รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๒๔ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) และ ออนไลน์ผ่าน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยชนก
พรวสุรัตน์
กรรมการ
๕. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๖. อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๗. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ไม่มี
คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
๓. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์

ลาออก
ลาออก
ลาประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ
๒. อาจารย์กัญฉกาจ

อาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์

ศรีเพ็ชร
ตระการบุญชัย

๒
เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๑.๑ สป.อว. แจ้งประกาศกําหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและ
พัฒนากําลังคนในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง วันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางดําเนินการในการผลิตบัณฑิตและพัฒ นากําลังคนของประเทศในทุกช่ว งวัย ให้มีทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็น สามารถตอบสนองรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน รวมถึงเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระดับสากลต่อไป ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
“การอุดมศึกษาไทย มุ่งสร้างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จําเป็น และรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน
(Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดี รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน (Competitiveness) ของ
ประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความรักและภูมิใจในสถาบัน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ ทั้งนี้ ให้การสร้างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนต้องทําร่วมกับภาคนส่วนต่าง ๆ เช่น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอย่างใกล้ชิด”
ทั้งนี้ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษา ดังนี้
๑) ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อสามารถสร้างบัณฑิตและพัฒนา
กําลังคน ตามปรัชญาอุดมศึกษาฯ บนความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน
๒) ปรับปรุงระบบการจัดสรรและการสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญา
อุดมศึกษาฯ
๓) ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น มาตรการให้ ก ารจ้ างงานทั้ง ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ อิ ง
สมรรถนะและทักษะของบัณฑิตและกําลังคนในทุกช่วงวัย
๔) ปรับปรุงระบบมาตรฐานการอุดมศึกษาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษา
ให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
๕) ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาฯ
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ (Eco-system) การเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
ขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมได้
อย่างดี
๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ให้สอดคล้องตามการจัด
กลุ่มสถาบั นอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลั ยสยามจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๒ กลุ่มพัฒ นาเทคโนโลยีและส่ งเสริมนวัตกรรม โดยมี
เป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คือ มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๑ ใน ๕ ของประเทศ และ ๑
ใน ๓ มหาวิทยาลัยเอกชน
จุดเน้น : Health Sciences, Engineering, Digital Technology

๓
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๑) การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นแบบเชิงสมรรถนะโดยเน้นผลลัพธ์
๒) การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นให้แก่นักศึกษา (นวัตกร, ผู้ประกอบการ)
๓) การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแผลงและมีสมรรถนะที่ทันสมัย
๔) การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจ
๕) การสร้างความยอมรับในระดับสากล
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสยาม (กลุ่ม ๒)
Reinventing Platform: Open Innovation System, Living Lab Transformation
นิเวศน์นวัตกรรมระบบเปิด
- คณะทํางานเพื่อความเป็นเลิศด้านดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
(Open Innovation System- OIS)
สุขภาวะ (Digital and Big Data for Health and Well-being
กระบวนทัศน์ ที่เปิ ดรั บและแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ Excellence Task Force)
แนวคิดและประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ - คณะทํางานเพื่อความเป็นเลิศด้านกระบวนการธุรกิจและเทคโนโลยี
และการลงทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาศัย เพื่อการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัล (Business Process and Technology
ความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญ for Digital Transformation Excellence Task Force)
ที่ มี ความพร้ อมและความเชี่ ย วชาญในกลุ่ มสาขา - คณะทํางานเพื่อความเป็นเลิศด้านอารีเทค (ARITech Excellence
เป้าหมาย เพื่อนําโครงการและนวัตกรรมของอาจารย์ Task Force)
และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพ หรื อ โครงการและ - คณะทํางานเพื่อพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด (Automotive
นวัตกรรมที่มีศักยภาพจากภายนอกมหาวิทยาลัยมา Green Technology Excellence Task Force)
พัฒนา ปรับปรุง สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ - ศู น ย์ พั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการวิ จั ย เพื่ อ ก้ า วสู่
และบริการใหม่ และ พัฒนาคุณภาพ ทําให้โครงการ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนําระดับนานาชาติด้วยความร่วมมือกับ
หรือนวัตกรรมมีความสามารถในการแข่งขัน
Arizona State University
๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้าน Digital Transformation โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
๑) โครงการ Digital Transcript
๒) โครงการ Digital ID
๓) โครงการ One Stop Services
๔) โครงการ Hybrid Learning
๕) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
๖) โครงการ PDPA (Personal Data Protection Act)
๑.๒ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ นําตัวแทนศิษย์เก่า (นายปริญญา จันทร์แก้ว) และ
ตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (นางสาวจรัสพร ม่วงลาย) ร่วมทําบุญถวายกฐิน และ จัดกิจกรรมนิเทศฯ จิต
อาสา โดยจัดซุ้มแจกของเล่นเด็กซึ่งได้รับบริจาคมาจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ
วัดประทีปพลีผล เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม และจริ ยธรรม (TQF ข้อที่ ๑) รวมทั้งเป็นการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาด้วย
๑.๓ การบริการวิชาการของคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ประธานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ดําเนินการบริการวิชาการ ๒ กิจกรรม
ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม ให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข และการเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสื่อสารเพื่อสุขภาพ

๔
๑.๔ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อาจารย์ประกิจ อาษา และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงประจําปีการศึกษา
๒๕๖๔ (การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิถีใหม่ ) ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสยาม เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งมีหลักสูตรในการจัดอบรมรวม ๔ หลักสูตร
บัดนี้ได้ดําเนินการไปแล้ว ๒ หลักสูตร ในการนี้ อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรในการ
จัดอบรมดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม และอาจารย์
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง รายละเอียดดังนี้
หลักสูตรที่ ๑ หัวข้อ “การผลิตสื่อนําเสนอเพื่อการศึกษา” เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
๑) การสื่อสาร-การสื่อความหมายด้วยภาพถ่าย โดย อาจารย์ประกิจ อาษา
๒) การใช้ระบบกริด (Grid) ที่ใช้ในการออกแบบ โดย อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
๓) การใช้ Canva สําหรับสื่อการเรียนการสอน โดย อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
หลักสูตรที่ ๒ หัวข้อ “การตัดต่อคลิปสําหรับการเรียนการสอน” เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑) เทคนิคการพูดหน้ากล้องให้เหมือนหน้าห้อง โดย ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม
๒) การเขียนสตอรีบอร์ดลําดับความคิด โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
๓) การตัดต่อคลิปการสอนด้วยโทรศัพท์มือถือ โดย อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข
๑.๕ การจัดสัมมนา “การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในยุค New Normal”
วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ
“การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในยุค New Normal” วิทยากรโดย ดร. ณัฐณกรณ์ คําแฝง ทั้งนี้
สําหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการสแกน QR Code
หรือลงทะเบียนผ่าน Google Forms ได้ที่ https://forms.gle/gB1HmfR74XqCS2XN7
๑.๖ การกาหนดการส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กําหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๔ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้ น อาจารย์ ณัฐ วุฒิ สิ งห์ หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานําส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๗ การจัดกิจกรรมการเลือกกลุ่มวิชาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเลือกกลุ่มวิชาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๓๐ น.
๑.๘ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ได้รับทุนวิจัยจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ได้รับทุนวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัยใน
ส่วนของการผลิตสื่อ ภายใต้หั วข้อวิจัย เรื่อง “การจัดการระบบนิเวศธุรกิจชุมชนของอาหารทะเลเพื่อยกระดับมูลค่า
เศรษฐกิจในจังหวัดตรัง” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลศรีวิชัย) เป็น
หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ภายใต้งบประมาณที่
เสนอขอ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้สัดส่วนในงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๕

๕
๑.๙ การนาเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ เข้าร่วมการนําเสนอบทความ เรื่อง “การสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่อง
แต่งกายกรณีศึกษา ละครเวทีเรื่อง “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ ๑๖ ประจําปี ๒๕๖๔ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The 16th National
and International Sripatum University Conference on Research and Innovations to Sustainable
Development: SPUCON 2021) ผ่านระบบออนไลน์ (Virtual conference) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑.๑๐ การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๗) ซึ่งระบุการขยายเวลาของประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ลงวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๔ ออกไปจนถึงวั นที่ ๒๔ ตุ ลาคม ๒๕๖๔ หรื อเมื่ อ
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ยังไม่มีประกาศเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย
๑.๑๑ การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
ด้วย มหาวิทยาลั ยกําหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนั้น
ประธานฯ จึงขอกําชับให้อาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานระดับคณะวิชา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันดังกล่าว รวมถึงขอความร่วมมือให้
อาจารย์ทุกท่านร่วมรับฟังผลการประเมินในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ ย งของคณะนิ เ ทศศาสตร์ ใ นเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคณะนิ เ ทศศาสตร์ ดั ง มี
รายละเอียดต่อไปนี้
ปัจจัยเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
การระบาดของโรค คณะนิ เทศศาสตร์ บริ หารความเสี่ ยงโดยการ ๑. จากการสํ า รวจ พบว่ า ในเดื อ นตุ ล าคม
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการเพื่ อดํ า เนิ น การสํ า รวจ
๒๕๖๔ ไม่ มี นั ก ศึ ก ษาคณะนิ เ ทศศาสตร์
๒๐๑๙ (COVID-19) นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา
ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้ วย ๑) อาจารย์
เพิ่มขึ้น ดังนั้น ยอดรวมจํานวนนักศึกษาที่
ประกิจ อาษา ๒) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ได้รับเชื้อฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
และ ๓) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง โดยมีการ
๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๙ คน
ดําเนินงานดังนี้
๒. คณะจั ดกิ จกรรมการประกวดภาพถ่ าย ใน

๖
ปัจจัยเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
๑. สํารวจการติดเชื้อของนักศึกษาทุกวันเพื่อ
หั วข้ อ “นิเทศฯ ถกแขนเสื้ อเพื่อชาติ ” โดย
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านภาพถ่ายให้ นักศึกษา
๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือของ
ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน
มหาวิ ทยาลั ย ผ่ านสื่ อออนไลน์ ของคณะนิ เทศ
หมู่ด้วยการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19
ศาสตร์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม
๓. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการลงทะเบียนฉีด
วั ค ซี น ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ แ ก่ บุ ค ลากรและ
นักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์
ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม
๔. จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19
เพื่ อสร้ างความตระหนั กถึ งความสํ าคั ญในการ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
จํานวนนักศึกษาเข้า คณะนิ เทศศาสตร์ บริ หารความเสี่ ยงโดยการ ๑. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ผลิต
ศึ ก ษาต่ อ ในคณะ แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
สื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ คือ นิเทศสาสน์
นิเทศศาสตร์
เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ สู่
ออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของคณะนิเทศ
สาธารณะ
ศาสตร์ และความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
๒. จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ
“นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพื่อชาติ ” เพื่อรณรงค์
การรับ วัค ซีน ป้อ งกั น COVID-19 และการ
ประชาสัมพันธ์คณะวิชาผ่านกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ และกําชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ การส่งคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่ คณะฯ กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานําส่งคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เพื่อให้คณบดีลงนามในฐานะประธานหลักสูตร ภายในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น บัดนี้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้นําส่งเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ กิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์
จากมติทปี่ ระชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กําหนดการจัดกิจกรรมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ดังนี้
๑) กําหนดจัดการแข่งกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ E-sport (ROV) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมี
สถาบันกันตนาเป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้ประสานงาน ในการแข่งขันกําหนดให้แต่ละสถาบัน
สมาชิกเครือข่ายส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน สถาบันละ ๑ ทีม ทีมละ ๕ คน และมีผู้เล่นสํารองได้
๒) กําหนดจัดนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “Human Condition: Hope and Survival (สภาวะมนุษย์ : ความหวัง
และความอยู่รอด)” ดังนี้
- วันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- วันที่ ๒๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มติที่ประชุม รับทราบ และขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําส่งผลงาน
ภาพถ่ายเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติตามหัวข้อที่กําหนด

๗
๓.๔ การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาชาวจีน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
ตามที่คณะฯ ดําเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักศึกษาชาวจีน โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามปฏิทินการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งประเมินผลให้แล้วเสร็จตามปฏิทิน
การศึกษา โดยให้จัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ. ๓
มติที่ประชุม รับทราบ และกําชับให้อาจารย์ผู้ สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนให้ ครบถ้วนตามเป็นไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.๓
๓.๕ กิจกรรมการจัดการความรู้
คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในหัวข้อ “การสอนนักศึกษาชาวจีน” โดยมีอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาชาวจีนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เป็น Tacit Knowledge ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙ และระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet
นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังกําหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ “การวิจัยสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
Hypermedia” ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคาร ๑๙
และทางระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ซึ่งตรงกับการการจัดกิจกรรมเลือกกลุ่มวิชาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดังนั้ น จึ งขอให้ ที่ ประชุมเสนอการปรั บเลื่ อนการจั ดกิ จกรรมการจั ดการความรู้ ด้ านการวิจั ยในหั วข้ อ “การวิ จั ย
สร้างสรรค์เกี่ยวกับ Hypermedia”
มติ ที่ ประชุ ม กํ าหนดให้ เลื่ อนการจั ดกิ จกรรมการจั ดการความรู้ ด้ านการวิ จั ยในหั วข้ อ “การวิ จั ยสร้ างสรรค์ เกี่ ยวกั บ
Hypermedia” เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงปรัชญาคณะนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสยาม
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวั นศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๑ การประชุมเพื่ อพิจารณาปรับปรุงปรั ชญา วิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสยามนั้น มีมติให้ปรับปรัชญาของคณะนิเทศศาสตร์ ดังนี้
ปรัชญา : การสื่อสาร คือ ปรีชาญาณ และ อเสถียรภาพ
Communication is wisdom and fuzziness.
ในการนี้ ประธานฯ ในฐานะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เสนอให้ปรับแก้ปรัชญาคณะนิเทศศาสตร์ ดังนี้
ปรัชญา: อเสถียรภาพ และ ชีวาสมาสัย คือ การสื่อสาร
Fuzziness and Symbiosis are communication.
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับแก้ปรัชญาคณะนิเทศศาสตร์ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให้เหตุผลสนับสนุนปรัชญาคณะนิเทศศาสตร์ “อเสถียรภาพ และ ชีวาสมาสัย คือ การ
สื่อสาร: Fuzziness and Symbiosis are communication.” ในประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารที่ว่า ธรรมชาติของความเป็น
จริงของการสื่อสารมีความคลุมเครือ ไม่แน่นอนตายตัว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Fuzziness) และองค์ประกอบของการ
สื่ อสารมี การพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis) ภายใต้ภววิ ทยา (Ontology) ญาณวิทยา (Epistemology) และ คุณวิทยา
(Axiology) ซึง่ เป็นธรรมชาติของความเป็นจริง โดยมีความรู้เป็นไปตามสภาพ/สถานการณ์นั้น และ ไม่เป็นหนึ่งเดียว ทั้งหมด
นี้จําเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ (Judgment) ด้วยปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยสยาม ที่ว่า “ปัญญาเป็นรัตนะ
ของนรชน”

๘
๔.๒ การกาหนดผู้รับผิดชอบงานวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยปัจจุบัน
วารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒
ดังนั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารนิเทศสยามปริทัศน์สู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ ทางคณะฯ จึงมีคําสั่งคณะ
นิเทศศาสตร์ ที่ ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ สั่ง ณ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทําวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ ดัง
มีรายชื่อต่อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการ
๓) อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการ
๔) อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและเลขานุการ
๕) อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้รับผิดชอบงานวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามคําสั่งดังกล่าว และให้ข้อเสนอเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดทําวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
มติที่ประชุม เห็นชอบตามคําสั่ง โดยเสนอให้กําหนดขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการจัดทําวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ใน
แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กําหนด
ทั้งทางด้านเวลาการจัดทําและคุณภาพของวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
๔.๓ การประสานงานการใช้โรงละครเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
สืบเนื่องจากการลาออกของคุณไพโรจน์ สิเจริญ (คุณตี๋) เจ้าหน้าที่ดูแลโรงละคร ควบคุมมิกเซอร์ไฟและเสียง ส่งผล
ให้ขาดบุคลากรที่ดูแลสถานที่และอุปกรณ์ในโรงละคร จึงไม่สามารถเข้าใช้โรงละครในการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุ
ไว้ได้ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่จําเป็นต้องใช้โรงละครในการจัดการเรียนการสอนได้ติดต่อประสานงานไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเข้าใช้โรงละครแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ที่
ประชุมเสนอแนวทางการดําเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการแสดงทําบันทึกข้อความมายังคณะวิชา โดยแจ้งความจําเป็นใน
การใช้โรงละครเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านการแสดงในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงเป็นการเตรียม
ความพร้อมสําหรับภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งมีรายวิชาโครงงาน และการจัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารการ
แสดงสําหรับนักศึกษาชาวจีน และทางคณะวิชาจะได้ทําบันทึกข้อความถึงท่านอธิการบดี เพื่อแจ้งความจําเป็นในการใช้
โรงละครเพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑๒/๒๕๖๔) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๒๔ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

