
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๕๔ น.  

การประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม กรรมการ 
๔. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ กรรมการ 
๕. อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ กรรมการ 
๖. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ กรรมการ 
๗. อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการ 
๙. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. 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. 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 



๒ 
 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๒. อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๓. อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๔. อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๕. อาจารย์ชญาณี  ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๖. อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๗. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๘. อาจารย์ธนัช  นนท์ขุนทด อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๙. อาจารย์ณัฏฐพล  อมรทัต อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์กฤติกา  นพรัตน์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ การส ารวจรายชื่อนักศึกษา 
 ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ที่มีภาระการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ทุกคนส ารวจรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียน 
และน าส่งคณะฯ เพ่ือประสานกับส านักทะเบียนและวัดผล ในการตรวจสอบสถานะของนักศึกษาต่อไป 
๑.๒  การก าหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยประกาศการก าหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยก าหนดจุดเข้า-ออก และจุด
คัดกรองในช่วงเปิดท าการมหาวิทยาลัยสยาม ภายใต้มาตรการเผ้าระวังโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

๑. ประตู ๑ (ทางเข้าออกด้านหน้าถนนเพชรเกษม) 
๑.๑ ประตูเล็ก (คนเดิน) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
๑.๒ ประตูใหญ่ (ทางรถเข้า-ออก) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

๒. ประตู ๓ (ทางเข้าออกด้านหลังป้อมยาม อาคาร ๑๙) 
๒.๑ ประตูเล็ก (คนเดิน) เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
๒.๒ ประตูใหญ่ (ทางรถเข้าออก) เปิดเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ 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 



๓ 
 

 
 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  สรุปผลการประชุมออนไลน์ (Google Meet) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 จากการประชุมออนไลน์ (Google Meet) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๒ น. มีผู้เข้า
ประชุมรวม ๒๕ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑) รองศาสตราจารย์.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
๓) ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม ๔) อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ๕) อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ๖) อาจารย์ประกิจ อาษา 
๗) อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ ๘) อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ๙) อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร ๑๐) อาจารย์เอกสิทธิ์ 
อวยชัยวัฒน์ ๑๑) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ๑๒) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ๑๓) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
๑๔) อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข ๑๕) อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร ๑๖) อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข ๑๗) อาจารย์ยุทธนา 
สุวรรณรัตน์ ๑๘) อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์  ๑๙) อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ ๒๐) อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย 
๒๑) อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล ๒๒) อาจารย์ณัฏฐพล อมรทัต ๒๓) อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร ๒๔) อาจารย์ธนกร 
พฤกษชาติถาวร  และ ๒๕) อาจารย์กฤติกา นพรัตน์ 
 จากการประชุมดังกล่าวสามารถสรุปรายงานการประชุมได้ ดังนี้ 

๑) การก าหนดสัดส่วนคะแนนส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ให้ยึดตามที่ระบุ
ใน มคอ. ๓ เป็นหลัก ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ รายงานการด าเนินการดังกล่าว
ใน มคอ.๕ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

๒) ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานวิชาการในรูปแบบงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรับการน าเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๑๑ 

๓) ตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้ ใช้ระบบ AUNQA 
(เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน: ASEAN. University Network Quality Assurance) ในการ
ประเมินคุณภาพนั้น ประธานฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษส าหรับดูแลคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะวิชา โดย 
มอบหมายให้ศึกษาข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามระบบ AUNQA  ทั้งนี้ คณะฯ ได้ส่งไฟล์เอกสาร
ดังกล่าวให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ประกอบด้วย 

คณะกรรมการดูแลคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
- อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 
- อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง 
- อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์
- อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์ 
- อาจารย์จุฑารัตน์  การะเกตุ 
- อาจารย์เจตน์จันทร์  เกิดสุข 



๔ 
 

 
 

คณะกรรมการดูแลคุณภาพระดับคณะวิชา ประกอบด้วย 
- อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต  ทองจันทร์ 
- อาจารย์ปิยะศักดิ ์ ชมจันทร์ 
- อาจารย์พลอยชนก  พรวสุรัตน์ 
- อาจารย์ประกิจ  อาษา 
- อาจารย์ศักรา  ไพบูลย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ 

๓.๒ การจัดท า Program Learning Outcomes: PLO 
 สืบเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท า Program Learning Outcomes: PLO ในการนี้ 
ประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จึงเชิญหัวหน้าสาขาทั้ง ๕ คน ประกอบด้วย ๑) อาจารย์พลอยชนก พรวสุ
รัตน์ ๒) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ๓) อาจารย์ประกิจ อาษา ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ และ ๕) 
อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิริรนทร์เทพ มาประชุมรับนโยบายการเขียน Program Learning Outcomes: PLO ในวันศุกร์
ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ การอัปเดตภาพถ่ายอาจารย์ 
 สืบเนื่องจากการปรับปรุงข้อมูลเว็บไขต์ของคณะฯ ในการนี้ ประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จึงขอ
เชิญประชุมอาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการอัปเดตภาพถ่ายของคณาจารย์ ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 
 ๑)  ผู้ดูแล Production การถ่ายท า ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
 ๒) ผู้รับผิดชอบการสอนถ่ายภาพ ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์เจตน์ จันทร์ เกิดสุข และ 
อาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน์ 
 ๓)  ฝ่าย acting coach ช่วยก ากบัท่าทาง และแนะน าการแต่งกาย ได้แก ่ทีมอาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการแสดง 
 ๔) ผู้แนะน าภาพรวม ภาพลักษณ์ ได้แก่ อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าภาควิชาทั้ง ๖ ภาควิชา 
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการเปิดสถานที่ท าการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน เมื่อ
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ให้เปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัยสยาม โดยให้เปิดท าการปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็น
ต้นไป  



๕ 
 

 
 

๒. เมื่อเปิดสถานที่ท าการตามปกติแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัย
ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการวัดอุณหภูมิเพ่ือคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่างส าหรับ
การใช้พื้นท่ี รวมทั้งการท าความสะอาดพ้ืนที่โดยสม่ าเสมอ 

๓. ส าหรับการเรียนการสอนนั้น ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในสถานที่ได้ ทั้งวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ 
รวมถึงการสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมาตรการข้อ ๒ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การเรียนการสอนควรเน้นการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งแบบออนไลน์ และแบบการเรียนในชั้นเรียน (On site, Online, 
On air)  การมอบหมายงาน หรือจัดท ารายงาน หรือ แบบอ่ืน ๆ โดยสามารถปรับวิธีการวัด  และประเมินผลให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และรปูแบบในการเรียนการสอน  

๔. หากนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีข้อจ ากัด และ/หรือ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางมายัง
สถานศึกษา หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือต้องเดินทางผ่าน
พ้ืนที่ดังกล่าว ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน หรือ ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยไม่ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดเรียน หรือขาดงาน ทั้งนี้ให้
อาจารย์ผู้สอน หรือ ผู้บังคับบัญชา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม หรือ มอบหมายงานแทน หรือ อาจให้มา
ศึกษาเมื่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บรรเทาลงแล้ว เป็นกรณีพิเศษ 

๕. ให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมภายนอกที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้เสี่ยงต่อการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน และ
รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมาตรการข้อ ๒ 

๖. ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะกรรมการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ และคณะกรรมการประสานงานการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
เฝ้าระวัง และควบคุมการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ศูนย์สารสนเทศ
วิชาการ และส านักหอสมุด ได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ และ 
นักศึกษา 

๗. ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มาปฏิบัติงานตามปกติ เว้นมีเหตุจ าเป็นตามข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ/หรือ อธิการบดี อาจก าหนดให้บุคลากรบางคนปฏิบัติงาน ณ ที่พัก
อาศัย (Work from home) โดยไม่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการได้ ซึ่งจะมอบหมายงานที่ค านึงถึงลักษณะงาน และ
ความจ าเป็นในด้านของสุขภาพควบคู่ไป และอาจมอบหมายให้บุคลากรบางคนได้ท างานในบางเรื่องแทนในกรณีที่มี
ความจ าเป็นและเหมาะสมแก่สถานการณ์ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ สามารถพิจารณา และปรับการด า เนินงาน
ในขอบเขตที่ก าหนดดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยค านึงถึงการด าเนินตามมาตรการ และ สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนเป็นส าคัญ 
 จากประกาศฯ ข้างต้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 



๖ 
 

 
 

มติที่ประชุม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งแบบออนไลน์ และแบบการเรียนในชั้นเรียน ดังนี้ 

๑. เริ่มจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกรายวิชา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่ผู้สอนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัด
สมุทรสาคร) 

๒. กรณีที่อาจารย์ผู้สอนอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ให้จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์มีอาจารย์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ๒ คน ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ และ 
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล 

๓. กรณีท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ให้ผู้สอนจัดสอนแบบออนไลน์ 
หรือบันทึกคลิปการสอนในแต่ละหัวข้อเพ่ือให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าเรียนผ่านทางช่องทางการสอนดังกล่าวได้  
  
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๓/๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๐.๕๔ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


