รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๒๘ น.
ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) และ ออนไลน์ผ่าน Google Meet
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
พรวสุรัตน์
กรรมการ
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
กรรมการ
๗. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการ
๘. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๙. อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
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. อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๗. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๘. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. ดร.วณิชชา
ภราดรสุธรรม
คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ
๒. อาจารย์ชญาณี

ศรีเพ็ชร
ฉลาดธัญญกิจ

ลาฉีดวัคซีน
ลาออก
ลาออก
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

๒
เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
๑.๑.๑ การแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสยาม
โดยกาหนดยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึ่งพัฒนาขึ้นจากจุดเน้นสามเสาหลั กของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) Employability ๒) Diversity และ ๓) Sustainability ทั้งนี้ นาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.๑.๒ แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจากการ
ประเมิ น ตนเองตามดั ช นี วั ด ผลการด าเนิ น งาน และดั ช นี วั ด ศั ก ยภาพองค์ ก ร เพื่ อ จั ด กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว พบว่ า
มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินตนเองตามดัชนีทั้งสองส่วนตามเกณฑ์การจัดกลุ่มที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.๒ การปรับเปลี่ยนสถานะอาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาดดิจิทัล
(โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) โดยเสนอเปลี่ยน ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข (ลาออก) ออกจาก
การเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
ส่งผลให้ ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ กลับมาเป็นอาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ตามเดิม ซึ่งจะนามาคานวณในการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป
๑.๓ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ๒ หน่วยงาน แจ้งขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. สานักประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่
https://forms.gle/Qp3MqJ3mNpnKBhw57
๒. สานักทรัพยากรบุคคล โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่
https://forms.gle/5MFHZqjbpn6mzWCm9
๑.๔ การนาส่ง สมอ.๐๘ ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามที่ คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมู ลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
มอบหมายให้ อ าจารย์ จ ารุ ณี วรรณศิ ริ กุ ล จั ด ท า สมอ.๐๘ และน าส่ ง ส านั ก วิ ช าการนั้ น บั ด นี้ การจั ด ทา สมอ.๐๘
ดาเนิ น การเรี ยบร้ อยแล้ว พร้ อมน าส่ งส านั กวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการวิชาการในเดือนตุล าคม ๒๕๖๔ และสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกาหนดประชุมในช่ว ง
กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๓
๑.๕ การน าส่ ง รายชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการให้ ข้ อ มู ล ของคณะวิ ช าในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองระดั บ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัยสยามกาหนดดาเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๕- วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ ทางสานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอให้คณะวิชาส่ง
รายชื่อผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลของคณะวิชาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้พิจารณาและเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลดังกล่าว พร้อมนาส่งสานักประกัน
คุณภาพการศึกษาเรียบร้อย รายชื่อผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ดังกล่าว ประกอบด้วย อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ และ
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ โดยมี อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของกรรมการกลาง
๑.๖ การนาส่งแบบสารวจหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ตามที่ คณะฯ มอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล สารวจหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นั้น บัดนี้
การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และนาส่งแบบสารวจฯ ดังกล่าวให้แก่สานักแผนงานและวิจัยสถาบัน เรียบร้อยแล้ว
๑.๗ นโยบายการจัดการเรียนการสอน
จากการประชุมคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง Google Meet เพื่อรับทราบ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสรุปสาระสาคัญในการ
ดาเนินการได้ดังนี้
๑. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้ส อนควรให้ความสาคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ มี
ชีวิตชีวาเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน
๒. การให้ความสาคัญต่อหลักฐานการเรียนให้มากกว่าการสอบ ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักฐานการเรียนที่ไม่ใช่การเช็คชื่อ
เข้าเรียน อาทิ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด งานมอบหมาย เป็นต้น
๓. การกาหนดสัดส่วนการให้คะแนน ดังนี้
- คะแนนเก็บ ร้อยละ ๗๕ (เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นรายวิชาด้านการปฏิบัติเป็นหลัก)
- คะแนนสอบกลางภาค ร้อยละ ๑๐
- คะแนนสอบปลายภาค ร้อยละ ๑๕
๑.๘ กิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์
จากการประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติกาหนดการจัดกิจกรรม และการ
ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. ขอให้แต่ละสถาบันรวบรวมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ หรือข้อมูลความต้องการการใช้แรงงานของสถาน
ประกอบการ ในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้รวบรวมและส่งกลับไปยังสถาบันใน
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต่ อ ไป โด ยส่ ง มี อ าจารย์ ณั ฐ วุ ฒิ สิ ง ห์ ห นองสวง e-mail:
com2@siam.edu ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔
๒. การจัดทาหนังสือในวาระครบรอบ ๑๐ ปี การจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ในรูปแบบ e-book เรื่อง
“การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม: นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ ความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการ และ/หรือ
เทคนิคในการสร้างสรรค์งาน มีการให้ข้อมูล และ ข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความ และการประเมินคุณค่าสุนทรียะทาง
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ กิจกรรมนี้ประสานงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ โทร. ๐๘ ๑๘๔๒
๕๙๔๘ มีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
๑) นาผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกให้แสดงในนิทรรศการภาพถ่ายระดับชาติ และนานาชาติเครือข่าย
นิเทศศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดผลงานได้ที่ QR Code

สูจิบัตร
๒) ผลงานที่น าเสนอจะต้องเขีย นเป็ น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK ขนาด ๑๔ pts
ไม่เกิน ๒๐ หน้า รวมผลงานภาพถ่าย
๓) บทความต้องประกอบด้วย
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เนื้อหาบทความประกอบด้วย (แรงบัลดาลใจ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและ/หรือเทคนิคใน
การสร้างงาน องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงาน คุณค่าสุนทรียะทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ)
- บรรณานุกรม ใช้รูปแบบบรรณานุกรมตามแบบ APA
๔) กาหนดการ
- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ส่งหัวข้อบทความ
- ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขียนบทความ
- ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (๑ บทความ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ๓ ท่าน)
- ภายใน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งบทความแก้ไข
- กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๕ ออกแบบจัดหน้าหนังสือ
- เมษายน ๒๕๖๕
เผยแพร่ผลงาน
๕) ส่งผลงานได้ที่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง e-mail: com2@siam.edu โทร. ๐๙๒ ๙๐๙ ๙๙๑๖
๓. กิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติภายใต้หัวข้อ Human Condition: Hope and Survival (สภาวะ
มนุษย์: ความหวังและความอยู่รอด) ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยนิเทศศาสต ร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต โดยมีเกณฑ์การส่งผลงาน ดังนี้
๑) สามารถถ่ายภาพจากกล้องทุกประเภท หรือสแกนจากฟิล์ม สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้
ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ มีความละเอียดของภาพไม่
ต่ากว่า ๒.๕ ล้านพิกเซล ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการรีทัชหรือแต่งภาพเกินความเป็นจริง
๒) ภาพที่เป็นภาพมุมมอง และเรื่องราวเดียวกัน ให้เลือกส่งผลงานได้เพียงภาพเดียวเท่านั้น
๓) ผลงานที่ส่งเพื่อรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ –
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔) การส่งผลงานต้องอัดขยายภาพขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว พร้อม CD / DVD บันทึกไฟล์ภาพ และไฟล์คาบรรยาย
ภาพ โดยผู้ส่งต้องกรอกข้อมูลตามแบบการส่งผลงานสร้างสรรค์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เรียบร้อย

๕
๕) กาหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ที่
- รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ๐๘ ๑๘๔๒ ๕๙๔๘
- อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๐๙ ๒๙๐๙ ๙๙๑๖
๑.๙ นิเทศสาส์น
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทานิเทศสาส์น รายงานผลการจัดทานิเทศสาส์น โดย
เผยแพร่ออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก “คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม” https://www.facebook.com/CASiamU โดยกาหนดการ
เผยแพร่สัปดาห์ละ ๑ ฉบับ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เผยแพร่ไปแล้ว รวม ๑๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะปรับรูปแบบการดาเนินการจัดทานิเทศสาส์น โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอน ซึ่งยังคงเนื้อหา (Contents) เดิม ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี้
๑) ความเคลื่อนไหวของคณะทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ
๒) ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์
๓) การแนะนา และตอบข้อซักถามของนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ
ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้มีการประเมินผลการดาเนินการในการจัดทาและเผยแพร่นิเทศสาส์นออนไลน์ เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการดาเนินการและการจัดทาให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเน้น ย้าในเรื่องการให้ข้อมูล และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑.๑๐ การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิ เทศ CWIE และหลักสูตร
ผู้ ปฏิ บั ติ งาน CWIE ในสถาบั น อุด มศึ กษาและสถานประกอบการ เข้า ร่ว มกิ จกรรมบริก ารวิช าการแก่ สั ง คมของ
มหาวิทยาลัยในฐานะ “กระบวนกร” ในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง” ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ ย งของคณะนิ เทศศาสตร์ ในเดื อนสิ ง หาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคณะนิเ ทศศาสตร์ ดัง มี
รายละเอียดต่อไปนี้

๖
ปัจจัยเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การระบาดของโรค คณะนิ เทศศาสตร์ บ ริ ห ารความเสี่ ย งโดยการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ด าเนิ น การส ารวจ
๒๐๑๙ (COVID-19) นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับเชื้อไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้ว ย ๑) อาจารย์
ประกิจ อาษา ๒) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
และ ๓) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง โดยมีการ
ดาเนินงานดังนี้
๑. ส ารวจการติ ดเชื้ อของนั กศึ กษาทุ กวั นเพื่ อ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
๒. ประชาสั มพันธ์ มาตรการการช่วยเหลื อของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์
ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม
๓. ประชาสั มพั นธ์ ข่ าวสารการลงทะเบี ยนฉี ด
วัคซีนของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
ผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย
เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม
๔. จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่
จานวนนักศึกษาเข้า คณะนิ เทศศาสตร์ บ ริ ห ารความเสี่ ย งโดยการ
ศึ ก ษาต่ อ ในคณะ แต่ งตั้ งคณะกรรมการประชาสั มพันธ์ของคณะฯ
นิเทศศาสตร์
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ

ผลการดาเนินงาน
๑. จากการส ารวจ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะ
นิ เ ทศศาสตร์ ไ ด้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน ๓
คน รวมจานวนนักศึกษาที่ได้รับเชื้อฯ
ทั้ ง ห ม ด ๙ ค น แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ
คณะกรรมการโควิ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑) สาวสุนิตา สุขพลับพลา
๖๒๐๔๖๐๐๐๔๐
๒) นายธนกร ราชวงศ์
๖๐๐๔๖๐๐๐๑๖
๓) นายฐิติพันธ์ บวรวรการ
๖๑๐๔๖๐๐๐๙๑
๒. คณะจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ใน
หั ว ข้ อ “นิ เ ทศฯ ถกแขนเสื้ อ เพื่ อ ชาติ ”
โดยมุ่ ง เน้ น การสื่ อ สารผ่ า นภาพถ่ า ยให้
นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการ
สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น หมู่ ด้ ว ยการรั บ วั ค ซี น
ปูองกัน COVID-19
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯผลิต
สื่ อเผยแพร่ ผ่ านสื่ อออนไลน์ คื อ นิ เทศสาสน์
ออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของคณะนิเทศ
ศาสตร์ และความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ และกาชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ การกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่ คณะฯ กาหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ในวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิเทศศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
ประธานกรรมการ
๒) ดร.สมพร ปานยินดี
กรรมการ
๓) อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
กรรมการและเลขานุการ
บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวเสร็จ สิ้นแล้ว โดยคณะนิเทศศาสตร์ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดี
(๔.๓๐ คะแนน) ซึ่งยืนยันตามผลการประเมินตนเองของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ มีข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามรายองค์ประกอบ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว (ตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบ) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะต่อไป
มติที่ประชุม ให้ปรับเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/การดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ดัง รายละเอียดในตารางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
การผลิตบัณฑิต การศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
โดยพิจารณาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคทั้ง
ภายใน เช่น ภาระงาน ระบบการ
ทางาน และการใช้เวลาของอาจารย์
โดยอาจมีนโยบายลดภาระงานสอน
หรืองานอื่น ๆ และกาหนด
แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ซึ่ง
สามารถทาร่วมกับการทาข้อตกลง
หรือสัญญาร่วมกัน และภายนอก
เช่น ระเบียบการยื่นขอผลงาน การ
ประเมินผลงาน เป็นต้น
องค์ประกอบที่ ๑ เปิดช่องทาง และสร้างโอกาสใน
การผลิตบัณฑิต การพัฒนาทางวิชาการ (upknowledge) และทักษะทาง
วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า โดยเปิดโอกาสการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/การ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
การทบทวนภาระงานอาจารย์ และจัดทาแผน
พัฒนารายบุคคล (แผนระยะ 5 ปี) โดยกระตุ้นให้
อาจารย์ทุกคนผลิตงานสร้างสรรค์/งานวิจัย ซึ่งมี
โครงการรองรับ ดังนี้
๑) โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
๒) โครงการงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ
๓) โครงการจัดประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และ
งานสร้างสรรค์
๔) โครงการจัดทาวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
๕) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖) โครงการพัฒนาอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อ
กาหนดรูปแบบและหัวข้อ/ประเด็นการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
ทางด้านวิชาการที่เน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(สามารถระบุเป็นตัวบุคคล
หรือคณะกรรมการ)
ตลอดปี แนวทางการติดตาม:
- กลุ่มงานบริหารและพัฒนา
การศึกษา ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบ อาจารย์
๒๕๖๔ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ - กลุ่มงานวิจัยและงาน
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
สร้างสรรค์
การประเมินผลความสาเร็จ:
- กลุ่มการจัดการความรู้
- มีแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลด้านคุณวุฒิ
- กลุ่มงานวารสาร วิชาการ
การศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
- คณะกรรมการบริหาร
- ร้อยละ ๒๐ ของอาจารย์ประจาทัง้ หมดมีผลงาน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
- คณะกรรมการบริหารคณะ
ระดับชาติ / นานาชาติ ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา
นิเทศศาสตร์
ตาแหน่งทางวิชาการ/การศึกษาต่อ

ระยะเวลา/
กาหนดการ

แนวทางการติดตามการดาเนินงานและการ
ประเมินผลความสาเร็จ

ตลอดปี แนวทางการติดตาม:
การศึกษา ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการที่
๒๕๖๔ รับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรฯ และคณะฯ ตามระยะเวลาการ
ดาเนินการ
การประเมินผลความสาเร็จ:
มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
ทางด้านวิชาการที่เน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา

- กลุ่มงานบริการนักศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษา
- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- คณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์

๘
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/การ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ ๒ สร้างและส่งเสริมเครือข่ายทาง
การวิจัย
วิชาการและการวิจัยทั้งภายในคณะ
และระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย
สถาบัน และองค์การวิชาชีพ (ไม่
เฉพาะสถาบันและองค์การวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์) เพื่อ
ร่วมทาวิจัย แต่งตารา และอื่น ๆ
องค์ประกอบที่ ๒ การสร้างคุณค่าให้แก่ผลงาน
การวิจัย
ภาพถ่าย และการประกวด
ภาพถ่าย ซึ่งสามารถนามาเผยแพร่
ในเชิงวิชาการ โดยการเรียบเรียง
เป็นบทความทางวิชาการ และ
เผยแพร่ทางวารสารทางวิชาการ

จัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่ายนิเทศ
ศาสตร์ อาทิ การประชุมวิชาการ การจัด
นิทรรศการภาพถ่าย เป็นต้น

องค์ประกอบที่ ๓ ควรช่วยเหลือพัฒนาชุมชนใน
การบริการ
หลายมิติ เช่น การศึกษา สังคม
วิชาการ
วัฒนธรรม และรายได้ โดยกาหนด
กิจกรรมที่สัมพันธ์กับจุดเด่นของ
คณะ ทั้งนี้ อาจดาเนินการร่วมกับ
คณะวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อกาหนด
รูปแบบการพัฒนาชุมชนในหลายมิติที่เน้นการ
พัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และ
รายได้ ตามศักยภาพของคณาจารย์ในคณะนิเทศ
ศาสตร์

จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าให้แก่ผลงานภาพถ่ายที่
ส่งเสริมด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถนามา
เผยแพร่ในเชิงวิชาการ โดยดาเนินการร่วมกับ
เครือข่ายนิเทศศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง

ระยะเวลา/
กาหนดการ

แนวทางการติดตามการดาเนินงานและการ
ประเมินผลความสาเร็จ

ตลอด แนวทางการติดตาม:
ปีการศึกษา ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
๒๕๖๔ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
การประเมินผลความสาเร็จ:
มีกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
ตลอด แนวทางการติดตาม:
ปีการศึกษา ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
๒๕๖๔ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
การประเมินผลความสาเร็จ:
มีกิจกรรมสร้างคุณค่าให้แก่ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเสริม
ด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถนามาเผยแพร่ใน
เชิงวิชาการ ซึ่งดาเนินการร่วมกับเครือข่ายนิเทศ
ศาสตร์ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
ตลอด แนวทางการติดตาม:
ปีการศึกษา ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
๒๕๖๔ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
การประเมินผลความสาเร็จ:
จานวนชุมชนอย่างน้อย ๑ ชุมชน ได้รับการบริการ
วิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
(สามารถระบุเป็นตัวบุคคล
หรือคณะกรรมการ)
- กลุ่มงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
- กลุ่มงานวารสารวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์

- กลุ่มงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
- กลุ่มงานวารสารวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์

- คณะกรรมการบริการ
วิชาการ
- คณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์

๙
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ ๓ ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
การบริการ
ในการบริการวิชาการมากขึ้น และ
วิชาการ
ประเมินผลว่าการมีส่วนร่วมนั้น
ส่งผลให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
สอดคล้องตามปรัชญา และ
เปูาหมายการผลิตบัณฑิตของคณะ
ในระดับใด

องค์ประกอบที่ ๔
การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ควรกาหนดประเด็นการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมไทยให้คงอยู่ เช่น การตรงต่อ
เวลา ความซือ่ สัตย์ และการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยด้านใดด้านหนึ่ง
เฉพาะ เช่น การประยุกต์/สืบสาน
วัฒนธรรมการเรียนของนักศึกษา
ไทยในยุคดิจิทัล คุณธรรมจริยธรรม
ของอาจารย์ไทย มารยาทใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา สิทธิและ
หน้าที่ของนักศึกษา จิตสานึกของ
ความเป็นไทย (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
เป็นต้น โดยพิจารณาจากประโยชน์
และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อคณะ
และ/หรือสังคมไทยโดยรวม

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/การ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา/
กาหนดการ

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อกาหนด
ตลอด
รูปแบบการพัฒนาชุมชนในหลายมิติที่นักศึกษามี ปีการศึกษา
ส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกฝังเรือ่ งจิตสาธารณะ
๒๕๖๔
ให้แก่นักศึกษา โดยบูรณาการเข้าสู่การเรียนการ
สอน ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ ส่วนที่ ๔ การบริการวิชาการวิชาการแก่
สังคม มาตรา ๔๐ “...สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสังคม
เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะในการนาความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
การกาหนดประเด็นการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมไทยให้คงอยู่ ไว้เป็น
ส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์ของแผนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และเพิ่มกิจกรรมที่รองรับ
การปลูกฝังค่านิยมไทย โดยบูรณาการการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วน
ที่ ๕ การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาตรา
๔๑ “สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการอนุรกั ษ์ฟื้นฟู สืบ
สาน และเผยแพร่ภมู ิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
บูรณาการการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน”

แนวทางการติดตามการดาเนินงานและการ
ประเมินผลความสาเร็จ
แนวทางการติดตาม:
ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
การประเมินผลความสาเร็จ:
จานวนรายวิชาอย่างน้อย ๑ รายวิชาที่บูรณาการการ
บริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
(สามารถระบุเป็นตัวบุคคล
หรือคณะกรรมการ)
- คณะกรรมการบริการ
วิชาการ
- คณะกรรมการบริหารคณะ
นิเทศศาสตร์

แนวทางการติดตาม:
- คณะกรรมการทานุบารุง
ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบ ศิลปะและวัฒนธรรม
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ - คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
นิเทศศาสตร์
การประเมินผลความสาเร็จ:
- มีแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมไทย
- มีกิจกรรมที่รองรับการปลูกฝังค่านิยมไทย อย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม

๑๐
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ ๕ ควรวิเคราะห์จุดเด่น/จุดเน้นในการ
การบริหาร
แข่งขันของคณะนิเทศศาสตร์
จัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสร้าง
Branding ของคณะวิชา โดยต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน ทั้งนี้ อาจจะรวบรวม
เป็นจดหมายเหตุ (archives)
ภาพถ่ายและภาพยนตร์ รวมถึงการ
ส่งเสริม หรือระบุว่าคณะวิชาจะเป็น
แหล่งความรู้/แหล่งวิทยาการในเรื่อง
การถ่ายภาพ ซึ่งสามารถนาไปสู่
จุดเด่นของคณะวิชาและการ
branding ได้
องค์ประกอบที่ ๕ ควรมีการวางแผนร่วมกับการวิจัย
การบริหาร
และการเรียนการสอนล่วงหน้าอย่าง
จัดการ
น้อย 1 ปี เพื่อกาหนดประเด็นใน
การจัดการความรู้ เพราะการ
จัดการความรู้เป็นเรื่องยากที่จะทา
ให้เสร็จและครบวงจรภายใน 1 ปี
ของการประกันคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/การ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ดาเนินการร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ในการ
รวบรวมและจัดทาจดหมายเหตุทางด้านภาพถ่าย
จากงานจัดแสดงภาพถ่ายนานาชาติซึ่งทางคณะ
ร่วมจัดกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดยโครงการที่
รองรับ คือ โครงการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย
นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
(สามารถระบุเป็นตัวบุคคล
หรือคณะกรรมการ)
ตลอดปี แนวทางการติดตาม:
- คณะกรรมการวิจัยและงาน
การศึกษา ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบ สร้างสรรค์
๒๕๖๔ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ - คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
นิเทศศาสตร์
การประเมินผลความสาเร็จ:
มีการจัดทาจดหมายเหตุด้านภาพถ่าย และได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ

ระยะเวลา/
กาหนดการ

จัดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานด้าน ตลอดปี
การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการจัด
การศึกษา
กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อวานแผนล่วงหน้า
๒๕๖๔
ในการกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ โดยมี
โครงการที่รองรับ คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะนิเทศศาสตร์

แนวทางการติดตามการดาเนินงานและการ
ประเมินผลความสาเร็จ

แนวทางการติดตาม:
- กลุ่มการจัดการความรู้
ติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบ - คณะกรรมการบริหารคณะ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
นิเทศศาสตร์
คณะฯ ตามระยะเวลาการดาเนินการ
การประเมินผลความสาเร็จ:
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอน และการวิจัย อย่างน้อยด้านละ ๑ กิจกรรม

๓.๓ การสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่
๘/๒๕๖๔ มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาขาสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจาแนกตามกลุ่ม
สาขาได้ดังนี้
๑. กลุ่มสาขาภาพยนตร์ สารวจจากสถานประกอบการรวม ๗ แห่ง ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑) บริษัท ฝูงบินเล็ก จากัด
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๒) บริษัท เรด สแนปเปอร์ จากัด
- ความคิดสร้างสรรค์
๓) บริษัท ก้องเกียรติ โปรดักชั่น จากัด
- ความรู้รอบตัว
๔) บริษัท มาจอยกัน จากัด
- รักการเรียนรู้ ชอบพัฒนาตนเอง
๕) บริษัท เฟรม บาย เฟรม จากัด
- ตรงต่อเวลา
๖) บริษัท 38 คัสต้อม จากัด
- ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๗) Genie Records ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม - ขยัน อดทน มุ่งมั่น
แกรมมี่
- กล้าคิดกล้าทา กล้าแสดงออก
- การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่มี ego
- แฟูมสะสมงาน (Portfolio) ของนักศึกษา
- มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย
เช่น ทากราฟิก ถ่ายทาวีดีโอ
๒. กลุ่มสาขาโทรทัศน์
ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุล คุณอุบลวรรณ จริยาปยุกต์เลิศ
ตาแหน่ง รองหัวหน้าแผนกผลิตรายการ
หน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ชื่อ-สกุล คุณพชรวรรณ ลิ้มลิขิตอักษร
ตาแหน่ง ประธานบริษัท
หน่วยงาน บริษัท เอแซดเอชอีอาร์ จากัด

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

คุณพิทวัส บวรพิศาลภัสร์
ผู้บริหาร
T369 Studio
คุณอนุสรณ์ บุญชิต
นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
ฟรีแลนซ์

-

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีความรู้ความสามารถและทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์
ใช้โปรแกรมตัดต่อ และกราฟิกได้เป็นอย่างดี
มีความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทางานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง
มีความชื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความละเอียดรอบคอบ
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นในทางที่ดี
มีความรู้สามารในการปฏิบัติงานได้จริง ทั้งการถ่ายทา ตัดต่อ กราฟิก
มีความขยันพร้อมที่จะเรียนรู้
มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
มีความรับผิดชอบ มีวินัย
มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรู้อดทน และตรงต่อเวลา

๑๒

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

๓. กลุ่มสาขาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม
ผู้ให้ข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณพลอยปภัสร์ แซ่โง้ว
- มีทักษะความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
นักประชาสัมพันธ์
สื่อสารและทางานเป็นทีมได้
การยางแห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพด้านการสื่อสารตามสาขาที่ศึกษามา
และสามารถนามาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความพร้อมต่อการเรียนรู้งานด้านการสื่อสาร มีความกระตือรือร้นใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
นายทัชชะพงศ์ ลาภเจริญวงศ์
- รู้เท่าทันโลก
พนักงานช่าง ระดับ ๕
- มีจิตใจด้านบริการที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทีทักษะการสื่อสารที่ดี
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
- มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
อาเภอนครไชยศรี
- มีวินัย ตรงต่อเวลา
- เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ และรู้จักกาลเทศะ
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
- มีทักษะด้านการเขียนด้านนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะการเขียนข่าว และ
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่ง
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย
- มีความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารด้าน
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ภาพลักษณ์ขององค์กรทุกประเภท
- วางแผนการทางานเป็น ทางานเป็นระบบ
- มีทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่ง และภาพวิดีโอ หากมี
ความสามารถด้านการตัดต่อจะดีมาก
- มีทักษะในการพูด การนาเสนอ การพูดในที่ชุมชน
คุณอรกัญญา อัปการัตน์
- มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ คิดcontentตลอดเวลา สร้าง หรือ
นักประชาสัมพันธ์
คิดสิ่งแปลกใหม่ในทุกวัน
บริษัท มาจอยกัน จากัด
- สามารถสื่อสาร ประสานงานได้
- ซื่อสัตย์
- มีความรับผิดชอบต่องาน ไม่โยนงานให้ผู้อื่น
- ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ไม่เอาเปรียบ
คุณบุษบา แสนประเสริฐ
- มีความกระตือรือร้น ใฝุรู้หาความรู้ใหม่เสมอ
เจ้าหน้าที่ ฝุายสื่อสารภาพลักษณ์ - มีความรู้ที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการขององค์กร
องค์กร
- มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือทางานที่
ฝุายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ตนสามารถทาได้
มหาวิทยาลัยสยาม
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา

๑๓
๔. กลุ่มสาขาการโฆษณา และสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผู้ให้ข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ชื่อ-สกุล คุณชโลธร ศิวารัตน์
- มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ตาแหน่ง บรรณาธิการบริหาร
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดงาน
หน่วยงาน มิตรมายาจากัด
ชื่อ-สกุล คุณเจริญสุข ภาวศิริพงษ์
- มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
ตาแหน่ง กรรมการฝุายขายและการตลาด
หน่วยงาน บริษัท เอช แอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์ จากัด
๕. กลุ่มสาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุล คุณกฤติกา นพรัตน์
ตาแหน่ง Digital Director
หน่วยงาน บริษัท ไอคลิก จากัด
ชื่อ-สกุล คุณชลาธร พลนิล
ตาแหน่ง Strategic Marketing Manager
หน่วยงาน News & Info Plus
ชื่อ-สกุล คุณประภาศรี พงษ์เมธา
ตาแหน่ง เลขานุการ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
หน่วยงาน หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
ชื่อ-สกุล คุณปรียาลักษณ์ บุญมั่น ตาแหน่ง
บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น
ชื่อ-สกุล คุณอัมพวัน อยู่กระทุ่ม
ตาแหน่ง ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน่วยงาน บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- สามารถทาข่าวได้ทั้ง online, digital
- มีความรู้เขียนข่าว ถ่ายภาพ เขียนcodeพื้นฐาน
- ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูด ดี
- Creative thinking
- Digital media
- Marketing media
- มีความรับผิดชอบตรงเวลา
- ถ่ายภาพ และ ผลิตผลงานออนไลน์
- เขียนเรียบเรียงข้อมูลได้
- ฉลาดทันโลก
- มีความอดทน รับแรงกดดันได้
- มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
- สนใจความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั่วโลก ช่างสังเกต สามารถ
รายงานได้ถูกต้องและแม่นยา
- พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
- มีไหวพริบ และความกล้าในการนาเสนอข่าว สามารถถ่ายภาพ
และใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ได้

๖. กลุ่มสาขาการสื่อสารการแสดง
ผู้ให้ข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ชื่อ-สกุล ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ์
- T-Tool รู้จักและสามารถเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นทฤษฎี ความรู้ที่ได้รับ
ตาแหน่ง นักเขียนบทละครโทรทัศน์
จากในห้องเรียนที่หลากหลายรอบด้าน
หน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ - T-Think การคิดสร้างสรรค์
- T-Try ความพยายาม มีทักษะรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) และ
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล นาข้อมูลดังกล่าวมารวมกับชุดข้อมูลจากกรรมการ
ภาคประชาชน และจับกลุ่มข้อมูล นาเสนอประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อพิจารณาและนาไปรวบรวม
กับข้อมูลจากเครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดทาเป็นชุดข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะนิเทศศาสตร์ต่อไป

๑๔
๓.๔ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพื่อชาติ"
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติให้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพื่อชาติ" ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสยาม ในการนี้ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะ
กรรมการกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านภาพถ่ายให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการรับวัคซีนปูองกัน COVID-19 กาหนดส่งภาพเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ภาพที่ผ่าน
การคัดเลื อกทุกภาพจะได้ รั บ E-Certificate โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) รางวัลจากการตัดสินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ และ ๒) รางวัลจากการโหวต (กด Like และ กด Share)
สาหรับเงินรางวัล จาแนกเป็น ๓ รางวัล ดังนี้
๑) รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๘๐๐ บาท
๓) รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ และ กาชับให้อาจารย์ทุกคนประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นิเทศฯ ถกแขนเสื้อ
เพื่อชาติ" ให้นักศึกษาทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๓.๕ ความคืบหน้าการจัดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาหรับนักศึกษาชาวจีน
ตามที่ อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารการแสดง และผู้ประสานงานการจัดหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตสาหรับนักศึกษาชาวจีน รายงานความคืบหน้าการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักศึกษาชาวจีนในการ
ประชุมคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยชี้แจงว่า มีนักศึกษาชาวจีนในหลักสูตรจานวน
๑๘ คน และอยู่ระหว่างรอการดาเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
๑) การเทียบโอนจากสานักทะเบียนและวัดผล ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงจะแจ้งให้คณะทราบเกี่ยวกับรายวิชาที่
จะเปิดลงทะเบียนให้จัดการเรียนการสอนต่อไป
๒) จดหมายขอล่ ามจากอธิการบดี เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวจีน ซึ่งหลังจากนั้นจึงจะ
กาหนดวันเปิดสอนได้
บัดนี้ การดาเนินการด้งกล่าวมีความคืบหน้า ดังนี้
๑) ปัจจุบันมีนักศึกษาชาวจีน รวม ๑๙ คน
๒) การเทียบโอนรายวิชา และ การกาหนดรายวิชา/ตารางรายวิชานั้น สานักทะเบียนและวัดผลดาเนินการเรียบร้อย
แล้ว โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานต่อไป คือ ยื่นเอกสารการจัดตารางวิชาให้ท่านอธิการบดีรับทราบ และนาส่ง
สานักวิชาการ เพื่อที่จะส่งต่อให้สานักทะเบียนและวัดผลกาหนดตารางเรียน
๓) จดหมายขอล่ามจากอธิการบดี เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวจีนนั้น อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจากทางมหาวิทยาลัย
๔) นักศึกษาชาวจีนทั้งหมดสามารถเทียบโอนรายวิชาต่าง ๆ ได้จานวนหน่วยกิต เทียบเท่าชั้นปีที่ ๒ ดังนั้น จึงเริ่มเข้า
หลักสูตรในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ทั้งนี้ มีจานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ๒๔ รายวิชา ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๔ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ ๑๖ รายวิชา (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๘ รายวิชา กลุ่ม
วิชาชีพบังคับ ๑ รายวิชา และ กลุ่มวิชาชีพเลือก ๗ รายวิชา) และ หมวดวิชาเลือกเสรี ๔ รายวิชา รายละเอียด
ตามตารางแสดงรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาหรับนักศึกษาชาวจีน ดังนี้

๑๕
ตารางแสดงรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาหรับนักศึกษาชาวจีน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
๑๔๐-๒๖๓ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
๑๔๐-๒๖๒ การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม
๑๔๐-๒๖๑ การถ่ายภาพอาชีพ
๑๔๐-๒๖๐

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

๑๔๖-๔๕๒
๑๔๖-๓๕๐

การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง
การแสดงในการผลิตสื่อ

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๔๐-๑๖๓ การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
๑๔๐-๑๖๔ การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว
๑๔๐-๒๖๕

จริยศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย และสุนทรียศาสตร์ในสื่อใหม่

๑๔๐-๒๖๖ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ รายวิชา
๑๔๖-๓๕๑ การใช้ท่าทางเพื่อการแสดง
๑๔๖-๓๕๓ การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าทาผมเพื่อการแสดง
ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน
๑๔๖-๓๕๕ การกากับละครเวทีเบื้องต้น
๑๔๖-๔๕๑ การแสดงเพื่อการนาเสนอ
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
๑๔๖-๓๕๔ การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกในงานการสื่อสาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๒ รายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี ๓ รายวิชา
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๔๖-๔๖๙ โครงงาน ๓

-

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ๑ รายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี ๑ รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์
อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
อาจารย์ประกิจ อาษา
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกลุ
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
อาจารย์ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม
อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์
อาจารย์ประยุกต์ ศรีทองกูล
อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกลุ
อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
อาจารย์ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม
อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร
อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์
อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
อาจารย์ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม
อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
-

มติที่ประชุม รั บทราบ และมีมติให้จั ดทดสอบนักศึกษาชาวจีนเกี่ยวกับ ทักษะการสื่ อสารเบื้องต้นในภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้อาจารย์ธนกร พฤกษชาติถาวร จัดหาแบบทดสอบดังกล่าว

๑๖
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
ลืบเนื่องจาการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งอธิการบดีใน
ฐานะประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยสยาม โดยกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึ่งพัฒนาขึ้นจากจุดเน้นสาม
เสาหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) Employability ๒) Diversity และ ๓) Sustainability ทั้งนี้ ได้นาเสนอและ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๔
ดังนั้น เพื่อแนวทางการดาเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยสยามประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ ดิจิทัลของคณะนิเทศศาสตร์
เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยสยาม
ปรัชญา ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
Wisdom is an Invaluable Asset of Humankind
ปณิธาน มหาวิทยาลัยสยามมุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตของการพัฒนาทั้งในด้านอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะชั้นสูงในการ
ประกอบวิชาชีพ การสร้างคนและสังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสมดุลย์
วิสัยทัศน์ สถาบันชั้นนาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
Leading Institution Creating Innovation for Sustainable Future
พันธกิจ
1. Employability
สร้ า งและพั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม โดยใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความใฝุ
รู้ และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะจาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการและการสร้าง
นวัตกรรม (Entrepreneurial and Innovative Skills)
2. Diversity สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ใน
รูปแบบใหม่ ยอมรับในความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และสามารถสร้างโอกาสจากความหลากหลาย
3. Sustainability การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การวิจัย และ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชมและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค
และนานาชาติ และการเป็นห้องทดลองที่มีชีวิตที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน

๑๗
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564-2566
1. การปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นแบบเชิงสมรรถนะโดยเน้นผลลัพธ์
Outcome/Competency Based Education
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นแบบเชิงสมรรถนะ เน้นที่ผลลัพธ์ การจัดการศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลายและยืดหยุ่น โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์และ
ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ SDGs การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ และการศึกษาตลอดชีวิต
(Life Long Learning) โดยมีการสอบทานคุณภาพของผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาโดยการวัดประเมินผลในแต่ละปี
การศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย (Stakeholders)
2. การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจ
Effective, Efficient & Impressive Service
ปรับปรุงการบริการแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
เป็นที่ประทับใจ โดยใช้หลัก Digital leadership และ Business Process Improvement ในการปรับระบบงานต่าง ๆ
โดยยึดหลัก Productivity & Sustainable/ one Stop Service เน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความปลอดภัย
ของข้อมูล การลดการใช้กระดาษ และการจัดทา Ubiquitous accessibility
3. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ทันสมัยด้านการสอนในลักษณะโค้ช
Faculty Development/Up to Date & Good Coaching/Delivery Skills
การพัฒนาอาจารย์ให้ มีความสามารถในบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลั ยในฐานะของผู้ เชื่อมโยง (Great
Connector) ในการจัดการศึกษา และอาจารย์ในฐานะโค้ชที่มีความสามารถในการสอนทั้งในสถานที่ และในระบบ
Hybrid โดยเน้นการเรียนการสอนในลักษณะ Experiential/Project based Active Learning โดยมีความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน การสอนเพื่อสร้างนวัตกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปฏิบัติสหกิจศึกษา และการ
เรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน
4. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมิติต่าง ๆ ของความยั่งยืน
Faculty Development/Up to Date & Current Knowledge with sustainability Dimension
การพัฒ นาอาจารย์ให้ มีความสามารถในการติดตามการเปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาในองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านเครือข่ายสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การทาการวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรมที่มีการสนับสนุนและร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ความรู้ดังกล่าวมีประโยชน์และ
สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งการเน้นการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ (Start Up) จากองค์ความรู้และนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและมิติต่าง ๆ ด้านความยั่งยืนขององค์
ความรู้และนวัตกรรม
5. การสร้างความยอมรับในระดับสากล
International Recognition
การปรับปรุงพัฒนาและการสื่อสารในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดอันดับที่มีคุณภาพและ
มีความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ ดังนี้
- QS World University Rankings
- UI GreenMetric World University Rankings
- THE Impact Rankings
- U-Multirank

๑๘
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล
พ.ศ. 2564-2566
เพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564-2566 ได้อย่างเหมาะสม จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะ Experiential based/ Hybrid Education
โดยเน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นโดยสร้างประสบการณ์แบบเชิงรุก มีทางเลือกที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
ชุมชนและสังคม การใช้ Learning Management Systems ที่เหมาะสมในการจัดระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพที่ตนสังกัด
การหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และขยายขอบเขตของผู้เรียนให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ทางานในภาคอุตสาหกรรมที่
ต้องการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงผู้เรียน และผู้สอนเข้ากับแหล่ง
ความรู้ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และสร้างศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ที่เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคเชิงดิจิทัล พร้อมทั้งปรับระบบการ
ประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบนิเวศใหม่ดังกล่าว
2. การยกระดับมาตรฐานในการบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดระบบการทางานในองค์กรในลักษณะ
ของ Business Process Improvement เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) งานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการและตัดสินใจใน
มหาวิทยาลัยในลักษณะ Real time การปรับเปลี่ยนวิธีการในการออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย อาทิ
เช่น ทรานสคริปต์ หนังสือรับรองต่างๆ และคาขอต่าง ๆ เป็นระบบดิจิทัล โดยไม่ใช้กระดาษ อานวยความสะดวกในการ
ทาธุรกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยโดยจัดทา Mobile Application ที่เชื่อมโยงธุรกรรมของข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้ง
ทางด้านวิชาการ ทะเบียน การเงิน และเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
3. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เอื้ออานวยต่อการปรับเปลี่ยนระบบ ที่
ก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งจัดให้มีระบบกากับดูแลกลไกและกระบวนการให้มีธรร
มาภิบาล และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและลดความซ้าซ้อน
4. สรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากร โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสถาปั ต ยกรรมด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และมีเสถียรภาพ มีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้
ความสามารถและความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัย
ตลอดจนดาเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ ที่มีสมรรถนะสูงที่สามารถรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
อย่างเหมาะสม
มติที่ประชุม กาหนดประชุมการปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ดิจิทัล อีกครั้งในวันศุกร์ที่
๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกาหนดแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑. มอบหมายให้ที่ประชุมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะนิเทศศาสตร์ โดยหลักในการพิจารณาพันธกิจนั้น ต้องมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย และ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งระบุอานาจและหน้าที่ไว้ดังนี้ (๑) การจัดการศึกษา (๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (๓) การ
บริการวิชาการแก่สังคม (๔) การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ (๕) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
๒. มอบหมายอาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะกรรมการการบริหารจัดการงานด้านการวางแผนและทรัพยากร
บุคคล ประสานงานร่วมกับอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในส่วนของยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๖ และยุทธศาสตร์ดิจิทัล

๑๙
๔.๒ แนวทางการพลิกโฉมคณะนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสยาม
ด้วยที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรมได้ออกกฎกระทรวงการจั ดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใดทั้งสถาบันอยู่ในกลุ่มใดให้คานึงถึงศักยภาพ และความ
พร้อมของคณะวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานั้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาจะใช้วิธีการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น ๔ กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
๓) การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
๔) การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยจึงได้ทาการประเมินตนเองตามดัชนีวัดผลการดาเนินงาน และดัชนีวัดศักยภาพองค์กรเพื่อ จัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยแล้ว พบว่ามหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินตนเองตามดัชนีทั้งสองส่วนตามเกณฑ์การจัดกลุ่มที่ ๒ การ
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับสูงที่สุด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กาหนดให้มหาวิทยาลัยสยามอยู่ในกลุ่ม
ที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม แต่ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าหากมีโอกาสขอให้มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ด้วยเนื่องจากมีคะแนนในด้านผลการดาเนินงานสูงด้วย
ดังนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการพลิกโฉมคณะนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัยสยาม (ข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารประกอบ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๑ ก)
มติที่ประชุม พิจารณาการพลิกโฉมคณะนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพลิกโฉมหาวิทยาลัย โดยกาหนดจุดเน้นและ
นโยบายการดาเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
๑. จุดเน้นของคณะนิเทศศาสตร์ คือ “Hyper Communication: การสื่อสารจินตสาระ และ เน้นรายวิชาเกี่ยวกับ
Hyper Media: สื่อจินตสาระ และ Hyper Text: ตัวบทจินตสาระ”
๒. สโลแกนคณะนิเทศศาสตร์ คือ “Creative toward Innovation: รังสรรค์สู่นวัตกรรม”
๓. แนวคิดในการสอนเรื่องการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ คือ “Communication is sharing and adaptation: การ
สื่อสารคือการแบ่งปันและการปรับตัว”
๔.๓ การจัดสรรผู้ใช้โปรแกรม Adobe ทีไ่ ด้รับมอบจากมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการได้รับมอบสิทธิ์ในการใช้โปรแกรม Adobe
จานวน ๑๖ USER โดยแบ่งเป็น ๘ อีเมล ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรผู้ใช้โปรแกรม Adobe ที่คณะ
นิเทศศาสตร์ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม กาหนดผู้ใช้ตามจานวนอีเมล ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ๕. อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ และ อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ
๒. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
๖. อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ และ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์
๓. อาจาย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
๗. อาจารย์ประยุกต์ ศรีทองกูล และ อาจารย์ณัฏฐพล อมรทัต
๔. อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
๘. อาจารย์ศักรา ไพบูลย์ และ อาจารย์ธนัช นนท์ขุนทด
พร้อมทั้ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ทาแบบสารวจการใช้งานโปรแกรม Adobe ที่ได้รับ
มอบเพื่อกากับติดตามการใช้โปรแกรม Adobe ของกลุ่มผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้ตามรายชื่อที่ระบุรายงานการใช้งานโปรแกรม
Adobe ที่สอดคล้องและเป็นไปตามพันธกิจตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรายงานในที่ประชุมฯ ครั้งต่อไป
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๐/๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๒๘ น.
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