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	 คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชนได้้
มีการพััฒนาทางด้้านวิชาการ	 งานวิจััย	 การบริการ
วิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเน่�อง	 และสอด้คล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 ด้ิฉัันร้้สึกช่�นชมและ
ยินดี้ในความสำาเร็จัดั้งกล่าว	 โด้ยเฉัพัาะทางคณะได้้ม ี
การพััฒนาด้้วยการนำาเทคโนโลยีที� ทันสมัยมาใช้ 
เพ่ั�อการเรียนการสอนและปรับใช้ในช่วงสถานการณ ์
โรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพ่ั�อให้ 
การเรียนการสอน	 และการสอบในระบบออนไลน์มี
ประสิทธิภาพัเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	
ตลอด้จันเป็นสถานที�ค้นควา้วิจััยและให้บริการแกสั่งคม
อีกทางหนึ�งด้้วย
	 ด้งัน�ัน	ด้ฉิันัจังึขอฝากให้คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	 ได้้สำารวจัและนำาเทคโนโลยี
ท�ีสามารถนำามาปรับใช้กับการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพัมารองรับกับการเปลี�ยนแปลงในอนาคต	
พัร้อมมุ่งมั�นสร้างเคร่อข่ายความร่วมม่อต่างๆ	 ท�ีมี
สมาคมศษิย์เก่าท�ีเข้มแขง็คอยสนบัสนนุ
	 ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ดิ้ฉััน
ขอแสด้งความยินดี้	 และช่�นชมในความมุ่งมั�นของ 
คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชนที�สร้างช่�อเสียง	
พััฒนาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที�ยอมรับทั�ง
ในระดั้บชาติและนานาชาติมาตลอด้กว่า	 66	 ปี	 และ
ดิ้ฉัันขออวยพัรให้ผู้้้บริหาร	คณาจัารย์	เจ้ัาหน้าที�	และ
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	
ประสบความสำาเร็จัและเจัริญก้าวหน้ายิ�งขึ�นไป

รองศาสตราจัารย์เกศินี	วิฑู้รชาติ
อธกิารบด้มีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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	 การด้ำาเนินงานในช่วงปีที�ผู่้านมาของคณะ
วารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	นบัเป็นปีที�ประชาคม
วารสารฯ	 ได้้เผู้ชิญการทำางานท่ามกลางสถานการณ์
ที�ไม่ปกติหลายประการ	 ไม่ว่าจัะเป็นเร่�องโรคระบาด้ 
โควิด้-19	 ผู้ลการสอบเข้าในระบบ	 TCAS3	 ที�มีปัญหา
และเร่�องการแสด้งจัดุ้ยน่ของการเป็นสถาบนัการศกึษา
ด้้านส�่อสารมวลชนท่ามกลางวกิฤตการณท์างการเม่อง
ที�มีความขัด้แย้ง		
	 ความร่วมม่อและร่วมใจัในการแก้ไขปัญหา	
รวมท�ังการปรับตัวเพั�่อให้สอด้รับกับการเปลี�ยนแปลง
ของประชาคมวารสารฯ	 ในสามประเด้็นด้ังกล่าว	 ได้้
สะท้อนผู้่านการบรหิารจััด้การท�ีเป็นร้ปธรรม	ด้งัน�ี
	 1.ผู้้้บริหารคณะ	คณาจัารย์	และฝ่ายสนับสนุน
ทางวิชาการได้้จััด้ทีมรองรับการเรียนการสอนออนไลน์
เม่�อมหาวิทยาลัยประกาศปิด้การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนตามปกติ	 เน่�องจัากสถานการณ์โรคระบาด้ 
โควิด้-19	 อย่างทันท่วงที	 ซึึ่�งทำาให้การเรียนการสอน
ด้ำาเนินไปได้้อย่างราบร่�น
	 2.ผู้้้บริหาร	คณาจัารย์	และฝา่ยสนับสนนุทาง
วิชาการได้้จััด้ตั�งคณะทำางานเฉัพัาะกิจัเพ่ั�อแก้ไขปัญหา
เร่�องการจััด้การเรียนการสอนที�เกิด้จัากปัญหาการรับ
นักศึกษาประจัำาปีการศึกษา	 2563	 ในระบบ	 TCAS3																			
ที�มีความผิู้ด้พัลาด้	 และสามารถหาทางออกร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการบริหารจััด้การเร่�องทรัพัยากรหลัก
ที�สำาคัญในการเอ่�อให้การเรียนการสอนด้ำาเนินไปได้้

อย่างมีประสิทธิภาพั	 ซึึ่�งได้้แก่	 บุคลากร	 งบประมาณ	
อุปกรณ์และเคร�่องม่อสนับสนุน	 เพ่ั�อให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที�วางไว้
	 3.คณาจัารย์ของคณะร่วมออกแถลงการณ์
เร่�อง	 “ขอให้ยุติการแทรกแซึ่งและปิด้กั�นเสรีภาพั
ส่�อมวลชน”	 เพ่ั�อแสด้งจุัด้ย่นที�ไม่เห็นด้้วยกับประกาศ
และคำาสั�งของรัฐโด้ยให้สำานักงานคณะกรรมการ
กิจัการกระจัายเสียง	 กิจัการโทรทัศน์และกิจัการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 และกระทรวงดิ้จิัทัล 
เพ่ั�อเศรษฐกิจัและสังคม	ระงับการออกอากาศรายการ
ที�มีเน่�อหาสาระที�มีผู้ลกระทบต่อความมั�นคงของรัฐ 
อันได้้แก่	 Voice	 TV,	 ประชาไท,	 The	 Reporters,	 
The	Standard	และเพัจัเยาวชนปลด้แอก	
	 การด้ำาเนินงานทั�งสามเร่�องหลักที�เกิด้ขึ�น 
ในช่วงปีที�ผู่้านมานี�นั�นคงจัะไม่สามารถลุล่วงไปได้้ 
หากไม่ได้้รับความร่วมม่อจัากประชาคมวารสารฯ	 
ที�ตั�งมั�นอย่้ในความเช่�อเดี้ยวกันในการนำาพัาคณะฯ	 
ไปส่้การเป็นสถาบันทางวิชาการที�มีความเป็นม่ออาชีพั
และเป็นที�พึั�งของสังคมทั�งในสถานการณ์ปกติและวิกฤต	
	 ในฐานะเป็นส่วนหนึ�งของประชาคมวารสารฯ	
ขอขอบพัระคุณทุกท่านด้้วยที�ช่วยกันเสียสละแรงกาย	
แรงใจั	ให้ข้อเสนอแนะและช่วยกนัเตมิเตม็ในส่วนต่างๆ	
เพั�่อให้คณะขบัเคล�่อนไปได้้ราบร�่นและสมศกัด้ิ์ศรี

รองศาสตราจัารย์ประไพัพิัศ	มุทิตาเจัริญ
ผู้้รั้กษาการแทนในตำาแหน่งคณบดี้คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน
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	 ปี	 2562	 –	 2563	 เป็นปีที�เราต้องเผู้ชิญกับ 
หลากหลายปัจัจััยที�ทำาให้นักส่�อสารมวลชนต้องพับทั�ง
วิกฤตและโอกาสที�เกิด้ขึ�นในชีวิต	 ไม่ว่าจัะเป็นการแพัร่
กระจัายของเช่�อไวรัสโคโรนาสายพัันธ์ุใหม่	(COVID-19)	
ภาวะถด้ถอยของเศรษฐกิจัในประเทศและเศรษฐกิจั
โลก	 ตลอด้จันสถานการณ์ทางการเม่องในประเทศ 
ที�ต้องการปรับเปลี�ยนระบอบสังคมไทย	ทำาให้ส่�อที�เป็น	
Mass	Media	ต้องล้มหายไป	แต่ขณะเดี้ยวกันก็เกิด้ส่�อ
ที�เป็น	Individual	ทาง	Social	Media	มากขึ�น
	 เราอย่้ในยคุที�มีการรบัขา่วสารหลากหลาย	ทั�ง
ส่�อที�มีการควบคุมและส่�อที�ไม่มีการควบคุม	 แต่หน้าที�
ของนักส่�อสารมวลชนที�จับจัากคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	ไม่ว่าจัะไปเป็นนักข่าว	นักโฆษณา
ประชาสมัพัันธ์	ไปเป็นคนทำาทีวี	ไปเป็นคนทำาภาพัยนตร	์
ไปเป็น	Blogger,	YouTuber,	Inffllfluencer	หร่อประกอบธุรกจิั 
ส่วนตัวใด้ๆ	 ก็ตาม	 เรายังคงจัะต้องเป็นผู้้้ส่�อสารแบบ 
ม่ออาชีพั	 ควบคุมตนเองได้้	 รับผิู้ด้ชอบกับทุกสารที� 
ส่งออกไป	เข้าใจัและร้้เท่าทันแหล่งข้อม้ล		ร้้จััก	Platform 
ที�ใช้	 ร้้เท่าทันเทคโนโลยี	 ร้้หลักของกฎหมายส่�อ	 และ 
ที�สำาคัญท�ีสุด้	ค่อ	การส�่อสารให้ได้ผู้้ลแบบมปีระสทิธิภาพั 
ส่�อสารขอ้ม้ลที�ถ้กต้องไปยงักลุ่มเป้าหมายที�เราตอ้งการ
ส่�อถึง

	 การส�่อสารทั�งมวลชนและบคุคล	กลุ่มผู้้รั้บสาร
อาจัแคบลงเร่�อยๆ	จัากส่�อหลัก	Mass	Media	จัะกลาย
เป็น	Micro	Inffllfluencer	จันถึงแค่การบอกต่อทาง	Social	
Media	 แต่ประเด็้นสำาคัญค่อ	 เน่�อหาที�จัะส�่อมีอิทธิพัล
ต่อการรับสารเพีัยงใด้	 และเกิด้ผู้ลตามวัตถุประสงค์ที�
ตั�งใจัไว้หร่อไม่
	 โลกของนกัส�่อสารมวลชนไม่มวีนัหยุด้น�ิง	ใน
เน�่อหาเดี้ยวกันสามารถส่�อสารออกมาได้้หลากหลาย
ร้ปแบบ	 แต่เราทุกคนควรสร้างคุณค่าให้กับทุกงานท�ี
สร้างสรรค์ออกมา	โด้ยคำานงึถงึผู้ลของงานว่าจัะก่อให้
เกดิ้ประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวมอย่างไร
	 ในวาระโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะ
วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ดิ้ ฉัันขออำานวยพัรให้ท่านคณบดี้	 
คณะกรรมการผู้้้ทรงคุณวุฒิของคณะ	 คณาจัารย	์	 
เจ้ัาหน้าที�	 	 รวมทั�งนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	ได้้บรรลเุจัตนารมณใ์นการสรา้งบุคลากร 
ม่ออาชีพั	 สร้างสรรค์ผู้ลงานที�เป็นแบบอย่างที�ดี้ของ 
นักส่�อสารมวลชนที�มีคุณภาพัของประเทศชาติส่บต่อไป

ศศกิร	ฉันัท์เศรษฐ์
นายกสมาคมวารสารศาสตร์	ธรรมศาสตร์
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	 “โลกที� เปลี�ยนไปทุกวัน	 ย่อมส่งผู้ลต่อ
พัฤติกรรมการเรียนร้้ของคนในสังคม”	 เม่�อสังคม
เปิด้รับส่�อได้้อย่างเสรี	 ส่�อมวลชนในแขนงต่างๆ	 จัึงมี
ความสำาคัญอย่างยิ�งที�จัะนำาเสนอข่าวสารต่างๆ	 ให้
คนในสังคม	 เพัราะสิ�งที�ส่�อมวลชนนำาเสนอย่อมส่ง
ผู้ลกระทบทั�งทางด้้านดี้และไม่ดี้ต่อคนในสังคม	 คณะ
วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชนจึังตระหนักและ
มุ่งเน้นการสอนจัรรยาบรรณของส่�อสารมวลชน	 และ
พััฒนาเน่�อหาความร้้ให้ก้าวทันส�่อ	 ให้ทันต่อยุคสมัยที�
กำาลังเปลี�ยนแปลงไป	เพ่ั�อผู้ลิตบัณฑิูตที�มีคุณภาพัและ
เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม
	 นอกจัากด้้านวิชาการแล้ว	ทางคณะกรรมการ
นักศึกษายังมุ่งเน้นกิจักรรมที�ส่งเสริมการทำางานจัริง	

การจััด้สัมมนาความร้้ต่างๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
หลัก	 TU	 GREATS	 และสร้างความสัมพัันธ์อันดี้ให้แก่
นักศึกษาภายในคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน
ของแต่ละชั�นปี	รวมไปถึงบุคลากรภายในคณะ				
												คณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	ขอขอบพัระคุณคณาจัารย์	บุคลากร	
เจ้ัาหน้าที�	 รวมไปถึงนักศึกษาทุกชั�นปี	 ที�มีส่วนช่วย 
ผู้ลักด้นัและสนบัสนนุกิจักรรม	โครงการตา่ง	ๆ 	ให้สำาเร็จั
ลุล่วงไปได้้ด้้วยดี้เสมอมา	ทางคณะกรรมการนักศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ�งว่ากิจักรรมที�เกิด้ขึ�นจัากความร่วมม่อ 
ของทุกภาคส่วน	 จัะหล่อหลอมนักศึกษาให้ได้้รับ 
องค์ความร้เ้พ่ั�อสร้างคุณประโยชน์ส่บไป

ชนาภวิฒัน์	โสด้า
ประธานคณะกรรมการนกัศกึษาคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน
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ประวััติิคณะ

JC Annual Report 2 019  |  16 JC Annual Report 2 019  |  17



	 คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	
ก่อตั�งข�ึนเม�่อปี	 พั.ศ.	 2497	 เร�ิมจัากการเป็นแผู้นก
วารสารศาสตร์	 สังกัด้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
โด้ยเป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกในประเทศไทยที�เปิด้
สอนวิชาการสาขาวารสารศาสตร์ในระด้ับปริญญาตรี	
ในปี	พั.ศ.	2509	สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้้อนมุตัิ
ให้คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์	เปิด้การศกึษาวชิาการ
หนงัสอ่พัมิพ์ั	ภาคคำ�าข�ึน	เพั�่อเป็นการส่งเสรมิวทิยฐานะ
ของนักหนังส่อพัิมพั์อาชีพัให้ส้งข�ึน	 รวมท�ังพััฒนาการ
ส�่อสารมวลชนทางด้้านหนงัส่อพัมิพั์	และขยายบรกิาร
การศกึษาให้กว้างขวางยิ�งข�ึน	โด้ยมหีลกัสต้รการศกึษา	
3	ปี	 ต่อมาในปี	พั.ศ.	 2512	มกีารปรบัปรงุการศกึษา
ภาคคำ�าของแผู้นกวารสารศาสตร์ใหม่	โด้ยระงบัการรบั
สมคัรเข้าศกึษาวชิาการหนงัส่อพัมิพั์	ภาคคำ�า	และเปิด้
สอนระด้บัปรญิญาตรแีทน	ในปีการศกึษา	2512	โด้ย
ใช้เวลาในการศกึษา	6	ปี

	 และจัวบจันถึงปี	 พั.ศ.	 2513	 การศึกษาใน
ด้้านวารสารศาสตร์ได้้เจัริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดั้บ	
จึังได้้มีการยกฐานะแผู้นกวารสารศาสตร์ขึ�นมาเป็น
แผู้นกอิสระวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	 และใน 
ปี	 พั.ศ.	 2522	 การศึกษาในสาขาวิชาส่�อสารมวลชน
ได้้เจัริญก้าวหน้าและขยายตัวขึ�นอย่างรวด้เร็ว	 จัึงได้้มี
การขอยกฐานะแผู้นกอิสระวารสารศาสตร์และส่�อสาร
มวลชนขึ�นเป็น	 “คณะวารสารศาสตร์และส�่อสาร
มวลชน”	 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นต้นมา	 
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนได้้มีการเปิด้
หลักส้ตรและพััฒนาการเรียนการสอนให้มีความ 
ทันสมัยเพ่ั�อรองรับกับการเปลี�ยนแปลงทางส่�อและ 
การส่�อสารตลอด้เวลา	ดั้งนี� 	 ตลอด้ระยะเวลาที�ผู่้านมา	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนมีการพััฒนาในด้้านการเรียน 

การสอน	วิชาการ	และการวิจััยให้สอด้คล้องกับบริบทของสังคม	ทั�งในด้้านอุปกรณ์การเรียนการสอน	ห้องปฏิบัิติการ 
การผู้ลติผู้ลงานทางวิชาการและวิจััย	รวมทั�งการพััฒนาศักยภาพัของคณาจัารย์	ตลอด้จันบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการอย่างต่อเน่�อง	เพ่ั�อให้เป็นสถาบันการศึกษาที�ผู้ลิตบัณฑิูตที�มีคุณภาพัส่้สังคมต่อไป

เหตุการณ์ส�าคัญ

ปี พ.ศ

ปี พ.ศ

ปี พ.ศ

ปี พ.ศ

ปี พ.ศ

2525

2542

2541

2543

2549

เปิด้หลักส้ตรการศึกษาระดั้บปริญญาโท	สาขาวิชาส่�อสารมวลชน	(MA)

เปิด้หลักส้ตรการศึกษาระดั้บปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหาร 
ส่�อสารมวลชน	(MCA)

เปิด้หลักส้ตรการศึกษาระดั้บปริญญาเอก	สาขาวชิาส�่อสารมวลชน	และได้้
มีการปรับปรุงหลักส้ตรเป็น	สาขาวชิาส่�อสารวทิยา	เม่�อปีการศึกษา	2559

เปิด้หลักส้ตรการศึกษาระดั้บปริญญาโท	 สาขาการส่�อสารภาครัฐ
และเอกชน	 (MCM)	 ต่อมาในปี	 พั.ศ.	 2547	 ได้้ปรับปรุงหลักส้ตรเป็น	 
สาขาการจััด้การส�่อสารภาครัฐและเอกชน	 และในปี	 พั.ศ.	 2549	 
ได้้ปรับปรุงหลักส้ตรเป็น	สาขาวิชาการจััด้การการส่�อสารองค์กร

เปิด้การสอนระดั้บปริญญาตรี	 สาขาวิชาส่�อสารมวลชนศึกษา	 
(ภาคภาษาอังกฤษ)	 (B.J.M.)	 และในปี	พั.ศ.	 2561	 ได้้ปรับปรุงหลักส้ตร
เป็น	สาขาวิชาส่�อศึกษา	(หลักส้ตรนานาชาติ)

ประวัตคิณะ
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โครงสร้างองค์ก ร
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โครงสร้างการบัริหาร โครงสร้างการแบั่งหน่วยงานภายใน

คณบัดี คณบัดี

เลขานุการคณะ

หมวดสารบัรรณ หมวดการเงิน

หมวดบััญชีหมวดสือ่สาร
องค์กร

หมวดปริญญาตรี
และการนักศึกษา

หมวดพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

หมวด
บััณฑิตศึกษา

หมวดบัริหาร
งานพัสดุ

หมวดบัริการสือ่
โสตทัศนูปกรณ์

หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดวิเคราะห์และ
วางแผนกลยุทธ์

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุภาครัฐ

หมวดส่งเสริมและ
ผลิตสือ่โสตทัศน์

หมวดเทคนิค
วิศวกรรม

หมวดวิชาการ
และวิจัย

หมวดบัริหาร
งานบัุคคล

หมวดอาคาร
สถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ

หมวดวิเทศสัมพันธ์
และการบัริการ

สาธารณะ

โครงการ
ปริญญาตรี
ภาคพิเศษ

หมวดวิเคราะห์
นโยบัายและแผน
และงบัประมาณ

งานบัริหาร
และธุรการ

งานคลัง
และพัสดุ

งานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

งานบัริการการศึกษา
และวิชาการ

สถานีวิทยุ มธ.รองคณบัดี
ฝ่ายบัริหารและ

วางแผน 

ผู้อ�านวยการโครงการบััณฑิตศึกษา
• โครงการปริญญาเอก
• โครงการปริญญาโท (MA, MCA, MCM)

ผู้อ�านวยการโครงการ
ปริญญาตรีหลักสูตร

นานาชาติและวิเทศสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียง มธ.

ส�านักงาน
เลขานุการคณะ

•  งานบัริหารและธุรการ
•  งานบัริการการศึกษา
   และวิชาการ
•  งานคลังและพัสดุ
•  งานเทคโนโลยีและ 
   โสตทัศนศึกษา

•  กลุ่มวิชาบัริหารการสือ่สาร
•  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
•  กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
•  กลุ่มวิชาสือ่สารองค์กร
•  กลุ่มวิชาโฆษณา
•  กลุ่มวิชาภาพยนตร์และ 
   ภาพถ่าย

ส�านักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน

กลุ่มวิชาหลักสูตร
ปริญญาตรี

ผู้อ�านวยการบัริหาร
โครงการบัริการสังคม 

รองคณบัดี
ฝ่ายวิจัย

รองคณบัดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบัดี        
ฝ่ายการนกัศกึษา

และศิษย์เก่า
สัมพันธ์

รองคณบัดี         
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษา

กรรมการประจ�าคณะ 
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รายนามผู้้้บริหาร
และบุคลากร
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อาจารย์ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ (หััวหัน้้าแผน้กอิิสระ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ (หััวหัน้้าแผน้กอิิสระ)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุัญเลิศ ศุภดิลก 

ศาสตราจารย์สุธี นาทวรทัต (รักษาการใน้ตํําแหัน่้งคณบดีี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ปัญญาลักษณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

ศาสตราจารย์ ดร.บุัญรักษ์ บุัญญะเขตมาลา 

รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ เมธีกุล 

รองศาสตราจารย์ปิยกุล เลาวัณย์ศริ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญญา เชรษฐา 

รองศาสตราจารย์มาลี บุัญศิริพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบััติพานิช 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์

รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี (ผ้้รักษาการแทน้ใน้ตํําแหัน่้งคณบดีี)

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (ผ้้รักษาการแทน้ใน้ตํําแหัน่้งคณบดีี)

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งคณบดี้คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน

อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งรองคณบดี้ฝ่ายบริหารและวางแผู้น

รองศาสตราจารย์สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งรองคณบดี้ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งรองคณบดี้ฝ่ายวิจััย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งรองคณบดี้ฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพัันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งรองคณบดี้ฝ่ายพััฒนาคุณภาพัการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ 
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งผู้้้อำานวยการบริหารโครงการบริการสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งผู้้้อำานวยการโครงการบัณฑิูตศึกษา

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ�กิจ
ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งผู้้้อำานวยการโครงการปริญญาตรีหลักส้ตรนานาชาติและวิเทศสัมพัันธ์

นายธนบัดี  ศรีพันธ์ุวงศ์
เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน

นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์
นายสถานีวิทยุกระจัายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2514 – 2517

2517 – 2522

2522 – 2526

2526 – 2527

2527 – 2529

2529 – 2531

2531 – 2534

2534 – 2537

2537 – 2540

2540 – 2546

2546 – 2549

2549 – 2551

2551 – 2554

2555 – 2560

2561 - 14 พ.ค.2563

19 พ.ค. 2563 – 7 ก.ย. 2563

8 ก.ย. 2563 – ปััจจุบััน

รายนาม
คณบัดี

รายนามผู้บัริหาร
คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ฉัตรอุดมผล
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาพัยนตรแ์ละภาพัถา่ย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาบรหิารการส่�อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
หัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษณา

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ�กิจ
หัวหน้ากลุ่มวิชาส่�อสารองคก์ร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช

อาจารย์คันธิรา ฉายาวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์

อาจารย์ ดร.เอกพล เธียรถาวร

อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ

อาจารย์ถมทอง ทองนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน

รองศาสตราจารย์กุลนารี เสือโรจน์

รองศาสตราจารย์นฤมล  ปิ�นโต

รองศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบัริรักษ์

รองศาสตราจารย์อารดา ครุจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์

อาจารย์รัตนางศ์ ตุละวรรณ

รายนาม
หัวหน้ากลุ่มวิชา

รายนาม
คณาจารย์

กลุ่มวิชาบัริหารการสือ่สาร

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ�กิจ

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

Asst. Prof. Senjo Nakai, Ph.D.

Mr. Ray Ting - Chun Wang

Mrs. Rui Zhang

Mr. Sascha Horst Funk

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 

รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 

รองศาสตราจารย์สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล

อาจารย์มนต์ศักดิ� ชัยวีระเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ฉัตรอุดมผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธ�ารงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์

โครงการหลักสูตร Bachelor of 
Art Program in Journalism

กลุ่มวิชาโฆษณา

กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
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นางสาวธารารัตน์ พรหมบุับัผา
หัวหน้างานบรกิารและธรุการ

นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์
หัวหน้าหมวด้สารบรรณ

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา
หัวหน้าหมวด้วิเคราะห์นโยบายและแผู้นและงบประมาณ

นายวัฒนา แกล้วทนงค์
หัวหน้าหมวด้บรหิารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ หวังคุ้มกลาง
เจ้ัาหน้าที�บรหิารงานทั�วไปปฏิบัิติการ

นางธิมาพร ดิษรัก
เจ้ัาหน้าที�บรหิารงานทั�วไปปฏิบัิติการ

นางวันวิสาข์ รัตนสาขา
เจ้ัาหน้าที�บรหิารงานทั�วไปปฏิบัิติการ

นายอุเทน หน่อค�า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัิติการ

นางสาวมานิตา เช้ือสาย
เจ้ัาหน้าที�บรหิารงานทั�วไปปฏิบัิติการ

นางสาวฉวีวรรณ บุัญรุ่งเรืองศักดิ�
ผู้้้ปฏิิบติังานบรหิาร

นางสาวจันทรจิรา อยู่เจริญ 
พันักงานบรกิาร

นางอนันตพร แสงอุ่น
พันักงานบรกิาร

นางสาวสมจิตร กล่ินจันทร
พันักงานสถานที�

รายนามบัุคลากร
งานบัริหารและธุรการ

นางปิยาพัชร คนชม
หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิชาการ	และผู้้้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวด้บัณฑิูตศึกษา

นางสาววรรษพร พลศิลป์
ผู้้้จััด้การโครงการ	B.J.M.

นางสาวจารุณี สุขสม

หัวหน้าหมวด้ปริญญาตรีและการนักศึกษา

นางสาวชุติมา เสนีวงศ์

หัวหน้าหมวด้วิชาการและวิจััย

นางสาวนันท์นภัส บุัญเลิศ
หัวหน้าหมวด้พััฒนาคุณภาพัการศึกษา

นางสาวพรพรรณ สุขน้อย 
ผู้้้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวด้วิเทศสัมพัันธ์และการบริการสาธารณะ

นางสาวปัญจภัสร์ กฤชวิรุฬวัชร์
นักวิชาการศึกษาปฏิิบัติการ

นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ
นักวิชาการศึกษาปฏิิบัติการ

นางสาวไอลดา เฉยดี
นักวิชาการศึกษาปฏิิบัติการ

นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
เจ้ัาหน้าที�บริหารงานทั�วไปปฏิิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล
เจ้ัาหน้าที�บริหารงานทั�วไปปฏิิบัติการ

นางสาวปราณี มีประวัติ
พันักงานสถานที�

นางสาวน�้าผ้ึง วันทองทักษ์
พันักงานสถานที�

รายนามบัุคลากร
งานบัริการการศึกษาและวิชาการ
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นางสาวธนิฏฐาพร จันทรินทร์

ผู้้้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้างานคลังและพััสดุ้	และผู้้้รักษาการในตำาแหนง่หัวหน้าหมวด้วิเคราะห์และวางแผู้นกลยุทธ์การบริหารการเงิน

นางสาวสุมล สร้อยสุมาลี
หัวหน้าหมวด้บญัชี

นางประภาพรรณ เรืองศรี
หัวหน้าหมวด้จััด้ซ่ึ่�อจััด้จ้ัางพััสด้ภุาครัฐ

นางสาวจุฑารัตน์ กล่ินค้างพลู
หัวหน้าหมวด้บรหิารงานพััสดุ้

นางสาวจันทรัตน์ ตองอ่อน
ผู้้้รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าหมวด้การเงนิ

นางวราภรณ์ พานิชยเวช
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัิตกิาร

นางสาวยุภาพร ศรีหาบััว
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัิตกิาร

นางสาวสุพรรณษา สกุลกระจ่าง
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัิตกิาร

นางสาวพจนีย์ ซ้ิมสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัิตกิาร

นางเกษร จีนแสร์
ผู้้้ปฏิิบติังานบรหิารชำานาญงาน

นางสาวดุษณี ศรีอุ่นศรี
เจ้ัาหน้าที�พััสดุ้

รายนามบัุคลากร
งานคลังและพัสดุ

นายประภากร นนทลักษณ์
หัวหน้าหมวด้ส่งเสริมและผู้ลิตส่�อโสตทัศน์

นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์
หัวหน้าหมวด้บริการส่�อโสตทัศน้ปกรณ์

นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล
หัวหน้าหมวด้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุจิรา โลหะทัด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิิบัติการ

นายศราวุธ พ่ึงเถ่ือน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิิบัติการ

นายสิทธิพงศ์ แซ่จ้ิว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิิบัติการ

นางสาวกนกศรี ดีละม้าย
นักวิชาการคอมพิัวเตอร์ปฏิิบัติการ

นางสาวกนกศร จินดา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิิบัติการ

ว่าท่ีร้อยตรีวาทิน เจนกิจ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิิบัติงาน

นายกาญจนะ ศรีสาพันธ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเชาวลิต กันต่าย
ช่างเทคนิค

นายสงกรานต์ บุัญมัติ
พันักงานสถานที�

รายนามบัุคลากร
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
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ผู้ลการดำำาเนินงาน
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ผลงานเด่น
ประจ�าปี

“JC Reunion 2019” ชาววารสารศาสตร์ฯ คืนรัง  
ฉลองครบัรอบั 65 ปี

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมมือกับัจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ NIDA จัดงานประชุมวิชาการ 
การส่ือสารระดับัชาติ

	 เม่�อวันที�	 31	 สิงหาคม	 2562	 คณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	รว่มกบัสมาคมวารสารศาสตร	์ธรรมศาสตร	์จััด้งาน 
“JC	Reunion	2019”	พับปะสงัสรรค์ตามแบบฉับบัวารสารฯ	รว่มย้อน 
วันวานในธีม	“Once	 a	pop	 star,	Always	 a	pop	 star”	และรว่ม
เฉัลิมฉัลองเน่�องในโอกาสคณะวารสารศาสตร์ฯ	 ครบรอบ	 65	 ปี 
โด้ยมีผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	 ด้ร.อัจัฉัรา	 ปัณฑูรานุวงศ์	 คณบดี้ 
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	และคณุเขมทตัต	์พัลเด้ช	
นายกสมาคมวารสารศาสตร์	ธรรมศาสตร์	รว่มเป็นประธานเปดิ้งาน 
ณ	โรงแรม	S31	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพัฯ

	 เม่�อวันที�	 20	 กรกฎาคม	 2563	 ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	 
ด้ร.พีัรยุทธ	 โอรพัันธ์	 ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหน่งรองคณบดี้ 
ฝ่ายวิจััย	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 พัร้อมด้้วย	 
รองศาสตราจัารย์	ด้ร.นธิิด้า	แสงสิงแกว้	ผู้้้รักษาการแทนในตำาแหนง่
ผู้้้อำานวยการโครงการบัณฑิูตศึกษา	 ตลอด้จันคณาจัารย์คณะ 
วารสารศาสตร์ฯ	 ร่วมงานประชุมวิชาการการส�่อสารระด้ับชาต	ิ 
ครั�งที�	 4	 ประจัำาปี	 2563	 (National	 Communication	 Academic	 
Conference)	 ในหัวข้อ	“ล้อมวงคุย	 :	 ทิศทางและความท้าทายใน 
การวิจััยด้้านการส�่อสารในภาวะปกติใหม่/วิถีใหม่”	 ภายใต้ความ
ร่วมม่อจัาก	3	สถาบนั	ได้้แก	่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์จัฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	และสถาบันบัณฑิูตพััฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
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เสวนา “ป๊อปคัลเจอร์ ... ไม่แคร์เวิลด์”

	 เม่�อวันท�ี	 24	 มกราคม	 2563	 คณะวารสารศาสตร์
และส�่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โด้ยหลักส้ตร 
วารสารศาสตรมหาบัณฑูิต	 สาขาวิชาส่�อสารมวลชน	 (MA)	 ได้้
จััด้เสวนา	 “ป๊อปคัลเจัอร.์..ไม่แคร์เวิลด้”์	 โด้ยได้รั้บเกียรตกิารจัาก	 
รองศาสตราจัารย์ธเนศ	 วงศ์ยานนาวา	 อาจัารย์ประจัำาสาขาวิชา 
การเม่องการปกครอง	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
ปาฐกถาหัวข้อ	 “ป๊อปป้ลาร์และการเม่องเร่�องป๊อปป้ลาร์”	 และ
การบรรยายพิัเศษหัวข้อ	 “ป๊อปคัลเจัอร์ในโลกของส่�อศึกษา”	 
โด้ยรองศาสตราจัารย์	 ด้ร.สมสุข	 หินวิมาน	 ประธานหลักส้ตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑูติ	สาขาวิชาส�่อสารมวลชน	(MA)	พัรอ้ม
ทั�งการนำาเสนอวิทยานิพันธ์ที�เกี�ยวข้องกับแนวคิด้ป๊อปคัลเจัอร์
จัำานวน	6	เร่�อง

ประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับักลุ่มคนและชุมชน 
ศึกษา คร้ังท่ี 1/2563 ตอน “ท่ีสุดเลยเว้ยแก...”

เสวนาวิชาการเรือ่ง “การบัริหารสือ่และการจัดการการสือ่สาร
เรียนรู้จากเหตุการณ์โคราช”

	 เม่�อวันที�	 2	 กุมภาพัันธ์	 2563	 คณะวารสารศาสตร์และ 
ส�่อสารมวลชน	 ร่วมกับศ้นย์สหวิทยาการชุมชน	 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	 จััด้ประชุมกลุ่มศึกษาการส�่อสารกับกลุ่มคน
และชุมชนศกึษา	คร�ังที�	 1/2563	ตอน	“ที�สุด้เลยเว้ยแก...”	พัรอ้ม
การนำาเสนอผู้ลงานวิจัยัและวิทยานิพันธ์ในหลากหลายหัวข้อ	อาทิ	
ซีึ่รีย์	 “Project	 S”	 ภาพัซึ่ำ�าของเพัศหญิงในนิทาน	 จัาก	 “คน”	 ส่้	 
“ยอด้คน”	 และถอด้รหัสการทำาข่าวสิ�งแวด้ล้อมในไทย	 โด้ยได้้รับ
เกียรตบิรรยายพิัเศษจัากรองศาสตราจัารย์	ด้ร.กาญจันา	แก้วเทพั	
นกัวิชาการด้า้นนิเทศศาสตร	์นักวิจัยัดี้เด่้นแห่งชาติ	ป	ี2548	สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

	 เม่�อวันที�	21	กมุภาพันัธ์	2563	ผู้้้ช่วยศาตราจัารย ์
	ด้ร.อัจัฉัรา	ปัณฑูรานุวงศ์	คณบดี้คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	พัร้อมด้้วยผู้้้บริหารและคณาจัารย์	
ร่วมงานเสวนาวิชาการ	 ในหัวข้อ	 “การบริหารส่�อและ 
การจััด้การการส่�อสาร	 เรียนร้้จัากเหตุการณ์โคราช” 
ณ	ห้อง	F409	อาคารธรรมศาสตร์	60	ปี	มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์	 ท่าพัระจัันทร์	 โด้ยการเสวนาในครั�งนี� 
ทางคณะได้้รับเกียรติจัากคุณเขมทัตต์	พัลเด้ช	กรรมการ 
ผู้้้อำานวยการใหญ่	 บมจั.อสมท	 และนายกสมาคม 
วารสารศาสตร์	ธรรมศาสตร์	มาร่วมวงเสวนาในหัวข้อ 
“บริหารส่�อในเหตุวิกฤตอย่างไร...ไม่ไร้จัริยธรรม” 
และช่วงบ่าย	 คุณมานิจั	 สุขสมจิัตร	 ส่�อมวลชนอาวุโส 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มาเป็น 
องค์ปาฐก	 ในหัวข้อ	 “จัริยธรรมวารสารศาสตร์”	 โด้ย
โครงการนี�เป็นความรว่มม่อระหวา่งคณะวารสารศาสตร์ 
และส่�อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
กองทุนพััฒนาส่�อปลอด้ภัยและสร้างสรรค์
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ 
หลักสูตรนานาชาติ  (B. J .M. )  
คว้ารางวัล 1 แสนบัาท จากการ 
ประกวดคลิป Video Vlog ในงาน 
BIG PRO DAYS

รายการ “Fun Explorer นักส�ารวจฝัน” ผลงาน
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับัรางวัลชมเชย
การประกวดส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF Award 
2019

	 เม่�อวันท�ี	 27	 สิงหาคม	 2562	 
ผู้้้ช่วยศาตราจัารย์	ด้ร.อจััฉัรา	ปัณฑูรานุวงศ	์ 
คณบดี้คณะวารสารศาสตร์และส�่อสาร 
มวลชนร่วมแสด้งความยินด้ีกับนายพัศวัต	 
ชรารินทร์	 นักศึกษาชั�นปีที�	 3	 หลักส้ตร
นานาชาติ	 (B.J.M.)	 เน่�องในโอกาสได้้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 พัร้อมรับทุนการศึกษา
จัำานวน	100,000	บาท	จัากโครงการประกวด้
ทำาคลิป	 Video	 Vlog	 “พัาเที�ยวงาน	 BIG	 
PRO	DAYS	Photo	E-motion”	ภายใตแ้นวคดิ้
พัาเพั�่อนเที�ยวงาน	 BIG	 PRO	 DAYS	 13th	
ซึึ่�งจััด้ขึ�นระหว่างวันที�	25	–	31	กรกฎาคม	
2562	ณ	 ศ้นย์การค้าเซ็ึ่นทรัลเวิลด้	์ โด้ยได้้
รับเกียรติจัากคุณชิตชัย	 เธียรกาญจันวงศ	์ 
รองประธานฝา่ยพัาณชิย	์บริษทั		บิ�ก	คาเมรา่ 
คอรป์อเรชั�น	จัำากัด้	(มหาชน)	มามอบรางวัล

	 เม่�อวันที�	18	กันยายน	2562	ที�ศ้นย์ประชุมวายภัุกย	์ชั�น	4	 
โรงแรมเซ็ึ่นทรา	บาย	เซ็ึ่นทารา	ศ้นย์ราชการและคอนเวนชั�นเซ็ึ่นเตอร์ 
แจ้ังวัฒนะ	นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	เข้ารับ 
รางวัลชมเชยประเภทเด็้กและเยาวชนสร้างสรรค์ส่�อจัากรายการ	
“Fun	 Explorer	 นักสำารวจัฝัน”	 ในการประกวด้ส่�อปลอด้ภัยและ
สร้างสรรค์		TMF	Award	2019	จััด้โด้ยกองทุนพััฒนาส่�อปลอด้ภัย
และสร้างสรรค์	

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ 
รับัรางวัลจากการแข่งขัน Shopee 
9.9 Contest 2019

	 เม�่อวันท�ี	 25	 กันยายน	 2562	
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และส่�อสาร
มวลชนเข ้ารับรางวัลจัากการแข ่งขัน	
Shopee	 9.9	 Contest	 2019	 ภายใต้หัวข้อ	
“ออกแบบแคมเปญ	Shopee	9.9	ปี	 2020	
ท�ีจัะเปลี�ยนประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์
ในโลกอนาคต”
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ จับัมือคณะศิลปศาสตร์ – คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ  
จัดท�าแผนรณรงค์ความปลอดภัยในร้ัวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศโครงการ “Toyota Campus  
Challenge 2019”

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับัทุนการศึกษาบัริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรช่ัน ไทยแลนด์

	 นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 “ทีมสาธุบุญโยเร”	 รับรางวัลชนะเลิศการประกวด้ 
แผู้นรณรงคส์รา้งความปลอด้ภยัในรั�วมหาวทิยาลยั	“Toyota	Campus	Challenge	2019”	เม�่อวนัที�	19	ธันวาคม	2562	
	 สมาชิกในทีมประกอบด้้วย	 นายธนภัทร	 พัรหมภัทร์	 นางสาวอาทิตยา	 พิัมพัาคำา	 นักศึกษาชั�นปีที�	 3	 
จัากคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	นางสาวอารียา	หน่อสุวรรณ	 นักศึกษาช�ันปทีี�	 3	คณะศิลปศาสตร	์
และนางสาวปวริศา	 ปัทมะสุวรรณ์	 นักศึกษาชั�นปีที�	 3	 คณะวิทยาการเรียนร้้และศึกษาศาสตร์	 โด้ยม ี
ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	 ด้ร.พัรรษา	 รอด้อาตม์	 เป็นอาจัารย์ที�ปรึกษา	 โด้ยแผู้นการรณรงค์ดั้งกล่าวมุ่งหวังให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ทางข้ามม้าลายในการข้ามถนน	 โด้ยเฉัพัาะบริเวณถนนระหว่างโรงอาหาร 
กลุ่มสายสังคมศาสตร์	(SC)	และอาคารเรียนกลุ่มสายสงัคมศาสตร์

	 เม่�อวันที�	28	มกราคม	2563	ที�ห้องประชุมสัญญา	ธรรมศักด์ิ้	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพัระจัันทร์	
บริษัท	ซ้ึ่มิโตโม	คอร์ปอเรชั�น	ไทยแลนด์้	จัำากัด้	มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที�มีผู้ล
การเรียนดี้ด้้านสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร	์ประจัำาปีการศกึษา	2562	แบ่งเป็นสำาหรับนักศึกษาที�ได้้รับทุนใหม่
จัำานวน	6	ทนุและตอ่เน่�อง	18	ทนุ	รวม	24	ทนุ	ทนุละ	30,000	บาท	รวมเป็นทุนการศกึษาทั�งสิ�น	720,000	บาท	โด้ย
ในปกีารศกึษา	2562	มนัีกศกึษาจัากนกัศกึษาคณะวารสารศาสตรแ์ละส�่อสารมวลชน	ได้ร้บัทนุการศกึษา	จัำานวน	
1	ราย	ค่อ	นางสาวปุณยาวีร์	ตั�งใจัซ่ึ่�อ	นักศึกษาระดั้บปริญญาตรีชั�นปีที�	3	กลุ่มวิชาภาพัยนตร์และภาพัถ่าย
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ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ฯ รับัรางวัล” โล่เกียรติยศ ประจ�าปี 2563 ประเภทศิษย์เก่า
ดีเด่น” และอาจารย์ประจ�าคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับัรางวัล “Active Learning”

	 เม�่อวนัท�ี	23	กรกฎาคม		2563	รองศาสตราจัารย์ปัทมา	สวุรรณภกัด้	ีผู้้้รกัษาการแทนในตำาแหน่งคณบด้ี
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมงานพัิธีมอบโล่เกียรติยศ	 โล่เกียรติคุณ	
และรางวัลต่างๆ	 เน�่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ครบรอบปีท�ี	 86	ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ท่าพัระจันัทร์
	 โด้ยในปีนี�มีศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ฯ	เขา้รับรางวัล	“โล่เกียรติยศ	ประจัำาป	ี2563	ประเภทศิษย์เก่า
ดี้เด่้น”			ได้้แก่		คุณศศิกร	ฉันัทเ์ศรษฐ์		ประธานสายธุรกิจัรายการโทรทัศน์	บรษัิท	กันตนา	กร�ุป	จัำากัด้	(มหาชน)	
และนอกจัากนี�	 ยังมีรางวัล	 “Active	 Learning”	 ซึึ่�งเป็นรางวลัที�จัดั้มอบขึ�นเปน็ปแีรก	 ให้กับอาจัารย์ผู้้ส้อนที�เน้น 
การสอนในร้ปแบบ	 Active	 Learning	 ผู้้้ได้้รับรางวัลได้้แก่	 รองศาสตราจัารย์รุจัน์	 โกมลบุตร	 อาจัารย์ประจัำา 
กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์	คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 เม่�อวันที�	 19	 กันยายน	 2562	
นายเขมทัตต์	 พัลเด้ช	 นายกสมาคม
วารสารศาสตร์	ธรรมศาสตร์	และกรรมการ
ผู้้้อำานวยการใหญ่	บมจั.อสมท	เข้ารับรางวัล 
Maya	 Awards	 2019	 หร่อ	 มายามหาชน	
ประจัำาปี	 2562	 ประเภทรางวัลเกียรติยศ
คนโทรทัศน์	 สาขาคนโทรทัศน์เกียรติยศ	 
ซึึ่�งจััด้โด้ยมายา	 แชนแนล	 ส�่อบันเทิง
นิตยสารมายา	แชนแนล	และผู้้ผู้้ลติรายการ
บันเทิงทางสถานีโทรทัศน์	 24	 ชั�วโมง	 
โด้ยมอบรางวัลให้กับคนบันเทิงทุกแขนง	
ทั�งวงการโทรทัศน์	 ภาพัยนตร์	 และวงการ
เพัลง	ที�มีผู้ลงานยอด้เยี�ยม	และเป็นขวญัใจั
มหาชน	
	 รางวัลแบ่งออกเป็น	 5	 ประเภท	
ค่อ	 รางวัลเกียรติยศคนโทรทัศน์	 7	 สาขา	
รางวัลปกิณกะทั�วไป	12	สาขา	รางวัลเพัลง 
และด้นตรี	 6	 รางวัล	 รางวัลภาพัยนตร์	 7	 
รางวัล	 และรางวัลโทรทัศน์	 15	 รางวัล	 
ทุกรางวัลมาจัากการโหวตโด้ยประชาชน
ทั�วประเทศ	 รางวัล	 Maya	 Awards	 2019	
จััด้ขึ�นเพ่ั�อต้องการสร้างแรงสนับสนุนและ
เป็นกำาลังใจัให้กับคนในวงการบันเทิงได้้ 
มีพัลังในการสร้างสรรค์ผู้ลงานคุณภาพั 
ออกส่้สายตาประชาชน

คณุเขมทตัต์ พลเดช นายกสมาคม
วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บัมจ.
อสมท คว้ารางวัล “คนโทรทัศน์
เกียรติยศ”
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กิจกรรม
ด้านวิชาการ

โครงการศึึกษาดููงานดู้านการปัระชาสััมพันธ์์ บัริษัท ABM Connect จำากัดู

โครงการศึึกษาดููงานดู้านการปัระชาสััมพันธ์์ บัริษัท บิัวเทรี�ยม จำากัดู

โครงการศึึกษาดููงานการผลิิตรายการเกมโชว์แลิะอบัรมการเขีียนบัทโทรทัศึน์รายการเกมโชว์ บัริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำากัดู มหาชน

โครงการศึึกษาดููงานเทคโนโลิยีทางการพิมพ์

โครงการศึึกษาดููงานองค์กรที�เกี�ยวข้ีองแลิะเช่�อมโยงกับักิจการดู้านกระจายเสีัยงแลิะกิจการโทรทัศึน์

โครงการศึึกษาดููงาน Workshop Convergent Journalism ณ FabCafe Bangkok 

โครงการศึึกษาดููงาน VR1 Thonglor – VR studio

โครงการศึึกษาดููงาน Digital Thailand Big Bang Exhibition

โครงการศึึกษาดููงาน ณ สัถานีโทรทัศึน์ไทยพีบีัเอสั (Thai PBS) 

โครงการศึึกษาดููงาน ณ สัถานีวิทยุ Virgin HitZ

โครงการทัศึนศึึกษาดู้านการถ่ายภาพระดัูบัม่ออาชีพ บัริษัท Chamni’s EYE

โครงการทัศึนศึึกษาดู้านอุตสัาหกรรมการถ่ายภาพ บัริษัท ออฟ ฟิต เชี�ยลิ จำากัดู

โครงการเสัวนาหร่อการพูดูคุยแลิกเปัลีิ�ยนเรียนรู้ เสัวนาบัริหารนโยบัายการผลิิตเสีัยงบัรรยายภาพในรายการโทรทัศึน์ แลิะเสัวนาเบ่ั�องหลัิงคนลิะคร

โครงการเสัวนา “Digital Strategies of Tomorrow”

โครงการเสัวนาวิชาการ เร่�อง “การบัริหารส่ั�อ” แลิะ “การจัดูการการส่ั�อสัาร” เรียนรู้จากเหตุการณ์โคราช

โครงการเสัวนา “ป๊ัอปัคัลิเจอร์...ไม่แคร์เวิลิด์ู”

โครงการสััมมนาวารสัารศึาสัตร์เพ่�อการเปัลีิ�ยนแปัลิงขีองสัังคม ปีั 2562  (Seminar in journalism and social change 2019)

โครงการสััมมนาวารสัารศึาสัตร์ในหัวข้ีอ “Pardon! It’s my body”

โครงการอบัรม “ระบับับัริหารจัดูการวิทยานิพนธ์์ TU e-Thesis ปัระจำาปีัการศึึกษา 2562

โครงการอบัรมเชิงปัฏิิบััติการ หัวข้ีอ “ทวน Stat ก่อน Start ทำา Dissertation”

โครงการอบัรมเร่�อง “จริยธ์รรมการวิจัยในคน สัำาหรับัการวิจัยดู้านสัังคมศึาสัตร์”

โครงการ How to pitch project

โครงการพัฒนาหนังส่ัอพิมพ์ฝึึกปัฏิิบััติ “มหาวิทยาลัิย” ปีัการศึึกษา 2562

โครงการวารสัารศึาสัตร์ฯ ศึึกษาหนังส่ัอพิมพ์ท้องถิ�น

โครงการการฟังบัรรยายแลิะฝึึกปัฏิิบััติการใช้เทคโนโลิยีใหม่ในการผลิิตรายการ 

โครงการบ่ัมเพาะนักส่ั�อสัารองค์กรรุ่นใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึึกษา

 • โครงการ B.J.M. Prep-School 2019

 • โครงการปัฐมนิเทศึนักศึึกษาใหม่ปัระจำาปีัการศึึกษา 2019

 • โครงการมัชฌิิมนิเทศึนักศึึกษาโครงการ  B.J.M.  ปัระจำาปีัการศึึกษา  2562 หัวข้ีอ  “เตรียมความพร้อมเพ่�อการศึึกษา วิชา JM490

   Internship & JM491 Special Project”

 • โครงการปััจฉิิมนิเทศึนักศึึกษารูปัแบับัออนไลิน์ผ่าน Facebook Live ในหัวข้ีอ “การปัรับัตัวกับัการทำางานส่ั�อสัารในยุค Post Covid-19”

โครงการ Training on Fake News and Disinformation ร่วมกับั UNESCO

โครงการการจัดูปัระสับัการณ์การเรียนรู้เร่�องสิั�งแวดูล้ิอมเพ่�อการส่ังเสัริมสุัขีภาวะ

โครงการ Stand by you เข้ีาใจวัยรุ่น Gen Z เข้ีาใจ Depression

เปิัดูเวทีเชิญวิทยากรผู้เชี�ยวชาญในสัาขีาอาชีพมาบัรรยายให้ความรู้แก่นักศึึกษาในหลัิกสูัตรฯ เช่น 

 • Enabler Space ในหัวข้ีอ “Data, AI, and CRO” 

 • Mr. Stuart Kelly จาก Weber Shandwick

 • คุณเปัรมวิชช์ สีัห์ชาติวงษ์ ซีีอีโอ Bearcave Studio ในหัวข้ีอ “Television Production & Marketing TV series”

 • คุณวิญญูู วงศ์ึสุัรวัฒน์ ในหัวข้ีอ “Current Issue & Media Ethics”

 • คุณจีรวัฒน์ ณ ถลิาง ในหัวข้ีอ “How to write a press release”

 • คุณศุึภวัฒน์ พีรานนท์ ในหัวข้ีอ “How Tik Tok video captivate youth market?”

 • คุณอมรรัตน์ มหิทธิ์รุกข์ี ในวิชา Basic News Reporting

 • คุณเอกพงศ์ึ จันทร์กลิำ�า Operation Director บัริษัท สัตาร์รีชเซีอร์สักรุ�ปั จำากัดู แลิะคุณวรกร พิพัฒนา ในหลัิกสูัตร

   การบัริหารส่ั�อสัารมวลิชน (MCA) แลิะหลัิกสูัตรการจัดูการการส่ั�อสัารองค์กร (MCM)

งานปัระชุมวิชาการการส่ั�อสัารระดัูบัชาติ ครั�งที� 4 ปัระจำาปีั 2563

โครงการบััณฑิิตศึึกษา คณะวารสัารศึาสัตร์แลิะส่ั�อสัารมวลิชน มธ์. จัดูงานปัฐมนิเทศึนักศึึกษาใหม่ ปัระจำาปีัการศึึกษา 2563

โครงการ “ห้องเรียนข้ีามทวีปักับั Voice of America”

โครงการสััมมนาแนะแนวการเล่ิอกแผนการศึึกษาหลัิกสูัตรวารสัารศึาสัตรมหาบััณฑิิต สัาขีาวิชาการบัริหารส่ั�อสัารมวลิชน (MCA)  

แลิะการจัดูการการส่ั�อสัารองค์กร (MCM)

โครงการ “Innovative Research Methodologies: Narrative Inquiry”

โครงการกิจกรรมสัานสััมพันธ์์รุ่นพี�รุ่นน้องนักศึึกษาระดัูบัปัริญญาโท (ภาคปักติ) สัาขีาวิชาส่ั�อสัารมวลิชน (MA) ปัระจำาปีัการศึึกษา 2562

โครงการกิจกรรมสัานสััมพันธ์์แลิะต้อนรับัเพ่�อนใหม่ให้กับันักศึึกษาระดัูบัปัริญญาโท สัาขีาวิชาการบัริหารส่ั�อสัารมวลิชน (MCA)  

แลิะสัาขีาวิชาการจัดูการการส่ั�อสัารองค์กร (MCM) ปัระจำาปีัการศึึกษา 2562 ในโครงการ “MCMA CORAL PLANTATION”
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กิจกรรม
นักศึกษา

01. โครงการแรกพบัคณะวารสารฯ  
ประจ�าปีการศึกษา 2562

02. โครงการแรกพบัคณะวารสารฯ หลักสูตรนานาชาติ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562

03. โครงการมัชฌิิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วิชาเอก นักศึกษาช้ันปีท่ี 2” ปีการศึกษา 2562

04. โครงการค่ายก้าวแรกสู่รังนก คร้ังท่ี 12

05. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
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ทุนการศึกษา
คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทีเ่รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ทุนการศึกษาทีไ่ด้รับับัริจาคจากหน่วยงานภายนอกและทุนการศึกษาจากเงินบัริจาคทีจ่ัดสรรดอกผลเพือ่เป็น

ทุนการศึกษา

อุ่นเกล้า	ทองรกัษ์

อนัตา	จัติตาศรินิวุตัร

ชลพัรรษ	ศงสภาต

ศรณัยาต�ังทวิาพัร

สทุธดิ้า	ตรทีวลีาภ

เพัยีงพัลอย	พันมรกัษ์

ปาลติา	ใจัปล�่ม

ณฐัมน	ทฆีาวงศ์

ศภุสตุา	ว่องไววฒุิ

กรีติ	ตรพีัฒันา

ธนกฤต	เจัยีมจัรรยา

ปรเมษฐ์	ช้เสยีงแจั้ว

วชริา	มาตรรกัชาติ

นษิฐ์ณชัชา	สริภิคัธนทักลุ

ณฏัิฐณชิา	อนิทร์โพั

นำ�าฝน	หนุ่นสี

หน�ึงฤทยั	โพัธิ์ทอง

ธนภทัร	พัรหมภทัร์

ออง	สไลเน�ก

มารษิา	เคลลี	ทงั

อณญัญา	จัาง

พั�ึงพัระคณุ	เนยีมลอย

มูลนิธิ Agon Shu 

ประเทศญีปุ่่น

เงินช่วยนักศึกษา

กรณีได้รับัผล 

กระทบัทางเศรษฐกิจ

จากการแพร่ระบัาด

ของเช้ือไวรัส

โควิด-19 

(งบัประมาณ

จากกองทุน

ค่าธรรมเนียม

การศึกษาเพือ่

การพัฒนา

มหาวิทยาลัย)

กองทุนพัฒนาคณะ

วารสารศาสตร์และ

สือ่สารมวลชน

กองทุนประกิต

อภิสารธนรักษ์

280,000
150,000

140,000

60,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ธนพัร	คนงึจัติ

วชริา	มาตรรกัชาติ

มารนี่า	พัฒุตาล

ศภุสตุา	ว่องไววฒุิ

หน�ึงฤทยั	โพัธิ์ทอง

กนกกร	สทุธศริิ

วชิญ์	แสนจันั

ธญัญา	ไชยเด้ช

เมธาว	ีเรอ่งกาญจันรตัน์

แก้วกวี	โตยะวณชิ

วารรีตัน์	โพัธนินัทกรณ์

จัริพัรรณ	เกดิ้แสง

ภณัฑูริา	เพัชรคอน

ปณชยั	ศรินิยิมผู้ล

กตญัญ้	สวุรรณโคตร

ศริธิร	แก้วสพุัรรณ์

รชต	ธรีฐัตนินัท์

ธนกร	ทองพัรหม

คชาพัร	ปฐมพัชัรกติติ

ณฐัวตัร	สาทประถมัภ์

ธนพังษ์	ทศันานกุลุกิจั

นษิฐ์ณชัชา	สริภิคัธนทักลุ

สริขิวญั	หน้นคง

รงัศมิา	ตนัฮะเสง็

มานดิ้า	นวิาศะบตุร

ภ้วไนย	ไชยกลุ

อุ่นเกล้า	ทองรกัษ์

กัญญาณัฐ	ยศเด้ช

เจัตณัฐ	พิัริยะประดิ้ษฐ์กุล

สุวจัิักขณ์	แก้วธนเศรษฐ์
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5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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5,000
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5,000

5,000

5,000
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5,000
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5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รายชือ่ผู้ได้รับัทุนการศึกษา

รายชือ่ผู้ได้รับัทุนการศึกษา

ชีอ่ทุน

ชีอ่ทุน

จ�านวนเงิน (บัาท)

จ�านวนเงิน (บัาท)

รวมเงินทุนการศึกษาจ�านวน (บัาท)

รวมเงินทุนการศึกษาจ�านวน (บัาท)
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2. ทุนการศึกษาทีจ่ัดสรรให้นักศึกษา โดยผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนบัุญรอดพัฒนา

นิสิต นักศึกษา 

ประจ�าปี 2562

ทุนการศึกษา บัริษัท 

โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

20,000

55,000

162,500

15,000

คมสนั	อนิทร์แสวง

ณัฏิฐ์นรี	เฮงสาโรชัย

เพีัยงพัลอย		พันมรักษ์

สพัลด้นยั		สมบตัเิจัรญิเม่อง

พัมิพั์ลภสั	ปรีด้ารตันวงศ์

อรสิรา	อศัวพังศ์ศริิ

อภสิรา	ขำาละเอยีด้

ศรณัยา	ต�ังทวิาพัร

พัชิชาภา	โชตพิัฒันกลุ

วชริา	มาตรรกัชาติ

เกศสริ	ิขาวเผู้อ่ก

ณฐัธนาวด้	ีวงศ์วารห้อย

พิัมกิตติ	กิจัพิัทยาฤทธ์ิ

กนกวรรณ	ธรรมไชย

แก้วกวี	โตยะวณชิ

คมสนั	อนิทร์แสวง

เจัตณฐั	พัริยิะประด้ษิฐ์กลุ

ชฎามาส	สร้อยทอง

ชนกนนัท์	โกศลวฒันกลุ

ชลพัรรษ	ศงสภาต

ณฤด้	ีพั่วงทองคำา

ณฐัมน	ทฆีาวงศ์

ตระการตา	กลุตระการ

20,000

15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รายชือ่ผู้ได้รับัทุนการศึกษาชีอ่ทุน จ�านวนเงิน (บัาท)รวมเงินทุนการศึกษาจ�านวน (บัาท) 

ทุนการศึกษากรณีท่ีได้

รับัผลกระทบัจากภาวะ

การแพร่ระบัาดของไวรัส

โคโรนา 2019 รอบัท่ี 1

ทุนการศึกษากรณีท่ี

ได้รับัผลกระทบัจาก

ภาวะการแพร่ระบัาด

ของไวรัสโคโรนา 

2019 รอบัท่ี 2

ธนกร	ทองพัรหม

ธนกฤต	เจัยีมจัรรยา

ธนพัตั	พังษ์งาม

ธนากร	ใจักล้า

ธนดิ้า	ธวชัอุด้มธาด้า

ธนัย์ชนก	จันัฝาก

นนทกฤษ	เศรฐไชย

ปณต	ฟื้นพัานชิ

ปภาวรนิทร์	คำาพัลแสน

ปาลติา	ใจัปล�่ม

พัวงหยก	คำาคนัธฤทธิ์

ฟักทอง	รอด้เรอ่งฤทธิ์

ภณัฑูริา	เพัชรคอน

มลิลเินยีม	โอฬาร์พัฤกษ์

เมธาว	ีเรอ่งกาญจันรตัน์

วายนุ	ลปีายะคณุ

วารรีตัน์	โพัธนินัทกรณ์

วรี์สดุ้า	ไฉั่ประเสรฐิกลุ

สรวศิ	ผู้กาวรรณ์

อภิชญา	ศรีนธิิชญานนท์

ออมทรัพัย์	ธนะฤทธ์ิสุวรรณ

ณัฐชา	เมฆาสวสัด์ิ้วงค์

ธัญวรัตน	์ยิ�มดี้

หน�ึงฤทยั	โพัธ์ิทอง
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5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2,500

2,500

2,500

162,500

ทุนการศึกษากรณีท่ี

ได้รับัผลกระทบัจาก

ภาวะการแพร่ระบัาด

ของไวรัสโคโรนา 

2019 รอบัท่ี 2

รายช่ือผู้ได้รับัทุนการศึกษาช่ีอทุน จ�านวนเงิน (บัาท)รวมเงินทุนการศึกษาจ�านวน (บัาท) 
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75,000

สุพัศิน	ศิริธานันท์

ลิ�วละลอ่ง	รังสยิานนท์

สุพิัชชา	รอด้อินทร์

ปาณิสรา	ช้างพัลาย

ปณัฐด้า	นุชกำาเนิด้

OENG	SREYNICH

ศลิษา	โชติช่วง

ถิรมนัส	ศรสงิห์

นัสญามีย์	ด้ำาเต�ะ

จัริชัญา	ด้งีาม

ณฐัวตัร	สาทประถมัภ์

ธนพัล	จั�ันทมิ

ธนากร	เร่องกฤษณ์

เบญจัรตัน์	เธยีรชยับณัฑูติ

ปภาว	ีสริธิานยิภกัด้ี

ประวทิย์	ปาระมี

รงัศมิา	ตนัฮะเสง็

วรรณพังศ์	อรรถวรรณ์

ปราณปรยีา	วงษ์อ่อน

สรุสัวฎ	ีคำาเจัรญิ

ธนวฒัน์	หลวงแสน

ปรายฟ้า	ปรานคณุ

ภาคภ้ม	ิจันัทร์เศษ

จัติอาภา	โชคสวสัด้ิ์ภญิโญ

กนกพัรรณพัร	ครองภ้มนิทร์
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การส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
1. ทุนวิจัยภายใน

รองศาสตราจัารย์

นฤมล	ปิ่นโต

รองศาสตราจัารย์	

ด้ร.ศริมิติร	ประพันัธ์ธรุกิจั

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

อญัรนิทร์	อมรอสิรยิาชยั

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

รองศาสตราจัารย์

สมชัชนนัท์	เอกปัญญากลุ

การสั่�อสัารขีองผู้ปักครองเพ่�อกำากับัดููแลิ

พฤติกรรมการเลิ่นเกมออนไลิน์ตามมุมมองขีอง

บัุตรหลิาน กับัพฤติกรรมการเลิ่นเกมออนไลิน์

ขีองวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

กลิวิธี์การใช้ส่ั�อสัังคมออนไลิน์เพ่�อสัร้าง 

ภาพลัิกษณ์ขีองผู้บัริหารในยุคดิูจิทัลิ

แนวทางการบัรรยาย ‘การขีึ�นขี้อความช่�อบัุคคลิ’ 

ในรายการสัารคดูีสัำาหรับัการผลิิตเสัียงบัรรยาย

ภาพ

News Room Alert: การตรวจสัอบัขี่าวปัลิอม

ขีองห้องขี่าวไทย

การใช้องค์ปัระกอบัในการออกแบับัโฆษณาที�มี

ปัระสัิทธ์ิภาพเพ่�อสั่�อความหมายในสั่�อนอกบั้าน

โปัสัเตอร์ขีองปัระเทศึไทย (The use of effective 

verbal and visual components in Thai out of 

home advertising design : poster)

กองทนุวิจัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน)

กองทนุวิจัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน)

กองทนุวิจัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน)

กองทนุวิจัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน)

กองทนุวิจัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน)

ชือ่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า แหล่งทีม่าของทุน

ทุนการศึกษากรณีทีไ่ด้

รับัผลกระทบัจากภาวะ

การแพร่ระบัาดของไวรัส

โคโรน่า 2019 รอบัที ่3

รายช่ือผู้ได้รับัทุนการศึกษาชีอ่ทุน จ�านวนเงิน (บัาท)รวมเงินทุนการศึกษาจ�านวน (บัาท) 
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2. ทุนวิจัยภายนอก

1.	รองศาสตราจัารย์รจุัน์	โกมลบตุร

2.	รองศาสตราจัารย์	ด้ร.นธิดิ้า	แสงสงิแก้ว

3.	รองศาสตราจัารย์กลัยกร	วรกลุลฎัฐานย์ี

โครงการปัระเมินผลิการสั่�อสัารทางสัังคม 

สัำานักงานคณะกรรมการสัุขีภาพแห่งชาติ พ.ศึ.

2562

สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพัแห่งชาติ

ชือ่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า แหล่งทีม่าของทุน

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.อจััฉัรา	ปัณฑูรานวุงศ์

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.พัรรษา	รอด้อาตม์

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.อจััฉัรา	ปัณฑูรานวุงศ์

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

ด้ร.โมไนยพัล	รณเวช

สำานกังานกองทนุพัฒันาส�่อปลอด้ภยัและ

สร้างสรรค์

สำานกังานคณะกรรมการกจิัการกระจัาย

เสยีง	กิจัการโทรทศัน์	และกิจัการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)

สำานกังานคณะกรรมการกจิัการกระจัาย

เสยีง	กิจัการโทรทศัน์	และกิจัการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(สำานกังาน	กสทช.)

องค์การกระจัายเสยีงและแพัร่ภาพั

สาธารณะแห่งประเทศไทย

กรมประชาสมัพันัธ์

กรมประชาสมัพันัธ์

จ้างที�ปัรึกษาติดูตามแลิะปัระเมินผลิการปัฏิิบััติ

งาน ดู้านกิจการโทรทัศึน์ ปัระจำาปัี 2562

Fake News Fighter การสัร้างเคร่อขี่ายเพ่�อ

สัร้างองค์ความรู้แลิะกลิไกในการแก้ปััญหาขี่าว

ปัลิอม

การปัระเมินผลิโครงการปัระชาสััมพันธ์์การ

เตรียมความพร้อมเพ่�อรองรับัสัังคมสัูงวัย 

ปัระจำาปัีงบัปัระมาณ พ.ศึ. 2563

ปัรับัภาพลิักษณ์แลิะแบัรนดู์สัำานักงานสัลิาก

กินแบั่งรัฐบัาลิ แลิะดูำาเนินตามแผนกลิยุทธ์์ฯ ปัี 

2562

การปัระเมินผลิตอบัแทนทางสัังคมจากการขีับั

เคลิ่�อนปัระเดู็น “สัารเคมีการเกษตร”

จ้างที�ปัรึกษาติดูตามแลิะปัระเมินผลิการปัฏิิบััติ

งาน ดู้านกิจการกระจายเสัียง ปัระจำาปัี 2562

ปัระเมินผลิโครงการปัระชาสััมพันธ์์การจัดูการ

ปััญหาแรงงานต่างดู้าว ปัระจำาปัีงบัปัระมาณ 

พ.ศึ. 2563

สำานกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล

3. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ทีแ่ล้วเสร็จ)

รองศาสตราจัารย์รุจัน์	โกมลบตุร

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.โมไนยพัล	รณเวช

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.พัรรษา	รอด้อาตม์

บัทบัาทขีองส่ั�อสัถาบัันในการรายงานเหตุการณ์การกู้ภัย 

นักฟุตบัอลิเยาวชนแลิะผู้ฝึึกสัอน ทีมหมูป่ัาอะคาเดูมีติดูใน 

ถำ�าวนอุทยานถำ�าหลิวง-ขุีนนำ�านางนอน จังหวัดูเชียงราย

ศึึกษาหลิักเกณฑิ์การสั่งเสัริมแลิะคุ้มครองสัิทธ์ิขีองคน

พิการแลิะคนดู้อยโอกาสัให้เขี้าถึงหร่อรับัรู้แลิะใช้ปัระโยชน์จาก

รายการขีองกิจการกระจายเสัียงแลิะกิจการโทรทัศึน์

โครงการการปัระเมินผลิโครงการปัระชาสััมพันธ์์การจัดูการ

ปััญหาแรงงานต่างดู้าว ปัระจำาปัีงบัปัระมาณ พ.ศึ. 2562

กองทนุวิจัยั	(คณะวารสารศาสตร์

และส�่อสารมวลชน)

กรมประชาสมัพันัธ์

สำานกังานคณะกรรมการกจิัการ
กระจัายเสยีง	กจิัการโทรทศัน์	
และกจิัการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ
(กสทช.)

ชือ่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า แหล่งทีม่าของทุน

รองศาสตราจัารย์

ประไพัพัศิ	มทุติาเจัรญิ

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.โมไนยพัล	รณเวช

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

อรุพุังศ์	รกัษาสตัย์

รองศาสตราจัารย์	

ด้ร.สมสขุ	หนิวมิาน

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.เซึ่น็โจั	นะไก

รองศาสตราจัารย์

วงหทยั	ตนัชวีะวงศ์

การสัำารวจการรับัรู้ขีองกลิุ่มเปั้าหมายในโครงการวางสั่�อ

โฆษณาสั่�อสัาร 50 ปัี กฟผ. ผ่านสั่�อโทรทัศึน์แลิะสั่�อออนไลิน์

การวิเคราะห์ตระกูลิรายการท่องเที�ยวทางโทรทัศึน์   A Genre 

Analysis of Travel Programmes on Television

การสัร้างสัารคดูีขีนาดูยาวเร่�อง “บัูชา” Feature Length 

Documentary Film Projct : Worship

From Online Information Seeking to Native Advertising 

Exposure : Examining the Thai Millennials on Online 

Information Cues, Ads Click Through and Brand Awareness

สัำารวจพฤติกรรมแลิะแนวโน้มการบัริโภคสั่�อขีองไทย

การรวบัรวมหลัิกฐานแลิะการพฒันาฐานข้ีอมลูิขีองตำานานภยั

พบิัตัใินภาคเหนอ่ตอนบันขีองปัระเทศึไทย (Documenting and 

archiving the Upper-Northern Thai disaster-lore in the 

digital database)

สำานกังานคณะกรรมการกจิัการ
กระจัายเสยีง	กจิัการโทรทศัน์	
และกจิัการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ
(กสทช.)

บรษิทั	สตาร์	รชีเชอร์ส	กร�ุป	จัำากดั้

กองทนุวิจัยั	(คณะวารสารศาสตร์

และส�่อสารมวลชน)

กองทนุวิจัยั	(คณะวารสารศาสตร์

และส�่อสารมวลชน)

กองทนุวิจัยั	(คณะวารสารศาสตร์

และส�่อสารมวลชน)

กองทนุวิจัยัมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์
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4. ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับัการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือน�าเสนอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รองศาสตราจัารย์	ด้ร.สมสขุ	หนิวมิาน

รองศาสตราจัารย์รุจัน์	โกมลบตุร

การวิเคราะห์ตระกูลิรายการท่องเที�ยวทาง

โทรทัศึน์ The Analysis of Genre of TV Travel 

Programmes

บัทบัาทขีองหนังสั่อพิมพ์ท้องถิ�นลิำาปัางในการ

สั่งเสัริมการท่องเที�ยวที�ยั�งย่น

วารสารนเิทศศาสตร์ธรุกิจับณัฑูติย์	ปีท�ี	13	

ฉับบัท�ี	2	กรกฎาคม-ธนัวาคม	2562

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	12	ฉับบัท�ี	3	กนัยายน	

–	ธนัวาคม	2562

ชือ่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า แหล่งทีม่าของทุน

รองศาสตราจัารย์

ประไพัพัศิ	มทุติาเจัรญิ

RayTing-Chun	Wang

รองศาสตราจัารย์พัรทพิัย์	สัมปัตตะวนชิ

อาจัารย์รตันางศ์	ตลุะวรรณ

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.เกศราพัร	ทองพัุ่มพัฤกษา

1.	นายอนรัุกษ์	เข่�อนแก้ว

2.	ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.อัจัฉัรา	ปัณฑูรานุวงศ์
ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์

อญัรนิทร์	อมรอสิรยิาชยั

อาจัารย์	ด้ร.ด้วงแก้ว	เธยีรสวสัด้ิ์กิจั

รองศาสตราจัารย์รุจัน	์โกมลบุตร

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.วกิานด้า	พัรสกลุวานชิ

รองศาสตราจัารย์	

ด้ร.นธิดิ้า	แสงสงิแก้ว

ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์อุรุพังศ์	รักษาสัตย์

The Evolution of Simulation-Based Learning 

Across the Disciplines, 1965–2018:  

A Science Map of the Literature

“คุมะมง”: หมีดูำาแก้มแดูงกับัการสั่�อสัารจังหวัดู

คุมาโมโต้ดู้วยเร่�องเลิ่า (ลิ้วนๆ)

รูปัแบับัการดูำาเนินชีวิต การแสัวงหาข้ีอมูลิแลิะ

พฤติกรรมการท่องเที�ยวเม่องรองขีองกลุ่ิม 

เจเนอเรชั�นวาย

การมีสั่วนร่วมขีองผู้รับัสัารในสั่�อเพ่�อการเรียนรู้

จากงานวิจัย

บัทบัาทขีองงานสั่�อสัารเชิงกลิยุทธ์์กับัวาทกรรม

ดู้านสัิ�งแวดูลิ้อมในสั่�อมวลิชน

ยุคทองขีองการสัร้างตัวตน ขีองคนที�จำาเปั็น

ต้องไม่ธ์รรมดูา

บัทเรียนขีองส่ั�อสัถาบัันในการรายงาน

เหตุการณ์การกู้ภัย นักฟุตบัอลิเยาวชนแลิะผู้

ฝึึกสัอน: ทีมหมูป่ัาอะคาเดูมีติดูในถำ�าวนอุทยาน

ถำ�าหลิวง-ขุีนนำ�านางนอน จังหวัดูเชียงราย

Personality Traits and Demographics 

Influencing Social Networking Site Addiction

แม่ เมีย แลิะ “สััตว์โลิกแสันสัวย” นิยามแห่ง

ความเปั็นเพศึหญิงในหนังสั่อนิทานภาพสัำาหรับั

เดู็ก?

พ่�นที�การแสัดูงออกต่อขี่าวเกี�ยวกับัความรุนแรง

ในเฟซีบัุ�กแฟนเพจปัระเภทขี่าว

แนวทางการสัร้างสัังคมเท่าทันสั่�อ สัารสันเทศึ 

แลิะดูิจิทัลิ เม่�อ “เม่องทั�วถึง” เปั็นไดู้ทั�ง “สั่�อ” 

แลิะ “สัาร” เพ่�อสัร้างการเปัลิี�ยนแปัลิง

ความจริงแท้ ความจริงลิวง แลิะ The Kuleshov 

Effect ในภาพยนตร์สัารคดูีเร่�อง บัูชา

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	12	ฉับบัท�ี	3	กนัยายน	

–	ธนัวาคม	2562

Simulation	&	Gaming	Volume	51	Issue	1,	

February	2020

วารสารการส่�อสารและการจััด้การ	นด้ิ้า	 

ปีท�ี	5	ฉับับท�ี	3	กันยายน	-	ธันวาคม	2562

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	13	ฉับบัท�ี	1	มกราคม	

–	เมษายน	2563

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	13	ฉับบัท�ี	1	มกราคม	

–	เมษายน	2563

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	13	ฉับับท�ี	2	

พัฤษภาคม	-	สิงหาคม	2563

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	12	ฉับบัท�ี	3	กนัยายน	

–	ธนัวาคม	2562

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	13	ฉับบัท�ี	1	มกราคม	

–	เมษายน	2563

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	13	ฉับบัท�ี	2	

พัฤษภาคม	–	สงิหาคม	2563

UTCC	International	Journal	of	Business	

and	Economics	ปีท�ี	40	ฉับบัท�ี	1	มกราคม	

–	มนีาคม	2563

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	13	ฉับบัท�ี	1	มกราคม	

–	เมษายน	2563

วารสารศาสตร์	ปีท�ี	13	ฉับับท�ี	2	

พัฤษภาคม	-	สิงหาคม	2563

1.	ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	

ด้ร.วิกานด้า	พัรสกุลวานิช

2.	อาจัารย์ถมทอง	ทองนอก

1.	รองศาสตราจัารย์

รุจัน์	โกมลบตุร

2.	รองศาสตราจัารย์	

ด้ร.นิธิด้า	แสงสงิแก้ว

3.	รองศาสตราจัารย์

กัลยกร	วรกุลลฎัฐานีย์

ปัระเมินผลิการสั่�อสัารทางสัังคม สัำานักงานคณะกรรมการ

สัุขีภาพแห่งชาติ พ.ศึ. 2562

Parasocial Interaction via Social Media: Social Media 

Motivation and Parasocial Interaction Predicting 

Engagement

กองทนุวจิัยั	(คณะวารสารศาสตร์

และส�่อสารมวลชน)

สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพั

แห่งชาติ

ช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า แหล่งทีม่าของทุนชือ่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า แหล่งทีม่าของทุน
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การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงเพ่ั�อสร้างความร่วมม่อแลกเปล�ียน 
นักศึกษา	(Agreement	on	Student	Exchange)	ระหว่าง 
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์	และ	Oita	University	จัากประเทศญ�ีปุ่น	
(อธิการบดี้	มธ.	ลงนาม)

บันทึกข้อตกลง	(Memorandum	of	Understanding	for	
Academic	 Cooperation)	 ระหว่างคณะวารสารศาสตร์
และส�่อสารมวลชน	 กับ	 IPG	 Advertising	 (Thailand)	 
Limited,	CMGRP	branch	Trading	as	“Weber	Shandwick” 

บันทึกข้อตกลงเพั�่อสร้างความร่วมม่อทางวิชาการ	
ระหว่างคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	 และ
องค์การกระจัายเสียงและแพัร่ภาพัสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย	(ส.ส.ท.)

บันทึกข้อตกลงเพ่ั�อสร้างความร่วมม่อแลกเปลี�ยน
นกัศึกษา	 (Agreement	 for	 Academic	 Exchange	 and	
Cooperation)	 ระหว่างคณะวารสารศาสตร์และส�่อสาร
มวลชน	 กับ	 The	 School	 of	 Informatics	 /	 Graduate	
School	of	Informatics	Nagoya	University	จัากประเทศ
ญี�ปุ่น

1. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 2. การแลกเปลีย่นนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาชาวต่างชาติ

3. นักศึกษาชาวต่างประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นในปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาแลกเปลีย่น
ประจ�าปีการศึกษา 

2019

โครงการ 
“ศึกษาแลกเปล่ียน 
ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์ 

วัฒนธรรมร่วมสมัย 
และวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของไทย”

โครงการ “ขนลุก” 
International 
ghost night: 

The Halloween party

Miss	Nono		Kawahara

Mr.	Urakawa		Ryo

Miss	Honda		Miki

Miss	Okubo		Yuko

Miss	Jeannie		Ong

Mr.	Kraw		Laosinwattana

Miss	Maki		Uchino

สงิหาคม	2562	–	พัฤษภาคม	2563

สงิหาคม	–	ธนัวาคม	2562

สงิหาคม	–	ธนัวาคม	2562

สงิหาคม	–	ธนัวาคม	2562

สงิหาคม	–	ธนัวาคม	2562

สงิหาคม	–	ธนัวาคม	2562	

มกราคม	–	พัฤษภาคม	2563

Hitotsubashi	University,	ญ�ีปุ่น

University	Nagasaki,	ญ�ีปุ่น

University	Nagasaki,	ญ�ีปุ่น

University	Nagasaki,	ญ�ีปุ่น

Tzu	Chi	University,	ไต้หวนั

Tzu	Chi	University,	ไต้หวนั

University	of	Tsukuba,	ญ�ีปุ่น

1

2

3

4

5

6

7

ชือ่ - สกุล ระยะเวลาการศึกษา มหาวิทยาลัยล�าดับั
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การบัริการวิชาการ
แก่สังคม

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เย่ียมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ ในโครงการ 
“เส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่การเรียนรู้”

	 เม�่อวนัท�ี	3	กนัยายน	2562	คณะครแ้ละนกัเรยีนโรงเรยีนมาแตร์เด้อวีทิยาลยั	เย�ียมชมคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	ศน้ย์รงัสติ	ซึึ่�งเป็นส่วนหนึ�งโครงการ	“เส้นทางสร้างสรรค์	สานฝันส่้การเรยีนร้้”	เพั�่อเป็นข้อม้ล
ในการเล่อกศกึษาต่อและสร้างแรงบนัด้าลใจั
	 โด้ยมีผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์	 ด้ร.วิไลวรรณ	 จังวิไลเกษม	 รองคณบดี้ฝ่ายวิชาการ	 อาจัารย์	 ด้ร.ด้วงแก้ว	
เธียรสวัสด์ิ้กิจั	 ผู้้้อำานวยการโครงการปริญญาตรี	 ภาคภาษาอังกฤษ	 อาจัารย์พัรรณวด้ี	 ประยงค์	 ผู้้้ช่วยคณบด้ี
ฝ่ายส่�อสารองค์กร	 และคุณธนบด้ี	 ศรีพัันธ์ุวงศ์	 ผู้้้รักษาการในตำาแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และ 
ส่�อสารมวลชน	ร่วมให้การต้อนรับ	พัร้อมกันน�ีคณะคร้และนักเรยีนได้้เยี�ยมชมห้องสต้ดิ้โอสำาหรับการผู้ลิตรายการ
โทรทัศน์	 ห้องสต้ดิ้โอภาพันิ�งและห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจัายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 AM981Khz	
อีกด้้วย

คณะนักเรียน โรงเรียนเซนต์คาเบัรียล เย่ียมชมคณะ
วารสารศาสตร์ฯ ในโครงการ “SELF – DISCOVERY”

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบัรมเสียงบัรรยายภาพ 
Audio Description ให้กับัหน่วยงานภายนอก

	 เม�่อวันท�ี	 6	 กันยายน	 2562	 คณะนักเรียนโรงเรียน
เซึ่นต์คาเบรยีล	จัำานวน	32	คน	เข้าเยี�ยมชมห้องสต้ด้โิอ	1	และสถานี
วิทยุกระจัายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 คณะวารสารศาสตร์
และส�่อสารมวลชน	ในโครงการ	“SELF-DISCOVERY”	ท�ีจัดั้ข�ึนเพั�่อ
นำานักเรียนมาเรียนร้้การเรียนการสอนของคณะ/สาขาวิชาต่างๆ	
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ตลอด้จันเพั�่อสร้างจิัตสำานึก
สาธารณะและเรียนร้้กิจักรรมด้้านจัิตอาสาจัากนักเรียนเคร่อข่าย
ธรรมศาสตร์อาสาฯ

	 เม่�อวันที�	25	และ	29	ตุลาคม	2562	คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	จััด้อบรมเสียงบรรยายภาพั	Audio	Description 
โด้ยมีรองศาสตราจัารย์	ด้ร.ศิริมิตร	ประพัันธ์ธุรกิจั	รองศาสตราจัารย์	 
ภัทธีรา	 สารากรบริรักษ์	 รองศาสตราจัารย์อารด้า	 ครุจิัต 
คุณธนนท์	 ประด้ิษฐ์ทรัพัย์	 และคุณประภากร	 นนทลักษณ	์ 
ร่วมอบรมการผู้ลิตเสียงบรรยายภาพั	 ให้แก่บุคลากร	บริษัท	 
คิด้ซึ่น	พัลัส	 จัำากัด้	ณ	 อาคารปฏิิบัติการส่�อสารมวลชน	ภายใน 
คณะวารสารศาสตรแ์ละส�่อสารมวลชน	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์
ศ้นย์รังสิต
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อบัรมเสียงบัรรยายภาพ (Audio Description) แก่บัุคลากรสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ประชุมกลุ่มย่อยติดตามและประเมินผลการปฏิบััติ
งานของกรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์

	 รองศาสตราจัารย์	 ด้ร.ศิริมิตร	 ประพัันธ์ธุรกิจั	 รองศาสตราจัารย์ภัทธีรา	 สารากรบริรักษ์และ 
รองศาสตราจัารย์อารด้า	ครุจิัต	เป็นวิทยากรอบรมเสยีงบรรยายภาพั	(Audio	Description)	ในกิจัการโทรทัศน์	ณ	
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพัระจัันทร์	 โด้ยโครงการดั้งกล่าวได้้รับ
การสนับสนุนโด้ยสำานักงานคณะกรรมการกิจัการกระจัายเสียงกิจัการโทรทัศน์และกิจัการโทรคมนาคมแห่งชาติ	
(กสทช.)

	 เม่�อวันที�	 16	 มกราคม	 2563	 คณะวารสารศาสตร์และ
ส�่อสารมวลชน	 จััด้ประชุมกลุ่มย่อยการติด้ตามและประเมิน 
ผู้ลการปฏิิบัติงานของกรรมการ	 กสทช.	 ด้้านกิจัการโทรทัศน์	 
ประจัำาปี	 2562	 ในฐานะที�ปรึกษาคณะกรรมการติด้ตามและ 
ประเมินผู้ล	 (กตป.)	 โด้ยมีผู้้้บริหารจัากสถานีโทรทัศน์ดิ้จัิทัล	
เคเบิ�ลทีวีและด้าวเทียม	 รวมทั�งนักวิชาการด้้านส�่อสารมวลชน
จัากจัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 
สถาบันบัณฑิูตพััฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้้า)	 และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร	 ร่วมแสด้งความคิด้เห็นต่อการด้ำาเนินงานของ	 กสทช.	 
ด้า้นกิจัการโทรทัศน์	ในปทีี�ผู่้านมา

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

วารสารศาสตร์ฯ ศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ปีที ่7

	 เม่�อวันที�	 27	 มกราคม	 2563	 
คณะคร้และนักเรียนหลักส้ตรภาษา 
อังกฤษ	(EP)	โรงเรียนภ้เก็ตวิทยาลัย	ร่วมฟัง 
การแนะแนวการศึกษาต่อในหลักส้ตร
ภาษาไทยและในหลักส้ตรนานาชาติของ 
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน 
โด้ยได้้รับเกียรติจัาก	 ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์ 
ด้ร . อั จัฉัรา 	 ปัณฑูรานุ ว ง ศ์ 	 คณบด้ ี
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 
ผู้้้ ช่ วยศาสตราจัาร ย์ 	 ด้ร . วิ ไลวรรณ	 
จังวิไลเกษม	 รองคณบดี้ฝ่ายวิชาการ	
และอาจัารย์	 ด้ร.ด้วงแก้ว	 เธียรสวัสด์ิ้กิจั	 
ผู้้้ อำา น ว ย ก า รโ ค ร ง ก า ร ป ริ ญญาต ร	ี 
ภาคภาษาอังกฤษ	 เพ่ั�อช่วยให้นักเรียนได้้
รับข้อม้ลและแนวทางการเล่อกเรียนใน 
สาขาวิชาต่างๆ	ในระดั้บอุด้มศึกษา

	 เม่�อวันที�	 16	 –	 24	 พัฤศจิักายน	 2562	 “โครงการ 
วารสารศาสตร์ฯ	 ศึกษาหนังส่อพิัมพ์ัท้องถิ�น	 ปีที�	 7”	 นำาอาจัารย ์
และนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ	 จัำานวน	 7	 คน	 ร่วมศึกษา
หนังส่อพัิมพั์ ท้องถิ�นจัังหวัด้ลำาปาง	 ได้้แก่	 ฅนเม่องเหน่อ	 
ลานนาโพัสต์	 และลำาปางนิวส์	 พัร้อมรับฟังการบรรยายเร่�อง	
“ลำาปางศึกษา”	 เพ่ั�อเรียนร้้จัังหวัด้ลำาปาง	 ในด้้านต่างๆ	 เช่น	
ประวัติศาสตร์	เศรษฐกิจั	และภาคประชาชนกับการพััฒนาลำาปาง
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การบัริหาร
จัดการ

โครงการอบรมเชงิปฏิบิตักิาร	“หลกัการเขยีนบทความวิจัยั/บทความ

วชิาการ	เพั�่อการตพีัมิพั์เผู้ยแพัร่”	คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	

ประจัำาปี	2562

โครงการอบรมเชงิปฏิบิตักิาร	“การเรยีนการสอนออนไลน์”

โครงการอบรมป้องกนัอคัคภียั	การจััด้การภยัพับิตัิ	และจัลาจัล	คณะ

วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ท่าพัระจันัทร์

โครงการอบรมเชงิปฏิบิตักิารเร�่อง	“แนวทางการพัฒันาการเรยีนการสอน

เพั�่อมุ่งเน้นผู้ลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนในศตวรรษท�ี	21”	

โครงการเสวนาบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ	ประจัำาปีงบประมาณ	2562

โครงการอบรมเชงิปฏิบิตักิาร		“การบนิโด้รนเพั�่อการส�่อสาร”

โครงการอบรมเชงิปฏิบิตักิาร	หวัข้อ	“การวิจัยัแบบผู้สมผู้สาน”	(Mixed	

Methods	Research)

สมัมนาบคุลากรคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลขน	ประจัำา

ปีงบประมาณ	2563	เร�่อง	“แนวทางการพัฒันาอุด้มศกึษาส้่ความเป็น

นานาชาต”ิ	(ช่วงท�ี	1)

9	ส.ค.	62

29	ส.ค.	62

20	ส.ค.	62

13	ธ.ค.	62

16	ส.ค.	62

22	พั.ย.	62

28	ส.ค.	62

26	ธ.ค.	62

ห้อง	JM402	คณะวารสารศาสตร์และ

ส�่อสารมวลชน	มธ.	ท่าพัระจันัทร์

ห้อง	JM201	คณะวารสารศาสตร์และ

ส�่อสารมวลชน	มธ.	ท่าพัระจันัทร์

ห้องประชมุเกษม	ศริสิมัพันัธ์	คณะ

วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	

มธ.	ศ้นย์รงัสติ

ห้องประชมุเกษม	ศริสิมัพันัธ์	คณะ

วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	

มธ.	ศ้นย์รงัสติ

ห้องประชมุเกษม	ศริสิมัพันัธ์	คณะ

วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	

มธ.	ศ้นย์รงัสติ

ห้อง	JM203	คณะวารสารศาสตร์

และส�่อสารมวลชน	มธ.	 

ท่าพัระจัันทร์

ห้องประชมุเกษม	ศริสิมัพันัธ์	คณะ

วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	

มธ.	ศ้นย์รงัสติ

ห้องประชมุเกษม	ศริสิมัพันัธ์	คณะ

วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	

มธ.	ศ้นย์รงัสติ

1

5

3

7

2

6

4

8

ชือ่หลักสูตร วัน/เดือน/ปี สถานทีจ่ัดกิจกรรมล�าดับั

การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบัุคลากร

ปีการศึกษา 2562

สมัมนาบคุลากรคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลขน	ประจัำา

ปีงบประมาณ	2563	เร�่อง	“แนวทางการพัฒันาอุด้มศกึษาส้่ความเป็น

นานาชาต”ิ	(ช่วงท�ี	2)

สัมมนาบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการ	ประจัำาปีการศึกษา	2563	เร่�อง	“การ

พััฒนาศักยภาพัด้้านสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการ 

ตามแนวคิด้	OKR	รุ่นท�ี	1	:	If	You	Are	OK,	We	Are	OK”

เสวนาแลกเปล�ียนเรยีนร้้	หวัข้อ	สร้างสรรค์งานวิจัยัอย่างไรให้ตอบโจัทย์	

อบรมการเรยีนการสอนในร้ปแบบออนไลน์	ผู้่านโปรแกรม	Microsoft	Team,	

Google	Classroom	และ	Moodle

6-10	ม.ค.	63

7	ก.พั.	63

31	ม.ค.	63

12	ม.ีค.	63

จังัหวัด้เชยีงราย

โรงแรมเด้อะไทด้์	อำาเภอบางแสน	

จังัหวัด้ชลบรุี

ห้อง	F409	คณะวารสารศาสตร์และ

ส�่อสารมวลชน	มธ.	ท่าพัระจันัทร์

ห้องประชมุเกษม	ศริสิมัพันัธ์	คณะ

วารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	

มธ.	ศ้นย์รงัสติ

9

11

10

12

ช่ือหลักสูตร วัน/เดือน/ปี สถานท่ีจัดกิจกรรมล�าดับั
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	 ในปีงบประมาณ	 พั.ศ.	 2562	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนได้้รับงบประมาณสำาหรับการ
ด้ำาเนินงานด้้านการเรียนการสอน	 การวิจััย	 การสร้างเคร่อข่ายความร่วมม่อ	 การบริการวิชาการแก่สังคม	 และ
การบริหารจััด้การ	 จัำานวน	 2	 แหล่งงบประมาณ	 ได้้แก่	 งบประมาณรายจ่ัายจัากรายได้้หน่วยงาน	 และงบ
ประมาณเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพั�่อการพััฒนามหาวิทยาลัย	 สำาหรับงบประมาณรายจั่ายจัาก 
รายได้้หน่วยงาน	 ประจัำาปีงบประมาณ	 พั.ศ.	 2562	 คณะวารสารศาสตรแ์ละส่�อสารมวลชน	 มรีายจัา่ยจัรงิเปน็
จัำานวนเงนิ	66,874,694.47	บาท	โด้ยจัำาแนกตามยุทธศาสตรด้์้านต่างๆ	ดั้งนี�

ด้้านสร้างบณัฑิูตท�ีมคีณุลกัษณะ	GREATS	
เป็นจัำานวนเงิน	 37,812,857.72	 บาท	 คิด้
เป็นร้อยละ	56.55	ของรายจ่ัายจัรงิทั�งหมด้

ด้้านสร้างเคร่อข่ายความเป็นนานาชาติและ 
เคร่อข่ายความร่วมม่อทั�งภายในและภายนอก
ประเทศ	เป็นจัำานวนเงิน	890,016.37	บาท	คดิ้เป็น
ร้อยละ	1.33	ของรายจ่ัายจัริงทั�งหมด้

ด้้านสร้างสรรค์งานวจิัยัและนวตักรรมที�ก่อ
ให้เกิด้การเปล�ียนแปลงในเชิงพััฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก	 เป็นจัำานวนเงิน	
2,007,200	บาท	คดิ้เป็นร้อยละ	3.00	ของ
รายจั่ายจัรงิท�ังหมด้

ด้้านมุง่เน้นการเป็น	“มหาวทิยาลยั
เพั�่อประชาชน”	 ท�ีให้บริการที�ได้้
มาตรฐานสากล	 เป็นจัำานวนเงิน	
348,750.98	 บาท	 คิด้เป็นร้อยละ	
0.52	ของรายจั่ายจัรงิท�ังหมด้

ด้้านมุ ่งส้ ่ความมั�นคง	 ย�ังย่น	 ด้้วยการ
บริหารจััด้การที�ทันสมัย	 เป็นจัำานวนเงิน	
25,815,869.40	บาท	คดิ้เป็นร้อยละ	38.60	
ของรายจั่ายจัรงิท�ังหมด้

ด้านงบัประมาณ

แผนภูมิแสัดูงรายจ่ายจริงงบัปัระมาณรายจ่ายจากรายไดู้หน่วยงาน

ปัระจำาปัีงบัปัระมาณ พ.ศึ. 2562

56.55%

3.00%

0.52%

38.60%

1.33%

ด้้านสร้างบณัฑิูตท�ีมคีณุลกัษณะ	GREATS	
เป็นจัำานวนเงนิ	47,900,200	บาท	คดิ้เป็น
ร้อยละ	55.20	ของงบประมาณท�ังหมด้

ด้้านมุ ่งส้ ่ความมั�นคง	 ย�ังย่น	 ด้้วยการ
บริหารจััด้การที�ทันสมัย	 เป็นจัำานวนเงิน	
34,553,700	บาท	คดิ้เป็นร้อยละ	39.82	ของ
งบประมาณท�ังหมด้

ด้้านสร้างเคร่อข่ายความเป็นนานาชาติ
และเคร่อข่ายความร่วมม่อท�ังภายใน
และภายนอกประเทศ	 เป็นจัำานวนเงิน	
890,000บาท	คดิ้เป็นร้อยละ	1.02	ของงบ
ประมาณท�ังหมด้

ด้้านสร้างสรรค์งานวจิัยัและนวตักรรมที�ก่อ
ให้เกิด้การเปล�ียนแปลงในเชิงพััฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก	 เป็นจัำานวนเงิน	
3,191,600	บาท	คดิ้เป็นร้อยละ	3.68	ของ
งบประมาณท�ังหมด้

ด้้านมุ่งเน้นการเป็น	 “มหาวิทยาลัยเพั�่อ
ประชาชน”	ท�ีให้บรกิารวชิาการและบรกิาร
สุขภาพัที�ได้้มาตรฐานสากล	 เป็นจัำานวน
เงิน	 242,000	 บาท	 คิด้เป็นร้อยละ	 0.28	
ของงบประมาณท�ังหมด้

	 ในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	คณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	ได้้จัดั้สรรงบประมาณรายจั่ายจัากรายได้้
หน่วยงาน	เป็นจัำานวนเงนิ	86,777,500	บาท	เพั�่อใช้ในการบรหิารจััด้การตามยทุธศาสตร์ต่างๆ	ด้งัน�ี

แผนภูมิแสัดูงงบัปัระมาณรายจ่ายจากรายไดู้หน่วยงาน

ปัระจำาปัีงบัปัระมาณ พ.ศึ. 2563

55.20%

39.82%

1.02%
3.68%

0.28%
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จ�านวนนักศึกษาและผลประเมินประกันคุณภาพ

วารสารศาสตรบณัฑูติ

ปรชัญาด้ษุฎบีณัฑูติ	สาขาวชิาส�่อสารวทิยา

วารสารศาสตรบณัฑูติ	สาขาวชิาส�่อศกึษา

(หลกัส้ตรนานาชาต)ิ

วารสารศาสตรมหาบณัฑูติ	สาขาวชิาการบรหิาร

ส�่อสารมวลชน

วารสารศาสตรมหาบณัฑูติ	สาขาวชิาการจััด้การการ

ส�่อสารองค์กร

วารสารศาสตรมหาบณัฑูติ	สาขาวชิาส�่อสารมวลชน

หลกัส้ตร
ภาษาไทย

หลกัส้ตร
ภาษาไทย

หลกัส้ตร
นานาชาติ

หลกัส้ตร
ภาษาไทย

หลกัส้ตร
ภาษาไทย

หลกัส้ตร
ภาษาไทย

835214 189 3.93

10965 34 3.50

36289 80 3.98

213 8 3.93

5311 27 4.04

7642 27 3.43

รายชือ่หลักสูตรทีเ่ปิดสอน

คะแนนเฉลีย่รวม 3.80

ประเภท

หลักสูตร

จ�านวน
นักศึกษา
เข้าใหม่

จ�านวน
นักศึกษาที่
ส�าเร็จการ

ศึกษา

จ�านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

ค่าเฉลีย่
คะแนนผล

ประเมินองค์
ประกอบัที ่

2-6
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คณะกรรมการจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปีการศึกษา 2562

1.	คณบด้	ี 	 	 	 	 	 ท�ีปรกึษา

			(รองศาสตราจัารย์ประไพัพัศิ	มทุติาเจัรญิ)

2.	รองคณบด้ฝี่ายการนกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพันัธ์		 	 ประธานกรรมการ

			(ผู้้้ช่วยศาสตราจัารย์กานตชาต	ิเรอ่งรตันอมัพัร)

3.	รองคณบดี้ฝ่ายบริหารและวางแผู้น		 	 	 กรรมการ

			(อาจัารย์แก้วกาญจัน์	จ้ัเจัริญ)

4.	เลขานกุารคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน	 	 กรรมการ

			(นายธนบดี้	ศรีพัันธุ์วงศ์)

5.	อาจัารย์ถมทอง	ทองนอก	 	 	 	 กรรมการ

6.	นางปิยาพัชัร	คนชม	 	 	 	 กรรมการ

7.	นางสาวจัฑุูารตัน์	กล�ินค้างพัล้		 	 	 กรรมการ

8.	นางสาววรรษพัร	พัลศลิป์	 	 	 	 กรรมการ

9.	นางสาวพัรพัรรณ	สขุน้อย	 	 	 	 กรรมการ

10.	นางสาวจัารณุี	สขุสม	 	 	 	 กรรมการและเลขานกุาร

11.	นางสาวเพัญ็พักัตร์	สนุทรกิจัจัารกัษา	 	 	 กรรมการและผู้้้ช่วยเลขานกุาร

12.	นายอเุทน	หน่อคำา			 	 	 	 กรรมการและผู้้้ช่วยเลขานกุาร




