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สาร



สารจาก
อธิการบดี

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มีผลงาน
ความก้าวหน้าอันเป็นส่วน
สำาคัญในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สู่ความเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับโลก

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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	 คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน	เป็นหนึง่ใน
คณะวิชาด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว ่า	 6	 ทศวรรษ	 มีผลงาน																		
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็น															
ด้านวิชาการ	 ด้านการวิจัย	 ด้านการบริการสังคม	 และ							
ด้านความเป็นนานาชาต	ิอนัเป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่น
นโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งสู่
ความเป ็นสถาบันการศึกษาระดับโลก	 เห็นได ้จาก																		
ผลงานของคณะฯ	 ในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ										
ทกุระดับทัง้ปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	ออกไป
ประกอบอาชีพและรับใช้สังคม	รวมทั้งผลงานทางวิชาการ
และวจิยัของคณาจารย์ทีเ่สรมิสร้างองค์ความรูด้้านศาสตร์
แห่งสื่อและการสื่อสารของประเทศ	 และผลงานของ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี	
	 ในนามของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ขอแสดงความ
ยินดีและชื่นชมในผลงานและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ของคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน	และขออวยพร
ให้คณะฯ	ตลอดจนผูบ้รหิาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	นกัศกึษา	
และศษิย์เก่า	ประสบความส�าเรจ็และมีความเจรญิก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นไป



สารจาก
คณบดี

ท่ามกลางบริบททางเทคโนโลยี สื่อ 
และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ 
ทั้งในด้านการเรียนการสอน 
วิชาการ การวิจัย การบริหารงาน 
และบทบาทต่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

คณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
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	 นับเป็นระยะเวลากว่า	 6	 ทศวรรษแล้ว	 ที	่											
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 ได้ผลิตบัณฑิต
เพือ่รบัใช้สงัคมในด้านวชิาชพีการสือ่สาร	มผีลงานเป็นที่
ประจักษ์ทั้งในด้านวิชาการ	 การวิจัย	 และการบริการ
สังคมอย่างกว้างขวาง	 อันเป็นผลมาจากความร่วมแรง
ร่วมใจของทุกฝ่ายในการน�าคณะฯ	 สู ่ความเป็นเลิศ										
ในทุกๆ	ด้าน
	 ท่ามกลางบรบิททางเทคโนโลย	ีสือ่	และการสือ่สาร
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมากในปัจจบุนั	คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน	 จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อ
รบัมอืกบัความท้าทายใหม่ๆ	ทัง้ในด้านการเรยีนการสอน	
วิชาการ	การวิจัย	การบริหารงาน	และบทบาทต่อสังคม
ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นน�าของประเทศในด้าน
ศาสตร์แห่งสื่อและการสื่อสาร	 สู ่เป้าหมายตามแนว
ยทุธศาสตร์หลกัของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ในการผลิต
บณัฑติยคุใหม่ทีม่คีวามเป็นผูน้�า	มคีวามพร้อมด้วยทกัษะ
และความรู้ความสามารถ	 ผ่านการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ด้านสื่อ
และการส่ือสาร	 การสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตและ						
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ	 ควบคู	่
ไปกับการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับสถาบนัการศกึษา	

ตลอดจนองค์กรภาควิชาชีพภายนอก	 ทั้งในและ														
ต่างประเทศ	และสร้างความร่วมมอืกบัเครอืข่ายศษิย์เก่า
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
	 ในโอกาสนี้	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน	 จะยังคงมุ่งม่ันด�าเนินงานตามพันธกิจ	 เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้	 เพื่อสร้างชื่อเสียง
และการยอมรับที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติต่อไป



สารจาก
นายกสมาคม
วารสารศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน ได้ร่วมกันผลักดันบุคลากร
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งนวัตกรรม
และการวิจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศออกสู่สังคมไทย 

นายเขมทัตต์ พลเดช
นายกสมาคมวารสารศาสตร์

ธรรมศาสตร์
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	 รอบปี	2560	จนถึงครึง่ปีแรกของ	2561	เราได้เหน็
กระแสการใช้สือ่ใหม่ในสงัคมไทยมากขึน้เร่ือยๆ	โดยเฉพาะ
สื่อส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บนหลากหลาย
แพลตฟอร์ม	ขณะเดียวกับที่สังเกตเห็นความถี่ในการส่ง
ข้อความส่ือสารมากข้ึน	 ก็ได้เห็นว่าการสื่อสารดังกล่าว					
มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง	 และไม่ถูกต้อง	 หลายคร้ังมีความ
รุนแรงและการน�าเสนอประเด็นอันกระทบอัตลักษณ์			
วถีิชวีติ	และความคดิความเชือ่	ซึง่ตัง้อยูบ่นรากฐานอันดงีาม
ของสังคม
	 ภาคการศึกษาจึงมิได้มีหน้าที่เพียงบ่มเพาะให้
นกัศกึษาเข้าใจหรือรูท้นัสือ่เท่านัน้	ทว่าส�าหรบัการศกึษา
แบบใหม่ยงัเป็นบนัไดทีจ่ะต่อยอดความรูอ้นัถ่องแท้ด้วย
ความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการ	ตลอดจนกระบวนการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสจริงผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ	
	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนซ่ึงก�าลัง
เผชญิกบัความท้าทายดงักล่าวสามารถปรบัตวัและรบัมอืกับ
การปรบัเปลีย่นวธีิการเรยีนการสอนได้อย่างดีและทันท่วงท	ี
ผมเห็นความตั้งใจในการพัฒนาระบบความคิดทั้งของ
อาจารย์และนักศึกษาให้เท่าทันเพื่อรับมือกับช่วงการ
เปลีย่นผ่านของบรบิททางสงัคมและการส่ือสารซ่ึงซับซ้อน

และมีการแข่งขันสูงได้ชัดเจน	 ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการท�าเวิร์คช็อปต่างๆ	
	 ในโอกาสครบรอบวนัสถาปนาคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี	้								
ผมขออ�านวยพรให้ท่านคณบด	ีคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ
ของคณะ	 คณาจารย์	 เจ ้าหน้าท่ี	 รวมถึงนักศึกษา															
คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชนได้ร่วมกนัผลกัดนั
บุคลากรที่มีคุณภาพ	รวมทั้งนวัตกรรมและการวิจัยด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศออกสูส่งัคมไทย	เพือ่เป็นแบบอย่าง
ของการศึกษาท่ีเริ่มต้นจากภาควิชาการ	 ทว่าได้ขยาย
เช่ือมโยงไปสู่โลกของการท�างานจริงในภาคธุรกิจและ
สังคม	 เพื่อมีส่วนส�าคัญในการสร้างสรรค์สื่อสารมวลชน
ที่มีคุณภาพของไทยในอนาคต	



สารจาก
ประธาน
คณะกรรมการ
นักศึกษา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน จึงมีการพัฒนาให้ทัน
ยุคสมัยและบริบทของสังคมอยู่เสมอ 
แต่สิ่งที่ยังคงอยู่และไม่เปลี่ยนแปลง
คือ จรรยาบรรณและหน้าที่ของ
นักสื่อสารมวลชนที่ดี 

นายจิรภัทร สัญชัยศิริกูล
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ประจำาปีการศึกษา 2560
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	 “หากเราไม่ก้าวไปข้างหน้า	 เท่ากับเราก�าลังก้าว
ถอยหลังอยู่”	 ค�ากล่าวน้ีมักได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ	
เพราะปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีได้พัฒนาโลก
อย่างก้าวกระโดด	 ไม่เว้นกระทั่งการติดต่อส่ือสารที่ม	ี					
การเปลีย่นแปลงพฒันา	และพร้อมทีจ่ะสร้างประวตัศิาสตร์
แห่งววิฒันาการการสือ่สารอย่างไม่จบสิน้	คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน	 จึงมีการพัฒนาให้ทันยุคสมัยและ
บรบิทของสงัคมอยูเ่สมอ	แต่สิง่ทีย่งัคงอยูแ่ละไม่เปลีย่นแปลง
คือ	 จรรยาบรรณและหน้าที่ของนักส่ือสารมวลชนที่ดี						
ซึ่งคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมุ่งเน้นที่จะ
สอนนักศึกษาให้เห็นถึงความส�าคัญของเรื่องดังกล่าว							
ดังจะเห็นได้จากการเรียนการสอนทุกวิชา	 เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีจรรยาบรรณ	 และเป็นประโยชน์	
ต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต	
	 นอกจากการศกึษาด้านวชิาการแล้ว	คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	ยังคง
รับช่วงต่อจากคณะกรรมการนักศึกษาฯ	 ชุดที่ผ่านมา							
ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาให	้							
เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว	้								
รวมไปถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
แต่ละชัน้ปี	และบคุลากรของคณะวารสารศาสตร์ฯ	อีกด้วย

	 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ
สือ่สารมวลชน	ขอกล่าวขอบพระคณุคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	
นักศึกษาทุกชั้นปี	ครอบครัว	รวมถึงบุคลากรทุกท่านที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันและสนับสนุนกิจกรรม
โครงการต่างๆ	 ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา												
คณะกรรมการนักศึกษาฯ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม					
ที่ เกิดขึ้นจากความร ่วมมือทั้ งแรงกายแรงใจจาก															
ทุกภาคส่วน	จะหล่อหลอมให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้
เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป



ประวัติคณะ

รายงานประจำาปี ปีการศึกษา 256008

	 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน	ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ. 2497 

เริม่จากการเป็นแผนกวารสารศาสตร์	สังกดัคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกในประเทศไทยทีเ่ปิดสอนวชิาการสาขา

วารสารศาสตร์ในระดับปริญญาตรี	ในปี	พ.ศ. 2509	สภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 เปิดการศึกษา

วิชาการหนังสือพิมพ์	 ภาคค�่า	 ขึ้น	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมวิทยฐานะของ									

นกัหนงัสอืพมิพ์อาชีพให้สงูขึน้	รวมทัง้พฒันาการสือ่สารมวลชนทางด้าน

หนังสือพิมพ์และขยายบริการการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 โดยมี

หลักสูตรการศึกษา	3	ปี	ต่อมาในปี	พ.ศ. 2512	มีการปรับปรุงการศึกษา

ภาคค�่าของแผนกวารสารศาสตร์ใหม่	 โดยระงับการรับสมัครเข้าศึกษา

วิชาการหนังสือพิมพ์ภาคค�่า	 และเปิดสอนระดับปริญญาตรีแทนในปี								

การศึกษา	2512	โดยใช้เวลาในการศึกษา	6	ปี		
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	 ในปี	พ.ศ. 2513	 การศึกษาด้านวารสารศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ	 จึงได้มีการยกฐานะ					

แผนกวารสารศาสตร์	ข้ึนมาเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน	และในปี	พ.ศ.	2522	การศึกษา

ในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว	จึงได้มีการขอยกฐานะแผนกอิสระ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 ขึ้นเป็น	 “คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน”	 ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 เป็นต้นมา	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 ได้มีการเปิดหลักสูตรและพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสื่อและการสื่อสารตลอดเวลา	ดังนี้

 เหตุการณ์ส�าคัญ

    ปี พ.ศ. 2525 	 	 เปิดหลกัสตูรการศกึษาระดับปรญิญาโท	สาขาวชิาส่ือสารมวลชน	(MA)

    ปี พ.ศ. 2541  	 เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารส่ือสาร

มวลชน	(MCA)

    ปี พ.ศ. 2542  	 เปิดหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาเอก	สาขาวิชาสือ่สารมวลชน	และ														

ได้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรเป็น	สาขาวชิาสือ่สารวทิยา	เมือ่ปีการศกึษา	2559

    ปี พ.ศ. 2543		 	 เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาการสื่อสารภาครัฐและ

เอกชน	(MCM)	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2547	ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น	สาขา

การจดัการสือ่สารภาครฐัและเอกชน	และในปี	พ.ศ.	2549	ได้ปรบัปรงุ

หลักสูตรเป็น	สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

    ปี พ.ศ. 2549	 	 เปิดการสอนระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา	(ภาคภาษา

อังกฤษ)	(B.J.M.)	

	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน	มกีารพฒันาในด้านการเรยีนการสอน

วิชาการและวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม	 ท้ังในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน	 ห้องปฏิบัติการ												

การผลติผลงานทางวชิาการและวจิยั	รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพของคณาจารย์	ตลอดจนบคุลากรสายสนบัสนนุ

วิชาการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป
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โครงสราง
องคกร



คณบดี
กรรมการ

ประจำคณะ

รองคณบดี
ฝายบริหาร

ผูชวยคณบดี
ฝายสื่อสาร

องคกร

ผูชวยคณบดี
ฝายบริการ
การศึกษา

ผูอำนวยการ
บริหารโครงการ
บริการสังคม

ผูอำนวยการ
โครงการ

ปริญญาเอก

นายสถานีวิทยุ
กระจายเสียง มธ.

สำนักงานเลขานุการคณะ

- งานบริหารและธุรการ
-  งานบริการการศึกษา
 และวิชาการ
- งานคลังและพัสดุ
-  งานเทคโนโลยี
 และโสตทัศนศึกษา

-  กลุมวิชาบริหารการส่ือสาร
- กลุมวิชาหนังสือพิมพ
 และสิ่งพิมพ
- กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน
- กลุมวิชาประชาสัมพันธ
- กลุมวิชาโฆษณา
- กลุมวิชาภาพยนตร
 และภาพถาย

กลุมวิชาหลักสูตรปริญญาตรี

ผูอำนวยการ
โครงการ

ปริญญาโท         
(MA, MCA, 

MCM)

ผูอำนวยการ
โครงการ

ปริญญาตรี
ภาคภาษา
อังกฤษ
(B.J.M.)

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

รองคณบดี
ฝายวิจัย

ผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา

สถานีวิทยุ มธ.

เลขานุการคณะ

งานบริหารและ
ธุรการ

หมวดสารบรรณและ
ประชาสัมพันธ

หมวดอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

หมวดบริหารงานบุคคล

หมวดวิเคราะห
นโยบายและแผน
และงบประมาณ

หมวดอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 
ทาพระจันทร

หมวดปริญญาตรี
ภาคภาษาอังกฤษ

หมวดจัดซื้อจัดจาง
พัสดุภาครัฐ

หมวดบริการ
สื่อโสตทัศนูปกรณ

หมวดบัณฑิตศึกษา

หมวดประกันคุณภาพ
การศึกษา

หมวดบริหารงานพัสดุ

หมวดวิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธ

การบริหารการเงิน

หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดเทคนิควิศวกรรม

หมวดสงเสริมและ
ผลิตสื่อโสตทัศน

หมวดบัญชี

หมวดปริญญาตรี หมวดการเงิน หมวดบริหาร

งานบริการการศึกษา
และวิชาการ

งานคลัง
และพัสดุ

งานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนศึกษา

รองคณบดี
ฝายวางแผน
และพัฒนา

รองคณบดี
ฝายการนักศึกษา

และศิษยเกา
สัมพันธ

โครงสราง
องคกร

โครงสรางการแบงหนวยงานภายในสำนักงานเลขานุการ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

12 รายงานประจำาปี ปีการศึกษา 2560



คณบดี
กรรมการ

ประจำคณะ

รองคณบดี
ฝายบริหาร

ผูชวยคณบดี
ฝายสื่อสาร

องคกร

ผูชวยคณบดี
ฝายบริการ
การศึกษา

ผูอำนวยการ
บริหารโครงการ
บริการสังคม

ผูอำนวยการ
โครงการ

ปริญญาเอก

นายสถานีวิทยุ
กระจายเสียง มธ.

สำนักงานเลขานุการคณะ

- งานบริหารและธุรการ
-  งานบริการการศึกษา
 และวิชาการ
- งานคลังและพัสดุ
-  งานเทคโนโลยี
 และโสตทัศนศึกษา

-  กลุมวิชาบริหารการส่ือสาร
- กลุมวิชาหนังสือพิมพ
 และสิ่งพิมพ
- กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน
- กลุมวิชาประชาสัมพันธ
- กลุมวิชาโฆษณา
- กลุมวิชาภาพยนตร
 และภาพถาย

กลุมวิชาหลักสูตรปริญญาตรี

ผูอำนวยการ
โครงการ

ปริญญาโท         
(MA, MCA, 

MCM)

ผูอำนวยการ
โครงการ

ปริญญาตรี
ภาคภาษา
อังกฤษ
(B.J.M.)

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

รองคณบดี
ฝายวิจัย

ผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

สถานีวิทยุ มธ.

เลขานุการคณะ

งานบริหารและ
ธุรการ

หมวดสารบรรณและ
ประชาสัมพันธ

หมวดอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

หมวดบริหารงานบุคคล

หมวดวิเคราะห
นโยบายและแผน
และงบประมาณ

หมวดอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 
ทาพระจันทร

หมวดปริญญาตรี
ภาคภาษาอังกฤษ

หมวดจัดซื้อจัดจาง
พัสดุภาครัฐ

หมวดบริการ
สื่อโสตทัศนูปกรณ

หมวดบัณฑิตศึกษา

หมวดประกันคุณภาพ
การศึกษา

หมวดบริหารงานพัสดุ

หมวดวิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธ

การบริหารการเงิน

หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดเทคนิควิศวกรรม

หมวดสงเสริมและ
ผลิตสื่อโสตทัศน

หมวดบัญชี

หมวดปริญญาตรี หมวดการเงิน หมวดบริหาร

งานบริการการศึกษา
และวิชาการ

งานคลัง
และพัสดุ

งานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนศึกษา

รองคณบดี
ฝายวางแผน
และพัฒนา

รองคณบดี
ฝายการนักศึกษา

และศิษยเกา
สัมพันธ

โครงสราง
องคกร

โครงสรางการแบงหนวยงานภายในสำนักงานเลขานุการ
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รายนาม
ผูบริหาร
และบุคลากร



รายนาม
คณบดี

รายนาม
คณะกรรมการประจำคณะ

อาจารย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ
หัวหนาแผนกอิสระ (พ.ศ. 2514 - 2517) 

รองศาสตราจารย ดร.สมควร กวียะ 
หัวหนาแผนกอิสระ (พ.ศ. 2517 - 2522)

รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก 
(พ.ศ. 2522 - 2526)

ศาสตราจารยสุธี นาทวรทัต
รักษาการในตําแหนงคณบดี (พ.ศ. 2526 - 2527) 

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ปญญาลักษณ 
(พ.ศ. 2527 - 2529)

รองศาสตราจารย ดร.เสรี วงษมณฑา 
(พ.ศ. 2529 - 2531)

ศาสตราจารย ดร.บุญรักษ บุญญะเขตมาลา
(พ.ศ. 2531 - 2534)

รองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข 
(พ.ศ. 2534 - 2537)

รองศาสตราจารย ดร.สุรัตน เมธีกุล 
(พ.ศ. 2537 - 2540)

รองศาสตราจารยปยกุล เลาวัณยศิริ  
(พ.ศ. 2540 - 2546)

ผูชวยศาสตราจารยธนัญญา เชรษฐา
(พ.ศ. 2546 - 2549)

รองศาสตราจารยมาลี บุญศิริพันธ 
(พ.ศ. 2549 - 2551)

รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช 
(พ.ศ. 2551 - 2554)

  รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช 
       (พ.ศ. 2555 - 2560)

             ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ
            (พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน)

ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ
คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

กรรมการ 
นายมานิจ สุขสมจิตร 
ผูทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัตต พลเดช
ผูทรงคุณวุฒิ 
นางศศิกร ฉันทเศรษฐ
ผูทรงคุณวุฒิ 
นางมาลี กิตติพงศไพศาล
ผูทรงคุณวุฒิ
นางสาวจุฑารัตน วิบูลสมัย 
ผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย ดร.สุรัตน เมธีกุล
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพล ภูรัต
ผูทรงคุณวุฒิ
นายตรี บุญเจือ
ผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช 
รองคณบดีฝายวิจัย 

เลขานุการ
นายธนบดี ศรีพันธุวงศ
เลขานุการคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน 

ผูชวยเลขานุการ
นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล
นางธิมาพร ดิษรัก 
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รายนาม
คณบดี

รายนาม
คณะกรรมการประจำคณะ

อาจารย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ
หัวหนาแผนกอิสระ (พ.ศ. 2514 - 2517) 

รองศาสตราจารย ดร.สมควร กวียะ 
หัวหนาแผนกอิสระ (พ.ศ. 2517 - 2522)

รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก 
(พ.ศ. 2522 - 2526)

ศาสตราจารยสุธี นาทวรทัต
รักษาการในตําแหนงคณบดี (พ.ศ. 2526 - 2527) 

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ปญญาลักษณ 
(พ.ศ. 2527 - 2529)

รองศาสตราจารย ดร.เสรี วงษมณฑา 
(พ.ศ. 2529 - 2531)

ศาสตราจารย ดร.บุญรักษ บุญญะเขตมาลา
(พ.ศ. 2531 - 2534)

รองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข 
(พ.ศ. 2534 - 2537)

รองศาสตราจารย ดร.สุรัตน เมธีกุล 
(พ.ศ. 2537 - 2540)

รองศาสตราจารยปยกุล เลาวัณยศิริ  
(พ.ศ. 2540 - 2546)

ผูชวยศาสตราจารยธนัญญา เชรษฐา
(พ.ศ. 2546 - 2549)

รองศาสตราจารยมาลี บุญศิริพันธ 
(พ.ศ. 2549 - 2551)

รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช 
(พ.ศ. 2551 - 2554)

  รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช 
       (พ.ศ. 2555 - 2560)

             ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ
            (พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน)

ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ
คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

กรรมการ 
นายมานิจ สุขสมจิตร 
ผูทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัตต พลเดช
ผูทรงคุณวุฒิ 
นางศศิกร ฉันทเศรษฐ
ผูทรงคุณวุฒิ 
นางมาลี กิตติพงศไพศาล
ผูทรงคุณวุฒิ
นางสาวจุฑารัตน วิบูลสมัย 
ผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย ดร.สุรัตน เมธีกุล
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพล ภูรัต
ผูทรงคุณวุฒิ
นายตรี บุญเจือ
ผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช 
รองคณบดีฝายวิจัย 

เลขานุการ
นายธนบดี ศรีพันธุวงศ
เลขานุการคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน 

ผูชวยเลขานุการ
นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล
นางธิมาพร ดิษรัก 
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1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ
 คณบดี

2. อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช
 รองคณบดีฝายบริหาร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 รองคณบดีฝายวิชาการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
 รองคณบดีฝายวิจัย

5. ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

6. ผูชวยศาสตราจารยญาณิศา บุญประสิทธิ์
 รองคณบดีฝายการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

7. อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม
 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8. อาจารยพรรณวดี ประยงค
 ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร

1. รองศาสตราจารยนฤมล ปนโต
 หัวหนากลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว
 หัวหนากลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

3. รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
 หัวหนากลุมวิชาโฆษณา

4. อาจารย ดร.นันทพร วงษเชษฐา
 หัวหนากลุมวิชาบริหารการสื่อสาร

5. อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม
 หัวหนากลุมวิชาประชาสัมพันธ

6. ผูชวยศาสตราจารยจักรวาล นิลธำรงค
 หัวหนากลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย

9. อาจารยนิชคุณ ตุวพลางกูร
 ผูชวยคณบดีฝายบริการการศึกษา

10. รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
 ผูอำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธูปแกว
 ผูอำนวยการโครงการปริญญาเอก

12. อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช
 ผูอำนวยการโครงการปริญญาโท

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ
 ผูอำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

14. นายธนบดี ศรีพันธุวงศ
 ผูรักษาการในตำแหนงเลขานุการคณะวารสารศาสตร
 และสื่อสารมวลชน

15. นายไพโรจน กลิ่นเกษร
 นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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2. อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช
 รองคณบดีฝายบริหาร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 รองคณบดีฝายวิชาการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
 รองคณบดีฝายวิจัย

5. ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

6. ผูชวยศาสตราจารยญาณิศา บุญประสิทธิ์
 รองคณบดีฝายการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

7. อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม
 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8. อาจารยพรรณวดี ประยงค
 ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร

1. รองศาสตราจารยนฤมล ปนโต
 หัวหนากลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว
 หัวหนากลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

3. รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
 หัวหนากลุมวิชาโฆษณา

4. อาจารย ดร.นันทพร วงษเชษฐา
 หัวหนากลุมวิชาบริหารการสื่อสาร

5. อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม
 หัวหนากลุมวิชาประชาสัมพันธ

6. ผูชวยศาสตราจารยจักรวาล นิลธำรงค
 หัวหนากลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย

9. อาจารยนิชคุณ ตุวพลางกูร
 ผูชวยคณบดีฝายบริการการศึกษา

10. รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
 ผูอำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธูปแกว
 ผูอำนวยการโครงการปริญญาเอก

12. อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช
 ผูอำนวยการโครงการปริญญาโท

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ
 ผูอำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

14. นายธนบดี ศรีพันธุวงศ
 ผูรักษาการในตำแหนงเลขานุการคณะวารสารศาสตร
 และสื่อสารมวลชน

15. นายไพโรจน กลิ่นเกษร
 นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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รายนาม
คณาจารย

กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร
1.  ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
3.  ผูชวยศาสตราจารยพยุรี ชาญณรงค
4.  อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช 
5.  อาจารย ดร.พีรยุทธ โอรพันธ
6.  อาจารย ดร.นันทพร วงษเชษฐา
7.  อาจารย ดร.อุษา รุงโรจนการคา

กลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
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

กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน
1.  รองศาสตราจารย ดร.สมสุข หินวิมาน 
2.  รองศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
3.  รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
4.  รองศาสตราจารยนฤมล ปนโต
5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
6.  ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
7.  ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
8.  ผูชวยศาสตราจารยพรชัย ฉันตวิเศษลักษณ

กลุมวิชาประชาสัมพันธ
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ 
2.  ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ 
3.  ผูชวยศาสตราจารยญาณิศา บุญประสิทธิ์
4.  อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม
5.  อาจารยดวงแกว เธียรสวัสดิ์กิจ
6.  อาจารยพรรณวดี ประยงค

กลุมวิชาโฆษณา
1.  รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช
2.  รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร 
3.  รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ 
4.  รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย 
5.  รองศาสตราจารยสมัชชนันท เอกปญญากุล
6.  อาจารยมนตศักดิ์ ชัยวีระเดช
7.  อาจารยนิชคุณ ตุวพลางกูร

กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย
1.  รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี 
2.  ผูชวยศาสตราจารยจักรวาล นิลธำรงค
3.  อาจารยวารี ฉัตรอุดมผล
4.  อาจารยอนงคนาฏ รัศมีเวียงชัย
5.  อาจารยกานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
6.  อาจารยอุรุพงศ รักษาสัตย

โครงการหลักสูตร Bachelor of Art 
Program in Journalism
1.  Dr. Senjo Nakai
2.  Mr. Sascha Horst Funk
3.  Mr. Ray Ting-Chun Wang
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รายนาม
คณาจารย

กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร
1.  ศาสตราจารย ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
3.  ผูชวยศาสตราจารยพยุรี ชาญณรงค
4.  อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช 
5.  อาจารย ดร.พีรยุทธ โอรพันธ
6.  อาจารย ดร.นันทพร วงษเชษฐา
7.  อาจารย ดร.อุษา รุงโรจนการคา

กลุมวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
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

กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน
1.  รองศาสตราจารย ดร.สมสุข หินวิมาน 
2.  รองศาสตราจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ
3.  รองศาสตราจารยภัทธีรา สารากรบริรักษ
4.  รองศาสตราจารยนฤมล ปนโต
5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
6.  ผูชวยศาสตราจารยอารดา ครุจิต
7.  ผูชวยศาสตราจารยกุลนารี เสือโรจน
8.  ผูชวยศาสตราจารยพรชัย ฉันตวิเศษลักษณ

กลุมวิชาประชาสัมพันธ
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ 
2.  ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ 
3.  ผูชวยศาสตราจารยญาณิศา บุญประสิทธิ์
4.  อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม
5.  อาจารยดวงแกว เธียรสวัสดิ์กิจ
6.  อาจารยพรรณวดี ประยงค

กลุมวิชาโฆษณา
1.  รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช
2.  รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร 
3.  รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ 
4.  รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย 
5.  รองศาสตราจารยสมัชชนันท เอกปญญากุล
6.  อาจารยมนตศักดิ์ ชัยวีระเดช
7.  อาจารยนิชคุณ ตุวพลางกูร

กลุมวิชาภาพยนตรและภาพถาย
1.  รองศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี 
2.  ผูชวยศาสตราจารยจักรวาล นิลธำรงค
3.  อาจารยวารี ฉัตรอุดมผล
4.  อาจารยอนงคนาฏ รัศมีเวียงชัย
5.  อาจารยกานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
6.  อาจารยอุรุพงศ รักษาสัตย

โครงการหลักสูตร Bachelor of Art 
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1.  Dr. Senjo Nakai
2.  Mr. Sascha Horst Funk
3.  Mr. Ray Ting-Chun Wang
 

21Annual Report 2017



1. นางสาวธารารัตน พรหมบุบผา
 หัวหนางานบริหารและธุรการ
2. นางสาวจันทรเพ็ญ ทองประเสริฐ
 หัวหนาหมวดอาคารสถานที่และยานพาหนะทาพระจันทร
3. นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย
 หัวหนาหมวดบริหารงานบุคคล
4. นางสาวเพ็ญพักตร สุนทรกิจจารักษา
 หัวหนาหมวดวิเคราะหนโยบายและแผนและงบประมาณ
5. นายวัฒนา แกลวทนงค
 บุคลากรปฏิบัติการ
6. นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย
 นักประชาสัมพันธ
7. นางสาวปยนาถ สรรพา
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
8. นางธิมาพร ดิษรัก
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
9. นางสาวบุรณดา ถาวรเศรษฐกิจ
 ผูปฏิบัติงานบริหาร
10. นางสาวฉวีวรรณ บุญรุงเรืองศักดิ์
 ผูปฏิบัติงานบริหาร
11. นางสาวจันทรจิรา อยูเจริญ
 พนักงานบริการ
12. นางอนันตพร แสงอุน
 พนักงานบริการ
13. นางสาวสมจิตร กลิ่นจันทร
 พนักงานสถานที่

1. นางปยาพัชร คนชม
 หัวหนางานบริการการศึกษาและวิชาการ
2. นางสาวจารุณี สุขสม
 หัวหนาหมวดปริญญาตรี
3. นางสาววรรษพร พลศิลป
 หัวหนาหมวดปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
4. นางสาวชุติมา เสนีวงศ
 ผูรักษาการในตำแหนงหัวหนาหมวดบัณฑิตศึกษา
5. นางสาวนันทนภัส บุญเลิศ
 ผูรักษาการในตำแหนงหัวหนาหมวดประกันคุณภาพการศึกษา
6. นางสาวทิพวัลย โฉมศุภางค
 นักวิชาการศึกษา
7. นางสาวมานิตา เชื้อสาย
 นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวพรพรรณ สุขนอย
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
9. นางสาวชุติณัชชา คณานิตย
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
10. นายนิวพล สุขสวาง
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
11. นางสาวภัทรานิษฐ ดวงกมล
       ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
12. นางสาวปราณี มีประวัติ
 พนักงานสถานที่
13. นางสาวน้ำผึ้ง วันทองทักษ
 พนักงานสถานที่

รายนามบุคลากร
งานบริหารและธุรการ

รายนามบุคลากร
งานบริการการศึกษาและวิชาการ

รายนามบุคลากร
งานคลังและพัสดุ

รายนามบุคลากร
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

1. นางสาวอมราลักษณ ภูวไนยวีรพงศ
 หัวหนางานคลังและพัสดุ
2. นางสาวธนิฏฐาพร จันทรินทร
 หัวหนาหมวดการเงิน
3. นางสาวสุมล สรอยสุมาลี
 หัวหนาหมวดบัญชี
4. นางประภาพรรณ เรืองศรี
 หัวหนาหมวดจัดซื้อจัดจางพัสดุภาครัฐ
5. นางสาวจุฑารัตน กลิ่นคางพลู
 หัวหนาหมวดบริหารงานพัสดุ
6. นางวราภรณ พานิชยเวช
 นักวิชาการเงินและบัญชี
7. นางสาวจันทรัตน ตองออน
 นักวิชาการเงินและบัญชี
8. นางสาวยุภาพร ศรีหาบัว
 นักวิชาการเงินและบัญชี
9. นางสาวสุพรรณษา สกุลกระจาง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
10. นางสาวพจนีย ซิ้มสุวรรณ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
11. นางสาวดุษณี ศรีอุนศรี
 เจาหนาที่พัสดุ
12. นางเกษร จีนแสร
 ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

1. นายธนบดี ศรีพันธุวงศ
 หัวหนางานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
2. นายประภากร นนทลักษณ
 หัวหนาหมวดสงเสริมและผลิตสื่อโสตทัศน
3. นายธนนท ประดิษฐทรัพย
 หัวหนาหมวดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ
4. นายไพโรจน กลิ่นเกษร
 หัวหนาหมวดเทคนิควิศวกรรม
5. นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล
 หัวหนาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวสุจิรา โลหะทัด
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
7. นายศราวุธ พึ่งเถื่อน
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
8. นายสิทธิพงศ แซจิ้ว
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวกนกศร จินดา
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10. นายอุเทน หนอคำ
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
11. นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
12. นางสาวกนกศรี ดีละมาย
 นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
13. วาที่รอยตรีวาทิน เจนกิจ
 ชางอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงาน
14. นายกาญจนะ ศรีสาพันธ
 ชางอิเล็กทรอนิกส
15. นายเชาวลิต กันตาย
 ชางเทคนิค
16. นายสงกรานต บุญมัติ
 พนักงานสถานที่
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2. นางสาวจันทรเพ็ญ ทองประเสริฐ
 หัวหนาหมวดอาคารสถานที่และยานพาหนะทาพระจันทร
3. นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย
 หัวหนาหมวดบริหารงานบุคคล
4. นางสาวเพ็ญพักตร สุนทรกิจจารักษา
 หัวหนาหมวดวิเคราะหนโยบายและแผนและงบประมาณ
5. นายวัฒนา แกลวทนงค
 บุคลากรปฏิบัติการ
6. นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย
 นักประชาสัมพันธ
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 พนักงานสถานที่
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ผลงานการ
ดำเนินงาน
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ผลงานการ
ดำเนินงาน
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เสวนาวิชาการ “Media Disruption 
กับการบริหารสื่อ” 
วันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน เปิดเวทีสาธารณะแสดงทัศนะจาก     
นกัวชิาการและนกัวชิาชพี ในการเสวนา การบรหิาร
จัดการการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก
ทีมงานเซเลบบล็อก ผู้สร้างปรากฏการณ์คลิปวดิโีอ     
เซเลบบรติี ้“สู่ขวญั บลุกลุ”
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สัมมนาวิชาการ “วิกฤติ Fake news          
ในนิเวศธุรกิจสื่อ” และปาฐกถาพิเศษ 
หัวข้อ “การคุ้มครองเสรีภาพของสื่อ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย เปิดเวทอีภปิรายปรากฏการณ์สือ่ใน
สถานการณ์ปัจจบุนั เพือ่เป็นการตแีผ่การท�างานของ
สือ่มวลชนทีใ่ช้ข่าวลวง “Fake news” ในการท�างาน  
ซึง่ในปัจจบุนัสามารถพบเหน็ข้อมลูข่าวสารประเภทนี้
ผ่านสื่อหลากหลายประเภท
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เสวนา  “ไขรหัสลับละครบุพเพสันนิวาส”  
วันที่ 18 เมษายน 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และกระทรวงวฒันธรรม จดังานเสวนาเพื่อสรุปถอดบทเรียนความส�าเร็จ
ของละครบุพเพสันนิวาส ละครโทรทัศน์สร้างสรรค์ท่ีท�าให้คนไทยหันกลับมาเรียนรู้รากวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ โดยต้องการให้ละครเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนละครไทย 
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สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคดิจิทัล”
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการหัวข้อ         
“ความท้าทายของสังคมไทยในยุคดิจิทัล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี การสถาปนาคณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน โดยม ี รองศาสตราจารย์รจุน์ โกมลบตุร ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วกิานดา พรสกลุวานชิ             
ผูช่้วยศาสตราจารย์จกัรวาล นลิธ�ารงค์  อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ เป็นวิทยากร และด�าเนินการเสวนาโดย 
อาจารย์ถมทอง ทองนอก
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หลักสูตรปริญญาตรี

1.	 หลกัสตูรวารสารศาสตรบณัฑติ	
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ

และทักษะที่จ�าเป ็นส�าหรับการปฏิบัติวิชาชีพ          

ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ควบคู่ไปกับ

การเป็นผู้ทีมี่จติส�านกึเพือ่สังคม ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

และหลักจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของสงัคมโดยรวม 

โดยในรอบปีทีผ่่านมาได้มกีารปรบัปรงุหลักสูตรเพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางด้านสื่อและการ

สื่อสารในปัจจุบัน โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง

ใหม่ในปีการศึกษา 2561
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2.	 หลักสตูรวารสารศาสตรบณัฑติ	สาขาวิชาสือ่มวลชนศกึษา	(ภาคภาษา
อังกฤษ)	Bachelor	 of	Arts	Program	 in	 Journalism	 (Mass	Media	
Studies)	(English	Program)
 เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ในด้านการส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ

เป็นผู้น�า พร้อมปฏิบัติวิชาชีพในแวดวงสื่อสารมวลชน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น

หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาสื่อศึกษา) (Bachelor of Arts Program in Journalism) (Media Studies) 

โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรปริญญาโท

1.	 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	(MA)
 เป็นหลกัสูตรทีมุ่ง่สร้างมหาบณัฑติทีม่ีความช�านาญทางการวิจยัและวชิาการในดา้นการสื่อสาร สามารถ

วิเคราะห์ และวางแผนงานเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศ และแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคม

2.	 หลักสตูรวารสารศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารสือ่สารมวลชน	
(MCA)
 มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารงานและการจัดการด้านกิจการส่ือสารมวลชน ในด้านหลักการบริหาร 

การวางกลยุทธ์ และเป็นผู้น�าองค์การสื่อสารมวลชนในยุคสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อ

3.	 หลกัสตูรวารสารศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจัดการการสือ่สาร
องค์กร	(MCM)
 มุ่งสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการการสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญใน

การบริหาร มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธ์การสื่อสารให้

องค์กร

หลักสูตรปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาสื่อสารวิทยา
 เป็นหลักสูตรเพ่ือสร้างนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีความสามารถในด้านทฤษฎี และการวิจัยขั้นสูง เพ่ือ

วิเคราะห์ประเด็นทางการสื่อสารและเสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

วารสารศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชาสือ่มวลชนศึกษา	(ภาษาอังกฤษ)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

จ�านวนรับเข้า

จ�านวนรับเข้า

จ�านวนรับเข้า

จ�านวนรับเข้า

จ�านวนรับเข้า

จ�านวนรับเข้า

จ�านวนคงอยู่

จ�านวนคงอยู่

จ�านวนคงอยู่

จ�านวนคงอยู่

จ�านวนคงอยู่

จ�านวนคงอยู่

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา
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รางวัล
และความภาคภูมิใจ

3

ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

นางสาวจิตตินทร์ ฤทธิรัตน์ โล่เกียรติยศประจ�าปี 2561
(ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายยุทธนา มุกดาสนิท ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง
(ภาพยนตร์และโทรทัศน์)

กระทรวงวัฒนธรรม

นายพยงค์ คชาลัย รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
ประจ�าปี 2560

สมาคมนักเขียน
แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
(ประจ�าปี 2560)

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)

รองศาสตราจารย์พรทพิย์ สมัปัตตะวนชิ โล่เกียรติคุณผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ รางวัลศิลปาธร
สาขาภาพยนตร์
และสื่อเคลื่อนไหว
รางวัลมลูนธิเิสม พริง้พวงแก้ว 
จากภาพยนตร์สารคดี 
“พลเมืองบุญมา”
รางวัลรัตน์ เปสตันยี

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
และมูลนิธิหนังไทย

นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ รางวัลวิทยานิพนธ์
ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม 
ประจ�าปี 2560

มูลนิธิไทยรัฐ
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ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

นางสาวณัฐธิดา จุลเสฏฐพานิช
นางสาวพิริยา วงษ์งามดี
นางสาวพรกวี พรหมอินทร์
นางสาวสุชานาถ อุฬารเสถียร
นายมงคลชัย แตงอ่อน

รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดคลิปวิดีโอสั้น
โครงการ Chance to Change

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
สถานีโทรทัศน์ New 18

นางสาวจามจุรี ยรรยง รางวัลนาคราชทอง
ประจ�าปี 2561

สมาพันธ์สื่อมวลชนและ
ช่างภาพเพื่อประเทศชาติ

นางสาวชไมพร ไพรเวช
นางสาวยศวดี เลิศธนจ�ารูญ
นางสาวณัฐธยาน์ ถิระพร
นางสาวกัญญาณัฐ ประโยชน์สมบูรณ์
นางสาวเมย์วริน เธียรเจริญ
นางสาวณฐมน มานะพันธุ์พงศ์
นางสาวชาลิสา ประสงค์ศิลป์
นางสาวสายขวัญ เพชรคง
นายวริศ เลิศทรัพย์ถาวร

รางวัลชมเชย การประกวด
แผนการตลาด J - MAT Award 
ครั้งที่ 27

ชมรมยุวสมาชิกการตลาด
แห่งประเทศไทย ภายใต้
การดูแลของสมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย

นายธนธรณ์ กรอบสนิท
นางสาวฌานิศา งามพิสัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดแผนการตลาด
โครงการ NIVEA Junior 
Marketeer Challenge

บริษัท Beiersdorf
(ประเทศไทย) จ�ากัด

นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนผลิน
นางสาวนันท์นภัส ภู่รอด

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักข่าว
แห่งอนาคตทรูดีเลิศ
(Excellent True Future 
Journalist Award)
และได้ร่วมฝึกประสบการณ์
การท�างานด้านข่าวระดับโลก
ณ BBC World News 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)
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ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

นางสาวณัฏฐนิชา เชื้อนพรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักข่าว
แห่งอนาคตทรูยอดเยี่ยม
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

นางสาวณิชกุล โกไศยกานนท์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักข่าว
แห่งอนาคตทรูดีเด่นภูมิภาค
(Outstanding FJA)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกุล
นางสาวสุภัค พูลจันทร์
นางสาวปัทมา วันเนาว์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Idea for Change : 
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
สื่อดีสู่สังคม ครั้งที่ 1 ประเด็น 
Depression, Let’s talk
(ซึมเศร้าเราคุยกันได้)

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

นางสาววัลลดา ชีวาพัฒน์
นางสาวพรกวี พรหมอินทร์
นางสาวชนนิกานต์ บุรีรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
Idea for Change : 
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
สื่อดีสู่สังคม ครั้งที่ 1 ประเด็น 
Depression, Let’s talk 
(ซึมเศร้าเราคุยกันได้)

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวบัณฑิตา โชตินันท์
นายปิยะบุตร ภูธัสพงษ์
นายจิตริน เมฆเหลือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
Idea for Change : 
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
สื่อดีสู่สังคม ครั้งที่ 1 ประเด็น 
Depression, Let’s talk 
(ซึมเศร้าเราคุยกันได้)

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวชาลิสา ประสงค์ศิลป์ 
นางสาวณัฐธยาน์ ถิระพร 
นายวริศ เลิศทรัพย์ถาวร

รางวัล “Gold Award Brand 
Planning” และ “1st runner 
up Brand Planning 
(English)”

Global Chinese Marketing 
Federation ประเทศสิงคโปร์
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คุณยุทธนา มุกดาสนิท ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และโทรทัศน์) ประจ�าปี 2560

คุณพยงค์ คชาลัย ศิษย์เก่าแผนกวารสารศาสตร์        
ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจ�าปี 2560 
จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
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คุณจิตตินทร์ ฤทธิรัตน ์ ศิษย์เก ่า        
คณะวารสารศาสตร ์และสื่ อสาร
มวลชน รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจ�าปี 2561 งานวนัคล้ายวนัสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ      
ปีที่ 84 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช รับโล่
เกียรติคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ี       
ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ งานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน        
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด
คลิปวิดีโอสั้น Chance to Change ภายใต้แนวคิด 
“รักทะเล อย่าลังเล” จัดโดย บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ New 18 เพื่อ        
สร้างจิตส�านึกคนรุ ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์และรักษา      
ท้องทะเลไทย

อาจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ อาจารย์กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์
และสือ่เคลือ่นไหว ประจ�าปี 2560 และรางวัลมลูนธิเิสม พริม้พวงแก้ว และรางวลัรตัน์ เปสตนัย ีจากภาพยนตร์
สารคดี เรื่อง พลเมืองบุญมา จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21  

นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน ได้รบัรางวลัก�าพล 
วัชรพล ส�าหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชน      
ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560 เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย”
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน        
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแผนการตลาด 
“ความหวานรสชาติที่ท�าให้มีความสุข” จากเวที 
J-MAT Award

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน        
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแผน        
การตลาด โครงการ NIVEA Junior Marketeer 
Challenge  

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัล
รองชนะเลศิอนัดบั 1 รองชนะเลศิ
อันดับ 2 และรองชนะเลิศ  
อันดับ 4 จากการแข่งขัน Idea 
for Change: จุดประกาย      
ความคิด สร้างสรรค์สือ่ดีสูส่งัคม          
ครั้งที่ 1 ประเด็น Depression, 
let’s talk (ซมึเศร้าเราคยุกนัได้)
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน       
ได้รบัรางวลั “Gold Award Brand Planning” และ 
“1st runner up Brand Planning (English)” จาก
เวที “Global Brand Planning 2018” ประเทศ
สิงคโปร์ จัดโดย “Global Chinese Marketing 
Federation” โดยตวัแทนนกัศกึษาได้รบัคดัเลอืกให้
เข้าร่วมแข่งขันโต้วาที (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ 
“Personal Branding is more important than 
Corporate Branding” ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
ได้รับรางวัล “Champion Debate Team”
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน       
ได้รับรางวัลโครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ True 
Future Journalist Award (FJA) ปีที่ 16 ประจ�าปี 
2561 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent 
True Future Journalist Award) ได้รบัโอกาส เดนิ
ทางไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่ BBC World 
News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2. รางวลันกัข่าวแห่งอนาคตทรยูอดเยีย่ม (กรงุเทพฯ 
และปริมณฑล) ได้รับโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว
ระดับโลก Future News Worldwide 2018 ณ       
สหราชอาณาจักร (สกอตแลนด์)
3. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด ่นภูมิภาค       
(Outstanding FJA) ได้รบัโอกาสเข้าฝึกปฏิบตังิานข่าว
กับสถานีโทรทัศน์ TNN24
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 โครงการพัฒนาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “มหาวิทยาลัย”

 โครงการเท่าทันข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ์ปีที่ 19

 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ปีที่ 11

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

 โครงการมัชฌิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้ากลุ่มวิชาเอก”

 โครงการปัจฉิมนิเทศ

 โครงการเตรียมความพร้อม การฝึกงาน การท�าสารนิพนธ์ และการศึกษาเฉพาะเรื่อง

 โครงการกระบวนการหลังการถ่ายท�า

 ศกึษาดงูาน บริษัท adapter digital agency / เดย์ โพเอทส์ / สถานโีทรทศัน์ไทยทีวสีชี่อง 3

 ศึกษาดูงาน วิชา วส.364 บริษัท Dentsu Thailand

 งานสารนิพนธ์กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 5 2560/2561

กิจกรรม
ด้านวิชาการ

4
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 กจิกรรมศกึษาดงูาน วชิา วส.351 ณ ชมุชนบางควูดั

 กิจกรรมศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการพิมพ์

 ทัศนศึกษา บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จ�ากัด

 ส�ารวจสถานที่ถ่ายท�าละครเด็ก

 การฝึกปฏิบัติถ่ายท�าภาพยนตร์ในบทบาทของผู้ก�ากับภาพ ครั้งที่ 1

 กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์การสร้างสรรค์การออกแบบ TCDC

 การน�าเสนอผลงานปลายภาค วิชา วส.234 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 กิจกรรมศึกษาดูงานวิทยุ 1414 plus

 โครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบท ปีที่ 13

 โครงการส�ารวจชุมชนเพื่อจัดท�าโครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบท ปีที่ 14

 โครงการฝึกหัดถ่ายท�าและจัดฉายภาพยนตร์เพื่อบริการสังคม พ.ศ. 2561

 โครงการเสวนากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ หัวข้อ OTT ทีวีออนไลน์

 โครงการศึกษาดูงาน 3 สถานีทีวีดิจิทัล ปี 2018

 โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 โครงการทัศนศึกษาตามรอยละครบุญผ่อง

 กิจกรรมศึกษาดูงาน Virtual Reality (VR)

 กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 โครงการมัชฌิมนิเทศ B.J.M

 B.J.M.’s Public Forum

 กิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมชม  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 กิจกรรม International Day

 โครงการ Roundtable 2017 ในหัวข้อ “Bridging Research and Practices: Media and                    

Communication in Contemporary Issues”

 โครงการการท�ารายการอ้างอิง (Reference) และระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์           

(TUethesis)

 โครงการอบรมการเขียนบทความ

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2560 เพือ่แนะน�าหลกัสตูรการ
เรียนการสอนในแต่ละกลุ่มวิชาและแนะน�าการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
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โครงการมัชฌิมนเิทศ “เตรยีมความพร้อมก่อนเข้ากลุม่วชิาเอก” แก่นักศกึษาช้ันปีที ่2 
เมือ่วันที ่22 กนัยายน 2560 พร้อมทัง้เสวนาหวัข้อ “โครงสร้างและแนวทางการศึกษาตามกลุม่วชิาเอก” และ
เสวนา “จากการศกึษาสูอ่าชีพด้านสือ่สารมวลชน” โดยตวัแทนศษิย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน
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โครงการปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2560
เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 บรรยายพเิศษหวัข้อ 
“Personal Image จ�าเป็นต้องเปลี่ยน?” พร้อมทั้ง
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เปลี่ยนให้ต่าง...ทางรอด
หรือทางเลือก?” 
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เสวนา OTT ทีวีออนไลน์ ทางเลือกใหม่
โทรทัศน์ไทย 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นักศึกษารายวิชา            
วส.431 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์ ร่วมงาน
เสวนา ซึ่งมี ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ 
คุณชัยนันต์ สันติวาสะ ผู ้อ�านวยการ MCOT          
Academy และคุณจอร์จ ปรีดิ์โรจน์ เกษมศานติ์ 
RUBSARB Production ร่วมเสวนา

เสวนา From 0 to 100 ความส�าเร็จเริ่มจากศูนย ์
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อบอกเล่าความส�าเร็จและประสบการณ์การท�างานก่อนเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ 
(Start Up) และเคล็ดลับสู่ความส�าเร็จ รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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โครงการ Roundtable 2017 ในหวัข้อ “Bridging Research and Practices: Media 
and Communication in contemporary issues”
เมื่อวันที่ 8, 13 และ 15 กันยายน 2560 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) จัดโครงการ B.J.M. 
Roundtable 2017 ในหัวข้อ “Bridging Research and Practices: Media and Communication in 
Contemporary Issues” โดยมีอาจารย์ประจ�าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิษย์เก่า และ                
ศษิย์ปัจจบุนัทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมสมัมนาในวนัดงักล่าว เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการระหว่างกัน

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โครงการอบรม “เทคนคิ
การผลิตผลงานวิชาการ” และโครงการเสวนา        
“การเขียนโครงร่างวจิยัเพือ่ขอทนุวจิยั” 
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โครงการการท�ารายการอ้างอิง (Reference) และระบบบริหารจัดการและตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ (TUethesis) และโครงการอบรมการเขียนบทความ  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท�า
เล่มวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องต่อไป 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เมือ่วนัที ่10 มถินุายน 2561 ให้กบัศกึษาระดบัปรญิญาโท ประจ�าปีการศกึษา 2561 สาชาวชิาสือ่สารมวลชน 
(MA) สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) พร้อม
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทางเลือกทางรอดสื่อ : การบริหารจัดการด้วยกระบวนทัศน์ใหม่” 
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โครงการฝึกหัดถ่ายท�าและจัดฉาย
ภาพยนตร์เพื่อบริการสังคม 
เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2561 เพือ่เตรยีมความพร้อม
และฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อค้นหาข้อมูล
และน�ามาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์

กิจกรรม TU OPEN HOUSE
เปิดบ้านวารสารศาสตร์ฯ 
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการ
แนะแนวการศึกษาส�าหรับผู ้สนใจเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับการฝึกงาน 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยมีศิษย์เก่าร่วมแนะน�าแนวทางการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและ
การจัดท�าสารนิพนธ์ 
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กจิกรรมศกึษาดงูาน Virtual Reality (VR)
เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2560 ในวิชา JM 412         
Multimedia Journalism น�านักศึกษาเข้าเยี่ยมชม 
VR studio เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องด้วย Virtual 
Reality (VR) 

กิจกรรมศึกษาดูงาน Virgin Hitz
เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2560 อาจารย์ ในวชิา JM 230 
Introduction to Broadcasting น�านักศึกษา         
เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุ Virgin Hits เพื่อให้
นกัศกึษาได้พบปะพดูคยุกบัผูผ้ลติรายการ ผูป้ฏบิตังิาน 
และได้ทดลองใช้อุปกรณ์การท�างาน

กจิกรรมศกึษาดงูาน บรษิทั เนชัน่ มลัติมเีดยี กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  ในวิชา JM 211 Basic News Reporting น�านักศึกษาศึกษาดูงาน ณ บริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ Nation Convergent 
Newsroom และฟังบรรยายเรื่อง  “การท�างานของผู้สื่อข่าวท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในประเทศ
และของโลก”  
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โครงการมัชฌิมนิเทศ B.J.M.
เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2560 โครงการ 
B.J .M. จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ             
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเตรียม
ความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และ
กระบวนการศึกษาในการเรียนวิชา  
JM 490 Internship และวชิา JM  491 
Special Project

B.J.M.’s Public Forum 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการ B.J.M.’s 
Public Forum เมือ่วันที ่6 พฤศจกิายน 2560 
ในหัวข้อ “Online Identities: Accept & 
Respect Your Online Identity” เมื่อวันที่ 
13 พฤศจกิายน 2560 ในหวัข้อ “Responsibility 
behind keyboard: when online words 
hurt offline world” และเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2560 ในหัวข้อ “Cheewit DD: 
The lies and truths behind depressive 
disorder through media” อนัเป็นส่วนหนึง่
ของการจัดกิจกรรมวิชา JM 427 Seminar 
in Journalism and Social Change
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กิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมชม 
Thaipbs
เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2560               
ในวิชา JM 230 Introduction to 
Broadcasting ให้นกัศกึษาได้สมัผัสกบั
หน่วยงานทีม่คีวามพร้อมด้านเครือ่งมอื
ทีท่นัสมยั และได้พบปะพูดคยุกบัผู้ผลติ
รายการผู้ปฏิบัติงานและได้ทดลองใช้
อุปกรณ์เครื่องมือในการท�างาน

ศึกษาและฟังบรรยายพิเศษ 
“โรคซึมเศร้ากับสังคมไทย” 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ในวิชา JM 401 
Health and Environmental Communication 
เพื่อศึกษาและฟังบรรยายเรื่อง “โรคซึมเศร้ากับ
สงัคมไทย” ณ สถาบนัจติเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา 

กิจกรรม  “International Day”
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โครงการ B.J.M.               
จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและส่งเสริม
การสื่อสารระหว่างนักศึกษาโครงการ B.J.M. หรือ 
International Day ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ           
ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม ประสบการณ์
และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา สร้างเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
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เยี่ยมชมส�านักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) ประจ�าประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวิชา JM 310 Editorial and Article น�านักศึกษาเข้าเยี่ยมชมส�านักงาน
องค์การสหประชาชาต ิ(UN) ประจ�าประเทศไทย พร้อมรบัฟังบรรยายในหวัข้อ “Sustainable Development 
in Asia-Pacific” และ “Human-trafficking” 

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
หอภาพยนตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในวิชา          
JM 375 International Film น�านกัศึกษา
เข ้า เยี่ ยมชมหอภาพยนตร ์แห ่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้ 
ศึกษาประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทย 
ฟังบรรยายเกีย่วกับสถานะของภาพยนตร์
ไทยในต่างประเทศและการรวบรวมการ
จัดหมวดหมู่ของภาพยนตร์  พร้อมดูหนัง
และวเิคราะห์ วจิารณ์ถงึกระบวนการสร้าง
แนวคิดภาพยนตร์
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 โครงการเสียงอาสา 1/2560
 โครงการเสียงอาสา 2/2560
 โครงการบ่มเพาะนักพีอาร์รุ่นเยาว์
 โครงการกิจกรรมอาสาช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่น TU 100 Civic Engagement

กิจกรรมด้านบำาเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม

5

โครงการเสียงอาสา
เสียงอาสา โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
น�าความรู้ในห้องเรียนมาผลิตสื่อที่ใช้งาน     
ได้จรงิเพือ่ประโยชน์ของผูพ้กิารทางการเหน็
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โครงการบ่มเพาะนักพีอาร์รุ่นเยาว์
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ น�าความรู ้ที่ได้จาก        
การศึกษาชุมชนริมน�้าจันทบูรมาถอดบทเรียนและ
เผยแพร่แก่เพื่อนๆ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน

โครงการกิจกรรมอาสาช่วยเหลือสังคม
ในท้องถิ่น TU 100 Civic Engagement 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ในวิชา TU 100 Civic 
Engagement จัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือสังคมใน
ท้องถิ่น โดยน�านักศึกษาลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน
ในชุมชนบางคูวัด และชุมชนแปดไร ่ งามฉวี           
จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ 
แนวคิดในการพัฒนาชุมชน และน�าปัญหาและ          
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท�าโครงการพัฒนาพื้นที่
ชุมชน
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กิจกรรม  “MCMA ร่วมใจฟื้นฟูบ้านใหม่ให้เต่าทะเล” 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สือ่สารมวลชน (MCA) และสาขาวชิาการจดัการสือ่สารองค์กร (MCM) คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม “MCMA ร่วมใจฟ้ืนฟบู้านใหม่ให้เต่าทะเล” ณ ศูนย์อนรุกัษ์
พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรับเพื่อนใหม่นักศึกษาปริญญาโท 
ปีการศึกษา 2560 
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 คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชนส่งเสรมิให้นกัศกึษาจดักจิกรรมทีต่อบสนองคณุลกัษณะบณัฑติ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนี้
  โครงการ แรกพบคณะวารสารศาสตร์ฯ ประจ�าปี 2560
  โครงการ Sit-Com Varasarn 2017
  โครงการ แรกพบคณะวารสารศาสตร์ฯ (ภาคภาษาองักฤษ) BJM Blind Date 2017
  โครงการ BJM & DBTM Bonding Activities 2018
  โครงการ จ๊ะเอ๋ลูกนก 2561
  โครงการ Varasarn Pingpong Challenge 2017
  โครงการ ค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 11
  โครงการ The Last Beauty
  โครงการ JC Back to School

JC Back to School 2018 Sit-Com Varasarn 2017

กิจกรรม
ของนักศึกษา

6
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 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน         
ทุนทรัพย์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 1. ทุนการศึกษาท่ีได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก และทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาคณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ซึ่งจัดสรรดอกผลจากเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
7

ชี่อทุน รวมเงินทุน
จ�านวน (บาท)

ผู้ได้รับทุน จ�านวนเงิน 

- ทุนการศึกษา มูลนิธิ Agon
  Shu ประเทศญี่ปุ่น

500,000 นางสาวปัทมา วันเนาว์
นายนิติศักดิ์ ยนต์ศิริ
นายนันทวัฒน์ มิมหาร
นายมนัสพงษ์ เพ็งเพชร
นางสาวนาตยา เกตุเจริญ
นายชัยณรงค์ ต่ายหลี
นางสาวอันตา จิตตาศิรินุวัตร
นางสาวสุทธิดา ตรีทวีลาภ
นางสาวจุฑามณี จ�าศีล
นางสาวชลลดา พึ่งธรณี
นางสาวสุภัค พูลจันทร์
นางสาวนรารัตน์ สุวรรณพงษ์
นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกุล
นายธนศิลป์ มีเพียร
นางสาวธันยพร บุญพันธ์

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
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ชี่อทุน รวมเงินทุน
จ�านวน (บาท)

ผู้ได้รับทุน จ�านวนเงิน 

นางสาวชนัญชิดา  แสงสว่าง
นางสาวธัญญาพร  วรรณทอง
นางสาวกันยา  มนตรีเศวตกุล
นางสาวพิชญา  พันธุ์ใจธรรม
นางสาวสุชานันท์  พุ่มสวาท
นางสาวชนัดดา  ตันนพรัตน์

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

- ทุนการศึกษาจากกองทุน
  พัฒนา คณะวารสารศาสตร์
  และสื่อสารมวลชน

90,000 นางสาวพชร ไกรธนกร
นางสาวอุ่นเกล้า ทองรักษ์

15,000
15,000

- ทุนการศึกษาจากกองทุน
  ประกิต อภิสารธนรักษ์

45,000 นายสัชฌุกรณ์ เส็งประเสริฐ
นายศรันย์ สินธุศาสร์
นางสาวเพียงพลอย พนมรักษ์
นางสาวณัฐมน ทีฆาวงศ์
นางสาวสุธิดา วุฒิกร

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

- ทุนการศึกษา คุณธนิฏฐา 
  เศวตศิลา มณีโชติ

15,000 นางสาวปาณิสรา วีโรทัย 15,000
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ชี่อทุน รวมเงินทุน
จ�านวน (บาท)

ผู้ได้รับทุน จ�านวนเงิน 

- ทุนส่งเสริมการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

80,000 นางสาวพรรณนภา พานิชเจริญ
นางสาวพิม อ�าพัน
นางสาวบัณฑิตา โชตินันทน์
นางสาวบงกช ยิ่งยง

20,000
20,000
20,000
20,000

- ทุนการศึกษา
  บริษัท ซูมิโตโม 
  คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ 
  จ�ากัด

 30,000 นางสาวปุณยาวีร์ ตั้งใจซื่อ 30,000

- ทุนการศึกษา
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
  กรมหลวงนราธิวาส
  ราชนครินทร์

3,000 นางสาวธนพร แก้วเต่า 3,000

- ทุนการศึกษามูลนิธิ 
  ศ.ดร.อดุลย์ วิเชียรเจริญ
  และศิษย์

20,000 นางสาวฟักทอง รอดเรืองฤทธิ์ 20,000

 2. ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษา โดยผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ชื่อหนังสือ/ต�ารา ผู้เขียน

สื่อใหม่และการจัดการ
การสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิกานดา 
พรสกุลวานิช

องค์กร การสื่อสาร และ
การเปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประไพพศิ มทุติาเจริญ

หลักการเขียนบทเสียง
บรรยายภาพ ส�าหรับ
รายการสารคดีทาง
โทรทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กุลนารี เสือโรจน์

สื่อ สาร และผู้คน 
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

กา
รส

่งเ
สร

ิมง
าน

วิจ
ัย

แล
ะง

าน
สร

้าง
สร

รค
์

หนังสือ/
ตำารา

1
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้ด�าเนินงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์

แหล่งที่มาของทุน

ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลกับการ
สร้างแบรนด์ธุรกิจสินค้าเวดดิ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารยญ์าณิศา 
บุญประสิทธิ์

กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์คเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของแม่: กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ “สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ”

อาจารย์พรรณวดี ประยงค์ กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

การสื่อสารของการโต้แย้งการเมือง
ภาคประชาชนในประเทศไทย 
ระหว่าง 31 ตุลาคม 2556 - 
22 พฤษภาคม 2557

อาจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

การสร้างสารคดีขนาดยาวเรื่อง 
“บูชา” 

อาจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

ทนุวจิยั/งานสร้างสรรค์ 
(ภายในและภายนอก)

2
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้ด�าเนินงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์

แหล่งที่มาของทุน

การวิเคราะห์ตระกูลรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข 
หินวิมาน

กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

การประกอบสร้างภาพตัวแทน
กลุ่มประเทศอาเซียนจากการ์ตูน
ชุดท่องโลกอาเซียนชุดแบบเรียน
สังคมศึกษาและแบบเรียนอาเซียน 
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 หลกัสตูร 
พ.ศ. 2551

อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน



65Annual Report 2017

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้ด�าเนินงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของทุน

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ
คนพิการทางการเห็นในฐานะ
ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมของคนพิการทางการ
เห็นในฐานะผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมิตร 
ประพันธ์ธุรกิจ

กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

งานสร้างสรรค์เรื่อง การถ่ายภาพ
เล่าเรื่องแบบ Tableau Staged 
Photography

อาจารย์วารี ฉัตรอุดมผล กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

ทัศนคติ ความคาดหวังและแนวโน้ม
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของ
ผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี
รองศาสตราจารย์แอนนา จมุพลเสถียร

กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

ผลกระทบของแหล่งข่าวที่ถูก
สื่อมวลชนละเมิดสิทธิ์

รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการยอมรับการติดตั้ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

ผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

3
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้ด�าเนินงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของทุน

การศึกษาประโยชน์และข้อควรค�านึง
ในการประยุกต์ใช้แนวทางภาพถ่าย
ศิลปะร่วมสมัยกับงานสารคดีในไทย

อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

การประกอบสร้างรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตของวัยท�างานตอนต้น
ในภาพยนตร์ไทย

อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย กองทุนวิจัย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

รณรงค์ปลุกจิตส�านึกเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ 
มุทิตาเจริญ

ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
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เรื่อง โดย ตีพิมพ์/เผยแพร่ วันที่

การสื่ิอสารแบบมีส่วนร่วม
ของคนพิการทางการเห็น
ในฐานะ “ผู้ผลิต”
เสียงบรรยายภาพ

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิรมิติร ประพนัธ์ธุรกจิ

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2

พฤษภาคม -
สิงหาคม 2560

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล�าปาง
กับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

รองศาสตราจารย์รุจน์ 
โกมลบุตร

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2

พฤษภาคม -
สิงหาคม 2560

วัฒนธรรมทางการเมืองและ
การสื่อสารทางการเมืองของ
ชาวไทยเชื้อสายมลายูใน
ประเทศมาเลเซีย

อาจารย์ ดร.พีรยุทธ 
โอรพันธ์

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2

พฤษภาคม -
สิงหาคม 2560

การใช้ภาพโฆษณาแบบเหนือ
จริงเพื่อสื่อความหมายใน
แคมเปญสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
ของไทย

รองศาสตราจารย์
สมชัชนนัท์ เอกปัญญากลุ

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2

พฤษภาคม -
สิงหาคม 2560

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล�าปาง
กับบทบาทการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์รุจน์ 
โกมลบุตร

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 10  
ฉบับที่ 3

กันยายน  -
ธันวาคม 2560

ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรอืนำาเสนอทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

4
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เรื่อง โดย ตีพิมพ์/เผยแพร่ วันที่

บทสังเคราะห์ชุดโครงการ
วิจัยการใช้ประโยชน์จากงาน
วิจัยด้วยเครี่องมือการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ 
ดร.สมสุข หินวิมาน และ
รองศาสตราจารย์ 
ดร.ก�าจร หลุยยะพงศ์

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1

กันยายน -
ธันวาคม 2560

ผลกระทบของแหล่งข่าว
ที่ถูกสื่อมวลชนละเมิดสิทธิ์

รองศาสตราจารย์รุจน์ 
โกมลบุตร

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 
ฉบับที่ 2

พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561

เนื้อหารายการในโทรทัศน์
ดิจิตอลที่ถูกเลือกรับชม
ภายในบริบทสื่อมีการ
ผลัดเปลี่ยนแพลตฟอร์ม 
(Platform)

อาจารย์ ดร.พรรษา 
รอดอาตม์

วารสารวิชาการ 
วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 
ฉบับที่ 2

พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อ
การโต้แย้งของภาคประชาชน
ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์ ดร.นันทพร 
วงษ์เชษฐา

วารสารวิชาการ วารสาร
บรหิารธรุกจิเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร (BEC 
Journal) ปีที่ 13 
ฉบับที่ 2

พฤษภาคม 2560 
- สิงหาคม 2561

Social Media Advocacy : 
URBAN FOREST in 
Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิไลวรรณ จงวไิลเกษม

การประชุมวิชาการ
นานาชาต ิInternational 
Conference on Social 
Science and 
Humanities (ICSSH)  
ณ เมือง Krakow 
ประเทศโปแลนด์

4 - 5 กรกฎาคม 
2561
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เรื่อง โดย ตีพิมพ์/เผยแพร่ วันที่

Social networking site 
addiction :  How do 
personality and 
demongraphics explain 
addiction

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิกานดา พรสกลุวานชิ

การประชุมวิชาการ
นานาชาต ิThe European 
Conference on Media, 
Communication & 
Film (Euro Media 
2018) ณ เมอืง Brighton 
สหราชอาณาจักร

9 - 10 
กรกฎาคม 2561

Side Reel ร่อนเรื่อง 
โครงการภาพยนตร์จัดวาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จักรวาล นิลธ�ารงค์

น�าเสนองานสร้างสรรค์ 
ด้วยการจัดนิทรรศการ
ศิลปะ ณ ห้องสตูดิโอ 
ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 
(หอศิลป์กรุงเทพฯ)

14 - 25 มีนาคม 
2561
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 ในปีการศกึษา 2560 คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน ได้จัดท�าวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” 
จ�านวน 3 เล่ม ดังนี้

วารสารวิชาการ
ของคณะ

5

วารสารศาสตร์ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 3 : 
กนัยายน - ธนัวาคม 2560 
ฉบับ “ทุกสิง่เปล่ียนแปรไปด้วย
สือ่สาร”

วารสารศาสตร์ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 1 : 
มกราคม - มนีาคม 2561 
ฉบบั “ก้าวทีย่่างอย่างสือ่สาร
ศกึษา”

วารสารศาสตร์ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 : 
พฤษภาคม - สงิหาคม 2561 
ฉบบั “เรือ่งเก่าๆ กบัมุมมองใหม่”

1 2 3
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มูลนิธิ  Community Media Foundation 
สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน และร่วมเจรจาแลกเปล่ียนทาง
วิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ บริษัท 
อสมท จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

กา
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งเ

คร
ือข

่าย
คว

าม
ร่ว

มม
ือ

กิจกรรม
การสร้างเครือข่าย
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โครงการ ถอดบทเรียนประมวลองค์ความรู้ บริหาร และด�าเนินงานโครงการเสวนา
วิชาการเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์ “ไขรหัสลับ ละครบุพเพสันนิวาส” 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถอดบทเรียน และ
ด�าเนินการจัดเวทีเสวนาวิชาการ เพื่อสังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับละครโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์              
ในหลากหลายมติ ิ เพือ่จดัท�าชุดองค์ความรูใ้นรปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย ที่พร้อมเผยแพร่จากเวทีการเสวนาสู่สังคม          
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบัคณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม       
การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
จัดงานประชุมวิชาการการสือ่สารระดบัชาต ิครัง้ที ่2 ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2560  

ที่ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน ชื่อ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
การศึกษา

จ�านวนภาค

1 นายเพิ่มบุณศ์ อักษรดี 5807610323
ปริญญาตรี
ภาคปกติ

Nagasaki 
University

ประเทศญี่ปุ่น

ต.ค. 2560 -
ก.พ. 2561

1 ภาคการศึกษา

2 นายอัลฟารุด มะดอรอ 5707611264
ปริญญาตรี
ภาคปกติ

Nagasaki 
University

ประเทศญี่ปุ่น

ต.ค. 2560 -
ม.ค. 2561

1 ภาคการศึกษา

3 นายพทุธิศักดิ ์พนมสารนรินทร์ 5807640858
ปริญญาตรี
ภาคภาษา
อังกฤษ

PH
Ludwidsburg 
University of 

Education, 
ประเทศเยอรมนี

ต.ค. 2560 -
ม.ค. 2561

1 ภาคการศึกษา

4. นางสาวอกนิษฐ์ เฉลิมรัตนสกุล 5707612395
ปริญญาตรี
ภาคปกติ

Ewha 
Womans 
University

ประเทศเกาหลี

มี.ค. 2561 -
มิ.ย. 2561

1 ภาคการศึกษา

5 นางสาวธัญรดา เผือกเกิด 5707640347
ปริญญาตรี
ภาคภาษา
อังกฤษ

Incheon 
National 

University
ประเทศเกาหลี

มี.ค. 2561 -
มิ.ย. 2561

1 ภาคการศึกษา

6 นายทวีลาภ เคียงกิติวรรณ 5807611545
ปริญญาตรี
ภาคปกติ

Nagasaki 
University

ประเทศญี่ปุ่น

เม.ย. 2561 -
ส.ค. 2561

1 ภาคการศึกษา

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษา

ชาวต่างชาติ
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ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ประเทศ ระยะเวลา

1 Mr. Cheng-Yueh Wang National Chengchi 
Univeristy  

ไต้หวัน 1 ปีการศึกษา 
(สิงหาคม 2560 - 
พฤษภาคม 2561)

2 Ms. Kana Matsushita Ritsumeikan 
Uniersity

ญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา 
(สงิหาคม - ธนัวาคม 2560)

3 Mr. August Ville Niemann PH Ludwidsburg
University of
Education 

เยอรมนี 1 ภาคการศึกษา 
(สงิหาคม - ธนัวาคม 2560)

4 Mr. Nils Geiger PH Ludwidsburg
University of 
Education 

เยอรมนี 1 ภาคการศึกษา 
(สงิหาคม - ธนัวาคม 2560)

5 Mr. Made Dwi Angga Pradika Indonesia Institute
of Art Denpasar  

อินโดนีเซีย 1 ภาคการศึกษา 
(สงิหาคม - ธนัวาคม 2560)

6 Ms. Hongyok Lu Tzu Chi University ไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา 
(สงิหาคม - ธนัวาคม 2560)

7 Ms. Woramon Kiattiteerachai Tzu Chi University ไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา 
(สงิหาคม - ธนัวาคม 2560)

8 Ms. Gabrielle Carter Queensland 
University of 
Technology

ออสเตรเลีย 1 ภาคการศึกษา 
(มกราคม - พฤษภาคม 

2561)

9 Ms. Mckenzie Lena Halling University of 
Wisconsin-Madison

สหรัฐอเมริกา 1 ภาคการศึกษา 
(มกราคม - พฤษภาคม 

2561)

นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ในปีการศึกษา 2560 
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บรรยากาศและการใช้ชีวิต
ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
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การปรับผังด้านรายการ
รายการด้านข่าวสาร: ยังคงร่วมมือกับส�านักข่าว 
NHK WORD RADIO JAPAN ประเทศญี่ปุ่น และ
ส�านักข่าว Voice of America (VOA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส�าหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายใน
ประเทศ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิทยุ
สถาบันการศึกษาและกรมประชาสัมพันธ์อย่าง          
ต่อเนื่อง

กา
รบ

ริก
าร

วิช
าก

าร
แก

่สัง
คม

สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านรายการและ
ด้านเทคนิคกระจายเสียง เพื่อท�าหน้าที่เป็นส่ือวิทยุ
กระจายเสียงที่ให้บริการสาธารณะ ในด้านข่าวสาร
ความรู้เชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการแก่คนทุกกลุ่ม 
ทุกระดับ โดยไม่มุ่งหวังก�าไร
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รายการด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม: นอกจากรายการท่ีออกอากาศเป็นประจ�า เช่น รายการวัฒนธรรมกับ
ชวีติ รายการสโมสรวฒันธรรม รายการประเพณวีถิไีทยแล้ว สถานวีทิยกุระจายเสียงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ยงัร่วมกบับรษิทั รงัสมินัต์ มีเดีย จ�ากัด น�าเสนอละครวิทยุชุด เล่าขานต�านานวีรชน ความยาว 30 นาที            
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ผ่านละครวิทยุ อิงประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโบราณ         
ให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมสร้างจิตส�านึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน
ในโบราณสถานของไทย 

นอกจากนีส้ถานวีทิยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ยงัร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย น�าเสนอ
รายการวทิยทุ่องเทีย่ววถิไีทยขึน้ เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูเกรด็ความรู้ของสถานทีท่่องเทีย่ววถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
คนในชุมชนต่างๆ อีกด้วย

รายการด้านสาระความบันเทงิ: เป็นรายการทีย่งัได้รบัความนยิมจากผู้ฟังอย่างต่อเนือ่ง โดยมจีดุเด่นการน�าเสนอ
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์พร้อมสอดแทรกศลิปวัฒนธรรมสาระความรูไ้ว้ในรายการ และผู้ฟังกเ็พิม่จ�านวนมากข้ึนเรือ่ยๆ

รายการด้านประเภทความรู้: นอกจากรายการที่ผลิตประจ�า เช่น รายการนัดพบอาจารย์วารสารฯ รายการ
กฎหมายเพือ่ประชาชน รายการสาระน่ารูก้บัเสริมศกึษา ฯลฯ แล้ว ทางสถานยีงัได้เพ่ิมรายการสุขภาพจติน่ารู้ 
ซึ่งผลิตรายการร่วมกับทีมงานของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย และรายการวิถีธรรมโดยร่วมผลิตกับ
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต น�าเสนอหลักธรรมค�าส่ังสอนของศาสนาพุทธผลิตเป็นตอน        
แต่ละตอนมีความยาว 30 นาที ไว้ในผังรายการอีกด้วย
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การพัฒนาด้านเทคนิค
สถานวีทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้
ด�าเนินการจัดท�าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน่ขึน้ เพือ่
จะสามารถรับฟังวิทยธุรรมศาสตร์บนคอมพวิเตอร์และ
โทรศพัท์มอืถอืได้ ทัง้ฟังสดและฟังย้อนหลงั เป็นการ
ขยายช่องทางการรับฟังผ่านสือ่ออนไลน์ เพือ่เผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์สู่ประชาชนให้มากข้ึน 
อีกช่องทางหนึ่งด้วย  
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โครงการรู้เท่าทันสื่อ
เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นักศึกษารายวิชา       
วส.460 การจดัการสือ่สารกจิกรรมพเิศษ จดักจิกรรม
รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้ไอเดีย “Social Hero ไม่ต้องมโีล่ 
กก็ูโ้ลกได้” ณ โรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร์

โครงการวารสารศาสตร์ฯ 
ศึกษาชนบท ปีที่ 13
เมื่อวันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2561 น�านักศึกษาและ
อาจารย์รวม 15 คน ลงพื้นท่ีชุมชนไทด�า อ�าเภอ
พนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีด�าเนินการผลติสือ่ชุมชน 
เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สืบทอดประเพณีไทด�า และท�าสื่อเก่ียวกับโครงการ
แก้มลิงทุ่งปากขอ ซึ่งทับซ้อนที่ท�ากินของชาวบ้าน

โครงการคณะวารสารฯ บริการสังคม : 
เยาวชนเรียนรู้สื่อ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วม
โครงการคณะวารสารฯ บรกิารสังคม : เยาวชนเรยีนรู้ 
พร้อมท้ังเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้งาน
ด ้านสื่อสารมวลชนโดยลงมือปฏิบัติจริ งจาก
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งภาพยนตร์ 
การพากย์เสยีง วทิย ุและการประกาศข่าว เพือ่มุง่หวงั
ให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและเห็นความส�าคัญ
ของงานด้านการสื่อสาร 
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การพัฒนาความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพของบุคลากร 

โครงการอบรม 
“การวเิคราะห์และอภปิรายผลการวจิยั”  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้       
ความเข้าใจในการวิเคราะห์และอภิปราย          
ผลวจิยั แก่คณาจารย์และนกัศกึษาระดบับณัฑติ
ศึกษา
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สัมมนา “ส�านักงานสีเขียว 
(Green Office)” 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 
ของพนักงานในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก       
นาวาอากาศเอกชอบ ลายทอง อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาวัสดศุาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียม
ความพร ้อมเข ้าสู ่ต�าแหน ่งทาง
วิชาการ”  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 คณาจารย์คณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน เข้าร่วมฟัง
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม
เข้าสู ่ต�าแหน่งทางวิชาการ” เพื่อให้การขอ
ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการมีความถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์
สร้างผลงานทางวิชาการ
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โครงการ “ตรวจคัดกรองปัญหา
สายตา”
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 พร้อมกับบรรยาย
พิเศษการดูแลรักษาดวงตาเพื่อป้องกันและ
ถนอมสายตาอย่างถูกวิธีแก่คณาจารย์และ       
เจ้าหน้าที่

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2561
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์          
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและฝึกซ้อมตามแผนอพยพฉุกเฉิน
กรณีเกิดเพลิงไหม้
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อบรมเชงิปฏบัิตกิาร “งานสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน”
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อถ่ายทอด        
ความรู้ วิธีการ และประสบการณ์การท�างาน
สร้างสรรค์จากภาพยนตร์เรื่อง “Vanishing 
Point”

บรรยายพเิศษเรือ่ง “ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน”
เมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2561 พร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ       
สภาพแวดล้อมในการท�างาน” เพือ่ให้คณาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีทราบแนวทางการเก็บข้อมูล  
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส�าหรับหน่วยงาน
ราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การตัดเกรดออนไลน์” 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กบัคณาจารย์ภายในคณะเกีย่วกบั
การตัดเกรดออนไลน์
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เสวนาผู้บริหารคณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน หวัข้อ “นวตักรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
พฒันาการบริหารคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน” 

ระหว่างวันท่ี 4 - 5 พฤษภาคม 2561 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน จัดโครงการประชุมเสวนา 
ผู้บริหารในระดับผู้บริหารคณะ หัวหน้างาน 
และหวัหน้าหมวด หวัข้อ “นวตักรรมและความ
คิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการบริหาร” ณ 
โรงแรม พาโค่ บาย เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การจดัท�า
โครงร่างองค์กร (Organizational 
Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)”
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท�า
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : 
OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�าเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx)” เพือ่สร้างความ
เข้าใจในแนวทางการน�าเกณฑ์คุณภาพการ
ศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิมาใช้ในการ
ประกันคุณภาพภายใน 
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การพัฒนากายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุง
ภมูทิศัน์โดยรอบคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน  ศูนย์รังสิต
เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2560 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชนด�าเนินการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมภายในคณะ และสร้างบรรยากาศ        
ในการท�างาน

กจิกรรมธรรมศาสตร์ Cleanup Day 
เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2561 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชนจัดสถานที่ท�างานให้เป็น
ระเบยีบเรยีบร้อย โดยมุง่เน้นให้เกดิประสทิธภิาพ
ของการท�างาน และจิตส�านึก ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน
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กจิกรรมด้านศลิปะวฒันธรรม

โครงการ “รดน�้าขอพรปีใหม่ไทย 
เย็นฉ�า่ชืน่ใจชาววารสารฯ พ.ศ. 2561” 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นการสืบสาน
วัฒนธรรม ขอพรปีใหม่จากคณาจารย์และ      
ศิษย์เก่าอาวุโส เพื่อแสดงมุทิตาจิตและร่วมกัน
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย
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งบประมาณปี 2560 และ 2561

แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริง งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชนได้รบังบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิงาน
ด้านการเรยีนการสอน การวิจยั การสร้างเครือข่ายความร่วมมอื การบรกิารวชิาการแก่สงัคม และการบรหิาร
จัดการ จ�านวน 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 
และงบประมาณเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ส�าหรับงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน มรีายจ่ายจรงิเป็นจ�านวนเงนิ 71,817,715.92 บาท โดยจ�าแนกตามยทุธศาสตร์ด้านต่างๆ 
ดังนี้
 1. ด้านสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS เป็นจ�านวนเงิน 38,577,889.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.72 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด
 2. ด้านสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก เป็นจ�านวนเงิน 3,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.15 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด
 3. ด้านมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นจ�านวนเงิน 532,892.40 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด
 4. ด้านมุง่สูค่วามมัน่คง และยัง่ยนื ด้วยการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั เป็นจ�านวนเงนิ 29,006,933.75 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.39 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

สรางบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS

53.72%มุงสูความมั่นคง 
และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย

40.39%

มุงเนนคุณภาพการให
บริการวิชาการที่ได
มาตรฐานสากล 

0.74%

สรางสรรคงานวิจัย
และนวัตกรรมที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก

5.15%
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สรางบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS

58.15%

สรางเครือขายความรวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

1.48%

มุงเนนคุณภาพการใหบริการ
วิชาการที่ไดมาตรฐานสากล

0.76%

สรางสรรคงานวิจัย
และนวัตกรรมที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก

4.11%

มุงสูความมั่นคง 
และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย

35.50%

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน ได้จดัสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน เป็นจ�านวนเงิน 87,586,800 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
 1. สร้างบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะ GREATS เป็นจ�านวนเงิน 50,935,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.15 ของ
งบประมาณทั้งหมด
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและ          
สังคมโลก เป็นจ�านวนเงิน 3,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของงบประมาณทั้งหมด
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นจ�านวนเงิน 1,300,000 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 1.48 ของงบประมาณทั้งหมด
 4. มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นจ�านวนเงิน 662,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.76 ของงบประมาณทั้งหมด
 5. มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย เป็นจ�านวนเงิน 31,089,800 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 35.50 ของงบประมาณทั้งหมด
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ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของส�านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับคณะ ประจ�าปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของส�านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2559 ดังนี้

องค์ประกอบ ผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ สกอ.

(5 คะแนน)

ผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ มธ.

(5 คะแนน)

ผลการประเมิน
ตามตัวบ่งช้ีท้ังหมด

(5 คะแนน)

1. การผลิตบัณฑิต 3.07 3.97 3.25

2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00

3. การบริการวิชาการ 5.00 - 5.00

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 - 5.00

5. การบริหารจัดการ 4.00 - 4.00

รวม 3.96 4.23 4.01

องค์ประกอบ ผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ 
(5 คะแนน)

ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 3.90 คุณภาพดี

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา 3.82 คุณภาพดี

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 3.75 คุณภาพดี

หลักสูตรวารสารศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สื่อสารมวลชน

3.99 คุณภาพดี

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การสื่อสารองค์กร

3.92 คุณภาพดี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา 4.04 คุณภาพดีมาก
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 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำาโครงร่างองค์กร (Organizational 
Profile: OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน จัดโครงการประชุมเชิง        
ปฏิบัติการ: การจัดท�าโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งท่ี 2 ณ ห้องเกษม ศิริสัมพันธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา           
ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นประธาน
  โครงการดงักล่าวจดัข้ึนเพือ่วเิคราะห์ลกัษณะองค์การ (Organization Description) : คณุลกัษณะ
ทีส่�าคญัของคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน ตลอดจนวเิคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ (Organization 
Situation): สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน        
ถกูต้อง สะท้อนความเป็นคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน และเพือ่น�าโครงร่างองค์กรนัน้มาจดัท�าแผน
พัฒนาคุณภาพองค์กรต่อไปตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx

 2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำาโครงร่าง
องค์กร (Organizational Profile: OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การท�าโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ี
เป็นเลศิ (EdPEx) ณ อาคาร DLUXX THAMMASAT  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ โดยคณะผูบ้รหิาร
ได้สะท้อนข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ท่ีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก�าลังเผชิญอยู่ และมุมมอง      
ในการพัฒนา ทั้งด้านที่ส่งเสริมความเติบโตและด้านที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของคณะ

 3. โครงการระดมสมองเพื่อร่วมกันจัดทำา Organizational Profile: OP
          งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ ได้จัดโครงการระดมสมองเพื่อ
ร่วมกันจัดท�า Organizational Profile: OP ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (Ed-
Pex) ในวนัที ่30 มนีาคม 2561 ณ ห้องประชมุเกษม ศริสิมัพนัธ์ ชัน้ 4 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก 4 ส่วนงาน ได้แก่        
งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษาและวิชาการ งานคลังและพัสดุ และงานเทคโนโลยีและ                
โสตทัศนศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งประกอบการจัดท�า Organizational Profile
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แผนการดำาเนินงานในอนาคต
 ส�าหรับในปีการศกึษา 2561 คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน ได้จดัท�าแผนปฏบิตังิานเพือ่รองรบั
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริการวิชาการแก่สังคม และ               
การบริหารจัดการของคณะ โดยจ�าแนกตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้

 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS ได้แก่
   โครงการปรบัตวัทางวชิาการเพือ่การเรยีนรู้ยคุใหม่ เช่น การพฒันาอาจารย์ด้านเทคนคิการสอน
   โครงการอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
   โครงการอบรมการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL)
   โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มวิชา และแบบสหวิชา 

(Cross-Function and Cross-Disciplinary Curriculum)
   โครงการเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร 2561 ได้แก่ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ 
   โครงการพฒันา Next Gen Leaders ของนกัศกึษา ได้แก่ ทกัษะภาษาที ่3 ทกัษะด้านการเรยีนรู้ 

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
   โครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอก คณะวิชา หรือหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยเพื่อการ

เรียนรู้แบบ Active Learning 
   โครงการ Friends of JC 
   โครงการ Thinking Space ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการฝึก

ทางวิชาชีพ
   โครงการผลิตสารคดีเพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ในสังคม
   ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS
   โครงการพฒันาขัน้ตอนและระบบการรวบรวมข้อมลูการศกึษาเพือ่การประกนัคุณภาพหลกัสตูร

ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก ได้แก่
   โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันหรือองค์กรภายนอก
   โครงการระบบพีเ่ลีย้งวจิยั (mentor) ให้การดูแลช่วยเหลือสนบัสนนุต้ังแต่เริม่ต้นจนถงึการเผยแพร่

ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ
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   โครงการสร้างระบบในการสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการจัดกลุ่ม              
นักวิจัยตามความเชี่ยวชาญ

   โครงการสร้าง Cluster สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยของคณะ 
มหาวิทยาลัยและสังคม เพื่อมุ่งความเป็นเลิศ (Excellence) ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme) 
“วารสารศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” (JC for Change)

   โครงการจัดท�าและปรับปรุงคู่มือวิจัยเพื่อน�าเสนอกลไก ระเบียบและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย

   โครงการพัฒนาวารสารวิชาการของคณะ

 3. สร้างความเป็นนานาชาตแิละเครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ได้แก่
   โครงการสร้างความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าในต่างประเทศ เพือ่การท�าวจัิยร่วมตามประเดน็

ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
   โครงการสร้างความร่วมมอืกบัพันธมติร ทีเ่ป็นภาคเอกชน ภาครฐั เครอืข่ายศษิย์เก่า และสถาบนั

วชิาการหรอืองค์กรด้านวชิาการและวจิยัในการเผยแพร่ความรู/้ถ่ายทอดความรูสู้ส่งัคมในด้านสือ่
และการสื่อสารที่คณะเชี่ยวชาญ 

   โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
นเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการสือ่สาร สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ในการจดัการประชมุ
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ในระดับชาติและ
นานาชาติ

   โครงการความร่วมมือพัฒนาคณะกับเครือข่ายศิษย์เก่า (JC V are connected)
   โครงการความร่วมมือกับ MCOT ACADEMY ในการบริการวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารแก่

สังคม และการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะ
   โครงการวิจัยเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสื่อเพื่อคนพิการทางสายตา (Audio Description)

 4. มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ได้แก่
   โครงการเสียงอาสา
   โครงการเรียนรู้สื่อ
   โครงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการรณรงค์ทางสังคม
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   โครงการวารสารติดตามสื่อและการสื่อสารเพื่อสังคม (JC Watchdog) ส่งเสริมให้คณาจารย์
แสดงความเห็น ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นด้านสื่อและการสื่อสารเพื่อเสนอทางออกของปัญหาให้
สังคม

   โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุธรรมศาสตร์ “นัดพบอาจารย์วารสารฯ”

 5. มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย ได้แก่
   โครงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริหารบุคคล การประเมินผลงาน และระบบเอกสาร
   โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท�างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาวะ และชีวอนามัย (JC Well-Being & Happy Mind)
   โครงการพฒันาระบบการสือ่สารในองค์กร และสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมทีด่ใีนการท�างาน
   โครงการพฒันา Digital Media Center และอาคารสถานทีต่่างๆ ของคณะเพือ่การบรกิารสงัคม
   โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงานสถานวีทิยธุรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์สือ่ใน

ปัจจุบันและอนาคต 
   โครงการให้ความสนบัสนนุแก่คณะ ส�านกั สถาบนัต่างๆ  ตลอดจนมหาวิทยาลัยในการสนบัสนนุ

ด้านการผลิตสื่อ การใช้อุปกรณ์ และสถานที่ 
   โครงการพฒันาการท�างานแบบไร้กระดาษ (paperless /digital meeting and work process)
   โครงการ “Green and Sustainable JC” ลดการใช้ทรัพยากร ลดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
   โครงการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity หรือ CI) ของคณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน 
   โครงการ JC Media Crew จัดตั้งทีมนักศึกษาเพื่อผลิตเนื้อหาที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีตาม         

เป้าหมายของคณะ
   โครงการ Open House เพื่อสร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษา             

ในอนาคต
   โครงการผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 และหลักสูตร

วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
   โครงการพฒันารายการวทิยธุรรมศาสตร์หรอืส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย ภายใต้

แนวคิด “วิทยุธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน”
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คณะกรรมการจัดทำา
รายงานผลการดำาเนินงาน
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์)  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธานคณะกรรมการ
(อาจารย์พรรณวดี ประยงค์)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช)  
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา บุญประสิทธิ์)  
อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร กรรมการ 
อาจารย์ถมทอง ทองนอก กรรมการ 
นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ ์ กรรมการ 
นางปิยาพัชร คนชม  กรรมการ 
นางสาวบุรณดา ถาวรเศรษฐกิจ กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นค้างพล ู กรรมการ 
นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ กรรมการ 
นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย ์ กรรมการ 
นางสาวจารุณี สุขสม กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรพรรณ สุขน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ





คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
www.jc.tu.ac.th
www.facebook.com/JCThammasat




