
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๓ 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  เกษศิรินทรเ์ทพ กรรมการ 
๖. อาจารย์ประกิจ  อาษา กรรมการ 
๗. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ไม่มี 
 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ชโลธร  จันทะวงศ ์ ลาประชุม (ฉีดวัคซีน) 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
๒. อาจารย์กัญฉกาจ ตระการบุญชัย อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 



๒ 
 

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  
 ๑.๑.๑  มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่คณะวิชาต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
และความจ าเป็นในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (อุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve) ได้แก ่

๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
๖) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
๗) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
๘) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
๙) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
๑๐) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

  โดยมอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่างข้อก าหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) รวบรวมข้อมูลทักษะต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างน้อย ๕ แห่ง โดยจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่มีจ านวนพนักงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป อย่างน้อย ๓ แห่ง และจากจ านวนสถานประกอบการ
ทั้งหมดที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเป็นสถานประกอบการที่อยู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จ านวน ๒ แห่ง 

๒) มีการก าหนดระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม โดยแสดงรายละเอียดของเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 

๑.๑.๒  มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) Customized Learning -- Outcome Based & Modular Curriculum 
๒) Open Education Platform 
๓) Hybrid Project Based Delivery 
๔) Sustainability Focused Energy Learning by Living Lab 
๕) One Stop / Real time / Trackable Services & Data Driven Management 

๑.๒ กิจกรรมแนะแนว DEK 65 
 อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และ อาจารย์ประกิจ อาษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว DEK 65 ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
บริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามโดยรับผิดชอบเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ "การจัดท า Portfolio เพ่ือศึกษา
ต่อระดับมหาวิทยาลัย" ประกอบด้วย ๑) การเลือกใช้ภาพเพ่ือการสื่อสาร ๒) ระบบกริดเพ่ือการออกแบบกราฟิก และ ๓) 
การใช้งาน Canva เพ่ือจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจัดในรูปแบบการ
อบรมออนไลน์ โดยเปิดรับสมัครโรงเรียนละ ๓๐-๕๐ คน  



๓ 
 

 ๑.๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA” 
 ด้วยส านักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA” เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA อีกท้ังเป็นการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
AUN-QA เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ชวลิต วงษ์เอก และทีมผู้เชี่ยวชาญ
ระบบเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรในการอบรม โดยด าเนินการ ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ 
ส าหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรอบที่ ๒ ส าหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 ในการนี้ คณะนิเทศศาสตร์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดการอบรมในวันจันทร์
ที่ ๒๔ – วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (โดยโปรแกรม ZOOM) ซึ่ง 
Zoom Meeting ID จะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบผ่านทางอีเมลที่ผู้เข้าอบรมได้ระบุไว้ในแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมก่อน
ถึงวันอบรม  
 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อเข้าร่วมอบรม ดังนี้ 
     ๑)  เล่มหลักสูตร (มคอ.๒) 
    ๒)  รายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 ตามท่ี ส านักประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะวิชาเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดย
ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรไม่เกิน ๕ คน นั้น ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้เสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือเข้ารับการ
อบรม จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์ศิริชัย ศิริกายะ 
๒) อาจารย์มนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ 
๓) อาจารย์ปิยะศักดิ์  ชมจันทร์ 

๔) อาจารย์จุฑารัตน์  การะเกต ุ
๕) อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล 

 ในการนี้ ประธานฯ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เข้าร่วมฟังการ
อบรมดังกล่าว เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองต่อไป 
 ๑.๔ การติดตามข้อมูลบัณฑิต 
 ด้วย ส านักประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้คณะวิชา/หลักสูตร น าส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิต มายัง
ส านักประกันคุณภาพฯ ภายในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ และ ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิต ในวัน
พฤหัสบดีที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม ZOOM นั้น  
 ในการนี้ คณะนิเทศศาสตร์น าส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิต ไปยังส านักประกันคุณภาพฯ เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งรายชื่อผู้รับผิดชอบฯ ดังกล่าว จ าแนกตามสาขาวิชา มีดังนี้ 

๑) สาขาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ 
๒) สาขาการโฆษณา และสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้แก่ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ 
๓) สาขาภาพยนตร ์ได้แก่ อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ 
๔) สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 
๕) สาขาสื่อดิจิทัล ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร 
๖) สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
๗) สาขาการสื่อสารการแสดง ได้แก่ ธนกร พฤกษชาติถาวร 



๔ 
 

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 
๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม ZOOM นั้น สรุปประเด็นส าคัญการด าเนินการติดตามข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดังนี้ 

๑) การปรับแบบสอบถามภาวะการมีงานท า โดยใช้แบบของ สป.อว. และเพ่ิมประเด็นค าถามท่ีจะน าข้อมูลไป
ใช้ในการจัดกลุ่มสถาบัน ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถเพ่ิมข้อค าถามเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับน าไปใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรได้ 

๒) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (ตามกรอบ TQF) โดย
หลักสูตรสามารถปรับข้อค าถามในแบบประเมินให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ของแต่ละสาขา
ดังที่ประกาศไว้ใน มคอ.๑ (ถ้ามี) หรือพิจารณาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 
ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถเพ่ิมข้อค าถามเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ 

๓) หลักสูตรเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าจากบัณฑิตในวันรับชุดครุย และติดตามเพ่ิมเติมในกรณีที่บัณฑิตยังไม่มี
งานท า โดยต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด (อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา) 
โดยบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของ สป.อว. (www.employ.mhed.go.th) และส่ง
แบบสอบถามคืนส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๔) หลักสูตรต้องเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด (อย่างน้อยร้อยละ 
๒๐ ของบัณฑิตที่มีงานท า) และส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

 ๑.๕ การประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 การประชุมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก าหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยขอให้อาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว 
 ๑.๖ กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเรียนการสอนนักศึกษาชาวจีน EP.2” 
 คณะนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การเรียนการสอนนักศึกษาชาวจีน EP.2” ในวันอังคารที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือสรุปบทเรียนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชาวจีน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ และ
หาแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ ต่อไป ในการนี้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
การสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ร่วมเป็น Tacit Knowledge ในการสรุปบทเรียนเพ่ือส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ต่อไป ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอให้มีการจัดการความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ในครั้งต่อไป 
 ๑.๗ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 ประธานฯ ก าชับให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเน้นย้ าและย้ าเตือนให้นักศึกษาทราบและเคร่งครัดเกี่ยวกับการวาง
แผนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ 
เท่านั้น เนื่องจากทางคณะฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตามรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเท่านั้น  
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 



๕ 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ในเดือนธันวาคม 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 

๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการลงทะเบียนฉีด
วัคซีนของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ 
ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ ไลน์กลุ่ม 
 ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 
เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ 

๑. จากการส ารวจ พบว่า ในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ มีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้รับ
เชื้ อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เพ่ิมขึ้น ๒ คน ซึ่งรายงานต่อมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

 - นายนิเชษฐ์ จิตวรานนท์ ๖๓๐๔๖๐๐๐๒๖ 
 - นายสุรเชษฐ์ สุทธาคาร ๖๓๐๔๖๐๐๐๔๙ 
  ดังนั้น ยอดรวมจ านวนนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ เ ชื้ อฯ  ตั้ ง แต่ เ ดื อนกรกฎาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงมีทั้งหมด ๑๑ คน  

๒.  คณะจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ใน
หัวข้อ “นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพ่ือชาติ” โดย
มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านภาพถ่ายให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน
หมู่ด้วยการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19  

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 ความคืบหน้าการส่ง มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
 ตามที่ คณะฯ แจ้งก าหนดวันส่ง มคอ. ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ภายในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น 
บัดนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่ง มคอ. ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ เรียบร้อยครบทุกรายวิชาแล้ว   
มติที่ประชุม รับทราบ  



๖ 
 

๓.๓ งานแถลงข่าว "โครงการนิเทศ ม.สยาม ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด" 
 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับสถาบันยุวทัศน์ จัดงานแถลงข่าวเพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การระดมทุน "โครงการนิเทศม.สยาม ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด" ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมพลานามัย ชั้น ๑ สถาบันราชานุกูลโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ Social 
distancing และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านจุดคัดกรอง และได้รับการตรวจ ATK ทุกคน 
 ในการนี้ กิจกรรมแถลงข่าว ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค ร่วมกับ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขธิการสถาบันยุวทัศน์แห่ง
ประเทศไทย และอาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีเงินบริจาคเป็นจ านวนเงิน ๒๘๙,๒๓๕.๒๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อย
สามสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ให้แก่โรงพยาบาลสนามของสถาบันราขานุกูล โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมธุรดา 
สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูลเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว ตลอดจนการระดมทุนของโครงการสามารถ
ขายเสื้อของสถาบันราชานุกูลได้ทั้งหมด ๕๗ ตัว และได้รับเงินสนับสนุนการจัดโครงการจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ
ไทยอีกด้วย  
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเสวนาในหัวข้อ "การถอดบทเรียนคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา 
COVID-19 และการสร้างเสริมสุขภาพในช่วงวิกฤต" โดยแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล 
ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และนายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพ่ือสังคม และมีพิธีมอบ
โล่เกียรติคุณให้กับ เพจ Sale Here เพจ Drama Addict และสถานีโทรทัศน์ Nation TV ในฐานะสื่อที่เป็นสื่อกลางใน
การช่วยขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความส าเร็จ อีกทั้งมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคม อีกด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอให้แต่ละสาขาบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 
๓.๔ สรุปผลโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพื่อชาติ" 
 ตามที่ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะกรรมการกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นิเทศฯ 
ถกแขนเสื้อเพ่ือชาติ" โดยมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านภาพถ่ายให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของวัคซีนป้องกัน COVID-19 
โดยขยายเวลาด าเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ นั้น  
 บัดนี้ การด าเนินโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "นิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพ่ือชาติ" เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการพิจารณาผล
การประกวดภาพถ่ายโครงการนิเทศฯ ถกแขนเสื้อเพ่ือชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ 
(คณบดีคณะนิเทศศาสตร์) ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมกับ คุณสุวสรรค์ ชมแก้ว (นักข่าว-ช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) อาจารย์
สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร และอาจารย์ประกิจ อาษา โดยมีผลการตัดสินดังนี้ 
 ประเภทการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญ  

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุวิชัย สุวรรณ ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายสหัสวรรษ เกศมุกดา 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสุรทิน ขัดแก้ว 

ประเภทการโหวตจากนักศึกษา   
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนภนันท ์ศรีปานันท ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวปวีณา สิงหวัฒน์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายระพีพัฒน์ อ่ิมพันธุ์ 



๗ 
 

 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาทุกชั้นปีได้ท ากิจกรรมร่วมกัน (ปรับจากรูปแบบกิจกรรมเดิมเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถท าผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์) และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตลอดจนส่งเสริม
ทักษะการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าหนดให้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๓.๕ ความคืบหน้าการน าส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๔ 
 ตามท่ีคณะฯ แจ้งก าหนดการส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  ภายในวันอังคารที่ 
๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากจะมีการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในวัน
ศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือที่จะน าส่งคะแนนให้ส านักทะเบียนและวัดผลให้ได้ภายในวันพุธที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๔ จะน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๕ นั้น  
 บัดนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่งผลการพิจารณาค่าคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
ตามก าหนดเวลาครบทุกรายวิชา โดยน าเข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ใน
วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และน าส่งส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือประกาศให้นักศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 

๑) คะแนนเก็บ  ๗๕ คะแนน  
โดยให้ความส าคัญต่อผลการเรียนรู้หรือผลงานของนักศึกษามากกว่าการเข้าเรียน 

๒) คะแนนสอบกลางภาค ๑๐ คะแนน 
๓) คะแนนสอบปลายภาค ๑๕ คะแนน 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ บันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท บีอีซีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) กับ คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
 จากเอกสารบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท บีอีซีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) กับ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย อาจารย์ และ นักศึกษา และบุคลากรของบริษัท บีอีซีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการด้านอาจารย์พิเศษ และ/หรือ วิทยากร รวมถึงการศึกษาดูงาน และการฝึกงานในต าแหน่งที่ตรงหรือ
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความเหมาะสม  
 ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ 
หน้า ๙-๑๒) 
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ และ อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ ในฐานะผู้ประสานงานปรับ
ข้อความบรรทัดที่ ๓ หน้าที่ ๑ จากเดิม “ระหว่างบริษัท บีอีซีเวิลดิ์ จ ากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัย...” เป็น “ระหว่าง
บริษัท บีอีซีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” 
 นอกจากนี้ ขอให้แต่ละสาขาพยายามเชื่อมต่อและบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการที่มีลักษณะประกอบการที่
ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ 
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๔.๒ การทบทวนข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 จากข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งด าเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้วนั้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการทบทวน
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของ
ข้อสอบปลายภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ในการวัดและประเมินผล 
มติที่ประชุม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา และหัวหน้าสาขาพิจารณาลักษณะและข้อค าถามในข้อสอบ โดยต้อง
สามารถวัดความแตกต่างของนักศึกษาตามความสามารถที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่สอนได้  กรณีที่เป็นรายวิชา
ปฏิบัติควรเน้นที่ผลงานของนักศึกษา ทั้งนี ้สามารถใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลได้ 

๔.๓ การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชาวจีน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักศึกษาชาวจีนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๕ นั้น จึงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนตลอดภาคการศึกษา 
มติที่ประชุม มอบหมาย อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ท าบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้ ZOOM ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชาวจีนในภาคการศึกษาที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๒/๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๔.๔๓ น. 

   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
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