
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๕๘ น.  

ณ ห้อง ๑๙-๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) และ ออนไลน์ผ่าน Google Meet 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

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

 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  จันทะวงศ ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ไม่มี 
 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 

 



๒ 
 

เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น. 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 ๑.๑.๑  มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑) Digital Transformation คือ กระบวนการในการน าเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่า

จากการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ๒) Sustainability Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงบนความยั่งยืน  
  ๓) Entrepreneurship Transformation คือ การปรับเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีแนวคิดของ

การเป็นผู้ประกอบการที่กล้าคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ และกล้าด าเนินการ  
 ๑.๑.๒ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสยามพิจารณาเห็นชอบ สมอ.๐๘ ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๑.๓ ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรม ได้ เวียนแจ้ง
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัล 
ส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อดิจิทัลต่าง ๆ โดยให้ก าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม นั้น 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทั ลให้กับนักศึกษา ควบคู่
กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
(เอกสารประกอบหน้า ๓ - ๔) 
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๑.๒  การประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
 เครือข่ายนิเทศศาสตร์ก าหนดจัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐-
๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ตามลิงก์การประชุม  https://meet.google.com/dbq-snkv-cte 
และรหัสเข้าร่วมประชุม dbq-snkv-cte จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว 
๑.๓ การลงช่ืออาจารย์ผู้สอนในตารางสอน ตส.๓ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ก าชับให้อาจารย์ทุกท่านลงชื่อในตารางสอน 
ตส.๓ ที่ คุณจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ ให้เรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
โดยทางคณะฯ จะด าเนินการรวบรวมและน าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
๑.๔ การน าส่งตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งก าหนดการส่งตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๔ โดยให้หัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบด าเนินการพร้อมน าส่งมายังคณะวิชาภายในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะนิเทศศาสตร์ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

คณะนิเทศศาสตร์บริหารความเสี่ยงโดยการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการส ารวจ
นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้วย ๑) อาจารย์
ประกิจ อาษา ๒) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
และ ๓) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง โดยมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

๑.  ส ารวจการติดเชื้อของนักศึกษาทุกวันเพื่อ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  

๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม 

๑. จากการส ารวจ พบว่า ไม่มีนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  เ พ่ิมขึ้ น ใน เดือนกันยายน 
๒๕๖๔ ดังนั้น ยอดรวมจ านวนนักศึกษาที่
ไ ด้ รั บ เ ชื้ อฯ  ตั้ ง แต่ เ ดื อนกรกฎาคม - 
กันยายน ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๙ คน  

๒.  คณะจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ใน
หัวข้อ “นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพ่ือชาติ” โดย
มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านภาพถ่ายให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน
หมู่ด้วยการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19  
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ปัจจัยเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการลงทะเบียนฉีด

วัคซีนของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม 
 ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 
เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู ่

จ านวนนักศึกษาเข้า
ศึ กษาต่ อในคณะ
นิเทศศาสตร์ 

 คณะนิเทศศาสตร์บริหารความเสี่ยงโดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 
เพ่ือผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

๑. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ผลิต
สื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ คือ นิเทศสาสน์
ออนไลน์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของคณะนิเทศ
ศาสตร์ และความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์  

๒. จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ 
“นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพ่ือชาติ” เพ่ือรณรงค์
การรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการ
ประชาสัมพันธ์คณะวิชาผ่านกิจกรรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ กิจกรรม Siam University Ambassador 2021 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรม Siam University Ambassador 2021 ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดย
คณะนิเทศศาสตร์ส่งตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นางสาวสายทิพย์ ไพรบูลย์ (ชมพู่) และ นายณัฐภพ เพชรรักษ์ (ณัฐ)เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว  
 ในการนี้ ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายทิพย์ ไพรบูลย์ (ชมพู่) ที่ได้รับรางวัล Popular Vote และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ รวมทั้งขอแสดงความชื่นชม นายณัฐภพ เพชรรักษ์ (ณัฐ) ที่เป็นตัวแทนร่วมการประกวดครั้งนี้   
มติที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดีในเรื่องดังกล่าว 

๓.๓ แนวทางการจัดสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตามที่ คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ยึดตามวันเวลาสอบที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและวัดผลนั้น บัดนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้น าส่งเรียบร้อยแล้ว  
 ในการนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งแนวทางการจัดสอบกลางภาค
การศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้อาจารย์ทุกท่านด าเนินการ ดังนี้ 

๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชามารับข้อสอบที่คณบดีลงนามแล้วที่ คุณจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประจ า
คณะนิเทศศาสตร์ โดยให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์ส าหรับแจกให้นักศึกษาในวันสอบ และน าต้นฉบับส่งไว้ที่คณะฯ 

๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาต้องด าเนินการขอเอกสารใบลงชื่อเข้าสอบเพ่ือกรอกคะแนนสอบกลาง
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยตนเองท่ีส านักทะเบียนและวัดผล 

 ทั้งนี้ ประธานฯ ก าชับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาให้ความส าคัญต่อการเก็บหลักฐานการเรียน รู้ การ
สอน และการสอบอย่างรอบคอบ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันส่งคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่งคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 



๗ 
 

๓.๔ การทบทวนโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพื่อชาติ" 
 ตามท่ี อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการสื่อสารผ่าน
ภาพถ่ายให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก าหนดส่งภาพเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ นั้น จึงขอให้ที่ประชุมทบทวนการด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะวิชาอีกประการหนึ่ง 
มติที่ประชุม ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพ่ือชาติ” เพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะวิชาอีกประการหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ขยายเวลาการส่งภาพเข้าประกวดถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้ครอบคลุมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
๒) ขยายกรอบการพิจารณาภาพถ่าย โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 

ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นภาพถ่ายขณะถกแขนเสื้อเพ่ือรับวัคซีนเท่านั้น 

๓.๕  การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับ
ที่ ๖) ให้หัวหน้าหน่วยงานก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ประมาณร้อยละ ๓๐ 
โดยแจ้งจ านวนผู้ปฏิบัติงาน Work from Home ในแต่ละวันให้แผนกบุคคลได้ทราบนั้น  
 ในการนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติงานใน
รูปแบบ Google Sheet และโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก “อาจารย์นิเทศฯ” และไลน์กลุ่ม “อาจารย์นิเทศ” และให้อาจารย์แต่ละ
ท่านระบุวันเข้าปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสัปดาห์ละ ๓ วัน ซึ่งอาจารย์ทุกท่านระบุวันปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมน าส่ง
แผนกบุคคลตามท่ีก าหนด 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้อาจารย์ทุกท่านด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

๓.๖ ความคืบหน้าการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักศึกษาชาวจีน 
 อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารการแสดง และผู้ประสานงานการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาชาวจีน รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
ชาวจีน ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ปัจจุบันมีนักศึกษาชาวจีนที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๗ คน 
๒) คณะฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาการ
สื่อสารการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๓) ก าหนดเปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่นักศึกษาชาวจีนในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
๔) ก าหนดให้ใช้ WeChat หรือในจีนเรียกว่า Weixin เป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาชาวจีน 
๕) ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 

มหาวิทยาลัย เป็นรายเดือน เดือนละ ๕๖๒ บาท (ห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
๖) สรุปรายวิชาที่คณะฯ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวจีนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๖๔ รวม ๖ รายวิชา ดังนี้  
- ๑๔๐-๒๖๐  การสื่อข่าวและการเขียนข่าว - ๑๔๐-๒๖๓ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
- ๑๔๐-๒๖๑ การถ่ายภาพอาชีพ - ๑๔๖-๓๕๐  การแสดงในการผลิตสื่อ 
- ๑๔๐-๒๖๒ การสื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม - ๑๔๖-๔๕๒ การใช้เสียงและดนตรีในการแสดง 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชารายงานความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ระยะ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  



๘ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การทบทวนการปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 จากการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ดิจิทัล เพ่ือให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ โดยประธานฯ ในฐานะ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯ ได้โพสต์ข้อมูลการปรับปรุงข้างต้นไว้ในเฟซบุ๊ก “อาจารย์นิเทศฯ” และไลน์กลุ่ม 
“อาจารย์นิเทศ” เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของคณะนิเทศศาสตร์อย่างกว้างขวางนั้น  
 ในการนี้ อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการความลักลั่นในการใช้ภาษา คือ ค าว่า 
“wisdom” เป็นค านาม ส่วน “fuzzy” เป็นค าคุณศัพท์ ซึ่งการเชื่อมค าด้วย “and” นั้น ค าทั้งสองจะต้องเป็นค าประเภท
เดียวกัน จากข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงน ามาสู่การปรับเปลี่ยนจากค าว่า “fuzzy” เป็น “fuzziness” โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังกล่าว 

คณะนิเทศศาสตร ์(แก้ไขครั้งที่ ๑) 

ปรัชญา การสื่อสาร คือ ปรีชาญาณ และ อเสถียร  
 Communication is wisdom and fuzziness. 

ปณิธาน คณะนิเทศศาสตร์มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามที่ตนถนัดใน
การผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตนเองและประเทศ (ม. ๕)  

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมการสื่อสารที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลั ยชั้นน าใน
ประเทศไทยและอาเซียน 

พันธกิจ 

๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพทางการผลิตสื่อต่าง ๆ ตามที่ตนถนัด ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และเป็นคนดีของสังคม (ม.๓๒-๓๕) 

๒. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการสื่อสาร เพ่ือน าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม (ม.๓๗-๓๙) 

๓.  สร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (ม.๔๐-๔๑) 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยตั้งข้อสังเกตในเรื่องของพันธกิจข้อที่ ๑ เกี่ยวกับนิยามของ “การเป็นคนดีของสังคม” ซึ่ง
ค าว่า “คนด”ี ให้หมายความถึง “การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์”  
  นอกจากนี้ ยังมีมตใิห้ปรับแก้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ค าว่า “อเสถียร” เปลี่ยนเป็น “อเสถียรภาพ” เพ่ือให้สอดคล้องกับค าว่า “fuzziness” และปรับ
ประเภทของค าให้เป็นค านามเหมือนกับค าว่า “ปรีชาญาณ”  

๒) ไม่ต้องระบุมาตราทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในแต่ละส่วน ทั้งในหัวข้อ “ปณธิาน” และ “พันธกิจ” 



๙ 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะนิเทศศาสตร์ (ปรับแก้ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔) 

ปรัชญา การสื่อสาร คือ ปรีชาญาณ และ อเสถียรภาพ  
 Communication is wisdom and fuzziness. 

ปณิธาน คณะนิเทศศาสตร์มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามที่ตนถนัดใน
การผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตนเองและประเทศ   

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมการสื่อสารที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลั ยชั้นน าใน
ประเทศไทยและอาเซียน 

พันธกิจ 

๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพทางการผลิตสื่อต่าง ๆ ตามที่ตนถนัด ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และเป็นคนดีของสังคม  

๒. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการสื่อสาร เพ่ือน าไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.  สร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๒ การก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ 

 สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้แก่นักศึกษาชาวจีน ซึ่งส่งผลให้มีการจัดตารางการ
เรียนการสอนในวันศุกร์  ซึ่งตรงกับก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ
คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ที่ระบุให้มีการประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ดังนั้น จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาก าหนดวันประชุมฯ ดังกล่าว 
มติที่ประชุม ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สองของทุกเดือนเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๑/๒๕๖๔) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๕๘ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


