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สารจากอธิการบดี

ดิฉันรู้สึกชื่นชมและยินดีในความสำาเร็จของ

คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน ทีไ่ดพ้ฒันา

มาอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัมาโดยตลอด ไมว่า่จะ

เป็นด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง 

ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งยังมีการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน

ทางวชิาการกบัพนัธมติรทางวชิาการและวชิาชพีทัง้ 

ในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการมี

บทบาทในการร่วมแนะนำาและสร้างองค์ความรู้ให้

แก่สังคมในด้านสื่อและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัย

ของคณาจารย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ

การขบัเคลือ่นการพฒันามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดิฉันรู้สึกชื่นชมและยินดีในความสำาเร็จของ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
ที่ไดพ้ฒันามาอยา่งตอ่เนือ่งตามพนัธกจิ ซึง่ 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั
มาโดยตลอด

ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดิฉัน

ขออวยพรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

ประสบความสำาเร็จและมีความก้าวหน้าในการ

ดำาเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
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สารจากคณบดี

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวารสารศาสตร์ 

และสื่อสารมวลชน ได้ดำาเนินงานก้าวหน้าไปใน

หลายดา้น ตามเปา้หมายยทุธศาสตรข์องคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน 

ที่มุ่งเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ และกลไก

ต่างๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรปริญญาตรีภาค

ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติที่ปรับปรุงใหม่  

อนัสอดคลอ้งกบันโยบายมหาวทิยาลยัดา้น Active 

Learning และการขยายโอกาสทางการศึกษา

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น 

โครงการ Gen Next Academy นอกจากนี้  

ยังได้ดำาเนินงานด้านการสนับสนุนให้คณาจารย์

ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น โดยการให้

ความสะดวกและปรับปรุงระบบสนับสนุนต่างๆ 

ให้คล่องตัว รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อ

ผลักดันให้คณาจารย์เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ  

สง่ผลใหค้ณะฯ มผีูไ้ดร้บัตำาแหนง่ทางวชิาการสงูขึน้

เป็นจำานวนมาก ด้านการบริหารงานภายในคณะฯ 

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านศักยภาพ

การทำางานและการทำางานเป็นทีมตามแนวทาง 

Transformation

นอกจากนี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน ยงัไดส้รา้งความรว่มมอืกบัพนัธมติรในภาค

วชิาชพี อาท ิสถานโีทรทศัน ์Thai PBS และ บรษิทั 

อสมท จำากัด (มหาชน) เพื่อการพัฒนานักศึกษา

และการรว่มมอืทางวชิาการรว่มกนั ความกา้วหนา้

ทีส่ำาคญัอกีประการ คอื การทีค่ณะฯ ไดเ้พิม่บทบาท

ในการแนะนำาสังคมด้านของสื่อและการสื่อสาร 

โดยร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สม่ำาเสมอในรูปของกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน จะเร่ง

ดำาเนินงานในด้านต่างๆ ตามแผนงานยุทธศาสตร์

ที่ได้วางไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นสถาบัน

ชั้นแนวหน้าด้านการผลิตนักวิชาชีพและงานวิจัย

ด้านวารสารศาสตร์ สื่อ และการสื่อสาร อันเป็นที่

ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
คณบดีคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

ในรอบปทีีผ่า่นมา คณะวารสารศาสตรแ์ละ
สือ่สารมวลชน ไดด้ำาเนนิงานกา้วหนา้ไปใน
หลายด้าน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย
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สารจากนายกสมาคม 
วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ความร้อนแรงของคล่ืนความคิดและกระแส

การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ท้ังในด้านพฤติกรรม 

ความเปราะบางของสังคม ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติ และความรวดเร็วของเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผล 

กระทบไปทุกภาคส่วน

การทยอยปดิตวัของสือ่สิง่พมิพ ์สือ่โทรทศัน ์

และความแพรห่ลายของสือ่ Social Media สง่ผลให้

เกิด Media Platform ใหม่ๆ อีกทั้งในปีเดียวกันนี้ 

ยังเกิดปรากฏการณ์ที่ทำาให้วงการสื่อสารมวลชน

ต้องนำาไปเป็นกรณีศึกษา ได้แก่

1. การระบาดของ Fake News ผา่นเครอืขา่ย 

ของผู้ตั้งต้นที่ไม่ทราบที่มาว่าข้อความแรกมาจาก

ไหน แพร่ระบาดเป็น Virus ใน Social จนบุคคล

รบัสารปลายทางประสบความเสยีหายเปน็วงกวา้ง

2. การขยายตัวของ Hate Speech ที่

ลุกลามจากข้อความซึ่งเป็นเรื่องกระทบกระทั่ง

เสียดสีส่วนตัว กลายเป็น Hate Crime ที่เรียกว่า 

เปน็อาชญากรรมทาง Social ซึง่ไมส่ามารถสรปุหา

คนผิดได้ จนกลายเป็นห่วงโซ่แห่งความเกลียดชัง 

ประเด็นของ Hate Speech ที่ถูกสร้างขึ้น มีตั้งแต่

การดูถูกด้านชาติพันธุ์ การเสียดสีด้านเพศพันธ์ุ 

การระดมความเช่ือด้านศาสนาและลัทธิ 

3. ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้จากการคิดค้น

ของมนุษย์ไปจนก้าวล้ำาหน้า 

4. การเกดิขึน้ของ Independent Journalist 

ที่ใช้ความชำานาญการและประสบการณ์ในเชิง 

Editor ผสานกับ Rewriter และ Data System

เม่ือหน่ึงในวงจรปลายทางของส่ือสารมวลชน 

คือ อาชีพและการทำางานใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ก็ย่อม

กระทบกับต้นทาง คือ ภาควิชาการ/การศึกษา 

เชน่เดยีวกนั เพราะนกัเรยีนทีก่ำาลงัจะเขา้ศกึษาตอ่ 

ในระดับมหาวิทยาลัยจะมีแนวคิดเปลี่ยนไป กลุ่ม

ที่เข้าเรียนแล้วก็จะพัฒนาความคิดต่างออกไปอีก 

การวางแผนการเรียนการสอนในระยะยาวก็จะ

ตอ้งปรบัเปลีย่นใหท้นักบับรบิททีเ่ปลีย่นไป ผมตอ้ง

นายเขมทัตต์ พลเดช
นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ผมต้องขอชื่นชมคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนที่มีความเพียรพยายามใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในวงการศึกษา
อยู่เสมอ



ขอชื่นชมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ที่มีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ในวงการศึกษาอยู่เสมอ ทั้งการสัมมนาให้ความรู้

แก่นักศึกษาและสังคม การพัฒนาองค์กร พัฒนา

คุณภาพอาจารย์ และการร่วมเป็นพันธมิตรกับ

ระบบ E-Learning ระดับโลก รวมทั้งการผลิตผล

งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้บริหารคณะวารสารศาสตร์ฯ 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา 

จะมีพลังในการสร้างสรรค์การศึกษาคุณภาพ

ที่สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้กับประเทศชาติ 

ต่อไป
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สารจากประธาน
คณะกรรมการนักศึกษา

“มากกว่าความรู้ คือ ประสบการณ์ชีวิต”  

คำาจำากัดความที่สั้นแต่สามารถอธิบายความหมาย

ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้เห็น

ภาพมากที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจาก

ทางคณะวารสารศาสตร์ฯ จะมุ่งพัฒนาคุณภาพ

ของหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 

ผลติบคุลากรและบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไปสูส่งัคม

แลว้ ยงัไดม้กีารสนบัสนนุใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสทำา

กจิกรรมทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปกีารศกึษา เพราะ

การฝึกฝนที่ดีที่สุด คือ การนำาความรู้ที่ได้รับมา

ปรับใช้จริง โดยทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีหน้าที่ในการ

เป็นตัวกลางประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้เกิด

การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ 

อนัดรีะหวา่งนกัศกึษาคณะวารสารศาสตรฯ์ ทกุชัน้ป ี

และบุคลากรของคณะวารสารศาสตร์ฯ อีกด้วย

นางสาววีร์สุดา ไฉ่ประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ทั้งนี้ การดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

นกัศกึษาฯ จะไมส่ามารถลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีหากขาด

การสนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ช่วยกันผลักดันและ

สนับสนุนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างดีเสมอมา 

ทางคณะกรรมการนักศึกษาฯ ขอกล่าวขอบคุณ

ทุกท่านที่ช่วยส่งเสริมและหล่อหลอมให้นักศึกษา 

ไม่เพียงมีความพร้อมทางด้านวิชาการ แต่ยัง 

เต็มไปด้วยทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ สามารถ 

นำาไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยได้

ต่อไป

“มากกว่าความรู้ คือ ประสบการณ์ชีวิต” 
คำาจำากัดความที่สั้นแต่สามารถอธิบาย
ความหมายของคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนได้เห็นภาพมากที่สุด
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ประวัติคณะ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 เริ่มจากการเป็นแผนก

วารสารศาสตร์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ 

เปิดสอนวิชาการ สาขาวารสารศาสตร์ในระดับ 

ปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2509 สภามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เปิดการศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาคค่ำาขึ้น 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมวิทยฐานะของนักหนังสือพิมพ์ 

อาชีพให้สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาการสื่อสารมวลชน

ทางด้านหนังสือพิมพ์ และขยายบริการการศึกษา

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีหลักสูตรการศึกษา 

3 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 มีการปรับปรุง

การศึกษาภาคค่ำาของแผนกวารสารศาสตร์ใหม่ 

โดยระงับการรับสมัครเข้าศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์ 

ภาคค่ำา และเปิดสอนระดับปริญญาตรีแทน 

ในปีการศึกษา 2512 โดยใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี  

ในปี  พ.ศ. 2513 การศึกษาในด้าน

วารสารศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ  

จึงได้มีการยกฐานะแผนกวารสารศาสตร์ ขึ้น

มาเป็น แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน และในปี พ.ศ. 2522 การศึกษาใน

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้เจริญก้าวหน้าและ

ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการขอยกฐานะ

แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขึ้น

เป็น “คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน” 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้นมา คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้มีการเปิด

หลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ 

ทนัสมยัเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลงทางสือ่และ

การสื่อสารตลอดเวลา ดังนี้
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เหตุการณ์สำาคัญ

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมีการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 

วชิาการและการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม ทัง้ในดา้นอปุกรณก์ารเรยีนการสอน หอ้งปฏบิตักิาร 

การผลิตผลงานทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)

เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

เปดิหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาสือ่สารมวลชน และไดม้กีารปรบัปรงุ

หลักสูตรเป็น สาขาวิชาสื่อสารวิทยา เมื่อปีการศึกษา 2559

เปดิหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการสือ่สารภาครฐัและเอกชน (MCM) ตอ่มา 

ในปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาขาการจัดการสื่อสารภาครัฐและเอกชน 

และในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

เปิดการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) 

(B.J.M.) และในปี พ.ศ. 2561 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตร

นานาชาติ)

ปี พ.ศ. 2525

ปี พ.ศ. 2541

ปี พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ. 2543

ปี พ.ศ. 2549
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โครงสร้าง
องค์กร



Annual Report 2018 13



14 รายงานประจำาปี ปีการศึกษา 2561

โครงสร้างการบริหาร

คณบดี
กรรมการ

ประจําคณะ

รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

รองคณบดี 
ฝายวิจัย

รองคณบดี 
ฝายวางแผน
และพัฒนา

รองคณบดี 
ฝายการ
นักศึกษา 

และศิษย์เกา
สัมพันธ์

ผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษา

ผูชวยคณบดี 
ฝายสื่อสาร

องค์กร

ผูชวยคณบดี 
ฝายบริการ
การศึกษา

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิเทศ
สัมพันธ์

ผูอํานวยการ 
โครงการ 

ปริญญาเอก

ผูอํานวยการ 
โครงการ

ปริญญาโท 

ผูอํานวยการ 
โครงการ

ปริญญาตรี
ภาคภาษา
อังกฤษ

ผูอํานวยการ 
บริหาร

โครงการ
บริการสังคม

 นายสถานีวิทยุกระจายเสียง มธ.

 สํานักงาน
เลขานุการคณะ

 กลุมวิชาหลักสูตร
ปริญญาตรี

  - งานบริหารและธุรการ
  - งานบริการการศึกษาและวิชาการ
  - งานคลังและพัสดุ
  - งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

  - กลุมวิชาบริหารการสื่อสาร
  - กลุมวิชาวารสารศาสตร์
  - กลุมวิชาวิทยุและโทรทัศน์ 
  - กลุมวิชาสื่อสารองค์กร
  - กลุมวิชาโฆษณา
  - กลุมวิชาภาพยนตร์และภาพถาย
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สำานักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน

คณบดี

เลขานุการคณะ

สถานีวิทยุ มธ.

งานบริหาร
และธุรการ

งานบริการ
การศึกษา 

และวิชาการ

งานคลัง
และพัสดุ

งานเทคโนโลยีและ

โสตทัศนศึกษา

หมวด
สื่อสารองค์กร

หมวดปริญญาตรี
และการนักศึกษา

 หมวด
การเงิน

หมวดสงเสริมและ 
ผลิตสื่อโสตทัศน์

 หมวดอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

หมวด
บัณฑิตศึกษา

หมวด
บัญชี

หมวดบริการสื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์

หมวดบริหาร
งานบุคคล

หมวดพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

หมวดจัดซื้อจัดจาง
พัสดุภาครัฐ

หมวดเทคนิค
วิศวกรรม

หมวด
สารบรรณ

หมวดวิชาการ
และวิจัย

หมวดบริหาร
งานพัสดุ

หมวดเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

หมวดวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
และงบประมาณ

หมวดวิเทศสัมพันธ์
และการบริการ

สาธารณะ

 โครงการ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ

หมวดวิเคราะห์และ 
วางแผนกลยุทธ์
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รายนามผู้บริหาร
และบุคลากร
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ดำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)
อาจารย์ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ (หัวหน้าแผนกอิสระ) 2514 – 2517

รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ (หัวหน้าแผนกอิสระ) 2517 – 2522

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก 2522 – 2526

ศาสตราจารย์สุธี นาทวรทัต (รักษาการในตำาแหน่งคณบดี) 2526 – 2527

ผูชวยศาสตราจารย์ชวลิต ปญญาลักษณ์ 2527 – 2529

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 2529 – 2531

ศาสตราจารย์ ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา 2531 – 2534

รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข 2534 – 2537

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ เมธีกุล 2537 – 2540

รองศาสตราจารย์ปยกุล เลาวัณย์ศิริ 2540 – 2546

ผูชวยศาสตราจารย์ธนัญญา เชรษฐา 2546 – 2549

รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์ 2549 – 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช 2551 – 2554

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปตตะวนิช 2555 – 2560

ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ์ 2561 – ปัจจุบัน

รายนามคณบดี
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1. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์)

1. นายมานิจ สุขสมจิตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. นายเขมทัตต์ พลเดช 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นางมาลี กิตติพงศ์ไพศาล  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นางสาวจุฑารัตน์ วิบูลสมัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ เมธีกุล  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ภูรัต  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

8. นายตรี บุญเจือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย  

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

11. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช)

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม)

13. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารดา ครุจิต)

14. รองคณบดีฝ่ายวิจัย   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช)

1. เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน 

(นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์)

เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล 

2. นางธิมาพร ดิษรัก

รายนามคณะกรรมการประจำาคณะ



20 รายงานประจำาปี ปีการศึกษา 2561

รายนามผู้บริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล  รณเวช  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารดา  ครุจิต 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา  บุญประสิทธิ ์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา  รอดอาตม์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8. อาจารย์พรรณวดี  ประยงค์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

9. อาจารย์นิชคุณ  ตุวพลางกูร  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

10. Mr. Senjo  Nakai, Ph.D.  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา  ธูปแก้ว 
ผู้อำานวยการบริหารโครงการบริการสังคม

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์ 
ผู้อำานวยการโครงการปริญญาเอก



13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล  รณเวช 
ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโท

14. อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว  เธียรสวัสดิ์กิจ 
ผู้อำานวยการโครงการปริญญาตรี  

ภาคภาษาอังกฤษ

15. นายธนบดี  ศรีพันธุ์วงศ์  
ผู้รักษาการในตำาแหน่งเลขานุการ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

16. นายไพโรจน์  กลิ่นเกษร  
นายสถานีวิทยุกระจายเสียง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร  วงษ์เชษฐา
 หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว
 หัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์นฤมล  ปิ่นโต 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา  รอดอาตม์
 หัวหน้ากลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร

5. รองศาสตราจารย์กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์
 หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษณา

6. อาจารย์วารี  ฉัตรอุดมผล
 หัวหน้ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

รายนามหัวหน้ากลุ่มวิชา
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กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยุรี ชาญณรงค์

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

4. อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์

5. อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ

6. อาจารย์ถมทอง ทองนอก

กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ

3. รองศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบริรักษ์

4. รองศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารดา ครุจิต

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนารี เสือโรจน์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์

9. อาจารย์รัตนางศ์ ตุละวรรณ

กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา บุญประสิทธิ์

5. อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

6. อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

กลุ่มวิชาโฆษณา
1. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

2. รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร 

3. รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 

4. รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 

5. รองศาสตราจารย์สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล

6. อาจารย์มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช

7. อาจารย์นิชคุณ ตุวพลางกูร

กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
1. รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำารงค์

3. อาจารย์วารี ฉัตรอุดมผล

4. อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

5. อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

6. อาจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

Bachelor of Art Program in Journalism 
(Media Studies)
1. Mr. Senjo Nakai, Ph.D.

2. Mr. Sascha Horst Funk

3. Mr. Ray Ting-Chun Wang

รายนามคณาจารย์
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1. นางสาวธารารัตน์ พรหมบุบผา
	 หัวหน้างานบริหารและธุรการ

2. นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์
	 หัวหน้าหมวดสารบรรณ

3. นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา
	 หัวหน้าหมวดวิเคราะห์นโยบายและแผนและ 

งบประมาณ

4. นายวัฒนา แกล้วทนงค์
	 ผู้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวดบริหาร 

งานบุคคล

5. นางธิมาพร ดิษรัก 
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. นางสาวมานิตา เชื้อสาย
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7. นางวันวิสาข์ รัตนสาขา
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8. นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย์
	 นักประชาสัมพันธ์

9. นายอุเทน หน่อคำา
	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

10. นางสาวฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์
	 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

11. นางสาวจันทรจิรา อยู่เจริญ
	 พนักงานบริการ

12. นางอนันตพร แสงอุ่น
	 พนักงานบริการ

13. นางสาวสมจิตร กลิ่นจันทร
	 พนักงานสถานที่

รายนามบุคลากรงานบริหารและธุรการ
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รายนามบุคลากรงานบริการการศึกษาและวิชาการ

1. นางปิยาพัชร  คนชม
 หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิชาการ  

และผู้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวด 

บัณฑิตศึกษา

2. นางสาววรรษพร  พลศิลป์
 ผู้จัดการโครงการ B.J.M.

3. นางสาวจารุณี  สุขสม
 หัวหน้าหมวดปริญญาตรีและการนักศึกษา

4. นางสาวชุติมา  เสนีวงศ์
 ผู้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวดวิชาการและวิจัย

5. นางสาวนันท์นภัส  บุญเลิศ
 ผู้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวดพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

6. นางสาวพรพรรณ  สุขน้อย
 ผู้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวด

วิเทศสัมพันธ์และการบริการสาธารณะ

7. นางสาวทิพวัลย์  โฉมศุภางค์
 นักวิชาการศึกษา

8. นางสาวชลาลัย  พงษ์ศิริ
 นักวิชาการศึกษา

9. นางสาวปิยนาถ  สรรพา
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

10. นางสาวชุติณัชชา  คณานิตย์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11. นายนันทวุฒิ  ดีประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีศิริกุล
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

13. นางสาวปราณี  มีประวัติ
 พนักงานสถานที่

14. นางสาวน้ำาผึ้ง  วันทองทักษ์
 พนักงานสถานที่
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1. นางสาวธนิฏฐาพร  จันทรินทร์
 ผู้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้างานคลังและ

พัสดุ และหัวหน้าหมวดการเงิน

2. นางสาวสุมล  สร้อยสุมาลี
 หัวหน้าหมวดบัญชี

3. นางประภาพรรณ  เรืองศรี
 หัวหน้าหมวดจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ

4. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นค้างพลู
 หัวหน้าหมวดบริหารงานพัสดุ

5. นางวราภรณ์  พานิชยเวช
 นักวิชาการเงินและบัญชี

6. นางสาวจันทรัตน์  ตองอ่อน
 นักวิชาการเงินและบัญชี

7. นางสาวยุภาพร  ศรีหาบัว
 นักวิชาการเงินและบัญชี

8. นางสาวสุพรรณษา  สกุลกระจ่าง
 นักวิชาการเงินและบัญชี

9. นางสาวพจนีย์  ซิ้มสุวรรณ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี

10. นางสาวดุษณี  ศรีอุ่นศรี
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

11. นางเกษร  จีนแสร์
 ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำานาญงาน

รายนามบุคลากรงานคลังและพัสดุ
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รายนามบุคลากรงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

1. นายธนบดี  ศรีพันธุ์วงศ์
 หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

2. นายประภากร  นนทลักษณ์
 หัวหน้าหมวดส่งเสริมและผลิตสื่อโสตทัศน์

3. นายธนนท์  ประดิษฐ์ทรัพย์
 หัวหน้าหมวดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

4. นายไพโรจน์  กลิ่นเกษร
 หัวหน้าหมวดเทคนิควิศวกรรม

5. นางสาวอัญชุลี  วิเศษกุล
. หัวหน้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวสุจิรา  โลหะทัด
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

7. นายศราวุธ  พึ่งเถื่อน
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

8. นายสิทธิพงศ์  แซ่จิ้ว
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

9. นางสาวกนกศร  จินดา
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

10. นางสาวกนกศรี  ดีละม้าย
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

11. ว่าที่ร้อยตรีวาทิน  เจนกิจ
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

12. นายกาญจนะ  ศรีสาพันธ์
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

13. นายเชาวลิต  กันต่าย
 ช่างเทคนิค

14. นายสงกรานต์  บุญมัติ
 พนักงานสถานที่ 
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ผลการ
ดำาเนินงาน
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เสวนาถอดการเรียนรู้  “หมูป่าอะคาเดมีกับ
แนวทางการรายงานข่าวในสถานการณ์กู้ภัย”

วนัที ่2 สงิหาคม 2561 คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน จัดงานเสวนาถอดการเรียนรู้ 

“หมูป่าอะคาเดมีกับแนวทางการรายงานข่าวใน

สถานการณ์กู้ภัย” โดยได้รับเกียรติจากคุณฐปณีย์ 

เอียดศรีไชย ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 3 มิติ คุณ

เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ 

ไทยพีบีเอส คุณศิปปชัย กุลนุวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำานักข่าว AFP และ คุณ

ดำารงเกยีรต ิมาลา ผูส้ือ่ขา่วหนงัสอืพมิพ ์Bangkok 

Post ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทาง

การรายงานข่าวในสถานการณ์กู้ภัยที่เหมาะสม

ผลงานเด่นประจำาปี
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“JC V R Connected” เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนา
คณะวารสารศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ 64

วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2561  คณะวารสารศาสตร์ 

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จัดงาน “JC V R Connected” เนื่องในโอกาส

วันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ 

64 ภายในงานได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของคณะ

ร่วมขึ้นเวที JC DNA Talk อาทิ คุณเขมทัตต์ 

พลเดช กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท  

อสมท จำากัด (มหาชน)  คุณนภดล ศรีเกียรติขจร 

ประธานกรรมการบริษัทโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์  

(ประเทศไทย) จำากดั คณุทอ้ฟฟี-่ชญานท์ตั วงศม์ณี 

Vice President Content Management ธนาคาร

ไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) คณุอรพณิ ยิง่ยงพฒันา 

บรรณาธกิารบรหิาร The Momentum และคณุนดินก 

พนิตชนก ดำาเนินธรรม นักเขียนและบล็อกเกอร์

นอกจากนี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน รว่มกบัสมาคมวารสารศาสตร ์ธรรมศาสตร ์

มอบรางวัล “JC Award” แก่ศิษย์เก่าที่ประสบ 

ความสำาเร็จจากหลากหลายแวดวงวิชาชีพส่ือสาร

มวลชน ได้แก่ คุณราณี แคมเปญ คุณสรยศ ประภาพันธ์ 

และ คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี 
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“วิทยุธรรมศาสตร์ : เพื่อนของท่าน”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 54 ปี สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรม 

“วทิยธุรรมศาสตร ์: เพือ่นของทา่น” ภายในงานจดั

เสวนา “ศลิปวฒันธรรมไทย มอีะไรอยูใ่นบทเพลง” 

พรอ้มรว่มรบัฟงับทเพลงลกูทุง่ ลกูกรงุโดยวงดนตรี

สังคีตสัมพันธ์ 
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“JC NexT Talk” สร้างสรรค์ไอเดียใหม่เพื่อการ
สื่อสาร

วนัที ่17 กมุภาพนัธ์   2562  คณะวารสารศาสตร์ 

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จัดงาน “JC NexT Talk” สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ 

เพื่อการสื่อสาร ภายในงานได้รับเกียรติจาก

ศิษย์เก่าปริญญาโท ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การ

เรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิชา

สื่อสารมวลชน (MA) หลักสูตรการบริหารสื่อสาร

มวลชน (MCA) และหลักสูตรการจัดการการ

สื่อสารองค์กร (MCM) ของคณะวารสารศาสตร์ 

และสื่อสารมวลชน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ

แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อและนักศึกษารุ่นปัจจุบัน
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โครงการ Don’t Tell Me How to Dress × 
Varasarn

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 คณะวารสารศาสตร์

และสือ่สารมวลชน รว่มกบัคณุซนิดี-้สรินิยา บชิอพ 

จัดโครงการ Don’t Tell Me How to Dress × 

Varasarn พร้อมทั้งเสวนา “WHY ME?” หรือว่า

เราที่ผิด! ร่วมเปิดประเด็นสร้างพลังการขับเคลื่อน

ทางสังคม เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นการ

ล่วงละเมิดทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ และ

สิทธิการแต่งกายของผู้หญิง 

นอกจากนี้ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน หลักสูตรนานาชาติ ยังร่วมจัด

นทิรรศการสะทอ้นภาพปญัหาการคกุคามทางเพศ

ผ่านนิทรรศการ Respect Me! ระหว่างวันที่ 29 

เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 
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รักๆ ใคร่ๆ ร่างกาย และการเมือง เสวนาวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร

วารสารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสือ่สารมวลชน 

(MA) จัดเสวนาวิชาการ “รักๆ ใคร่ๆ ร่างกาย และ

การเมือง”  โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษจาก 

ศ.ดร.ชยัวฒัน ์สถาอานนัท ์และรบัฟงับรรยายพเิศษ

หัวข้อ “ความก้าวหน้าของการสร้างองค์ความรู้ 

ใหม่ด้านส่ือสารศึกษา” โดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน 

ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวารสารศาสตร์ฯ – คณะนิติศาสตร์ มธ.- 
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ฯ จับมือไทยพีบีเอส 
จัดเสวนา “ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม : บทบาท
หน้าที่สื่อสารมวลชนกับการเลือกตั้ง 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ไทย 

พีบีเอส และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ข่าวลือ  

ข่าวลวง ข่าวปลอม : บทบาทหน้าที่สื่อสารมวลชน

กับการเลือกตั้ง 2562”      

ภายในงานยังมีการนำาเสนอ “วิทยานิพนธ์ 

ดเีดน่” ของนักศึกษา สะท้อนแก่นแท้บริบทสังคมไทย

ในปัจจุบัน อาทิ ประเด็น “การต่อสู้ของตลกหญิง” 

“อาหารคลีนรับมือกับสภาวะสังคมความเสี่ยง” 

“การใช้วาจาสร้างความเกลียดชังผ่านสื่อเฟซบุ๊ก

ในกลุ่มวัยรุ่น” “มายาคติหน้าอกพริตตี้ ความเซ็กซี่

นี้ใครกำาหนด” “ภาพตัวแทนซ้ำาๆ ผู้หญิงทำาแท้งใน 

สื่อภาพยนตร์” และ “อำานาจของสื่อภาพยนตร์

ที่มีต่อตัวละครภาวะจิตเภท” โดยร่วมวิพากษ์

งานโดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ ผศ.ดร. 

จันทนี เจริญศรี 
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ปริญญาตรี
1. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้าน

วชิาชพีและทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการปฏบิตัวิชิาชพี

ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ควบคู่ไป

กับการเป็นผู้ที่มีจิตสำานึกเพื่อสังคม ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและหลักจริยธรรม เพื่อประโยชน์

ของสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบันทางด้านสื่อและการสื่อสาร โดยแบ่งการ

เรียนการสอนออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ หมวดวิชา

วารสารศาสตรแ์ละการผลติสือ่ ประกอบดว้ย กลุม่

วิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ 

และกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย และหมวด

วิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชา

บริหารการสื่อสาร กลุ่มวิชาโฆษณา และกลุ่มวิชา

สื่อสารองค์กร

2. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

เปน็หลกัสตูรนานาชาตทิีมุ่ง่เนน้ใหบ้ณัฑติมี

ความรูด้า้นการสือ่สาร มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และมี

ความเปน็ผูน้ำา พรอ้มปฏบิตัวิชิาชพีในแวดวงสือ่สาร

มวลชนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ปริญญาโท
1. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

เปน็หลกัสตูรทีมุ่ง่สรา้งมหาบณัฑติทีม่คีวาม

ชำานาญทางการวจิยัและวชิาการในดา้นการสือ่สาร 

สามารถวิเคราะห์ และวางแผนงานเชิงนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาประเทศ และแก้ไขประเด็นปัญหา

ทางสังคม

2. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารงานและ

การจัดการด้านกิจการสื่อสารมวลชน ในด้านหลัก

การบริหาร การวางกลยุทธ์ และเป็นผู้นำาองค์การ

สื่อสารมวลชนในยุคสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไปของสื่อ

3. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 

มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในการจัดการสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือ

สำาคัญในการบริหาร มีความเชี่ยวชาญในด้านการ

วิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย และวาง

กลยุทธ์การสื่อสารให้องค์กร

การสร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS
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ปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

สื่อสารวิทยา

เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างนักวิชาการและ 

นักวิจัยที่มีความสามารถในด้านทฤษฎี และการ

วิจัยขั้นสูง เพื่อวิเคราะห์ประเด็นทางการสื่อสาร

และเสนอแนะนโยบายเพือ่การพฒันาประเทศชาติ

และสังคม
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ปริญญาตรี  

จำานวนนักศึกษา

220

จํานวนรับเขา

746

จํานวนคงอยู

201

สําเร็จการศึกษา 

97

จํานวนรับเขา

435

จํานวนคงอยู

88

สําเร็จการศึกษา 
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ปริญญาโท  

ปริญญาเอก  

14

จํานวนรับเขา

68

จํานวนคงอยู

28

สําเร็จการศึกษา 

23

จํานวนรับเขา

57

จํานวนคงอยู

32

สําเร็จการศึกษา 

41

จํานวนรับเขา

77

จํานวนคงอยู

42

สําเร็จการศึกษา 

6

จํานวนรับเขา

24

จํานวนคงอยู

4

สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาสื่อสารวิทยา
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รางวัลและความภาคภูมิใจ

ชื่อ - สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ

นายสุรชา บุญเปี่ยม โล่เกียรติยศประจำาปี 2562 

(ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ 

โสธนะเสถียร

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  

ประจำาปี 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัย

ดีเด่น

การประชุมสัมมนาวิชาการ

นำาเสนอผลงานวิจัยระดับ

ชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ครั้งที่ 17

นางสาวจิดาภา กาฬวงศ์

นางสาวภาวินี อัศววาทิน

นางสาวสุกฤตา คีรีวิเชียร

รางวัลชมเชย The Winner 

Award โครงการ X Campus 

Advertising Contest 2018

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและ

สังคม สมาคมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ รางวัล Young Thai

Environmentalists 

(YTEn2018)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว)

นางสาวทิพากร ไชยประสิทธิ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  

การประกวดอ่าน ฟัง เสียง 

โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม 

เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47

ธนาคาร ธนชาต จำากัด 

(มหาชน)
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ชื่อ - สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ

นายทศ ลิ้มสดใส รองชนะเลิศอันดับที่ 2  

การประกวดอ่าน ฟัง เสียง 

โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม 

เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47

ธนาคาร ธนชาต จำากัด 

(มหาชน)

นายวรรษกร แก้วสอาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

และรางวัล Popular Vote

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน 

กรุ๊ป จำากัด

นายธนรัมร์ เปรมบุญ รางวัลสหมงคลฟิล์ม และรางวัล

ดิจิทัลฟอรัม การประกวด

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้ง

ที่ 22

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ รางวัลชนะเลิศโครงการ Less is 

More การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์

นายไพฑูรย์ สีบุญเรือง

นางสาวศีลมุข เสตถากร

นายปณธิ ลิ้มละมัย

นางสาวธนิดา ธวัชอุดมธาดา

นางสาวสุฎารัตน์ สุขภิลาภ

นางสาวภัทรียา อินทรารักษ์

รางวัลชนะเลิศการประกวด 

Storyboard คลิปวิดีโอ Serve 

Responsibly

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน)

นายธนวัฒน์ สิงหเสนี

นางสาวภัทริกา สาสนกูล

นางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์

นางสาวธาราทิพย์ บุญสนิท

รางวัลชนะเลิศ โครงการ 

“Campus Challenge 2018” 

โตโยต้า ถนนสีขาว การประกวด

แผนงานเพื่อประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์    

(ประเทศไทย) จำากัด
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ชื่อ - สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ

นายธนภูมิ ศิริรัตนโชค

นายพชร ทิพย์ขุนทอง

นายศุภวิชญ์ วุฒิศาสตร์

นายชาญศิริ คุณานันท์ศักดิ์

นายวัชรากร ทวีทรัพย์

นางสาวบุษราภรณ์ สุขประเสริฐ

นางสาวพิชชาภา โชติพัฒนกุล

นางสาวณัฐณิชา เจิมจันทร์

นางสาวแพรวา นนทแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดภาพยนตร์สั้นยู

เมะพลัส Smart Money หัวข้อ 

“เปย์อย่างคิดชีวิต 4.0”

บริษัท Easy Buy จำากัด 

(มหาชน)

นางสาวพริมรตา ศิริพงษ์ รางวัลชมเชย การประกวด

หัวข้อ “Creative” โครงการ 

3 KrungXSony Alpha 

University Camp

บริษัท โซนี่ ไทย จำากัด

นางสาวญาณภัคร พ่วงมหา

นางสาวบัณฑิตา ชมนารถ

นางสาวจุไรรัตน์ สิริมงคลการ

นางสาวชนมน เพชรบุตร

นายธนธรณ์ กรอบสนิท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

ISUZU Creative Brains 

Challenge 2018

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ เซลส์ จำากัด

นางสาวสริตา แก้วคำาลา รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรู

ดีเลิศ (Exellent True Future 

Journalist Award)

ทรู คอร์ปอเรชั่น

นางสาวณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท์ รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรู

เกียรติยศ

ทรู คอร์ปอเรชั่น

นางสาวศศิภากรณ์ ทองคำาพงษ์ รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดี

เด่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทรู คอร์ปอเรชั่น

นายกาศิพัฒน์ วงศ์วิทยกำาจร รางวัลประกาศนียบัตรโครงการ 

True Future Journalist 

Award

ทรู คอร์ปอเรชั่น
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ	 ได้รับรางวัลชมเชย	

The	 Winner	 Award	 โครงการ	 X	 Campus	

Advertising	Contest	2018	 จากกระทรวงดิจทิลั

เศรษฐกิจและสังคม	 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศไทย	กระทรวงศึกษาธิการ

นกัศกึษาคณะวารสารศาสตรฯ์ ไดร้บัรางวลั Young 

Thai Environmentalists (YTEn2018) จากกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว)

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล

นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ รางวัลนักข่าวแห่ง

อนาคตทรูเกียรติยศ  รางวัลนักข่าวแห่งอนาคต

ทรูดีเด่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล  และรางวัล

ประกาศนียบัตรโครงการ True Future Journalist 

Award จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น
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นกัศกึษาคณะวารสารศาสตรฯ์ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ

โครงการ Less is More การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 

จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 จาการประกวดโครงการ ISUZU 

Creative Brains Challenge 2018 

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะ

เลิศการประกวด Storyboard คลิปวิดีโอ Serve 

Responsibly จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน)

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลศิอนัดบัที1่ และรางวลั Popular Vote Smart 

Heart Me - O จากบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน 

กรุ๊ป จำากัด
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะ

เลิศ โครงการ “Campus Challenge 2018”  

โตโยต้า ถนนสีขาว จากการประกวดแผนงานเพื่อ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดอุบัติเหตุทาง

ถนนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
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• โครงการเตรียมความพร้อมผู้บรรยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สำาหรับวิชา วส.202 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ และวิชา วส.210 

วารสารศาสตร์ร่วมสมัย  

• โครงการเสวนา “การปรับตัวของนักเรียนสื่อ : ในยุคที่คอนเทนต์เป็นยิ่งกว่าตัวหนังสือและสื่อที่ต้อง

ทำาได้ทุกอย่าง”

• โครงการอบรมระบบบริหารจัดการและการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาที่กำาลังทำา

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระและการทำารายการอ้างอิง (Reference) และโปรแกรม EndNote

• โครงการ การเลือกแผนการศึกษา (แผน ก., ข.) ประจำาปีการศึกษา 2561

• โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย

• โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำาปีการศึกษา 2561

• โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำาปีการศึกษา 2561

• โครงการอบรมเรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย (Regression, SEM)” แก่คณาจารย์และนักศึกษา

• โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “International Publication Process and Techniques”

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ รุ่นที่ 1

• โครงการศึกษาดูงานด้านภาพยนตร์ วส.373

• โครงการศึกษาดูงานข่าวและการอบรมการทำาข่าวของ Mojo Journalism

• โครงการ Digital Marketing and Digital PR บริษัท แรบบิท ดิจิทัลกรุ๊ป จำากัด

• โครงการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท ABM Connect 

• โครงการศึกษาดูงานการผลิตรายการท้าให้อ่านเล่มโปรด

• โครงการศึกษาดูงาน วิชา วส.318 การเขียนสารคดี

• โครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

• โครงการสัมมนาประจำาปีเพื่อสรุปบทเรียนจากสารนิพนธ์ การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง 

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

• โครงการอบรม Media Planning Workshop รุ่นที่ 2

• โครงการ TV and Radio Show Case 2019

• โครงการศึกษาดูงาน 3 สถานี ทีวีดิจิทัล 2019

• โครงการงานสารนิพนธ์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 6

• โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กิจกรรมด้านวิชาการ
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• โครงการฝึกปฏิบัติถ่ายทำาภาพยนตร์ในบทบาทของผู้กำากับภาพ ครั้งที่ 3

• โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

• โครงการมัชฌิมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

• โครงการพัฒนาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “มหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา 2561

• โครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ปีที่ 6

• โครงการมัชฌิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2” ปีการศึกษา 2561

• โครงการ JC Happy Mind

• โครงการ JC Open House

• โครงการเสียงอาสา

• โครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบท ปีที่ 14 

• โครงการฝึกหัดถ่ายทำาภาพยนตร์เพื่อบริการสังคมโดยกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย พ.ศ. 2562

• โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Grooming the Next Generations 

Leaders in Media and Communication”

• โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิธี

การสื่อการรูปแบบใหม่

• โครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย  MOCA

• โครงการศึกษาดูงาน สถานีวิทยุ Virgin HitZ

• โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวไทยและ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศได้ทำากิจกรรมร่วมกัน

• โครงการศึกษาดูงาน ณ ทำาเนียบรัฐบาล และฟังบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของ

รัฐบาลในยุคดิจิทัล” จากทีมโฆษกรัฐบาล

• กิจกรรมศึกษาดูงาน VR studio เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องด้วย Virtual Reality (VR)

• กิจกรรมศึกษาดูงาน และฟังบรรยาย ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

• กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อาคารสำานักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific) หรือ แอสแคป 

(ESCAP) ถนนราชดำาเนินนอก  ในหัวข้อ “Introduction to UN ESCAP, Communication 

Works on Human Rights Issues”

• โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา B.J.M.

• โครงการสัมมนาในหัวข้อ “Harass (men)t: Reunderstanding silent suffering of men in the media”

• กิจกรรมเย่ียมชมท้องฟ้าจำาลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ือฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

• โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา B.J.M.

• โครงการศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานะภาพยนตร์

ไทยในต่างประเทศ
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โครงการเตรียมความพร้อม 

ผู้บรรยายการเรียนการสอน

ระดั บปริญญาตรี หลั กสู ต ร

วารสารศาสตรบัณฑิต ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สำาหรับ

วิชา วส.202 การเขียนเชิง 

วารสารศาสตร ์และวชิา วส.210  

วารสารศาสตร์ร่วมสมัย
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โครงการศึกษาดูงานด้าน Digital Marketing and 

Digital PR ณ บรษิทั แรบบทิ ดจิทิลักรุป๊ จำากดั โดย 

รบัฟงัการบรรยายหวัขอ้ “Digital Generation” จาก

คณุสนุารถ ธนสารอกัษร Managing Director and 

Co-Founder บริษัท แรบบิท ดิจิทัลกรุ๊ป จำากัด 

โครงการวิดโท โชว์เคส #2018 แสดงผลงานการ

ผลิตละครวิทยุ การผลิตรายการสำาหรับเด็กทั่วไป

และเด็กที่มีความพิการ รายการข่าวโทรทัศน์ การ

ประกาศข่าวและมิวสิควิดีโอของนักศึกษากลุ่ม

วิชาวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีนักวิชาชีพร่วมให้ 

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ 

คงมาลัย Managing Director บริษัท Moonshot 

Digital บรรยายพิเศษหัวข้อ “Digital PR” 

กิจกรรม Thammasat Academic Expo & Open 

House 2018 งานธรรมศาสตร์วิชาการ เพื่อ

ประชาชนและความยั่งยืน 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำาปีการศึกษา 2561 

“เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำางาน” 

โครงการมัชฌิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก่อน

เลือกเอก” ประจำาปีการศึกษา 2561 



51Annual Report 2018

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ จัดโครงการเสวนา “การ

ปรับตัวของนักเรียนส่ือ: ในยุคท่ีคอนเทนต์เป็นยิ่ง

กว่าตัวหนังสือและสื่อที่ต้องทำาได้ทุกอย่าง” 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ

และสตาร์ทอัพ รุ่นท่ี1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภาวี 

วงศ์สิริศักด์ิ CCO & Co - founder Gowabi

บรรยายพิเศษการเป็นผู้ประกอบการ และแนวทาง

การทำางานในธุรกิจสตาร์ทอัพแก่นักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ 

บริษัท ABM Connect จำากัด
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2561 หัวข้อ “Grooming the Next Generations 

Leaders in Media and Communication” 

โครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาหนังสือพิมพ์ 

ท้องถิ่น ปีที่ 6 ณ จังหวัดลำาปาง 

นกัศกึษาสาขาวชิาสือ่ศกึษา หลกัสตูรนานาชาต ิเขา้

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์

การเรียนรู้  มิวเซียมสยาม 

นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  

เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย  

MOCA  
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นกัศกึษาสาขาวชิาสือ่ศกึษา หลกัสตูรนานาชาต ิใน

รายวิชา เข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยาย ณ สถานี

โทรทัศน์ Thai PBS 

นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุ Virgin HitZ 

นกัศกึษาสาขาวชิาสือ่ศกึษา หลกัสตูรนานาชาต ิเขา้

เยี่ยมชม VR Studio เพื่อศึกษาการเล่าเรื่อง ด้วย 

Virtual Reality (VR) 
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นกัศกึษาสาขาวชิาสือ่ศกึษา หลกัสตูรนานาชาต ิเขา้

ศึกษาดูงาน ณ UN อาคารสหประชาชาติ ในหัวข้อ 

“Introduction to UN ESCAP, Communication 

Works on Human Rights Issues”

 โครงการ B.J.M. จดัโครงการมชัฌมินเิทศนกัศกึษา 

ประจำาปีการศึกษา  2561 

นักศึกษาชั้นปีที่  4 หลักสูตรนานาชาติ จัด

โครงการสัมมนาในหัวข้อ “Harass (men)t: Re 

- Understanding silent suffering of men in 

the media” 

 โครงการ B.J.M. จดัโครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา 

“เตรียมความพร้อมสู่ โลกการทำางาน” ให้แก่

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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MCMA แต้มสี แต้มฝัน ปันรักสู่น้อง
วนัที ่8 กนัยายน 2561 นกัศกึษาปรญิญาโท 

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บรหิารสือ่สารมวลชน (MCA) สาขาวชิาการจดัการ

สื่อสารองค์กร (MCM) และสาขาวิชาสื่อสาร

มวลชน (MA) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม

เพื่อสังคม “MCMA แต้มสี แต้มฝัน ปันรักสู่น้อง” 

ณ โรงเรยีนบา้นตะพนุทอง จงัหวดัระยอง และเปน็

สว่นหนึง่ในกจิกรรมรบัเพือ่นใหมน่กัศกึษาปรญิญา

โท ประจำาปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมด้านการบำาเพ็ญประโยชน ์
และรักษาสิ่งแวดล้อม



56 รายงานประจำาปี ปีการศึกษา 2561

โครงการศึกษาดูงาน “สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”

นักศึกษาสาขาวิชาส่ือศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

ในรายวิชา JM 401  Health and Environmental 

Communication เข้าศึกษาดูงาน “สถานการณ์

สิ่ งแวดล้อม ณ อุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ ” 

และร่วมกันผลิตสื่อสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

ทั้งสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อมอบให้กับ

เจ้าหน้าที่อุทยานนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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• โครงการแรกพบคณะวารสารฯ ประจำาปีการ

ศึกษา 2561

• โครงการแรกพบคณะวารสารฯ หลักสูตร

นานาชาติ ประจำาปีการศึกษา 2561 

• โครงการค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 12

• โครงการ จ๊ะเอ๋ลูกนก 62

• JC Back to School

• โครงการ CORE หนัง 2019

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการ JC Nest Camp ค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่ 12

JC Back to School
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ทุนการศึกษา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ประจำาปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก และทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาคณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ชี่อทุน  รวมเงินทุน 

จํานวน(บาท)

ผูไดรับทุน จํานวนเงิน

(บาท)

ทุนการศึกษา มูลนิธิ Agon 

Shu ประเทศญี่ปุ่น

480,000 1. นายมนัสพงษ์ เพ็งเพชร  

2. นางสาวสุทธิดา ตรีทวีลาภ 

3. นางสาวนาตยา เกตุเจริญ  

4. นายชัยณรงค์ ต่ายหลี  

5. นางสาวสุชานันท์ พุ่มสวาท  

6. นางสาวพรรณนภา พานิชเจริญ

7. นางสาวชนัญชิดา แสงสว่าง 

8. นายนันทวัฒน์ มิมหาร 

9. นางสาวณัฐณิชา เจิมจันทร์  

10. นางสาวอัฑฒ์ฑิกา พรหมทอง

11. นางสาวชนัดดา ตันนพรัตน์ 

12. นางสาวธัญญาพร วรรณทอง 

13. นางสาวพิชญา พันธุ์ใจธรรม 

14. นางสาวธันยพร บุญพันธ์ 

15. นายกิตติภูมิ ใบปก  

16. นางสาวอุ่นเกล้า ทองรักษ์

17. นางสาวปาลิตา ใจปลื้ม  

18. นางสาวอันตา จิตตาศิรินุวัตร

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
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ชี่อทุน  รวมเงินทุน 

จํานวน(บาท)

ผูไดรับทุน จํานวนเงิน

(บาท)

19. นางสาวณัฐมน ทีฆาวงศ์  

20. นางสาวศุภสุตา ว่องไววุฒิ

20,000

20,000

ทุนการศึกษาจาก กองทุน

ประกิต อภิสารธนรักษ์

45,000 1. นางสาวชลพรรษ ศงสภาต

2. นางสาวอนัญญา จาง

3. นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์โพ

15,000

15,000

15,000

ทุนการศึกษา คุณธนิฏฐา 

เศวตศิลา มณีโชติ

15,000 1. นางสาวพชร ไกรธนกร 15,000

2. ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษา โดยผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชี่อทุน  รวมเงินทุน 

จํานวน(บาท)

ผูไดรับทุน จํานวนเงิน

(บาท)

ทุนการศึกษา เครือเจริญ

โภคภัณฑ์ 

ประจำาปีการศึกษา 2561

30,000 1. นางสาวอาทิตยา พิมพาคำา 

 

30,000

ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3,000 1. นางสาวชลพรรษ  ศงสภาต 3,000

มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ 20,000 1. นางสาวศุภสุตา  ว่องไววุฒิ  20,000
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งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ ผูวิจัย/ผูจัดทํา แหลงที่มาของทุน

การรวบรวมหลักฐานและการ

พัฒนาฐานข้อมูลของตำานานภัย

พิบัติในภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย (Documenting 

and archiving the Upper-

northern Thai disaster-lore in 

the digital database)

อาจารย์ ดร.เซ็นโจ นะไก กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

บทบาทของสื่อสถาบันในการ

รายงานเหตุการณ์การกู้ภัยนัก

ฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน 

ทีมหมูป่าอะคาเดมีติดในถ้ำา

วนอุทยานถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานาง

นอน จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ 

รุจน์ โกมลบุตร

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

ความผูกพันกับองค์กรของ

พนักงานสถานีโทรทัศน์

ระบบดิจิทัล  (Employee 

Engagment in Digital 

Television Stations)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.โมไนยพล รณเวช

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

การส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ ผูวิจัย/ผูจัดทํา แหลงที่มาของทุน

Parasocial Interaction via 

Social Media: Social Media 

Motivation and Parasocial 

Interaction Predicting 

Engagement

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

   ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช

2. อาจารย์ถมทอง ทองนอก   

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

ศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือ

รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ

ของกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พรรษา รอดอาตม์

สำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.)

สำารวจพฤติกรรมและแนวโน้ม

การบริโภคสื่อของไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประไพพิศ มุทิตาเจริญ

สำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.)

การประเมินผลโครงการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.โมไนยพล รณเวช

สำานักพัฒนานโยบายและ

แผนการประชาสัมพันธ์  

กรมประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาผลกระทบและ

แนวทางการพัฒนารูปแบบ

และเนื้อหารายการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใน

ประเทศไทยหลังการเปล่ียนผ่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พจนา ธูปแก้ว

สำานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.)
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ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ ผูวิจัย แหลงที่มาของทุน

กลยุทธ์และการให้บริการที่ 

เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ

อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ กรมธนารักษ์

การประเมินผลโครงการ

ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.โมไนยพล รณเวช

กรมประชาสัมพันธ์

การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม

ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล

ข่าวสารด้านการเลี้ยงลูกด้วย 

นมแม่ของแม่: ศึกษากรณี 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สุธีรา  

เอื้อไพโรจน์กิจ”

อาจารย์พรรณวดี ประยงค์ กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

การลดทอนและรื้อความเป็น

ตะวันตกด้านการสื่อสารศึกษา : 

การสำารวจและการวิเคราะห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พยุรี ชาญณรงค์

กองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์ 

และสื่อสารมวลชน

โครงการ “สื่อชายแดนใต้ใน

กระบวนการสันติภาพ : การลด

ทอนอคติและความเกลียดชังต่อ

พื้นที่และผู้คนในชายแดนใต้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

สำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.)
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ ผูวิจัย ตีพิมพ์/เผยแพร

ศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย

แบบพรรณนา

อาจารย์วารี ฉัตรอุดมผล วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

(2018) : กันยายน-ธันวาคม

การศึกษาประโยชน์และข้อควร

คำานึงในการประยุกต์ใช้แนวทาง

ภาพถ่ายศิลปะร่วมสมัยกับงาน

สารคดีในไทย

อาจารย์ กานตชาติ 

เรืองรัตนอัมพร

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

(2018): กันยายน-ธันวาคม

การประกอบสร้างรูปแบบการ

ดำาเนินชีวิตของวัยทำางานตอน

ต้นในภาพยนตร์ : กรณีศึกษา

ภาพยนตร์เรื่อง ฟรีแลนซ์..ห้าม

ป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ

อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

(2018): กันยายน-ธันวาคม

Representation of 

Mahajanaka

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

(2018): กันยายน-ธันวาคม

การลดทอนและรื้อความ

เป็นตะวันตกด้านการสื่อสาร

ศึกษา:การสำารวจและการ

วิเคราะห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยุรี 

ชาญณรงค์

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

(2018): กันยายน-ธันวาคม

การสื่อสารกับการขับเคลื่อน: 

เฟซบุ๊คแฟนเพจ URBAN 

FOREST

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

วารสารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

(2018): กันยายน-ธันวาคม
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ ผูวิจัย ตีพิมพ์/เผยแพร

การนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยว

กับนักการเมืองท้องถิ่นของ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำาปาง

รองศาสตราจารย์ รุจน์ 

โกมลบุตร

วารสารศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 

(2019): มกราคม-เมษายน

ทัศนคติ ความคาดหวัง และ

แนวโน้มพฤติกรรมการชม

ภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยใน

กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ปัทมา 

สุวรรณภักดี

รองศาสตราจารย์ แอนนา 

จุมพลเสถียร

วารสารศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 

(2019): มกราคม-เมษายน

เรื่องชวนคิดเกี่ยวกับประเภท

รายการและสัดส่วนการให้

บริการสำาหรับการจัดให้บริการ

ล่ามภาษามือ คำาบรรยายแทน

เสียง และเสียงบรรยายภาพใน

กิจการโทรทัศน์ไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมิตร 

ประพันธ์ธุรกิจ

วารสารศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 

(2019): มกราคม-เมษายน

เส้นทางการทบทวนวรรณกรรม

สู่ความเข้าใจแนวคิดสติและ

แนวคิดรู้เท่าทันสื่อผ่านมุมมอง

และแนวคิดตะวันตก

อาจารย์มนต์ศักด์ิ ชัยวีระเดช วารสารศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 

2 (2019) พฤษ๓าคม-สิงหาคม

การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม

ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล

ข่าวสารด้านการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่:ศึกษากรณี เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

“สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ”

อาจารย์พรรณวดี ประยงค์ วารสารศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 

2 (2019) พฤษ๓าคม-สิงหาคม

Social Media Advocacy : 

URBAN FOREST in Thailand 

The Impact Of New Media 

Paradigms On Digital 

Activism And The Battle Of 

#FakeNews

Mr. Sascha Horst Funk proceedings (International 

Conference on New 

Media, Commonication & 

Technology (INCT) 2019)
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ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อผลงาน ผูจัดทํา สถานที่จัดแสดง วันที่นําเสนอ

นำาเสนอผลงานภาพยนตร์

เรื่อง กระเบนราหู  

(Manta Ray)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จักรวาล นิลธำารงค์

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เมืองเวนิช เมืองเวนิส 

สาธารณรัฐอิตาลี

วันที่ 2 

กันยายน 

2561

นำาเสนอผลงานภาพยนตร์

เรื่อง Zero Gravity (2012)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จักรวาล นิลธำารงค์

Shifting Undergrounds in 

East and Southeast Asia 

Film Seminar พิพิธภัณฑ์แห่ง

ชาติสิงคโปร์

วันที่ 25 

ตุลาคม 2561

นำาเสนอผลงานภาพยนตร์

เรื่อง กายวิภาคเวลา 

(Anatomy of Time)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จักรวาล นิลธำารงค์

Asian Project Market 2018 

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เมืองปูซาน

วันที่ 6 

ตุลาคม 2561

ประชุมสัมมนาและนำาเสนอ

ผลงานภาพยนตร์เรื่อง 

Zero Gravity (2012)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จักรวาล นิลธำารงค์

The 31st Minimalen Short 

Film Festives ณ ราชอาณาจักร

นอร์เวย์

วันที่ 24 

มกราคม 

2562

ผ้ามัดหมี่ลายไก่ อาจารย์ ดร.อนุชา

ทีรคานนท์

งานแสดงศิลปหัตถกรรม

นานาชาติ “Le Banquet, 

Revelation 2019” กรุงปารีส 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 23 

พฤษภาคม 

2562
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วารสารวิชาการของคณะ

วารสารศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 : 

กันยายน – ธันวาคม 2561 

ฉบับ “เรื่องของความหมายที่ไม่

ไร้ความหมาย”

วารสารศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 : 

มกราคม – เมษายน 2562 ฉบบั    

“อยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกล 

ฉันนั้นก็ทำาได้แค่มองจากตรงนี้”

วารสารศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 : 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

ฉบับ “โฉมหน้าใหม่ของการ

สื่อสารพัฒนาการ”
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คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนลงนาม
บันทึกความตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อจัฉรา ปณัฑรานวุงศ ์คณบดคีณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน ลงนามบันทึกความตกลง

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำานวยการ 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะร่วมกัน 

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International 
Conference on New Media, Communication 
and Technology (INCT) 2019”

วนัที ่10 มกราคม 2562 คณะวารสารศาสตร ์

และสื่อสารมวลชน ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์

และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ “International Conference on 

New Media, Communication and Technology 

(INCT) 2019”

ผู้แทน Bournemouth University เยี่ยมชมคณะ
วารสารศาสตรฯ์ หารอืความรว่มมอืทางวชิาการ

วันท่ี 12 มิ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เซ็นโจ  

นะไก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การ

ตอ้นรบั Dr. Fiona Cownie Associate Professor 

The Faculty of Media and Communication 

และ Mr. Ryan Miles Regional Manager 

จาก Bournemouth University ในการหารือ

เตรียมความพร้อมความร่วมมือทางด้านวิชาการ  

ด้านคณาจารย์และนักศึกษา 
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คณะวารสารศาสตร์ฯ จับมือไทยพีบี เอส – 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “1 ปี ทีมหมูป่าปลอดภัย 
บทเรียนการสื่อสารไทยสู่อนาคต”

วนัที ่29 มถินุายน 2562 คณะวารสารศาสตร ์

และสื่อสารมวลชน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย

พีบี เอส และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “1 

ปี ทีมหมูป่าปลอดภัย บทเรียนการสื่อสารไทย 

สู่อนาคต” ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอ้มลู ทศันะ และทบทวนการทำางานของสือ่มวลชน

ในการรายงานข่าวการกู้ภัยเยาวชนทีมฟุตบอล 

หมูป่าอะคาเดมีติดถ้ำาหลวง 

โครงการศึกษาดูงาน
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน นำาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้า

หน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน ณ National Cheng Chi 

University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  
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โครงการการเจรจาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ผู้บริหารคณะวารสารศาสตร์ฯ เยี่ยมเยือน 

มหาวิทยาลัยคู่สัญญาและหารือเรื่องบันทึก

ข้อตกลงทางวิ ชาการร่ วมกันระหว่ างคณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ใน

ระหวา่งวนัที ่29  มถินุายน – 7  กรกฎาคม  2562
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การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
และกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 

การศึกษา

1. Mr. Kento Sawa Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ส.ค. 2561 –  

พ.ค. 2562

2. Ms.Mackenzie Elizabeth Lord Wichita State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

3. Ms. Heather Lynn Purchase University of Vermont  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

4. Ms. Saprila Putri Anindita University ISI Surakarta  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

5. Mr. Gimere  Quezhin Tooles North Carolina Agriculture & 

Technical State University   

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

6. Ms. Alexis  Smith North Carolina Agriculture & 

Technical State University   

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

7. Mr. Wei Shiun Jiang Tzu Chi University 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

8. Mr. Genki Hamada University of Nagasaki 

ประเทศญี่ปุ่น

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 

การศึกษา

9. Ms. Hitomi Itayama University of Nagasaki 

ประเทศญี่ปุ่น

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

10. Ms. Koyuki  Araki University of Nagasaki 

ประเทศญี่ปุ่น

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

11. Ms. Marina Bobuhara University of Nagasaki 

ประเทศญี่ปุ่น

ส.ค. 2561 –

ธ.ค. 2561

12. Ms. Mariah Janelle Guro Hugo San Diego State University   

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ม.ค. 2562 –

พ.ค. 2562

13. Mr. Elliot Charles Baker Queensland University of 

Technology  

เครือรัฐออสเตรเลีย

ม.ค. 2562 –

พ.ค. 2562

14. Ms. Megan Chunguang Hunter Appalachian State University   

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ม.ค. 2562 –

พ.ค. 2562
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา 

2561 มีดังนี้ 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อมหาวิทยาลัย

1. นางสาวมานิตา  ตันติพิมลพันธ์ Faculty of Global Communication, University 

of Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

2. นางสาวพิชญา  ตั้งอมรกิจ  Faculty of Global Communication, University 

of Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

3. นางสาวจรรแก้ว  สระแก้ว Faculty of Global Communication, University 

of Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

4. นางสาวชนิสร  รัตนกิจกมล  Faculty of Global Communication, University 

of Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

5. นางสาวณัฐมล  โคมลอย Faculty of Global Communication, University 

of Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

6. นางสาวสุรัสวฎี  คำาเจริญ Department of Mass Communication, 

Incheon National University สาธารณรัฐเกาหลี

7. นายวิธาวินท์  ทาเอื้อ Department of Mass Communication, 

Incheon National University สาธารณรัฐเกาหลี

8. นางสาวพริมลดา  สุวรรณทอง Department of Communication Studies, Tzu 

Chi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
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บรรยากาศการใช้ชีวิต 
ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
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โครงการเสียงอาสา
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

จัดโครงการเสียงอาสาเพื่อสร้างความตระหนักถึง

ความสำาคัญของการผลิตสื่อที่ต้องคำานึงถึงความ

เท่าเทียมกันระหว่างคนพิการทางการมองเห็น 

โครงการการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการรณรงค์
ทางสังคมปีที่ 2 “กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ”

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน จัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ มอบความรู้และ

สรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้กว่ยัรุน่ยคุใหม ่ในหวัขอ้ Digital 

Footprint ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม

วัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำาเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมดังกล่าว

จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึง

ผลกระทบตอ่ความเปน็สว่นตวัและอนัตรายทีอ่าจ

เกดิขึน้กบัตนเอง รวมไปถงึไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปกปอ้ง

ความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในการเล่น 

Social Media อีกด้วย 

การบริการวิชาการ
แก่สังคม
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โครงการเรียนรู้สื่อแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน จัด

โครงการเรียนรู้ส่ือแก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปทีี ่1 โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสื่อต่างๆ ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติในฐานต่าง ๆ  

โครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบท ปีที่ 14
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

จดั “โครงการวารสารศาสตรฯ์ ศกึษาชนบท ปทีี ่14” 

ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 

เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวชนบทและผลิตสื่อชุมชน  

ที่บ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา 
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คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมหัวข้อ “เรียนรู้
แผนการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในยุคดิจิตอล” แก่งานสภานักเรียนโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

งานสภานกัเรยีนโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน

วิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ “เรียนรู้แผนการตลาดและการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล” โดยมีอาจารย์พรรณวดี 

ประยงค์ และอาจารย์นิชคุณ ตุวพลางกูร ร่วมให้

เกียรติบรรยายพิเศษ
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สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. การปรับผังและการนำาเสนอรายการ
รายการประเภทความรู: สถานวีทิยกุระจาย

เสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคงนำาเสนอ

รายการทีใ่หค้วามรูแ้กป่ระชาชนในดา้นตา่งๆ  โดย

คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ รายการสาระน่ารู้

กบัเสรมิศกึษา โดยอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนั

เสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  รายการนัดพบ 

โดยอาจารยค์ณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 

รายการสุขภาพจิตน่ารู้ โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพจิต จากสมาคมสุขภาพจิตแห่งประ

เทศไทยฯ เป็นต้น

รายการประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม: 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

นำาเสนอรายการที่ส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรม 

ให้แก่ประชาชน อาทิ รายการวัฒนธรรมกับชีวิต 

รายการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม 

และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายการ

ประเพณวีถิไีทย รายการความรว่มมอืโดยพพิธิภณัฑ ์

หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นต้น

รายการประเภทขาวสาร: สถานีวิทยุ 

กระจายเสยีงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มกีารผสาน

ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวจากสำานักข่าว

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการสาธารณะ 

ในด้านข้อมูล ข่าวสาร สาระประโยชน์ ความรู้ ความบันเทิงเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการแก่ประชาชนทุก

กลุม่ โดยไมแ่สวงหาผลกำาไร ซึง่สถานวีทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์กีารดำาเนนิกจิการและ

พฒันามาอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ทางดา้นรายการ และการผสานความรว่มมอืกบัองคก์รเครอืขา่ย เพือ่เสรมิสรา้ง

ความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการนำาเสนอรายการที่มีคุณภาพสู่ประชาชน



80 รายงานประจำาปี ปีการศึกษา 2561

ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สำานักข่าว HNK 

RADIO JAPAN   และ VOICE OF AMERICA 

(VOA) 

รายการประเภทบนัเทงิ: สถานวีทิยกุระจาย

เสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังทำาหน้าที่ในการ

เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน โดยนำาเสนอ

รายการเพลงที่เน้นให้ความบันเทิงเชิงวัฒนธรรม 

นำาเสนอบทเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ไว้ ซึ่งบทเพลงอัน

ทรงคณุคา่ พรอ้มนำาเสนอเกรด็ความรูข้องบทเพลง 

อาท ิรายการเพลงลกูทุง่ธรรมศาสตร ์ และรายการ

เพลินเพลงใต้เงาโดม เป็นต้น

2. การพัฒนาในด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
และองค์กรภายนอก

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพันธมิตร 

วทิยสุถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ รว่มผลติรายการ

เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 
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การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบุคลากร

โครงการ JC SMART MOVE
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

จัดโครงการ JC SMART MOVE มุ่งหวังให้

บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่ดี 

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางการ
ปรับตัวของสถาบันการศึกษาในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล”

รองศาสตราจารย ์ดร.พภิพ อดุร คณบดคีณะ 

พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชบีรรยายพเิศษ “ทศิทาง 

การปรับตัวของสถาบันการศึกษาในยุคเทคโนโลย ี

ดจิทิลั”แกค่ณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที ่พรอ้มกนันีค้ณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนยังจัดโครงการ

ศกึษาดงูาน ระหวา่งวนัที ่7 – 11 สงิหาคม 2561 ณ 

KBS Suwon Studio, Korea National University 

of Arts (K-Arts) และ The Korean Film Museum 

สาธารณรัฐเกาหลี

การบริหารจัดการ
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โครงการสมัมนาบคุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการ 
ประจำาปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน”

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

จดัโครงการสมัมนาบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ 

หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 31 

สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรม  

ดี วารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี

โครงการเสวนาบคุลากรคณะวารสารศาสตรแ์ละ
สือ่สารมวลชน เรือ่ง ”การบรหิารงานบคุคลในยคุ
การเปลี่ยนแปลง (Transformation)”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ 

นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่าย

บรหิารทรพัยากรมนษุย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานบุคคลในยุค

การเปลี่ยนแปลง (Transformation)” เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนผลกระทบ และทิศทางการปรับตัวของ

มหาวิทยาลัย 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 2562 
เรื่อง “การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 
และทัศนศึกษาด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2562 คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการ

สั ม มน า แลก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู้ บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุนวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 2562 

เรื่อง “การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนศึกษาดูงานระบบเกณฑ์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จังหวัดตรัง

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานอุดมศึกษา” 
(Innovation for Higher Administration) และ
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่  31  พฤษภาคม 2562 คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้รับเกียรติ

การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมเพื่อ

การบริหารงานอุดมศึกษา (Innovation for 

Higher Education Administration)” โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พรอ้มจดัโครงการศกึษา

ดูงาน ณ National Cheng Chi University  มูลนิธิ 

Tzu Chi  และสถานโีทรทศัน ์Da Ai สาธารณรฐัจนี 

(ไต้หวัน) ในระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562
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โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมอพยพ 
หนีไฟ การจดัการภยัพบิตั ิการปฐมพยาบาล และ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

จัดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อม

อพยพหนไีฟ การจดัการภยัพบิตั ิการปฐมพยาบาล 

และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
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การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
รอบคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ 
ท่าพระจันทร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน นำาบุคลากรและนักศึกษา 

ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่

สีเขียว โดยรอบคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน ศนูยร์งัสติ ตามนโยบายของคณะกรรมการ

ดำาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

กีฬาแห่งมิตรภาพ JC Games 2018
วนัที ่7 กนัยายน 2561 คณะวารสารศาสตร์

และสือ่สารมวลชน จดัการแขง่ขนักฬีาแหง่มติรภาพ 

JC Games 2018 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่ง

ความสขุและสามคัคใีหเ้กดิขึน้ภายในองคก์รตลอด

จนปลูกฝังนิสัยรักการออกกำาลังกายและการมี

น้ำาใจเป็นนักกีฬาแก่ประชาคมวารสารฯ 
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รดน้ำาขอพรปีใหม่ไทย เย็นฉ่ำาชื่นใจชาววารสารฯ 
และศิลปกรรม ประจำาปี ๒๕๖๒

วนัที ่3 เมษายน 2562 คณะวารสารศาสตร์

และสือ่สารมวลชน จดักจิกรรมสบืสานประเพณไีทย 

“รดน้ำาขอพรปีใหม่ไทย เย็นฉ่ำาชื่นใจชาววารสารฯ 

และศิลปกรรม ประจำาปี ๒๕๖๒” โดยในปีนี้จัด

กิจกรรมร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเปิด

โอกาสใหค้ณาจารย ์นกัศกึษา และเจา้หนา้ทีข่องทัง้ 

2 คณะ ได้ร่วมกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

และสืบสานภูมิปัญญาไทย ตลอดจนส่งเสริมความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของ

ทั้ง 2 คณะ
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ด้านงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้รับงบประมาณสำาหรับการ

ดำาเนนิงานดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื การบรกิารวชิาการแกส่งัคม และ

การบริหารจัดการ จำานวน 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากราย

ไดห้นว่ยงาน และงบประมาณเงนิกองทนุคา่ธรรมเนยีมการศกึษาเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

สำาหรับงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีรายจ่ายจริงเป็นจำานวนเงิน 71,817,715.92 บาท โดยจำาแนกตาม

ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS เป็นจำานวนเงิน 35,706,429.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 

55.34 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

2. ดา้นสรา้งสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเชงิพฒันาตอ่สงัคมไทยและ

สังคมโลก เป็นจำานวนเงิน 3,550,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

3. ดา้นสรา้งเครอืขา่ยความเปน็นานาชาตแิละเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

เป็นจำานวนเงิน 94,892.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

4. ด้านมุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ท่ีให้บริการท่ีได้มาตรฐานสากล เป็นจำานวนเงิน 

504,157.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

5. ด้านมุ่งสู่ความม่ันคง ย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย เป็นจำานวนเงิน 24,668,527.31 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด
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แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

38.23%

การสร้างบัณฑิต

ที่มีคุณลักษณะ GREATS

55.34%

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

5.50%

มุ่งเน้นการเป็น 

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” 

ที่ให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล

0.78%

สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติ

และเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ

0.15%
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แผนภูมิแสดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

38.42%

การสร้างบัณฑิต

ที่มีคุณลักษณะ GREATS

57.24%

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

2.41%

มุ่งเน้นการเป็น 

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” 

ที่ให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล

0.81%

สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติ

และเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ

1.12%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดสรรงบประมาณราย

จ่ายจากรายได้หน่วยงาน เป็นจำานวนเงิน 84,985,600 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์

ต่างๆ ดังนี้

1. ด้านสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS เป็นจำานวนเงิน 48,648,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 

57.24 ของงบประมาณทั้งหมด

2. ดา้นสรา้งสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเชงิพฒันาตอ่สงัคมไทยและ

สังคมโลก เป็นจำานวนเงิน 2,044,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของงบประมาณทั้งหมด

3. ดา้นสรา้งเครอืขา่ยความเปน็นานาชาตแิละเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

เป็นจำานวนเงิน 950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของงบประมาณทั้งหมด

4. ด้านมุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ท่ีให้บริการท่ีได้มาตรฐานสากล เป็นจำานวนเงิน 

688,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของงบประมาณทั้งหมด

5. ดา้นมุง่สูค่วามมัน่คง ยัง่ยนื ดว้ยการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั เปน็จำานวนเงนิ 32,654,400 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.42 ของงบประมาณทั้งหมด
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ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน มผีลการประเมนิตามมาตรฐานการอดุมศกึษาของสำานกังานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2560 ดังนี้

หลักสูตร คะแนน ระดับ

ระดับปริญญาตรี

วารสารศาสตรบัณฑิต 4.01 ดีมาก

วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา 3.89 ดี

ระดับบัณฑิตศึกษา

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 3.97 ดี

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 3.75 ดี

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 3.63 ดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา 3.91 ดี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร 3.86 ดี
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กิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ 

เตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูบ้รหิารในการปฏบิตังิาน 

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2561 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4  

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2. โครงการประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ  

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต 
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สำาหรับในปีการศึกษา 2562 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดทำาแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับ

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริการวิชาการแก่สังคม และการ

บริหารจัดการของคณะ โดยจำาแนกตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS ได้แก่
• โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านรูปแบบการเรียนสอนใหม่ๆ เช่น การเรียนออนไลน์ Hybrid 

Learning Approaches เพื่อรองรับการเรียนการสอนปกติของคณะ และโครงการเรียน 

การสอนรูปแบบใหม่ๆ เช่น Gen Next Academy

• โครงการพัฒนารายวิชาแบบ Work Integrated Learning

• โครงการพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยัดว้ยการบรูณาการระหวา่งกลุม่วชิา และแบบสหวชิา (Cross-

function and Cross-Disciplinary Curriculum)

• โครงการพัฒนา Next Gen Leaders  ของนักศึกษา ได้แก่ ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะ 

ด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

• โครงการ Friends of JC 

• โครงการ Thinking Space เพิ่มพื้นที่กิจกรรมให้นักศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

การเป็นผู้ประกอบการและการฝึกทางวิชาชีพ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทย และ 
สังคมโลกได้แก่

• โครงการระบบพี่เลี้ยงวิจัย (Mentor) ให้การดูแลช่วยเหลือสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 

การเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ

• โครงการ Research Clinic

• โครงการสร้าง Cluster สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยของ 

คณะ มหาวทิยาลยัและสงัคม เพือ่มุง่ความเปน็เลศิ (Excellence) ภายใตป้ระเดน็หลกั (Theme) 

วารสารศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” (JC for Change)” 

• โครงการพัฒนาวารสารวิชาการของคณะฯ เล่มที่ 2

แผนการดำาเนินงาน
ในอนาคต
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• โครงการจัดตั้ง JC Media Watch / Fake News and Media Ethics Watch 

3. สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่
• โครงการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาในต่างประเทศในอาเซียนและเอเชีย

• โครงการสรา้งความรว่มมอืกบัพนัธมติร ทีเ่ปน็ภาคเอกชน ภาครฐั เครอืขา่ยศษิยเ์กา่ และสถาบนั

วิชาการหรือองค์กรด้านวิชาการและวิจัยในการเผยแพร่ความรู้/ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมในด้าน

สื่อและการสื่อสารที่คณะเชี่ยวชาญ 

• โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการจัดการ

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ในระดับชาติ

และนานาชาติ

• โครงการความร่วมมือพัฒนาคณะกับเครือข่ายศิษย์เก่า และการจัดทำาฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

(JC V R connected)

• โครงการวิจัยเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสื่อเพื่อคนพิการทางสายตา (Audio Description)

• โครงการ Academic Forum กับพันธมิตรวิชาการในต่างประเทศของคณะ

4. มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ได้แก่
• โครงการเสียงอาสา

• โครงการเรียนรู้สื่อ

• โครงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการรณรงค์ทางสังคม

• โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสื่อและการสื่อสารแก่สังคมในรูปแบบ Life-Long Education 

Courses/Training Courses ทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์

5. มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย ได้แก่
• โครงการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ และการประเมินการเรียน 

การสอน

• โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำางานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

• โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาวะ และชีวอนามัย (JC Well-Being & Happy Mind)

• โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารในองค์กร และสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีใน 

การทำางาน

• โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา Digital Media Center และอาคารสถานที่

ต่างๆ ของคณะเพื่อการบริการสังคม
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• โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สื่อ

ในปัจจุบันและอนาคต 

• โครงการให้ความสนับสนุนแก่คณะ สำานักสถาบันต่างๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัยใน 

การสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ การใช้อุปกรณ์ และสถานที่ 

• โครงการ “Green and Sustainable JC” ลดการใช้ทรัพยากร ลดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

• โครงการ JC Media Crew จัดตั้งทีมนักศึกษาเพื่อผลิตเนื้อหาที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 

ตามเป้าหมายของคณะ

• โครงการพัฒนารายการวิทยุธรรมศาสตร์หรือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

ภายใต้แนวคิด “วิทยุธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน”
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คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
(อาจารย์พรรณวดี ประยงค์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช)

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและบริการการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา บุญประสิทธิ์)

อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร 

อาจารย์ถมทอง ทองนอก  

นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์  

นางปิยาพัชร คนชม   

นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นค้างพลู  

นายอุเทน หน่อคำา  

นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย์ 

นางสาวจารุณี สุขสม 

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา   

นางสาวพรพรรณ สุขน้อย

ที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำารายงาน

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปีการศึกษา 2561




