รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๓ น.
(การประชุมออนไลน์)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
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
การะเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๗. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๘. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
ลาออก
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
ทิพากร
ที่ปรึกษา
๒) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๓) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา
รักษ์พลเมือง
รองประธานกรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
รองประธานกรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์
มงคลวนิช
รองประธานกรรมการ
๖) นายสุกจิ
อุทินทุ
กรรมการภายนอกสถาบัน
๗) อาจารย์วาสนา
เสียงดัง
กรรมการภายนอกสถาบัน
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
กรรมการภายนอกสถาบัน
๙) ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยศ
วิทิตสุวรรณกุล
กรรมการ
๑๐) ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
เปรมชัยสวัสดิ์
กรรมการ
๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ
ลิมปะวัฒนะ
กรรมการ
๑๒) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
๑๓) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
๑๔) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
๑๕) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
๑๖) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
๑๗) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๑๘) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๙) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
๒๐) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
๒๑) คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
๒๒) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
กรรมการ
๒๓) คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
กรรมการ
๒๔) คณบดีวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
กรรมการ
๒๕) ดร.ศักรินทร์
ภูผานิล
กรรมการจากคณาจารย์
๒๖) ดร.กันทิมา
คงสถิตสุวรรณ
กรรมการจากคณาจารย์
๒๗) ดร.ศตเนติ
เนติภัทรชูโชติ
กรรมการจากคณาจารย์
๒๘) อาจารย์อนันต์
เขมพาณิชย์กุล
กรรมการจากคณาจารย์
๒๙) ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
กรรมการ
๓๐) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
กรรมการ
๓๑) ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
๓๒) นายกสโมสรนักศึกษา
กรรมการ
๓๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร
พงษ์มณี
กรรมการ
๓๔) นางสาวสาลินี
พรหมบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕) อาจารย์นลินรัตน์
วิศวกิตติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖) นางสาวขวัญชล
คาพรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗) นางสุธิตา
สมพรชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
๒) ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และความต้องการของสังคม
๓) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการวิจัยให้มีคุณภาพ
๔) ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่กาหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิชาการ
๕) แต่งตัง้ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหนังสือขอความร่วมมือใน
การพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑.๑.๓ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรม
แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๓) ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการ ๔) ด้านสื่อและการสื่อสาร และ ๕) ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งาติ (๕
ตุ ล าคม) ทั้ ง นี้ เ ปิ ดรั บ สมั ค รถึ งวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ โดยสามารถดู ด รายละเอี ยดและสมั ค รผ่ า นทางออนไลน์ ที่
www.award.nia.or.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่คุณพัชรีนาถ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๗๐ ๒๙๙๙ อีเมล awards@nia.or.th
๑.๑.๔ การบรรยายพิเศษ เรื่ อง “การพัฒนาหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning
Outcome)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่ปรึกษา
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นการออกแบบโมดูล (Modular Design) ทางการศึกษาโดยให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับพัฒนาการ ศักยภาพมากกว่าองค์ความรู้
๑.๑.๕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัส
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO โดยสานั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓
๑.๑.๖ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) อยู่ระหว่างการตรวจเพื่อรับทราบจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมหาวิทยาลัยส่งเข้าระบบ (S/1) เมื่อวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๖๓
๑.๒ มหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft
มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft ให้แก่อาจารย์ทุกคน เพื่อให้สามารถใช้ Microsoft 365 และ Microsoft
Team ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการประชุมออนไลน์ได้
๑.๓ ประกาศขยายเวลาการปิดที่ทาการมหาวิทยาลัยชั่วคราว
มหาวิทยาลัยประกาศขยายเวลาการปิดที่ทาการมหาวิทยาลัยชัว่ คราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรขยายเวลาการปิดที่
ทาการของมหาวิทยาลัยสยามนับตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑.๔ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) แจ้งหนังสือเวียนจากสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๘/๓๔๙๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวด
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.parliament.go.th/innovation หรือสอบถามกลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สานักประชาสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕-๑๖ หรือ ๐ ๒๒๔๔
๒๕๒๒ กาหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางอีเมล : democinnovation@gmail.com หรือทาง
ไปรษณีย์ล งทะเบียนที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้ แทนราษฎร ส านักประชาสัมพันธ์ สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (อาคารรัฐสภา) ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (การประกวด
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)

๔
๑.๕ การสนับสนุนเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์ม Meeting and Learn Online (Cisco WebEx)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ในการ
สนับสนุนเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์ม Meeting and Learn Online (Cisco WebEx) ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์สาหรับนักศึกษา
และอาจารย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปิยะนุช จรัสวาณิชย์ผล โทร ๐๘ ๖๓๖๔ ๑๔๕๗ หรือ อีเมล: pjarusva@cisco.com
๑.๖ สรุปจานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ซึ่งประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มอบหมายให้ติดตามจานวนนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้รายงานสรุปจานวนนักศึกษาฯ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รวม ๒๗ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการนาส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะวิชานาส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น คณะฯ จึงกาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานาส่งเอกาสาร
ดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารการสอน และการประเมินคุณภาพการสอน เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องตาแหน่ง
ทางวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้การดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้ประสานและติดตามนักศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามงานมอบหมายเป็นรายบุคคล โดยนาส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน
(การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ครบทุกรายวิชาตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รวบรวมและนาส่ง
สานักทะเบียนและวัดผลเรียบร้อยแล้วในวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ประธานฯ ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาท่านใดมีความประสงค์ขอปรับแก้ส่งผลการพิจารณา
ค่าคะแนน (การตัดเกรด) ให้แจ้งมายังคณะวิชาเพื่อจัดทาบันทึกข้อความชี้แจงการปรับแก้ดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การรายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะวิชาจัดทาบันทึกข้อความสรุปรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น ขอให้อาจารย์
ทุกคนนาส่งสรุปภาระงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และภาระงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย นั้น อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ได้รวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนมีนาคม และนาส่งเรียบร้อยแล้ว
ส าหรั บ รายงานการปฏิ บั ติ ง านประจ าเดื อ นเมษายน ๒๕๖๓ ซึ่ ง ก าหนดให้ อ าจารย์ ทุ ก คนน าส่ ง ทางอี เ มล
com2@siam.edu ภายในวันเสาร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น อาจารย์
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ได้รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๓
และนาส่งมหาวิทยาลัยทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้เตรียมรายงานการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สาหรับนาส่งมหาวิทยาลัย
ต่อไป

๕
๓.๓ การเลื่อนกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ (นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ)
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยนิ เ ทศศาสตร์ ซึ่ ง ก าหนดให้ จั ด นิ ท รรศการภาพถ่ า ยนานาชาติ ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ใน
ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
๑) การจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพ
ชีวิต : The Dynamic of the Still Photograph for Quality of Life” เลื่อนเป็นระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒) การจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “โลกกลางคืนความสวยงามของ
วิถีชุมชน : Night World of Beauty Community” ปรับเลื่อนเป็นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายนิเทศศาสตร์ได้ เพิ่มช่องทางการแสดง
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติทั้ง ๒ หัวข้อ ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน
ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ สรุปงานด้านการบริการวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
ตามทีป่ ระธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนทาคลิปเพื่อนาเสนอผลงานต่าง ๆ คนละ
๑๐ คลิป และเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม” นั้น สามารถสรุปผลงานซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มงานบริการ
วิชาการได้ ดังนี้
๑) ฝึก Shift Focus ด้วยกล้อง DSLR กับ อ.ณัฐ โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง เผยแพร่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒) มาเรียนร้องและการใช้เสียงกับ อ.อาร์ม โดยอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ เผยแพร่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓) ชวนฝึก sketch ขนาดภาพในมุมกล้องปกติ (Normal angle shot) ด้วยการวาดลายเส้น โดยอาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ
เผยแพร่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔) ความรู้เกี่ยวกับคาว่า “Diva” โดยอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ เผยแพร่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
๕) การวาดภาพ Acropolis of Athens โดยอาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ เผยแพร่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
๖) ทาสตูดิโอเล็ก ๆ ถ่ายภาพสินค้า (Pack shot) ง่าย ๆ ด้วยตนเองจากวัสดุเหลือใช้ โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
เผยแพร่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
๗) จริยธรรม ๑๐ ประการของนักวารสารศาสตร์ออนไลน์ โดยอาจารย์กฤติกา นพรัตน์ เผยแพร่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
๘) ขั้นตอนการวาดภาพแบบ Digital Sketching ด้วย iPad โดยอาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ เผยแพร่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓
๙) สอนวาดรูป โดยอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เผยแพร่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ การสรุปงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์
ตามที่ประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนทาคลิปเพื่อนาเสนอผลงานต่าง ๆ คนละ
๑๐ คลิป และเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม” นั้น สามารถสรุปผลงานซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มงานการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ ดังนี้
๑) การสอนวิชาละครโทรทัศน์ไทย: ผลกระทบของละครโทรทัศน์ที่มีต่อสังคม กรณีศึกษาละครที่ได้รับความนิยม "ตาม
รอยละครเรื่องบุพเพสันนิวาส" การบรรยายรายวิชาละครโทรทัศน์ เรียนสนุกพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ โดยอาจารย์ประกิจ อาษา เผยแพร่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒) TalkWithMeen : ชวนคุยเรื่องช่วยเหลือน้องช้าง ด้วยการปักผ้า กับแคมเปญ #Drawforchiangmai เผยแพร่วันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖
๓) TalkWithMeen : ชวนคุยชวนแชร์กับงานทอผ้าด้วยกี่ทอมือ โดยอาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ เผยแพร่วันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๓
๔) สามเสือคุยเล่นเรื่องสุขภาพกับอาจารย์สุทธิ จานวน ๒ คลิป โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ลัทธสิทธิ์
ทวีสุข และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เผยแพร่วันที่ ๑๕ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ตามลาดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ กาหนดจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์มอบหมาย
ให้อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน จัดทา
ใบสมัครออนไลน์โดยให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชานาส่งรายชื่อผู้เข้าประลองฯ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ และดาเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น สามารถสรุปแนวทางและกาหนดการดาเนินการได้ดังนี้
๑) การจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน โดยนาเสนอผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
๒) กาหนดการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน รวม ๒ วัน โดยมีโครงงานเข้าร่วม
กิจกรรมฯ รวม ๒๗ โครงงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เวลา
ผลงานนักศึกษา
โครงงานชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ส่ง link สาหรับเข้า Zoom เวลา ๐๘.๕๐ น.
๐๙.๐๐ น.
ประหยัดน้ากับ มารูยามะ อายะ
๐๙.๒๐ น.
Better Health, Better Living
๐๙.๔๐ น.
คลิปวิดีโอการส่งเสริมการศึกษา
๑๐.๐๐ น.
คลิปวิดีโอ “สุขภาพที่ดีสร้างได้”
๑๐.๒๐ น.
Lu Language in 3 minutes
๑๐.๔๐ น.
First love lady boy
๑๑.๐๐ น.
กักตัวเป็นเหตุ
โครงงานชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ส่ง link สาหรับเข้า Zoom เวลา ๑๒.๕๐ น.
๑๓.๐๐ น.
สร้างเสริมสุขภาวะ ณ ชุมชนคลองลัดภาชี
๑๓.๒๐ น.
แผนการสื่อสารการตลาด Sola Cosmetic
๑๓.๔๐ น.
ภาพยนตร์สั้น SPN (๓ พี่น้อง)
๑๔.๐๐ น.
Will be told จะเล่าเรื่องกิน
๑๔.๒๐ น.
รวย/ซวยข้ามคืน
๑๔.๔๐ น.
การแสดงสั้นเรื่องเคราะห์ร้ายของเจ้าคอยาว
โครงงานชั้นปีที่ ๓ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ส่ง link สาหรับเข้า Zoom เวลา ๐๘.๕๐ น.
๐๙.๐๐ น.
เกรียนไซเบอร์สร้างสรรค์สื่อสุขภาวะ
๐๙.๒๐ น.
นิเทศโคตร ๆ
๐๙.๔๐ น.
ภาพยนตร์สั้น The Memories
๑๐.๐๐ น.
Board Game บอร์ดเกม ซิตี้
๑๐.๒๐ น.
ต้นกาเนิดขนมฝรั่งกุฎีจีน
๑๐.๔๐ น.
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
๑๑.๐๐ น.
การใช้ท่าทางในการเล่าเรื่อง “รางวัลที่ ๑”

๗
เวลา

ผลงานนักศึกษา

โครงงานชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ส่ง link สาหรับเข้า Zoom เวลา ๑๒.๕๐ น.
๑๓.๐๐ น.
ขับขี่ปลอดภัย ถือใบใส่หมวก
๑๓.๒๐ น.
การตลาดผ่าน IG ของแบรนด์ชาบูเคียว
๑๓.๔๐ น.
ภาพยนตร์สั้น The Air
๑๔.๐๐ น.
รายการมากัน Trip TV ดรีม
๑๔.๒๐ น.
กว่าจะมาเป็นสตรอว์เบอร์รีพรีเมียม
๑๔.๔๐ น.
แนวทางการใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง”
๑๕.๐๐ น.
ละครเวทีนางพญางูขาว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ
ประธานฯ จึ งขอให้ ที่ป ระชุมพิจ ารณาทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(Program Learning Outcome)
มติที่ประชุม กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
(Authentic Learning) โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ (learn by experience) ซึ่งเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและการทางานให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา และเป็นผู้ช่วยเหลือ
ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเป็นสาคัญ
๔.๒ การพิจารณาร่างตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามที่สานักประกันคุณภาพการศึกษานาส่งร่างตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่นาส่ง
ทางเฟซบุ๊ก “อาจารย์นิเทศฯ”) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และขอเชิญประชุมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น ในการ
นี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดให้นัดพิจารณาร่างตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางออนไลน์อีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ วารที่ ๔.๗ การกาหนดผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรและคณะวิชา ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดส่งให้ทางเฟซบุ๊ก “อาจารย์นิเทศฯ” แล้ว ซึง่ ประกอบด้วย
๑) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) สาระของ พรบ.การอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
และประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา
๓) ระบบประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสยาม
๔) ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ใหม่ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน

๘
รายชื่อผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีดังนี้
ระดับหลักสูตร
๑.๑
๒.๑
๒.๒
๓.๑

ตัวบ่งชี้
การกากับมาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
การรับนักศึกษา
๓.๑.๑ การรับนักศึกษา
๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์
๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๒.๑ การกาหนดผู้สอน
๕.๒.๒ การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔)
๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
๕.๓.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๕.๓.๒ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๕.๓.๓ การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖ และ มคอ.๗)
๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑.๑ ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑.๒ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
๖.๑.๓ กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
อ.เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ (ลาออก)
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
อ.ปวรรศ จันทร์เพ็ญ (ลาออก)
อ.สมเกียรติ
ศรีเพ็ชร
อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ

อาจารย์จารุณี
อาจารย์จารุณี
อาจารย์มนต์ศักดิ์
อาจารย์สมคเน

วรรณศิริกุล
วรรณศิริกุล
เกษศิรินทร์เทพ
วรวิวัฒน์

อาจารย์พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์

อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
อาจารย์จารุณี
อาจารย์เวทิต
อาจารย์อนรรฆอร
อาจารย์สุธาวัลย์

วรรณศิริกุล
ทองจันทร์
บุรมัธนานนท์
ธรรมสังวาลย์

๙
ระดับคณะวิชา
องค์ประกอบ
๑. การผลิตบัณฑิต

๒.
๓.
๔.
๕.

ตัวบ่งชี้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
อ.ประกิจ อาษา
อ.ประกิจ อาษา
อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์
อ.ชโลธร จันทะวงศ์
อ.ชโลธร จันทะวงศ์
อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
การวิจัย
๒.๑
๒.๒
๒.๓
การบริการวิชาการ ๓.๑
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ๔.๑
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
อ.สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
อ.ฐานทัศน์ ชมภูพล
อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
อ.ยุทธนา สุวรรณรัตน์
อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
อ.จารุณี วรรณศิริกุล
๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
อ.ธีรวันท์ โอภาสบุตร
อ.จารุณี วรรณศิริกุล

หมายเหตุ
ผลลัพธ์
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖
เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖
เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖
ปัจจัยนาเข้า
ผลลัพธ์
เกณฑ์ข้อที่ ๑-๖
เกณฑ์ข้อที่ ๑-๗
เกณฑ์ข้อที่ ๑
เกณฑ์ข้อที่ ๒
เกณฑ์ข้อที่ ๓
เกณฑ์ข้อที่ ๔
เกณฑ์ข้อที่ ๕
เกณฑ์ข้อที่ ๖
เกณฑ์ข้อที่ ๗
เกณฑ์ข้อที่ ๑-๕
เกณฑ์ข้อที่ ๖

ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (พิเศษ/๒๕๖๓) ใน วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๐๓ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

๑๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๔๕ น.
(การประชุมออนไลน์)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑๒.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๑๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๑๔.อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๑๕.อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๑๖.อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๑๗.อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
กรรมการ
๑๘.อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการ
๑๙.อาจารย์วณิชชา
ภราดรสุธรรม
กรรมการ
๒๐.อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๒๑.อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒.อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑๑.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๑๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๑๓.อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๑๔.อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
กรรมการ
๑๕.อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๑๖.อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๑๗.อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๑๘.อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑๙.อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐.อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
๔. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
ลาออก
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
๒. อาจารย์อนรรฆอร
บุรมัธนานนท์
๓. อาจารย์ลัทธสิทธิ์
ทวีสุข
๔. อาจารย์สมเกียรติ
ศรีเพ็ชร
๕. อาจารย์ยุทธนา
สุวรรณรัตน์
เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑๑
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๗ สรุปผลการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ คณะฯ ก าหนดการจั ดกิ จกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิ ชาโครงงาน โดยน าเสนอผ่ านวิ ดี โอ
คอนเฟอร์เรนซ์รวม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีโครงงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวม ๒๗ โครงงาน นั้น
สามารถสรุปผลการประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงานได้ ดังนี้
โครงงานชั้นปีที่ ๑
รางวัลที่ ๑ โครงงานเรื่อง สุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเรา
รางวัลที่ ๒ (๓ รางวัล) โครงงานเรื่อง ประหยัดน้ากับมารุยะมะอายะ Better Health Better Living และ Lu Language in 3
minutes
โครงงานชั้นปีที่ ๒
รางวัลที่ ๑ โครงงานเรื่อง ชุมชนสัมพันธ์คลองลัดภาชี
รางวัลที่ ๒ โครงงานเรื่อง รวย ซวย ข้ามคืน
รางวัลที่ ๓ โครงงานเรื่อง SPN สามพี่น้อง
โครงงานชั้นปีที่ ๓
รางวัลที่ ๑ โครงงานเรื่อง ภาพยนตร์สั้น The Memories
รางวัลที่ ๒ โครงงานเรื่อง เกรียนไซเบอร์ สร้างสุขภาวะ
รางวัลที่ ๓ โครงงานเรื่อง บอร์ดเกมซิตี้
โครงงานชั้นปีที่ ๔
รางวัลที่ ๑ โครงงานเรื่อง กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รี พรีเมียม
รางวัลที่ ๒ โครงงานเรื่อง ขับขี่ปลอดภัย ถือใบใส่หมวก
รางวัลที่ ๓ โครงงานเรื่อง การสื่อสารตลาดผ่าน IG ของแบรนด์ ชาบูเคียว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ การพิจารณาร่างตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่
๕/๒๕๖๓ กาหนดให้นัดพิจารณาร่ างตัวบ่ งชี้สาหรั บการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางออนไลน์อีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมอบหมายผู้ รับผิ ดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดส่งให้ทางเฟซบุ๊ก “อาจารย์นิเทศฯ” นั้น
ในการนี้ ประธานฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจร่วมกัน
และขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาร่างตัวบ่งชี้ดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕, ๙, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๓๑, ๓๒, ๓๔, ๓๗, และ ๔๐ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตให้พึงระวังตามมาตรา ๕๗, ๗๒ และ ๗๓ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ ทางแอปพลิเคชัน ZOOM
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (พิเศษ/๒๕๖๓) ใน วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล

ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

๑๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
(การประชุมออนไลน์)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๒๓.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
๒๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
๒๕.อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๒๖.อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
๒๗.อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
๒๘.อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
๒๙.อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๓๐.อาจารย์วณิชชา
ภราดรสุธรรม
๓๑.อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๓๒.อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
๓๓.อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๒๑.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
๒๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
๒๓.อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๒๔.อาจารย์พลอยชนก
วงศ์ภัทรไพศาล
๒๕.อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
๒๖.อาจารย์ประกิจ
อาษา
๒๗.อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
๒๘.อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๒๙.อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๓๐.อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๕. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๖. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๖. อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
๗. อาจารย์อนรรฆอร
บุรมัธนานนท์
๘. อาจารย์ลัทธสิทธิ์
ทวีสุข
๙. อาจารย์สมเกียรติ
ศรีเพ็ชร
๑๐.อาจารย์ยุทธนา
สุวรรณรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลาออก
ลาออก

๑๓
เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจารณาร่างตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้ง
ที่ พิเศษ/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ในการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕, ๙, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๓๑, ๓๒, ๓๔, ๓๗, และ ๔๐ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตให้พึงระวังตามมาตรา
๕๗, ๗๒ และ ๗๓ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายในนั้น
ประธานฯ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อสรุปและนาส่งสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยเฉพาะการกาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน รวมถึงการให้ความสาคัญในประเด็นต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑) การกาหนดตัวบ่งชี้ต้องคานึงถึงการดาเนินงานตามบริบทของของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
๒) การเน้นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต
๓) การผลิตบุคลากรให้แก่สังคมซึ่งหมายถึงบัณฑิต ต้องมุ่งการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๖/๒๕๖๓) ใน วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล

ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

