ชญาณ ี ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๓. อาจารย์ยุทธนา วรวิวัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๔. อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๕. อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
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เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
 ๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลกฎกระทรวงต่าง ๆ ตามลิงก์ต่อไปนี้ 

๑) กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
https://bit.ly/371U2uy 

๒) กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
https://bit.ly/3uFT7bz 

๓) กฎกระทรวงมาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
https://bit.ly/3JXkjZO 

๔) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
https://bit.ly/38gycnX 

๕) กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
https://bit.ly/3JV3kaA 

๑.๒ ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกระเบียบว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ระเบียบ กกอ. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
๒. ให้ยกเลิกข้อก าหนดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI แห่งระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. ก าหนดให้ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งวารสารวิชาการ
ระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
วารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่าง
น้อย ๓ คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่
อย่างแน่นอน พร้อมทั้งต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าบทความท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ได้อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้ขอที่มาจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ส าหรับ
กรณีท่ีไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้เปิดเผยสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสังกัดสถาบันอุดมศึกษาใด 
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๔. หากยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการก่อนวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจน าผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และ TCI กลุ่ม ๒ มาใช้ในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจน า
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ มาในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์โหลดระเบียบ กกอ. ฉบับดังกล่าวได้ที่ www.basd.mua.go.th ใน
หัวข้อระเบียบต่าง ๆ 
๑.๓ การจัดอบรมเสริมความรู้ด้านดิจิทัล 
 วันที่ ๕, ๖ และ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ อ.ประกิจ อาษา อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ อ.สุทธิ 
เรืองรัตน์สุนทร เป็นวิทยากรจัดการอบรมเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์โดยแอปพลิเคชันซูม ให้แก่คณาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๕ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ การถ่ายภาพนิ่ง การ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อ โดยมุ่งเน้นให้น าศักยภาพดังกล่าวไปพัฒนาชุมชนต่อไป 
๑.๔ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกก าลัง ๒ 
 วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทีม "CA Metaverse" คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นหนึ่งใน ๕ ทีมที่
ด าเนินการโครงการย่อย ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกก าลัง ๒ น าเสนอโครงการการพัฒนาธุรกิจการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน (พัฒนาสินค้าชุมชน) โดยมี ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม) รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์) และ
คณาจารย์ ร่วมกับคุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน 
(รฝพธย.) คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้อ านวยการภาค ๓ (ผอภ.๓) คุณฉัตรวีรยา ปิยศิริลักษิกา (ผอข.บางแค) คุณวิชัยเดช 
ดวงพัตรา (ผจส.ขนส่งสายใต้) และหน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๓ ร่วมรับฟังการน าเสนอโครงการ พร้อม
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ทีมในการด าเนินการ 
๑.๕ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ และชั้นปีสุดท้าย 
 วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปี
สุดท้าย ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์โดย
แอปพลิเคชันซูม วิทยากรโดยคุณกฤตภาส ณ พัทลุง (พ่ีบอล) 
๑.๖ กิจกรรม "สหฯภาพ เด็กหนัง ชวนดูเทอมสองสยองขวัญ" 
 วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. สหมงคลฟิล์ม ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจัดกิจกรรม "สหฯ
ภาพ เด็กหนัง ชวนดูเทอมสองสยองขวัญ" โดยมีกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง "เทอมสอง สยองขวัญ" และ กิจกรรม Q&A หลัง
จบภาพยนตร์กับผู้ก ากับและนักแสดงที่เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน 
๑.๗ การสนับสนุนทุนการศึกษาและขอน าผลงานของนักศึกษาใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิสประพัจน์ ส่งหนังสือถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาและขอน าผลงานของนักศึกษาไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ สืบเนื่องจากกลุ่มวิชาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกับ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิสประพัจน์ มอบโจทย์การผลิตสื่อรูปแบบไวรัลคลิปให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราเฌอเอมเพ่ือส่งเสริม
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ด้านการตลาด ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ๑๔๖-๓๒๗ การผลิตคลิปออนไลน์ ประกอบด้วย ๑) นางสาวเมธาวี แจ่มใส ๒) 
นางสาวบุษยารัตน์ สระธรรม และ ๓) นายธุวานนท์ ศรีบุระ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ธนัช นนท์ขุนทด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 ในการนี้ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิสประพัจน์ เล็งเห็นถึงคุณค่าของผลงานดังกล่าว ซ่ึงจะน าไปเผยแพร่เชิงพาณิชย์
ผ่านทางโซเชียลมีเดียของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิสประพัจน์ โดยขอมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นจ านวนเงิน 
๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
๑.๘  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามน าส่งบันทึกข้อความ ที่ มส ๐๓๐๗/๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้
เสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม ZOOM (Meeting ID: 933955314) ทั้งนี้ให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ตามไฟล์ที่ก าหนด) ภายในวันศุกร์
ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
 ในการนี้ คณะฯ น าส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จ านวน ๓ คน เพ่ือเข้าร่วมการประชุมฯ 
ดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ และอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
๑.๙ การใช้ห้อง/สถานที่ของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ประธานฯ แจ้งขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้อง/สถานที่ของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยก าชับให้ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม อาทิ การปิดไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ โพรเจก
เตอร์ และความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ นอกจากนี้ ประธานฯ ยังก าชับเรื่องเวลาในการใช้ห้อง/สถานที่ของมหาวิทยาลัย
โดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและตามเวลาเปิด-ปิดอาคาร/สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑.๑๐ จ านวนนักศึกษา 
 อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ในฐานะผู้ติดตามจ านวนนักศึกษา รายงานผลการส ารวจจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่
คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๘ คน 
 นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับอาจารย์ที่จะร่วมปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับสมัครนักศึกษาจะต้องท า
หน้าที่ในการให้ข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และให้ค าแนะน าในการเรียนตามหลักสูตร ตลอดจนการชี้แจงสิทธิพิเศษ
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ ทั้งกลุ่มนักศึกษาปกติ และนักศึกษากลุ่มเด็กพิเศษ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนับได้ว่าหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 
๑.๑๑ การด าเนินการก ากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งหนังสือถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้ด าเนินการก ากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยเน้นย้ าให้ด าเนินการ
อย่างเคร่งครัดในการก ากับดูแลการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะที่สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน ตาม
แนวทางในประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ประกิจ อาษา แจ้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ให้ทราบ
นโยบายและมาตรการตามประกาศฯ และก าชับให้ด าเนินการตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 นโยบาย 
๑. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่น้องใหม่ 

เป็นการช่วยเหลือดูแลให้ค าแนะน าการชีวิตที่ดีที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตและการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและชื่นชม

ของสาธารณชน 
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง

และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 
๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดอบ ก ากับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพ่ี รวมถึงต้องให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะ
สร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม 

๖. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและความ
ประหยัดของนิสิตนักศึกษาเป็นส าคัญ 

๗. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องเปิดเผยได้ 
 มาตรการ 

๑. ให้สถาบันอุดมศึกษารณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบาย และมาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้ 

๒. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ 

๓. รุ่นพ่ีที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม 
๔. ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้งรุ่นพ่ีจะต้องแจ้งลักษณะกิจกรรมให้น้องใหม่ทราบ เพ่ือให้น้องใหม่พิจารณาว่าจะร่วม

กิจกรรมหรือไม่ ซึ่งน้องใหม่สามารถเข้าร่วมหรือไม่ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ก็ได้ 
๕. ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนิสิตนักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค 
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน 

๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๗. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพ่ือติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานกับสื่อมวลชน
และผู้ปกครอง 

๘. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการ
ยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร 

๙. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบันถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายและ
มาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะนิเทศศาสตร์ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

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

คณะนิเทศศาสตร์บริหารความเสี่ยงโดยการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการส ารวจ
นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้วย ๑) อาจารย์
ประกิจ อาษา ๒) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
และ ๓) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง โดยมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

๑.  ส ารวจการติดเชื้อของนักศึกษาทุกวันเพื่อ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  

๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม 

๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการลงทะเบียนฉีด
วัคซีนของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม 

 จากการส ารวจ พบว่า ในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ ไม่มีผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เพ่ิม 
 ดังนั้น ยอดรวมจ านวนผู้ที่ได้รับเชื้อฯ ของ
คณะนิ เทศศาสตร์  ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ จึงมีทั้งหมด ๑๔ คน 
ประกอบด้วย นักศึกษา ๑๓ คน และอาจารย์ 
๑ คน 
  

จ านวนนักศึกษาเข้า
ศึ กษาต่ อในคณะ
นิเทศศาสตร์ 

 คณะนิเทศศาสตร์บริหารความเสี่ยงโดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 
เพ่ือผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ผลิต
สื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ข้อมูล
ข่าวสารของคณะนิ เทศศาสตร์  และความรู้
ทางด้านนิเทศศาสตร์  

มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 



๗ 
 

๓.๒ ความคืบหน้าการติดตามข้อมูลบัณฑิต 
 ตามท่ี ส านักประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้คณะวิชา/หลักสูตร น าส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิต และ
ก าหนดให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) หลักสูตรเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าจากบัณฑิตในวันรับชุดครุย และติดตามเพ่ิมเติมในกรณีที่บัณฑิตยังไม่มี
งานท า โดยต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด (อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา) 
โดยบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของ สป.อว. (www.employ.mhed.go.th) และส่ง
แบบสอบถามคืนส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒) หลักสูตรต้องเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด (อย่างน้อยร้อยละ 
๒๐ ของบัณฑิตที่มีงานท า) และส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

จากการติดตามความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ พบว่า สาขาต่าง ๆ ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น สาขาภาพยนตร์ 
ที่ยังไม่ได้น าส่งข้อมูลกลับมายังคณะวิชาเพ่ือรวบรวมและน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ในฐานะหัวหน้าสาขาภาพยนตร์ ประสานงานและ
ก าชับให้อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามข้อมูลบัณฑิตรวบรวมและน าส่งข้อมูลภาวะการมีงาน
ท าจากบัณฑิต และข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดมายังอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ เพ่ือรวบรวมและน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งทางสาขาภาพยนตร์ได้
ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งกลับมายังคณะฯ โดยให้น าส่งข้อมูลตามข้อค าถามส าหรับการจัด
กลุ่มสถาบัน (Re-inventing University) ซึ่งเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมที่ระบุไว้ในแบบสอบถามภาวะการมีงานท าตามที่ส่งให้ทางอีเมล
ของผู้รับผิดชอบด าเนินการ (รายละเอียดตามตารางข้อมูลด้านล่าง) โดยขอให้เร่งด าเนินการและน าส่งกลับมายังส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิตในแต่ละสาขารวบรวมข้อมูลตามข้อค าถามส าหรับการจัดกลุ่ม
สภาบัน (Re-inventing University) ส่งให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ เพ่ือ
รวบรวมและน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที ่๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน 
 ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตก าหนดการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาโครงงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การก าหนดผู้สอนในรายวิชาโครงงาน 
๒. การก าหนดหัวข้อโครงงาน  

มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน ดังนี้ 
๑. การก าหนดผู้สอนในรายวิชาโครงงาน  

มีมติให้ก าหนดให้ใส่ชื่ออาจารย์ในสาขาทุกคนเป็นผู้สอน/อาจารย์ประจ ารายวิชาโครงงาน โดยเริ่มตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

๒. การก าหนดหัวข้อโครงงาน  
มีมติให้พิจารณาหัวข้อโครงงานโดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร และด าเนินการตามเวลาที่

ก าหนดซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วาระที่ ๔.๒ โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินการในรายวิชาโครงงานไว้ ดังนี้  
๑) ก าหนดให้เสนอหัวข้อโครงงานโดยการติดประกาศภายในสัปดาห์ที่ ๖ ของการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้

ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ปรึกษา/กรรมการที่เกี่ยวข้อง  
๒) ก าหนดการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงานในสัปดาห์ที่ ๘, ๑๐ และ ๑๒ ของการจัดการ

เรียนการสอน  
๓) ก าหนดส่งผลงานของนักศึกษาภายในสัปดาห์ที่ ๑๔ ของการจัดการเรียนการสอน  
๔) ก าหนดสอบรายวิชาโครงงานภายในสัปดาห์ที่ ๑๖ ของการจัดการเรียนการสอน 

๔.๒ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะวิชา ดังนี้ 

การด าเนินการ ก าหนดการ 
ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรด าเนินการเพื่อรับการประเมิน ดังนี ้
- หลักสูตรประสานผู้ประเมินเพื่อนัดหมายวันประเมิน 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
- บันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA ก่อนรับการประเมิน 
- จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการ และส านักประกันฯ (ก่อนรับการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์) 

ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในวันที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
หลักสูตรด าเนินการหลังรับการประเมิน ดังนี ้
- ยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE-QA Online 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน 

ภายในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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การด าเนินการ ก าหนดการ 
ระดับคณะวิชา 
คณะวิชาด าเนินการเพื่อรับการประเมิน ดังนี ้
- ประสานกับผู้ประเมินเพื่อนัดหมายวันประเมิน 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา 
- บันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA ก่อนรับการประเมิน 
- จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการ และส านักประกันฯ (ก่อนรับการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์) 

ภายในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

คณะวิชารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
คณะวิชาด าเนินการหลังรับการประเมิน (ภายใน 2 สัปดาห์) ดังนี ้
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ฉบับหลังรับการประเมิน พร้อมแนบรายงานผลการ
ประเมินฉบับที่คณบดีลงนามรับทราบผลการประเมิน 
- ยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE-QA Online 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน 

ภายในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 

 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ และผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ร่วมกันพิจารณา
แนวทางการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ
วิชาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การทบทวนผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา  
๒. การทบทวน PLOs ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
๓. การทบทวนแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา 

มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. การทบทวนผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระที่ ๔.๒ หน้า ๑๐ - ๑๑) 

- ระดับหลักสูตร มีมติให้ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองในส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 4 
Student Assessment โดยมอบหมายอาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข (ลาออก) และ 
ในส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 6 Student Support Service ปรับลด อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข (ลาออก)  

- ระดับคณะวิชา มีมติให้ใช้ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองชุดเดิม 
๒. การทบทวน PLOs ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

มีมติให้ที่ประชุมศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) และก าหนดวาระการ
ทบทวน PLOs ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้เป็นวาระพิเศษเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. การทบทวนแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา 
มีมติมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตร  และคณะวิชา รวมรวม

ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตร  และคณะวิชา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โดยจะติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการเป็นระยะ 



๑๐ 
 

เอกสารแนบท้ายวาระที่ ๔.๒ 
 
รายชื่อคณะท างานเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

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 

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.  อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 7 Facilities and Infrastructure ๑๘.  อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
๑๙.  อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 
๒๐.  อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ 

ส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ AUN 8 Output and Outcome ๒๑.  ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม 
๒๒.  อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร 
 
 



๑๑ 
 

รายชื่อคณะท างานเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ-สกุล ความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดบัคณะวิชา 
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ตรวจทานรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชาในภาพรวม 
๒ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล รวบรวม ตรวจทานในภาพรวม ท ารูปเล่ม บันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA 

Online และจัดท าส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของคณะ  
- ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 

๑.๔ และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๗ 
- ภาคผนวก ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

๓ อาจารย์ประกิจ อาษา ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ และ ๑.๖ 
๔ อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๕.๑ ข้อ ๕ 
๕ อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ และ ๒.๓  
๖ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
๗ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๑ และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๓ 
๘ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๑, ๔ และ ๖ 
๙ อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๒ 

๑๐ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 
๑๑ อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๕.๑  การจัดท าแผนงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 ประธานฯ มอบหมายให้อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดท าแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ก าหนดร่าง
แผนงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๕ และให้เพ่ิมในส่วนงบประมาณที่
เป็น Cost Benefit Ratio ในแต่ละโครงการ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ต่อไป 
 ๕.๒  การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ประธานฯ มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์
เพ่ือก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยให้แต่ละสาขาน าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๕ ต่อไป 

 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๕/๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๔.๔๙ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


