รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๕๑ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. 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.อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
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. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๗. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
ลาออก
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
ลาออก
๓. อาจารย์ประกิจ
อาษา
ลาประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี

๒
เริ่มประชุม ๑๑.๔๕ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยสยามได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน ใน UI Green Metric World University
Rankings 2020 ระดับ Gold เป็นอันดับที่ ๕ ของไทย และ อันดับที่ ๙๓ ของโลก จาก ๙๑๒ มหาวิทยาลัยทั่วโลก
คะแนนรวมทุกหมวด ๗,๕๗๕ คะแนน ปรับเพิ่มจากปี ๒๐๑๙ ซึ่งอยู่อันดับที่ ๑๕๙ ด้วยคะแนนรวม ๖,๓๕๐ คะแนน
๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับใน QS Ranking อันดับที่ ๑๑ ของไทย และเป็นอันดับที่ ๑ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้ AUN QA เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
๑.๒ การประเมินคุณภาพการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
ประธานฯ กาชับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชารายงานผลการประเมินคุณภาพการสอน ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๓ ใน มคอ. ๕ ให้เรียบร้อย พร้อมวิเคราะห์ผลการประเมินฯ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป
๑.๓ การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์กาหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งนับเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมของคณะที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการสานสัมพันธ์อันดีของบุคลากร
ในคณะนิเทศศาสตร์ สาหรับปีนี้กาหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑) การรับประทานอาหารร่วมกัน ในธีมอาหารเวียดนาม พร้อมด้วยของหวานและผลไม้ ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในส่วนของการจัดเตรียมอาหาร ท่านละ ๓๐๐ บาท โดยให้ชาระเงินดังกล่าวที่ นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
๒) ธีมการแลกของขวัญคือ "Influencer" ซึ่งนาของดีมาส่งต่อให้แก่กัน โดยทุกคนรับบทบาทเป็นผู้รีวิวของที่
ตัวเองนามาแลก ซึ่งจะต้องเป็น "ของที่ดี" ที่ตัวเองเคยใช้ หรือเคยรับประทาน แล้วดีงาม อย่างไร สามารถ
รีวิวได้ โดยไม่มีการกาหนดราคาขั้นต่า
๓) การมอบรางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้แก่อาจารย์
๑.๔ การวิเคราะห์จานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ประธานฯ มอบหมายคุณจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการของคณะนิเทศศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ พบว่ามีนักศึกษาทั้งหมด ๔๖๖ คน เป็นชาย ๓๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗ และเป็น
หญิง ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ (วันที่สารวจ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาชายมากกว่านักศึ กษาหญิง ดังนั้น การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่าง ๆ จึงควรนาผลการ
วิเคราะห์จานวนนักศึกษานี้มาพิจารณารูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

๓
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัยสยามกาหนดการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
ประธานฯ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานเตรียมความพร้อมในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ ทั้งด้านบุคคล
หลั กฐาน เอกสารต่าง ๆ ให้ พร้ อมส าหรั บ การรองรับการประเมินดังกล่ าว โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานผู้ ให้
สัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ และกาชับให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
๓.๒ ความคืบหน้าการนาส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
ตามที่คณะฯ กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานาส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ภายในวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้นาส่ง มคอ.๓ ครบทุกรายวิชา โดยมีรายละเอียด
และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ กาหนดวันส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ. ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
ด้วย ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙,
๑๕ - ๑๙ และ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดวันส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน
(การตัดเกรด) และ มคอ. ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมนาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกาหนดประชุมในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม กาหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภายในวัน
อังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
๔.๒ การทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ด้วย การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษานั้น จาเป็นต้องเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนั้น จึงขอให้
ที่ป ระชุมพิจ ารณาทบทวนผลลั พธ์การเรี ย นรู้ ของนักศึกษาหลั กสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในภาพรวม และ ในแต่ล ะ
สาขาวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการที่เสนอ โดยกาหนดแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) Skill set เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน การแสดง การเล่าเรื่องผ่าน
วาจาภาพนิ่ งเคลื่ อนไหว ตลอดจนการรู้ จั กใช้ เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ เพื่อ ประกอบสร้ างสื่ อต่าง ๆ ตามที่
นักศึกษาได้เลือกเรียน
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) คือ มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการผลิตสื่อตามที่นักศึกษา
ได้เลือกเรียน

๔
๓. ปรับแนวทางการศึกษามาเป็นแบบกาหนดนิยมทางเทคโนโลยี (Technologism)
๔. ปรับแนวทางการประเมินให้สอดคล้องตามสภาพจริงที่ออกไปทางาน (Authentic Assessment)
๕. มอบหมายอาจารย์ผู้รั บผิดชอบในแต่ละรายวิชาส่งผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิช า (Course Learning
Outcomes: CLO) โดยระบุสิ่งที่ได้หรือผลลัพธ์การเรียนรู้จากวิชา และวิธีการประเมิน โดยกาหนดส่งภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔.๓ การนาเสนองบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยมหาวิทยาลั ยกาหนดให้ทุกคณะวิชานาเสนองบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติและให้
ข้อเสนอแนะนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการนาเสนองบประมาณดังกล่าว
มติที่ประชุม กาหนดผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์ในการนาเสนองบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน
คณะนิเทศศาสตร์ โดยสาระการนาเสนอให้ระบุเป้าหมาย และอุปสรรคของหลักสูตร/คณะวิชา โดยใช้ข้อมูลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามาประกอบการนาเสนอดังกล่าว เพื่อให้เห็นถึงความจาเป็นสาคัญในการใช้งบประมาณเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุในแผนงานของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ก่อนปิด การประชุม ที่ประชุมได้ กาหนดให้มีการประชุมครั้ งต่อไป (๑/๒๕๖๔) ในวัน ศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๕๑ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

