
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๕๓ น.  

การประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ กรรมการ 
๕. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ กรรมการ 
๖. ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม กรรมการ 
๗. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ ลาประชุม 
๒. อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ ลาประชุม 

  คณะกรรมการการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ ลาประชุม 



๒ 
 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๓. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๔. อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๕. อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๖. อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๗. อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๘. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๙. อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ 
มหาวิทยาลัยสยามจึงมีประกาศและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๕ ฉบับ ดังนี้ 

๑) ประกาศเรื่อง การปิดสถานที่ท าการและการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและ
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

๒) ประกาศเรื่อง สวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีติดเชื้อโรค COVID-19 
๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ 
๔) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์  
๕) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการระบาดของเชื้อโรค  

COVID-19 
 นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีประกาศเพ่ิมเติมในวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๔  เรื่อง การขยายเวลาการสอน การประชุม และการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในระบบออนไลน์ โดย
ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 ในการนี้ ประธานฯ ขอให้อาจารย์ทุกคนอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยทุกฉบับ พร้อมทั้งก าชับให้ปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 
 ๑.๑.๒ การบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เข้าสู่ระบบ CHECO ซึ่งมีหลักสูตรที่ด าเนินการ
รวม ๘ หลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งบันทึกข้อมูลแล้วแต่ไม่สามารถ
กด “submit” ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุขัดข้องขอทางระบบ CHECO ซึ่งทางส านักวิชาการได้ประสานไปยัง สป.อว. เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 
 ๑.๑.๓ การน าเสนอ Program Learning Outcomes: PLO ของแต่ละหลักสูตร โดยเสนอให้แต่ละหลักสูตรน าไป
ทบทวนอีกครั้ง 



๓ 
 

 
 

๑.๒  การน าส่งลิงก์การติดต่อสื่อสารในกลุ่มวิชา 
 ตามที่ส านักทะเบียนและวัดผลขอให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ส่งลิงก์
ไลน์กลุ่มรายวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือที่จะน าขึ้นระบบให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเพ่ือเรียนออนไลน์นั้น อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์
หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการรวบรวมและน าส่งส านักทะเบียนและวัดผลเรียบร้อยแล้ว 
๑.๓ การส่งแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานว่าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
อาจารย์ทุกคนกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานของตนเองในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ สิงหาคม ๑๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓) ตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเมินตนเอง) 
และน าส่งส านักทรัพยากรบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  
 ในการนี้ ทางคณะนิเทศศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนด าเนินการและน าส่งคณะฯ ภายในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมเสนอให้คณบดีลงนาม และน าส่งส านักทรัพยากรบุคคลตามเวลาที่ก าหนดนั้น บัดนี้อาจารย์ทุกคน
ด าเนินการกรอกข้อมูลและน าส่งคณะฯ เรียบร้อยแล้ว 
๑.๔ การน าส่งรายงานวันปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะวิชารายงานวันปฏิบัติงานของอาจารย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 
from home) และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์เข้าปฏิบัติงานสัปดาห์ละ ๒ วัน นั้น  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและน าส่งมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีอาจารย์ ๒ คนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร) ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ และ
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้านเต็มเวลา 
๑.๕ การกรอกข้อมูลการสอนออนไลน์ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกคนกรอกข้อมูลการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๓ ตามลิงก์ https://forms.gle/khVUjLYDNXpvzzAB7 เพ่ือใช้ในการประเมินระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยสยามนั้น ประธานฯ จึงขอให้อาจารย์ทุกคนที่มีภาระการสอนกรอกข้อมูลดังกล่าวให้เรียบร้อย 
๑.๖ การก าหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยประกาศการก าหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยก าหนดจุดเข้า-ออก และจุดคัดกรอง
ในช่วงปิดท าการมหาวิทยาลัยสยาม ส าหรับการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ประตู ๑ (ทางเข้าออกด้านหน้าถนนเพชรเกษม) 
๑.๑ ประตูเล็ก (คนเดิน) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
๑.๒ ประตูใหญ่ (ทางรถเข้า-ออก) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

๒. ประตู ๓ (ทางเข้าออกด้านหลังป้อมยาม อาคาร ๑๙) 
๒.๑ ประตูเล็ก (คนเดิน) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
๒.๒ ประตูใหญ่ (ทางรถเข้าออก) เปิดเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  

๓. จุดคัดกรอง (อาคาร ๑๙) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
๔. จุดคัดกรอง (อาคาร ๑๒) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
๕. จุดคัดกรอง (โรงอาหาร) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๔ 
 

 
 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ 
 ตามที่คณะนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของคณะที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และการสานสัมพันธ์อันดีของ
บุคลากรในคณะนิเทศศาสตร์ รวมถึงการมอบรางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่อาจารย์ ซึ่งปีนี้
ก าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ โดย
มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) การรับประทานอาหารร่วมกัน ในธีมอาหารเวียดนาม พร้อมด้วยของหวานและผลไม้  
(๒) การแลกของขวัญในธีม "Influencer" ซึ่งน าของดีมาส่งต่อให้แก่กัน โดยไม่มีการก าหนดราคาขั้นต่ า และ (๓) การ
มอบรางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่อาจารย์ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) รางวัลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม อาจารย์ปรเมศวร์ รัมยากูร อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 
และอาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 

๒) รางวัลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ณัฎฐพล อมรทัต และอาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ 
๓) รางวัลพระมหาชนก (ความเพียร) ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๔) รางวัลงานช่วยเหลือสังคม ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
๕) รางวัลการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective: MBO) ได้แก่ อาจารย์จารุณี 

วรรณศิริกุล 
๖) รางวัลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning) ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี 

๓.๒ สรุปการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ. ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ก าหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภายใน
วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น  
 บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่งผลการ
พิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) และ มคอ. ๕ / มคอ. ๖ ครบทุกรายวิชา โดยมีการรายงานข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการด าเนินการของรายวิชาครบถ้วน 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาให้ความส าคัญต่อการวัดและประเมินผล โดยต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาซึ่งระบุไว้ใน มคอ. ๓ ของแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความยุติธรรม ความ
และความเสมอภาคด้วย  



๕ 
 

 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ แนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
 ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องการปิดสถานที่ท าการและการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยข้อความในข้อ ๒ ระบุว่า “ให้จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ในทุกรายวิชาตามตารางเรียนซึ่งก าหนดตามปฏิทินการศึกษา จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๔ เว้นในกรณีมีความจ าเป็น ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยให้คณะกรรมการ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ (SUAD-Online) ได้ประสานงานและอ านวยความสะดวก ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ Software ที่จ าเป็นและท าคู่มือการสอนออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ทุกท่านแล้ว” และประกาศ
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องการขยายเวลาการสอน การประชุม และกิจกรรมทางการศึกษาในระบบ
ออนไลน์ โดยขยายเวลาจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชายึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
มติที่ประชุม ก าหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้
ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าคะแนน (การตัดเกรด) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การตัดเกรดอิงเกณฑ์  
การพิจารณาโดยการเทียบกับกลุ่ม ซึ่งเป็นการพิจารณาตามระดับคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ระดับค่าคะแนน 
๘๖ – ๑๐๐ A 
๗๕ – ๘๕  B+ 
๗๐ – ๗๔ B 
๖๕ – ๖๙ C+ 
๖๐ – ๖๔   C 
๕๕ – ๕๙ D+ 
๕๐ – ๕๔ D 
๐ – ๔๙ F 

หมายเหตุ การตัดเกรดอิงเกณฑ์ใช้ส าหรับรายวิชาในกรณีต่อไปนี้ 
๑) รายวิชาในกลุ่มโครงงาน สัมมนา เตรียมสหกิจศึกษา และ สหกิจศึกษา 
๒) รายวิชาที่มีจ่านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด (๑๕ คน) 

๒. การตัดเกรดอิงกลุ่ม 
การพิจารณาค่าคะแนนตามหลักสถิติ โดยการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมการตัด

เกรดของมหาวิทยาลัย (Siam Automatic Grading) จ านวน ๘ เกรด (A, B+, B, C+, C, D+, D และ F) ทั้งนี้ให้ใช้การ
พิจารณาค่าคะแนนดังกล่าวกับรายวิชาทั้งหมดที่นอกเหนือจากรายวิชาที่ระบุไว้ในการตัดเกรดอิงเกณฑ์ (ข้อ ๑)  



๖ 
 

 
 

ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงสัดส่วนการให้คะแนนเก็บ และคะแนนสอบนั้น ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชาพิจารณาตามความเหมาะสม และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบใน
รายวิชานั้น ๆ จะต้องรายงานใน มคอ. ๕ ด้วย ทั้งนี้มีแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑. การก าหนดหัวข้อส าหรับรายวิชาปฏิบัติ หรือโครงงาน รวมถึงรายวิชาที่มีการมอบหมายงานให้นักศึกษานั้น 
ควรให้นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อ หรือเลือกท าในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  

๒. การก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน และกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาได้ตาม
ความเหมาะสมของธรรมชาติในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ ต้องสามารถจ าแนกความแตกต่างในความสามารถของ
นักศึกษาได ้ 

๔.๒ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลต่อการ

ด าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมในรูปแบบการประชุม ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์มาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑  
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๑ โดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ทั้งหมด และก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานน าเสนอซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสื่อสารออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วย 

๔.๓ แนวทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
สืบเนื่องจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตบทเรียนออนไลน์ส่งเสริมศักยภาพในการสอน ภายใต้

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
รวม ๑๓ โรงเรียน ในการนี้คณะผู้ด าเนินการประกอบด้วย ดร.นลินี สุตเศวต อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์สุธาวัลย์ 
ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร ซึ่งได้รับการชื่น
ชมจากท่านอธิการบดีเป็นอย่างมาก ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของ
คณะฯ ต่อไป 
มติที่ประชุม ก าหนดการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์โดยปรับเป็นรูปแบบโครงการ upskill หรือ 
reskill และเพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานจึงมอบหมายให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ เป็นผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการดังกล่าว 
  
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๒/๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๐.๕๓ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


