รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๒๓ น.
การประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet
รายชื่อผู้เข้าประชุม
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
การะเกตุ
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
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๗. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๘. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล

ลาออก
ลาออก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ
๒. อาจารย์ธนัช

อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

ศรีเพ็ชร
นนท์ขุนทด

๒
เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยจะจัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑.๒ ประกาศ เรื่อง "การจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓”
มหาวิทยาลัยประกาศ เรื่อง การจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกาหนดให้ใช้วิธีการ
สอนแบบออนไลน์ เป็ นหลั ก และการประเมินผลตามวิธีการที่ ระบุไว้ในประกาศ เรื่ อง การจั ดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทาการให้ดาเนินการสอนออนไลน์ตามตารางเรียน ๑๐๐% และ ให้พยายามใช้
รูปแบบออนไลน์ หรือระบบผสมผสาน (Hybrid) ตามความจาเป็น
๒. หากมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนระหว่างวันที่กาหนดไว้ ให้ผู้สอนสามารถพิจารณาปรับรูปแบบการวัด
และการประเมินผลโดยใช้วิธีอื่นในการวัดผลและกาหนดค่าระดับคะแนนได้ เป็นต้นวาการสอบในรูปแบบออนไลน์
(Online Examination) การทารายงาน (Report & Assignment) หรือการทาข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home
Examination) เป็นต้น
๓. เมื่อทาการสอบ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เป็น
ผู้กาหนดคะแนนดิบและระดับคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่อาจารย์ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ สังกัด แล้วส่งคะแนนดิบและค่าระดับคะแนนต่อสานักทะเบียนและวัดผลภายในระยะเวลา
ที่ได้กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการประมวลผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ และประกาศผลสอบต่อไปตามกาหนด
๑.๓ ประกาศ เรื่อง “มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ระลอกที่ ๓”
มหาวิทยาลั ยมี ประกาศ เรื่ อง มาตรการให้ ความช่ วยเหลื อนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ระลอกที่ ๓ ดังนี้
๑. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียน Pre semester ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เปิดเรียนเดือนมิถุนายน) จะได้รับ
ส่วนลดค่าบารุงการศึกษาร้อยละ ๒๐
๒. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เปิดเรียนเดือนสิงหาคม) จะได้รับส่วนค่า
บารุงการศึกษาร้อยละ ๒๐
๓. นักศึกษาเดิมที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะได้รับส่วนลดค่าบารุงการศึกษาร้อยละ
๕๐ และร้อยละ ๒๐ สาหรับภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔. พิจารณาผ่อนชาระค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษาด้วยบัตรเครดิตเป็น ๔ งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มี
ค่าธรรมเนียม
๕. มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ Program Microsoft Team และ Microsoft Office Powerpoint, Business
Intelligence Academic License ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยต้องใช้อีเมลที่มหาวิทยาลัยกาหนด (@siam-u.ac.th)
๖. การจั ดส่ งเอกสารรั บรองการศึกษาให้ แก่นักศึกษา และจัดส่ งหนังสื อที่ยืมจากห้ องสมุดให้ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๗. มาตรการในข้อที่ ๑-๓ เฉพาะสาหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย โดยไม่รวมถึงนักศึกษาในหลักสูตรระบบเหมา
จ่าย นักศึกษาที่ผ่อนจ่ายค่าบารุงเป็นรายเดือน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยทุกประเภท

๓
ในการนี้ ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ทุกคนประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการให้ความช่วยเหลือ แก่นักศึกษาเนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ ๓ ตามประกาศดังกล่าวให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
๑.๔ จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามจานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รายงานจานวน
รวมของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีจานวนทั้งสิ้น ๓๐ คน
๑.๕ จานวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่ติด COVID-19
อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการเฝ้าระวัง COVID-19 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รายงานว่า
ปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ยังไม่มรี ายงานว่าพบนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19
๑.๖ ขอข้อมูลโครงการสหกิจศึกษาที่เป็นนวัตกรรมของคณะเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
ตามที่สานักสหกิจศึกษามีบันทึกข้อความ ที่ มส ๐๓๑๓/๔๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอข้อมูลโครงการสห
กิจศึกษาที่เป็นนวัตกรรมของคณะเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมี
มติให้ทุกคณะที่จัดสหกิจศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาจานวน ๒๐ โครงการ พร้อม
รายละเอียดในรูปแบบอินโฟกราฟิกของแต่ละโครงการ โดยนาส่งมายังสานักสหกิจศึกษา ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ทาการคัดเลือกและใช้เป็นข้อมูลสาหรับการเข้าจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
ในการนี้ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานจึงขอความร่วมมือจากทุกสาขาวิ ชา โดยขอให้
หัวหน้าสาขาวิชารวบรวมโครงการสหกิจศึกษาที่เป็นนวัตกรรมของแต่ละสาขาวิชา และกรอกข้อมูลผลงานนักศึกษา
ดังกล่าวตามแบบที่กาหนดซึ่งจะจัดส่งให้ทางไลน์กลุ่มอาจารย์นิเทศ โดยกาหนดให้ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันพฤหัสบดีที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อนาส่งสานักสหกิจศึกษาตามเวลาที่กาหนดต่อไป
๑.๗ การแข่งขัน E-sport เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔
อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะผู้ประสานงานการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ รายงานผลการแข่งขัน E-sport
เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔ ซึง่ เป็นการแข่งขัน PUB-G เมือ่ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันกันตนา
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ในการนี้ ที่ป ระชุมได้ ร่ว มแสดงความยินดี ต่อทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬา E-sport
ดังกล่าว ซึง่ ประกอบด้วยนักศึกษาจานวน ๔ คน ได้แก่ ๑) นายชลสิทธิ์ แซ่เตีย ๒) นายนิตินัย สิทธิราษฎร์ ๓) นายพัลลภ
พานทอง และ ๔) นายสรรพศิริ สิทธินันทวัฒน์
๑.๘ กาหนดจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน
ประธานฯ แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการในรายวิชาโครงงาน ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คณะทางานจะแจ้งกาหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัด
กิจกรรมให้ทราบต่อไป
๑.๙ การส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) และ มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งกาหนดการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน
(เกรด) ประกอบด้วย ๑) แบบบันทึกคะแนน ๒) แบบการตัดเกรดและผลการพิจารณาระดับคะแนน ๓) มคอ.๕ หรือ
มคอ.๖ ๔) สรุปผลประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และ ๕) แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชา ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔
๑.๑๐ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๔
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ รายงานสรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร์
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้
งบประมาณ
เรื่อง/โครงการ
อนุมัติ
ใช้จริง
การจัดทาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ (ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๔)
๓๔,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ
๔๙,๒๐๐
๔๙,๒๐๐
ปัจฉิมนิเทศ
๒,๔๐๐
๒,๔๐๐
กีฬาเชื่อมความสามัคคี (เครือข่ายนิเทศศาสตร์) ครั้งที่ ๑๐
๑๘,๘๐๐
๑๘,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๔๐๐ ๑๐๔,๔๐๐
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ในเดือนเมษายน ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
การระบาดของ คณะบริหารความเสี่ยงโดยการดาเนินงาน ดังนี้
- อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์ ร่ ว ม เ ป็ น
โรคติ ดเชื้อไวรั ส - ตั้งคณะกรรมการเพื่อสารวจและติดตามนักศึกษาที่ คณะกรรมการประสานงานโควิ ด -19 ของ
โคโรนา ๒๐๑๙ ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า ๒ ๐ ๑ ๙ ( COVID-1 9 ) มหาวิ ทยาลั ย ประกอบด้ วย อาจารย์ ประกิ จ
(COVID-19)
ประกอบด้วย อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์ณัฐุวุฒิ อาษา และอาจารย์ณัฐุวุฒิ สิงห์หนองสวง
สิ ง ห์ ห นองสวง อาจารย์ สุ ธ าวั ล ย์ ธรรมสั ง วาลย์ - จากการส ารวจยั งไม่ พบนั กศึ กษาได้ รั บเชื้ อ
ภายใต้การกากับของคณบดี
ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ข้ อมู ล ณ
- ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการการช่ ว ยเหลื อ ของ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ของคณะประกอบด้วย
เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม
นอกจากนี้ ได้จัดทาแบบสารวจความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๕ – ๘) เพื่อสารวจข้อมูลจาก
อาจารย์ และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอโดยให้เร่งดาเนินการสารวจข้อมูลจากอาจารย์ และนักศึกษา ทั้งนี้อาจ
ดาเนินการสารวจผ่านทาง Google Form เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นอกจากนี้ เสนอให้เพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนและการ
เสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์

๕
เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๕ - ๘
แบบสารวจเพื่อการบริหารความเสี่ยง (ชุดที่ 2)
คณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564-2565
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ จะมี ผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะนิเทศ
ศาสตร์ในขณะนี้
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
คณะนิเทศศาสตร์
ลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สูง สูงพอ ปาน น้อย น้อย
ที่
มาก
สม กลาง
มาก
ควร
ปัจจัยภายนอก (ความเสี่ยงภายนอก)
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
สยาม มีศักยภาพในการดึงดูดนักศึกษาเข้าเรียนได้มากขึ้น
2 ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา
3 สถาบันอาชีวะศึกษากาลังจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
ความเท่าเทียมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
4 การคมนาคม (รถไฟฟ้าสร้างเสร็จนักศึกษาเดินทางไปเรียน
มหาวิทยาลัยอื่นได้ง่ายขึ้น)
5 สาธารณูปโภค (ร้านอาหาร/ที่พัก สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
ที่บริการนักศึกษามีน้อย)
6 ภัยธรรมชาติ
7 คนสาขาวิชาอื่นสามารถผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์ได้ โดยไม่
จาเป็นต้องเรียนในสาขาวิชานี้
8 เทคโนโลยี ทาให้คนทั่วไปค้นคว้าและทางานระดับปฏิบัติการ
ด้านนิเทศศาสตร์ได้ง่าย
9 การรวมตัวประชาคมอาเซียน มีผลให้ประเทศเพื่อนบ้านแย่ง
งานด้านนิเทศศาสตร์ เนื่องจากราคาถูก
10 ผลกระทบจากการเมืองทาให้การดาเนินงานขัดข้อง
11 จานวนประชากรวัยกาลังศึกษาน้อยลง
12 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ไม่มี
ค่าเทอมในการศึกษาต่อ
13 อื่น ๆ โปรดระบุ
……………………………………………………………………………………..

๖

ลาดับ
ที่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
คณะนิเทศศาสตร์
สูง สูงพอ ปาน น้อย น้อย
มาก
สม กลาง
มาก
ควร

ปัจจัยภายใน (ความเสี่ยงภายใน)
14 ห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ไม่เพียงต่อจานวนนักศึกษา
15 ขาดบุคลากรสายสนับสนุน
16 การดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
17 คณะนิเทศศาสตร์ ไม่ได้รับงบประมาณเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินงานได้ครบตามเป้าหมายได้กาหนดเอาไว้
18 ค่าตอบแทนการสอนไม่มีความเหมาะสม
19 แผนยุทธศาสตร์ไม่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจขององค์กร
20 นโยบายไม่ชัดเจน หรือไม่กระจายสู่ภาคปฏิบัติ
21 โครงสร้างอัตรากาลังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะ
งาน
22 จานวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะน้อย
23 ค่าเทอมที่สูงขึ้นส่งผลต่อการเข้าศึกษาในคณะฯ
24 งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมออกช้า
25 อื่น ๆ โปรดระบุ
.................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
*********************************

๗
แบบสารวจเพื่อการบริหารความเสี่ยง (ชุดที่ 2)
คณะนิเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564-2565
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในขณะนี้
โอกาสเกิดขึ้นได้ในคณะนิเทศศาสตร์
ลาดับ
สูง สูงพอ ปาน น้อย น้อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่
มาก
สม กลาง
มาก
ควร
ปัจจัยภายนอก (ความเสี่ยงภายนอก)
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
สยาม มีศักยภาพในการดึงดูดนักศึกษาเข้าเรียนได้มากขึ้น
2

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา

3

สถาบันอาชีวะศึกษากาลังจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
ความเท่าเทียมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การคมนาคม (รถไฟฟ้าสร้างเสร็จนักศึกษาเดินทางไปเรียน
มหาวิทยาลัยอื่นได้ง่ายขึ้น)
สาธารณูปโภค (ร้านอาหาร/ที่พัก สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
ที่บริการนักศึกษามีน้อย)
ภัยธรรมชาติ
คนสาขาวิชาอื่นสามารถผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์ได้ โดยไม่
จาเป็นต้องเรียนในสาขาวิชานี้
เทคโนโลยี ทาให้คนทั่วไปค้นคว้าและทางานระดับปฏิบัติการ
ด้านนิเทศศาสตร์ได้ง่าย
การรวมตัวประชาคมอาเซียน มีผลให้ประเทศเพื่อนบ้านแย่ง
งานด้านนิเทศศาสตร์ เนื่องจากราคาถูก
ผลกระทบจากการเมืองทาให้การดาเนินงานขัดข้อง
จานวนประชากรวัยกาลังศึกษาน้อยลง
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทาให้ไม่มีค่าเทอมใน
การศึกษาต่อ
อื่น ๆ โปรดระบุ
……………………………………………………………………………………..

๘
ลาดับ
ที่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โอกาสเกิดขึ้นได้ในคณะนิเทศศาสตร์
สูง สูงพอ ปาน น้อย น้อย
มาก สม กลาง
มาก
ควร

ปัจจัยภายใน (ความเสี่ยงภายใน)
14 ห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ไม่เพียงต่อจานวนนักศึกษา
15

ขาดบุคลากรสายสนับสนุน

16

การดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

17

คณะนิเทศศาสตร์ ไม่ได้รับงบประมาณเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินงานได้ครบตามเป้าหมายได้กาหนดเอาไว้

18

ค่าตอบแทนการสอนไม่มีความเหมาะสม

19

แผนยุทธศาสตร์ไม่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจขององค์กร

20

นโยบายไม่ชัดเจน หรือไม่กระจายสู่ภาคปฏิบัติ

21

โครงสร้างอัตรากาลังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะงาน

22

จานวนนักศึกษาเข้าเรียนในคณะน้อย

23

ค่าเทอมที่สูงขึ้นส่งผลต่อการเข้าศึกษาในคณะฯ

24

งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมออกช้า

25

อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
*********************************

๙
๓.๒ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่เครือข่ายนิเทศศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานภาพถ่ายเพื่อจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้ง
ที่ ๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจาแนกเป็น ๒ หัวข้อ ได้แก่ ๑) Colorful Happiness สุขอย่างมีสีสัน และ ๒) All
Seasonal Happiness สุขทุกฤดูกาล นั้น
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ : นิทรรศการภาพถ่าย
นานาชาติ รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึง่ อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงส่งผลให้ต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
๑. งานนิทรรศการภาพนานาชาติ หัวข้อ “สุขอย่างมีสีสัน: Colorful Happiness” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีพิธีเปิด
นิทรรศการฯ ส่ว นสู จิบั ตรนั้น สามารถรับได้ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ซึ่ง
บรรยากาศภายในงานมีทั้งอาจารย์ และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจในผลงานที่จัดแสดงภายในงาน
๒. งานนิทรรศการภาพนานาชาติ หัวข้อ “สุขทุกฤดูกาล: All Seasonal Happiness” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ซึง่ เดิมกาหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เลื่อนเป็นระหว่างวันที่ ๒๕
– ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้พิจารณาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ โดยให้อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือก
ผลงานภาพถ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการจัดทาบทความวิชาการ และรวบรวมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ดาเนินการภายใต้แนวคิด “๑๐ ปี นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ” โดยมอบหมาย ให้
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ รับผิดชอบดาเนินการดังกล่าว
๓.๓ ความคืบหน้าการส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
ตามที่ คณะฯ กาหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อนาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ปรากฏว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานาส่งข้อสอบปลายภาคครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
๓.๔ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์กาหนดจัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยระบบออนไลน์ ผ่าน Google meet โดยส่งลิงก์ให้นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในเวลา ๐๙.๓๐ น. นั้น
บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยหัวข้อในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คือ “การเขียน Resume” โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรของ Super Resume เป็นผู้บรรยายตลอดงาน ทั้งนี้มีนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอให้ดาเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาสาหรับการเข้าสู่วิชาชีพต่อไป
๓.๕ ความคืบหน้าการรายงานการตรวจสอบผลการดาเนินงานระดับหลักสูตรและคณะวิชา
ตามที่ ส านั กประกัน คุณภาพและการศึก ษา กาหนดให้ ห ลั ก สู ตรและคณะวิ ช ารายงานการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน และนาส่งภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลและนาส่งรายงานการตรวจสอบฯ รายงาน
ความคืบหน้าการดาเนินการ ซึ่ง ดาเนินการเรียบร้อยพร้อมทั้งนาส่งไฟล์ให้สานักประกันเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
และนาส่งรายงานฉบับเอกสารโดยนางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลต่าง ๆ สาหรับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๐
๓.๖ ความคืบหน้าการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชา
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชา
รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งจัดทาแผ่นพับเรียบร้อย และนาส่งให้ศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมอบหมายให้ อ าจารย์ สุ ธ าวั ล ย์ ธรรมสั ง วาลย์ ติ ด ตามและตรวจสอบให้ มี แ ผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิชาเผยแพร่ตลอดเวลา นอกจากนี้ มีมติให้จัดทา X-frame และเพิ่ม QR Code เพื่อให้
ผู้ที่สนใจสามารถสแกนเพื่อดูรายละเอียดของหลักสูตรและคณะวิชาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ คณะวิชาจะทาเรื่องเบิกงบประมาณ
สาหรับการดาเนินการดังกล่าว
๓.๗ ความคืบหน้าการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการการบริหารจัดการงานด้านวางแผนและทรัพยากรบุคคล รายงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะฯ มีโครงการตามแผนงานรวมทั้งหมด ๓๒ โครงการ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
๑) ดาเนินการเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวม ๑๑ โครงการ
๒) อยู่ระหว่างการดาเนินการ รวม ๑๓ โครงการ
๓) ยกเลิกการดาเนินการ รวม ๒ โครงการ
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น คณะนิเทศศาสตร์มีบุคลากร รวม ๓๗ คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ๓๖ คน และ
เจ้าหน้าที่ ๑ คน สรุปได้ว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรครบทุกคน โดยจาแนกเป็นการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรซึ่งจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๖ คน และการเข้า
ร่ ว มกิจ กรรมพัฒ นาบุ คลากรซึ่งจั ดโดยหน่ว ยงานภายนอก มีอาจารย์ เข้าร่ ว มกิจกรรม รวม ๑๗ คน และ
เจ้าหน้าที่ ๑ คน
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้เตรียมจัดทาแผนและงบประมาณสาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกาชับให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการและจัดทาแผนงานทบทวนให้รอบคอบ และกาหนดเป็นโครงการเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากการเบิกจ่ายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกาหนดการเบิกจ่ายตามโครงการที่เสนอเท่านั้น ทั้งนี้กาหนดวันส่ง
โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรวบรวมให้ อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ Post Audit ข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทาง Post Audit ข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อเป็นการ
ทบทวน และตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และสุ่ มเลือกรายวิชาเพื่อ Post Audit ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธาน
๒. อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๓. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร
กรรมการ
๔. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๔.๒ การเตรียมความพร้อมการออกแบบหลักสูตรพันธุ์ใหม่
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเน้น
หลักสูตรเกี่ยวกับ creative media ในลักษณะ upskill ทั้งด้านสื่อออนไลน์และสื่อเดิม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นศิษย์เก่า ทั้งนี้
ให้ศึกษาจากหลักสูตรพันธุ์ใหม่เดิมของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการออกแบบหลักสูตร
มติที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ เป็นผู้รับผิดชอบในการยกร่างหลักสูตรพันธุ์ใหม่ เพื่อนาเสนอ
ความคืบหน้าในการดาเนินการต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๖/๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๒๓ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

