
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๙ น.  

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน 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. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  พรวสุรัตน์ กรรมการ 
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรนิทร์เทพ กรรมการ 
๖. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๗. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ไม่มี 
 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

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

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 



๒ 
 

 
 

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๑ สโมสรนักศึกษารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคณาจารย์ในคณะ โดยจัดอันดับความ
พึงพอใจมากที่สุดคณะละ ๓ ท่าน ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ประกอบด้วย ๑) อาจารย์ประกิจ อาษา ๒) อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวี
สุข และ ๓) อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 

๑.๑.๒ ส านักหอสมุดน าเสนอชี้แจงการทดลองใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล โดยขอให้อาจารย์ในแต่ละคณะ
ทดลองใช้ และเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการน ามาใช้งานให้มากที่สุด เพ่ือน าไปจัดให้นักศึกษาใช้งาน ทั้งนี้ เมื่อแต่
ละสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วจะน ามารวมกัน เพ่ือให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มจัดซื้อ
ได้ใช้งานร่วมกัน  
๑.๒  การประเมินคุณภาพการสอน 
 ประธานฯ ก าชับให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓ ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษาให้ครบทุกรายวิชา โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพการสอนใน มคอ. ๕ ให้เรียบร้อย 
พร้อมวิเคราะห์ผลการประเมินฯ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
๑.๓ รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น 
 ประธานฯ และที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ที่ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่นในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๑.๔ สหกิจศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ แจ้งก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  การบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๒ มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะ
กรรมการบริหารจัดการงานการจัดการความเสี่ยง ติดตามการด าเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าใน
การประชุมฯ แต่ละครั้ง เพ่ือสรุปและรายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุก ๒ เดือน นั้น  



๓ 
 

 
 

 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการงานการจัดการความเสี่ยงรายงานว่า จากการ
ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ พบว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบันส่งผลโดยตรงต่อการระบุปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น จึง จ าเป็นต้องจัดท าแบบ
ประเมินความเสี่ยงใหม่โดยจะเก็บข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการงานการจัดการความเสี่ยง
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความเสี่ยง และเก็บข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัย หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 

๓.๒ ความคืบหน้าการจัดท านิเทศสาส์นออนไลน์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ 
 ตามท่ีอาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานชี้แจงรูปแบบการจัดท านิเทศสาส์นออนไลน์ และได้รับมอบหมายให้
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ในรูปแบบของ Fact Sheet ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น  
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 

๑. การจัดท านิเทศสาส์นออนไลน์ อยู่ระหว่างด าเนินการโดยสามารถสรุปรูปแบบและเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
เนื้อหาประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ๓ ส่วน ได้แก่ รอบรั้วนิเทศศาสตร์ เกร็ดความรู้ และ การให้ค าปรึกษา 
ทั้งนี้คาดว่าจะเผยแพร่ได้ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒. การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ ด าเนินการออกแบบและจัดวางเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการน าส่งให้คณบดีตรวจสอบเนื้อหา รูปแบบ และรายละเอียดต่าง ๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ ความคืบหน้าการจัดท า Program Learning Outcomes: PLO ของสาขาวิชา 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๑ ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดท า Program Learning 
Outcomes: PLO ของสาขา โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) เป็นหลัก พร้อมทั้งระบุรายวิชาที่รองรับ และผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชาดังกล่าวให้ชัดเจนนั้น ปรากฏว่าทุกสาขาวิชาจัดท าและน าส่ง Program Learning Outcomes: PLO 
ของแต่สาขาครบถ้วนทุกสาขาวิชา 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔  ความคืบหน้าการท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม เสนอต่อประชาคมในมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประมวลจริยธรรมฯ 
ดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
พร้อมทั้งบันทึกข้อความสรุปผลการจัดท าประชาพิจารณ์ดังกล่าว แจ้งไปยัง พ.ต.ท.สมหมาย ธัญลักษณากุล ผู้อ านวยการ
ด้านกิจการอธิการบดี เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๔ 
 

 
 

๓.๕  ความคืบหน้าการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่
๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๓ มอบหมายให้ผู้ประสานงานของแต่ละสาขาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส าเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓) ซึ่งประกอบด้วย ๑) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี โดยการตอบ
แบบสอบถามในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.employ.mua.go.th  ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูล
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๒) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา และรวบรวมแบบประเมินส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น  
 ทางส านักประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งอัปเดตจ านวนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมแนบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๔ น.) ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ที่ตอบ ผู้ที่ยังไม่ตอบ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด ๑๒๖ ๘๔ ๖๖.๖๗ ๔๒ ๓๓.๓๓ 

๑ การโฆษณา ๓๑ ๒๙ ๙๓.๕๕ ๒ ๖.๔๕ 
๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๗ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๓ ๑๗.๖๕ 
๓ วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ๔๖ ๒๖ ๕๖.๕๒ ๒๐ ๔๓.๔๘ 
๔ สื่อดิจิทัล ๒๐ ๔ ๒๐.๐๐ ๑๖ ๘๐.๐๐ 
๕ สื่อสารการแสดง ๖ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๖ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ๖ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗ 

 ทั้งนี้ ตามเกณฑ์การเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าระบุว่าจะต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ดังนั้น สาขาวิชาที่จะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มมี ๒ สาขาวิชา ดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๐ จ านวนที่ต้องเก็บ

ข้อมูลเพ่ิม จ านวน ร้อยละ 
๑ วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ๔๖ ๒๖ ๕๖.๕๒ ๓๒.๒๐ ๗ 
๒ สื่อดิจิทัล ๒๐ ๔ ๒๐.๐๐ ๑๔ ๑๐ 

 ในการนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานของสาขาโทรทัศน์ รายงานความคืบหน้าการเก็บ
ข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ โดยสามารถเก็บข้อมูลได้รวม ๓๕ ชุด 
ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๙ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 นอกจากนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต)  ซึ่งทุกสาขา
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นสาขาสื่อดิจิทัล 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร ในฐานะผู้ประสานงานของสาขาสื่อดิจิทัลรับผิดชอบ
ด าเนินการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาสื่อดิจิทัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน 
๒๕๖๔ และติดตามการเก็บข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต) ให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 



๕ 
 

 
 

๓.๖ กิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์: นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ 
 ตามท่ีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ก าหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานภาพถ่ายเพ่ือจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้ง
ที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยจ าแนกเป็น ๒ หัวข้อ ได้แก่ ๑) Colorful Happiness สุขอย่างมีสีสัน ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ ๒) All Seasonal Happiness สุขทุกฤดูกาล ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต นั้น  
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ : นิทรรศการภาพถ่าย
นานาชาติ รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ก าหนดการจัดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ ดังนี้  
- หัวข้อ “สุขอย่างมีสีสัน: Colorful Happiness” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
- หัวข้อ “สุขทุกฤดูกาล: All Seasonal Happiness” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่าง

วันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
๒. จ านวนผลงานภาพถ่ายของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดง

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ มีจ านวนทั้งหมด ๒๔ ภาพ ดังนี้ 
ล าดับที ่ ชื่อภาพ ผู้สร้างสรรค์ 

๑.  ศีล สมาธิ ปัญญา (Canon Meditation Enlightenment) อาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน ์
๒.  อู่ข้าว อู่น้ า(Rice cradle) อาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน ์
๓.  ชีวิต (Life) อาจารย์ณัฐพล ชยุติรัตน ์
๔.  วิ่งให้ทันเวลาเข้าโรงเรียน (Racing to school) อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
๕.  แก็งเด็กหลังห้อง (Back row ballers) อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ 
๖.  สยามเมืองยิ้ม (Siam land of smile) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๗.  ความงามใต้สายรุ้ง (Beautiful under the rainbow) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๘.  ใต้ฟ้าสีคราม (Under blue sky) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๙.  ครอบครัวเป็นสุข (Happy family) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๐.  ปั่นเพื่อสุขภาพ (Bike for healthy) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๑.  ในวันหยุด (Holiday) อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม 
๑๒.  ความผูกพัน (Bond) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๓.  วิถีชาวประมง (Fisherman’s way) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๔.  เมื่อฝนมา (When the rain comes) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๕.  แกว่งไกว (Swing) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๖.  โลกสวย (Beautiful world) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๗.  สุขในวัยเยาว์ (Happiness of children) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๘.  ชีวิตบนเรือหางยาว (Life on the long tail boat) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๑๙.  กลองสะบัดชัย (Drum) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล 
๒๐.  ปั่นเพื่อชีวิต 1 (Bike for life) อาจารย์เจตน์จนัทร์ เกิดสุข 
๒๑.  สามัคคีคือพลัง (Unity is power) อาจารย์เจตน์จนัทร์ เกิดสุข 
๒๒.  ปั่นเพื่อชีวิต 2 (Bike for life) อาจารย์เจตน์จนัทร์ เกิดสุข 
๒๓.  ปั่นเพื่อชีวิต 3 (Bike for life) อาจารย์เจตน์จนัทร์ เกิดสุข 
๒๔.  โดยล าพัง (Alone) อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกต ุ



๖ 
 

 
 

 นอกจากนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ : นิทรรศการ
ภาพถ่ายนานาชาติ รายงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ปี ๒๕๖๕ ซึ่งก าหนดหัวข้อ Human 
Condition: Hope and Survival (สภาวะมนุษย์: ความหวังและความอยู่รอด) ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า 

“ท่ามกลางสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน การแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์ต่อค าถาม เราคือ
ใคร เราเป็นอยู่อย่างไร การด าเนินชีวิตอย่างไรที่สร้างความหวังเพ่ือความอยู่รอดท่ามกลางความรวนเรแปรปรวนของ
ระบบคุณค่าทั้งในเชิงชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ปรัชญา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม อะไรคือภาพสะท้อนชีวิตและจิตใจ
ของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทโรคโควิด-19 เราค้นพบวิถีปรับตัวสู่ชีวิตในวิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์ในลักษณะใดบ้าง 
อะไรคือความหวังและความอยู่รอด นิทรรศการภาพถ่าย “สภาวะมนุษย์: ความหวังและความอยู่รอด” เป็นพ้ืนที่ของการ
สะท้อนภาพความหวังและวิถีเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ สะท้อนผ่านมุมมองที่หลากหลายที่เชื่อมโยงสู่สายใยชีวิตและ
สังคม เครือข่ายนิเทศศาสตร์เล็งเห็นว่า ภาพถ่ายในช่วงรอยต่อของภัยคุกคามสู่สภาวะความเป็นปกติใหม่นี้ จะเป็นสื่อ
เตือนใจให้ผู้คนตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท ด ารงชีวิตอย่างมีความหวังเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้อาจารย์ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายภายใต้ หัวข้อ “Human Condition: Hope 
and Survival (สภาวะมนุษย์: ความหวังและความอยู่รอด)” และส่งเข้าร่วมการคัดเลือกเพ่ือจัดนิทรรศการภาพถ่าย
นานาชาติ ปี ๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ก าหนดการส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
 ด้วย ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ก าหนดวันสอบปลายภาคอยู่ระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ถึง ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดการส่งข้อสอบปลายภาคดังกล่าว  
มติที่ประชุม ก าหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือน าเข้าพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนรูปแบบการสอบนั้น 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ดังนั้น จึงขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้สอน ทั้งนี้ กรณีท่ีจัดสอบออนไลน์ขอให้ยึดตามวันเวลาสอบที่ระบุไว้ตามปฏิทินการสอบเดิม 

๔.๒ แนวทางการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ด้วย ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ก าหนดช่วงระยะเวลาการเรียนการสอนอยู่ระหว่างวันที่ ๑๑ 
มกราคม ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะวิชาด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 ในการนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก าหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน” โดยได้ติดต่อประสานงานไปยังวิทยากร
เพ่ือบรรยายในหัวข้อดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการตอบกลับ โดยแจ้งก าหนดวันจัดกิจกรรมให้วิทยากรพิจารณาเลือก
ไว้ ๒ วัน คือ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ติดตามและประสานงานการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมทั้ง
เสนอให้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในรูปแบบผสมผสาน ทั้งแบบออนไลน์ และแบบในชั้นเรียน ควบคู่กัน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 



๗ 
 

 
 

๔.๓ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยให้ข้อเสนอแนะในการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ สถานประกอบ สถาบัน
คู่แข่ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนทิศทางความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน้มทางวิชาชีพด้านนิเทศ
ศาสตร์ได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนต่อไป  
มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกสาขาการออกแบบค าถามเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งแบบ  
นิเทศศาสตร์ทั่วไป (Generalist) และ นิเทศศาสตร์เฉพาะทาง (Specialist) ทั้งในสาขานิเทศศาสตร์โดยตรง และสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้รวบรวมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบกับการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการภาคประชาชน 

๔.๔  แนวทางการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาของคณะนิเทศ
ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการทบทวนการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการของคณะ โดยน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดแผนงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเป็นข้อมูลใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการการบริหารจัดการงานด้านวางแผนและทรัพยากร
บุคคลจัดท าแบบส ารวจการด าเนินงานตามแผนงานเพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินงานตามแผนของคณะวิชา และส่งให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนกรอกข้อมูลการด าเนินงานในช่วงหลังสงกรานต์ โดยก าหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน ๑ สัปดาห์  

๔.๕ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
 ด้วย ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าโครงการ QA สัญจร โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามการด าเนินงาน
คณะวิชาประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์) ทั้งนี้
ขอให้คณะวิชาและหลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้หลักสูตรและคณะวิชากรอกข้อมูลในแบบตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Checklist) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และ
ให้คณะวิชารวบรวมระดับหลักสูตรและคณะวิชา ส่งส านักประกันฯ ภายในวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒. ให้คณะวิชาแจ้งวันและเวลาที่พร้อมส าหรับการ QA สัญจรมายังส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธ
ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือทางส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะได้เตรียมด าเนินการต่อไป 

 ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางและก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูลในแบบ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Checklist) ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา พร้อมทั้ง
ก าหนดวันและเวลาที่พร้อมส าหรับการ QA สัญจร เพ่ือแจ้งไปยังส านักประกันคุณภาพการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตามประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑.๑  การรวบรวมและน าส่ง มอบหมายอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เป็นผู้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน าส่งส านัก

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนด 



๘ 
 

 
 

๑.๒ ข้อมูลระดับหลักสูตร มอบหมายอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะกรรมการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร 
รับผิดชอบกรอกข้อมูลในแบบรายงานตรวจสอบการด าเนินงาน (Checklist) ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 

๑.๓ ข้อมูลระดับคณะ มอบหมายให้อาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ของคณะวิชา  กรอกข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแบบรายงานการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะวิชา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และส่งกลับ
ทางอีเมลให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยรายชื่อผู้รับผิดชอบกรอก
ข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลการด าเนินงาน ตัวบ่งชีร้ะดับคณะ 
อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๕.๑ ข้อ ๒ และ ๗ 
อาจารย์ประกิจ  อาษา ๑.๕ และ ๑.๖ 
อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์ ๒.๑ และ ๕.๑ ข้อ ๕ 
อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ ๒.๒ และ ๒.๓ 
อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ ๓.๑ 
อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง ๔.๑ และ ๕.๑ ข้อ ๓ 
อาจารย์เอกสิทธิ์  อวยชัยวัฒน์ ๕.๑ ข้อ ๑ 
อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ ๕.๑ ข้อ ๔ และ ๖ 
อาจารย์พลอยชนก  พรวสุรัตน์ ๕.๒ 

๒. ก าหนดกิจกรรม QA สัญจร ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ทั้งนี้ 
มอบหมายให้นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งไปยังส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๕/๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๐.๓๙ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทกึและพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 
 
 

 


