รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๔๙ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) และ ออนไลน์ผ่าน Google Meet
รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.วณิชชา
ภราดรสุธรรม
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. อาจารย์ปิยะศักดิ์
ชมจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์พลอยชนก
พรวสุรัตน์
กรรมการ
๔. อาจารย์มนต์ศักดิ์
เกษศิรินทร์เทพ
กรรมการ
๕. อาจารย์ประกิจ
อาษา
กรรมการ
๖. อาจารย์ชโลธร
จันทะวงศ์
กรรมการ
๗. อาจารย์จารุณี
วรรณศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารย์ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. อาจารย์สุธาวัลย์
ธรรมสังวาลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์สุธี
พลพงษ์
๒. อาจารย์ศยามล
ยนตร์ศักดิ์สกุล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต
ทองจันทร์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สมเกียรติ

ศรีเพ็ชร

ลาประชุม
ลาออก
ลาออก
ลาประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ไม่มี เนื่องจากยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
๑.๒ การแต่งกายของอาจารย์
ประธานฯ กาชับให้อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ทุกคนตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับ เรื่องการแต่งกายของ
อาจารย์ โดยขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกคนแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
๑.๓ การจัดทาช่องทางแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประธานฯ มอบหมาย อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ จัดทาช่องทางแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholder) ประกอบด้วย นักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) และอาจารย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทางหลักสูตรจะได้รวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๑.๔ การอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ”
ตามที่มหาวิทยาลัยสยามซึ่งเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่างร่วมกับสานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน
CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” ในรูปแบบการอบรมแบบร่วมเรียนรู้ (Blended Training) ซึ่งมี
กระบวนการอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างการอบรมแบบเผชิญหน้า (Face to Face) กับการใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีอาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ร่วม
เป็นวิทยากรกลุ่มในการดาเนินการดังกล่าวซึ่งเป็นการบริการวิ ชาการส่วนหนึ่ง ในการนี้ ทางคณะนิเทศศาสตร์เสนอ
รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้รวม ๒ คน ได้แก่ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล และอาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ในฐานะวิทยากรกลุ่มรายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีอาจารย์ที่
ผ่านการอบรม ๑ คน คือ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล และเข้าร่วมการอบรม ๑ คน คือ อาจารย์ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์มีอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร“คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน
CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” รวมทั้งสิ้น จานวน ๙ คน ได้แก่ ๑) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
๒) ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ ๔) อาจารย์ประกิจ อาษา ๕) อาจารย์พลอยชนก
พรวสุรัตน์ ๖) อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ์ ๗) อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ ๘) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ
๙) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
๑.๕ ตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อาจารย์ ณั ฐวุ ฒิ สิ งห์ หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ แจ้ งให้ ทุ กกลุ่ มสาขาวิ ชาจัดทาและน าส่ ง
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยประกอบด้วยรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาที่เปิด
สอนสาหรับนักศึกษาชาวจีน โดยกาหนดส่งภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อนาส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๖ พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยกาหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมทรู ไอคอน ฮอลล์
(TRUE ICON HALL) ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีการฝึกซ้อมย่อยในวันที่ ๕, ๖ และ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ
หอประชุมชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และการฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งมีมาตรการ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้บัณฑิต ผู้ฝึกซ้อม และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ส่งผลตรวจ ATK และบันทึกการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดตรวจ ATK ให้แก่บัณฑิต และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในวันซ้อมย่ อยวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันซ้อมใหญ่ และวันพิ ธีวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย ในวันซ้อมย่อยวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยบัณฑิตนิเทศศาสตร์เข้ารับการตรวจ ATK เวลา ๑๐.๐๐-

๓
๑๑.๐๐ น. ส่วนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธี
เข้ารับการตรวจ ATK ได้ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยให้ส่งผลการตรวจ ATK ไปยังลิงก์การส่งผลการตรวจฯ ของ
มหาวิทยาลัยสยาม https://forms.gle/xha4jMEDFkEkGUr99 ภายในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
๑.๗ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ ๓
อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งในโครงการ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง Healthy Digital Family”ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราช
วิทยาลัยฯ และทุนการศึกษารวมกว่า ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใช้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
มานาเสนอเป็นผลงานที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบและอันตรายจากการใช้สื่อออนไลน์ และเพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทสื่อคลิปวิดีโอ มี ๓ ระดับ ระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป ประเภทสื่ออินโฟ
กราฟิก มี ๒ ระดับ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดรับผลงาน
ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๘ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์กาหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านการวิจัย ในหัวข้อ ๔๐
ปีหนังไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการต่อยอดการทางานวิจัยด้านภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์ในสาขา
ภาพยนตร์ ๔ คน ได้แก่ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์ อาจารย์ณัฏฐพล อมรทัต และ
อาจารย์ประยุกต์ ศรีทองกูล ร่วมกับ ดร.มนฤดี ธาดาอานวยชัย ในฐานะผู้ส่งออกภาพยนตร์ไทย เป็น tacit knowledge ใน
การจัดการความรู้ครั้งนี้ โดยกาหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์
๑.๙ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓
ตามที่เครือข่ายนิเทศศาสตร์กาหนดจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น มีสถาบันสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันรวม ๘ สถาบัน ได้แก่ ๑) สถาบันกันตนา ๒) มหาวิทยาลัยรังสิต ๓)
มหาวิ ทยาลั ยสยาม ๔) มหาวิ ทยาลั ยศรี ปทุ ม ๕) มหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖) มหาวิ ทยาลั ยกรุ งเทพ ๗)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ๘) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามส่งผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยใช้ชื่อทีม Nitade Siam U.
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสยาม จานวน ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวจะนาไปซื้อเสื้อมหาวิทยาลัยสยามมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การดาเนินการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของอาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะประธานกรรมการกิจการนักศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ โดยมีอาจารย์ สุ ธาวัลย์ ธรรมสั งวาลย์ รั บผิ ดชอบประสานงานจั ดหาที มแข่ งขั น และอาจารย์ ชโลธร จั นทะวงศ์
รับผิดชอบเป็นผู้ฝึกซ้อมให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
ในการนี้ อาจารย์ประกิจ อาษา ในฐานะประธานกรรมการกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รายงานผลการแข่งขันกีฬา
อีสปอร์ตเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓ โดยผลการแข่งขันรอบแรก ทีม Nitade Siam U. ซึ่งเป็นทีมผู้แทนจากคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชนะทีมจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งผลให้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยพบกับทีม
Cheek Esport จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาร่วมให้กาลังใจทีม Nitade Siam U. ในเกมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต
เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยสามารถชมการแข่งขัน
พร้อมกันได้ทางแฟนเพจสถาบันกันตนา https://www.facebook.com/kantanainstitute
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ ย งของคณะนิ เทศศาสตร์ ในเดื อนมกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคณะนิเ ทศศาสตร์ ดัง มี
รายละเอียดต่อไปนี้
ปัจจัยเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การระบาดของโรค คณะนิ เทศศาสตร์ บริ หารความเสี่ ยงโดยการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการเพื่ อด าเนิ น การส ารวจ
๒๐๑๙ (COVID-19) นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้ วย ๑) อาจารย์
ประกิจ อาษา ๒) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
และ ๓) อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง โดยมีการ
ดาเนินงานดังนี้
๑. สารวจการติดเชื้อของนักศึกษาทุกวันเพื่อ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือของ
มหาวิ ทยาลั ย ผ่ านสื่ อออนไลน์ ของคณะนิ เทศ
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
จานวนนักศึกษาเข้า คณะนิ เทศศาสตร์ บริ หารความเสี่ ยงโดยการ
ศึ ก ษาต่ อ ในคณะ แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
นิเทศศาสตร์
เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ สู่
สาธารณะ

ผลการดาเนินงาน
จากการส ารวจ พบว่ า ในเดื อ นมกราคม
๒๕๖๕ มี ผู้ ไ ด้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) เพิ่ ม ขึ้ น ๑ คน ซึ่ ง รายงานต่ อ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
ดังนั้น ยอดรวมจานวนผู้ที่ได้รับเชื้อฯ ของ
คณะนิ เ ทศศาสตร์ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม
๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ จึงมีทั้งหมด ๑๑ คน
ประกอบด้วย นักศึกษา ๑๐ คน และอาจารย์
๑ คน

คณะกรรมการประชาสั มพันธ์ของคณะฯ ผลิต
สื่ อเผยแพร่ ผ่ านสื่ อออนไลน์ คื อ นิ เทศสาสน์
ออนไลน์ เพื่ อให้ ข้ อมู ลข่ าวสารของคณะนิ เทศ
ศาสตร์ และความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์

นอกจากนี้ ประธานฯ ในฐานะคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีในคณะและ
หน่วยงานต่างๆ โดยมีร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจากสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสยาม มาให้การอบรมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มติที่ประชุม รับทราบ และกาชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๕
๓.๒ ความคืบหน้าการติดตามข้อมูลบัณฑิต
ตามที่ สานักประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้คณะวิชา/หลักสูตร นาส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิต และ
กาหนดให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) หลักสูตรเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทาจากบัณฑิตในวันรับชุดครุย และติดตามเพิ่มเติมในกรณีที่บัณฑิตยังไม่มี
งานทา โดยต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด (อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้สาเร็จการศึกษา)
โดยบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทาของ สป.อว. (www.employ.mhed.go.th) และส่ ง
แบบสอบถามคืนสานักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒) หลักสูตรต้องเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิ ตให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด (อย่างน้อยร้อยละ
๒๐ ของบัณฑิตที่มีงานทา) และส่งให้สานักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ในการนี้ คณะฯ ได้มอบหมายผู้แทนอาจารย์ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาดาเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย
๑) สาขาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม ได้แก่ อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์
๒) สาขาการโฆษณา และสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้แก่ อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
๓) สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ อาจารย์สมคเน วรวิวัฒน์
๔) สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
๕) สาขาสื่อดิจิทัล ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
๖) สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ได้แก่ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
๗) สาขาการสื่อสารการแสดง ได้แก่ ธนกร พฤกษชาติถาวร
จากการดาเนินการดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนด แต่มีบางส่วนที่ประสบปัญหาใน
การบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทาซึ่งมีบัณฑิตจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ได้
ทั้งนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์ หนองสวง ในฐานะเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ เสนอให้ผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูล
บัณฑิตแต่ละสาขาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรวบรวมหลักฐานการบันทึก
ข้อมูลภาวะการมีงานทาทั้งหมดเพื่อนาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ โดยกาหนดให้ผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลบัณฑิตในแต่ละสาขาดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรวบรวมหลักฐานการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทาทั้งหมดเพื่อนาเสนอใน
ที่ประชุมครั้งต่อไป
พร้ อมกัน นี้ มอบหมายให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบและหั ว หน้ าสาขาสรุปรายชื่ อบัณ ฑิตที่ ไม่ส ามารถบั นทึก ข้อมู ล ในระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ แล้วแจ้งรายชื่อดังกล่าวผ่านทางไลน์กลุ่มอาจารย์นิเทศ เพื่อให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง รวบรวม
และแจ้งต่อสานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่สานักวิชาการมีบันทึกข้อความ ที่ มส ๐๓๐๕/๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องการจัดสอบกลางภาค
การศึกษาที่ ๒ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แจ้งมายังคณะวิชาโดยกาหนดวันสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามปฏิทินการศึกษา ภายในวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการสอบ
ณ มหาวิทยาลัย (on-site) ทั้งนี้ หากรายวิชาใดต้องการจัดการสอบเอง หรือดาเนินการนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ให้จัดทาบันทึกแจ้งรูปแบบการจัดสอบกลางภาคที่จะดาเนินการ พร้อมทั้งระบุอาจารย์ผู้กากับการสอบ เพื่อเสนอ
ขออนุมัติต่ออธิการบดี ผ่านคณะทางานด้านวิชาการ โดยให้เสนอมายังสานักวิชาการภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ หากหลังกาหนดนี้แล้วจะจัดการสอบตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ดังนั้น จึ งขอให้ที่ป ระชุมพิจ ารณาแนวทางการจัดการสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ
กาหนดวันส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
มติที่ประชุม กาหนดให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. มอบหมายให้คุณจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการคณะนิเทศศาสตร์สอบถามความถูกต้องของข้อมูลตาม
บันทึกข้อความ ที่ มส ๐๓๐๕/๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องการจัดสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. ถ้าผลการตรวจทานรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ถู กต้องตามบันทึกข้อความแล้ว ทางคณะฯ ก็กาหนดให้จัดการ
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัย (on-site) ทุกรายวิชา
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
๓. กาหนดส่งข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
และเชิญหัวหน้างานเข้าร่วมพิจารณาข้อสอบในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๔.๒ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดการประกันคุณภาพภายในโดยใช้การประเมิน AUN-QA นั้น มีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวม ๓ เกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
เกณฑ์ ๑ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ข้อ ๑.๑ (The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and
mission of the university, and are known to all stakeholders.) ซึ่งเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังได้รับการกาหนดอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมดรับทราบ
ข้อ ๑.๔ (The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.)
ซึ่งเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
และสะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
เกณฑ์ ๒ โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา (Programme Structure and Content)
ข้อ ๒.๑ (The specifications of the programme and all its courses are shown to be
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.) ซึ่งเกี่ยวกับการ
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลหลักสูตรมีความครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ข้อ ๒.๓ (The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders.) ซึ่งเกี่ยวกับ การแสดงให้ เห็นว่าการออกแบบหลักสู ตรได้มาจากการนา
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เกณฑ์ ๓ แนวทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Approach)
ข้อ ๓.๑ (The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.) ซึ่งเกี่ยวกับการแสดง
ให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด
มติที่ประชุม กาหนดแนวทางการจัดเตรียมสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้
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๑. มอบหมายให้อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร ประสานงานร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์ สารวจและ
รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อรวบรวมนามาใช้เป็น
ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๒. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษา ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) และ อาจารย์
๓. กาหนดให้การติดตามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) บรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมทุกเดือน
โดยให้ผู้รับผิดชอบบันทึกหลักฐานและสรุปข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเพื่อติดตามและรวบรวม
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และรายงานต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง
๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบการติดตามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ดังนี้
๑) กลุ่มนักศึกษา รับผิดชอบโดย อาจารย์ประกิจ อาษา
๒) กลุ่มศิษย์เก่า รับผิดชอบโดย อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
๓) กลุ่มสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) รับผิดชอบโดย อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
๔) กลุ่มอาจารย์ รับผิดชอบโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
๔.๓ แนวทางการเผยแพร่นโยบายการรับนักศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดการประกันคุณภาพภายในโดยใช้การประเมิน AUN-QA นั้น ตามเกณฑ์ ๖ (Student
Support Service) ข้อ ๖.๑ (The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to
the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.) ซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ย วกับ นโยบายการรับ นั กศึกษา เกณฑ์การรับเข้าเรียน และขั้นตอนการรับเข้า หลั กสู ตร ที่มีการแสดงให้เห็ น
หลักสูตรอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสื่อสาร เผยแพร่ และเป็นปัจจุบัน
มติทปี่ ระชุม กาหนดแนวทางการจัดเตรียมสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้
๑. กาหนดช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรและเกณฑ์การรับนักศึกษาสู่สาธารณะที่ชัดเจน
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาสารวจข้อมูลจากนักศึกษาทุกชั้นปี โดยกาหนดรายวิชาที่ดาเนินการดังนี้
๑) ชั้นปีที่ ๑ ดาเนินการผ่านรายวิชา ๑๔๐-๑๖๙ โครงงานการสื่อสาร
๒) ชั้นปีที่ ๒ ดาเนินการผ่านรายวิชา ๑๔๐-๒๖๔ ความเข้าใจในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์
๓) ชั้นปีที่ ๓ ดาเนินการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
- ๑๔๒-๓๖๙ โครงงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม
- ๑๔๓-๓๖๙ โครงงานรณรงค์โฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- ๑๔๖-๓๖๙ โครงงาน ๒
๔) ชั้นปีที่ ๔ ดาเนินการผ่านรายวิชา ๑๔๖-๔๖๙ โครงงาน ๓
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๓/๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกการประชุมเวลา ๑๑.๔๙ น.
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