
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๔/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๔๕ น. 

(การประชุมออนไลน์) 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

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 

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  วงศ์ภัทรไพศาล 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 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 ไม่มี 
  คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ไม่มี 

เริ่มประชุม ๑๐.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 



๒ 
 

 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๑ การมอบหมายให้คณบดี/หัวหน้าหน่วยงานก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่บ้าน (Work from 
Home) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
 ๑.๑.๒ ก าหนดให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๒ โดยเน้นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลเป็นประโยชนต่อนักศึกษาเป็นส าคัญ 
 ๑.๑.๓ ก าหนดให้คณาจารย์ทุกท่านจัดการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม และส่งผลการพิจารณา
ค่าคะแนน (การตัดเกรด) ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑.๒ การบริหารงานในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
 ประธานฯ สรุปแนวทางการด าเนินงานของบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ ในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from 
Home) ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 รูปแบบการสื่อสาร 

๑. การสื่อสารผ่านทางคลิปวิดีโอจากคณบดีในไลน์กลุ่ม “อาจารย์นิเทศฯ” ทุกวันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน และมอบหมายงานให้แก่อาจารย์ 

๒. การสื่อสารด้วยการแชตผ่านทางไลน์กลุ่ม “อาจารย์นิเทศฯ” เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
๓. การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์โดยตรง เพ่ือพูดคุย ซักถาม และปรึกษาเรื่องต่าง ๆ เป็นรายกรณี 
รูปแบบการท างาน 
๑. อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา 
๒. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์ และจะเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะฯ ทุกวันอังคารเพ่ือ

จัดการเอกสารต่าง ๆ 

๑.๓ การก าหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยประกาศ เรื่อง การก าหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยก าหนดจุดเข้าออกและจุดคัดกรอง ดังนี้ 

๑. ประตู ๑ (ทางเข้าออกด้านหน้าถนนเพชรเกษม) 
๑.๑ ประตูเล็ก (คนเดิน) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
๑.๒ ประตูใหญ่ (ทางรถเข้าออก) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

๒. ประตู ๓ (ทางเข้าออกด้านหลังป้อมยาม อาคาร ๑๙) 
๒.๑ ประตูเล็ก (คนเดิน) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
๒.๒ ประตูใหญ่ (ทางรถเข้าออก) เปิดเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๓. จุดคัดกรอง (อาคาร ๑๙) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
๔. จุดคัดกรอง (อาคาร ๑๒) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

๑.๔ การยกเลิกกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางคณะฯ จึงขอยกเลิกกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่
จ าเป็นจะต้องเดินทางและจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. การประลองความสามารถของนักศึกษาด้านการถ่ายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒. การน านักศึกษาไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ (ศาลายา) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  



๓ 
 

 
 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      
๓.๑ การปรับรูปแบบการประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการใน
รายวิชาโครงงานทุกชั้นปี ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าว
สามารถด าเนินต่อไปได้ จึงขอให้ที่ประชุมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน  
มติที่ประชุม ก าหนดให้จัดกิจกรรมการประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงานในรูปแบบออนไลน์ โดย
มอบหมายให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชา
โครงงาน จัดท าใบสมัครออนไลน์โดยให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาน าส่งรายชื่อผู้เข้าประลองฯ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
และด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓.๒ ความคืบหน้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ รายงานความคืบหน้าการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตเรียบร้อยครบตามจ านวนที่
ก าหนด และน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ การรายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะวิชาจัดท าบันทึกข้อความสรุปรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น ขอให้อาจารย์
ทุกคนน าส่งสรุปภาระงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และภาระงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ส่งมาทางอีเมล com2@siam.edu ภายในพฤหัสที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งทางคณะฯ จะน าส่งเอกสาร
ออนไลน์ ไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ มีอาจารย์ที่น าส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม  

๑. อาจารย์พลอยชนก แสนอาทิตย์ 
๒. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร 
๓. อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
๔. ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ 
๕. ดร.ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ 

สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล  
๑. อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์ 
๒. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
๓. อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 

 สาขาวิชา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (กลุ่มวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) 
๑. อ.ประกิจ อาษา   
๒. อ.จารุณี วรรณศิริกุล  
๓. อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์  
๔. อ.กฤติกา นพรัตน์ 



๔ 
 

 
 

 สาขาวิชา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (กลุ่มวิชาภาพยนตร์) 
๑. อาจารย์ประยุกต์ ศรีทองกูล 
๒. อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ 
๓. อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 

 สาขาวิชา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (กลุ่มวิชาโทรทัศน์) 
๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง 
๒. อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์ 
๓. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข 

 สาขาวิชา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (กลุ่มวิชาสื่อดิจิทัล) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์ 
๒. อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
๓. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย  
๔. อาจารย์ธนัช นนขุนทด 
๕. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

 สาขาวิชา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (กลุ่มวิชาการสื่อสารการแสดง) 
๑. อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ ์
๒. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ
๓. อ.ชญาณ ีฉลาดธัญญกิจ 
๔. อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร 
๕. อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม 
๖. อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 

 บุคลากรสายสนับสนุน 
๑. นางสาว จิตราทิพย ์บุญพิทักษ ์

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้อาจารย์ที่ยังไม่น าส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน เร่งด าเนินการน าส่งข้อมูลดังกล่าวทางอีเมล 
com2@siam.edu ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือทางคณะฯ จะรวบรวมน าส่งเอกสารออนไลน์ ไปยัง
มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  แนวปฏิบัติการจัดการในรายวิชาสหกิจศึกาในภาวะการระบาดของโรค COVID-19 

ตามบันทึกข้อความ จากส่วนงานส านักสหกิจศึกษา ที่ มส ๐๓๑๓/๒๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดการในรายวิชาสหกิจศึกษาในภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวัน
อังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแนวทางการ
จัดการในรายวิชาสหกิจศึกษาของคณะวิชาต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาที่มีก าหนดออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ซึ่งเดิมก าหนดอยู่ระหว่างวันที่ ๑๘  พฤษภาคม – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาออนไลน์ โดยเฉพาะทางสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืน ๆ โดยหารือกับสถานประกอบการ เพ่ือใช้วิธีการท างานจากที่บ้าน (Work from home) และสามารถส่งงาน 
ตรวจติดตามงาน ตลอดจนการสอบปากเปล่าร่วมกับพนักงานพ่ีเลี้ยงทางการประชุมออนไลน์ (online conferencing) ได้ 

๒. เลื่อนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปก่อนจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรืออาจก าหนดออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็น
การศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา 



๕ 
 

 
 

๓. หากไม่สามารถด าเนินการในข้อ ๑ หรือ ๒ ได้ ให้สาขาวิชาพิจารณาหารายวิชาชีพเอก จ านวน ๒ รายวิชาทดแทน
วิชาสหกิจศึกษาให้ครบจ านวนหน่วยกิต  

ทั้งนี้ ขอให้คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่มีก าหนดออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้ และ
แนวทางว่าสามารถด าเนินการได้ในข้อใด หากนักศึกษาจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในข้อ ๓ ทดแทน ให้ทางคณะ
เสนอรายวิชาที่จะเปิดสอนออนไลน์มายังส านักสหกิจศึกษาภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทางอีเมล co_op2@siam.edu 
เพ่ือน าเสนอประธานกรรมการประสานงานการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤติพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการในรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้แต่ละภาควิชาด าเนินการส ารวจความต้องการของนักศึกษา โดยแบ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาออนไลน์ หรือพิจารณาหารายวิชาชีพเอก จ านวน ๒ รายวิชาทดแทน โดยให้กรอกแบบตามที่ก าหนด 
และให้แต่ละภาควิชาน าส่งมาที่คณะวิชา หรือ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวม
ส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ต่อไป  

๔.๒  การน าเสนอผลงานผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม” 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ดังนั้น เพ่ือเป็น
การรายงานการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์
อีกประการหนึ่ง ประธานฯ จึงเสนอให้อาจารย์ทุกคนท าคลิปเพ่ือน าเสนอผลงานต่าง ๆ คนละ ๑๐ คลิป และเผยแพร่ทางออนไลน์ 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนท าคลิปเพ่ือน าเสนอผลงานต่าง ๆ คนละ ๑๐ คลิป และเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
“คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม” โดยแต่งตั้งคณะท างานผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจ "คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม" ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนใน
แต่ละภาควิชา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์ 
๒. อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 
๓. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย 
๔. อาจารย์ประกิจ  อาษา 
๕. อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ 
๖. อาจารยจุฑารัตน์ การะเกตุ 
๗. อาจารย์ชญาณ ี ฉลาดธัญญกิจ 
๘. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข 
๙. อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 
๑๐. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
๑๑. อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล 
๑๒. อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี 
๑๓. อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ 

 
  ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๕/๒๕๖๓) ใน วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


