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สารจากอธิการบดี

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดมีการ

พฒันาดานวิชาการ งานวจิยั การบรกิารวชิาการแกสังคมที่

สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเปนอยางดี โดยเฉพาะดานการเรียนการ

สอนที่คณะไดพัฒนาดวยการนําเทคโนโลยีที ่ทันสมัย 

มาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนยังใชเปน

สถานที่คนควาวิจัยและการใหบริการวิชาการแกสังคม

ดวยอีกทางหนึ่ง

 ตลอดระยะเวลากวา 62 ป ที่ผานมา คณะ

วารสารศาสตรและสือ่สารมวลชนไดพิสูจนคุณคาของ

ตนเองที่เดนชดั ที่มุงม่ันในการสรางเครอืขายความรวมมือ

ดานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคลองกับเปาประสงค

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีสมาคมศิษยเกา

ที่เขมแข็งพรอมสรางความเจริญกาวหนาตอสังคมและ

ประเทศชาติดวยคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ 

คณาจารย และนักศึกษายังคงสรางชื่อเสียงใหแกคณะ

และมหาวิทยาลัยผานกิจกรรมตางๆ จนเปนที่ประจักษ

แกสาธารณชนทั่วไป

 ในนามมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ผมขอแสดงความ

ยินดีและชื่นชมในความมุงมัน่ของคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชนที่สรางชื่อเสียงในการพัฒนาเพื่อให

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที ่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ และผมขออวยพรใหผูบริหาร บุคลากร 

นักศึกษา และศิษยเกาจงประสบความสําเร็จและเจริญ

กาวหนายิ่งขึ้นไป
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สารจากคณบดี

รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช

คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร มุงมัน่ผลิตบัณฑิตทั ้งระดับปริญญาตรี 

ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ที่มคีวามรูความสามารถ มคีณุธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และเปนที่ยอมรับ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 ในรอบปการศึกษา 2559 คณะวารสารศาสตรฯ 

ดวยความรวมมือจากศิษยเกา ยังคงมุงมัน่ดําเนินภารกิจ

ทางวิชาการ งานวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแก

ชุมชนและสังคม ที่สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร อาทิ

 - ดานวิชาการ คณะวารสารศาสตรฯ มีการปรบัปรงุ

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งระดับปริญญาตรี

ภาคปกตแิละภาคภาษาอังกฤษ ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

รวมทั้งสงเสรมิกิจกรรมนอกหลักสูตรอยางตอเนื่อง ตลอดจน

การสรางเครือขายความรวมมือดานวชิาการกบัสถาบนัการศกึษา

ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะการจดัประชมุ

วิชาการนานาชาตแิละการประชมุวชิาการการส่ือสารระดบั

ชาต ิที่มีผูเขารวมงานและนาํเสนองานวิจยัเปนจาํนวนมาก

 - ดานงานวจิยั คณะวารสารศาสตรฯ สนบัสนนุและ

สงเสรมิใหคณาจารยทาํงานวจัิย ผลติผลงานวิจัยหรือเสนองาน

สรางสรรคที่สามารถนาํไปใชประโยชนได รวมถงึเผยแพร

ผลงานผานทางการจัดประชุมวิชาการในตางประเทศเพิ่ม

มากข้ึน

 - ดานบริหาร คณะวารสารศาสตรฯ เสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกบุคลากรและนักศึกษาใน

ความเปนธรรมศาสตร ท่ีมีคุณธรรมและจรยิธรรม สนบัสนนุ

ใหคณาจารย บุคลากรมีการพัฒนาความรูและการเรียนรู

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการอยางสม่ําเสมอ อกีทั้ง

สนบัสนนุใหบุคลากรและนกัศึกษามีสวนรวมในการสงเสรมิ

ทํานบุาํรงุศลิปะ วฒันธรรม ประชาธปิไตย และพฒันาสังคม

ผานกิจกรรมตางๆ

 - ดานกายภาพ คณะวารสารศาสตรฯ ไดพัฒนา

อาคารปฏบิตักิารสื่อสารมวลชน (Media Training Center) 

โดยดําเนินการวางระบบงานและจัดการเรียนการสอนของ

คณะ ในลกัษณะ Resources Center of Future Media โดย

เนนความคิดสรางสรรค (Creativity) ความสะดวกสบาย 

(Convenience) และการสรางเครือขาย (Community) 

การเชื่อมโยงฐานขอมูลท้ังภายในและภายนอกท่ีสนบัสนนุ

ระบบการใชงานมัลตมีิเดยี โดยพัฒนาสตดูโิอผลติรายการ

โทรทัศนในวงเงิน 30 ลานบาท ซึ่งไดรับการจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2560 และคณะ

วารสารศาสตรฯ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกจํานวน 

20 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู

แบบดิจิตอล สําหรับงานผลิตรายการในรูปแบบตางๆ และ

เปลี่ยนระบบการผลติรายการวทิยทุี่เดมิเปนระบบอนาลอ็ก 

ปรับเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอลทั้งระบบ เพื่อรองรับรูปแบบ

การเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนเปน

สถานที่คนควาวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกบุคคล 

สถาบัน และองคกรทั้งในและตางประเทศ 

 ในโอกาสนี้ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

จะดาํเนนิการและยดึม่ันในปรชัญาของคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน ที่จะผลิตบัณฑิตใหมคีวามรู ความ

สามารถ มีความคิดสรางสรรคและบูรณาการความรูดาน

วชิาการและวชิาชพี ใหเปนที่ยอมรบัของสังคมในระดบัชาติ

และนานาชาติสืบตอไป
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สารจากนายกสมาคมวารสารศาสตร� ธรรมศาสตร�

นายเขมทัตต พลเดช

นายกสมาคมวารสารศาสตร ธรรมศาสตร

 ในรอบปการศึกษา 2559 ที่ผานมา นับเปนความ

ทาทายของระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะระดบัอดุมศกึษา 

และการเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตรและ

วารสารศาสตร เปนอยางยิ่ง

 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ยังซบเซา

และการซวนเซของธุรกิจสือ่สารมวลชนของประเทศ 

รวมทั้งพฤตกิรรมของผูคนในสังคมเปลี่ยนไปอยางรวดเรว็

 การเรียนรูพื้นฐานของสื่อสารมวลชน ไมสามารถ

ทัดทานกระแสของการเปน “สื่อบุคคล” ที่มีอิสระและ

พลงัในการส่ือสาร ดวยเทคโนโลยสีมัยใหม ทาํใหหนทาง

สูอาชีพสื่อสารมวลชนในแขนงตางๆ ที่เคยสดใสในอดีต

กลับเปนถนนที่บัณฑิตมุงไปนอยลง เพราะคนรุนใหม

มีทางเลือกเครือขายสือ่สารของตนเอง สงผลใหภาค

วิชาการตองปรับตัวเองตามอยางรวดเร็ว

 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน กเ็ผชิญวถิี

ทางนี้เชนเดียวกัน แตคณะผูบริหารของคณะไดวางแผน

และปรับยุทธศาสตรการทํางาน รวมทั้งการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง ทําใหการบริหารงานมีการลดความ

เสีย่ง และยังคงรักษามาตรฐานวิชาการ เพื่อเปดทางสู

อาชพีนกัส่ือสารมวลชนมอือาชพีไดเปนอยางด ีดงัจะเหน็

ไดจากผลการดําเนินงานที่ผานเกณฑชี้วัดในหมวดตางๆ 

มาโดยตลอด 

 ในนามของสมาคมวารสารศาสตร ขอชื่นชมและ

พรอมใหกําลังใจแกคณาจารย เจาหนาที่ของคณะที่ได

รวมมือรวมใจกันดําเนินงานใหเกิดประโยชนแกวงการ

ศึกษา และหวังเปนอยางยิ่งวา คณะวารสารศาสตรฯ จะมี

โครงการใหมๆ และผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นตามลําดับ 

ตามวัตถุประสงคที ่วางไวในปการศึกษาตอไปอยาง

ตอเนื่องทุกป
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สารจากประธานคณะกรรมการนักศึกษา
คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน

นางสาวเบญญา  วงศบุบผา

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 ในปจจุบันบทบาทหนาที่ของสือ่มวลชนมีความ

สาํคัญมากยิง่ขึน้ สบืเนือ่งจากการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยี รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 

สือ่มวลชนจึงมไิดเปนเพียงผูใหขาวสารแกประชาชน

เทานั้น แตยังทําหนาที่ในการรับฟงปญหาของประชาชน 

และชวยเปนกระบอกเสียงที่สําคัญในการรวมพัฒนา

ประเทศชาติตอไป นอกจากนีย้ังทําหนาที ่เปนผู จัด

ระเบียบวาระสําคัญทางสังคม คัดกรองขาวสารที ่

ประชาชนควรไดรับทราบอีกดวย นักสือ่สารมวลชนใน

ยุคปจจุบันจึงไมเพียงแตควรมีความสามารถทางดาน

วิชาการ แตหมายรวมถึงการปฏบัิตหินาที่อยางมีคณุภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรม ซึง่นับเปนคุณสมบัติที่สําคัญ

อยางยิ่งในการประกอบวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชน 

 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร ตระหนักถึงภาระหนาที่ที่สําคัญนี้ จึงมี

เปาหมายที่จะมอบองคความรูทีม่ีคุณภาพทันตอยุคสมยั 

ควบคู ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมเพื ่อใหนักศึกษา

สามารถทําหนาที ่ในฐานะสือ่สารมวลชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและนาํความรู ความสามารถที่มีไปประยกุต

ใชกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ 

 นอกจากการทาํงานในดานวชิาการแลว คณะกรรมการ

นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ยังคง

รับชวงตอจากคณะกรรมการนักศึกษาฯ รุนกอนหนา 

ในการปรบัปรงุพฒันากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชน

ตอนกัศกึษาและสังคมมากที่สุด เสรมิสรางความสามารถ

ในการทาํงานรวมกับผูอื่น สรางความสัมพนัธอนัดรีะหวาง

นกัศึกษา บคุลากรและคณาจารยในคณะ รวมทั้งกิจกรรม

ที่มีการรวมมือกับคณะหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกดวย

 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและ

สือ่สารมวลชน หวังเปนอยางยิ่งวากิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากความรวมมือของทุกภาคสวนทัง้บุคคลภายในและ

นอกคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน จะทําให

นักศึกษาสามารถนําองคความรู ที ่ไดรับไปกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกตวันกัศึกษา  มหาวทิยาลยั สังคมและ

ประเทศชาติตอไป
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ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ และจรรยาบรรณบุคลากร

ปรัชญา 
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มุงผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ที่มีความรูความสามารถดานการสื่อสาร มีจริยธรรม เปนผูนําสังคม และสามารถนําความรูมาใชเพื่อประโยชนของ

สังคมและประเทศชาติ

ว�สัยทัศน�

 สรางผูนําดานการส่ือสารดวยการศึกษาและการวจิยัในระดบันานาชาติ

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

 2. สรางงานวิจัยและองคความรูเชิงบูรณาการ

 3. ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม

 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปญญา สงเสริม และพัฒนาปณิธานของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

 

จรรยาบรรณบุคลากร

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดตระหนักถึงภาระหนาที่และพันธกิจ

ของอาจารยในการใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากร จึงไดกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชนขึ้น เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยจรรยาบรรณตอดานตางๆ ดังนี้

 1.  จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ

 2. จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน

 3. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน

 4. จรรยาบรรณตอนักศกึษา ผูรับบริการ ประชาชนและสังคม

 นอกจากนี ้ คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับอาจารยคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จํานวน 10 ขอ ไดแก

 1. ความรับผิดชอบในการสอน

 2. ความรับผิดชอบในการทําวิจัย

 3. การพัฒนาตนเอง

 4. การเปนที่พึ่งของนักศึกษา

 5. การเปนตัวอยางที่ดีของนักศึกษา

 6. ความซื่อสัตยและยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 7. ความรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ

 8. ความรับผิดชอบตอคณะ

 9. ความรบัผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชพีวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน

 10. การปฏบัิตติอเพื่อนรวมงานดวยความเสมอภาค
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 จากกาวแรกของการเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทยที่เปดสอนวิชาดานวารสารศาสตรและ

สือ่สารมวลชน สูปที่ 62 ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณาจารยและ

เจาหนาท่ีของคณะฯ ยงัคงมุงม่ันทาํงานอยางเตม็กาํลงัและไมหยดุนิ่ง เพื่อพฒันาบณัฑติใหมีศักยภาพ มีความเปนเลศิ

ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ผานการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มุงเนนการสราง “คนคุณภาพที่มีความรับผิดชอบ

ตอสังคม” ภายใตปณิธาน “Intelligence, Imaginative and Socially Concerned” โดยผลิตบัณฑิตทั้งในระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ไดแก หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ วิทยุ

และโทรทัศน ประชาสัมพันธ โฆษณา ภาพยนตรและภาพถาย ตลอดจนบริหารการสื่อสาร ดวยคาดหวังวาบัณฑิต

เหลานี้จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติที่เปยมดวยสํานึกของความรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

 และในปที่ผานมา คณะวารสารศาสตรฯ ยังคงเดินหนาสูการเปนผูนําการเรียนการสอนดานวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน ดวยการเปดเวทีประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใตความรวมมือกับ

ภาคีเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ความรวมมือกับ Faculty of Arts and Social Sciences, University 

of Malaya ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Communication and Changing Society” ซึ่งไดรับ

การตอบรับดวยดีจากนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ ไดแก มาเลเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส เนปาล สวิตเซอรแลนด 

ซิมบับเว จีน และประเทศไทย ตลอดจนความรวมมือกับคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในการจัดงานประชุมวิชาการ

การสื่อสารระดับชาติ เพื่อเผยแพรบทความวิชาการและงานวิจัยดานการสื่อสารที่นาสนและเปนประโยชนตอแวดวง

สื่อสารมวลชน

เหตุการณ�สําคัญ
 ป พ.ศ. 2497 - กอตั้งแผนกวารสารศาสตร สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

 ป พ.ศ. 2513 - ยกฐานะ เปนแผนกอิสระวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

 ป พ.ศ. 2522 - ยกฐานะ เปนคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน

 ป พ.ศ. 2525 - เปดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 ป พ.ศ. 2541 - เปดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

 ป พ.ศ. 2542 - เปดหลกัสูตรการศึกษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาส่ือสารมวลชน และในปการศกึษา 2559 

ไดปรับปรุงหลักสูตรเปน สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

 ป พ.ศ. 2543 - เปดหลกัสูตรการศึกษาระดบัปรญิญาโท สาขาการสือ่สารภาครฐัและเอกชน (MCM) โดยใน

ป พ.ศ. 2547 ไดปรับปรุงหลักสูตรเปน สาขาการจัดการสื่อสารภาครัฐและเอกชน และในป พ.ศ. 2549 ไดปรับปรุง

หลักสูตรเปน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกร

 ป พ.ศ. 2549 - เปดการสอนระดับปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษา

อังกฤษ) (B.J.M.)

 ป พ.ศ. 2551 - จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทุกชั้นปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

 ป พ.ศ. 2557 - ครบรอบ 60 ปของการสถาปนาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

ประวัติและความเป�นมา
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หลักสูตรการศึกษา
 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนทางดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีไดยายการเรียนการสอนมาที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปดการเรียนการสอนที่ ทาพระจันทร

 1. ระดับปริญญาตรี 

  1.1 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 

    เปนหลักสูตรที่เนนกลุมวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน ไดแก

    - กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร

    - กลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

    - กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน

    - กลุมวิชาประชาสัมพันธ

    - กลุมวิชาโฆษณา

    - กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย

    นกัศึกษาจะไดรบัการศกึษาอบรม ฝกฝนทกัษะใหมีความรูความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิจน

สามารถนําไปใชประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเปนผูนําและเขาใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชนแกตนเองและประเทศโดยสวนรวม

  1.2 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

    Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (English Program) 

    เปนหลักสูตรที่มุงหวังในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานการสื่อสาร โดยเตรียมบัณฑิตใหเปนผูนํา

ทางดานส่ือสารมวลชน มีศีลธรรม ความคิดสรางสรรค มีทศันคตแิละทกัษะอืน่ๆ ที่จาํเปนสําหรบัการส่ือสาร โดยเฉพาะ

อยางย่ิงทักษะการใชภาษาองักฤษ ซ่ึงนักศึกษาไดรบัการฝกฝนใหมีความสามารถในเชงิการวเิคราะหและมีความเขาใจ

อยางถองแท สามารถนําความรูมาประยุกตใช และสรางสรรคสังคมและประเทศชาติทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน 

คือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหัวใจแหงการพัฒนา

 2. ระดับปริญญาโท

  2.1 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)

    เปนหลกัสตูรทีเ่นนใหผูเรยีนมคีวามเชีย่วชาญทางดานการวิจัย ดานการสือ่สารมวลชน ทั้งเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนา การวางนโยบาย และการวางแผนดานการสือ่สาร 

เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม การศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

การศึกษาจะเปนในลักษณะสหวิชา เพื่อจะเอื้ออํานวยใหมหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบ รอบรู สามารถปฏิบัติงาน

ในระดับนโยบายและหัวหนาในหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ตลอดจนงานสอนหรือวิจัยทาง

ดานสื่อสารมวลชน

  2.2 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

    เปนหลักสูตรสําหรับผูบริหารที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงการบริหารงานและการจัดการธุรกิจและ

องคกรใหประสบความสําเร็จ โดยจะเนนเรื่องของการสรางเสริมความสามารถ ความรอบรู และวิสัยทัศน ตลอดจน

ความสามารถในการประยกุตใชนวัตกรรมใหมๆ  ใหเขากบัวชิาชพีอนัเปนคณุลกัษณะทีสํ่าคญัและจาํเปนอยางยิง่สาํหรบั

นักบริหารดานสื่อสารมวลชนในยุคขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนในปจจุบันและอนาคต
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ระดับ/หลักสูตร จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา

ป�การศึกษา 2558
จํานวนรับเข�าศึกษา
ป�การศึกษา 2559

 ปริญญาตรี   

 • วารสารศาสตรบัณฑิต 181 คน 212 คน 

 •  วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (B.J.M.) 56 คน 82 คน 

  ปริญญาโท   

 •  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 33 คน 23 คน 

 •  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 42 คน  44 คน    
  สื่อสารมวลชน (MCA) 

 •  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 47 คน 44 คน 
  การสื่อสารองคกร (MCM)

 ปริญญาเอก   

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 คน 6 คน

  2.3 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกร (MCM)

    เปนหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตใหมีศักยภาพ มีความรูความสามารถในการ

จัดการการสือ่สารใหมีความถูกตองเหมาะสมตามคุณสมบัติและศักยภาพของสือ่ และสอดคลองกับลักษณะ

และวัตถปุระสงคขององคกร โดยพจิารณาจากสถานการณทั้งภายในและภายนอกองคกร อีกทั้งสามารถนําเอาความ

รูความสามารถไปใชในเชิงปฏิบัติการจัดการการสื่อสารในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานประโยชนทั้งสองภาค 

และมีลกัษณะความเปนผูนําทีมี่จรยิธรรม สามารถบรหิารงานภายในและภายนอกองคกร พรอมทั้งมีวสัิยทศันในการ

วางแผนเพื่ออนาคต

 3. ระดับปริญญาเอก

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

   เปนหลักสูตรที่ตองการพัฒนาและยกระดับการสือ่สารดานวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชนใหได

มาตรฐานในระดับสากลมากขึ้นทั้งในเชิงลุมลึกและกวางขวาง ตลอดจนมุงเนนความรูและการวิจัยขั้นสูง สามารถนํา

สังคมไปสูการพัฒนาทั้งในระดับชาติและในระดับสากล

จํานวนนักศึกษา 
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน มีจํานวนรับนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 2559 และจํานวน

ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้ 



โครงสราง
องคกร



โครงสราง
องคกร
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โครงสร�างการบริหาร

กรรมการประจําคณะ

รองคณบดี
ฝายบริหาร 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี
ฝายวางแผน

รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ

รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย 

ผูชวยคณบดี
ฝายการ
นักศึกษา

ผูชวยคณบดี
ฝาย

ประชาสัมพันธ
และกิจกรรม

พิเศษ

ผูอํานวยการ
บริหารโครงการ
บริการวิชาการ

แกสังคม

ผูอํานวยการ
โครงการ

ปริญญาเอก

ผูอํานวยการ
โครงการ
ปริญญาโท 
(MA, MCA, 

MCM)

ผูอํานวยการ
โครงการ
ปริญญาตรี

ภาคภาษาอังกฤษ
(B.J.M.)

สํานักงานเลขานุการคณะ กลุมวิชาหลักสูตรปริญญาตรี

- งานบริหารและธุรการ
-  งานบริการการศึกษาและ  
 วิชาการ
- งานคลังและพัสดุ
-  งานเทคโนโลยีและ
 โสตทัศนศึกษา

-  กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร
- กลุมวิชาหนังสือพิมพและ
 สิ่งพิมพ
- กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน
- กลุมวิชาประชาสัมพันธ
- กลุมวิชาโฆษณา
- กลุมวิชาภาพยนตรและ
 ภาพถาย

คณบดี

นายสถานีวิทยุกระจาย
เสียง มธ.
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โครงสร�างสํานักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร�
และสื่อสารมวลชน

สถานีวิทยุ มธ.

เลขานุการคณะ

งานบริหารและ
ธุรการ

งานบริการการศึกษา
และวิชาการ

งานคลังและพัสดุ งานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนศึกษา

หมวดสารบรรณและ
ประชาสัมพันธ

หมวดอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

หมวดอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 
ทาพระจันทร

หมวดบริหารงาน
บุคคล

หมวดวิเคราะห
นโยบายและแผน
และงบประมาณ

หมวดปริญญาตรี

หมวดบัณฑิตศึกษา

หมวดบริการสังคม

หมวดคลังขอมูลและ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา

หมวดการเงิน

หมวดบัญชี

หมวดพัสดุ

หมวดวิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธ

การบริหารการเงิน

หมวดบริหาร

หมวดสงเสริมและ
ผลิตสื่อโสตทัศน

หมวดบริการสื่อ
โสตทัศนูปกรณ

หมวดเทคนิค
วิศวกรรม

หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณบดี



รายนามผูบริหาร
และบุคลากร



รายนามผูบริหาร
และบุคลากร



• คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

กา
รศึ

กษ
า 

2
5
5
9

18

รายนามคณบดี

     ดํารงตําแหนง (พ.ศ.)

อาจารย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ 2514 – 2517

(หัวหนาแผนกอิสระ) 

รองศาสตราจารย ดร.สมควร กวียะ 2517 – 2522

(หัวหนาแผนกอิสระ) 

รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก 2522 – 2526

ศาสตราจารยสุธี นาทวรทัต 2526 – 2527 

(รักษาการในตําแหนงคณบดี) 

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ปญญาลักษณ 2527 – 2529

รองศาสตราจารย ดร.เสรี วงษมณฑา 2529 – 2531

ศาสตราจารย ดร.บุญรักษ บุญญะเขตมาลา 2531 – 2534

รองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข 2534 – 2537

รองศาสตราจารย ดร.สุรัตน เมธีกุล 2537 – 2540

รองศาสตราจารยปยกุล เลาวัณยศิริ 2540 – 2546

ผูชวยศาสตราจารยธนัญญา เชรษฐา 2546 – 2549

รองศาสตราจารยมาลี บุญศิริพันธ 2549 – 2551

รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช 2551 – 2554

รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช 2555 – ปจจุบัน
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รายนามคณะกรรมการประจําคณะ

 1. รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช ประธานกรรมการ    

  คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 2. รองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 3. ผูชวยศาสตราจารยชุลีพร เกษโกวิท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 4. รองศาสตราจารย ดร.รักศานต วิวัฒนสินอุด กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 5. รองศาสตราจารย ดร.ชินนะพงษ บํารุงทรัพย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 6. รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 7. นายภัทรพงศ ศรีเธียรอินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 8. นายเขมทัตต พลเดช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 9. นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 10. นางศศิกร ฉันทเศรษฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 11. นายเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 12. รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี กรรมการ     

  รองคณบดีฝายบริหาร

 13. รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย กรรมการ     

  รองคณบดีฝายวิชาการ 

 14. รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ กรรมการ

  รองคณบดีฝายวางแผน

 15. รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร กรรมการ

  ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท

 16. นางสาวหรรษา วงศธรรมกูล เลขานุการคณะกรรมการ 

  เลขานุการคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน    

 17. นางสาวธารารัตน พรหมบุบผา ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

 18. นางธิมาพร ดิษรัก ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
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3 6 8 1 2 4 7 5

5. อาจารย ดร.พีรยุทธ โอรพันธ   

 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ

6. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ   

 รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

7. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล ปนโต   

 ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ

 และกิจกรรมพิเศษ 

8. อาจารยญาณิศา บุญประสิทธิ์   

 ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา

1. รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช 

 คณบดีคณะวารสารศาสตร

 และสื่อสารมวลชน

2. รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี 

 รองคณบดีฝายบริหาร

3. รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย 

 รองคณบดีฝายวิชาการ 

4. รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ 

 รองคณบดีฝายวางแผน 

รายนามผู�บริหารคณะ
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1. รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช 

 ผูอํานวยการบริหารโครงการบริการวิชาการแกสังคม

2. รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร 

 ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท

3. อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช 

 ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอก

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว 

 ผูอํานวยการโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

รายนามผู�อํานวยการ

4 2 1 3
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4. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ 

 หัวหนากลุมวิชาประชาสัมพันธ

5. รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย   

 หัวหนากลุมวิชาโฆษณา 

6. ผูชวยศาสตราจารยจักรวาล นิลธํารงค   

 หัวหนากลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย

1. อาจารย ดร.พีรยุทธ โอรพันธ  

 หัวหนากลุมวิชาบริหารการสื่อสาร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธูปแกว 

 หัวหนากลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

3. อาจารยพรชัย ฉันตวิเศษลักษณ 

 หัวหนากลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน

รายนามหัวหน�ากลุ�มวิชา

3 6 4 5 1 2
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รายนามคณาจารย�

กลุ�มว�ชาบร�หารการสื่อสาร
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร

2. รองศาสตราจารยกิติมา สุรสนธิ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช

4. ผูชวยศาสตราจารยพยุรี ชาญณรงค

5. อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช

6. อาจารย ดร.พีรยุทธ โอรพันธ

7. อาจารย ดร.อริสรา วิภาตะวัต

8. อาจารย ดร.นันทพร วงษเชษฐา

9. อาจารย ดร.อุษา รุงโรจนการคา

กลุ�มว�ชาหนังสือพ�มพ�และสิ�งพ�มพ�
1. รองศาสตราจารยรุจน โกมลบุตร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธูปแกว

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว

4. ผูชวยศาสตราจารยเกศราพร ทองพุมพฤกษา

5. อาจารย ดร.อนุชา ทีรคานนท

6. อาจารยแกวกาญจน จูเจริญ

7. อาจารยถมทอง ทองนอก

กลุ�มว�ชาว�ทยุและโทรทัศน�
1. รองศาสตราจารย ดร.สมสุข หินวิมาน

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

4. ผูชวยศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ

5. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล ปนโต

6. ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต

7. ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน

8. อาจารยพรชัย ฉันตวิเศษลักษณ

กลุ�มว�ชาประชาสัมพันธ�
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ

2. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ

3. อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม

4. อาจารยดวงแกว เธียรสวัสดิ์กิจ

5. อาจารยญาณิศา บุญประสิทธิ์

6. อาจารยพรรณวดี ประยงค

กลุ�มว�ชาโฆษณา
1. รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช  

2. รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร

3. รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ

4. รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย

5. ผูชวยศาสตราจารยสมัชชนันท เอกปญญากุล

6. อาจารยมนตศักดิ์ ชัยวีระเดช

7. อาจารยนิชคุณ ตุวพลางกูร

กลุ�มว�ชาภาพยนตร�และภาพถ�าย
1. รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี

2. ผูชวยศาสตราจารยจักรวาล นิลธํารงค

3. อาจารยวารี ฉัตรอุดมผล

4. อาจารยอนงคนาฏ รัศมีเวียงชัย

5. อาจารยกานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

6. อาจารยอุรุพงศ รักษาสัตย

โครงการหลักสูตร Bachelor of Arts Program in 
Journalism
1. Mr. Sascha Horst Funk

2. Dr. Senjo Nakai

3. Mr. Ray Ting-Chun Wang
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6 2 1 4 3 5

1. นางสาวหรรษา วงศธรรมกูล 

 เลขานุการคณะวารสารศาสตรและ

 สื่อสารมวลชน

2. นางปยาพัชร คนชม

 หัวหนางานบริการการศึกษาและวิชาการ

3. นางสาวธารารัตน พรหมบุบผา 

 หัวหนางานบริหารและธุรการ

รายนามเลขานุการคณะ หัวหน�างาน และ
นายสถานีวิทยุกระจายเสียง มธ. 

4. นางสาวอมราลักษณ ภูวไนยวีรพงศ  

 หัวหนางานคลังและพัสดุ

5. นายธนบดี ศรีพันธุวงศ

 หัวหนางานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

6. นายไพโรจน กลิ่นเกษร

 นายสถานีวิทยุกระจายเสียง

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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รายนามหัวหน�าหมวด 

10 2 7 113 15 64 8 9

 1. นางวรรณกร มวงมีคา

  หัวหนาหมวดบัณฑิตศึกษา

 2. นางสาวจารุณี สุขสม 

  หัวหนาหมวดปริญญาตรี

 3. นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย 

  หัวหนาหมวดบริหารงานบุคคล

 4. นางสาวเพ็ญพักตร สุนทรกิจจารักษา  

  หัวหนาหมวดวิเคราะหนโยบายและ

  แผนและงบประมาณ

 5. นางสาวจันทรเพ็ญ ทองประเสริฐ 

  หัวหนาหมวดอาคารสถานที่และ

  ยานพาหนะทาพระจันทร

 6. นางสาวธนิฎฐาพร จันทรินทร  

  หัวหนาหมวดการเงิน

 7. นางสาวสุมล สรอยสุมาลี  

  หัวหนาหมวดบัญชี

 8. นางประภาพรรณ เรืองศรี  

  หัวหนาหมวดพัสดุ

 9. นายประภากร นนทลักษณ  

  หัวหนาหมวดสงเสริมและผลิตสื่อโสตทัศน

 10. นายไพโรจน กลิ่นเกษร  

  หัวหนาหมวดเทคนิควิศวกรรม

 11. นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล  

  หัวหนาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เลขานุการคณะ
 นางสาวหรรษา วงศธรรมกูล เลขานุการคณะ

โครงการหลักสูตร Bachelor of Arts Program in Journalism
  นางสาววรรษพร พลศิลป ผูจัดการโครงการ

งานบร�การการศึกษาและว�ชาการ
 1. นางปยาพัชร คนชม นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

 2. นางสาวจารุณี สุขสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 3. นางสาวทิพวัลย โฉมศุภางค นักวิชาการศึกษา

 4. นางสาวมานิตา เชื้อสาย นักวิชาการศึกษา

 5. นางสาวนันทนภัส บุญเลิศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 6. นางสาวชุติมา เสนีวงศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 7. นางสาวพรพรรณ สุขนอย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 8. นางสาวจิรปรียา ภัทรวลี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 9. นางสาวชุติณัชชา คณานิตย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 10. นายอํานวยชัย ทิพรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 11. นางวรรณกร มวงมีคา ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

 12. นางสาวภัทรานิษฐ ดวงกมล ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน

 13. นางสาวปราณี มีประวัติ พนักงานสถานที่

 14. นางสาวนํ้าผึ้ง วันทองทักษ พนักงานสถานที่

งานบร�หารและธุรการ
 1. นางสาวธารารัตน พรหมบุบผา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

 2. นางสาวจันทรเพ็ญ ทองประเสริฐ บุคลากรชํานาญการ

 3. นายวัฒนา แกลวทนงค บุคลากรปฏิบัติการ 

 4. นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 5. นางสาวปยนาถ สรรพา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 6. นางธิมาพร ดิษรัก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 7. นางสาวเพ็ญพักตร สุนทรกิจจารักษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

 8. นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย นักประชาสัมพันธ 

 9. นางเฉลียว แกวจันทรดี ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

 10. นางสาวบุรณดา ถาวรเศรษฐกิจ ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 11. นางสาวฉวีวรรณ บุญรุงเรืองศักดิ์   ผูปฏิบัติงานบริหาร

รายนามบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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 12. นางสาวจันทรจิรา อยูเจริญ พนักงานบริการ

 13. นางอนันตพร แสงอุน พนักงานบริการ

 14. นางสาวสมจิตร กลิ่นจันทร พนักงานสถานที่

 
งานคลังและพัสดุ
 1. นางสาวอมราลักษณ ภูวไนยวีรพงศ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

 2. นางสาวธนิฎฐาพร จันทรินทร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

 3. นางสาวสุมล สรอยสุมาลี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 4. นางสาวจันทรัตน ตองออน นักวิชาการเงินและบัญชี

 5. นางสาววราภรณ พานิชยเวช นักวิชาการเงินและบัญชี

 6. นางสาวพจนีย ซิ้มสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี

 7. นางสาวยุภาพร ศรีหาบัว นักวิชาการเงินและบัญชี

 8. นางสาวสุพรรณษา สกุลกระจาง นักวิชาการเงินและบัญชี

 9. นางประภาพรรณ เรืองศรี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 10. นางสาวจุฑารัตน กลิ่นคางพลู นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 11. นางสาวดุษณี ศรีอุนศรี เจาหนาที่พัสดุ

 12. นางเกษร จีนแสร ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน

 งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
 1. นายธนบดี ศรีพันธุวงศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ

 2. นายไพโรจน กลิ่นเกษร วิศวกรชํานาญการพิเศษ

 3. นายประภากร นนทลักษณ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

 4. นางสาวสุจิรา โลหะทัด นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

 5. นายธนนท ประดิษฐทรัพย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

 6. นายศราวุธ พึ่งเถื่อน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

 7. นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 8. นายอุเทน หนอคํา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 9. นางสาวกนกศร จินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 10. นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

 11. นางสาวกนกศรี ดีละมาย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

 12. นายวาทิน เจนกิจ ชางอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงาน

 13. นายกาญจนะ ศรีสาพันธ ชางอิเล็กทรอนิกส

 14. นายเชาวลิต กันตาย ชางเทคนิค

 15. นายสงกรานต บุญมัติ พนักงานสถานที่ 



ผลงานการ
ดำเนินงาน



ผลงานการ
ดำเนินงาน
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ผลงานเด�นประจําป�

การประชุมว�ชาการนานาชาติ “Communication 
and Changing Society”
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน เหน็ความ

สําคัญของการเผยแพรผลงานวิชาการของคณาจารย 

และนักศึกษาสูสาธารณชน จึงจัดการประชุมวิชาการ

นานาชาต ิโดยรวมมือกบั University of Malaya ประเทศ

มาเลเซยี ภายใตหวัขอ “Communication and Changing 

Society” เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร มุงนําเสนอบทบาท

แนวคิดและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ในขณะเดียวกนัคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน มุงหวงัใหการประชุมวิชาการนานาชาติครัง้นีเ้ปนเวทีในการ

พบปะแลกเปล่ียนขอมูล เผยแพรผลงานวิชาการที่เปนประโยชน ตลอดจนสรางเครอืขายกบันกัวชิาการและนกัวชิาชพี

ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารทั้งในประเทศ ตางประเทศ และเปนเวทีการแลกเปลี่ยนองคความรูระดับนานาชาติทางดาน

สื่อสารมวลชน 

 งานประชมุวิชาการนานาชาตคิรั้งน้ีจดัขึ้นเม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ ไดรบัเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สมคดิ 

เลศิไพฑรูย อธกิารบดมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เปนประธานเปดการประชมุ โดยมี ศาสตราจารย ดร.ชยัวัฒน สถาอานนัท 

ใหเกียรติปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “Truth Management As Communication Problematique?” และ Prof.Dr.Azizah 

Binti Hamzah จาก University of Malaya ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “Asian Creative Counter-Flows : To Market 

From the Periphery to The Centre”
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ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท รวมปาฐกถาพิเศษหัวขอ “Truth Management as Communication Problematique?” และ Prof.

Dr.Azizah Binti Hamzah จาก University of Malaya ปาฐกถาพิเศษหัวขอ “Asian Creative Counter-Flows : To Market 

From The Periphery to The Centre” 

 การประชมุวิชาการในคร้ังน้ี มีผูสนใจนําเสนอบทความวิชาการทัง้ส้ิน 34 บทความ จาก 8 ประเทศทัว่โลก ไดแก 

มาเลเซีย เนปาล ญี่ปุน ซิมบับเว จีน สวิตเซอรแลนด ฟลิปปนส และไทย โดยแบงกลุมนําเสนอออกเปน 3 กลุมหลัก 

คือ 1. หัวขอดาน Communication technology: New Media/Social Media 2. หัวขอดาน Critical Cultural 

Studies and Special Issues in Communication และ 3. หัวขอดาน Marketing/Advertising/Public Relations/

Radio and Television/Film
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ประชุมว�ชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป� 2560
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย และคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต

พฒันบริหารศาสตร จดังานประชมุวิชาการการส่ือสารระดบัชาติ ครั้งที่ 1 ประจาํป 2560 จากวิทยานพินธและการคนควา

อิสระ (Proceedings) เพื่อเปดโอกาสใหนกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษาภายในและภายนอกสถาบนั (ดานส่ือสารมวลชน 

และนิเทศศาสตร) ไดนําเสนอบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ตอที่ประชุม โดยมีการ

วิพากษ วิจารณ บทความวิทยานพินธ และการคนควาอสิระ จากผูทรงคณุวุฒแิละนกัวชิาการภายนอกรวมกลั่นกรอง 

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูอยางกวางขวางและเปนการสนับสนุนและรักษามาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา ตลอดจนเผยแพรบทความวิชาการ งานวิจัยดานการสื่อสาร

 โดยมีรองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท เปนประธานในพิธีเปด

และศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร เปนประธานในพิธีปด ภายในงานมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่นาสนใจ และเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการการสือ่สาร และมีอาจารยผูทรง

คุณวุฒิรวมวิจารณงานที่นําเสนอ
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การพัฒนาอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) สู�ระบบดิจิตอลที่ทันสมัย
 ในรอบปท่ีผานมาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดดาํเนนิการพฒันาอาคารปฏบิตักิารส่ือสารมวลชน 

(Media Training Center) ไปสูระบบดิจิตอล เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการ

วางระบบงานและจัดการเรียนการสอนของคณะในลักษณะ Resources Center of Future Media เพื่อเนนความคิด

สรางสรรค (Creativity) ความสะดวกสบาย (Convenience) และการสรางเครือขาย (Community) ที่สอดคลอง

กับการปรบัหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมของกลุมวชิาตางๆ ไดแก กลุมวิชาวิทยแุละโทรทศัน กลุมวชิาภาพยนตรและ

ภาพถาย กลุมวิชาหนังสือพมิพและส่ิงพมิพ กลุมวิชาประชาสัมพนัธ กลุมวิชาโฆษณา และกลุมวชิาบรหิารการส่ือสาร 

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวารสารศาสตรฯ ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน เปนวงเงิน

งบประมาณ 30 ลานบาท เพื่อปรับปรุงสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศนที่ประกอบไปดวยชุดผลิตรายการโทรทัศนระบบ

ดิจิตอลชนิดความคมชัดสูง หองควบคุมการออกอากาศ และคณะวารสารศาสตรฯ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก

จาํนวน 20 ลานบาท เพื่อจดัทาํโครงการพฒันาระบบการเรยีนรูแบบดจิติอล สําหรบังานผลติรายการในรปูแบบตางๆ 

เชน หองปฏบิตักิารตดัตอคอมพวิเตอร หองกราฟกคอมพวิเตอร หองปฏบิตักิารถายภาพนิ่ง หองปฏบิตักิารขาว หองจดั

ฉายผลงานนักศึกษา และเปลี่ยนระบบการผลิตรายการวิทยุที่เดิมเปนระบบอนาล็อก ปรับเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอล

ทั้งระบบ

 นอกจากน้ีภายในอาคารยงัประกอบไปดวยหองคอมพวิเตอร หองเรยีนรูดวยตนเอง และหองดแูลฐานขอมูลตางๆ 

การเชื่อมโยงฐานขอมูลทั้งภายในและภายนอก โปรแกรมการจัดการอื่นๆ ที่สนับสนุนระบบการใชงานมัลติมีเดียเพื่อ

การพฒันามาตรฐานการศึกษา และแนวทางการพฒันาเยาวชน เพื่อเปนทรพัยากรสําคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันา

ของประเทศ ตลอดจนเปนสถานที่คนควาวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกบุคคล สถาบันและองคกรทั้งในและตาง

ประเทศ
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ผลการดําเนินงานด�านวิชาการและการเรียนการสอน

หนังสือ / ตํารา
 -  ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครจิุต เรือ่ง “โทรทศันเพือ่คนพกิาร: เสียงบรรยายภาพ ภาษามือ และคาํบรรยาย”

วารสารวิชาการ
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ไดจดัทาํวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร” ขึ้น เพื่อเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของคณาจารยและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ของคณะ ปละ 3 เลม โดยเนื้อหาภายในจะ

ประกอบดวย บทความวิเคราะหวิจัย (Research Article) บทความทางวิชาการ (Theorical Article) และบทความ

วิจารณหนังสือ (Book Review) ซึ่งในแตละเลมจะเนนเนื้อหาที่แตกตางกัน 

 สําหรบัในปการศึกษา 2559 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ไดจดัทาํวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร” 

จํานวน 3 เลม ดังนี้

 1.  วารสารศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2559 ฉบับ “เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ” 

วารสารศาสตรเลมนี้ จะเปนการตรวจสอบใหเขาใจวา ภาพที่เรากําลัง “เชื่อ” และ “เห็น” อยูนั้น สะทอนพลังอํานาจ

ในการ “ประกอบสราง” ของการสื่อสารไดมากนอยเพียงไร

 2.  วารสารศาสตร ปที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน 2560 ฉบับ “การสื่อสารสมัยนี้…เนรมิตอะไร

ก็ได” วารสารศาสตรเลมนี้ จะเปนการนําเสนอเนื้อหาหลายรสหลากประเด็น แตตางก็พองเสียงกันตั้งคําถามตอการ

ประกอบสรางความเปนจริงผานจักรวาลแหงสื่อตางๆ

 3.  วารสารศาสตร ปที ่10 ฉบับที ่2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ฉบบั “ใครอยากส่ือสาร…ลอมวงตรงเขามา” 

วารสารศาสตรเลมนี้ ไดขานรบักบัการเปดพื้นที่เสรแีหงการ

สือ่สารและการรังสรรคสิทธิแหงมนุษยมากหนาหลายตา 

โดยคัดสรรรวบรวมบทความที่สะทอนใหเหน็สิทธิและเสียง

แหงอํานาจของคนกลุมตางๆ ที่จะ “ลอมวง” ผสานการ

สือ่สารความรูความคิดของเธอและเขาออกสูสาธารณะวา 

มีความเปนไปอยางไร และมีเงื่อนไขเชนใดกันบาง

กิจกรรม / โครงการที่ส�งเสร�มความรู�และทักษะแก�นักศึกษา
 กิจกรรม/โครงการที่สงเสรมิความรูและทกัษะแกนกัศึกษา เปนกจิกรรม/โครงการที่คณะจดัใหกบันกัศึกษาเพื่อ

สงเสริมดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก

กิจกรรมด�านว�ชาการ

 1.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ปการศึกษา 2559

 2.  โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สวนสามพราน นครปฐม เสริมสรางประสบการณดานสังคม

และศิลปวัฒนธรรม

 3.  โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาโครงการ B.J.M. ประจําปการศึกษา 2559 หัวขอ “เตรียมความพรอมเพื่อ

การศึกษาวิชา JM 490 Internship และ JM 491 Special Project

 4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2559

 5.  โครงการมัชฌิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2559 “เตรียมความพรอมฝกงาน”
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  6. โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2559 “เตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน”

  7. โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 (เวอรจิ้นฮิตส) วิชา JM 230 Introduction to 

Broadcasting

  8. โครงการศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย MOCA วิชา JM 301 Art for Communication

  9. โครงการสัมมนาวารสารศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Seminar in journalism and social change 

2016) วิชา JM 427 Seminar in Journalism and Sociaal Change

 10. โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เพื่อประกอบการเรียนวิชา JM 211 

Basic News Reporting

 11.  โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ประกอบวิชา JM 230 Introduction to 

Broadcasting

 12. โครงการดูงานสถานีวิทยุ 105.5 FM  ประกอบการเรียนวิชา JM 421 Media Business Management

 13. โครงการจัดอบรมการทาํรายการอางองิ (Reference) และระบบบรหิารจดัการและตรวจสอบวทิยานพินธ (My Cat)

 14. โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ “หองเรียนขามทวีป Voice of America”

 15. โครงการอบรมแนวทางการการเขียนบทความ ระดับบัณฑิตศึกษา

 16. โครงการจัดประชุมแนะนําเลือกแผนการศึกษา (แผน ก., ข.) สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) ประจําป

การศึกษา 2560

 17. โครงการการฝกลงพื้นที่เก็บขอมูลนอกสถานที่ยานเยาวราช

 18. โครงการ JC We are Connected

 19. โครงการการฝกปฏิบัติถายทําภาพยนตรในบทบาทของผูกํากับภาพ ครั้งที่ 1

 20. โครงการวารสารศาสตรฯ ศึกษาหนังสือพิมพทองถิ่น ปที่ 4

 21. โครงการเผยแพรผลงานสารนพินธของนกัศกึษากลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย “Core หนัง 56”

 22. โครงการเสียงอาสา 2/2559

 23. โครงการจะเอลูกนก 60

 24. โครงการงานสารนิพนธกลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 2559-2560

 25. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บขอมูลในรายการสารคดี

 26. โครงการแรกพบคณะวารสารฯ ประจําปการศึกษา 2560

 27. โครงการ Sitcom-Varasarn 2017

 28. โครงการแรกพบคณะวารสารฯ ภาคภาษาอังกฤษ BJM Blind Date 2017

 29. โครงการเวิรคช็อปการเตรียมตัวกอนการถายทํารายการทองเที่ยวกับบอล-ยอด

กิจกรรมด�านบําเพ็ญประโยชน�หร�อรักษาสิ�งแวดล�อม

  1.  โครงการ MCMA ปกหมุดคืนความสุขสูพื้นดิน

  2.  โครงการศึกษาดูงานลงพื้นที่กับชาวบานในชุมชนหมูบานฟาคลองหลวง วิชา TU100 Civic Education

  3.  โครงการเสียงอาสา 1/2559

  4.  โครงการวารสารศาสตรฯ ศึกษาชนบท ปที่ 12

  5.  โครงการตนกลาพีอาร
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กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน จดักจิกรรม

มัชฌิมนิเทศ สาํหรบันกัศึกษาชั้นปที่ 2 เพื่อเตรยีมความ

พรอมและใหขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการตดัสินใจ

เลือกศึกษาในกลุมวิชาเอก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 

ณ โรงภาพยนตร JC Cinema โดยมีคณาจารยในแตละ

กลุมวิชาและรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จในหลากหลาย

สาขารวมใหคําแนะนํา 

กิจกรรมปฐมนิเทศ
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน จัด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 

2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงภาพยนตร 

JC Cinema เพื่อแนะนําการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ทั้ง

ทางดานวิชาการ ระบบการเรียนการสอน และการใชชวิีต 

รวมถงึการสรางความสัมพนัธอนัดรีะหวางคณาจารยและ 

นักศึกษาใหม
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กิจกรรมป�จฉิมนิเทศ “เตร�ยมความพร�อมสู�โลก
การทํางาน”
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน จดักิจกรรม 

โครงการปจฉิมนิเทศ เตรยีมความพรอมสูโลกการทาํงาน 

ประจําปการศึกษา 2559 เมือ่วันที่ 28 พฤศจิกายน 

2559 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดแนวคดิเชงิสรางสรรค

ในการรวบรวมผลงานและขอมูลเพื่อใชในการนําเสนอ

ตนเอง เมื่อตองกาวเขาสูโลกการทํางาน

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ “เตร�ยมความพร�อม
สําหรับฝ�กงาน”
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดจัด

กจิกรรมเพือ่เตรียมความพรอมใหกบันกัศกึษา ชั้นปที่ 

4 สําหรับการฝกงานและการจัดทําสารนิพนธ และได

แลกเปลี่ยนประสบการณในโลกการทํางานกับบัณฑิตที่

มีประสบการณการทํางานในองคกรวิชาชีพดานสือ่สาร

มวลชน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
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โครงการศึกษาดูงานสถานีว�ทยุเวอร�จ��นฮิตส�  
 นักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) ศึกษาดูงานสถานีวิทยุเวอรจ้ินฮิตส เพื่อประกอบ

ในรายวิชา JM 230  Introduction to Broadcasting เมือ่วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ อาคารมาลีนนท 

สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3

โครงการศึกษาดูงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
 นักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) ในรายวิชา JM 221 Basic News Reporting รวม

ศึกษาดูงาน ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา

ดูงานการประชาสัมพันธ การสรางเครือขายกับสือ่มวลชนตางประเทศและระหวางสือ่มวลชนทองถิ่นกับสือ่มวลชน

ตางประเทศในประเทศไทย ซึ่งสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมกับนานาประเทศ
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โครงการศึกษาดูงาน TU 100 Civic Education เพ�อ่ส�งเสร�มพ�้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 นักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) ในรายวิชา TU 100  Civic Education  รวมศึกษา

ดูงานชุมชนหมูบานฟาคลองหลวง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ชุมชนหมูบานฟาคลองหลวง  เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)  

รวมไปถงึเขาใจความหมายของคาํวา “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนฝกฝนใหนกัศึกษาไดพฒันาตนเอง

ใหเปน “พลเมือง” ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยใชวิธีการเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติ  (Learning by doing)

โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ�ศิลปะไทยร�วมสมัย  MOCA 
 นักศึกษาโครงการปรญิญาตรภีาคภาษาองักฤษ (B.J.M.) รวมศึกษาดงูานพพิธิภณัฑศิลปะไทยรวมสมัย MOAC 

เพื่อประกอบในรายวิชา JM 301 Art for Communication เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑศิลปะไทย

รวมสมัย MOCA เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ การเขาถงึความงามและประวัตศิาสตรศลิปะ ทั้งศลิปะทองถิ่น

และศิลปะรวมสมัย และนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน นําความรูสึกที่มีตองานศิลปะ สือ่สารออกมาจาก

งานศิลปะ สรางการวิเคราะหศิลปะในการสื่อสารใหแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น
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โครงการศึกษาดูงานสถานีว�ทยุ 105.5 FM.  
 นักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) รวมศึกษาดูงานสถานีวิทยุ 105.5 FM. ซึ่งเปน

สวนหนึง่ในรายวิชา JM 421 Media Business Management เมือ่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานี

โทรทศันไทยทีวสีีชอง 3 อาคารมาลนีนท 2 ถนนพระราม 4 เพื่อใหนกัศึกษาไดรบัความรูความเขาใจหลกัการ วธิกีาร 

และขอมูลในการบริหารสื่อดานวิทยุ การประเมินเปรียบเทียบธุรกิจสื่อดานวิทยุและความแตกตางของสื่อวิทยุ

โครงการสัมมนาวารสารศาสตร�เพ�่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  (Seminar in Journalism and Social 
Change 2016)
 รายวิชา JM 427  Seminar in Journalism and Social Change  จดัสัมมนาหวัขอ “Rethink : Digital Media’s 

Impact across Generations and Cultures” เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคิด วิเคราะห ถกเถียงและอภิปราย

ในประเดน็วารสารศาสตรกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่นาสนใจรวมกบัสาธารณะ อนัเปนรปูแบบการเรยีนรูรวมกนั 

โดยไดรับเกียรตจิากคณุนครนิทร วนกจิไพบูลย บรรณาธกิารขาวออนไลน The Momentum เมือ่วันที่ 21 พฤศจกิายน 

2559 ณ โรงภาพยนตร JC Cinema  ศูนยรังสิต
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โครงการวารสารศาสตร�ฯ ศึกษาชนบทป�ที่ 12
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน จดัโครงการ

วารสารศาสตรฯ ศึกษาชนบทปที่ 12 โดยนํานักศึกษา 

อาจารย และผูสังเกตการณ จาํนวน 19 คน ลงพื้นที่บาน

สายทอง ตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

ระหวางวันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2560 เพื่อศึกษา

ชุมชนและผลิตสื ่อชุมชนพรอมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนา

ชุมชนที่เกี่ยวของ

โครงการ MCMA ป�กหมุดคืนความสุขสู�พ�้นดิน
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นักศึกษาหลักสูตร

วารสารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารสือ่สารมวลชน 

(MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสือ่สารองคกร 

(MCM) รวมทํากิจกรรมถางวัชพืช ณ อุทยานแหงชาติ

เขาใหญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม “MCMA ปกหมุด

คืนความสุขสูพื้นดิน” รับเพื่อนใหมนักศึกษาปริญญาโท 

ปการศึกษา 2559 (MCA19 และ MCM17)
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โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ “ห�องเร�ยนข�ามทว�ป Voice of America”
 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน รวมกับสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย รวมกับ 

VOA Thai ประจาํกรงุวอชงิตนั ด.ีซี.จดักจิกรรม “สนทนาหองเรยีนขามทวปีกบั VOA Thai” โดยมีนายจาํเรญิ ตณัฑสมบญุ 

นําทีม VOA Thai รวมสนทนาขามทวีปเพื่อตอบคําถามและใหความรูกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในประเด็นการ

รายงานขาวและทิศทางสื่อสารมวลชนในสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมต�นกล�าพีอาร�
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชนจัดกิจกรรมโครงการตนกลาพีอารเพื่อโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู 

เปรียบเทียบ วิเคราะหการดาํเนนิงานดานการประชาสัมพนัธระหวางองคกร ชมุชน จากการศกึษากระบวนการทาํงาน

ขององคกร ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (โรงไฟฟาบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 

ประจําปการศึกษา 2559 ดังนี้

 1. ทุนการศึกษาที่จัดสรรใหนักศึกษา โดยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 ชื่อทุน จํานวนทุน รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุน จํานวนเงิน (บาท)

ทุนการศึกษา มูลนิธิ Agon 

Shu ประเทศญี่ปุน

21  1. นางสาวปยวรรณ คิดการ

 2. นางสาวชุติกาญจน เจนตระกูลโรจน

 3. นางสาวปทมา วันเนาว

 4.  นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกุล

 5.  นางสาวนาตยา เกตุเจริญ

 6.  นายนันทวัฒน มิมหาร

 7.  นายมนัสพงษ เพ็งเพชร

 8.  นายชัยณรงค ตายหลี

 9.  นางสาวนัจญวา มะเล็ก

 10.  นางสาวปรัชญามาศ ไชยโย

 11.  นางสาววิมลสิริ ภุมรินทร

 12.  นายเมธิชัย ประสี

 13.  นายนิติศักดิ์ ยนตศิริ

 14.  นางสาวบัณฑิตา โชตินันทน

 15.  นางสาวบงกช ยิ่งยง

 16.  นางสาวศศิธร ฉัตรประทีปทอง

 17.  นางสาวกนกวรรณ ธรรมไชย

 18.  นางสาวธันยพร บุญพันธ

 19.  นางสาวธัญญาพร วรรณทอง

 20. นางสาวอัฑฒิฑิกา พรหมทอง

 21.  นางสาวสุชานันท พุมสวาท

30,000 

30,000 

30,000 

30,000 

30,000 

30,000 

30,000 

30,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

ทุนการศึกษา
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 ชื่อทุน จํานวนทุน รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุน จํานวนเงิน (บาท)

ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

(จัดสรรดอกผลจากเงินบริจาคเปนทุน

การศึกษา)

ทุนการศึกษาจากกองทุน

ประกิต อภิสารธนรักษ

ทุนการศึกษา คณุธนิฏฐา เศวตศิลา มณโีชติ

ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ 

ประจําปการศึกษา 2559

ทุนการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

6

3

1

1

14

 1. นางสาวสุพิชชา เตชะชนะชัย

 2. นางสาวรสสุคนธ ระนามไธสง

 3. นางสาวสุภัค พูลจันทร

 4. นางสาวยศวดี เลิศธนจํารูญ

 5. นางสาวชไมพร ไพรเวช

 6. นางสาวกันยา มนตรีเศวตกุล

 1. นางสาววิรินทรญา รพีพงศธาริน

 2. นางสาวอุนเกลา ทองรักษ

 3. นางสาวฟกทอง รอดเรืองฤทธิ์

 1. นางสาวชนัญชิดา แสงสวาง

 1. นายเกียรติธิวัฒน วรรณพุทธรักษ

 1. นางสาววรางคณา สิงหบัณฑิต

 2. นางสาวปทุมมา เครื่องธนโชค

 3. นายธนศิลป มีเพียร

 4. นางสาวจุฑามณี จําศีล

 5. นายปยะบุตร ภูธัสพงษ

 6. นางสาวพรรณนภา พานิชเจริญ

 7. นางสาวพิชญา พันธุใจธรรม

 8. นางสาวศิริลักษณ ดาวเสือ

 9. นางสาวปฏิพัทธ พัฒนเจริญ

 10. นางสาวปาณิสรา วีโรทัย

 11. นางสาวชลลดา พึ่งธรณี

 12. นางสาวณัฐณิชา รจนาสม

 13. นางสาวธนวรรณ พลพืช

 14. นางสาวชนัดดา ตันนพรัตน

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

30,000 

15,000  

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

 2. ทุนการศึกษาที่จัดสรรใหนักศึกษา โดยผานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ผลการดําเนินงานด�านวิจัยและงานสร�างสรรค�
 ในปการศึกษา 2559 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน สนบัสนนุใหคณาจารยของคณะผลติผลงานวจิยั

และงานสรางสรรค ตลอดจนการนําเสนอผลงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้

ทุนวิจัย/งานสร�างสรรค�

1. ความคาดหวงัและแนวโนมพฤตกิรรม  

 การชมภาพยนตรไทยของผูสูงวยัใน

 เขตกรุงเทพมหานคร

2. บทบาทการบนัทกึสังคมของ

 ภาพยนตรไทย ตั้งแตป

 พ.ศ. 2555 - 2558

3. งานวิจัยสรางสรรคเรื่อง การถายภาพ

 เลาเร่ืองแบบ Narrative Tableaux 

 Staged Photography

4.  ความรู ทศันคต ิและการยอมรบัของ

 ประชาชนเก่ียวกบัผลกระทบที่มีตอ

 สุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณ

 โทรทศัน ในเขตกรงุเทพมหานคร

5.  การศึกษาประโยชนและขอควรคาํนงึ

 ในการประยกุตใชแนวทางภาพถาย

 รวมสมัยกับงานสารคดใีนไทย

6.  ผลกระทบของแหลงขาวที่ถกู

 ส่ือมวลชนละเมิดสิทธิ์

7.  การบริหารงานทวีดีจิทิลั

8.  ศึกษาวิจัยประเมินประสิทธภิาพและ

 ผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกจิการ  

 กระจายเสียงและกจิการโทรทศัน 

 ประจําป 2559

1. รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภกัดี

2. รองศาสตราจารยแอนนา 

 จมุพลเสถียร

อาจารยอนงคนาฏ รศัมีเวยีงชยั

อาจารยวาร ีฉตัรอดุมผล

รองศาสตราจารยกติมิา สุรสนธิ

อาจารยกานตชาต ิเรอืงรตันอมัพร

รองศาสตราจารยรจุน โกมลบุตร

อาจารย ดร.อรสิรา วภิาตะวตั

อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

สํานกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กจิการโทรทัศน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ



• คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

กา
รศึ

กษ
า 

2
5
5
9

46

 ชื่องานว�จัยหร�องานสร�างสรรค� ผู�ดําเนินงานว�จัย/งานสร�างสรรค� แหล�งที่มาของทุน

 9. การลดการพึ่งพงิความเปนตะวันตก

  ดานการส่ือสารศกึษา : การสาํรวจ 

  และการวิเคราะห

10. การผลิตผลงานภาพยนตรจดัวาง 

  “Invalid Footnote” (The making of 

  film installation “Invalid Footnote”)

11. โครงการสงเสรมิการใหบรกิารกจิการ

  โทรทศันเพื่อจดัทาํเสยีงบรรยายภาพ 

  (Audio Description)

12. จางเผยแพรและบาํรงุรกัษาระบบการ

  แพรภาพรายการโทรทศันเพ่ือการศึกษา

  ผานทางอนิเตอรเนต็ www.etvthai.tv

13. รณรงคปลกุจติสํานกึเสรมิสราง

  ธรรมาภิบาลรวมตานทจุรติ

14. ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคณุภาพเนื้อหา

  รายการภาคพื้นดนิในระบบดจิทิลั 

15. จัดทาํแผนแมบทการดาํเนนิงานสถาน ี

  โทรทศันระบบดจิติอลการประกอบ

  กิจการบริการสาธารณะ ประเภท 1

16. โครงการสงเสรมิใหสถานโีทรทศันสี

  กองทพับกชอง 7 มีบรกิารเพื่อการ 

  เขาถงึขอมลูขาวสารของคนพกิารส่ือ 

  เสียงบรรยายภาพ (Audio 

  Description)

ผูชวยศาสตราจารยพยุร ีชาญณรงค

ผูชวยศาสตราจารยจกักรวาล 

นลิธาํรงค

1. รองศาสตราจารยพรทิพย 

 สัมปตตะวนชิ

2. ผูชวยศาสตราจารยภทัธรีา  

 สารากรบรริกัษ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริมิิตร    

 ประพนัธธรุกจิ

4. ผูชวยศาสตราจารยกลุนาร ีเสือโรจน

ผูชวยศาสตราจารยประไพพศิ 

มุทติาเจรญิ

ผูชวยศาสตราจารยประไพพศิ 

มุทติาเจรญิ

อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธปูแกว

1. รองศาสตราจารยพรทิพย  

 สัมปตตะวนชิ

2. ผูชวยศาสตราจารยกลุนาร ี 

 เสือโรจน

3. ผูชวยศาสตราจารยภทัธรีา  

 สารากรบรริกัษ

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

สํานกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กจิการโทรทัศน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ

ศนูยเทคโนโลยีทางการศกึษา

สํานกังานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สํานกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กจิการโทรทัศน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ

การกฬีาแหงประเทศไทย

บรษิทั กรงุเทพโทรทัศนและวทิย ุ

จาํกดั
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ผลงานวิจัย/งานสร�างสรรค�ที่แล�วเสร็จและนําไปใช�ประโยชน�

1. วัฒนธรรมทางการเมืองและการ

 ส่ือสารทางการเมืองของชาวไทย

 เช้ือสายมลายใูนประเทศมาเลเซยี

2. การใชภาพโฆษณาแบบเหนอืจรงิเพื่อ 

 ส่ือความหมายในแคมเปญส่ือส่ิงพมิพ 

 โฆษณาของไทย

3. การศึกษาผลของการเลอืกเปดรบั  

 ขาวสารตอความสนใจ ความผกูพนั  

 และการมีสวนรวมทางการเมืองผาน 

 ส่ือสังคมออนไลนเฟซบุค (Facebook)  

 และทวิตเตอร(Twitter)

4. การออกฉายและการจดัจาํหนาย  

 ภาพยนตรอสิระเรื่อง วานชิชิ่ง พอยท 

 (Theatrical Release and 

 Distribution for an independence 

 film “Vanishing Point”)

5. การตดิเว็บไซตเครอืขายสังคม : 

 บทบาทของบคุลกิลกัษณะ ทศันคต ิ

 อทิธพิลทางสงัคมและการสนบัสนนุ

 ทางสังคมออนไลน (Addiction to  

 Social Networking Sites : The 

 Role of Personality Traits, 

 Attitudes, and Social Influences  

 on Online Social Support)

6. จางเผยแพรและบาํรงุรกัษาระบบการ 

 แพรภาพรายการโทรทศันเพื่อการ 

 ศึกษาผานทางอนิเตอรเนต็ 

 www.etvthai.tv

อาจารย ดร.พรียทุธ  โอรพนัธ

ผูชวยศาสตราจารยสมัชชนนัท 

เอกปญญากลุ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจัฉรา 

ปณฑรานวุงศ

ผูชวยศาสตรจารยจกัรวาล  นลิธาํรงค

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วกิานดา 

พรสกลุวานชิ

ผูชวยศาสตราจารยประไพพศิ  

มุทติาเจรญิ

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

กองทุนวจิยัคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน

ศนูยเทคโนโลยีทางการศกึษา
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 ชื่อผลงาน ผู�ทําผลงาน แหล�งทุน

 7. จัดทาํแผนแมบทการดาํเนนิงาน

  สถานีโทรทศันระบบดจิติอลการ

  ประกอบกจิการบรกิารสาธารณะ  

  ประเภท 1

 8. โครงการสงเสรมิใหสถานโีทรทศันสี 

  กองทพับกชอง 7 มีบรกิารเพื่อการ 

  เขาถงึขอมลูขาวสารของคนพกิารส่ือ 

  เสียงบรรยายภาพ (Audio 

  Description)

 

9.  ศึกษาวิจัยประเมินประสิทธภิาพและ

  ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกจิการ

  กระจายเสียงและกจิการโทรทศัน 

  ประจําป 2559

 10. การใชประโยชนจากงานวจิยัรปูแบบ

  ส่ือการสอนที่มีการใชหลกัเสียง

  บรรยายภาพของครโูรงเรยีนสอน

  คนตาบอด

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธปูแกว

1. รองศาสตราจารยพรทพิย 

 สัมปตตะวนชิ

2. ผูชวยศาสตราจารยกลุนาร ี

 เสือโรจน

3. ผูชวยศาสตราจารยภทัธรีา 

 สารากรบรริกัษ

อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม

ผูชวยศาสตราจารยกลุนาร ีเสือโรจน

การกฬีาแหงประเทศไทย

บรษิทั กรงุเทพโทรทัศนและ

วทิยุ จาํกดั

สํานกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กจิการโทรทัศน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ

สํานกังานกองทุนสนบัสนนุ

การวจิยั

ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร�หรือนําเสนอทั้งในและต�างประเทศ
 1. การสรางภาพยนตรสารคดี เรื่อง เพลงของขาว โดยอาจารยอุรุพงศ รักษาสัตย ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

วารสารศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2559 ฉบับ “เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ”

 2. เมือ่เทคโนโลยีกาวสูยุคดิจิทัล ยอมสงผลกระทบตอกระบวนการนําเสนอขาวโทรทัศน โดยอาจารยพรชัย 

ฉันตวิเศษลักษณ ตีพิมพในวารสารวิชาการ วารสารศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2559 ฉบับ 

“เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ”

 3. โครงสรางองคความรูเกีย่วกับสือ่ : ชองวางที่ครูตองเติม...เพื่อผูเรียนเทาทันสือ่ โดยผูชวยศาสตราจารย

ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ตีพิมพในวารสารวิชาการ วารสารศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2559 

ฉบับ “เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ”

 4. DigiMarketing : The Essential Guide to New Media & Digital Marketing โดยรองศาสตราจารย

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ตีพิมพในวารสารวิชาการ วารสารศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2559 

ฉบับ “เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ”
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การจัดอบรมด�านวิจัย
 ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดฝกอบรม

ใหความรูเกี่ยวกับการทํางานวิจัยแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ดังนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยด�านสังคมศาสตร�”

 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับ

การวจิัยดานสังคมศาสตร” เมือ่วนัที ่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หอง JM402 อาคารคณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร โดยไดรบัเกียรติจาก รองศาสตราจารย พนัเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม 

(ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2) และนายแพทยศุภชัย ฤกษงาม (อนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2) เปนวิทยากรในการบรรยายใหความรู เพื่อเปนแนวทางในการผลิตผลงาน

วิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง และเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับผูเขารวม

อบรมในครั้งนี้

 5. Transformation Television Content in Thailand โดยอาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม รายงานสืบเนื่องจาก

งานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวขอ Cultural Typhoon 2016 Can You Feel It? ณ Tokyo University of the 

Arts, Ueno Campus

 6. Excessive use of Facebook: The influence of self-monitoring and Facebook usage on social support 

โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วกิานดา พรสกลุวานชิ ตพีมิพใน Kasetsart Journal of Social Sciences, 2017 online 

19 March 2017

 7. Personality, attitudes, social influences, and social networking site usage predicting online social 

support โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช ตีพิมพใน Computers in Human Behavior Volume 

76, November 2017, Pages 255-262
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ผลการดําเนินงานด�านการบริการสังคม

สถานีว�ทยุกระจายเสียงมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 สถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ยงัคงมุงมัน่ทีจ่ะนาํเสนอรายการ ขาวสาร สาระ ความรูและ

ความบันเทิงใหกับผูฟงอยางตอเนื่องตลอดเวลาในหลายๆ ดาน อาทิ

 รายการดานขาวสาร รายการขาวตางประเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทําขอ

ตกลงความรวมมือกบัสํานกัขาว NHK WORD RADIO JAPAN ประเทศญี่ปุน และสํานกัขาว VOICE OF AMERICA 

(VOA) ประเทศสหรฐัอเมรกิา สําหรบัขอมูลขาวสารตางๆ ภายในประเทศไดรบัความรวมมอืจากเครอืขายวทิยสุถาบนั

การศึกษาและกรมประชาสัมพันธ

ผูแทนจาก NHK WORLD FROM JAPAN นาํโดย MR. SATOSHI UZAWA Technical Director Media Solutions Department, 

MR. FRANK LEE Manager NHK WORLD Distribution (Asia-Pacifi c) และคุณลัดดา องอาจมณีรัตน กรรมการผูจัดการ 

NIPPON PRODUCTION SERVICE CO.,LTD. เขาพบคณะผูบริหารและเจาหนาที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เพื่อติดตามการออกอากาศรายการ Radio Japan และทดสอบการรับสัญญาณถายทอดเสียง รายการ Radio 

Japan ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

 รายการดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ยังคงออกอากาศอยางตอเนื่องมีรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ผลติเองและรวมผลติกบัองคกรภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรและภายนอกมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร นอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเชนที่เคยได

ปฏิบัติมา โดยในป 2559 ไดเชิญคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนตางๆ เขารวมกิจกรรมบรรเลงดนตรีไทยกับทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนําออกอากาศในชวงรายการธรรมศาสตรสังคีต โดยโรงเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม มีดังนี้



• Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University

A
n
n
u
a
l 

R
e
p
o

rt
 2

0
16

51

วงดนตรีไทยโรงเรียนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี บันทึกเสียงรายการธรรมศาสตรสานศิลป เม่ือวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559

ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

วงดนตรีไทยโรงเรียนไทรนอย จังหวัดนนทบุรี บันทึกเสียงรายการธรรมศาสตรสานศิลป เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 

ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

วงดนตรีไทยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ จังหวัดนนทบุรี บันทึกเสียงรายการธรรมศาสตรสานศิลป เม่ือวันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2559 

ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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 รายการดานสาระความบันเทิง เปนรายการที่ไดรับความนิยมจากผูฟงเปนอยางยิ่งและเพ่ิมจํานวนผูฟงขึ้น

เรื่อยๆ ในกลุมภาคกลางตามพื้นที่ในเขตกําลังสงกระจายเสียงของสถานี โดยมีจุดเดนการนําเสนอที่เปนเอกลักษณ

ของทางสถานีพรอมกับไดสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม สาระความรูไวในรายการอีกดวย 

 รายการดานประเภทความรู นอกเหนือจากรายการท่ีผลิตประจําโดยรวมมือกับสํานักเสริมศึกษาและบริการ

สังคม และศูนยอินเดียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังไดรับความรวมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร รวมผลิต

รายการกบัทางสถานีวิทย ุมธ. ดวย นอกจากนีส้ถานวีทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ยงัไดรบัความรวมมอื

กับหนวยงานภายนอกในการรวมผลิตรายการวิทยุ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน  

 รายการนัดพบอาจารยวารสารฯ เปนรายการที่นําความรูดานการสื่อสารผานรายการวิทยุ ซึ่งออกอากาศทุก

วันจันทร เวลา 19.00-19.30 น. โดยโครงการนี้เปนการรวมแรงรวมใจของคณาจารยภายในคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชนโดยไดการตอบรับจากผูฟงเปนอยางดี  

ภาพจากซายไปขวา อาจารยกานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รวมบันทึกเสียงรายการนัดพบอาจารยวารสารฯ ตอน “การเลือกใชกลอง

ถายภาพ” และรองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร บันทึกเสียงตอน “แนะนําหลักสูตรปริญญาโท คณะวารสารศาสตรฯ” 

ดําเนินรายการโดยผูชวยศาสตราจารยนฤมล ปนโต

 นอกเหนือจากพันธกิจหลักในการกระจายเสียงแลว  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได

รวมกับคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน จัดโครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง” รุนที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มพูนศักยภาพใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2560 โดยมีผู ชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

ผูชวยศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ และคุณจีรวุฒ จันทรฉาย เปนวิทยากรฝกปฏิบัติ ณ อาคารปฏิบัติการ

สื่อสารมวลชน (Media Training Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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กิจกรรม/โครงการบร�การว�ชาการและว�ชาชีพแก�สังคม
 ในรอบปที่ผานมาคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดดําเนินงานจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม

ทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพใหแกสังคม เพื่อเสริมสรางองคความรูและตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน 

ดังนี้

โครงการส�งเสร�มการให�บร�การกิจการโทรทัศน�เพ�่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)

 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เริ่มผลติเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)  

ในรายการโทรทศัน ตัง้แตป พ.ศ. 2556 เปนตนมา โดยเริม่จากการผลติเสยีงบรรยายภาพในรายการอาหาร จากนัน้

ขยายประเภทรายการ สูรายการสารคดี ละครโทรทัศน การตูน รายการสนทนา ภาพยนตร เปนตน

 ปลายป พ.ศ.2559 จนถึงปจจุบัน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กสทช.) จดัโครงการ

สงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการใหบริการกิจการโทรทัศนเพื่อจัดทําเสียงบรรยายภาพสําหรับคนพิการทางการเห็นในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร สงเสริมใหคนพิการทางการเห็น ผูสูงอายุ และผูที่มีความตองการใชสือ่ สามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารผานกจิการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทัว่ไป และเพือ่ใหผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัลมี

ความรู ความเขาใจในการจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ

 การจัดทําโครงการนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

 1. การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทําบริการเสียงบรรยายภาพ จัดขึ้นเมือ่วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 

2560 ณ หองกมลทิพยบอลรูม 1 โรงแรมเดอะสุโกศล มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจ

เบื้องตนเกีย่วกับบริการเสียงบรรยายภาพและมีความเขาใจในเรื่องสิทธิ และความเทาเทียมในการเขาถึงสือ่ของคน

พิการทางการเห็น 

  การประชุมดังกลาวมีผู เขารวมประชุมจาก

องคกรเก่ียวกับความพกิาร สถานโีทรทศันในระบบดจิทิลั 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

สถาบนัการศึกษา และผูท่ีสนใจ จํานวนท้ังส้ิน 71 คน และ

ผูเขาประชุมมคีวามพึงพอใจมากตอเนือ้หาและการจัด

ประชุมฯ
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 2. การอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การจัดทําบรกิารเสยีงบรรยายภาพ จดัขึ้นระหวางวนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 - 

30 มิถนุายน 2560 ณ หองซิลเวอร 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน จํานวนทั้งส้ิน 4 รุน รุนละ 3 วัน มีวัตถปุระสงคเพ่ือให

ผูประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล และผูที่เกี่ยวของ สามารถจัดทําเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศนได 

ทั้งการเขียนบท การลงเสียง การบันทึกและตัดตอผสมเสียง

  การอบรมดังกลาวมีผูเขารวมอบรมจาก สถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สถาบันการศึกษา และผูที่สนใจ จํานวน

ทั้งสิ้น 69 คน และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากตอการอบรม ทั้งในดานเนื้อหาการอบรม และการจัดการอบรม

 3. การผลิตเสียงบรรยายภาพ ในโครงการนี้ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ผลิตเสียงบรรยายภาพ

ทั้งสิ้นจํานวน 55 ชั่วโมง โดยมุงหวังใหแตละสถานีโทรทัศนไดเรียนรูกระบวนการผลิตรวมกัน และมีสถานีโทรทัศน

ในระบบดจิทัิลสงรายการโทรทศันมาเขารวม 21 สถาน ีทั้งรายการสารคด ีละครโทรทศัน ภาพยนตร รายการธรรมะ 

และรายการสําหรับเด็ก

  ในการจดักระบวนการผลติเสียงบรรยายภาพไดมีการตรวจสอบบท และควบคมุคณุภาพงาน เพื่อหวังใหการ

ผลิตเสียงบรรยายภาพเกิดความถูกตอง ชัดเจน และมีคุณภาพสูงสุด

  รายการโทรทัศนที่คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ผลิตเสียงบรรยายภาพนี้ ไดทยอยออกอากาศ

ในป พ.ศ. 2560 และบางสถานีโทรทัศนกําหนดออกอากาศตอเนื่องไปในป พ.ศ. 2561 ดวย



• คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

กา
รศึ

กษ
า 

2
5
5
9

56

โครงการรู�เท�าทันสื่อ
 นักศึกษารายวิชา วส.460 การจดัการส่ือสารเพื่อกจิกรรมพเิศษ จดักจิกรรมรูเทาทนัส่ือ ในหวัขอ “เราจะหยดุ 

Cyberbullying ไดอยางไร?” โดยมีเนื้อหาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเด็น Cyberbullying (การกลั่นแกลงบน

โลกออนไลน) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

โครงการอบรมการถ�ายภาพ “จากรากสู�ผล”
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชนจัดโครงการบริการสังคมอบรมการถายภาพ “จากรากสูผล” เพ่ือ

สงเสริมความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนความรู ความเปนไประหวางคนในชุมชนผานการทําสือ่ภาพถาย โดย

การจัดกิจกรรมในครั ้งนี ้ลงพื ้นที ่บริเวณโรงกําจัดขยะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีอาจารย 

กานตชาต ิเรอืงรัตนอัมพร อาจารยประจํากลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย ใหเกียรติเปนวทิยากร ระหวางวนัที่ 29 – 31 

พฤษภาคม 2560
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ผลการดําเนินงานด�านวิเทศสัมพันธ�

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู�สัญญา ประจําป�การศึกษา 2559
 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธคัดเลือกนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ในระดับปริญญาตรี 

ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน 9 คน ดังนี้

นักศึกษาชาวต�างประเทศที่เข�าร�วมโครงการแลกเปลี่ยน
 ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาชาวตางประเทศทีเ่ขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัคูสัญญา

ระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน ดังนี้

 นักศกึษาชาวตางประเทศจากมหาวิทยาลัยคูสญัญาระดับคณะ ที่เขารวมโครงการจํานวน 6 คน ไดแก

 ชื่อ – สกุล มาจากมหาว�ทยาลัย

 ชื่อ – สกุล มาจากมหาว�ทยาลัย

Faculty of Global Communication, University  

of Nagasaki, Siebold Campus ประเทศญี่ปุน

Department of Culture and Media Education, 

Ludwigsburg University of Education 

สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนี

Department of Mass Communication, 

Incheon National University 

สาธารณรฐัเกาหลี

University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

1.  นางสาวณัฐสุชา เลศิวฒันนนท

2.  นางสาวเอรโิกะ อวิาโมะโตะ

3.  นายณัฐพันธ ตนัตวิรวงศ

1.  นางสาวภารว ีพฒันารุงพานชิ

2.  นางสาวธัญสดุา ภรูชิติพิร

1. นางสาวหงสเหม พมิดี

2. นายจิรภัทร อิ่มสําราญ

3. นางสาวธญักาญจน ไพรวงษ

นางสาวมาเรียม ณ ตระกลู

1. Ms.Fumi Miyawaki

2. Ms.Mina Dezaki

3. Ms.Momo Iida

4. Ms.Rika Yamashita

5. Ms.Yuki Hanno

6. Ms.Tomoe Matsunaga

Faculty of Global Communication, University of 

Nagasaki, Siebol ประเทศญ่ีปุน

 ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพนัธ คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ไดจัดกิจกรรม

ตางๆ ตามแผนดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ ดังนี้
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 นกัศึกษาชาวตางประเทศทีเ่ขารวมโครงการแลกเปลีย่นจากมหาวิทยาลยัคูสัญญาระดบัมหาวิทยาลัย ที่

เขารวมโครงการ จํานวน 6 คน ไดแก

1. Mr.Ethan Henry Lockchin

2. Ms.Maria Isabel Casenove

3. Mr.Yoshiharu Tohnishi

4. Ms.Yeh Dhun Li

5. Ms.Nita Ayu Kaetika SARI

6. Ms.Anna Andrea Elisabeth Sjoegren

Regis University ประเทศสหรฐัอเมรกิา

Fort Hays State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา

Aoyama Gakuin University ประเทศญีปุ่น

National Taipei University ประเทศไตหวนั

Indonesian Institute of Arts, Denpasar 

(ISI Denpasar) ประเทศอนิโดนเีซยี

Linnaeus University – Kaimar Campus ประเทศ

สวเีดน

บรรยากาศและการใช�ชีว�ตของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

บรรยากาศและการใชชีวิตของนักศึกษาที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Global Communication, University of 

Nagasaki, Siebol ประเทศญี่ปุน 

บรรยากาศและการใชชีวิตของนักศึกษาที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Department of Culture and Media Education, 

Ludwigsburg University of Education สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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บรรยากาศและการใชชีวิตของนักศึกษาที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Department of Mass Communication, Incheon 

National University สาธารณรัฐเกาหลีใต

บรรยากาศและการใชชีวิตของนักศึกษาที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาแลกเปล่ียน เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2559 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม



• คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

กา
รศึ

กษ
า 

2
5
5
9

60

กิจกรรมด�านว�เทศสัมพันธ�
 ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพนัธ คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ไดจดักจิกรรม

ตางๆ ตามแผนดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ ดังนี้

 1. โครงการ Orientation รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามมหาวิทยาลัยคูสัญญาระดับคณะฯ

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพันธไดจัดการปฐมนิเทศ พรอมบรรยายขั้นตอน

การรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัยคูสัญญาระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 ณ คณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต โดยมีผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  มุทิตาเจริญ เปนผูบรรยาย และ

นักศึกษาที่เขารวมการแลกเปลี่ยนปการศึกษา 2558 เปนตัวแทนเลาเรื่องการใชชีวิตที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษา

ใหความสนใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก
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บรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารย Robert Sharl ระหวางวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2560 ณ คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 2. โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 

Birmingham City University สหราชอาณาจักร

  อาจารยกานตชาต ิเรืองรัตนอมัพร อาจารยประจาํคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน กลุมวชิาภาพยนตร

และภาพถาย ไดรบัเชญิจาก Birmingham City University  เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย (Visiting Professor) 

โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก Erasmus Mundus Mobility การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนระยะสั้นโดย

มีวตัถปุระสงคเพื่อสรางเครอืขายและการเชื่อมตอประสานงานกนัระหวางสองมหาวิทยาลยัอนัจะนาํไปสูความรวมมือ

ทั้งในดานอื่นๆ และในระดับที่สงูยิ่งขึ้นไป ในการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสองมหาวิทยาลัย มีเงื่อนไขการเรียน

การสอนและการทํากิจกรรมที่ตองเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป 

  ในการน้ีทางคณะไดมีโอกาสให Robert Sharl จาก Birmingham City University มาทาํการแลกเปลี่ยนการสอน

ในประเทศไทย ระหวางวันที่ 6 – 9 มีนาคม  2560 ณ คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ในรายวิชา วส.281 การถายภาพ หัวขอ แนวทางการทํางานภาพถายในยุคสมัยใหม และรวมทํา workshop การ

พัฒนาทางเทคโนโลยีที่อาจสงผลตอการออกแบบสื่อสารผานภาพ นอกจากนี้ยังไดรวมกับเทศกาล Flatpack ซึ่งเปน

เทศกาลนําเสนอผลงานดานภาพและการออกแบบ การออกแบบจัดโดยหลายหนวยงานรวมกัน รวมทั้งมหาวิทยาลัย 

Birmingham City University ซึ่งภายในงาน อาจารย Robert Sharl ไดนําเสนอแนวคิดการจัดทํา portfolio ใหกับ

ผูเขารวมงาน และไดแนะนําใหไดรูจักกับผูสรางสรรคผลงานในเทศกาลอีกดวย

  หลงัจากกระบวนการแลกเปลีย่นในประเทศไทยเสร็จสิ้นลง ในชวงวันที่ 21 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 จึง

เปนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนการสอนและทํากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของยังประเทศอังกฤษ เริ่มจากการไดเขา

รวมประชุมกลุมอาจารยดานการออกแบบกับทางโครงการ STEAMhouse ของทางมหาวิทยาลัย Birmingham City 

University ที่ไดรับการสนับสนุนทุนจาก European Regional Development Fund and Arts Council England 

โครงการ STEAMhouse (Science – Technology – Engineer – Art – Mathematics house) เปนโครงที่เปดใหมี

การรวมวิจยั ออกแบบ หรอืนําความรูทางวิชาการมาตอยอดทาํงานในวงการอตุสาหกรรมดานตางๆ ที่จะกอใหเกิดการ

พัฒนา การสรางสรรคผลงานใหมๆ ขึ้น เปนการรวมมือกันระหวางนักคิดในวงวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและนักปฏิบัติซึ่ง

รวมถงึภาคเอกชน โครงการน้ีเปนโครงการทีจ่ะใหทนุในการวิจยัและพฒันาการผลติเพื่อตอบโจทยดงักลาว การพฒันา

ทีเ่กดิขึน้ไมไดเนนแตมิตทิางดานวิทยาศาสตรแตยงัตองการผนวกเอากลไกการออกแบบ ศิลปะและการส่ือสารเขามา
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ประกอบเพื่อใหการออกแบบนั้นมีความครบถวนรอบดาน ส่ือสารและเขาถงึผูคนไดจรงิดวย โครงการ STEAMhouse 

จึงเปนโอกาสอันดีทีอ่าจจะนํามาสูความรวมมอืในการทํางานรวมกันระหวางมหาวทิยาลัยหรือแมแตระหวางประเทศ 

ในการนีไ้ดมีการพูดคุยเบื้องตนถึงแนวคิดการพัฒนาการใชภาพ 360 องศา ซึง่เปนผลงานจบในระดับปริญญาโท

ที่เคยทําไวและถูกนํามาใชประกอบการทําสารคดีเวิ้งนาครเกษม มาพัฒนาตอเพื่อปรับใชอยางจริงจังในอุตสาหกรรม

การออกแบบตอไปและอาจนํามาเขารวมโครงการนี้ในอนาคตอันใกลนี้ได

 การแลกเปลี่ยนในวันที่สองเปดโอกาสใหไดเขารวมสังเกตการทํา workshop ดาน illustration ดวยวิธีการ

ผสมผสานการตัดกระดาษและการใชกระบวนการดิจิตอล โดยวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบการใชกระดาษในการทํารูปทรงสามมิติและนําจัดแสงเงา ถายภาพกอนนําไปประกอบ ตกแตงดวย

กระบวนการดิจิตอลในภายหลัง ในการ workshop นี้ วิทยากรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาโทไดมีโอกาส

ทํางานกลุมเพื่อชวยกันสรางสรรคผลงานสามมิติจากกระดาษในเวลาและอุปกรณที่จํากัดเพื่อฝกกระบวนการความ

คิดสรางสรรค การวางโจทยโดยตั้งกรอบเวลาที่จํากัดเปนวิธีการที่นาสนใจในการฝกใหนักศึกษาไดหัดคิด วิเคราะห

เพื่อแกปญหา

 นอกจากนี้ ยังไดมีโอกาสเขารวมการตรวจกระบวนการคนควาและนําเสนอ ซึ่งเปน module หนึ่งในการเรียน

การสอนระดบัปรญิญาโทของทาง Birmingham City University ที่นกัศึกษาจะตองศึกษาคนควาในประเดน็ที่ตนสนใจ 

ที่เปนงานเฉพาะดานจากนั้นจึงมานําเสนอในกลุมเล็ก ประเด็นสําคัญของการนําเสนอ คือ การเชื่อมโยงนําสิ่งที่ได

คนความาประยุกตใชกับการออกแบบดาน visual งานของตนเอง module นี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดลองคนควา 

คนหาขอมูลและนํามาเชื่อมโยงเขาดวยกัน และการนําเสนอในเชิงการสอนชวยทําใหนักศึกษาตองจัดลําดับความคิด 

ทบทวนและเรยีบเรยีงรายละเอยีดขอมูลเขาดวยกนั ทาํใหนกัศึกษาไดฝกกระบวนการคนควา การคดิ การลาํดบั การ

วิเคราะหและสงัเคราะหที่เปนระบบมากขึ้น กระบวนการนี้ปจจบุนัไดทดลองใชในรายวชิา วส.283 กระบวนการเบื้อง

หลงัการผลติในระบบดจิิตอล เชน การนาํเสนอกลุมเลก็ที่ชวยใหการส่ือสารเปนไปอยางทั่วถงึ การออกแบบการทาํงาน

การนําเสนอที่ตองนําเสนอแบบเปนระบบ มาใชในการเรียนการสอนดวย

 ในวันที่สามเปนการบรรยายใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาโท ในหัวขอการพัฒนาผลงานหลังการศึกษา

ระดบัปรญิญาโท (Development after MA) เนื้อหาการนาํเสนอมุงเนนแนวคดิ การพฒันางานในชวงตนของการศกึษา

ในระดบัปรญิญาโทจนถึงพฒันาการในชวงสุดทายของการเรยีนระดบัปรญิญาโท เพื่อแสดงใหเหน็การเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด และการแกปญหาที่เกิดขึ้นในแตละชวง จนนําไปสูการพัฒนาแนวทางการทํางานและวิธีการใหมๆ ในการ

ทํางานท่ีเปนความพยายามตอบความทาทายของสภาวะการทาํงานภาพถายในปจจบุนัที่ทกุคนสามารถถายรปูไดดวย

เทคโนโลยกีลองและโทรศัพท ในการบรรยายยงัไดกลาวถงึการใชเทคโนโลยกีารถายภาพ 360 องศา ทั้งขอจาํกัด ขอควร

คํานึงถึงและความเปนไปไดตางๆ ที่จะนํามาปรับใชในการนําเสนอเรื่องราวทางสารคดีอีกดวย

 นอกจากนี้ ไดรวมกนัจดั workshop ความเปนไปไดทางเทคโนโลยแีละผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นกบัการออกแบบ 

Visual ซึง่เปนการปรับนําเอาแนวคิดการทํา workshop ที่ใชกับนักศึกษาของคณะวารสารศาสตรในชวงตน

ของการแลกเปลี่ยนมาใชทาํกบันกัศึกษาปรญิญาโทที่ประเทศองักฤษอกีครั้ง จดุประสงคหลกัของการทาํ workshop นี ้

คือ เพื่อกระตุนใหนกัศึกษาพจิารณาถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยทีี่อาจสงผลกับแนวทางการทาํงาน ทั้งดานลบและ

ดานบวก รวมถึงความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยีมาออกแบบการสื่อสาร การนําเสนอ visual แบบใหมๆ การทํา 

workshop รูปแบบนีไ้ดรับความสนใจทัง้จากนักศกึษาในคณะวารสารศาสตรและนักศกึษาในอังกฤษเนือ่งจากเปน 

workshop ที่ชวยกระตุนความคิดและเปดอิสรภาพในการจินตนาการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงทางเทคโนโลยีที่

ปจจุบันนี้มีอยู
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บรรยากาศการแลกเปลี่ยนการสอนและทํากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ Birmingham City University ระหวางวันที่ 21 – 24 

มีนาคม พ.ศ. 2560

 ในวันที่ส่ีเปนการพดูคยุกันเรื่องความเปนไปไดของการทาํ MOU รวมกนัระหวางคณะวารสารศาสตรและส่ือสาร

มวลชนกับทาง Birmingham City University โดยไดรบัเกยีรตจิาก Assistant Dean International Professor Annie 

Lu ใหเขาพบและพูดคุยถึงรายละเอียดในเบื้องตน 
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รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มอบของที่ระลึกแก Mr. Geoffrey 

Davies อาจารยจาก Westminster University

รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝายบริหาร รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท และผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ  

เยี่ยมชมและเจรจาจัดทําความรวมมือทางวิชาการรวมกันกับ Journalism and Media Studies,  Chuo University และ 

Faculty of Sociology, Kyoto Sangyo University ณ ประเทศญี่ปุน (จากซายไปขวา)

การเจรจาเพื่อจัดทําความร�วมมือทางวิชาการระดับคณะกับมหาวิทยาลัยต�างๆ
 1. Westminster University

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 Mr. Geoffrey Davies อาจารยจาก Westminster University เยี่ยมชม

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ระหวางคณะรวมกัน โดยมีรองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะ

วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน และผูชวยศาสตราจารยประไพพศิ มุทติาเจรญิ รองคณบดฝีายวิเทศสัมพนัธ ใหการ

ตอนรับ

 2. Chuo University

  เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ทีมผูบริหารจาก Chuo University ประเทศญ่ีปุน เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมทาง

วิชาการตางๆ ระหวางคณะรวมกัน และเมื่อวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการวิเทศสัมพันธโดย 
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School of Communication and Media College of Social Sciences, Ewha Womans University

Kwang Woon University

รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝายบริหาร รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย รองคณบดี

ฝายวิชาการ รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท และผูชวยศาสตราจารย

ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดเดินทางไปเจรจาจัดทําความรวมมือทางวิชาการรวมกับ 

Journalism and Media Studies, Chuo University  และ Faculty of Sociology, Kyoto Sangyo University ณ 

ประเทศญี่ปุน เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

 3. School of Communication and Media College of Social Sciences, Ewha Womans 

University และ Kwang Woon University ณ สาธารณรัฐเกาหลี

  เมื่อวันที่ 7 – 10 กันยายน 2559 รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝายบริหาร รองศาสตราจารยกัลยกร 

วรกลุลฎัฐานยี รองคณบดีฝายวิชาการ รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท 

และผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เดินทางไปเจรจาจัดทําความรวมมือทาง

วิชาการรวมกับ School of Communication and Media College of Social Sciences, Ewha Womans University 

และ Kwang Woon University ณ สาธารณรัฐเกาหลี และไดลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับ School of 

Communication and Media College of Social Sciences, Ewha Womans University แลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 

2560
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 4. University of Malaga in Spain และ Dr.Phachung, Director General of Royal University 

of Bhutan

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 Dr.Young Woo ผูอํานวยการของสํานักงานเกาหลี ใน University of 

Malaga in Spain และ Dr.Phachung, Director General of Royal University of Bhutan ขอเขาพบคณบดี ทีม

ผูบริหาร และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เพื่อเยี่ยมชมคณะและเจรจาแลก

เปลี่ยนทางวิชาการรวมกัน

 5. School of Journalism and Communication และInstitute for International students, Nanjing 

University

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน รองศาสตราจารยวงหทยั ตนัชวีะวงศ รองคณบดฝีายวางแผน รองศาสตราจารยแอนนา จมุพลเสถยีร 

ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท และผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ได

ตอนรับคณะผูบริหารจาก School of Journalism and Communication และ Institute for International students, 

Nanjing University เยี่ยมชมคณะและเจรจาเรื่องการจัดโครงการแลกเปลียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และความ

รวมมือทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝายบริหาร 

รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ รองคณบดีฝายวางแผน 

และอาจารยญาณศิา บญุประสทิธิ ์รองคณบดฝีายการนักศกึษา 

มอบของที่ระลึกแกผูบริหาร Royal University of Bhutan 

โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.สปุรีดี ฤทธริงค ผูชวยอธกิารบดี

ฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหการตอนรับ

รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน รองศาสตราจารยแอนนา 

จุมพลเสถียร ผ ู อํานวยการโครงการปร ิญญาโท และ

ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝาย

วเิทศสมัพนัธ ใหการตอนรับ Dr.Young Woo ผูอํานวยการของ

สํานักงานเกาหลีใน University of Malaga in Spain
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 6. Faculty of Arts and Social Sciences 

University of Malaya ณ ประเทศมาเลเซีย

  วันที่ 21 – 22 กุมภาพนัธ 2560 รองศาสตราจารย

ก ัลยกร วรก ุลลัฎฐานีย  รองคณบดีฝ ายว ิชาการ 

รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ รองคณบดีฝาย

วางแผน และผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ 

ไดเดนิทางไปประชุมเตรียมความพรอมในการจัดโครงการ

การประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ“Communication and 

Changing Society” รวมกันระหวางคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ Faculty 

of Arts and Social Sciences University of Malaya  ณ ประเทศมาเลเซีย

 7. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Indonesia

  เมือ่วันที่ 28 มีนาคม 2560 คณะผูบริหาร 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 

เยี่ยมชมคณะและเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมกัน 

ณ คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ทาพระจนัทร 

โดยรองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดคีณะ

วารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน รองศาสตราจารย

ปทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝายบริหาร รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท 

ผูชวยศาสตราจารยประไพพศิ มุทิตาเจรญิ รองคณบดฝีายวเิทศสัมพนัธ และอาจารยญาณศิา บญุประสิทธิ์ รองคณบดี

ฝายการนักศึกษา ใหการตอนรับ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�ระหว�างคณาจารย�
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณแกคณาจารย

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ในการเปน Visiting Professor เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชมุ

เกษม ศิริสัมพนัธ คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ศูนยรงัสิต โดยมีผูชวยศาสตราจารยประไพพศิ มทุติาเจรญิ ได

รบัเชญิเปน visiting professor จาก Södertörn University ราชอาณาจกัรสวเีดน และอาจารยกานตชาติ เรอืงรตันอมัพร 

ไดรับเชิญเปน visiting professor จาก Birmingham City University สหราชอาณาจักร
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คณาจารย� นักศึกษาและศิษย�เก�าที่สร�างชื่อเสียงและได�รับรางวัล
 ในปการศึกษา 2559 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มีคณาจารย นักศึกษา และศิษยเกาที่สรางชื่อ

เสียงและไดรับรางวัลเปนจํานวนมาก ดังนี้

 ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได�รับ หน�วยงานที่มอบ

โลเกยีรตยิศ ประเภทศษิยเกาดเีดน 

ประจาํป 2560 เนื่องในโอกาสวนั

สถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ครบรอบปท่ี 83 

รางวลัผูใชภาษาไทยดเีดน เนื่องในวนั

ภาษาไทยแหงชาต ิพ.ศ.2560

รางวลันกัวจิยัรุนใหมดเีดนระดบัคณะ 

ประเภทอาจารย 

- รางวลัประกาศเกยีรตคุิณดาน

การวจิยัจากหนวยงานภายนอก

- รางวลัถายภาพยอดเย่ียม (Best 

Cinematography) จากภาพยนตรเรื่อง 

“ธุดงควตัร” การประกาศผลรางวลั

สุพรรณหงส ครั้งท่ี 26

รางวลัชนะเลศิการประกวดภาพถาย 

หวัขอ “ASEAN Village” จากงาน

นทิรรศการ Chula ASEAN Week 

2016 : We bond as one

รางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 ประเภทการ

อานฟงเสียงระดบัประเทศ

รางวลัชมเชย พรอมโลเกยีรตยิศจาก

การประกวดแนวคิดรายการโทรทัศน

โครงการ “U มี Ideas”

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

กระทรวงวฒันธรรม

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

สมาพนัธภาพยนตรแหงชาติ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ธนาคารธนชาต

บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน)

นางกรรณิกา วริยิะกลุ 

อาจารย ดร.อรสิรา วภิาตะวตั

อาจารยญาณิศา บญุประสิทธิ ์

อาจารยอรุุพงศ รกัษาสัตย

นางสาวปภัสรา เทยีนพดั

นางสาวอจัฉรียา โพธพิพิธิธนากร

ทมี “Owls Shine Production”

ประกอบดวย

- นายพริสม จติเปนธม 

- นายนนปวิธ นพคณุ 

- นางสาวปทมุมา เครื่องธนโชค  

- นายทศันพล เลศิทองไทย
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 ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได�รับ หน�วยงานที่มอบ

รางวลัชนะเลศิการประกวดสารคด ีDoc 

Alert ปท่ี 1 “คุณอยากบอกอะไรกบั

ประเทศไทย”

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การ

ประกวดส่ือหนงัส้ันในโครงการสงเสรมิ

การใชส่ือดจิทัิลอยางสรางสรรคและ

รบัผดิชอบตอสังคม ONDE Film 

Youth Camp

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การ

ประกวดหนงัสัน้ “อยาปลอยใหเหลามา

ลวงเรา”

ไดรบัการคัดเลอืกเปนนกัขาว

แหงอนาคตดเีลศิ และไดรวมฝก

ประสบการณการทํางานดานขาวระดบั

โลก ณ BBC World News ประเทศ

องักฤษ

รางวลับทบรรณาธกิารเกยีรตคุิณ เรื่อง 

“พระราชดาํรสัตอส่ือมวลชน” ตพีมิพ

ในหนงัสอืพมิพมหาวทิยาลยั ฉบับวนัท่ี 

19 – 25 ตลุาคม 2559

วิทยานพินธดเีดน ระดบัปรญิญาโท

ประจาํปการศกึษา 2557 

สาขาสงัคมศาสตร

วิทยานพินธดเีดน ระดบัปรญิญาเอก

ประจาํปการศกึษา 2557 

สาขาสงัคมศาสตร

Doc Alert

กระทรวงดจิทัิลเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

แผนงานส่ือศลิปวฒันธรรม

สรางเสรมิสุขภาพ สํานกังาน

สนบัสนนุการสรางเสรมิสุขภาพ 

(สสส.)

True Visions

สภาการหนงัสือพมิพแหงชาติ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

- นางสาววีรยา วชิยประเสรฐิกลุ 

- นายมนัสพงษ เพง็เพชร 

- นางสาวสุภัค พลูจนัทร

 

- นางสาวปานตะวนั ตรงมณธีรรม 

- นางสาวอยัรินทร ฉายประเสรฐิ 

- นางสาวสิริณัฎฐ ลมิปกาญจนภา

ทมี “Weirdo” ประกอบดวย

- นายวัชรากร ทวทีรพัย 

- นายชาญคเณศ เลก็สมบรูณ 

- นายนพกร จงธรรมคณุ

- นายปญจวิชญ ขอดทอง

-  นางสาวกชพร หงภทัรครีี

นางสาวรสสุคนธ ระนามไธสง

นางสาวทพิวรรณ เมืองเสน

นางสาวพชิญาณ ีภูตระกลู
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ภาพคณาจารย� นักศึกษาและศิษย�เก�าที่สร�างชื่อเสียงและได�รับรางวัล

คุณกรรณิกา วิริยะกุล กรรมการผูจัดการ

หนังสือพิมพไทยโพสต ศิษย เกาคณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ระดับ

ปริญญาตรี ไดรับโลเกยีรตยิศ ประเภทศษิย

เกาดีเดน ประจําป 2560 เนื่องในโอกาสวัน

สถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ครบรอบ

ปที่ 83

อาจารย ดร.อรสิรา วภิาตะวตั อาจารยประจาํกลุมวชิาบริหารการ

สื่อสาร ไดรับรางวัลผูใชภาษาไทยดีเดน เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําป 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม

อาจารยญาณิศา บุญประสิทธิ ์ อาจารยประจํากลุ มวิชา

ประชาสัมพันธ ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ 

ประเภทอาจารย และอาจารยอุรพุงศ รกัษาสัตย อาจารย

ประจํากลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย ไดรับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก เนื่องในวัน

นักวิจัย ประจําป 2559

อาจารยอุรุพงศ รักษาสตัย อาจารยประจาํกลุมวชิาภาพยนตร

และภาพถาย (ดานซาย) ไดรับรางวัลถายภาพยอดเยี่ยม 

(Best Cinematography) จากภาพยนตรเรื่อง “ธุดงควัตร” 

จากการประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส ครั้งที่ 26
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นางสาวอัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร นักศึกษากลุมวิชาวิทยุและ

โทรทัศน ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการอานฟง

เสยีงระดับประเทศ โครงการธนชาต ริเร่ิมเตมิเตม็ เอกลกัษณ

ไทย ครัง้ท่ี 45 ประจาํป 2559 ไดรับทนุการศึกษา พรอมถวย

พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี

ทีม “Owls Shine Production” ประกอบดวย นายพริสม 

จิตเปนธม นายนนปวิธ นพคุณ นางสาวปทุมมา เครื่องธนโชค 

นายทศันพล เลิศทองไทย (จากซายไปขวา) ไดรับรางวัลชมเชย 

พรอมโลเกียรติยศจากการประกวดแนวคิดรายการโทรทัศน

โครงการ “U มี Ideas” บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกุล นายมนัสพงษ เพ็งเพชร และ

นางสาวสุภัค พูลจันทร (จากซายไปขวา) ไดรับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดสารคดี Doc Alert ปที่ 1 “คุณอยากบอกอะไรกับ

ประเทศไทย” จากผลงานสารคดีเรือ่ง “โรงเรียนไมมีขา” ซึง่

มีเนื้อหาสะทอนภาพการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนที่อยู

พืน้ทีช่นบทหางไกลในจังหวัดกาญจนบุร ี ในสภาพพืน้ทีท่ีเ่ปน

อุปสรรคของถนนหนทางที่ไมสะดวกสบาย
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ภาพยนตรส้ันเร่ือง “My Daughter” ผลงานโดยนกัศกึษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ประกอบดวย นางสาวปานตะวนั 

ตรงมณธีรรม นางสาวอยัรินทร ฉายประเสริฐ และนางสาวสริิณฎัฐ ลมิปกาญจนภา ไดรับรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 การประกวด

สือ่หนังสัน้ ในโครงการสงเสรมิการใชสือ่ดจิิทัลอยางสรางสรรคและรับผดิชอบตอสังคม ONDE Film Youth Camp จัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทมี Weirdo ประกอบดวย นายวชัรากร ทวทีรัพย นายชาญคเณศ เลก็สมบูรณ และนายนพกร จงธรรมคณุ ไดรับรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 1 การประกวดหนังสั้น “อยาปลอยใหเหลามาลวงเรา” เพื่อเปนสื่อรณรงคใหกลุมนักดื่มมีความรูความเขาใจถึงอันตราย

และโทษที่เกิดขึ้นเพราะการดืม่สุรา จัดโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.)
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นางสาวกชพร หงภัทรคีรี และนายปญจวิชญ ขอดทอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) ไดรับการคัดเลือกเปน

นกัขาวแหงอนาคตดเีลศิ และไดรับการคดัเลอืกรวมฝกประสบการณการทาํงานดานขาวระดบัโลก ณ BBC World News ประเทศ

อังกฤษ

นางสาวรสสุคนธ ระนามไธสง นกัศึกษากลุมวิชาหนงัสอืพมิพและสิ่งพมิพ (ดานลางคนที่ 2 จากซาย) ไดรับรางวลับทบรรณาธิการ

เกียรติคุณ เรื่อง “พระราชดํารัสตอสื่อมวลชน” ตีพิมพในหนังสือพิมพมหาวิทยาลัย ฉบับวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2559 จัดโดย

สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โดยเขารับรางวัลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
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ผลการดําเนินงานด�านบริหารงานทั่วไป
ด�านการบร�หารงานทั่วไป
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดใหความสําคัญตอการบริหารและการจัดการ เนื่องจากเปนปจจัย

เก้ือหนุนที่สงผลตอการดาํเนนิงานของคณะวารสารศาสตรฯ ดงันี้

  1. พิจารณาจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

  2. กําหนดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารการจัดการ

  3. พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

  4. จดัทาํแผนงานบรหิารคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ใหมสีภาพแวดลอมสะอาด ปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะ

เหมาะสมแกการทํางาน รวมทั้งการใชทรัพยากรอยางคุมคา จัดสภาพแวดลอมใหเปน Green Campus 

  5. กําหนดคาเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

  6. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และรณรงคการประหยัดพลังงาน และทําสื่อเผยแพร

  7. ดําเนินการปรับปรุงบริเวณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสือ่สารมวลชน และอาคารคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน

  8. ดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และเว็บไซต เพื่อ

สารสนเทศคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ระยะที่ 2

  9. พิจารณาการนําเงินไปลงทุนและหาผลประโยชนจากเงินลงทุนคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 10.  จัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ ปรับใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

 11.  ปรับปรุงระเบียบเชาพื้นที่หองสตูดิโอและหองปฏิบัติการตางๆ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media 

Training Center) รวมถึงโรงภาพยนตรคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 12.  สนบัสนนุและใหความสําคญัตอการพฒันาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุวชิาการ โดยการจัดสรร

งบประมาณรายไดของคณะเพื่อ

   - จัดซื้อตํารา เอกสารประกอบการสอน สัมมนาศึกษาดูงาน

   - สนับสนุนการทําวิจัย

   - สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

   - สนับสนุนการผลิตตําราทางวิชาการ

   - สนับสนุนการเดินทางไปเสนอบทความวิชาการทั้งในและตางประเทศ

   - สนับสนุนงานเขียนเพื่อจัดทําวารสารวิชาการ

  13. พัฒนาระบบวิทยุออนไลนทางอินเตอรเน็ตคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

  14. ซอมแซมหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนรูแบบดิจิตอลคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

  15. จัดซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศนระบบดิจิตอลชนิดความคมชัดสูงคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

  16. ปรับปรุงระบบหองเรียนเพื่อตอบสนองสื่อมัลติมีเดียอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต

  17. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหองปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต

  18. ปรับปรุงภูมิทัศนรอบคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต และทาพระจันทร

  19. ติดตั้งฟลมกรองแสงอาคารคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ทาพระจันทร
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กิจกรรมต�างๆ ที่คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชนเข�าร�วมกับมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
รวมพธิบีาํเพญ็พระราชกุศลตกับาตรพระ 100 รปู เนื่องในวาระครบ 100 วนั พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

รวมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

  20. จัดซือ้ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณประจําหองบรรยายคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน เพื่อวางระบบ

โสตทัศนูปกรณและสนับสนุนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

  21. จดัโครงการพฒันาระบบการเรียนรูแบบดจิติอลเพื่อพฒันาระบบการเรยีนรูและฝกปฏบิตังิานจรงิกบัครภุณัฑ

ระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความหลากหลายในสังคม 

รวมวางพานพุมสักการะเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2560
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รวมวางพานพุมเนื่องในวันปรีดี พนมยงค ประจําป 2560

การพัฒนาความรู�และทักษะในว�ชาชีพของบุคลากร
 ในปการศึกษา 2559 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะให

แกคณาจารย และเจาหนาที่ ดังนี้

 1. โครงการเสวนาหัวขอ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบและวิธีการสอนในลักษณะ Active Learning”

 2. สัมมนาหัวขอ “The Future of Communication Career and Education in Thailand”

 3. โครงการสัมมนาดานการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร ประจาํป 2560 เรื่อง “ระบบคณุภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPex)”

 4. ประชมุวิชาการนานาชาต ิเร่ือง “Communication and Changing Society”

 5. สัมมนาวิพากษหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

 6. โครงการประชุมเสวนาคณาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน เรื่อง “นวัตกรรมกับการ

สอนดานการสื่อสาร”

 7. เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณสําหรับคณาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและสือ่สาร

มวลชน ประจําป 2560

 8. อบรม “การปองกันอัคคีภัยและฝกซอมอพยพหนไีฟ คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ทาพระจนัทร 

ประจําป 2559

 9. อบรมเรื่อง “ฝกซอมอพยพหนีไฟคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต ประจําป 2560”

 10.  อบรม “หลักสูตรการดูแลเว็บไซตหลัก” โครงการจางพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการบริหารจัดการและ

ปรับปรุงเว็บไซต คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 11. โครงการเพิม่พนูความรูเรือ่งสทิธปิระโยชนกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 12. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน เรือ่ง “การเขียนหนังสอืราชการและรายงาน

การประชุม”

 13. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร “การใชงานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel 2013 

สําหรับการทํางาน”
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 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนจดัเวทสัีมมนา

“The Future of Communication Career and Education 

in Thailand” ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาชีพสื่อสาร

มวลชนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวารสารบัณฑิต พ.ศ.2561 

และวเิคราะหความตองการบณัฑติจากหนวยงานภาครฐั

และเอกชน โดยมีนักวิชาการและนักวิชาชีพดานสื่อสาร

มวลชนมารวมแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

2559 ณ หองเกษม ศิริสัมพันธ คณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต

โครงการสัมมนาหัวข�อ “The Future of Communication Career and Education in Thailand”



• คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

กา
รศึ

กษ
า 

2
5
5
9

78

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จัด

โครงการสัมมนาดานการจัดการความรู เพื ่อเพิ ่ม

ประสิทธภิาพบคุลากร หวัขอ “ระบบคณุภาพการศึกษา

เพื ่อดําเนินการที ่เป นเลิศ Education Criteria 

for Perfomance Excellence (EdPex) โดยมี

ผูชวยศาสตราจารยเสาวลกัษณ สขุประเสรฐิ ผูอาํนวยการ

สํานักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย

ขอนแกน เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 

ณ หองเกษม ศิริสัมพันธ คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต

โครงการสมัมนาด�านการจดัการความรู�เพ�่อเพ��มประสทิธภิาพบุคลากร ประจําป� 2560 เร�่อง “ระบบคณุภาพ
การศึกษาเพ�่อดําเนินการที่เป�นเลิศ (EdPex)”
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 เมื่อวนัที ่ 6 มิถุนายน 2559 ทีห่องเกษม 

ศิริสัมพันธ คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน 

ศูนยรังสิต ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน 

อาจารยประจํากลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน ใหเกียรติ

เปนวิทยากร โครงการเสวนาคณาจารยประจํา

คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน หัวขอ 

“นวัตกรรมกับการเรียนการสอนดานการสือ่สาร” 

โดยมวีัตถุประสงค  เพื อ่ เป น เวที แลกเป ลี ่ยน

ประสบการณนวัตกรรมกับการเรียนการสอนดาน

การสื่อสาร และนําไปปรับใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนของคณาจารยคณะวารสารศาสตรฯ ในแตละ

รายวิชา

โครงการประชุมเสวนาคณาจารย�ประจําคณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน เร�่อง “นวัตกรรมกับ
การสอนด�านการสื่อสาร”
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 คณะวารสารศาสตร และส ือ่สารมวลชน 

จดัโครงการเสวนาแลกเปลีย่นความรูและประสบการณ

สําหรบัคณาจารยประจาํคณะวารสารศาสตรและส่ือสาร

มวลชน หวัขอ “เทคนคิและวิธีการสอนลกัษณะ Active 

Learning” โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ 

จงวิไลเกษม อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม และ 

อาจารย ดร.นนัทพร วงษเชษฐา รวมเปนวิทยากร เมื่อวนัที ่

31 กรกฎาคม 2560 ณ หองเกษม ศิริสัมพันธ 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต

เสวนาเพ�่อแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�สําหรับคณาจารย�ประจําคณะวารสารศาสตร�และสื่อสาร
มวลชน ประจําป� 2560
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 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต จัดการฝกซอมอพยพ

หนไีฟ ประจาํป 2560 โดยไดรบัเกียรติจากคณุบญุทพิย 

สังขปด และเจาหนาที่งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลเมืองทาโขลง จงัหวดัปทมุธาน ีรวมอาํนวยการ

ฝกซอมและใหความรูเบื้องตนในการปองกันอัคคีภัย

อบรม “การป�องกันอัคคีภัยและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟ  คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน ศูนย�รังสิต 
ประจําป� 2560”
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 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะวารสารศาสตร

และส่ือสารมวลชน ไดรบัเกยีรตจิากนายศภุโชค ผลบญุนําลาภ 

ผูชวยผูบรหิารฝายกองทนุสํารองเลี้ยงชพี บลจ.หลกัทรพัย

จัดการกองทุนกสิกรไทย และคุณอุษา ธนะรงคเจริญ 

ผูชวยผูบริหารงานการตลาด “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เค มาสเตอร พูล ฟนด” รวมบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูน

ความรู เรื ่องสิทธิประโยชนกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพแก

คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

โครงการเพ��มพ�นความรู�เร�่องสิทธิประโยชน�กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวขอ 

“การเขียนหนังสอืราชการและรายงานการประชุม” ณ 

โรงแรมระยองรสีอรท จงัหวัดระยอง โดยไดรบัเกยีรตจิาก

คณุกฤตพิงศ เดชสงจรสั วิทยากรจาก Go2GetOutcome 

Consultant รวมบรรยายพิเศษ ระหวางวันที่ 23 – 25 

มิถุนายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะวารสารศาสตร�และส่ือสารมวลชน เร�อ่ง “การเข�ยนหนังสือราชการและรายงานการประชุม”
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 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ หองปฏิบัติ

การคอมพวิเตอร คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

ไดรับเกียรติจาก คุณชวลัวิทย พูลศรี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) บรรยาย

พิเศษเรื่อง “การใชงานโปรแกรม Microsoft Word และ 

Microsoft Exel 2013 สําหรับการทํางาน” แกบุคลากร

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

โครงการฝ�กอบรมคอมพ�วเตอร� “การใช�งานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Exel 2013 สาํหรบั
การทํางาน”

 รองศาสตราจารย ป ทมา 

สุวรรณภกัด ีรองคณบดฝีายบรหิาร 

นาํคณาจารย นกัศกึษาและเจาหนาที่

รวมโครงการปลกูตนไมเพื่อปรบัปรงุ

ภูม ิทั ศน บริ เ วณโดยรอบคณะ

วารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน 

ศูนยรังสิต ตามนโยบาย Green 

C ampu s  ขอ งมหา ว ิท ย าลั ย

ธรรมศาสตร เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 

2559

โครงการ Green Campus
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กิจกรรมด�านศิลปะ วัฒนธรรม
 ในรอบปการศึกษา 2559 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนโดยคณะกรรมการประชาสัมพนัธและกจิกรรม

พิเศษ ไดดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการสบืสานศาสนาและจรยิธรรม “สวดมนตเดือนละครัง้ เพิม่พลังบวกใหชวีติ” จัดขึ้นรวม 3 ครั้ง 

เม่ือวันท่ี 6 ธนัวาคม 2559 วันที่ 25 มกราคม 2560 และวันที่ 15 กมุภาพนัธ 2560 ณ อาคารปฏบิตักิารส่ือสารมวลชน 

ศูนยรังสิต เพื่อสรางสติ และสมาธิในการทํางานผานการสวดมนต และสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางคณาจารย 

เจาหนาที่และนักศึกษา ซ่ึงกิจกรรมหลกัของโครงการ คอื การสวดมนตออกเสียงพรอมกนัเปนภาษาบาล ีและภาษาไทย

ในทํานองสรภัญญะ ตามดวยการฝกจิตแบบอาณาปานสต ิ(สตทิี่ระลกึรูเปนไปในลมหายใจเขาออก) โดยมีผูเชี่ยวชาญ

จากชมุนุมพทุธศาสตรและประเพณมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มารวมเปนผูนาํสวดมนต และนาํฝกอาณาปานสต ิโดย

มีคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาเขารวมโครงการ
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 2. โครงการสืบสานประเพณีไทย “สรงนํ้าพระปใหมไทย ป พ.ศ.2560” จัดขึ้นในชวงเทศกาลปใหมไทย 

ระหวางวันที่ 3-12 เมษายน 2560 เพื่อรวมกันแสดงความเคารพบชูาตอพระพทุธคณุ แสดงมุทติาจติตอคณาจารย และ

ผูอาวุโสของคณะวารสารศาสตรฯ โดยรปูแบบของกจิกรรมมีความหลากหลาย ตั้งแตการสรงนํ้าพระพทุธรปูที่อญัเชิญ

มาประดษิฐานไว ณ บริเวณชั้นลางของอาคารคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ศูนยรงัสิต นอกจากนี้ มีการกราบ

ขอพร มอบพวงมาลัยใหกับคณาจารย และผูอาวุโสของคณะฯ รวมถึงการแตงกายดวยผาไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนชวย

ยกระดบัจติใจ สรางสีสัน ความสนกุสนาน ความสามัคคแีละการมีสวนรวมใหกับคณาจารย และบคุลากรสายสนบัสนนุ

วิชาการเปนอยางมาก ถือเปนการสบืสานประเพณอีนัดงีามของไทยที่คงไวทั้งคณุคาทางศิลปะและวัฒนธรรม และการ

สรางความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของชาติใหกับคนรุนใหมไดอยางลงตัว
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 3. โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา “ชาววารสารฯ นอมใจ ถวายเทียนพรรษา” จัดขึ้นในชวงเทศกาล

เขาพรรษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

รวมกันจัดขบวนรถแหเทียนพรรษาที่ประดับดวยดอกไมสดอยางประณีตสวยงาม พรอมทั้งจัดเตรียมผาอาบนํ้าฝน 

ชดุหลอดไฟฟา เครื่องสังฆทาน เพื่อนาํไปถวายแดพระภกิษ ุจาํนวน 9 รปู ณ วัดเวฬวัุน ตําบลบางพดู อาํเภอเมือง จงัหวดั

ปทมุธานี  ทัง้น้ีประชาคมวารสารศาสตรฯ ไดรวมกนัแหเทยีนพรรษาและเครือ่งสังฆทานรอบพระอโุบสถของวดัรวมกนั

กบัประชาชนในชมุชนบางสวน ซึง่นอกจากจะเปนกจิกรรมที่มีคุณคาทางจิตใจ ไดรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให

เจรญิรุงเรอืงสบืไปแลว ยงัถอืวาเปนโอกาสอนัดยีิ่งในการสรางสัมพนัธภาพที่ดกีบัวัดและชมุชนใกลเคยีงมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตรอีกดวย
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ผลการดําเนินงานของนักศึกษา
 เพื่อรวมผลักดันพันธกิจของคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชนใหบรรลุเปาหมายในการผลิตบัณฑิต

ที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญดานวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ตลอดจนมีความคิดสรางสรรค มี

คุณธรรม จริยธรรม และมุงทําประโยชนใหสังคม คณะกรรมการนกัศกึษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

(กนวส.) และตัวแทนนักศึกษาทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ไดรวมกันจัดกิจกรรมและสรางสรรคผลงาน

มากมาย ทั้งกิจกรรมที่สรางความสัมพันธภายในคณะ และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

 โครงการ ”วารสารฯ สอนนอง” เปนโครงการที่ตองการใหนักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

ที่สนใจเขารวมโครงการ ไดใชความรูที่ตนไดมาจากการเรียน ไปแบงปนใหกับนองๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่

กําลังเติบโตในยุค Digital ไดเกิดการตระหนักรูถึงประโยชนและภัยจากการใชงานโลกสังคมออนไลน อีกทั้งตองการ

ใหนักศึกษากลุมเปาหมายที่สนใจเขารวมกิจกรรมไดเกิดการตระหนักรูถึงบทบาทของตัวเองในการเปนผูมีจิตอาสาที่

สามารถพฒันาและขบัเคลื่อนสังคมใหเปนไปในทางทศิทางที่ด ีและชวยสรางภมิูคุมกนัใหกบัสงัคม โดยในสวนของรปู

แบบกิจกรรม ของตวัโครงการ “วารสารฯ สอนนอง” เปนการทาํกิจกรรม Workshop ใหกับนกัเรยีนโรงเรยีนวดับางควูดั 

ซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งอยูในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยในชวง 2 ปที่ผานมา ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือ

จากหนวยงานภายนอกเขาไปชวยพัฒนาสภาพแวดลอม รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนอยางตอเนื่อง จนนักเรียนหลายๆ คนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงคนพบศักยภาพ

และความสามารถพิเศษของตัวเอง
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 โครงการ JC Back to School เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีจุดประสงคหลัก เพื่อสราง

ความสัมพนัธอันดรีะหวางคณาจารย เจาหนาที่ และนกัศึกษา รวมถงึการสรางความสามัคคใีนหมูคณะ และเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดนําความรูดานส่ือสารมวลชน มาปรบัใชกบัประสบการณในการทาํงานจรงิ และเรยีนรูการทาํงานรวมกบั

ผูอื่น และในปการศึกษา 2559 นี้ นักศึกษาไดพัฒนาการจัดกิจกรรม โดยใหความสําคัญกับจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น 

โดยนําผลงานของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม สงตอไปยังองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อสรางการเรียนรูรวมกัน อาทิ สงตอ

คลิปสัน้ หัวขอ “การรูเทาทันสือ่ออนไลน” ไปยังสถาบันสือ่เด็กและเยาวชน (สสย.) และสงผลงานการประกวด

ภาพถาย หัวขอ “The Power of Media” มาจัดเปนนิทรรศการแสดงผลงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร และ

สงตอไปยัง พิพิธภัณฑธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
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ผลการดําเนินงานด�านงบประมาณ
งบประมาณ ประจําป� 2559
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชนไดรับงบประมาณสําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559

จาก 4 แหลง คือ

 1. งบประมาณแผนดิน

 2. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน

 3. เงินกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 4. คาธรรมเนียมเงินวิจัยภายนอก / คาธรรมเนียมโครงการอบรม / เงินบริจาค

1. งบประมาณแผนดิน

 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดรับงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ 2559 จํานวนเงิน 

38,651,100 บาท (สามสิบแปดลานหกแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยแบงเปนงบรายจายตามหมวด

ตางๆ ดังตารางและกราฟตามลําดับ ดังนี้

ตารางที่ 1

งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2559 แยกตามหมวดคาใชจาย

  แหลงงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย รวม

      อ่ืนๆ

งบประมาณแผนดิน 20,057,500 1,096,600 - 17,497,000 - 38,651,100
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับกับคาใชจายจริง

งบเงินอุดหนุน

45.27%

งบบุคลากร

51.90%

งบดำเนินการ

2.83%
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ตารางที่ 2

คาใชจายจริงงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559 แยกตามหมวดคาใชจาย

  แหลงงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย รวม

       อ่ืนๆ

งบประมาณแผนดิน 20,057,500 1,094,194.58 - 17,497,000 - 38,648,694.58

หมายเหตุ - งบบุคลากร ไดแก เงินเดือน และคาจางประจํา 

 - งบดําเนินการ ไดแก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

 - งบเงินอุดหนุน ไดแก เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร (คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย) 
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ตารางที่ 3

งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ปงบประมาณ 2559 แยกตามหมวดคาใชจาย

2. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน

 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไดรับงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 จาํนวนเงิน 34,921,000 บาท (สามสิบส่ีลานเกาแสนสองหม่ืนหนึ่งพนับาทถวน) โดยแบงเปนงบประมาณ

รายจายตามหมวดตางๆ ดังตารางและกราฟตามลําดับ ดังนี้ 

 แหลงงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบสวัสดิการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย รวม

       อ่ืนๆ

งบประมาณรายจาย 2,673,900 16,815,800 2,163,000 1,709,200 9,859,100 1,700,000 34,921,000

จากรายไดหนวยงาน 

งบสวัสดิการ

6.19%

งบรายจายอื่นๆ

4.87%

งบเงินอุดหนุน

28.23%

งบลงทุน

4.90%

งบบุคลากร

7.66%

งบดำเนินงาน

48.15%
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ตารางที่ 4

คาใชจายจริงงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ปงบประมาณ 2559 แยกตามหมวดคาใชจาย

 แหลงงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบสวัสดิการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย รวม

       อ่ืนๆ

งบประมาณรายจาย 2,537,240 15,157,057.18 1,711,097.93 2,038,476.07 4,882,478.11 0 26,326,349.29

จากรายไดหนวยงาน 

งบสวัสดิการ

6.50%
งบดำเนินงาน

57.57%

งบเงินอุดหนุน

18.55%

งบลงทุน

7.74%

งบบุคลากร

9.64%
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับกับคาใชจายจริง

หมายเหตุ -  บุคลากร ไดแก เงินเดือนพนักงานเงินรายได และเงินพอกตําแหนงหายาก

 -  งบดําเนินการ ไดแก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

 -  งบสวัสดิการ ไดแก คาสวัสดิการ

 -  งบลงทุน ไดแก คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

 -  งบเงินอุดหนุน ไดแก เงินอุดหนุนทั่วไป

 -  งบรายจายอื่นๆ  ไดแก รายจายอื่นๆ

3. งบเงินกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดรับเงินเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเพื่อเขา

กองทุนคาธรรมเนียมการศกึษาเพือ่การพฒันามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ปงบประมาณ 2559 จาํนวนเงนิ 4,859,022 

บาท (สี่ลานแปดแสนหาหมื่นเกาพันยี่สิบสองบาทถวน)

 แหลงงบประมาณ เงินสะสมยกมา รบัเงินเพื่อสนบัสนนุ ดอกเบี้ย รวม

   การเรยีนการสอน

 เงินกองทนุคาธรรมเนยีม 22,214,051.28 4,859,022 808,246.35 27,881,319.63

 การศกึษาเพื่อการพฒันา 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ตารางที่ 5

เงินกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ 2559

งบบุคลากร

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
งบดำเนินการ งบสวัสดิการ

งบประมาณที่ไดรับ

คาใชจายจริง
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งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย

อื่นๆ
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ตารางที่ 6

คาใชจายจริงจากเงินกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ 2559

 แหลงงบประมาณ กจิกรรมเพ่ือ วสัด/ุครภุณัฑ อื่นๆ รวม

  การเรียนการสอน

 เงินกองทนุคาธรรมเนยีม 862,927 5,866,583.08 340,367 7,069,877.08

 การศกึษาเพ่ือการพฒันา 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

หมายเหต ุ - กจิกรรมเพื่อการเรยีนการสอน ไดแก โครงการพฒันาหนงัสือพมิพฝกปฏิบติั โครงการพฒันาศักยภาพ

  การเรียนรูดวยสือ่สิง่พิมพ โครงการคายกาวแรกสูรังนก โครงการแรกพบคณะวารสารศาสตรฯ 

  โครงการวารสารศาสตรฯ ศึกษาชนบท และอื่นๆ 

 - วัสดุ/ครุภัณฑ ไดแก จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับงานวิชาการ โครงการปรับปรุงหองเรียน 

  MC410, 420 โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการสําหรับงานออกแบบและจัดหนาหนังสือพิมพ โครงการ

  เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบกราฟฟก โครงการจัดซื้ออุปกรณกลอง

  ถายภาพสนบัสนนุการเรยีนการสอนดานการถายภาพ โครงการจัดซ้ืออปุกรณโสตทศันปูกรณสนบัสนนุ

  การเรียนการสอน

 - อื่นๆ ไดแก โครงการถายทาํและจดัฉายภาพยนตรเพื่อบรกิารสังคม โครงการเสวนาวชิาการส่ือในยคุ

  ทุนนิยม

กิจกรรมเพื่อ

การเรียนการสอน 

12.21%

อื่นๆ

4.81%

วัสดุ/ครุภัณฑ

82.98%
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งบประมาณ ประจําป� 2560 
1. งบประมาณแผนดิน

 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดรับงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ 2560 เปนจํานวนเงิน 

30,986,900 บาท (สามสิบลานเกาแสนแปดหมืน่หกพันเการอยบาทถวน) โดยเปนงบเงินอุดหนุน คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ และคาครุภัณฑ ดังนี้

ตารางที่ 7

งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2560 แยกตามหมวดคาใชจาย

 แหลงงบประมาณ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาครุภัณฑ รวม

  งบประมาณแผนดิน 986,900 30,000,000 30,986,900

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

3.18%

คาครุภัณฑ

96.82%
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2. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน

 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดรับงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เปนจํานวนเงิน 97,887,700 บาท (เกาสิบเจ็ดลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยแบงเปน

งบรายจายตามหมวดตางๆ ดังนี้

ตารางที่ 8

งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ปงบประมาณ 2560 แยกตามหมวดคาใชจาย

 แหลงงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบสวัสดิการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย รวม

       อ่ืนๆ

งบประมาณรายจาย 8,535,000 38,680,500 2,550,000 8,456,100 37,674,100 1,992,000 97,887,700

จากรายไดหนวยงาน 

งบดำเนินงาน

39.52%

งบสวัสดิการ

2.60%

งบรายจายอื่นๆ

2.03%

งบเงินอุดหนุน

38.49%

งบลงทุน

8.64%

งบบุคลากร

8.72%
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ผลการดําเนินงานด�านประกันคุณภาพการศึกษา
 คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน มีผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้

   องคประกอบ ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
    ตามตัวบงชี้ สกอ. ตามตัวบงชี้ มธ. ตามตัวบงชี้ทั้งหมด  
    (5 คะแนน) (5 คะแนน) (5 คะแนน) 

 1. การผลิตบัณฑิต 2.95 3.93 3.44

 2. การวิจัย  5.00 3.82 4.53

 3. การบริการวิชาการ 5.00 - 5.00

 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 - 5.00

 5. การบริหารจัดการ 5.00 - 5.00

  รวม  4.06 3.90 4.03

 สําหรับในปการศึกษา 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ไดจัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงรางองคกร (Organizational Profile: OP) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPex) โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศจี  ศิริไกร รองอธิการบดีฝาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาเปนวิทยากร เพื่อใหความรูและวิเคราะหตัวตนของคณะ

วารสารศาสตรฯ ในการจัดทาํโครงรางองคกร (Organizational Profile: OP) และผลลพัธที่ตองการ ที่สะทอนสภาพจรงิ

ของคณะวารสารศาสตรฯ เมือ่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หองเกษม ศิริสัมพันธ คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน ศูนยรังสิต
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แผนการดําเนินงานในอนาคต
 คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ไดกาํหนดแผนดาํเนนิการเพื่อรองรบัการบรหิารงานและสนบัสนนุการ

เรียนการสอนของคณะในปการศึกษา 2560 ดังนี้

ดานกายภาพ/จัดอุปกรณการเรียนการสอน

 -   จัดทําโครงการทางเชื่อมหนีไฟระหวางคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน ทาพระจันทร กับอาคาร

กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดานวิชาการ

  1. สงเสรมิและสนับสนุนการผลติผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ทนัสมัยสอดคลองกบันโยบายรฐับาล (ตาม

โมเดลประเทศไทย 4.0) โดยจัดทําโครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน/องคกร

  2. จดัโครงการเจรจาธรุกจิเพือ่สรางเครือขายกับสถาบนัและมหาวทิยาลยัตางๆ ในอาเซยีนและเอเชีย รวมทั้ง

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอนทางดานสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  3. พัฒนาทักษะและศักยภาพความเปนอาจารย โดยจัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะความเปน

อาจารย

  4. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต Life Long Learning และมุงสูความเปนนานาชาติ

   - โดยจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรไปสูความเปนนานาชาติ 

   - โครงการ Work shop การออกแบบและปรบัปรงุ/ทบทวนหลกัสูตรใหเปนไปตามแนวทาง GREATS และ 

Active learning

  5. สนับสนุนและสงเสริมการสอน Active Learning โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณการสอนแบบ 

Active Learning 

  6. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนกัศกึษาไดปฏบิตัจิรงิและนาํไปประยกุตใชใหเกดิประโยชน

ตอชุมชนและสังคม โดยจัดโครงการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานดานสื่อสารมวลชนที่ภาครัฐและเอกชน 

  7. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย โดยจัดโครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทย

  8. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ โดยจัดทํา MOU ดานการ

เรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ

  9. สรางเครอืขายความรวมมือทางวิชาการและวจิยักบัมหาวทิยาลยัหรอืภาคภีายนอก เพือ่สรางความเขมแขง็

ทางวิชาการและวิจยั หรอืถายทอดองคความรูสูชมุชนและสังคม โดยจดัโครงการความรวมมือทางวชิาการหรอืวจิยักบั

คณะสายสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยหรือภาคีภายนอก

 10. สงเสรมิใหมีการบรูณาการการใหบรกิารวิชาการ วิจยั แกชมุชนสังคม โดยจดัโครงการใหบรกิารองคความ

รูที่คณะเชี่ยวชาญแกชุมชนและสังคม 
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ดานการบริหารและการจัดการ

  1. พฒันาศักยภาพของบคุลากรอยางตอเน่ือง โดยจดัโครงการจดัทาํแผนพฒันาบคุลากรของคณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน

  2. พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน

  3. สนับสนุนการเพิ่มพนูความรูทางภาษาองักฤษใหกบับคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน

  4. สรางระบบและกลไกในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอมและประหยดัพลงังาน โดยจดั 

   - โครงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน

   - โครงการเก่ียวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอมในการทาํงานของสถานประกอบกิจการ

  5. จดัโครงการอบรมปองกันอคัคภัียและฝกซอมอพยพการหนไีฟอาคารคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

ศูนยรังสิต และทาพระจันทร

  6. พฒันาการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยนืดวยการแสวงหารายไดและบรหิารทรพัยสิน โดยจดัโครงการจดัทาํแผน

กลยุทธทางการเงินของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

  7. จัดโครงการอบรมบุคลากรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx) 

  8. จัดทําสื่อตางๆ เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรการใชประโยชนพื้นที่คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนให

คุมคา
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คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ที่ปร�กษา
 รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

ประธานคณะกรรมการ
 รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝายบริหาร

กรรมการ
 1. รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ รองคณบดีฝายวางแผน

 2. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

 3. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล ปนโต ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ

 4. อาจารยญาณิศา บุญประสิทธิ์ ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา

 5. อาจารยกานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

 6. อาจารยพรรณวดี ประยงค

 7. อาจารยถมทอง ทองนอก

 8. อาจารยนิชคุณ ตุวพลางกูร

 9. นางสาวหรรษา วงศธรรมกูล 

 10. นางสาวอมราลักษณ ภูวไนยวีรพงศ

 11. นางสาวธารารัตน พรหมบุบผา 

 12. นายธนบดี ศรีพันธุวงศ  

 13. นางปยาพัชร คนชม

 14. นายประภากร นนทลักษณ

 15. นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล

 16. นางประภาพรรณ เรืองศรี

 17. นายอุเทน หนอคํา

 18. นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ

 19. นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย

กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวเพ็ญพักตร สุนทรกิจจารักษา

กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ
 1. นางสาวบุรณดา ถาวรเศรษฐกิจ

 2. นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย






