
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๒ น.  

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ 
๖. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ กรรมการ 
๗. ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม กรรมการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  พรวสุรัตน์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร ลาประชุม  
  คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ ลาประชุม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 

 



๒ 
 

 
 

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๑ นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นส าหรับผู้เรียน รวมถึงการพิจารณาหลักสูตรในลักษณะ
คอร์ส Start-up หรือ Double Degree ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้เรียน
เป็นหลัก 
 ๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยสยามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ซึ่ง
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสู่ชุมชนเพ่ือน าองค์ความรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ลงไปท างานร่วมกับชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่ทั่วทั้ง
จังหวัด ทั้งนี้ก าหนดให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ด าเนินการดังกล่าว  
 ๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยสยามรับเป็นสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ รวมถึงการหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ต่อไปในอนาคต 
 ๑.๑.๔ การปรับเลื่อนก าหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
อนุมัติวันหยุดและเปลี่ยนแปลงวันหยุดในเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับก าหนดการสอบเดิมในวันศุกร์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงปรับเปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ ๒๒ – วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๑.๒  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๒ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) มีมติให้ทุกหลักสูตรน าเสนอข้อเสนอแนะด้านพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของหลักสูตรใน มคอ.๗ โดยเน้นในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร หรือกระบวนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
นอกเหนือจากประเด็นของอุปกรณ์การเรียนการสอน หรือคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้ามา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจน าข้อเสนอแนะจาก มคอ.๕ ของรายวิชาไปพิจารณาร่วมกันเพ่ือน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนอย่างน้อย ๑ - ๒ ข้อ 
๑.๓ การประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ 
รวมถึงผลงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย รวม ๑๑ ประเภททุน ประกอบด้วย ๑) ทุน 
Siam Wisdom จ านวนไม่เกิน ๒๐ ทุน ๒) ทุน Siam Digital Guru จ านวนไม่เกิน ๑๐ ทุน ๓) ทุน Super Talent 
จ านวนไม่เกิน ๒๐ ทุน ๔) ทุนโควตาสถาบัน จ านวน ๑ ทุน/โรงเรียน ๕) ทุนนักกีฬา จ านวนไม่เกิน ๑๐ ทุน ๖) ทุน
ศิลปวัฒนธรรม จ านวนไม่เกิน ๕ ทุน ๗) ทุน Siam Young Blood จ านวน ๓๐ ทุน ๘) ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
สยาม จ านวน ๓๐ ทุน ๙) ทุน Super Parent ส าหรับครอบครัวที่มีบิดาหรือมารเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว ๑๐) ทุน
สนับสนุนการศึกษา QS Siam จ านวนไม่เกิน ๔๐ ทุน และ ๑๑) กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 ทั้งนี้ สามารถติดต่อและแจ้งความจ านงได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  ชั้น ๑ อาคาร ๑๙ ส าหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาดังกล่าว ทางคณะฯ ได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก “อาจารย์นิเทศฯ” เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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๑.๔ การจัดเสวนาเรื่อง “เทคนิคการรายงานข่าวการศึกษาเชิงลึกบนสื่อสังคม”   
 ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดเสวนาเรื่อง “เทคนิคการรายงานข่าว
การศึกษาเชิงลึกบนสื่อสังคม” โดยมีคุณอรนฺช วานิชทวีวัฒน์ ผู้มีประสบการณ์ด้านข่าวการศึกษากว่า ๒๐ ปี ทั้ง
หนังสือพิมพ์ข่าวสด เดลินิวส์ และ www.focusnews.in.th มาเป็นวิทยากรบรรยายและแนะน าเทคนิคการรายข่าวเชิง
ลึกด้านการศึกษาบนสื่อสังคม ให้นักศึกษาน าไปปฏิบัติเวลาท างานจริง ณ ห้อง ๑๒-๙๐๗ ชั้น ๙ อาคาร ๑๒ 
มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑.๕ การจัดกิจกรรมเลือกกลุ่มวิชาเอกของคณะนิเทศศาสตร์ 
 คณะนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกกลุ่มวิชาเอกส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ 
ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคาร ๑๒ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกกลุ่มวิชาเอก รวม ๑๐๐ คน จ าแนกตามกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม  จ านวน  ๖  คน 
๒. กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา และสื่อสารการตลาดดิจิทัล  จ านวน  ๑๔  คน 
๓. กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล  จ านวน  ๖๙  คน  จ าแนกเป็น 

๓.๑  วิชาเอกภาพยนตร์ จ านวน ๒๒ คน 
๓.๒ วิชาเอกโทรทัศน์ จ านวน ๓๓ คน 
๓.๓ วิชาเอกสื่อดิจิทัล จ านวน  ๑๑ คน 
๓.๔ วิชาเอกการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  จ านวน ๓ คน 
๓.๕ วิชาเอกการสื่อสารการแสดง จ านวน ๘ คน 

๑.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน 
 คณะนิเทศศาสตร์มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและค าแนะน า เพื่อร่วมก าหนดทิศทางนโยบายที่เชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษา ตลอดจนติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานและผลส าเร็จในการท างานในระดับภาควิชาและคณะวิชา ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางบุญศร ี สุธรรมานุวัตน์ ประธานกรรมการ 
๒. นายพันธุ์ธัช ปุณย์ธณารีย์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจิตรา ก่ออมรทรัพย์ กรรมการ 
๔. นางสาวศิราธร รุ่งฉาย กรรมการ 
๕. นางสาวคันธิยา วงศ์จันทา กรรมการ 
๖. นายสุรชัย มีทองคลัง กรรมการ 
๗. นายสมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย กรรมการ 
๘. นายศิริชัย ศิริกายะ กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางจารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวชญาณี ฉลาดธัญญกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑.๗ การส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และ มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่งข้อสอบปลายภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และ มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ โดยขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่ง
ภายในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑.๘ จัดกิจกรรมอบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที ่๑ 

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมนักสื่อสารเพ่ือผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ในประเด็น “ควันบุหรี่มือสอง ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า และอุบัติในเด็กเยาวชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ คณะนิเทศศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๒๐ คน 
ซ่ึงนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวมีส่วนร่วมต่อการผลิตสื่อรณรงค์และกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติ
จาก ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายวิทยา ทองอยู่ยง ผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่อง
น้องพ่ีที่รัก เป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานใน
พิธีเปิด เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
๑.๙ การประเมินคุณภาพการสอน 
 ประธานฯ ก าชับให้ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
ด าเนินการประเมินคุณภาพการสอนให้ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลจากผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ความคืบหน้าการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๓.๑) มอบหมายให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ประสานความ
ร่วมมือผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/แผนงาน ด าเนินการทบทวนเปรียบเทียบการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ซึ่งเป็นการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการ ทั้งนี้เสนอให้ปรับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (KPIs) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้าง
คุณภาพของสังคมไทย เป้าประสงค์ที่ ๑ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และเป้าประสงค์ที่ ๒ มีกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ค านึงถึงการประเมินผลการด าเนินงานที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นส าคัญ 
 



๕ 
 

 
 

๓.๒ สรุปผลการน าส่งหัวข้อในรายวิชาโครงงาน 
 ตามท่ี คณะฯ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานแจ้งหัวข้อโครงงาน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภายในวัน
พุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวได้น าส่งหัวข้อโครงงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  รวม ๑๗ 
โครงงาน (เอกสารประกอบ ๓.๒) ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม จ านวน ๑ โครงงาน  
๒. กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา และสื่อสารการตลาดดิจิทัล จ านวน ๔ โครงงาน 
๓. กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จ านวน ๑๒ โครงงาน จ าแนกเป็น  

๓.๑ วิชาเอกโทรทัศน์ จ านวน ๘ โครงงาน 
๓.๒ วิชาเอกสื่อดิจิทัล จ านวน ๒ โครงงาน 
๓.๓ วิชาเอกการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ จ านวน ๑ โครงงาน 
๓.๔ วิชาเอกการสื่อสารการแสดง จ านวน ๑ โครงงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีมติในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องแจ้งความจ านง
ดังกล่าวผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงาน เพ่ือเสนอต่อสาขาวิชาให้พิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้น ก่อนน าส่ง
คณะวิชา เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ตามล าดับ 
๓.๓ สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตบทเรียนออนไลน์ส่งเสริมศักยภาพในการสอน” 
 ตามที่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตบทเรียนออนไลน์
ส่งเสริมศักยภาพในการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ี
เลี้ยงระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวม ๑๓ โรงเรียน ในการนี้คณะผู้ด าเนินการประกอบด้วย ดร.นลินี สุตเศวต 
อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ
อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร ซึ่งผลการด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการจากมหาวิทยาลัย จ านวน  
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชาอีกทางหนึ่งด้วย 

๓.๔ การเปลี่ยนรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยสยามก าหนดการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ – วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องด้วยประธานผู้ประเมินติดภารกิจเร่งด่วน ดังนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยสยาม จึงจ าเป็นต้องเลื่อนก าหนดรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
จากก าหนดการเดิมเปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 จากการเลื่อนวันประเมินฯ ดังกล่าว ส่งผลต่อการเสนอรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศิษย์เก่า” ดังนั้น ทางคณะฯ จึงเสนอให้เปลี่ยนผู้ให้สัมภาษณ์ในฐานะ
ศิษย์เก่า จากเดิมเป็น นางสาววลัยวรรณ สีค า เป็น นายณัฐสิทธิ์ พรหมวงษ์ รหัสนักศึกษา ๕๓๐๕๖๐๐๑๓๗ สาขาวิชา
สื่อดิจิทัล ส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๙ ท างานด้านพิธีกร ตากล้อง ตัดต่อ ให้แก่ เพจ NRSportsRadio 
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ  



๖ 
 

 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดให้หลักสูตรและคณะวิชาเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและคณะวิชา ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม (เอกสารประกอบ 
วาระท่ี ๔.๑) เพ่ือการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ประสานงานร่วมกับอาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร ปรับ
แบบสอบถามดังกล่าวเป็นแบบออนไลน์ และน าส่งลิงก์ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้นปีที่ได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ซ่ึงมีรายชื่อผู้รับผิดชอบจ าแนกตามชั้นปี ดังนี้ 

๑. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร  รับผิดชอบการเก็บข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
๒. อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ รับผิดชอบการเก็บข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
๓. หัวหน้าภาควิชา / วิชาเอก รับผิดชอบการเก็บข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔  

๔.๒ การท าแผนผังรูปภาพแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยสยามก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการจัดท า mind mapping ของ outcomes ที่หลักสูตร
ก าหนดให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติได้ เพ่ือน าส่งส านักวิชาการและน าเข้าที่ประชุมวิชาการนั้น 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้ร่วมพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าว และมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาจัดท าแผนผังรูปภาพ (mind mapping) แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(outcomes) ของนักศึกษา โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะ
นิเทศศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการที่เสนอ โดยมอบหมายให้แต่ละสาขา/วิชาเอกระบุรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
ชัดเจน ส่งให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ภายในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมและน าเสนอเพ่ือพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป  
๔.๓ การพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 ตามสรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
มอบหมายให้คณะบริหารธุริกิจ คระนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ดิจิทัล (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาโดย portfolio และ
ประชาสัมพันธ์การยื่น portfolio เพ่ือพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนละ ๒ ทุน ให้แล้วเสร็จตาม
กระบวนการของระบบ TCAS64 รอบที่ ๑ Portfolio  
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ TCAS โดยพิจารณาผลการ
เรียน ประกอบกับกิจกรรมและผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาขอรับทุนฯ ดังกล่าว 
   
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๒/๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๓๒ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


