
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนเิทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร ์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์เอกสิทธิ ์ อวยชัยวัฒน ์ กรรมการ 
๗. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร ์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร ์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักด์ิ  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณ ี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. อาจารย์ปวรรศ  จันทร์เพ็ญ   ลาประชุม 
  คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ ์ ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักด์ิสกุล ลาออก 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรต ิ ศรีเพ็ชร 

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้



๒ 
 

 
 

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยร่วมลงนามมหากฎบัตรแม็กนาคาร์ตา (Magna Carta) ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในการนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง และรองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ในนามมหาวิทยาลัยร่วมน าเสนอ
ผลงานวิชาการในประเด็น Living Values โดยเน้นสาระเกี่ยวกับ ๓ เสาหลักในการพัฒนาบัณฑิตออกสู่สังคม ใน ได้แก่ 
ประการที่ ๑ การสร้างความสามารถในการท างาน (Employability) ประการที่ ๒ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(Diversity) และประการที ่๓ ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบกับเสรีภาพทางปัญญา (Wisdom Freedom)  
 ๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยให้นโยบายการพัฒนาหลักสูตรแบบ Modula ซึ่งให้
ความส าคัญต่อความต้องกาของนักศึกษาเป็นหลัก และให้พิจารณาหลักสูตรในรูปแบบการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-
based Education) ของนักศึกษาที่ก าหนดรายละเอียดในหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ ๓ เสาหลักในการพัฒนาบัณฑิตออกสู่
สังคม ใน ได้แก่ ประการที่ ๑ การสร้างความสามารถในการท างาน (Employability) ประการที่ ๒ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Diversity) และประการที ่๓ ความยั่งยืน (Sustainability) ผนวกกับความเป็นนานาชาติ  
 ๑.๑.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการรับทราบจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online: CHECO) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับ ๗ ของไทย และอันดับที่ ๑๕๙ จากมหาวิทยาลัย ๑,๔๓๗ แห่งทั่วโลก จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืนของ UI Green Metric 2019 
๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๑.๒.๑ การขยายเวลาการศึกษาส าหรับนักศึกษารหัส ๕๔ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ซึ่งตามหลักฐานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการก าหนดขยายเวลายื่นเอกสารเพิ่มเติมถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
๑.๓ การจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน 
แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมฯ ส าหรับรายวิชาโครงงานทุกช้ันปี ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑.๔ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๒๖.๕/ว ๑๒๗ ลง
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) โดย
ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูล หรือ เหตุการณ์ผิดปกติไปยังส านักงานฯ เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์
ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งข้อมูลที่ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มกิจการพิเศษ โทร ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๒ – ๓ 
และ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๙ โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๒ หรือ ส านักอ านวยการ กลุ่มงานอ านวยการ โทร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๖๘ 
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔ – ๖ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)  
๑.๕ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยสยาม (หูกวางเกมส์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะประธานกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยสยาม (หูกวางเกมส์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓  โดยแบ่งกลุ่มตามสี ซึ่งคณะ
นิเทศศาสตร์ อยู่สีน้ าเงินกลุ่มทวีปเอเชีย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
แข่งขันกีฬา ๘ ประเภท ได้แก่ บาสเก็ตบอล แชร์บอล แบดมินตัน ฟุตซอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง และ อ-ีสปอร์ต  
๑.๖ การจัดการความรู้ 
 อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม
การจัดการความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (๑๔๐-xxx) ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ จึง
ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (๑๔๐-xxx) ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ตามวันเวลาที่ก าหนด 
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๑.๗ การส่งตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่งตารางสอนภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้แต่ละภาควิชาส ารวจความต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมถึงความต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ผ่านรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษามาแล้ว พร้อมน าส่งมายังคณะวิชาภายในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 

๑.๘ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ดังนี ้

เรื่อง/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัต ิ ใช้จริง 

ค่าโปรเจคเตอร์ของคณะนิเทศศาสตร ์ ๑๒,๐๐๐.๐๕ ๑๒,๐๐๐.๐๕ 
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๕ ๑๒,๐๐๐.๐๕ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ สรุปผลการน าส่งการตรวจสอบการด าเนินงานระดับหลักสูตร และคณะวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๔.๓ การตรวจสอบการด าเนินงานระดับหลักสูตร และคณะวิชา ภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๒ มอบหมายให้ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล รวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ จากผู้รับผิดชอบในรายตัวบ่งชี้ และเรียบ
เรียงเพื่อน าส่งส านักประกันคุณภาพตามเวลาที่ก าหนด ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ น้ัน 

บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคณะฯ น าส่งรายงานการตรวจสอบการด าเนินงานระดับหลักสูตร และคณะวิชา 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ไปยังส านักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และเข้าร่วมโครงการ QA สัญจร ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งทางส านักประกันคุณภาพฯ ขอเลื่อนจากก าหนดการเดิมในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ สรุปก าหนดการจัดกิจกรรมกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙ 
 ตามที่ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดกิจกรรมกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างสถาบันสมาชิก
เครือข่าย รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้น 
 ในการนี้ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมรับเป็นเจ้าภาพ โดยก าหนดจัดกิจกรรมกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส าหรับประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตซอล (ทีมชาย) และ แชร์บอล (ทีมผสม) 
นอกจากนี้ยังมีการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสถาบันโดยไม่มีการประกวด 
 ส าหรับกีฬาแชร์บอล ก าหนดให้ในแต่ละทีมมีนักกีฬารวม ๗ คน เป็นนักกีฬาชาย ๒ คน อยู่ในต าแหน่งผู้ถือตะกร้า และ
ผู้ป้องกันตะกร้า ส่วนที่เหลือจ านวน ๕ คน เป็นนักกีฬาหญิง  
มติที่ประชุม รับทราบ 



๔ 
 

 
 

๓.๓ ความคืบหน้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร ์ครั้งที ่

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๓ ความคืบหน้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาน าส่งแบบสอบถามภาวะการมีงานท า และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่
ก าหนด 

ในการนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ 
ดังนี ้

 สาขาวิชา 
จ านวนข้อมูลที่เก็บรวบรวม (ร้อยละ) 

ภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การประชาสัมพันธ ์ ๘๘.๘๙ ๘๘.๘๙ 
การโฆษณา ๘๔.๐๐ ๓๗.๕๐ 
สื่อดิจิทัล ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ 
วิทย-ุโทรทัศน์-ภาพยนตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการของสาขาภาพยนตร์ 

(โทรทัศน:์ ร้อยละ ๙๒) 
อยู่ระหว่างด าเนินการของสาขาภาพยนตร์ 

(โทรทัศน:์ ร้อยละ ๖๖) 

การสื่อสารการแสดง ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้สาขาภาพยนตร์เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน 

๓.๔ สรุปแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร ์ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้าน
แผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ รวบรวมผลการด าเนินงานและสรุปแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

ในการนี้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปแผนงาน
แผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งจากการด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย  

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบัณฑิต/หลักสูตรที่ทันสมัย ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๗ โครงการ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๑ โครงการ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างคนและระบบงาน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๗ โครงการ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเสริมคุณภาพไทย ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๕ โครงการ 
เนื่องจากในแต่ละแผนงานประกอบด้วย โครงการและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนั้น 

ความคืบหน้าในการด าเนินการในภาพรวมของคณะฯ จึงอยู่ในลักษณะของการด าเนินการแล้วเสร็จบางส่วน และ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าหนดให้ติดตามการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของคณะวิชาในปลายปีการศึกษาต่อไป 



๕ 
 

 
 

๓.๕ สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ตามที่ คณะฯ ก าหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "การเตรียม
ความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยสยามนั้น บัดนี้ โครงการดังกล่าวด าเนินเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว  
 ในการนี้ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะประธานกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ ในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดทุกประการ  
 ส าหรับปัญหาในการด าเนินการจัดโครงการดังกล่า พบว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังมีไม่มากเท่าที่ควร 
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ส่วน
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ นั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได ้  
มติที่ประชุม เห็นควรให้ปรับเวลาในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยก าหนดให้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศในภาคการศึกษาที่ ๑ 
ของแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้มากขึ้น 

๓.๖ สรุปผลโครงการจิตอาสาคณะนิเทศศาสตร์ (งานวันเด็ก) 
 ตามที่ คณะฯ ก าหนดจัดโครงการจิตอาสาคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ให้แก่ชุมชนย่านสะพานพระราม ๘ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะซึ่งเป็นทักษะที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิต (World Economic Forum) ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนั้น บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว 
 ในการนี้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ รายงานสรุปผลการด าเนินการดังกล่าว ซึ่ง
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นปีที่ 
๑ ในการสนับสนุนของขวัญและการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตให้แก่นักศึกษา โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.๗ ความคืบหน้าการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน “นิเทศต้นแบบ” 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร ์ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ออกแบบส ารวจข้อมูลเพื่อ
รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
อาทิ กีฬา นาฏศิลป์ ขับร้อง และ ดนตรี เป็นต้น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลภายใต้ชื่อ “นิเทศต้นแบบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชานั้น 
 ในการนี้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการจดัท าฐานข้อมูล “นิเทศต้นแบบ” รายงานความคืบใน
การด าเนินการดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชาในการรวบรวมและน าส่งข้อมูลของศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปัจจุบันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากทางภาควิชามีข้อมูลของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเพิ่มเติม ก็สามารถน าส่งเพื่อเพิ่มเติมใน
ฐานข้อมูลได ้
มติที่ประชุม รับทราบ และเนื่องจากฐานข้อมูล “นิเทศต้นแบบ”เป็นฐานข้อมูลของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่มี
ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงความสามารถพิเศษอื่น ๆ อาทิ กีฬา นาฏศิลป์ ขับร้อง และ ดนตรี เป็นต้น 
น้ัน จึงมีมติให้น าฐานข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะวิชา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชา
อีกช่องทางหน่ึง 



๖ 

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การสรรหาผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ตามที่ อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งในกรณี
ที่มีกลุ่มวิชาเอกต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาละ ๓ คน  
 ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการโฆษณา
และสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทดแทนอัตราเดิม 
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร จัดท า สมอ ๐๘ แก้ไขรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ปรับย้าย อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง จากผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กลุ่มวิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

- แต่งตั้ง อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 

๔.๒  การก าหนดส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
ตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ค่ า ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนด

สอบกลางภาค ระหว่างวันที่ ๒-๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดการส่งข้อสอบกลางภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และคุณภาพของข้อสอบในแต่ละรายวิชา เพื่อรวบรวมน าส่งส านักทะเบียน
และวัดผลต่อไป 
มติที่ประชุม ก าหนดส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๔.๓ การพัฒนาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 
จากผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ปรากฏว่า วารสารนิเทศสยาม

ปริทัศน์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของคณะฯ ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ คงเดิม  
ในการนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการวารสารฯ รายงานสรุปข้อเสนอแนะจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทยในการพัฒนาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้
๑)  การระบุประเภทของการ Peer-review อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของวารสาร 
๒) การระบุข้อมูลพื้นฐานของบทความให้ครบถ้วน 
๓) การอ้างอิงมีรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
๔) การใช้งานระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอน 
๕) การระบุวันที่รับบทความ แก้ไขบทความ และตอบรับบทความให้ครบถ้วน 
๖) การระบุจริยธรรมในการตีพิมพ์ โดยเขียนขึ้นมาเฉพาะส าหรับวารสารเองให้มีความกระชับเข้าใจง่าย 
นอกจากนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการวารสารฯ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหา Peer review 

เพิ่มจ านวน ๓ ท่าน ดังนี ้
๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณ เมตตา วิวัฒนานุกูล: อาจารย์พิเศษภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา: หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ : หัวหน้าส านักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการวารสารฯ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 



๗ 
 

 
 

๔.๔ พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตและพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสยาม ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตและพิธีประสาท

ปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีพิธีซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ 
๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดให้คณะนิเทศศาสตร์มีการซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 
๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้ ในส่วนที่มีการแยกซ้อมในรายคณะวิชานั้น ก าหนดให้คณะฯ ซ้อมที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๑๒ 
ในการนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว และขอให้อาจารย์ทุกท่านสวมชุดครุยมาถ่ายภาพ
ร่วมกับบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม ก าหนดให้แยกกลุ่มบัณฑิตตามแถวเพื่อซ้อมย่อยในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนที่จะรวมเพื่อซ้อมตามขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้ง 
ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ที่มีหน้าที่ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุให้เรียบร้อย 

๔.๕ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF และ ผลลัพธ์ผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ
รอบรู้ด้านต่าง ๆ (Learner Person) ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Creator) และ ๓) พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) กล้า
หาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen ควบคู่กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านผลลัพธ์ดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชาแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และผลลัพธ์ผู้เรียน โดยให้สรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.๕ ให้ครบถ้วน 

๔.๖ เว็บไซต์และสารสนเทศของคณะนิเทศศาสตร์ 
สืบเนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิชาในหลาย ๆ ประเด็น ทั้งในส่วนของ

พันธกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการของคณะวิชา โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงในการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งในระดับ
หลักสูตร และคณะวิชา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะประธานกรรมการงานระบบสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์ และศิษย์เก่า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะประธานกรรมการงานระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และศิษย์
เก่าเสนอแนวทางการด าเนินงานด้านสารสนเทศของคณะวิชา โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ๒ ส่วน คือ เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก 
ซึ่งในส่วนเฟซบุ๊กจะมอบหมายให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทุกระดับของคณะวิชา  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอ โดยมอบหมายให้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ในฐานะประธานกรรมการงาน
ระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และศิษย์เก่า ติดตามการด าเนินการและรายงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ 

๔.๗ แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 ตามที่เครือข่ายนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการถ่ายภาพ ได้แก่ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติส าหรับอาจารย์ และการจัดกิจกรรม
ประลองความสามารถด้านการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา  ในการนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ โดยพิจารณาตามความพร้อมและความสามารถของนักศึกษาทั้งด้านทักษะการถ่ายภาพและการเข้าร่วม
กิจกรรม  
 ส าหรับการส่งภาพถ่ายผลงานของอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ของ
เครือข่ายนิเทศศาสตรน้ั์น ขอให้อาจารย์ที่สนใจ น าส่งผลงานภาพถ่ายภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



๘ 
 

 
 

๔.๘ การเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 ตามมติที่ประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ก าหนดให้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ น้ัน ในการนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
แนวทางการด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดให้จัดประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) และขอเชิญอาจารย์ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
  
  ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๓/๒๕๖๓) ใน วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
  รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารยจ์ารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 


