
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๒๕ น. 

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

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

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ แทนอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 ไม่มี 
  คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ไม่มี 

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 



๒ 
 

 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๑ การจัดท าคูปองการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ือสะสมหน่วยกิตส าหรับขอรับปริญญาตามนโยบายการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
 ๑.๑.๒ การจัดท าบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thaimooc ซึ่งทางคณะนิเทศศาสตร์รับผิดชอบในรายวิชาการถ่ายภาพ
เชิงสร้างสรรค์ โดยมอบหมายอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการดังกล่าว 
 ๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยให้ความสนใจในการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์ ภายใต้
ชื่อ “นิเทศต้นแบบ” ดังนั้นจึงขอให้พัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย 

๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ประธานฯ แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ จึงแต่งตั้ง
อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม เป็นกรรมการ แทนอาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ ในการนี้คณะฯ มคี าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

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

๑.๓ การผลิตสารคดี “กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รีพรีเมียม” 
 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ร่วมกันผลิตสื่อเพ่ือให้ความรู้ด้าน
นวัตกรรมเกษตร ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รีพรีเมียม” ณ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต จาก บริษัท นิคอน เซลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
 นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา ๑๔๖-๔๖๙ โครงงาน ๓ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้ากับการ
บริการวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์ศักรา 
ไพบูลย์ (อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบรายวิชา) และ อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย (อาจารย์ปรึกษาร่วม) นายนิวัตร 
กะพุทธา ผู้ช่วยควบคุมการผลิต และนักศึกษาที่ร่วมจัดการการผลิตงาน ได้แก่ นายนรพล จันผกา  นายชวลิต เขียวชม และ 
นายศิรา ปุยสาลี โดยสารคดี “กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รีพรีเมียม” จะเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 



๑.๔ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที ่๑๐ 
 อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และ อาจารย์เจตน์
จันทร์ เกิดสุข เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๐ และรับผิดชอบด าเนินการใน
ส่วนของวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ Video Clip ด้วยสมาร์ทโฟน เพ่ือการน าเสนอผลงาน" ให้แก่
ผู้เข้าร่วม "โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๐" ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้รับอุปกรณ์สนับสนุนกล้องถ่ายภาพเพ่ือฝึกฝนงานการอบรม จาก บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)  

๑.๕ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
 คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการประสานงานจาก อาจารย์กัลยา กล่อมวิทย์ ในนามศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ ชมรม
ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสยามกับธนาคารออมสิน โดยรับมอบหมายให้ลงพ้ืนที่ ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงการท่องเที่ยว และน ามาสร้างสรรค์เป็นสื่อส าหรับนักท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไป 
ซึ่งก าหนดสิ้นสุดโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
 ในการนี้ มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รับผิดชอบด าเนินการดังกล่าวร่วมกับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ๖ คน และคณะศิลปะศาสตร์ ๔ คน โดยก าหนดการน าเสนอโครงการในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  

๑.๖ กิจกรรมบริการวิชาการ "Hospitality Industry Programs 2020" 
 อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์และอาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม เป็นวิทยากร ร่วมกับ ทีมงานอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการ
สื่อสารการแสดงและนักศึกษานิเทศศาสตร์ ในการบรรยายเชิงปฏิบัติการร าไทย #Thaidance หนึ่งในกิจกรรมบริการวิชาการ 
"Hospitality Industry Programs 2020" ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๑.๗ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
 คณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในหัวข้อ “ห้องเรียนออนไลน์” ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวม ๑๓ โรงเรียน โดยมี อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะหัวหน้าโครงการ ร่วมกับอาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์ ด าเนินการ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโครงการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งความคืบหน้าการด าเนินโครงการจะรายงานต่อท่ีประชุมต่อไป 

๑.๘ การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHE Curriculum Online : CHECO) รายงานผลการกรอกข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างรอการพิจารณา
จากผู้บริหาร 

๑.๙ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

เรื่อง/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ ใช้จริง 

การบริการวิชาการผลิตสื่อเพ่ือชุมชนโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.
เชียงใหม่  
(ค่ารถเพ่ือการขนส่งอุปกรณ์ไป-กลับ ระหว่างมหาวิทยาลัย และสนามบินสุวรรณภูมิ) 

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 

ค่าตอบแทนการเขียนบทความวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒  
(ขออนุมัติงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติ ๓,๐๐๐ บาท) 

๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  



๔ 
 

 
 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที ่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ สรุปผลการน าส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๒ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๒ ครบทุกรายวิชาตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ มีการปรับแก้ในบางรายวิชาซึ่งผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ ได้ด าเนินการปรับแก้
และน าส่งเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ สรุปผลการน าส่ง สมอ ๐๘ แก้ไขรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มอบหมายอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการก ากับดูแลคุณภาพ
หลักสูตร จัดท า สมอ ๐๘ แก้ไขรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรับย้าย อาจารย์ณัฐวุฒิ 
สิงห์หนองสวง จากผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กลุ่ม
วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล พร้อมทั้งแต่งตั้ง อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล นั้น  
 บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยน าส่ง สมอ ๐๘ แก้ไขรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังส านักวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือลงนามโดยท่านอธิการบดี และน าเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ติดตามความคืบหน้าต่อไป 

๓.๓ สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๙ 
ตามที่ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดกิจกรรมกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เพ่ือเชื่อมความสามัคคีระหว่างสถาบันสมาชิก

เครือข่าย รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว 
 อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปผลการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การขานรับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงจัดให้มีเครื่องมือตรวจอุณหภูมิร่างกายเพ่ือคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มี
อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ก่อนอนุญาตเข้าสู่ศูนย์กีฬา  

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์
เป็นผู้กล่าวเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งในปีนี้มีสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขัน ๖ สถาบัน ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต (๒) มหาวิทยาลัยรังสิต (๓) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (๔) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (๕) มหาวิทยาลัยสยาม และ (๖) สถาบัน
กันตนา โดยมีกีฬารวม ๓ ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล (ทีมชาย) และ แชร์บอล (ทีมผสม) นอกจากนี้ยังมีการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของแต่
ละสถาบันโดยไม่มีการประกวด ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

 



๕ 
 

 
 

การแข่งขันฟุตซอล 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม 

การแข่งขันแชร์บอล 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยรังสิต 

การประกวดเชียร์ มอบรางวัลส าหรับสถาบันที่เข้าร่วมการแสดงโดยไม่มีการตัดสิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย
รังสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษมอบให้แก่สถาบันกันตนา คือ รางวัลพระมหาชนก (รางวัลยกย่องด้าน
ความพยายาม) 

การแข่งกีฬาครั้งนี้ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยที่ดีควบคู่กับความสนุกสนาน ที่ส าคัญยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการรู้รัก
สามัคคีอันน าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพ่ือก้าวไปสู่จุดหมายต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ส ารวจวันเวลาในการจัดกิจกรรมล่วงหน้ามากขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้สถาบันสมาชิก
เครือข่ายนิเทศศาสตร์มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

๓.๔ ความคืบหน้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ตามบันทึกข้อความจากส่วนงานส านักประกันคุณภาพการศึกษา ที่ สน ๐๓๐๗/๑๓ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 
ติดตามการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมี
งานท าและการส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บัณฑิต (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓) ปรากฏว่า สาขาวิทยุ-
โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ยังไม่มีข้อมูลความพึงพอใจนายจ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มงานภาพยนตร์ 
 ทั้งนี้ ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้ด าเนินการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท าในระบบออนไลน์ และส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมายังส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ เร่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท าในระบบออนไลน์ และส่งแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมายังส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓.๕ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมประลองความสามารถของนักศึกษาด้านการถ่ายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมประลองความสามารถของนักศึกษาด้านการถ่ายภาพร่วมกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๖ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 

๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบหมายให้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ เป็นผู้ประสานงานและน า
นักศึกษาไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ (ศาลายา) นั้น 

บัดนี้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ได้ประสานงานกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานต่อที่ประชุมฯ ต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การบริหารจัดการเรื่องโรคอุบัติใหม่โควิด-๑๙ (COVID-19) ของคณะนิเทศศาสตร์ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่ยังคงแพร่ระบาดไปหลาย
พ้ืนที่ทั่วโลกนั้น  
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการบริหารจัดการเรื่องโรคอุบัติใหม่โควิด-๑๙ (COVID-19) ของคณะนิเทศศาสตร์ 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทาง/มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๑๙ ต่อไป 
มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนของแต่ละภาควิชา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ธีรวันท์  โอภาสบุตร กรรมการ 
๓. อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร กรรมการ 
๔. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข กรรมการ 
๕. อาจารยณัฏฐพล อมรทัต กรรมการ 
๖. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย กรรมการ 
๗. อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้ด าเนินการผลิตสื่อเฉพาะกิจในรูปแบบอินโฟกราฟิกโดยมีวัตถุประสงค์ในการเน้นย้ าและเตือนเพ่ือขจัด

ความกลัว และให้ความรู้ซึ่งเป็นแนวทางการป้องกัน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และชั้นเรียน ทั้งนี้ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

๔.๒  การปรับปรุงการวัดและการประเมินผลการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 
จากสาระส าคัญของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ 

Project-based Learning: PBL โดยเน้นการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การวัดและประเมินผลในรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาโครงงานของแต่ละชั้นปีสอดคล้องตามความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

1 มีความรู้และหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารระหว่างบุคคล 
2 มีความรู้และหลักการปฏิบัติทางการสื่อสารระหว่างบุคคลกับอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ทางการสื่อสาร 
3 สามารถบูรณาการความรู้ และสามารถปฏิบัติการเบื้องต้นในสาขาวิชาชีพทางการสื่อสาร ดังนี้ สาขาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม สามารถวางแผนท างาน

ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน สาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล สามารถท างานด้านการสื่อสารออนไลน์ได้ สาขาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 
สามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ การแสดง วารสารศาสตร์ออนไลน์ และสื่อดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ได้ 

4 สามารถบูรณาการความรู้และสร้างสรรค์ผลงานในระดับมืออาชีพ ดังนี้ สาขาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม สามารถวางแผนและผลิตผลงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐและเอกชนในระดับมืออาชีพ สาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล สามารถผลิตและสร้างสรรค์งานด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ระดับมืออาชีพ
ได้ สาขาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ การแสดง วารสารศาสตร์ออนไลน์ และสื่อดิจิทัลในระดับมืออาชีพ 

 ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning: PBL) เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนต่อไป 
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มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน ดังต่อไปนี้ 
๑. ก าหนดให้มีชั้นเรียนเพ่ือตรวจสอบความรับผิดชอบในการเข้าเรียนของนักศึกษาทุกสัปดาห์ 
๒. ก าหนดให้น าผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประลองความสามารถด้านวิชาการในรายวิชาโครงงานของคณะ

นิเทศศาสตร์ 
๓. ก าหนดให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ก าหนดแบบประเมินโครงงาน โดยให้มีความสอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ 

และน าส่งคณะวิชา พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
๔. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ ก าหนดให้เสนอหัวข้อโครงงานโดยการติดประกาศภายในสัปดาห์ที่ ๖ ของการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ต้อผ่าน
การอนุมัติจากที่ปรึกษา/กรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ ก าหนดการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงานในสัปดาห์ที่ ๘, ๑๐ และ ๑๒ ของการจัดการเรียนการสอน 
๓.๓ ก าหนดส่งผลงานของนักศึกษาภายในสัปดาห์ที่ ๑๔ ของการจัดการเรียนการสอน 
๓.๔ ก าหนดสอบรายวิชาโครงงานภายในสัปดาห์ที่ ๑๖ ของการจัดการเรียนการสอน 

๔.๓ การบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ในลักษณะ TED Talk 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากิจกรรมบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ โดยใช้ทักษะทางการพูดในลักษณะ TED 

Talk ซึ่งย่อมาจากค า ๓ ค า คือ  Technology, Entertainment and Design เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีความคิดดี ๆ มี
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือท า แล้วน ามาเล่าสู่กันฟัง 
มติที่ประชุม ก าหนดกิจกรรมบริการวิชาการโดยใช้ชื่อว่า Ni (TED) Talk 2020 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมอบหมายคณะท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ อาจารย์ธนัช นนท์ขุนทด อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์สุธาวัลย์ 
ธรรมสังวาลย์ ด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ให้ติดต่อประสานงานภาควิชาเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาของแต่ละภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

๔.๔ ทิศทางและการเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบและสาระรายวิชาในการจัดการ

เรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถแข่งขันและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทางและการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตต่อไป 
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 

๑. การปรับโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น โดยเน้นหลักการที่ว่า “ผู้บริโภคเป็นผู้เลือก” ด้วยการขยายหมวด
วิชาเลือกเสรี จากเดิม ๑๕ หน่วยกิต เป็น ๒๑ หน่วยกิต โดยปรับลดจากกลุ่มวิชาชีพเลือก จากเดิม ๒๗ หน่วยกิต เป็น 
๒๑ หน่วยกิต 

๒. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานส ารวจข้อมูลจ าเป็นเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 
  ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๔/๒๕๖๓) ใน วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


