รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๕ 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. 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. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
๓. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ
๒. อาจารย์ณัฏฐพล

ศรีเพ็ชร
อมรทัต

ติดภารกิจเก็บข้อมูลงานวิจัยต่างจังหวัด
ลาออก
ลาออก
ติดภารกิจเก็บข้อมูลงานวิจัยต่างจังหวัด
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

๒
เริ่มประชุม ๑๐.๓๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบหลักสูตรพันธุ์ใหม่ โดยให้เน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม (Upskill) และ การสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จาเป็นต่อการทางาน (Reskill)
๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะวิชาและหลักสูตรนาส่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes;
PLOs) และผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome; CLOs) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๑.๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพลิกโฉม (Reinventing) มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ง
ประกอบด้วย (๑) แผนด้าน Digital Transformation (๒) แผนด้าน Entrepreneurial Transformation และ (๓) แผน
ด้าน Sustainability Transformation รวมถึง มหาวิทยาลัยมีจุดเน้นหลักสูตรใน ๓ ด้าน ได้แก่ Health Sciences,
Engineering, และ Digital Technology ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดาเนินการในเรื่อง ดังนี้
- การสื่ อ สารจากระดับ สภามหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี ไปยัง บุ คลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี ภ าพที่ ชัด เจนและ
ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
- การจัดทายุทธศาสตร์ในภาพรวม และกาหนด KPI ระบบการติดตามให้เกิดผลอย่างชัดเจน
- การจัดทาแผนด้าน Digital transformation ควรพัฒนาจาก IT Projects ที่เสนอมาให้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
- การพัฒนาบุคลากรให้รองรับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเข้ากลุ่ม ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม โดยเริ่มจากการ Transform Mindset ของบุคลากรและนักศึกษา และการสร้างให้คน
ภายนอกเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลสาหรับคนรุ่นใหม่
- การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ โดยการเรียนข้ามศาสตร์หรือลักษณะของ Duo Program มี OKR / KPI ที่ชัดเจน
- การจัดทาหลักสูตร Reskill / Upskill ต้องนาแนวทางและกระบวนการคิดจากผู้ประกอบการ และ
นักศึกษามาใช้ Rebranding
๑.๑.๔ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปื พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑.๑.๕ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอในประเด็นการพิจารณารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๔๕ หลักสูตร ในด้านการพัฒนาหลัก สูตรและการประเมิน
หลักสูตร และด้านคุณภาพการเรียนการสอน ดังนี้
- การพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) หรือ หลักสูตร
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
- การพัฒนาอาจารย์ด้านการออกแบบหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และการ
วัดและประเมินผล
- ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเพียงพอ

๓
๑.๑.๖ สภามหาวิทยาลั ย มีมติให้ ความเห็ นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบาย หลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๑.๗ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานความยั่งยืนของคณาจารย์
และบุคลากร และนักศึกษา โดยกาหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
- การประกวดโครงงานความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร และการจัดแสดงผลงานด้านความยั่งยืนใน
รูปแบบโปสเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากร The Next Normal: Sustainability Actions for
Higher Education During COVID-19
- การประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา The Next Normal: Sustainability Actions for
Higher Education During COVID-19 ประเภท ๑ โครงการด้านความยั่งยืน ประเภทที่ ๒ นวัตกรรม
ด้านความยั่งยืนและ ประเภทที่ ๓ แนวคิดด้านความยั่งยืน
๑.๑.๘ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) กาหนด
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๗ ประจาปี ๒๕๖๕ เรื่อง ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย (Foresight in Thai Higher
Education: The Next Move) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยสามารถดูรายละเอียด ดาวน์
โหลดแบบฟอร์มและสมัครได้ที่ http://thailandpod.org/ ทั้งนี้กาหนดให้ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อฉบับภาษไทยและ
ภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะประกาศผลการพิจารณา
บทคัดย่อในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านทาง http://thailandpod.org/
๑.๑.๙ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบการพิจารณาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยสยาม
๑.๑.๑๐ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสยามได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการประเมิน
ประกอบด้วย
- รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ
เจนวาณิชยานนท์
- รองศาสตราจารย์ ชาญ
ถนัดงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์
ปานมณี
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา
รักษ์พลเมือง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ
ลิมปะวัฒนะ
ในการนี้มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี (๔.๒๔ คะแนน) โดยมีคะแนนประเมิน
ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
- องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
๔.๑๓ คะแนน
- องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
๓.๗๔ คะแนน
- องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
๕.๐๐ คะแนน
- องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๐๐ คะแนน
- องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
๔.๓๘ คะแนน

๔
๑.๒ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรที่ ๓ และ ๔
อาจารย์ประกิจ อาษา และ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔ (การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิถีใหม่ ) ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสยาม เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งมีหลักสูตรในการจัดอบรมรวม ๔ หลักสูตร
ซึง่ ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว โดยหลักสูตรที่ ๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรที่ ๓ หัวข้อ “การทดสอบและประเมินผลการเรียนวิถีใหม่” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑) การมุ่งเน้นตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสามารถทาได้จริง โดย อาจารย์ประกิจ อาษา
๒) เกณฑ์การประเมินรูบริคส์ (Rubrics) โดย อาจารย์ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล
๓) รูปแบบโจทย์บนกูเกิลฟอร์ม (Google Form) โดย อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
หลักสูตรที่ ๔ หัวข้อ “เทคนิคสาหรับการสอนออนไลน์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑) แอปพลิเคชันส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โดย อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
๒) วิเคราะห์ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ โดย อาจารย์ระลึก อินเสมียน
๓) การเข้าใจดิจิทัลและกฎหมายดิจิทัล โดย อาจารย์ประกิจ อาษา
๑.๓ การมอบรางวัล Dean’s Awards 2021
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น ทางคณะฯ จึงไม่มี
การจัดกิจกรรมส่งท้ายปี เก่าต้อนรับ ปีใหม่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจและภารกิจของคณะนิเทศศาสตร์ จึงมีการมอบรางวัล Dean’s Awards 2021 ให้แก่บุคลากร
ดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดังรายชื่อต่อไปนี้
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑) อาจารย์ประกิจ
อาษา
๑๔) อาจารย์ธนัช
นนท์ขุนทด
๒) อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
๑๕) อาจารย์สมเกียรติ
ศรีเพ็ชร
๓) อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
๑๖) อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
๔) อาจารย์กฤติกา
นพรัตน์
๑๗) อาจารย์สมคเน
วรวิวัฒน์
๕) อาจารย์พลอยชนก
พรวสุรัตน์
๑๘) อาจารย์ประยุกต์
ศรีทองกูล
๖) อาจารย์ธีรวันท์
โอภาสบุตร
๑๙) อาจารย์ณัฏฐพล
อมรทัต
๗) อาจารย์ชุติภา
สิงห์ศักดิ์เสรี
๒๐) อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
๘) อาจารย์สุทธิ
เรืองรัตน์สุนทร
๒๑) อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
๙) อาจารย์เอกสิทธิ์
อวยชัยวัฒน์
๒๒) ดร.วณิชชา
ภราดรสุธรรม
๑๐) อาจารย์ณัฐพล
ชยุติรัตน์
๒๓) อาจารย์อนรรฆอร
บุรมัธนานนท์
๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
๒๔) อาจารย์จุฑารัตน์
การะเกตุ
๑๒) อาจารย์ศักรา
ไพบูลย์
๒๕) อาจารย์ชญาณี
ฉลาดธัญญกิจ
๑๓) อาจารย์กัญฉกาจ
ตระการบุญชัย
๒๖) อาจารย์ธนกร
พฤกษชาติ ถ าวร
ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย
๑) ดร.ปณิธาร
วงศาสุลักษณ์
๒) อาจารย์ปรเมศวร์
รัมยางกูร

๕
ด้านการบริการสังคม ประกอบด้วย
๑) ดร.สุภาพร
ศรีสัตตรัตน์
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย
๑) อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
๓) อาจารย์ยุทธนา
สุวรรณรัตน์
๒) อาจารย์ฐานทัศน์
ชมภูพล
ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
๑) นางสาวจิตราทิพย์
บุญพิทักษ์
ด้านจิตอาสา และศิษย์เก่าดีเด่น
๑) นายปริญญา
จันทร์แก้ว
๑.๔ กาหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
คณะฯ แจ้งกาหนดส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากจะมีการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๕ เพื่อที่จะนาส่งคะแนนให้สานักทะเบียนและวัดผลให้ได้ภายในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
๑.๕ กาหนดส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
คณะฯ แจ้งกาหนดส่ง มคอ.๓ ประจาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ภายในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึง
ขอให้ภาควิชากากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดาเนินการและนาส่งมายังคณะวิชาตามเวลาที่กาหนด
๑.๖ การลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สานักทะเบียนและวัดผลแจ้งการปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยไม่มีการบั งคับ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น นักศึกษาสามารถเลือกลงรายวิชาใดก็ได้ตามความสนใจ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินและได้รับจานวนหน่วยกิตครบในแต่ละกลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่กาหนดจึงจะสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้
๑.๗ รายงานสรุปผลการจัด “โครงการนิเทศ ม.สยาม ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด” ประจาปี ๒๕๖๔
อาจารย์ พลอยชนก พรวสุรั ตน์ รายงานสรุ ปผลการจัด “โครงการนิเทศ ม.สยาม ส่งต่อความห่ วงใย สู้ภัยโควิด ”
ประจาปี ๒๕๖๔ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมพิเศษการระดม
ทุนใน “โครงการนิเทศ ม.สยาม ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด” เพื่อมอบเงินให้กับโรงพยาบาลสนามของสถาบันราชานุกูล
ประจาปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา ๑๔๒-๔๖๙ โครงงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารนวัตกรรม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะนิเทศศาสตร์ ในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือ
และขับเคลื่อนสังคม
การดาเนินโครงการบรรลุตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยได้รับเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ผ่าน ๓
ช่องทาง โดยมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น ๓๔๑,๔๖๕.๒๘ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) การรั บบริ จาคเงิ น โดยการโอนเงิ นผ่ านบั ญชี ธนาคารของโครงการ (บั ญชี ธ นาคารออมสิ น ชื่ อบั ญชี
“โครงการส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด” เลขบัญชี ๐๒๐๓๗๔๒๗๐๕๔๒ ได้รับยอดบริจาคเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๘๙,๒๓๕.๒๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) (ปิดรับ
บริจาคในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๖
๒) การจาหน่ายเสื้อของสถาบันราขานุกูล จานวน ๕๗ ตัว ตัวละ ๓๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๒๓๐ บาท (สอง
หมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๓) การร่วมสนับสนุนโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้รับเงินสนับสนุนในการจัดโครงการจากสถาบันยุวทัศน์แห่ง
ประเทศไทย เป็นจานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ในการนี้ กาหนดการจัดกิจกรรมแถลงข่าวเพื่อรายงานผลการดาเนินงานและมอบเงินให้กับโรงพยาบาลของสถาบันรา
ชานุกูลขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพลานามัย สถาบันราชานุกูล โดยมี
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเงินในครั้งนี้ นอกจากนี้ในการแถลงข่าว
ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียนคนรุ่นใหม่ กับการขับเคลื่อนงานการแก้ปัญหา COVID-19 และการสร้างเสริม
สุขภาพในช่วงวิกฤติ ”นาโดย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อานวยการสถาบันราชานุกูล และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะ
รวมไปถึงตัวแทนกลุ่มเยาวชน เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ จานวน ๗๔ คน อีกทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เพจ Sales Here เพจ Drama Addict
และ สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ในฐานะผู้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมแถลงข่าวในครั้งนี้จะมี การ
Live ผ่านเพจคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามอีกด้วย
๑.๘ โครงการสร้างสรรค์สารคดีสั้น ละครชาตรีเมืองเพชร
คณะนิเทศศาสตร์ร่วมผลิตผลงานสร้างสรรค์สารคดีสั้น “ละครชาตรีเมืองเพชร” ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์สารคดี
สั้น ละครชาตรีเมืองเพชร รูปแบบการแสดงที่เปลี่ยนไปในโลกที่เปลี่ยนแปลง” เป็นการนาเอาเรื่องเล่าของท้องถิ่นและมรดก
วั ฒนธรรมมาถ่ ายทอด ซึ่ งเป็ นการสนั บสนุ นการอนุ รั กษ์ และส่ งเสริ มประวั ติ ศาสตร์ ท้ องถิ่ น โดยได้ รั บการสนั บสนุ น
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จานวน ๘๘๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผลงานสร้างสรรค์สารคดีสั้น “ละครชาตรีเมืองเพชร” เป็นผลงานสร้างสรรค์ของทีมงานอาจารย์และนักศึกษา ๓
สถาบัน ร่วมกับทีมงานสารคดีอีกหลายคน ใช้ระยะเวลาการดาเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยเผยแพร่ผลงานในรูปแบบสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูบช่องไทเกอร์น้อยทีวี
และเฟซบุ๊กเพจศิลปะบรรจบ
ทีมงานอาจารย์และนักศึกษาจาก ๓ สถาบัน มีดังนี้
๑) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษา รวม ๘ คน ดังนี้
- อาจารย์จานวน ๓ คน ได้แก่ ๑) อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ ๒) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ ๓)
ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม
- นักศึกษาสาขาสื่อดิจิทัล จานวน ๕ คน ได้แก่ ๑) นายสรรพศิริ สิทธินันทวัฒน์ ๒) นายชยภัทร์ เพ็งปาน ๓)
นายพิพัฒน์ นรัฐกิจ ๔) นายชลสิทธิ์ แซ่เตีย และ ๕) นางสาวดิษยา ทับสุวรรณ
๒) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน ๑ คน
ได้แก่ อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
๓) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแสตมป์ฟอร์ด จานวน ๑ คน ได้แก่ อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข
๑.๙ บุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนโครงการตามวงจร PDCA ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวัน
เสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ

๗
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์
เลขาฯ แจ้งว่าอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะนิเทศ
ศาสตร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ปัจจัยเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
การระบาดของโรค คณะนิ เทศศาสตร์ บริ หารความเสี่ ยงโดยการ ๑. จากการสารวจ พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการเพื่ อด าเนิ น การส ารวจ
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 ยอดรวมจานวนนักศึกษาที่
ประกิจ อาษา ๒) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ได้ รั บ เชื้ อ ฯ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎ าคม และ ๓) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง โดยมีการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ยังคงมีทั้งหมด ๙ คน
ดาเนินงานดังนี้
๒. คณะจั ดกิ จกรรมการประกวดภาพถ่ าย ใน
๑. สารวจการติดเชื้อของนักศึกษาทุกวันเพื่อ
หั วข้ อ “นิเทศฯ ถกแขนเสื้ อเพื่อชาติ ” โดย
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านภาพถ่ายให้ นักศึกษา
๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือของ
ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน
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
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่
จานวนนักศึกษาเข้า 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 และกาชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๘
๓.๒ ความคืบหน้าการส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งกาหนดวันส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานาส่งข้อสอบปลายภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เรียบร้อยครบทุกรายวิชาแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมการเลือกกลุ่มวิชาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเลือกกลุ่มวิชาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งกาหนดจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นั้น บัดนี้การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุ ปจานวนนักศึกษาในแต่ละ
วิชาเอก รวม ๕๙ คน ดังนี้
- วิชาเอกภาพยนตร์
จานวน ๒๗ คน
- วิชาเอกการสื่อสารการแสดง
จานวน ๕ คน
- วิชาเอการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
จานวน ๓ คน
- วิชาเอกโทรทัศน์
จานวน ๑๓ คน
- สื่อดิจิทัล
จานวน ๕ คน
- การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
จานวน ๖ คน
มติที่ประชุม มอบหมาย อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ประสานกับคุณจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์ เพื่อติดตามนักศึกษาที่ยังไม่
เลือกกลุ่มวิชาเอก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพลิกโฉมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสืบ
เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีมติให้ดาเนินการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วจึงดาเนินการปรับปรุงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ประธานฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการ
พลิกโฉมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มติที่ประชุม ให้ทุกกลุ่มวิชาพิจารณาจัดการเรียนการสอนโดยผสานความรู้และจินตนาการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาศัยการสร้างสรรค์ประกอบกับนวัตกรรมในเชิงบูรณาการ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการเป็นสาคัญ
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๑/๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

