
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๔๓ น.  

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 
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 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ไม่มี 
  คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ประกิจ  อาษา ลาประชุม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 



๒ 
 

 
 

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วย การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยก าหนดให้คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ในการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาเกียรตินิยม ในการนี้ส านักทะเบียนและวัดผลจึงได้คัดรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การได้รับปริญญาเกียรตินิยมและเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณา จ านวนรวมทั้งสิ้น ๗๔ คน 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกคณะวิชาบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะในแต่ละเดือน เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุก ๆ ๒ เดือน โดยเน้นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจ จ าแนกเป็นพันธกิจที่ส าคัญ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต และพันธกิจเสริม ได้แก่ การวิจัย และ การบริการวิชาการ 
ส าหรับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี และการจัดการ 

๑.๑.๓ ส านักงาน ก.พ. แจ้งรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
มหาวิทยาลัยสยาม รวม ๑๑ หลักสูตร ในการนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบเมื่อวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ และ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ อัตรา
เงินเดือนใหม่ ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท 

๑.๑.๔ สรุปสถานะหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ของ สป.อว. ในการนี้ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในกลุ่มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) นั้น อยู่ในสถานะ 
S/1 (ส่งไปแล้วครั้งที่ ๑) โดยมหาวิทยาลัยส่งเข้าระบบเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑.๑.๕ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยามเสนอต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประมวลจริยธรรมฯ  
๑.๒  การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มอบหมายอาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการแสดง  ประกอบด้วย 
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ และอาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร พัฒนารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไป โดยเพิ่มรายวิชา "การสื่อสารอวัจนภาษาเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์: Nonverbal communication for application in communication works" พร้อมทั้ง
ให้จัดท ารายละเอียดของรายวิชาดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยเน้นการปฏิบัติ workshop ซึ่งอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ใน
ฐานะหัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารการแสดง รายงานเพิ่มเติมว่าการด าเนินการอยู่ระหว่างการหาข้อมูลอ้างอิงเพ่ิมเติมจาก
หลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพ่ือจัดล าดับหัวข้อและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 
๑.๓ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
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๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศิษย์เก่า 
 คณะนิเทศศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศิษย์เก่า ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อประสานงาน และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า รวมถึงการด าเนินกิจกรรมโพรโมต
หลักสูตรและคณะวิชาผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑) อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวจารุมน  ใจอารีย์  กรรมการ 
๓) นางสาวสุนิษา  นาด ี กรรมการ 
๔) นางสาวฐิติยาภรณ ์ ธีราทรง กรรมการ 
๕) นายพงษ์ธร  จันท์กะพ้อ กรรมการ 
๖) อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์      กรรมการ 
๗) อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕ การรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (เลขทะเบียน ๕๖ – ๖๔) 
 อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการติดตามจ านวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รายงานสรุป
จ านวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (เลขทะเบียน ๕๖ – ๖๔) ซึ่งอยู่ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน 
(ส ารวจ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๓๘ คน ทั้งนี้ในจ านวนดังกล่าวมีนักศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๓ คน 
๑.๖ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 มหาวิทยาลัยส่งหนังสือจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ดศ(สพธอ) ๕๑๑.๐๖/ว ๐๐๕๔ ลง
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแนบเอกสารที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๑) พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเอกสารเผยแพร่ 
๓) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม และเอกสารเผยแพร่ 

 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก าหนดมาตรฐานการักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแล และเพ่ือความ
สะดวกในการเลือกใช้งานระบบควบคุมการประชุม สพธอ. จึงได้จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุม
การประชุมตามมาตรฐานดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการระบบควบคุมการ
ประชุม  และรูปแบบของการตรวจรับรองโดย สพธอ.  พร้อมเผยแพร่ข้อมูลดั งกล่ าวผ่ านทางเว็บไซต์ 
https://www.etda.or.th/th/Our-service/e-meeting/announce.aspx โดยสามารถสอบถามข้อมูล เ พ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบควบคุมการประชุม ได้ที่งานรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ 
๑.๗ การคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ
การคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๔๐๓ ชั้น ๔ อาคาร ๑๙ ในการนี้จึงมอบหมายให้แต่ละ
สาขาคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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๑.๘ การเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งด าเนินการในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ดังนั้น จึงขอให้แต่ละสาขาติดต่อประสานงานนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) กรอก CACOOP 01 ผ่านระบบออนไลน์  ( https://forms.gle/dBLteADvoS1Vryc16 ) ภายใน ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องทราบสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

๒) สาขาพิจารณาลักษณะงานและสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ผู้ประสานงานออกจดหมายส่งตัว
พร้อมแนบ CACOOP 02 ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงานมีรายชื่อต่อไปนี้ 
- สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ 
- สาขาโทรทัศน์ ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
- สาขาการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ 
- สาขาการโฆษณา ได้แก่ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์  
- สาขาสื่อดจิิทัล ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
- สาขาการสื่อสารการแสดง ได้แก่ อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ 
- สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 

๓) สาขารวบรวมและน าส่ง CACOOP 02 คืนที่คณะฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ก าหนดให้เริ่มการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประมาณกลางเดือนพฤษภาคมตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ประสานงานกับโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือ
หาแนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในคณะวิชา โดยทางคณะฯ จะมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง และงานด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์กรในระหว่างการปฏิบัติงาน 
๑.๙ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชา 
 ประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนท าคลิปสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน ๑ นาท ี
เพ่ือแนะน าตนเองและรายวิชาที่สอนเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะนิเทศศาสตร์  โดยก าหนดด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันอังคารที ่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
 นอกจากนี้ ประธานฯ ยังมอบหมายให้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิเทศ
ศาสตร์ ในรูปแบบของ Fact Sheet ซึ่งเน้นเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นของคณะฯ เป็นหลัก โดยสามารถ
เผยแพร่ทั้งทางสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ 
๑.๑๐ การจัดท านิเทศสาส์น 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานชี้แจงรูปแบบการจัดท านิเทศสาส์น โดยปรับเปลี่ยนเป็นการน าเสนอใน
รูปแบบของคลิปวิดีโอเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เพจ และช่องยูทูบ) ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของคณะทั้ง
ด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแนะน า และตอบข้อซักถามของนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ โดยอาจารย์เอก
สิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และมีอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข  เป็นผู้ออกแบบกราฟิก 
๑.๑๑ การประกวดอาสาสมัคร โครงการชุมชนสีขาวสะอาดปลอดโรคปลอดภัย 
 นางสาวเกศเกล้า ธาราวิกรัยรัตน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ นายจิรกิตติ์ เหมหิรัญ นายรัฐธรรม แซ่เฮ้ง 
คณะศิลปศาสตร์ และนายศุภกร บุตรพรหมา คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีอาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดอาสาสมัคร โครงการชุมชนสีขาวสะอาดปลอดโรคปลอดภัย รับโล่เกียรติยศพร้อม
ใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  การจัดท า Program Learning Outcomes: PLO หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท า Program Learning Outcomes: PLO เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการวิชาการนั้น ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ด าเนินการดังกล่าว โดยเชิญหัวหน้าสาขามาประชุมรับนโยบาย 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระท่ี ๓.๑) 
มติที่ประชุม ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดท า Program Learning Outcomes: PLO ของสาขา โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Outcomes) เป็นหลัก พร้อมทั้งระบุรายวิชาที่รองรับ และผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดังกล่าวให้ชัดเจน 

๓.๒ การท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม เสนอต่อประชาคมในมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประมวลจริยธรรมฯ 
ดังกล่าวนั้น 
 คณะนิเทศศาสตร์จึงด าเนินการจัดท าแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยประมวล
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์ โดยมีผู้ตอบแบบฯ 
จ านวน ๒๖ คน จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๓๗ คน (อาจารย์ ๓๖ คน และเจ้าหน้าที่ ๑ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๗ 
ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลักการ ในการนี้ มีผู้เห็นด้วยทั้งหมด จ านวน ๒๔ คน (ร้อยละ ๙๒.๓๑) และไม่เห็นด้วย
บางส่วน จ านวน ๒ คน (ร้อยละ ๗.๖๙) ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยประมวล
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑) กรรมการคุ้มครองจริยธรรมควรมาจากการเลือกตั้ง  และควรก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน โดยเมื่อได้รับ
แต่งตั้งแล้วควรท าการประกาศภายในเวลาที่เหมาะสม เช่น ๓๐-๖๐ วัน เป็นต้น  

๒) ควรทบทวนการให้อ านาจคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม เนื่องจากการก าหนดจริยธรรมของบุคลากร
บางข้อมีความเป็นนามธรรม และตีความไปได้หลายมาตรฐาน 

๓) ควรแนบระเบียบ/วินัยบุคลากรไว้ด้วยเพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการของคณะกรรมการคุ้มครอง
จริยธรรม ควรตัดบทลงโทษต่าง ๆ ให้ปรากฏอยู่ในระเบียบบุคลากร ไม่ควรปรากฏอยู่ในประมวลจริยธรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เพ่ิมเติม โดยมอบหมายให้อาจารย์
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ประสานหัวหน้าสาขาเพ่ือแจ้งให้นักศึกษาท าแบบประชาพิจารณ์ และมอบหมายให้อาจารย์
จารุณี วรรณศิริกุล รวบรวมและสรุปผลการจัดท าประชาพิจารณ์ทั้งในส่วนของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา เพ่ือแจ้งไปยัง พ.ต.ท.สมหมาย ธัญลักษณากุล ผู้อ านวยการด้านกิจการอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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๓.๓ การติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรซึ่งเป็นข้อมูลด้านผลลัพธ์ของหลักสูตรเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ อีกทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ที่ต้องรายงานต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CHE-QA Online และระบบ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.employ.mua.go.th ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑)  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
 ๒) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต) 
 ในการนี้ ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอความร่วมมือคณะวิชา/หลักสูตรในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส าเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓)  ดังนี้ 

๑) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  โดยการตอบแบบสอบถาม
ในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.employ.mua.go.th  ซึ่งจะต้องเก็บ
ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากผู้ใช้บัณฑิต  ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูล
จากผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา  และรวบรวมแบบประเมินส่งให้ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 นอกจากนี้  ส านักประกันคุณภาพฯ ได้ขอให้คณะวิชา/หลักสูตรแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูล
ดังกล่าวมายังส านักประกันฯ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ดังนั้น เลขาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างของบัณฑิตซึ่ง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งปรับเพ่ิมมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) บุคคลผู้เรียนรู้: Learner Person  ๒) ผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม: Innovative Co-creator และ ๓) ผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๓.๓) และเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างของบัณฑิต ฯ ตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้ผู้ประสานงานของแต่ละสาขาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ (ส าเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ซึ่งประกอบด้วย ๑) ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี โดยการตอบแบบสอบถามในระบบภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.employ.mua.go.th  ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๒) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา  และรวบรวม
แบบประเมินส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยรายชื่อผู้ประสานงานของแต่
ละสาขามีต่อไปนี้ 



๗ 
 

 
 

๑) สาขาการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ 
๒) สาขาการโฆษณา ได้แก่ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
๓) สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
๔) สาขาโทรทัศน์ ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๕) สาขาสื่อดิจิทัล ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
๖) สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
๗) สาขาการสื่อสารการแสดง ได้แก่ อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร  

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม และ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการเปิดสถานที่ท าการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน เมื่อ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดให้เปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัยตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในส่วนการจัดการเรียนการสอน และกรปฏิบัติงานของบุคลากรตามประกาศ 
ทั้งนี้ยังไม่มีประกาศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงเดือน
มีนาคม และ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน และ การวัดและประเมินผล  
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑) การจัดการเรียนการสอน คณะฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนในเดือน
มีนาคม และเมษายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งแบบออนไลน์ และแบบการเรียน
ในชั้นเรียน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

๒) การวัดและประเมินผล คณะฯ มีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ออกแบบข้อสอบในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

๔.๒ การรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์  
 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ก าหนดให้ทุกคณะวิชาบรรจุวาระ
การประชุมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในแต่ละเดือน เพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยทุก ๆ ๒ เดือน นั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ติดตามการด าเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานความ
คืบหน้าในการประชุมฯ ครั้งต่อไป เพ่ือสรุปและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

๔.๓ การเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพระบบ AUNQA 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้ใช้ระบบ AUNQA (เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน: ASEAN University Network Quality Assurance) ในการประเมินคุณภาพ ซึ่ง
ก าหนดให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประกันคุณภาพระบบ AUNQA  



๘ 
 

 
 

มติที่ประชุม เห็นสมควรให้สร้างความเข้าใจในระบบ AUNQA (เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน: 
ASEAN University Network Quality Assurance) ให้แก่อาจารย์ในคณะนิเทศศาสตร์ โดยแบ่งเอกสารประกอบ 
AUNQA เป็น ๘ ชุด และมอบหมายให้อาจารย์แปลเอกสารดังกล่าว ก าหนดส่งภายในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เป็นผู้รวบรวบเอกสารดังกล่าว 
 รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้แปลเอกสารประกอบ AUNQA มีดังนี ้
 ชุดที่ ๑ อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร และ อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล 
 ชุดที่ ๒ อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ และ อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ 
 ชุดที่ ๓ อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ และ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม 
 ชุดที่ ๔ อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ และ อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 
 ชุดที่ ๕ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
 ชุดที่ ๖ อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล 
 ชุดที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ และ อาจารย์ศักรา ไพบูลย์ 
 ชุดที่ ๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ และ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๔.๔  การจัดท าบทเรียนออนไลน์ให้แก่กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 สืบเนื่องจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือทางวิชาการจาก
คณะนิเทศศาสตร์ในการจัดท าบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ประกอบด้วย พ้ืนฐานการสื่อสาร ทฤษฎีการ
สื่อสาร และการผลิตสื่อให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวส าเร็จ
ลุล่วงตาที่ก าหนด จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อกลุ่มท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าบทเรียนออนไลน์ดังกล่าว 
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร และอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ 
ด าเนินการจัดท าบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับพ้ืนฐานการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร และการผลิตสื่อ ซึ่งประกอบด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และเนื้อหาในบทเรียน โดยมีอาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ เป็นผู้
ประสานงาน 
  
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๔/๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๔๓ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 
 
 



เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 

วิชาพ้ืนฐานการสื่อสาร (13 วิชา) 
วิธีการประเมิน : การสอบท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพภายนอก 

 
 

ภาพยนตร์ โทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หนังสือพิมพ์ สื่อสารการแสดง สื่อดิจิทัล 
146-301 บทภาพยนตร์ 
146-302 กระบวนการ 
หลังการถ่ายท าภาพยนตร์ 
146-304 การถ่าย 
ภาพยนตร์ 

146-310 ทักษะการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ 
146-311 ทฤษฎีสื่อ
สมัยนิยมร่วมสมัย 

142-300 กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ 
142-301 การสื่อสารและ
นวัตกรรม 
143-302 ชุมชนสัมพันธ์ 

143-300 การโฆษณา
ดิจิทัล 
143-301 การวางแผน
โฆษณาและการตลาด
ดิจิทัล 

*140-260 การสื่อข่าวและ
การเขียนข่าว 

146-330 การถ่ายภาพข่าว 
146-344 การออกแบบจัด
หน้าและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

*140-162 การสื่อสารการ
แสดง 
*140-169 โครงงานการสื่อสาร 
146-350 การแสดงในการ
ผลิตสื่อ 

146-323 การคิดสร้างสรรค์
ในงานสื่อดิจิทัล 
146-326 การผลิตและ
สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 
 

วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก 
วิธีการประเมิน : การสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพภายนอก 

 
 

โครงงาน 1 (ปีที่ 2) 
โครงงาน 2 (ปีที่ 3) 
โครงงาน 3 (ปีที่ 4) 

วิธีการประเมิน : การประลองความสามารถทางวิชาการในแต่ละระดับสาขาวิชา คณะ : ระหว่างมหาวิทยาลัย และคณาจารย์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพภายนอก ฯ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความรู้และความสามารถในการผลิตงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสื่อที่ใช้ในงานการสื่อสารตามความประสงค์ของผู้เรียน และสามารถแข่งขันได้ในระดับมืออาชีพ 
วิธีการประเมิน : การสอบท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพภายนอก 

ฉบับ : 3 มีนาคม 2564 



๑๐ 
 

 
 

แบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
ของบัณฑิตซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

 

ข้อมูลบัณฑิต 
ชื่อ-นามสกุลบัณฑิต (นาย/นาง/นางสาว)  
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

 การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 การประชาสัมพันธ์ 

 การโฆษณา 
 สื่อดิจิทัล 

 วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ 
 การสื่อสารการแสดง 

ต าแหน่งงานของบัณฑิต    
อัตราเงินเดือน    
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ตอบแบบประเมิน)     
ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบประเมิน    
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน    
ที่ตั้งสถานประกอบการ/หน่วยงาน    
     
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร  
E-mail     
 

1. ประเภทหน่วยงานของท่าน 
  1. ราชการ/หน่วยงานของรัฐ/องค์กรในก ากับของรัฐ   2. รัฐวิสาหกิจ / องค์กรมหาชน  
  3. บริษัทเอกชน / หน่วยงานเอกชน    4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    
 

2. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา 
 1. ผู้บังคับบัญชาสูงสุด/เจ้าของกิจการของบัณฑิต    2. หัวหน้าฝ่าย/แผนกของบัณฑิต  
  3. หัวหน้างานของบัณฑิต    4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    
 

3. ระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบัณฑิต  
  1. น้อยกว่า 3 เดือน       2. ระยะเวลา 3 - 6 เดือน  
  3. ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี       4. ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป 
 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร : 0 2807 8000 ต่อ 5409 
E-mail: com2@siam.edu 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ ชุดที่ ๑/๒ 



๑๑ 
 

 
 

กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ความมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (พลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen)      
2. ความตรงต่อเวลา (พลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen)      
3. ความซื่อสัตย์ (พลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen)      
4. ความมีวินัย (พลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen)      
ด้านความรู้ 
5. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา (บุคคลผู้

มีความรู้: Learner Person) 
     

6. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์ (บุคคลผู้มีความรู้: Learner Person)      
7. ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ด้านสาขาวิชาที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม (บุคคลผู้มี

ความรู้: Learner Person) 
     

8. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (บุคคลผู้มีความรู้: Learner Person)      
ด้านทักษะทางปัญญา 
9. ความคิดสร้างสรรค์ (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator)      
10. ความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาใช้ในกระบวนการผลิตผลงาน (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 
     

11. ความสามารถและทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชา (ผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

12. ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองให้แก่ผู้อื่น (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator)      
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
13. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (บุคคลผู้มีความรู้: Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม: Co-Creator) 
     

14. ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ด้วยตนเอง (บุคคลผู้มีความรู้: 
Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

15. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ทางด้านนิเทศศาสตร์ (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator และพลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen) 

     

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้อง (บุคคลผู้มีความรู้: Learner Person  และ

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 
     

17. ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุคคลผู้มีความรู้ : Learner Person  และผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

18. การมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม (บุคคลผู้มีความรู้ : 
Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

19. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ และผลิตผลงานอย่างเหมาะสม (บุคคลผู้
มีความรู้: Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

20. ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (บุคคลผู้มีความรู้: Learner Person)      

ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ท่านต้องการ 
   
   



๑๒ 
 

 
 

แบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
ของบัณฑิตซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ข้อมูลบัณฑิต 
ชื่อ-นามสกุลบัณฑิต (นาย/นาง/นางสาว)  
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

 การประชาสัมพันธ์  
 การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล  

 ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 

ต าแหน่งงานของบัณฑิต    
อัตราเงินเดือน    
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ตอบแบบประเมิน)     
ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบประเมิน    
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน    
ที่ตั้งสถานประกอบการ/หน่วยงาน    
     
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร  
E-mail     
 

1. ประเภทหน่วยงานของท่าน 
  1. ราชการ/หน่วยงานของรัฐ/องค์กรในก ากับของรัฐ   2. รัฐวิสาหกิจ / องค์กรมหาชน  
  3. บริษัทเอกชน / หน่วยงานเอกชน    4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    
 

2. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา 
 1. ผู้บังคับบัญชาสูงสุด/เจ้าของกิจการของบัณฑิต    2. หัวหน้าฝ่าย/แผนกของบัณฑิต  
  3. หัวหน้างานของบัณฑิต    4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    
 

3. ระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบัณฑิต  
  1. น้อยกว่า 3 เดือน       2. ระยะเวลา 3 - 6 เดือน  
  3. ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี       4. ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป 
 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร : 0 2807 8000 ต่อ 5409 
E-mail: com2@siam.edu 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ ชุดที่ ๒/๒ 



๑๓ 
 

 
 

กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
21. มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (พลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen)      
22. มีการแสดงออกด้านความซื่อสัตย์สุจริต (พลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen)      
ด้านความรู้ 
23. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา (บุคคล

ผู้มีความรู้: Learner Person)   
     

24. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์ (บุคคลผู้มีความรู้: Learner Person)      
25. มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ด้านสาขาวิชาที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม (บุคคลผู้มี

ความรู้: Learner Person) 
     

ด้านทักษะทางปัญญา 
26. มีความคิดสร้างสรรค์ (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator)      
27. มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาใช้ในกระบวนการผลิตผลงาน (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 
     

28. มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝนตามเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชา (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม : 
Co-Creator) 

     

29. มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองให้แก่ผู้อื่น (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator)      
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
30. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (บุคคลผู้มีความรู้ : Learner Person  และผู้ร่วม

สร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 
     

31. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ด้วยตนเอง (บุคคลผู้มี
ความรู้: Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

32. มีจิตอาสา ให้การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ (ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator และพลเมืองที่เข้มแข็ง: Active Citizen) 

     

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
33. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้อง (บุคคลผู้มีความรู้ : Learner Person  

และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 
     

34. มีความสามารถบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ ทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุคคลผู้มี
ความรู้: Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

35. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม (บุคคลผู้มีความรู้: 
Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

36. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัการข้อมูลตา่งๆ และผลิตผลงานอย่างเหมาะสม (บุคคล
ผู้มีความรู้: Learner Person  และผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม: Co-Creator) 

     

ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ท่านต้องการ 
   
   
   
   


