รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๑๘ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ (แทนอาจารย์เวทิต ทองจันทร์) กรรมการ
๓. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ (แทนอาจารย์ประกิจ อาษา) กรรมการ
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์สุทธิ
เรืองรัตน์สุนทร
กรรมการ
๗. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๘. อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (แทนอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์) กรรมการ
๙. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
๑. อาจารย์จารุพร

เลิศพิสัณห์

ลาออก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ธีรวันท์

โอภาสบุตร

อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม ๑๕.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับเปลี่ยนวันทางานของบุคลากร จากเดิม ระบุวันทางาน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ปรับเปลี่ยนเป็น ตั้งแต่ วันอังคาร ถึง วันเสาร์ ทั้งนี้จะเริ่มใช้กาหนดวันทางานดังกล่าว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๑.๑.๒ มหาวิ ท ยาลั ย แจ้งว่ า ส าหรั บ อาจารย์ที่ยัง ค้างชาระเงิ น กองทุน เงิน ให้กู้ ยืมเพื่ อการศึก ษา (กยศ.) นั้น ทาง
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยดาเนินการเรียกเก็บเงินจานวน
ดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดาเนินการเรียกพบอาจารย์
กลุ่มดังกล่าวเพื่อดาเนินการต่อไป

๒
๑.๑.๓ สานักประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จะดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ดังนั้น จึงขอให้ทุก
คณะวิชาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินดังกล่าว
๑.๑.๔ มหาวิทยาลั ยแจ้งว่า คณะแพทย์ศาสตร์ได้สถานที่ศึกษาเรียบร้อยแล้ว คือ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และยังได้รับความร่วมมือในการดาเนินการขอรับรองสถานที่ศึกษา จากสถาบันต่างๆ อีกด้วย
๑.๒ การเข้าร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานว่า ทางมหาวิทยาลัย โดยสานักกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ขอความร่วมมือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ในการเข้าร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณชั้น ๑
อาคาร ๑๙ จึงขอให้อาจารย์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน
๑.๓ การทาบันทึกความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งว่า ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้โปรแกรมการ
ตรวจเรื่องการลักลอกข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ และจะได้จัดทาบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งลง
นามโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑.๔ การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจริยธรรมของอาจารย์
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจริยธรรมของ
อาจารย์ รายงานว่า ตามที่ อาจารย์ณัฏฐพล อมรทัต อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ในสื่อสังคม และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้าน
จริยธรรมนั้น ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ในฐานะคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓) อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
กรรมการ
๔) อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
กรรมการ
๕) อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๖) อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็ จจริงและรวบรวมพยานหลั กฐานเพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่ งเหตุ ดังกล่าว ซึ่ งจากการ
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า อาจารย์ณัฏฐพล อมรทัต เป็นเพียงผู้ที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดาเนินรายการเท่านั้น โดยไม่มี
ส่วนร่วมในการผลิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้ระมัดระวังในการรับงาน โดยให้คานึงถึงผลสะท้อน
กลับต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และไม่ควรรับเป็นตัวแทนในการแถลงข่าวต่อสื่อต่างๆ เพราะในฐานะอาจารย์นั้น จะทาให้
เป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคม

๓
๑.๕ การปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการประกาศปรับเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร เพื่อลดความ
ซ้าซ้อนในการประเมิน โดยปรับลดเกณฑ์การประเมินข้อ ๑๒ : การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เนื่องจากซ้าซ้อนกับ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ : ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น การประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. ในระดับปริญญา
ตรี จะปรับลดจากเดิม เกณฑ์ ๔ ข้อ เป็น ๓ ข้อ และบัณฑิตศึกษา จากเดิม เกณฑ์ ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์
ดังกล่าวในการรายงานผลการดาเนินการระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑.๖ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
เลขาฯ รายงานว่า อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ แจ้งว่า คณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตาบลวังดัง อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับโรงเรียน เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาหลายรายการ ได้แก่ อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ทาสี อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ทางการกีฬา เครื่องปรุงสาหรับประกอบอาหาร และ กระเป๋าสะพายสาหรับนักเรียน เป็นต้น
๑.๗ กิจกรรมจิตอาสาของคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคเงิน ในกิจกรรมจิตอาสาของคณะนิเทศศาสตร์
โดยจะให้นักศึกษาเข้ารับบริจาคตามห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จึงขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์ทุกคนในการดาเนินการดังกล่าว
๑.๘ แผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานว่า ทางคณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดทา
แผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนาส่งสานักวิชาการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.
๐๒๐๕/๑๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๙ ปฏิทินกิจกรรม สานักกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานว่า ทางสานักกิจการนักศึกษา ได้นาส่ง
ปฏิทินกิจกรรมภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ มายังคณะวิชา ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.๐๓๐๒/๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งปฏิทินกิจกรรม สานักกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้สาเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่อาจารย์เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อาจารย์ลงชื่อ รับ
เอกสารดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
๑.๑๐ การสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะฯ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๔
เรื่อง/โครงการ
ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ละครหุ่น ในงานเทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ
ประชุมคณะกรรมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และ ค่าตอบแทนการตรวจค่าคะแนน
โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
โครงการจิตอาสา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ
นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๖ วันเสาร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
โครงการจัดการความรู้ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
ค่าลงทะเบียนเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ)
***อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย***
ค่าวิทยากรในกิจกรรมวิชาการ Visiting Professor Dr. Howard A. Blanning วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
***อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย***
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
อนุมัติ
ใช้จริง
๒,๘๒๕
๒,๘๒๕
๒,๑๐๐
๒,๑๐๐
๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐
๖,๒๐๐
๖,๒๐๐
๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐
๑๘,๐๐๐
๓,๖๐๐

๑๘,๐๐๐
๓,๖๐๐

๔,๑๐๐

๔,๑๐๐

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

๗๒,๕๒๕

๗๒,๕๒๕

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารประจาคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน
พุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดาเนินงานตามพันธกิจ
เลขาฯ สรุปการดาเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การเรียนการสอน
๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
- การพิจารณาคะแนนและมคอ.๕-๖ ประจาภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการ
แก้ไขทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ โดย
ดาเนินการตามระบบและกลไกของหลักสูตร ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕

๒.

๓.

๔.

๕.

- อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดย ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- นักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ได้รับการคัดเลือกจาก“Marketing Plan Contest โครงการ ๘
by A.P. Honda” ใน Part ๒ : Present Day ให้มีการจัดกิจกรรมจริงในสถาบัน จานวน ๒ ทีม คือ
ทีม SAPODILLA ภายใต้โจทย์ Honda Zoomer-x และทีม 7 Ryder ภายใต้โจทย์ Honda Moove
โดยอาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ดาเนินการประสานงานขอใช้
สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าอาคาร ๑๒
- การพิจารณาคะแนนและมคอ.๕-๖ ประจาภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการ
แก้ไขทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร และ อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดย ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
- นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาเข้ารอบ ๖๐ ทีมสุดท้าย และได้เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) จากการประกวดคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์ Gatsby โดยมีอาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ ผู้สอน
รายวิชากลยุทธ์สร้างสรรค์งานโฆษณา เป็นที่ปรึกษา
- อาจารย์ ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดย ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
- อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์ลัทสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร พาผู้แทนนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๓ ภาควิชาสื่อดิจิทัล Block Cartoon เข้าร่วมแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์กับนักศึกษาสถาบัน
สมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ณ สถาบันกันตนา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
- อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย และอาจารย์
สมเกียรติ ศรีเพ็ชร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดย ผศ.ดร.สุธนะ
ติงศภัทิย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ๑๙-๗๐๒ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
- อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ อาจารย์สุทธิ เรื องรัตน์สุนทร อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อาจารยยุทธนา สุวรรณรัตน์ และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดย ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ
ห้อง ๑๙-๗๐๒ มหาวิทยาลัยสยาม

๖
๓.๑.๒ การวิจัย/งานสร้างสรรค์
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ดังนี้
ที่

ชื่อผลงาน

1 งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลแผนงานโครงการกลุ่มเฉพาะ
ผู้หญิง”
2 บทวิจารณ์หนังสือ “พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ในการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สอดส่อง
ประสานความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง”
3 สปอตวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุด “กิน อยู่ คือ”
4 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กิน อยู่ คือ”

สรุปผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เจ้าของผลงาน

แหล่งเผยแพร่

ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์

รายงานฉบับสมบูรณ์

อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร

วารสารนิเทศสยาม
ปริทัศน์

อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
- กาหนดจัดโครงการวารสารศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ ๖ ซึ่ งเป็นกิจกรรมจิตอาสา เพื่อการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังปลา ตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๗ –
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางหลักสูตรกาหนดให้เขตภาษีเจริญ เป็นพื้นทีในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ชุ ม ชน โดยมอบหมายให้ อ าจารย์ ชุ ติ ภ า สิ ง ห์ ศั ก ดิ์ เ สรี เป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
๓.๑.๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ทุกหลักสูตรนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และ
นักศึกษาเป็นอย่างดี
- หลั กสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กาหนดให้ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา ๒/๒๕๕๘ มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
มอบหมายให้ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และประสานงานร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
- หลักสูตรดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ นาส่งคณะวิชา
ครบทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๖ ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ
ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคาร ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๗

หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณา

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อดิจิทัล

นิเทศศาสตรบัณฑิต

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารการแสดง

รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม
อาจารย์ประกิจ
อาษา
อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
อาจารย์ชุติภา
สิงห์ศักดิ์เสรี
อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
อาจารย์ปวรรศ
จันทร์เพ็ญ
อาจารย์เวทิต
ทองจันทร์
อาจารย์สุริยะ
ฉายะเจริญ
อาจารย์กัญฉกาจ
ตระการบุญชัย
อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
อาจารย์สุทธิ
เรืองรัตน์สุนทร
อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ

๓.๑.๗ ด้านอื่นๆ
สาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ มี ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง ประธานคณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา ภาควิ ช าการ
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ
ห้อง ๑๙-๑๐๐๒ อาคาร ๑๙ โดยมีนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ๕๔ คน จากทั้งหมด ๖๓ คน คิดเป็นร้ อยละ
๘๕.๗๑ และนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือ นายนรเศรษฐ์ นาคะพิสิษฐ์ นักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ ๓ อย่างเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การปรับเปลี่ยนกาหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ประจาภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๘
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม รายงานว่า จาก
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติให้ปรับเปลี่ยนกาหนดการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลั กสู ตรและระดับคณะวิชา ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๘
การดาเนินการ
หลั กสู ตรจั ดท ารายงานผลการ
ด าเนิ น งานระดั บหลั กสู ตร ภาค
การศึ กษาที่ ๑/๒๕๕๘ ส่งให้แก่ คณะ
วิชา
คณะวิ ช าติ ดตามผลการด าเนิ นงาน
ระดับหลักสูตร และสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ภาค
การศึ กษาที่ ๑/๒๕๕๘ และสรุ ปผล
มายังสานักประกันฯ
คณะวิ ชาจั ดท ารายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) ภาคการศึ ก ษาที่ ๑/
๒๕๕๘ และ ส่งให้แก่ผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะวิชา

กาหนดการเดิม

กาหนดการใหม่

ผู้รับผิดชอบ

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙

หลักสูตร และคณะวิชา

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ คณะวิชา
๒๕๕๙ (วั น จั น ทร์ ที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค ภายในสิ้ นเดื อนกุ มภาพั น ธ์ คณะวิ ช าและผู้ ประเมิ นฯ (ส านั ก
การศึ กษา (๓๑ มกราค ม ๒๕๕๙ (วั น จั น ทร์ ที่ ๒๙ ประกั นฯ จะเสนอค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้
๒๕๕๙)
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ประเมินฯ และแจ้งไปยังคณะวิชาเพื่อ
นัดหมายวันประเมินและคณะแจ้งวัน
ประเมินมายังสานักประกันฯ)
ด าเนิ น การประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน วั นจั นทร์ ที่ ๑๕ – วั นศุ กร์ ที่ วันจันทร์ ที่ ๑๔ – วันศุกร์ ที่ ผู้ ประเมิ นฯ คณะวิ ชา และ ส านั ก
ระดั บคณะวิ ชา ภาคการศึ กษาที่ ๑/ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ประกันคุณภาพฯ
๒๕๕๘
ผู้ประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมิน ภายใน ๒ สั ป ดาห์ หลั ง การ ภายใน ๒ สั ปดาห์ หลั งการ ผู้ ประเมิ นฯ คณะวิ ชา และ ส านั ก
ฉบับจริงให้แก่คณะวิชา เพื่อให้คณบดี ประเมิน
ประเมิน
ประกันคุณภาพฯ
ลงนามรับทราบผลการประเมิน และส่ง
ฉบั บ ส าเนาให้ แ ก่ ส านั ก ประกั น ฯ
จานวน ๑ ฉบับ
คณะวิชาส่ง SAR ฉบับแก้ไขหลังการ ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังได้รับผล ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังได้รับ คณะวิชา และ สานักประกันฯ
ประเมินมายังสานักประกันฯ ๑ เล่ม
การประเมิน
ผลการประเมิน

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓

สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
เลขาฯ รายงานว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม โดยมีการแข่งขัน ๒ ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตซอลชาย และกีฬาแชร์บอลหญิง ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว ปรากฏผลการแข่งชัน ดังนี้
กีฬาฟุตซอลชาย
กีฬาแชร์บอลหญิง
- รางวัลที่ ๑ ภาควิชาการโฆษณา
- รางวัลที่ ๑ ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
- รางวัลที่ ๒ ภาควิชาสื่อดิจิทัล
- รางวัลที่ ๒ ภาควิชาการสื่อสารการแสดง
- รางวัลที่ ๓ ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
- รางวัลที่ ๓ ภาควิชาการโฆษณา
และ รางวัลพิเศษสาหรับกองเชียร์ ได้แก่ ภาควิชาการสื่อสารการแสดง
มติที่ประชุม เห็นสมควรให้ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดแข่งขันกีฬาในร่ม เช่น หมากฮอส หมากรุก
และ โกะ เป็นต้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย และกีฬาพื้นบ้าน

๙
๓.๔ การติดตามการดาเนินงานตามระบบการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เกณฑ์ข้อที่ ๒)
อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล ในฐานะเลขานุการและกรรมการ คณะกรรมการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ มอบหมายให้ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการดาเนินงานตาม
ระบบการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดการส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๘ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการจัดสอบในระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม กาหนดส่งข้อสอบกลางภาค ทั้งรายวิชาที่สอบตามตารางและจัดสอบนอกตาราง ในวันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”
ตามที่เครือข่ายนิเทศศาสตร์ กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ซึ่งอยู่ใน
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์คุณภาพข้อที่ ๓ : จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น จึงขอให้หลักสูตรเสนอรายชื่อ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้มาพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๙ เวลา ๘.๓๐น.
มติที่ประชุม หลักสูตรเสนอรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยจาแนกตามสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชา
การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
การประชาสัมพันธ์
การโฆษณา
สื่อดิจิทัล
วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
การสื่อสารการแสดง

รายชื่อนักศึกษา
นางสาวฐิภาภรณ์ สากลวารี
นายนรเสรษฐ์
นาคะพิสิษฐ์
นางสาวชุลีพร
คงวุฒิ
นายณิชาภัทร
แดงสุวรรณ
นางสาววลัยวรรณ สีคา
นายสันติภาพ
บัวบาน
นางสาวปรียานุช ธาดาธีรพัฒน์

๔.๒ การจัดการเรียนการสอนในรายวิขาเตรียมสหกิจศึกษา
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์ นาเสนอต่อที่ประชุมสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ให้นานักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เข้ารับการอบรมร่วมกับ
สานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
๔.๓ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
ตามที่สานักประกันคุณภาพแจ้ง ปรับกาหนดการดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (ตามวาระที่ ๓.๑) นั้น จึงขอมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ และกาหนดวันประเมิน ทั้งนี้ขอให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ ที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อที่คณะฯ จะได้จัดทาบันทึกข้อความสรุปผลการประเมินแจ้งไปยังสานักประกันฯ ภายในวันจันทร์ ที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามกาหนดการที่ปรับใหม่

๑๐
มติที่ประชุม กาหนดให้ดาเนินการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ในวันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ดังนี้
หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณา

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อดิจิทัล

นิเทศศาสตรบัณฑิต

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารการแสดง

อาจารย์เวทิต
อาจารย์กัญฉกาจ
อาจารย์ปิยะศักดิ์
อาจารย์เอกสิทธิ์
อาจารย์ณัฐวุฒิ
อาจารย์จารุณี
อาจารย์ชญาณี
อาจารย์ธนกร
อาจารย์มนต์ศักดิ์
อาจารย์สุทธิ
อาจารย์ประกิจ
อาจารย์สุธาวัลย์
อาจารย์พลอยชนก
อาจารย์ธีรวันท์

รายชื่อผู้ประเมิน
ทองจันทร์
ตระการบุญชัย
ชมจันทร์
อวยชัยวัฒน์
สิงห์หนองสวง
วรรณศิริกุล
ฉลาดธัญญกิจ
พฤกษชาติถาวร
เกษศิรินทร์เทพ
เรืองรัตน์สุนทร
อาษา
ธรรมสังวาลย์
วงศ์ภัทรไพศาล
โอภาสบุตร

๔.๔ การประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
ตามที่สานักประกันคุณภาพแจ้ง ปรับกาหนดการดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (ตามวาระที่ ๓.๑) นั้น จึงขอมติกาหนดวัน เวลา สถานที่ สาหรับการประเมินฯ เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน โดยจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑๔ – วันศุกร์ ที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม กาหนดการประเมินฯ ระดับคณะวิชา ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน
๔.๕ การสารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้หลักสูตรสารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อนาผลการสารวจมาปรับปรุงหลักสูตรและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตนั้น
ปรากฏว่า แต่ละหลักสูตรมีการจัดทา มคอ.๒ ซึ่งระบุกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF:HEd) เพื่อสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น ทางสานักประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรจัดทาแบบสารวจข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สะท้อน
ถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.๒ ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสาหรับการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะนิเทศศาสตร์ จัดทาร่างแบบสารวจฯ ดังกล่าว และนาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
๔.๖ โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘”
ตามที่ สานักทรัพยากรสารสนเทศ (สานักหอสมุด) ได้บันทึกข้อความ ที่ สน.๐๓๐๔/๐๐๘.๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘”
โดยขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้

๑๑
จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกรอกรายละเอียดตามใบตอบรับเพื่อนาส่งสานัก
ทรัพยากรสารสนเทศ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นสมควรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา โดยสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว มีดังนี้
สาขาวิชา
วัน
เวลา
ผู้ประสานงาน
การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
การประชาสัมพันธ์
ศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
การโฆษณา
พฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
สื่อดิจิทัล
อังคาร ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
การสื่อสารการแสดง
อังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. อ.อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
๔.๗ แบบจาลอง (Model) การบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์
ตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะวิชานาเสนอแบบจาลอง (Model) การบริการวิชาการนั้น ประธาน จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาสรุปแบบจาลอง (Model) ดังกล่าว เพื่อใช้นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม สรุปแบบจาลอง (Model) การบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งใช้ดาเนินการในปัจจุบัน ๓ รูปแบบ
ดังนี้
๑) การหาโรงเรียนเพื่อให้บริการวิ ชาการ ซึ่งจะเน้นโรงเรียนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
รวมถึงเป็นโรงเรียนที่คณาจารย์ในคณะวิชาคุ้นเคย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๒) การดาเนินการตามคาขอ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ขอความร่วมมือในการบริการวิชาการ
จากคณะวิชาจานวนมาก อาทิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานี
ตารวจบางเสาธง และสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
๓) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการนาหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่ม ที่ทางคณะวิชา
ให้บริการวิชาการกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันให้
เป็นที่รู้จักและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปใน วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และ หลักสูตรนาส่ง
สรุปสาระสาคัญรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรใน วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๑๘ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล

ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

