
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 

ครั้งที ่๗/๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๑๙ น. 

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 
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. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๙. 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. อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
๘. อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ติดภาระงานสอน 
๒. อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร ลาประชุม (พาญาติไปโรงพยาบาล) 

 คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์สุธี  พลพงษ์  ลาออก 
๒. อาจารย์ศยามล  ยนตร์ศักดิ์สกุล ลาออก 
๓. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง ติดภาระงานสอน 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 



๒ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ๑.๑.๑ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยสยามมีนโยบายให้เน้นเรื่องที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมเป็นหลัก 
 ๑.๑.๒  มหาวิทยาลัยสยามได้รับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจ าปี ๒๐๒๒ โดย QS Asia University 
Ranking ในอันดับที่ ๑๑  
 ๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารโดยให้ความสนใจใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ Digital Technology 
วิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับชุมชน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ
โมดูล นอกจากนี้ยังมีนโยบายการใช้ Digital Transcript ภายในปีนี้ 
 ๑.๑.๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รายงานการจัดท าระบบคลังหน่วยกิตกลาง 
ซึ่งจะน าขึ้นระบบใน ๓ ปี โดยสามารถเทียบโอนต่างมหาวิทยาลัย เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งการเรียนในระบบ การ
เรียนนอกระบบ การอบรม และการท างาน โดยเทียบโอนได้ ๓/๔ ส าหรับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้ ๑/๒ เทียบโอน
วิทยานิพนธ์ 
๑.๒ โครงการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย 
 “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional 
Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T for BCG” มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพ
ทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือก าลังท างานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปท างานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา ๓ เดือน” ผ่านการใช้หลักการ 
BCG (Bio-Circular-Green Economy: เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) เพ่ือเพ่ิมรายได้ของแต่ละ
ต าบลทั้งสิ้นร้อยละ ๑๐ นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดย
รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ๔ แขวง (จอมทอง บางขุนเทียน ทวีวัฒนา และแสมด า) และจังหวัดเพชรบุรี  
๒ ต าบล  (ต าบลเขาใหญ่ และต าบลหัวสะพาน) 
 ในการนี้ บุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์ณัฐวุฒิ 
สิงห์หนองสวง อาจารย์สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร และอาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล โดยมี รองศาสตราจารย์ศิริชัย ศิริกายะ เป็นที่
ปรึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยรับผิดชอบพ้ืนที่แขวงแสมด า 
๑.๓ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสยาม 
 อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม 
อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการขายออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสยาม โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๑๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ ห้อง ๑๕-๑๐๑ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยสยาม 
๑.๔ สรุปจ านวนนักศึกษา 
 อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ ในฐานะผู้ติดตามจ านวนนักศึกษา รายงานผลการส ารวจจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่
คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๔ คน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคารที ่๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 



๓ 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของคณะนิเทศศาสตร์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 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
วัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์
ของคณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊ก และ 
ไลน์กลุ่ม 

 จากการส ารวจ พบว่า ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๕ มีอาจารย์ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ชญาณี 
ฉลาดธัญญกิจ 
 ดังนั้น ยอดรวมจ านวนผู้ที่ได้รับเชื้อฯ ของ
คณะนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
- มิ ถุ น ายน  ๒๕๖๕  จึ ง มี ทั้ ง หมด  ๒๒  คน 
ประกอบด้วย นักศึกษา ๒๐ คน และอาจารย์ ๒ 
คน 
  

จ านวนนักศึกษาเข้า
ศึ กษาต่ อในคณะ
นิเทศศาสตร์ 

 คณะนิเทศศาสตร์บริหารความเสี่ยงโดยการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 
เพ่ือผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ผลิตสื่อ
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
ของคณะนิเทศศาสตร์ และความรู้ทางด้านนิเทศ
ศาสตร์  

มติที่ประชุม รับทราบ และก าชับให้ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ การปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยามพิจารณาการน าเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีมติให้หลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 

- ปรับแก้การใช้ค า และชี้แจงทักษะให้ชัดเจน รวมถึงการวัดผล  
- PLO3 พิจารณาปรับแก้การใช้ค าให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการวัดผล  
- เสนอให้ตัด PLO4 ออก แล้วปรับ PLO6 ขึ้นมาเป็น PLO4 และเปลี่ยน PLO7 มาเป็น PLO6  

 บัดนี้ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมน าส่งส านักวิชาการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ หน้า ๔   
มติที่ประชุม รับทราบ  



๔ 
 

 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล 

ทักษะทั่วไป (Generic Skills) 
PLO1 สามารถท างาน

เดี่ยว และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  

- การสอนตามสภาพที่เป็นจริง (Authentic Learning) 
- การสอนโดยใช้โครงงานกลุม่เป็นฐานการเรยีนรู้ (Group 

Project-Based Learning) 
- การสอนแบบร่วมอภิปรายเป็นกลุม่จากตัวอย่างกรณีศึกษา 

(Case Study) 
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- มอบหมายงานกลุม่ หรืองานท่ีต้องประสานงานร่วมกับผู้อื่น 
- การจัดกิจกรรมกลุ่มเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

- การประเมินตนเอง 
- การประเมินจากบคุคลภายนอก/ผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน 
- ประเมินโดยผูส้อน  

PLO2 แสดงออกถึงความมี
จิตสาธารณะ 

- การสอนตามสภาพที่เป็นจริง (Authentic Learning) 
- การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) 
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับกิจการสาธารณประโยชน์ 
- มอบหมายงาน หรือใหผู้้เรยีนเสนอแนะเกี่ยวกับการท า งาน

เพื่อสาธารณะตามความต้องการ หรือตามการร้องขอของ
หน่วยงาน 

- การประเมินตนเอง 
- การประเมินจากบคุคลภายนอก/ผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน 
- ประเมินโดยผูส้อน  
- ประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 
- ประเมินจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ 



๕ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการสอน กลยุทธ์การวัดและประเมนิผล 

PLO3 เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันตามสมรรถนะ
ของตนเอง 

- การสอนตามสภาพที่เป็นจริง (Authentic Learning) 
- การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
- การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-

Study) โดยมอบหมายงานที่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเตมินอกช้ัน
เรียน 
- การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) 
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

- การประเมินจากรายงาน การน าเสนอ 
และการอภิปรายร่วมกันระหว่างผูส้อน 
และผูเ้รียน 
- การประลองความสามารถทางวิชาการ

ในช้ันเรียนระหว่างสาขาวิชา / 
มหาวิทยาลยั โดยผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ / สถานประกอบการ หรือ 
หน่วยงานท่ีมอบหมายงาน 

ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills)   

PLO4 ผลิตผลงานทางการ
สื่อสารตามความ
ต้องการเฉพาะทาง
ของนักศึกษาใน
ระดับทีส่ามารถ
ประกอบอาชีพได ้

- การสอนตามสภาพที่เป็นจริง (Authentic Learning) 
- การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
- การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-

Study) โดยการมอบหมายงานที่ตอ้งมีการค้นคว้าเพิ่มเติม
นอกช้ันเรียน 
- การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) 
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิ (Action Learning) หรือ การ

เรียนรู้ทีม่ีการลงมือปฏิบัตจิริง (Learning by doing) 
- การจัดให้มีการเรียนรูจ้ากห้องปฏบิัติการ และ/หรือ

สถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง 

-  การประเมินจากการน าเสนอและการ
อภิปรายร่วมกัน    
   ระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 
- การประลองความสามารถทางวิชาการ

โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิ/สถาน
ประกอบการ หรือ หน่วยงานที่
มอบหมายงาน 
- การส่งผลงานเข้าประกวด 
- ประเมินผลจากศิษย์เกา่ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับงานของนักศึกษา 
- การประเมินจากผลงานของนักศึกษา 

PLO5 ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสาร การตลาด 
และการจัดการ
สมัยใหม่ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
ทางการสื่อสาร 

- การสอนตามสภาพที่เป็นจริง (Authentic Learning) 
- การสอนโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 

Learning) 
- การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-

Study) โดยมอบหมายงานท่ีต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเตมินอกช้ัน
เรียน 
- การสอนแบบอภิปรายจากกรณีศกึษา (Case Study) 
- การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิ (Action Learning) หรือ การ

เรียนรู้ทีล่งมือปฏิบตัิจริง (Learning by doing) 
- การเรยีนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและ

ภายนอก 
- การจัดกลุ่มสมัมนาในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการจาก

หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม ่

- การประเมินจากการน าเสนอ และการ
อภิปรายร่วมกันระหว่างผูส้อน และ
ผู้เรยีน 
- การประเมินจากผลงานของผูเ้รียน 
- การประเมินจากผู้มีประสบการณต์รงใน

สาขาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และ/หรือ
สาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- การประลองทางวิชาการ 
 
 
 
 

PLO6 จัดด าเนินการ
เผยแพรส่ื่อต่อ
สาธารณชน
เป้าหมาย 

- การสอนด้วยการบรรยาย 
- การสอนด้วยตัวอย่างกรณีศึกษา 
- การสอนด้วยการทดลองลงมือปฏบิัติจริง 

- ผลตอบรับจากกลุม่เป้าหมาย 
- นักศึกษาและอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญร่วม
ประเมินผล 
- การประเมินจากผลงานของนักศึกษา 

 



๖ 
 

๓.๓ สรุปการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตามที่ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ได้ขอความร่วมมือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในแต่ละรายวิชาชี้แจงแนวทางการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือ
รวบรวมและน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปนั้น สามารถสรุปรายวิชาที่ด าเนินการได้ดังนี้ 

กลุ่มวชิา จ านวนวิชาท่ีเปิดสอน มีการปรับปรุงเนื้อหา ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหา 
พื้นฐานวิชาชีพ ๑๓ ๖ ๗ 
การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารนวัตกรรม ๑๕ ๙ ๖ 
การโฆษณา และสื่อสารการตลาดดิจิทัล ๑๕ ๙ ๖ 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทลั ๔๘ ๒๕ ๒๓ 
รวม ๙๑ ๔๙ ๔๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยก าชับให้แต่ละรายวิชาด าเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตามบริบท และสาระส าคัญของรายวิชา 

๓.๔ สรุปการด าเนินการตามแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์ด าเนินการตามแผนงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนั้นเพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลในการ
ก าหนดแผนงานในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการสรุปผลการด าเนินการดังกล่าว 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
กลยุทธ์

มหาวิทยาลยั
สยาม 

แผนงาน
มหาวิทยาลยั

สยาม 

แผนงาน
คณะนิเทศ

ศาสตร ์

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จตาม

แผน 

โครงการ/
กิจกรรมตาม

แผนงาน 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ของโครงการ โครงการและกิจกรรมย่อย ผู้รับ 

ผิดชอบ 

สร้างเสริม
คุณภาพ
สังคมไทย 

สร้างสรรค์
และ
อนุรักษ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ไทยท่ีดีงาม 

แผนงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

มีกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
บูรณาการการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน 
 

โครงการ
บูรณาการ
การท านุ
บ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการจัดโครงการ
และกิจกรรม
นักศึกษาท่ีมีการบูร
ณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 
๑ กิจกรรม 

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สื่อสารการแสดง 
๒. ศิลปะการถ่ายภาพ “ถกแขน
เสื้อเพื่อชาติ” 
๓. ศิลปะการเขียน “อบรมการ
สร้างแรงบลัดาลใจสู่การเริม่ต้น
เขียนบทโทรทัศน์ และการผลติ
รายการออนไลน์” 
๔. กิจกรรม "สองฝั่งคลองภาษี
เจริญ" เพื่อสื่อสารเอกลักษณ์
ชุมชน ผ่านการวาดภาพฝาผนัง 
ณ ซอยเพชรเกษม ๒๗ 

ทุก
สาขาวิชา 

มีการจัดแสดงผล
งานด้านศิลปะ 
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ 
กิจกรรม 

มีกิจกรรมส่งเสรมิให้
บุคลากรและนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรไ์ด้
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย อย่างน้อยปี
ละ ๑ กิจกรรม 

๑. กิจกรรมจดัท า สคส. ประจ าปี 
๒๕๖๔ 
๒. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
 

ภาควิชา
ภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ 
และสื่อ
ดิจิทัล 

  มีโครงการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ 
กิจกรรม 

มีการจัดแสดงผลงาน
ด้านศิลปะที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรและ
นักศึกษาคณะนเิทศ
ศาสตร์สร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างน้อย 
ปีละ ๑ กิจกรรม 

๑. การจัดแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่ายนานาชาต ิ
๒. การผลติสารคดี รายการศลิปะ
บรรจบ ตอนละครชาตรเีมืองเพชร 
(ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์
ผลงานจาก กองทุนสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์) 

คณะ 
กรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
และสโมสร
นักศึกษา 



๗ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ 
รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดแผนงานคณะนิเทศศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 
๓.๕  การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจีน   
 อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจีน รายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินการดังกล่าว โดยจัดตารางสอนส าหรับนักศึกษาจีนในส่วนของรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิชาเรียบร้อย
แล้ว ส่วนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปนั้น ในเบื้องต้นทางส านักทะเบียนและวัดผลจะประสานงานกับอาจารย์แครี่ ซึ่งเป็นผู้
ประสานงานและดูแลนักศึกษาชาวจีนโดยตรงเพื่อจัดรายวิชาให้นักศึกษาชาวจีนลงทะเบียนให้ครบตามหน่วยกิตที่ระบุใน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยเสนอให้เลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้ ทาง
คณะฯ จะจัดหาผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าคณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แผนการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ประเด็นพจิารณา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนถึงปัจจุบัน (ปี
การศึกษา ๒๕๖๔) รวม ๓ ปีการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งต้องด าเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร โดยต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖) จึงขอให้พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑ หน้า ๘)  
 ในการนี้ อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เสนอแผนการ
พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยก าหนดระยะเวลาและวิธีการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ซึ่ง
ประกอบด้วย  

๑) สถานประกอบการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒) สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔) อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
๖) คณะกรรมการร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๗ 
๗) คณะกรรมการภาคประชาชน 
๘) บัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 พร้อมกันนี้ รศ. ดร.ศิริชัย ศิริกายะ เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
๑) การข้ามพ้นสื่อ  
๒) ยุคหลังสมัยใหม่  
๓) ความร่วมสมัย 

มติที่ประชุม เสนอให้น าข้อมูลมหาวิทยาลัย (หน้า ๘) มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งก าชับให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ เพ่ือให้สามารถน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
สยาม และเสนอเพ่ือรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และสามารถเปิดใช้หลักสูตรได้ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๗ 



๘ 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ 
ข้อมูลมหาวิทยาลัยสยาม 

 ปรัชญา 
 มหาวิทยาลัยสยามสถาปนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรด้วยจริยธรรม โดยมีปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย  คือ   

ปญฺญา นราน  รตฺน  ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 
"Wisdom is an invaluable asset of Humankind" 

 ปณิธาน  
มหาวิทยาลัยสยามมุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตของการพัฒนาทั้งในด้านอุตสาหกรรม พาณิชยก

รรมและในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะช้ันสูงในการประกอบวิชาชีพ การสร้างคนและ
สังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสมดุล 
 วิสัยทัศน ์

    สถาบันช้ันน าในการสร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
            Leading Institution Creating Innovation for Sustainable Future 

 อัตลักษณ์นักศกึษา 
         “ซื่อสัตย์ ใฝรู่้ คู่วิสัยทัศน์สากล” 

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 จัดการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรียมตัวสู่อาชีพ ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง 

 วัตถุประสงค ์
๑. ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
๒. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
๓. เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  รวมทั้งจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๔. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม 
๕. สร้างระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พันธกิจ 
๑. Employability สร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและ

สังคม โดยใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะที่เน้นการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์มีความใฝ่รู้และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะจ าเป็น
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม (Entrepreneurial and Innovative Skills) 

๒. Diversity สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมทางเลือก
ที่หลากหลายในการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ยอมรับในความหลากหลายในมิติต่างๆ 
และสามารถสร้างโอกาสจากความหลากหลาย 

๓. Sustainability การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การวิจัย และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
โดยเน้นความเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชมและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ และการเป็นห้องทดลองที่มีชีวิตที่สามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน  

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
        มหาวิทยาลยัสยามได้ก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ไว้  เพือ่เป็นแนวทางส าหรับการผลิตบณัฑิตดังนี้  

๑. เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
๒. เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรมและสามารถครองตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
๓. สามารถวเิคราะห์และสังเคราะหค์วามรูเ้พื่อน าไปใช้ประยกุต์แก้ปญัหาในชีวิตประจ าวันได ้
๔. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง 
๕. ตระหนักในคณุค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม 
๖. สามารถใช้ภาษาที่เป็นสากลอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๗. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. มีวินัยและมีค่านิยมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 



๙ 
 

๔.๒ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 จากปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งก าหนดให้คณะวิชาด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ และรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการดังกล่าว พร้อมก าหนดวันส่งผลการด าเนินการ
ในแต่ละองค์ประกอบให้แก่ อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล เพ่ือรวบรวม เรียบเรียง และตรวจทานก่อนน าส่งส านักประกันฯ  
มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะท างานชุดเดิมด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา และรวบรวม
หลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดส่งไฟล์รายงานให้แก่อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ภายในวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ่ือรวบรวม เรียบเรียง และตรวจทานรายงานก่อนน าส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาตามก าหนด ซึ่ง
คณะท างานเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายชื่อและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดบัคณะวิชา 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ตรวจทานรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชาในภาพรวม 
๒.  อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล รวบรวม ตรวจทานในภาพรวม ท ารูปเล่ม บันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA 

Online และจัดท าส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของคณะ  
- ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 

๑.๔ และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๗ 
- ภาคผนวก ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

๓.  อาจารย์ประกิจ อาษา ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ และ ๑.๖ 
๔.  อาจารย์ยุทธนา สุวรรณรัตน์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๕.๑ ข้อ ๕ 
๕.  อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ และ ๒.๓  
๖.  อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ส่วนที่ ๒ องคป์ระกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
๗.  อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๑ และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๓ 
๘.  อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๑, ๔ และ ๖ 
๙.  อาจารย์ฐานทัศน์ ชมภูพล ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๒ 
๑๐.  อาจารย์พลอยชนก พรวสุรัตน์ ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 
๑๑.  อาจารย์ธีรวันท์ โอภาสบุตร 

 ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป (๘/๒๕๖๕) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เลิกการประชุมเวลา ๑๕.๑๙ น. 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 


