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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	 ได้มีการพััฒนาทางด้านวิชาการ	
งานวิจััย	 การบริการวิชาการแก่สังคม	 ซ่่ึ่งสอดคล้อง
กับยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมาอย่างตอ่เน่่อง	และ
ในช่วงสถานการณ์การแพัร่ระบาดของโรคติดเช่�อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่ยังคงแพัร่ระบาดในหลาย
พั�่นท่ีของประเทศไทย	 ดิฉัันขอช่่นชมการทํางานของ
คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	ที่มีการสาํรวจั
และคิดคน้นําเทคโนโลยตีา่งๆ	ที่มคีวามทนัสมยัมาปรบั
ใช้ให้มีประสิทธิภาพัและเกิดประโยชน์สูงสดุ	ท�ังในดา้น
การเรียนการสอน	 การสอบ	 ตลอดจันการปฏิิบัติงาน
ภายในท่ีพััก	 (Work	 From	Home)	 ในรูปแบบออนไลน	์
โดยดําเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์อย่างดีย่ิง	
	 ดิฉัันจ่ังขอฝากให้คณะวารสารศาสตร์และ
ส่่อสารมวลชน	สํารวจัหร่อคิดค้นเทคโนโลยีเพัิ่มเติม

เพ่่ัอเผยแพัร่องค์ความรู้ด้านส่่อและการส่่อสารให้แก่
สังคม	 ในช่วงสถานการณ์การแพัร่ระบาดโรค	COVID-19	
และดําเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยัของคณาจัารย์	
ซ่่ึ่งเป็นหน่่งในเป้าหมายในการขับเคล่่อนและพััฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การเปน็มหาวิทยาลัยช�ันนํา
ในระดบันานาชาต	ิ
	 ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ดิฉััน
ขอขอบคุณคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
ท่ีสร้างช่่อเสียง	 และพััฒนาให้กับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์โดยตลอด	ขออวยพัรให้ผู้บรหิาร	คณาจัารย์	
เจ้ัาหน้าท่ี	นักศ่กษา	และศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	 ประสบความสําเร็จัและเจัริญ
ก้าวหน้าย่ิงข่�นไป

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารจากอธิการบดี
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รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สารจากคณบดี

	 คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	ในปีนี�
ครบรอบ	67	ปแีห่งการก่อต�ัง	แม้วา่จัะอยูใ่นสถานการณ์
ท่ียากลําบากต่อการเรียนการสอน	และการดาํเนนิงาน
ด้านต่างๆ	 ในปีท่ีผ่านมา	 คณะวารสารศาสตร์และ
ส่่อสารมวลชน	ก็ยังคงพัยายามบริหาร	จััดการการเรียน
การสอน	งานวิชาการด้านตา่งๆ	ใหอ้ย่างดทีี่สดุภายใต้
ข้อจํัากัดที่มี	 ทาํให้การดําเนินการทุกอย่างลุล่วงไปได	้
มีการปรบัรปูแบบการปฏิบิตักิาร	โดยการนาํเทคโนโลยี
มาปรับใช้	ไม่ว่าจัะเป็นด้านการเรียนการสอน	การสอบ	
การทํากิจักรรมต่างๆ	รวมถง่การปฏิิบัตงิานภายในที่พักั	
(Work	 From	Home)	 ของบุคลากรของคณะฯ	 ให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์	 เพ่่ัอเป็นการลดความหนาแน่นและลด
โอกาสเส่ียงในการติดเช่�อของบุคลากรและนักศ่กษา
ท่ีต้องเดินทางมาปฏิิบติังาน	หร่อดาํเนนิกิจักรรมในดา้น
ต่างๆ	 ภายในมหาวทิยาลยั	 นบัได้ว่าเป็นความท้าทาย
ใหม่ท่ีเกิดข่�น

	 คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	ยังคง
ย่ดแนวทางการดําเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
หลักของคณะฯ	และมหาวิทยาลัย	ให้ครอบคลุมทุกด้าน
ท�ังในเร่่องการเรยีน	การสอน	การวิจัยั	การบรหิารงาน
การพััฒนาศักยภาพัของบุคลากร	 คงไว้ซ่่ึ่งการเป็น
สถาบันช�ันแนวหน้าด้านการผลิตนักวิชาชีพัและงาน
วิจััยด้านวารสารศาสตร์และการส่่อสาร	 อันเป็นท่ี
ยอมรบัทั�งระดับชาติและนานาชาติ
	 ในโอกาสนี�	ขอขอบพัระคณุทุกทา่นท่ีเสยีสละ
เวลา	 ทุ่มเททั�งแรงกายแรงใจั	 เพ่่ัอร่วมกันพััฒนาคณะ
วารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	 ให้มีความราบร่่น	
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพั	 ท่ามกลางสถานการณ์
การแพัรร่ะบาดของโรค	COVID-19	 ท่ีกําลังแพัรร่ะบาด
อยู่	ณ	ตอนนี�
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	 คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
มีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรคุณภาพัให้กับวงการ
ส่่อสารมวลชน	สิ่งท้าทายกบัคณาจัารย์	ผู้บรหิารคณะ
ค่อ	 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เร็วข่�น	 และเหตุการณ์
ใหม่ๆ	ที่สร้างปัจัจัยัของการส่่อสารให้ซึ่บัซ้ึ่อนข�่น	จันงาน
วชิาการอาจัตามไม่ทนั	
	 ในขณะที่เทคโนโลยทีาํให้การส่่อสารง่ายข�่น
และทุกคนเป็นเจั้าของส่่อได้	 แต่การจัะส่่อสารให้มี
อทิธพิัลกบัผูร้บัส่่อกลบัยากข�่น	การสร้างคอนเทนต์ตาม
รูปแบบนักวารสารศาสตร์ที่เรียนมาอาจัไม่ถูกใจัคนรบัส่่อ
และอาจัไม่ถ่งกลุ่มเป้าหมาย	 ทฤษฎีีการส่่อสารต้อง
เปล่ียนตามสถานการณ์	ตามกลุ่มเป้าหมาย	และตาม
รูปแบบของแพัลตฟอร์ม
	 เราอยู่ในยุคท่ีมกีารรับส่่อหลากหลาย	ท�ังส่่อที่
มีการควบคมุและไม่มีการควบคมุ	ท�ังในประเทศและนอก
ประเทศ	ส่ิงหน่่งท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน

จัะสอนนักศ่กษาทุกคนค่อ	ความรับผิดชอบต่อทุกสาร
ที่เราส่่อออกไป	ไม่ว่าจัะเป็นงานข่าว	งานโฆษณา	
งานประชาสัมพันัธ์	หรอ่งานบันเทิง	ต้องอยู่ในกรอบของ
กฏิหมายและมจีัรรยาบรรณ	ไมส่่่อสารส่ิงท่ีทําให้สังคม
เส่่อมถอย	ไมส่่่อสาร	Fake	News	โดยไมต่รวจัสอบก่อน	
ไม่ส่่อสารคอนเทนต์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ�	ไมล่อกเลียนงาน
ของผู้อ่่นโดยไม่ได้รบัอนุญาต	ท่ีสําคญันักส่่อสารมวลชน
ต้องมใีจัท่ีเปิดกว้าง	พัร้อมรบัความคิดเห็นและการวิจัารณ์
ที่หลากหลาย
	 สมาคมวารสารศาสตร์	ธรรมศาสตร์	พัร้อมให้
ความร่วมม่อในฐานะศิษย์เก่า	 ในการพััฒนาบุคลากร
จัากคณะวารสารศาสตรแ์ละส่่อสารมวลชน	ให้เปน็นัก
ส่่อสารม่ออาชีพั	 ไม่ว่าจัะเป็นเร่่องการฝึกอบรม	 การ
ฝกึงาน	การดูงาน	และการเข้ารว่มกิจักรรมต่างๆ	เพ่่ัอ
บรรลุวตัถปุระสงค์ตามเจัตนารมณ์ของคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชนส่บต่อไป	

ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ 
นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

สารจากนายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์
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	 “เสรีภาพัส่่อ	 ค่อ	 เสรีภาพัของประชาชน”	
คํากล่าวน�ีเป็นจัริงและมีความสําคัญเสมอ	 ตราบใด
ท่ีเสรีภาพัเกิดข่�นแก่ส่่อ	 ก็ย่อมเกิดข่�นแก่ประชาชน
ด้วยเช่นกัน	 ในสภาวะท่ีเกิดเร่่องราวต่างๆ	 ข่�นภายใน
สังคม	ไม่ว่าจัะเป็นเร่่องการเม่อง	การระบาดของไวรัส	
COVID-19	 ประชาชนย่อมมีเสรีภาพัในการแสดงความ
คิดเห็น	 วิพัากษ์วิจัารณ์เร่่องราวต่างๆ	 ได้เช่นเดียวกัน
กับส่่อ	โดยท่ีส่่อต้องเป็นผู้ที่คอยกระจัายข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้ทราบและได้ตระหนักถ่งเร่่องราว
ท่ีเกิดข่�น	 ส่่อต้องทําหน้าท่ีโดยคําน่งถ่งหลักจัริยธรรม
และจัรรยาบรรณ	 ซ่่ึ่งเป็นสิ่งที่คณะวารสารศาสตร์และ
ส่่อสารมวลชนปลูกฝงัและหล่อหลอมใหน้กัศก่ษาย่ดถ่อ
ไว้อยู่เสมอ	 เพ่่ัอจัะได้เติบโตเป็นนักส่่อสารมวลชนท่ีมี
คุณภาพัให้กับสังคมในอนาคต	
	 นอกจัากน�ี	 คณะกรรมการนักศ่กษาคณะ
วารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชนยังส ่งเสริมให้
นักศ่กษาได้ประสบการณ์การทํางานจัริงผ่านการทํา

กิจักรรมท่ีจััดข่�นภายในคณะ	โดยเฉัพัาะการจััดสัมมนา
ความรู้ด้านการส่่อสารมวลชนในประเด็นสังคมท่ีกําลัง
ได้รับความสนใจั	 ดูแลและเป็นตัวกลางคอยส่่อสาร
ระหว่างนักศ่กษากับทางคณะวารสารศาสตร์และส่่อสาร
มวลชน	เพ่่ัอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั�งไว้	 ซ่ึ่ง่เป็นส่วน
สําคัญท่ีช่วยสร้างความสัมพัันธ์อันดีระหว่างนักศ่กษา	
คณาจัารย์และบุคลากรภายในคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน
	 คณะกรรมการนกัศก่ษาคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	ขอขอบพัระคณุคณาจัารย์	บคุลากร
และนกัศก่ษาทกุท่าน	ที่ร่วมกนัช่วยเหลอ่ผลกัดนัให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงและพััฒนาในหลายด้าน	 ท�ังในด้าน
วชิาการ	ให้ความร่วมม่อในการจััดและเข้าร่วมกจิักรรม	
ทางเราหวังว่าทุกกิจักรรมที่เกิดข่�น	 จัะช่วยพััฒนาให้
นกัศก่ษาจับไปเปน็ผูท้ี่มคีวามตระหนกัรูต่้อเร่่องราวใน
สงัคมและสร้างคณุประโยชน์ส่บต่อไปได้

นายชนาภิวัฒน์  โสดา
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สารจากประธานคณะกรรมการนักศึกษา กนวส.
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ประวัติ
คณะ
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สถาบันการศึกษา
ด้านการสื่อสารเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

(JC Next Era : Communication School
for Sustainable Society)

จัดัการศ่กษา	เผยแพัร่ความรู้	ส่งเสรมิและพัฒันาวชิาการและวชิาชีพั

ให้บรกิารทางวชิาการและวชิาชีพัแก่สงัคม

สร้างงานวจิัยัและองค์ความรู้เชงิบูรณาการ

ทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม	ศาสนา	ศลีธรรม	ภูมปิัญญา	
ส่งเสรมิและพัฒันาปณธิานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ของคณะ

1

3

2

4

พันธกิจของคณะ
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	 คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
ก่อตั�งข่�นเม่่อปี	 พั.ศ.	 2497	 เร่ิมจัากการเป็นแผนก
วารสารศาสตร์	สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์
โดยเป็นสถาบันการศ่กษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิด
สอนวิชาสาขาวารสารศาสตร์ในระดับปริญญาตรี	 ในปี	
พั.ศ.	 2509	 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 เปิดการศ่กษาวิชาการ
หนังส่อพิัมพ์ั	ภาคค่ําข่�น	 เพั่่อเป็นการสง่เสริมวิทยฐานะ
ของนักหนังส่อพัิมพ์ัอาชีพัให้สูงข่�น	 รวมท�ังพััฒนาการ
ส่่อสารมวลชนทางด้านหนังส่อพิัมพั์	และขยายบริการ
การศ่กษาให้กว้างขวางย่ิงข่�น	โดยมหีลักสูตรการศก่ษา	3	ปี
ต่อมาในปี	พั.ศ.	 2512	มกีารปรับปรุงการศก่ษาภาคคํ่า
ของแผนกวารสารศาสตร์ใหม่	โดยระงับการรับสมัครเข้า
ศ่กษาวิชาการหนังส่อพิัมพั	์ภาคคํ่า	และเปิดสอนระดบั
ปริญญาตรีแทน	ในปีการศก่ษา	2512	โดยใช้เวลาในการ
ศ่กษา	6	ปี
	 และจัวบจันถ่งปี	พั.ศ.	2513	การศก่ษาในดา้น
วารสารศาสตร์ได้เจัริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับ	 จ่ังได้มี
การยกฐานะแผนกวารสารศาสตร์ข�่นมาเป็นแผนกอิสระ
วารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	และในปี	พั.ศ.	2522	
การศ่กษาในสาขาวิชาส่่อสารมวลชนได้เจัริญก้าวหน้า
และขยายตัวข่�นอย่างรวดเร็ว	 จ่ังได้มีการขอยกฐานะ
แผนกอิสระวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชนข่�นเป็น	
“คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน”	ในมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์	เป็นต้นมา	คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน
ได้มีการเปิดหลักสูตรและพััฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมยัเพ่่ัอรองรบักับการเปลี่ยนแปลงทางส่่อและ
การส่่อสารตลอดเวลา	ดังน�ี

ประวัติคณะ
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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 คณะ
วารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชนมีการ
พััฒนาในด้านการเรียนการสอน	 วิชาการ	
และการวิจััยให้สอดคล้องกับบริบทของ
สงัคม	ท�ังในด้านอปุกรณ์การเรยีนการสอน	
ห้องปฏิิบตักิาร	การผลติผลงานทางวชิาการ
และวิจััย	 รวมท�ังการพััฒนาศักยภาพัของ
คณาจัารย์	ตลอดจันบคุลากรสายสนบัสนนุ
วิชาการอย่างต่อเน่่อง	 เพั่่อให้เป็นสถาบัน
การศก่ษาที่ผลติบณัฑติที่มคีณุภาพัสูส่งัคม
ต่อไป

ปี พ.ศ. 
2525

ปี พ.ศ. 
2542

ปี พ.ศ. 
2541

ปี พ.ศ. 
2543

ปี พ.ศ. 
2549

เปิดหลกัสูตรการศก่ษาระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิาส่่อสารมวลชน	(MA)

เปิดหลักสูตรการศ่กษาระดับปริญญาเอก	 สาขาวิชาส่่อสารมวลชน	 และได้มีการปรับปรุง
หลกัสูตรเป็น	สาขาวชิาส่่อสารวทิยา	เม่่อปีการศก่ษา	2559

เปิดหลกัสูตรการศก่ษาระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิาการบรหิารส่่อสารมวลชน	(MCA)

เปิดหลักสูตรการศ่กษาระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการส่่อสารภาครัฐและเอกชน	(MCM)	
ต่อมาในปี	พั.ศ.	2547	ได้ปรบัปรงุหลกัสตูรเป็นสาขาวชิาการจััดการส่่อสารภาครฐัและเอกชน	
และในปี	พั.ศ.	2549	ได้ปรบัปรงุหลกัสูตรเป็นสาขาวชิาการจัดัการการส่่อสารองค์กร

เปิดการสอนระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาส่่อมวลชนศ่กษา	
(ภาคภาษาอังกฤษ)	(B.J.M.)	และในปี	พั.ศ.	2561	ได้ปรบัปรุงหลักสูตรเป็น	หลักสูตรวารสารศาสตร
บัณฑติ	สาขาวิชาส่่อศก่ษา	(หลกัสูตรนานาชาติ)

รายงานประจ�าปี 2563 |  16



JC Annual Report 2 0 2 0  |  17



โครงสร้าง
องค์กร
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โครงสร้างการบริหาร

คณบดี กรรมการประจ�าคณะ 

สถานีวิทยุ
กระจายเสียง มธ.

ส�านักงาน
เลขานุการคณะ

•  งานบริหารและธุรการ
•  งานบริการการศึกษา
    และวิชาการ

•  งานคลังและพัสดุ
•  งานเทคโนโลยี    
   และโสตทัศนศึกษา

•  กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
•  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
•  กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

•  กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร
•  กลุ่มวิชาโฆษณา
•  กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

กลุ่มวิชา
หลักสูตร

ปริญญาตรี

อธิการบดี

รองคณบดี
ฝ่่ายบริหาร
และวางแผน 

รองคณบดี
ฝ่่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่่ายการนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองคณบดี
ฝ่่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

ผู้อ�านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
• โครงการปริญญาเอก

• โครงการปริญญาโท (MA, MCA, MCM)

ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ

ผู้อ�านวยการ
บริหารโครงการ

บริการสังคม 

รองคณบดี
ฝ่่ายวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดี
ฝ่่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดี
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โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส�านักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณบดี

เลขานุการคณะ

สถานีวิทยุ มธ.

งานบริหาร
และธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานบริการ
การศึกษา

และวิชาการ

งานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

• หมวดสารบรรณ
• หมวดสื่อสารองค์กร
• หมวดอาคารสถานที่
  และยานพาหนะ

• หมวดปริญญาตรีและการนักศึกษา
• หมวดบัณฑิตศึกษา
• หมวดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• หมวดวิชาการและวิจัย

• หมวดการเงิน
• หมวดบัญชี
• หมวดจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ

• หมวดส่งเสริมและผลิตสื่อ
   โสตทัศน์
• หมวดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

• หมวดเทคนิควิศวกรรม
• หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

• หมวดบริหารงานพัสดุ
• หมวดวิเคราะห์และวางแผน   
   กลยุทธ์การบริหารการเงิน

• หมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการ
   สาธารณะ
• โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

• หมวดบริหารงานบุคคล
• หมวดวิเคราะห์นโยบายและแผน
   และงบประมาณ

JC Annual Report 2 0 2 0  |  21



รายนาม
ผู้บริหาร
และบุคลากร
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ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

รายนามคณบดี

2514 – 2517

2527 – 2529

2537 – 2540

2522 – 2526

2531 – 25342517 – 2522

2529 – 2531

2540 – 2546

2526 – 2527

2534 – 2537

อาจารย์ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
(หวัหน้าแผนกอสิระ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ปัญญาลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ เมธีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก

ศาสตราจารย์  ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลารองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ
(หวัหน้าแผนกอสิระ)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รองศาสตราจารย์ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ

ศาสตราจารย์สุธี นาทวรทัต
(รกัษาการในตาํแหน่งคณบด)ี

รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข
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ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ารงต�าแหน่ง (พ.ศ.)

2551 – 2554

8 ก.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563

2546 – 2549

2561 - 14 พ.ค. 2563

2555 – 2560

1 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน

2549 – 2551

19 พ.ค. 2563 – 7 ก.ย. 2563

รองศาสตราจารย์  ดร.พรจิต สมบัติพานิช

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
(ผู้รกัษาการแทนในตาํแหน่งคณบด)ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญญา เชรษฐา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรา  ปัณฑรานุวงศ์

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์

รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี
(ผู้รกัษาการแทนในตาํแหน่งคณบด)ี
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รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
คณบดคีณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน

อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ
รองคณบดฝี่ายบรหิารและวางแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
รองคณบดฝี่ายวชิาการ

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
รองคณบดฝี่ายวเิทศสมัพันัธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
รองคณบดฝี่ายวจิัยั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์์
รองคณบดฝี่ายพัฒันาคณุภาพัการศก่ษา

ผูช่้วยศาสตราจารย์กานตชาต ิเรอืงรตันอมัพร 
รองคณบดฝี่ายการนกัศ่กษาและศษิย์เก่าสมัพันัธ์

อาจารย์พรรณวดี ประยงค์
รองคณบดฝี่ายส่่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
ผู้อาํนวยการบรหิารโครงการบรกิารสงัคม

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
ผู้อาํนวยการโครงการบณัฑติศ่กษา

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ผู้อาํนวยการโครงการปรญิญาตรหีลกัสูตรนานาชาติ

นายธนบดี  ศรีพันธุ์วงศ์
เลขานกุารคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน

นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์์
นายสถานวีทิยกุระจัายเสยีงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

รายนามผู้บริหาร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
หวัหน้ากลุ่มวชิาวทิยแุละโทรทศัน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ฉัตรอุดมผล
หวัหน้ากลุ่มวชิาภาพัยนตร์และภาพัถ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
หวัหน้ากลุ่มวชิาบรหิารการส่่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
หวัหน้ากลุ่มวชิาวารสารศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
หวัหน้ากลุ่มวชิาโฆษณา

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
หวัหน้ากลุ่มวชิาส่่อสารองค์กร

รายนามหัวหน้ากลุ่มวิชา
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1.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.ศริมิติร	ประพันัธ์ธรุกิจั

3.	รองศาสตราจัารย์	ดร.สมสขุ	หนิวมิาน

4.	รองศาสตราจัารย์กลุนารี	เสอ่โรจัน์

5.	รองศาสตราจัารย์นฤมล		ปิ่นโต

6.	รองศาสตราจัารย์ภทัธรีา	สารากรบรริกัษ์

7.	รองศาสตราจัารย์อารดา	ครจุัติ

8.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.พัรชยั	ฉันัต์วเิศษลกัษณ์

9.	อาจัารย์รตันางศ์	ตลุะวรรณ

1.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์วารี	ฉัตัรอดุมผล

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.กาํจัร	หลยุยะพังศ์

3.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์กานตชาติ	เรอ่งรตันอมัพัร

4.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์จักัรวาล	นลิธาํรงค์

5.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์อนงค์นาฏิ	รศัมเีวยีงชยั

6.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์อรุุพังศ์	รกัษาสตัย์

1.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.นนัทพัร	วงษ์เชษฐา

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.วกิานดา	พัรสกลุวานชิ

3.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.พัรียทุธ	โอรพันัธ์

4.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.โมไนยพัล	รณเวช	

5.	อาจัารย์	ดร.คนัธริา	ฉัายาวงศ์

6.	อาจัารย์	ดร.บณัฑูร	พัานแก้ว

7.	อาจัารย์กมลมาศ	ชาญวเิศษ

กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร

รายนามคณาจารย์
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1.	Asst.	Prof.	Senjo	Nakai,	Ph.D.

2.	Mr.	Ray	Ting	-	Chun	Wang

3.	Mrs.	Rui	Zhang

4.	Mr.	Sascha	Horst	Funk

5.	อาจัารย์	ดร.จันิตนนัท์	ชญาต์ร	ศภุมติร

1.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.เกศราพัร	ทองพัุ่มพัฤกษา

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.นธิดิา	แสงสงิแก้ว

3.	รองศาสตราจัารย์รจุัน์	โกมลบตุร

4.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.อนชุา	ทรีคานนท์

5.	อาจัารย์	ดร.เอกพัล	เธยีรถาวร

6.	อาจัารย์แก้วกาญจัน์	จัูเจัรญิ

7.	อาจัารย์ถมทอง	ทองนอก

1.	อาจัารย์สมบตัิ	ปิยะบูรณ์

1.	รองศาสตราจัารย์พัรทพิัย์	สมัปัตตะวนชิ

2.	รองศาสตราจัารย์กลัยกร	วรกลุลัฎีฐานยี์	

3.	รองศาสตราจัารย์วงหทยั	ตนัชวีะวงศ์	

4.	รองศาสตราจัารย์สมชัชนนัท์	เอกปัญญากลุ

5.	อาจัารย์	ดร.ปิยะพังษ์	องิไธสง

6.	อาจัารย์มนต์ศกัด�ิ	ชยัวรีะเดช

1.	รองศาสตราจัารย์แอนนา	จัมุพัลเสถยีร

2.	อาจัารย์กมลวฒัน์	ประพัฤตธิรรม

3.	อาจัารย์ชนนัธร	คาํจันัทร์

4.	อาจัารย์นรากร	อมรฉัตัร

5.	อาจัารย์พัชัรี	รกัษาวงศ์	คนิส์เปอร์เกอร์

6.	Mr.Girard	John	Brenneman	III,	Ph.D.

1.	อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธยีรสวสัด�ิกจิั

2.	รองศาสตราจัารย์ประไพัพัศิ	มทุติาเจัรญิ	

3.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.พัรรษา	รอดอาตม์

4.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.อจััฉัรา	ปัณฑรานวุงศ์	

5.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์อญัรนิทร์	อมรอสิรยิาชยั

6.	อาจัารย์พัรรณวด	ีประยงค์

โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง

กลุ่มวิชาโฆษณา พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ

กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร

รายนามคณาจารย์
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นางสาวประภาพรรณ นุ่มโพธิ์
ผู้รกัษาการในตาํแหน่งหวัหน้างานบรหิารและธรุการ	

และหวัหน้าหมวดจัดัซึ่�่อจัดัจั้างพัสัดภุาครฐั

นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์
หวัหน้าหมวดสารบรรณ

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา
หวัหน้าหมวดวเิคราะห์นโยบายและแผนและงบประมาณ

นายวัฒนา แกล้วทนงค์
หวัหน้าหมวดบรหิารงานบคุคล

นางสาววราภรณ์ หวังคุ้มกลาง
เจั้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบิตักิาร

นางธิมาพร ดิษรัก
เจั้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบิตักิาร

นางวันวิสาข์ รัตนสาขา
เจั้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบิตักิาร

นายอุเทน หน่อค�า
นกัวชิาการโสตทศันศ่กษาปฏิบิตักิาร

นายณัฐพงศ์ อนุดิษย์
นกัประชาสมัพันัธ์ปฏิบิตักิาร

นางสาวมานิตา เชื้อสาย
เจั้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบิตักิาร

นางสาวฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์
ผู้ปฏิบิตังิานบรหิาร

นางสาวจันทรจิรา อยู่เจริญ 
พันกังานบรกิาร

นางอนันตพร แสงอุ่น
พันกังานบรกิาร

นางสาวสมจิตร กลิ่นจันทร
พันกังานสถานที่

รายนามบุคลากร
งานบริหารและธุรการ
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นางปิยาพัชร คนชม
หวัหน้างานบรกิารการศ่กษาและวชิาการ	

และผู้รกัษาการในตาํแหน่งหวัหน้าหมวดบณัฑติศ่กษา

นางสาวจารุณี สุขสม
หวัหน้าหมวดปรญิญาตรแีละการนกัศ่กษา

นางสาววรรษพร พลศิลป์
ผู้จัดัการโครงการ	B.J.M.

นางสาวชุติมา เสนีวงศ์
หวัหน้าหมวดวชิาการและวิจัยั

นางสาวนันท์นภัส บุญเลิศ
หวัหน้าหมวดพัฒันาคณุภาพัการศ่กษา

นางสาวพรพรรณ สุขน้อย 
หวัหน้าหมวดวเิทศสมัพันัธ์และการบรกิารสาธารณะ

นางสาวปัญจภัสร์ กฤชวิรุฬวัชร์
นกัวชิาการศก่ษาปฏิบิตักิาร

นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ
นกัวชิาการศ่กษาปฏิบิตักิาร

นางสาวไอลดา เฉยดี
นกัวชิาการศ่กษาปฏิบิตักิาร

นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ
เจั้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบิตักิาร

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล
เจั้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบิตักิาร

นางสาวณัฎฐณิชา บัณฑิต
เจั้าหน้าที่โครงการ

นางสาวปราณี มีประวัติ
พันกังานสถานที่

นางสาวน�้าผึ้ง วันทองทักษ์
พันกังานสถานที่

รายนามบุคลากร
งานบริการการศึกษาและวิชาการ
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นางสาวธนิฏฐาพร จันทรินทร์
ผู้รกัษาการในตาํแหน่งหวัหน้างานคลงัและพัสัดุ	

และผู้รกัษาการในตาํแหน่งหวัหน้าหมวดวเิคราะห์

และวางแผนกลยทุธ์การบรหิารการเงนิ

นางสาวสุมล สร้อยสุมาลี
หวัหน้าหมวดบญัชี

นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นค้างพลู
หวัหน้าหมวดบรหิารงานพัสัดุ

นางสาวจันทรัตน์ ตองอ่อน
ผู้รกัษาการในตาํแหน่งหวัหน้าหมวดการเงนิ

นางวราภรณ์ พานิชยเวช
นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏิบิตักิาร

นางสาวยุภาพร ศรีหาบัว
นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏิบิตักิาร

นางสาวสุพรรณษา สกุลกระจ่าง
นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏิบิตักิาร

นางสาวพจนีย์ ซิ้มสุวรรณ์
นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏิบิตักิาร

นางเกษร จีนแสร์
ผู้ปฏิบิตังิานบรหิารชาํนาญงาน

นางสาวดุษณี ศรีอุ่นศรี
เจั้าหน้าที่พัสัดุ

รายนามบุคลากร
งานคลังและพัสดุ
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นายประภากร นนทลักษณ์
หวัหน้าหมวดส่งเสรมิและผลติส่่อโสตทศัน์

นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์
หวัหน้าหมวดบรกิารส่่อโสตทศันูปกรณ์

นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล
หวัหน้าหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ

นางสาวสุจิรา โลหะทัด
นกัวชิาการโสตทศันศ่กษาปฏิบิตักิาร

นายศราวุธ พึ่งเถื่อน
นกัวชิาการโสตทศันศ่กษาปฏิบิตักิาร

นายสิทธิพงศ์ แซ่จิ้ว
นกัวชิาการโสตทศันศ่กษาปฏิบิตักิาร

นางสาวกนกศรี ดีละม้าย
นกัวชิาการคอมพัวิเตอร์ปฏิบิตักิาร

นางสาวกนกศร จินดา
นกัวชิาการโสตทศันศ่กษาปฏิบิตักิาร

ว่าที่ร้อยตรีวาทิน เจนกิจ
ช่างอเิลก็ทรอนกิส์ปฏิบิตังิาน

นายกาญจนะ ศรีสาพันธ์
ช่างอเิลก็ทรอนกิส์

นายเชาวลิต กันต่าย
ช่างเทคนคิ

นายสงกรานต์ บุญมัติ
พันกังานสถานที่

รายนามบุคลากร
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
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ผลงานเด่นประจ�าปี

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสาร
ศึกษา (MA) จัดงานเสวนา “ส่ือสารศึกษา…เป็นทุกอย่าง
ให้เธอแล้ว”

	 เม่่อวันท่ี	24	กุมภาพัันธ์	2564	รองศาสตราจัารย์กัลยกร	
วรกุลลัฎีฐานีย์	 คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
พัร้อมด้วย	 อาจัารย์	 ดร.ดวงแก้ว	 เธียรสวัสดิ�กิจั	 ผู้อํานวยการ
โครงการบัณฑิตศ่กษา	 รองศาสตราจัารย์	 ดร.สมสุข	 หินวิมาน	
ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาส่่อสาร
ศ่กษา	(MA)	และคณาจัารยใ์นคณะ	รว่มงานเสวนาวชิาการเผยแพัร่
ผลงานวทิยานิพันธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา
ส่่อสารมวลชน	ประจํัาปีการศก่ษา	2563	“ส่่อสารศก่ษา…เป็นทุกอย่าง
ให้เธอแลว้”	ณ	หอ้ง	JM402	คณะวารสารศาสตรแ์ละส่่อสารมวลชน	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ทา่พัระจัันทร	์ภายในงานมกีารนาํเสนอ
ผลงานวิทยานิพันธ์ของนักศ่กษาสาขาวิชาส่่อสารมวลชน	 อาทิ	
นางเอกละครย้อนเวลา	 การทําเสน่ห์ของผู้หญงิในละคร	 นางเอก
โสเภณผ่ีานละครไทย	การสรา้งอตัลกัษณข์องชมุชนท่าแร่	เด็กเจัน
อัลฟ่ากับเน่�อหาบนช่องทางยูทูบ	 และล้อการเม่องธรรมศาสตร์	
ยุค	คสช.
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื “การส่งเสรมิการพฒันาหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบั
การผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์”

	 เม่่อวนัที่	17	กมุภาพันัธ์	2564	รองศาสตราจัารย์กัลยกร	
วรกุลลัฎีฐานย์ี	คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	พัร้อมด้วย	
รองศาสตราจัารย์ประไพัพิัศ	มทิุตาเจัริญ	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพัันธ์	
และรองศาสตราจัารย์พัรทพิัย์	สัมปัตตะวนชิ	หัวหน้ากลุ่มวชิาโฆษณา	
คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
ร่วมงานแถลงขา่วความค่บหนา้และขยายผลโครงการผลติส่่อโฆษณาท่ี
ปลอดภัยและสร้างสรรค์	ภายใต้กรอบจัรรยาบรรณวิชาชีพั	และร่วมพิัธี
ลงนามบันทก่ข้อตกลงความร่วมม่อ	“การส่งเสริมการพััฒนาหลักสูตร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลติส่่อโฆษณาอยา่งปลอดภยัและสรา้งสรรคภ์ายใต้
กรอบจัรรณยาบรรณวิชาชีพัโฆษณา	เคร่อข่ายมหาวิทยาลัย”	ณ	ห้อง
ประชมุ	ชั�น	8	กระทรวงวฒันธรรม	โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่่ัอร่วมกนัให้ข้อมลู
และแนะนําแนวทางการจััดการเรียนการสอน	การพััฒนาหลักสูตรใน
การผลติโฆษณาใหแ้กน่สิิตนกัศ่กษาท่ีจัะเข้าสู่อตุสาหกรรมโฆษณาให้
มคีวามรู้ความเข้าใจัที่ถูกต้อง	สรา้งสรรค์	และตระหนักถ่งความสําคัญ
ในเร่่องจัรรยาบรรณวิชาชีพัโฆษณา
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการกับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

	 เม่่อวันท่ี	 24	 มีนาคม	 2564	 รองศาสตราจัารย์กัลยกร	
วรกุลลัฎีฐานีย์	 คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
พัร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจัารย์	 ร่วมพิัธีลงนามบันท่ก
ข้อตกลงความร่วมม่อทางด้านวิชาการระหว่างสมาพัันธ์สมาคม
วิชาชีพัวิทยุกระจัายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	กับคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	หอ้ง	Auditorium
ชั�น	 4	 คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ท่าพัระจัันทร์
	 การลงนามในครั�งนี�มีวตัถปุระสงค์เพ่่ัอส่งเสรมิ	สนับสนนุ
ความร่วมม่อทางด้านวิชาการ	 การประชุม	 การจััดสัมมนา	 และ
การฝึกอบรม	ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศ่กษา	รวมทั�งการถ่ายทอด	
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ในการทํางานด้านส่่อสารมวลชน	ตลอดจัน
การประสานความร่วมม่อในด้านอ่่นๆ	 ทางคณะฯ	 ได้รับเกียรติ
จัากคุณเขมทัตต์	 พัลเดช	 อดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์	
ธรรมศาสตร์	 และศิษย์เก่า	 พัร้อมด้วยคุณวัชระ	 แวววุฒินันท์	
นายกสมาพัันธ์สมาคมวิชาชีพัวิทยุกระจัายเสียงและวิทยุโทรทศัน์	
มาร่วมพูัดคุยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการพััฒนาการทํางานด้าน
ส่่อสารมวลชนอีกด้วย
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การสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะ GREATS

ปริญญาตรี

1. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา 
     (หลักสูตรนานาชาติ) 

	 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาชีพัและทักษะท่ี
จํัาเป็นสําหรับการปฏิิบัติวิชาชีพัด้านวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ท่ีมีจิัตสําน่กเพ่่ัอสังคม	ปฏิิบัติตามจัรรยาบรรณและ
หลักจัริยธรรม	เพ่่ัอประโยชน์ของสังคมโดยรวม	ทั�งนี�	ในรอบปีท่ีผ่านมา
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่่ัอให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจัจุับัน
ทางดา้นส่่อและการส่่อสาร	โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น	2	หมวด	
ได้แก่	หมวดวิชาวารสารศาสตรแ์ละการผลติส่่อ	ประกอบด้วย	กลุ่มวิชา
วารสารศาสตร์	กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์	และกลุ่มวิชาภาพัยนตร์และ
ภาพัถ่าย	และหมวดวิชาการส่่อสารเชิงกลยุทธ์	ประกอบด้วย	กลุ่มวิชา
บริหารการส่่อสาร	กลุ่มวิชาโฆษณา	และกลุ่มวิชาส่่อสารองค์กร

	 เป็นหลกัสูตรนานาชาตท่ีิมุ่งเน้นให้บัณฑิตมคีวามรู้ด้านการส่่อสาร
มีความคิดสร้างสรรค์	และมีความเป็นผู้นํา	พัร้อมปฏิิบัติวชิาชีพัในแวดวง
ส่่อสารมวลชนอย่างมีคุณธรรมและจัริยธรรม

รายงานประจ�าปี 2563 |  4 0



ปริญญาโท

1. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

2. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

3. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

	 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความชํานาญทางการวิจััยและวิชาการในด้านการส่่อสาร	 สามารถ
วเิคราะห์	และวางแผนงานเชงินโยบาย	เพั่่อการพัฒันาประเทศ	และแก้ไขประเดน็ปัญหาทางสงัคม

	 มุ่งพัฒันาศกัยภาพัของผูบ้รหิารงานและการจัดัการด้านกิจัการส่่อสารมวลชน	ในด้านหลกัการบรหิาร	การวาง
กลยทุธ์	และเป็นผู้นาํองค์การส่่อสารมวลชนในยคุสภาพัการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของส่่อ

	 มุ่งสร้างบคุลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดัการส่อ่สารองค์กร	เพั่่อเป็นเคร่อ่งมอ่สาํคญัในการบรหิาร	
มคีวามเชี่ยวชาญในด้านการวเิคราะห์สถานการณ์	กลุ่มเป้าหมาย	และวางกลยทุธ์การส่่อสารให้องค์กร

ปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

	 เป็นหลกัสตูรเพั่่อสร้างนกัวชิาการและนกัวจิัยัที่มคีวามสามารถในด้านทฤษฎี	ีและการวจิัยัข�ันสงู	เพั่่อวเิคราะห์
ประเดน็ทางการส่่อสารและเสนอแนะนโยบายเพั่่อการพัฒันาประเทศชาตแิละสงัคม	

JC Annual Report 2 0 2 0  |  4 1



การจัดการเรียนการสอน

รับเข้าศึกษา

รับเข้าศึกษา

รับเข้าศึกษา

รับเข้าศึกษา

รับเข้าศึกษา

รับเข้าศึกษา

คงอยู่

คงอยู่

คงอยู่

คงอยู่

คงอยู่

คงอยู่

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

ส�าเร็จการศึกษา

345

19

57

3

72

50

934

47

126

14

334

92

194

21

4

12

91

32

วารสารศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา 

วารสารศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท
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รางวัลและความภาคภูมิใจ

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ คว้า 3 รางวัล จากการ
ประกวด X Campus Advertising Idea Contest 2020

	 โครงการ	X	Campus	Advertising	Idea	Contest	2020	เป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต	 นักศ่กษา	 แสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์และได้ฝึกประสบการณ์จัรงินอกห้องเรยีน	ในการผลติคลปิ
วดิโีอโฆษณาที่ตอบโจัทย์ธรุกิจัยคุ	New	Normal	สอดรบัยทุธศาสตร์
ของแผน	Digital	Economy	
	 นกัศก่ษาที่ได้รบัรางวลั	มดีงัน�ี	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1
และรางวลั	 The	 Best	 Creative	 สมาชกิในทมีประกอบด้วย	นายภูร	ี
ญาณวฒัน์	นางสาววภิาว	ีเธยีรวงศ์เสถยีร	นายธนากร	เรอ่งกฤษณ์	
นางสาวธนัย์ชนก	จันัฝาก	และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	ประกอบด้วย
นางสาวพัรกุล	บูรณบัณฑิต	นางสาวณัฐสุรางค์	ทรัพัย์เกษมโชติ	
นางสาวนภสร			นราพันัธ์	และนางสาวพับพัร	อุ้มบญุ
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นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย จากการ
ประกวด “รางวัลพิราบน้อย”

	 นักศ่กษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์	 คณะวารสารศาสตร์และ
ส่่อสารมวลชน	 เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจัากการประกวด	
“รางวลัพัริาบน้อย”	ประเภทนติยสารฝึกปฎีบิตัิ	จัากผลงาน	“นติยสาร
ยูงทอง”	 ซึ่่่งเป็นการฝึกปฏิิบัติในการจััดทํานิตยสารของนักศ่กษา
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์	 รางวัลพัิราบน้อย	 จััดข�่นโดยความร่วมม่อ
ระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังส่อพัิมพั์แห่งประเทศไทย	 และบริษัท
ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 จัํากัด	 (มหาชน)	 เพั่่อส่งเสริมและพััฒนาการจััดทํา
หนงัสอ่พัมิพั์	นติยสาร	รวมถง่การฝึกการทาํข่าวของนสิตินกัศ่กษาวชิา
นเิทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบนัอดุมศ่กษาต่างๆ
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นักศึกษากลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาด 
J-MAT Award ครั้งที่ 29

	 ทมี	‘ตี๋ขายซึ่อส’	ตวัแทนหน่่งเดยีวจัากมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	คว้ารางวลัชนะเลศิ	จัากโครงการประกวดแผน
การตลาด	J-MAT	Award	คร�ังที่	29	ภายใต้หวัข้อ	“จัดัจ้ัานสดุ
ไอเดยี”	รบัรางวลัโล่พัระราชทานของสมเดจ็ัพัระกนษิฐาธริาช
เจ้ัากรมสมเดจ็ัพัระเทพัรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุารี	
พัร้อมทนุการศก่ษา	130,000	บาท	และเกยีรตบิตัร	พัร้อมด้วย
รางวลั	Creative	Award	อกี	10,000	บาท	รวมถง่รางวลัสาํหรบั
อาจัารย์ที่ปร่กษาทีมชนะเลิศ	สมาชิกในทีมประกอบด้วย	
นายสมเจัต	สกุลคู	นางสาวกญัญ์วรา	ลิมปตานนท์	นายณัฐนนัท์	
อมรวรสิน	นายสพัล	โหตระไวศยะ	นายปวีณ	ผลพัฤกษสกุล	

นายกันต์ธร	สําเภาทอง	จัากคณะพัาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาเอกการตลาด	ชั�นปีท่ี	3	นางสาวกาญจัน์สุภา	
ศิริพัรวิวัฒน์	คณะเศรษฐศาสตร	์ชั�นปีท่ี	3	นางสาวศภัุชฌา
ราญรอน	และนายสนทรรศ	ลี�ตระกูล	จัากคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	กลุ่มวิชาโฆษณา	ชั�นปีที่	3	โดยม	ี
ผู้ช่วยศาสตราจัารย์ปิติพีัร์	รวมเมฆ	คณะพัาณิชยศาสตร์
และการบญัช	ีภาควชิาการตลาด	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
เป็นอาจัารย์ท่ีปร่กษา	
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กิจกรรมด้านวิชาการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

โครงการศึกษาดูงาน Total VR Ekamai ประกอบรายวิชา JM412 Multimedia Journalism

โครงการ “Digital Strategies” เสวนา “Digital Strategies of Tomorrow”

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “ทักษะการใช้ชีวิตในยุค COVID-19” 

โครงการ Online Teaching and Learning Workshop

โครงการบัณฑิิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน มธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา

ส่�อสารศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2564

สำานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ กองบริหารการวิจัยจัดโครงการ

อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสังคมศาสตร์

โครงการบัณฑิิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน จัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย ประจำาปีการศึกษา 2563

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน นำาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิิต ครั้งที� 1/2563

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

โครงการ มัชฌิมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเข้ากลุ่มวิชาเอก นักศึกษาชั้นปีที� 1

สัมมนาส่�อออนไลน์เพ่�อการขับเคล่�อนสังคม ปี 2563  (Seminar In Social Media For Activism 2020) หัวข้อเสวนา  “Actwistsm: 

Do You Hear The Birds Sings?”

โครงการเตรียมความพร้อมสำาหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที� 3 ปีการศึกษา 2563

โครงการการบูรณาการทางด้านการส่�อสารเพ่�อการสร้างองค์ความรู้ต่อสังคม ประกอบรายวิชา TU100 Civic Education

คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “JC Ph.D. Talk: Data Journalism and COVID-19” วารสารศาสตร์

ข้อมูลกับการส่�อสารในวิกฤต COVID-19

โครงการบัณฑิิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน จัดโครงการอบรม  “ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis 

ประจำาปีการศึกษา 2563

โครงการบัณฑิิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิิต จัดกิจกรรมการนำาเสนอบทความวิชาการ ในรายวิชา วส.803 สัมมนาการส่�อสารทางการเม่อง 

ประจำาภาค 1/2563

โครงการบัณฑิิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน มธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา

การบริหารส่�อและเน้่อหา และสาขาวิชาการจัดการการส่�อสารองค์กร ประจำาปีการศึกษา 2564

โครงการ “มัชฌิมนิเทศนักศึกษาโครงการ B.J.M. ประจำาปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “เตรียมความพร้อมเพ่�อการศึกษา วิชา JM490

Internship & JM491 Special Project”
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โครงการปฐมนิเทศส�าหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจ�าปี
การศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จัดงานเสวนา ในหัวข้อ 
“JC Ph.D. Talk: Data Journalism and COVID-19” 
วารสารศาสตร์ข้อมูลกับการสื่อสารในวิกฤต COVID-19

1. โครงการฝึกหัดถ่ายทำาและจัดฉายภาพยนตร์เพ่�อบริการ   
    สังคมโดยกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย พ.ศ. 2563
2. โครงการแรกพบวารสาร 2563
3. โครงการ Coreหนัง ครั้งที� 11
4. โครงการ Art History: Field Study ครั้งที� 1

กิจกรรมนักศึกษา
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) 
ประจ�าปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร Ph.D. ประจ�าปีการศึกษา 2563 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ
หลักสูตร MCA และ MCM ประจ�าปีการศึกษา 2563 

คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกบัอนิิชเิอทฟี ประเทศไทย 
จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต” (Lifelong Learning)

หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการมัชฌิิม
นิเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “เตรียม
ความพร้อมเพ่ือการศึกษาวิชา JM490 & JM491”
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หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการเสวนา ในหัวข้อ 
“Actwitsm: คุณได้ยินเสียงนกร้องไหม”

คณะวารสารศาสตร์ฯ จดัโครงการปัจฉมิ
นิเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2563 ส�าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่  4 หลักสูตรปกติและ
หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.)

หลักสูตรนานาชาติ ( B.J.M.) จัดโครงการเสวนา ในหัวข้อ “Digital Strategies of Tomorrow”
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หลกัสูตรนานาชาต ิ(B.J.M.) จดักจิกรรม Workshop ผ่านระบบ
ออนไลน์ในหวัข้อ “Online Teaching/Learning Workshop”

โครงการบัณฑิตศึกษาจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารส่ือและเน้ือหา และ
สาขาวิชาการจัดการการส่ือสารองค์กร 
ประจ�าปีการศึกษา 2564 
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โครงการบัณฑิตศึกษาจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่ือสารศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบ MS Teams)

โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรม  “ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis 
ประจ�าปีการศึกษา 2563
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา จัดกิจกรรมน�าเสนอบทความวิชาการ ในรายวิชา 
วส.803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง ประจ�าภาค 1/2563

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์ฯ น�าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
ครั้งที่ 1/2563
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คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน ได้จดัสรรทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาที�เรียนดแีต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ประจำาปีการศึกษา 2563 ดงัน้ี

1. ทุนการศึกษาจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนการศึกษา

ชื่อทุน

ทนุบญุรอดพัฒันา	นสิตินกัศ่กษา	

ประจัาํปี	2563

ทนุการศก่ษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(ทนุ

บริจัาค)	บรษิทั	เม่องไทยประกนัภยั	จัาํกดั	

(มหาชน)

ทนุการศก่ษาช่วยเหลอ่จัากผลกระทบโรคตดิ

เช�่อไวรสัโคโรน่า	2019	ภาคการศก่ษาที่	

1/2563

ทนุการศก่ษาช่วยเหลอ่กรณทีี่ประสบภยัพับิตัิ

ประจัาํปีการศก่ษา	2563

ทนุการศก่ษา	คณุกาํธร	ตตยิกวี

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

คมสนั	อนิทร์แสวง

ขนษิฐา	พัลขีนัธ์

เกศสริ	ิขาวเผอ่ก

น�ําฝน	หนุ่นสี

รนิรดา	สงัข์แดหวา

สยามรฐั	แววเพัช็ร

ภทัรวด	ีกระแสครปุ

ธนาลนิ	สจุันิพัรมั

ปิ่นประภา	ลาภประเสรฐิกลุ

กญัวรา	ทองศริิ

พัชิชาภา	วเิชยีรนพัคณุ

ณชัชญาสนิี	พัฒันขจัรพันัธุ์

สพุัศนิ	ศริธิานนัท์

เจัตณฐั	พัริยิะประดษิฐ์กลุ

ออง	สไลเน๊ก

ศลษิา	โชตชิ่วง

ชนาภา	อฐิรตัน์

พัมิกติต	ิกจิัพัทิยาฤทธ�ิ

ณฐัธนาวด	ีวงศ์วารห้อย

ลิ่วละล่อง	รงัสยิานนท์

กนกพัร	กลั่นยิ่ง

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท)

25,000

10,000

5,000

10,000

จ�านวนเงิน (บาท)

25,000

10,000

5,000

10,000

72,500
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ชื่อทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษารวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

กาญจันา	ไชยอกัษร

ชนิกฤต	วงษ์จันัดี

ปณต	ฟื้นพัานชิ

คมสนั	อนิทร์แสวง

ศริภสัสร	เยน็จัติต์

ขนษิฐา	พัลขีนัธ์

ตระการตา	กลุตระการ

วารรีตัน์	โพัธนินัทกรณ์

จัฑุารตัน์	พัรมมา

เกศสริ	ิขาวเผอ่ก

ศภุสตุา	ว่องไววฒุิ

ธนพัตั	พังษ์งาม

ปิยะ	เจัรญิวทิติ

ธนพัล	จัั่นทมิ

ออมทรพััย์	ธนะฤทธ�ิสวุรรณ

ประวทิย์	ปาระมี

ปาลติา	ใจัปล�่ม

ณฏัิฐณชิา	อนิทร์โพั

เบญจัรตัน์	เธยีรชยับณัฑติ

ปราณปรยีา	วงษ์อ่อน

ธนดิา	ธวชัอดุมธาดา

จัริพัรรณ	เกดิแสง

พัรทพิัย์	มณวีฒันโรจัน์

รงัศมิา	ตนัฮะเสง็

ณฐัมล	โคมลอย

ปรายฟ้า	ปรานคณุ

ถริมนสั	ศรสงิห์

นสัญามยี์	ดาํเต๊ะ

ลิ่วละล่อง	รงัสยิานนท์

สพุัชิชา	รอดอนิทร์

ปาณสิรา	ช้างพัลาย

ออง	สไลเน๊ก

ปณฐัดา	นชุกาํเนดิ

ศลษิา	โชตชิ่วง

สพุัศนิ	ศริธิานนัท์

จัริชัญา	ดงีาม

ณฐัวตัร	สาทประถมัภ์

ธนพัล	จัั่นทมิ

ธนากร	เรอ่งกฤษณ์

เบญจัรตัน์	เธยีรชยับณัฑติ

ปภาว	ีสริธิานยิภกัดี

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

5,000

5,000

5,000

2,500

5,000

2,500

5,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500
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ชื่อทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษารวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

ประวทิย์	ปาระมี

รงัศมิา	ตนัฮะเสง็

วรรณพังศ์	อรรถวรรณ์

ปราณปรยีา	วงษ์อ่อน

สรุสัวฎีี	คาํเจัรญิ

ธนวฒัน์	หลวงแสน

ปรายฟ้า	ปรานคณุ

ภาคภูม	ิจันัทร์เศษ

จัติอาภา	โชคสวสัด�ิภญิโญ

กนกพัรรณพัร	ครองภูมนิทร์

ภาวษิา	ปั้นดี

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

5,000

ทนุการศก่ษา	ช่วยเหลอ่ผู้ได้รบัผลกระทบจัาก

โรคตดิเช�่อไวรสัโคโรนา	2019	ระลอกใหม่	

รอบ	2/2563	(ระดบับณัฑติศ่กษา)

กลุรศัม�ิ	พัานชิย์ธรรม

แก้ววราภรณ์	กรแก้ว

สรรเพัชญ	คลํ่าเงนิ

ธนวรรธน์	พังษ์นมิติร

กอเลต	หะยเีหยบ็

จัติอาภา	โชคสวสัด�ิภญิโญ

อรนาร	ีวฒัณะกูล

35,000

295,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ทนุการศก่ษาช่วยเหลอ่นกัศก่ษาใน

สถานการณ์การแพัร่ระบาดของโรคตดิเช�่อ

ไวรสัโคโรนา	2019	ระลอกใหม่	ภาคการ

ศก่ษาที่	2/2563	(ระดบัปรญิญาตร)ี

ณฎัีฐวรรณ	บญุทาํ

สยามรฐั	แววเพัช็ร

ภทัรนิทร์	แซึ่่แต้

นงค์ณภทัร์	ธนเมธกีรณ์

ศวิชั	พัวงทพิัย์	

ธนาลนิ	สจุันิพัรมั	

ฐติริตัน์	เวชสารศร	ี

ทรายแก้ว	รอดอ้น	

ปณุณภา	รวีสนัต์	

จัติรณิ	ีแก้วใจั	

เสาวด	ีแซึ่่เติ๋น	

วลญัช์รชั	อนิทปัทม์	

ณฤด	ีพั่วงทองคาํ	

สพุัศนิ	ศริธิานนัท์	

ณฐัธนาวด	ีวงศ์วารห้อย	

กาญจันา	ไชยอกัษร	

นสัญามยี์	ดาํเต๊ะ	

นรพันธ์	เพัง็มศีรี	

ปณฐัดา	นชุกาํเนดิ	

ปาณสิรา	ช้างพัลาย	

เจัตณฐั	พัริยิะประดษิฐ์กลุ	

พัมิกติต	ิกจิัพัทิยาฤทธ�ิ	

5,000

5,000

5,000

5,000

2,500

5,000

2,500

2,500

5,000

5,000

5,000

2,500

5,000

2,500

5,000

5,000

5,000

5,000

2,500

2,500

5,000

2,500
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ชื่อทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษารวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

5,000

2,500

2,500

2,500

5,000

5,000

2,500

5,000

2,500

5,000

5,000

2,500

5,000

5,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

5,000

5,000

5,000

2,500

2,500

5,000

5,000

2,500

5,000

2,500

2,500

5,000

2,500

2,500

5,000

2,500

5,000

5,000

2,500

2,500

2,500

5,000

ศลษิา	โชตชิ่วง

ออง	สไลเน๊ก

สพุัชิชา	รอดอนิทร์

วชริา	มาตรรกัชาติ

คมสนั	อนิทร์แสวง

ขนษิฐา	พัลขีนัธ์

กนกกร	สทุธศริิ

น�ําฝน	หนุ่นสี

ภณัฑริา	เพัชรคอน

จัฑุารตัน์	พัรมมา

ปณต	ฟื้นพัานชิ

ปิยณฐั	อสิสอาด

วายนุ	ลปีายะคณุ

เกศสริ	ิขาวเผอ่ก

ปภาวรนิทร์	คาํพัลแสน

ตระการตา	กลุตระการ

เมธนิ	ีโศภาพัรรงัสี

ศริภสัสร	เยน็จัติต์

จัริชัญา	มารอด

จัณิห์นภิา	นลิฉัาย

ออมทรพััย์	ธนะฤทธ�ิสวุรรณ

ชนกนนัท์	โกศลวฒันกลุ

รงัศมิา	ตนัฮะเสง็

ธนากร	เรอ่งกฤษณ์

พันัธ์ฤทธ�ิ	วรวฒุวิทิยารกัษ์

พัมิพั์ลภสั	ปรดีารตันวงศ์

ปิยะ	เจัรญิวทิติ

อภสิรา	ขาํละเอยีด

ปาลติา	ใจัปล�่ม

ธนดิา	ธวชัอดุมธาดา

กญัญาณฐั	ยศเดช

วรรณพังศ์	อรรถวรรณ์

พัวงหยก	คาํคนัธฤทธ�ิ

ปณชยั	ศรินิยิมผล

ปราณปรยีา	วงษ์อ่อน

นนทกฤษ	เศรฐไชย

ณฏัิฐณชิา	อนิทร์โพั

ณฐัมน	ทฆีาวงศ์

วชิญ์พัล	ปันตั๋น

ธญัวรตัม์	ชูภู่

ศภุสตุา	ว่องไววฒุิ

JC Annual Report 2 0 2 0  |  5 7



ชื่อทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษารวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ณภทัร	สธุญัญา

มานดิา	นวิาศะบตุร

ปรยีานชุ	ววิฒัน์สุจัรติกลุ

ภาวษิา	ปั้นดี

กลุรศัม�ิ	พัานชิย์ธรรม

แก้ววราภรณ์	กรแก้ว

สรรเพัชญ	คลํ่าเงนิ

ธนวรรธน์	พังษ์นมิติร

กอเลต	หะยเีหยบ็

จัติอาภา	โชคสวสัด�ิภญิโญ

2. ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ชื่อทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษารวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

กองทนุประกติ	อภสิารธนรกัษ์

ทนุการศก่ษาค่าที่พักัเหมาจั่ายและค่าใช้จั่าย

ในชวีติประจัาํวนัเหมาจั่ายให้กบันกัศ่กษาต่าง

ชาตทิี่ศก่ษาเพั่่อรบัปรญิญา

ศรณัยา	ต�ังทวิาพัร

อรสิรา	บญุญฤทธ�ิพัูลศริิ

จัฑุารตัน์	พัรมมา

ออง	สไลเน๊ก

45,000

10,000

15,000

15,000

15,000

10,000

กองทนุพัฒันาคณะวารสารศาสตร์

และส่่อสารมวลชน

เงินช่วยเหล่อกรณีไดรั้บผลกระทบอันเน่่องมา

จัากการแพัร่ระบาดของโรคตดิเช่�อไวรัสโคโรนา	

2019	ระลอกใหม	่ประจํัาปีการศก่ษา	2563	

(จััดสรรจัากกองทุนค่าธรรมเนียมการศ่กษา

เพ่่ัอการพัฒันามหาวิทยาลัย	คณะ

วารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

วฒุไิกร	สามนต์

ออมทรพััย์	ธนะฤทธ�ิสวุรรณ

ธนพัล	จัั่นทมิ

ปาลติา	ใจัปล�่ม

ธนดิา	ธวชัอดุมธาดา

ณฐัมน	ทฆีาวงศ์

ชนฐัวฒัน์	ดวีนิิจั

ตระการตา	กุลตระการ

ธนากร	ใจักลา้

ภทัรวดี	กระแสครุป

ณฐัชา	เมฆาสวัสดิ�วงค์

ขนิษฐา	พัลขัีนธ์

ธัญวรัตม์	ชูภู่

ออง	สไลเน๊ก

ปยิะ	เจัริญวิทิต

ชญา	เจันกุลนิษฐ์	

140,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

250,000
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ชื่อทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษารวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

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

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

วรรณพังศ์	อรรถวรรณ์

พัลอยไพัลนิ	เบรเซีึ่ยร์

กนกพัร	กลั่นยิ่ง

ชนกนนัท์	โกศลวฒันกลุ

ศภุสตุา	ว่องไววฒุิ

อภสิรา	ขาํละเอยีด

พัรทพิัย์	มณวีฒันโรจัน์

รงัศมิา	ตนัฮะเสง็

มานดิา	นวิาศะบตุร

ธนพัตั	พังษ์งาม

จัริาย	ุคูหากาญจัน์

สยามรฐั	แววเพัช็ร

ภูวไนย	ไชยกลุ

เมธาวี	เรอ่งกาญจันรตัน์

คมสนั	อนิทร์แสวง

ณฐัวตัร	สาทประถมัภ์

สพุัชิชา	รอดอนิทร์

อทิธเิชษฐ์	พัรสมัฤทธ�ิ

ธนพัล	จัั่นทมิ

ธนาลนิ	สจุันิพัรมั

น�ําฝน	หนุ่นสี

เกศสริ	ิขาวเผอ่ก

ศริภสัสร	เยน็จัติต์

ปณต	ฟื้นพัานชิ

ชดิชนก	ทองนพัสทิธ�ิ

วภิาว	ีแผ่วฒันากลุ

เจัตณฐั	พัริยิะประดษิฐ์กลุ

ประกายมาศ	ศรสีมน่ก

ศวิชั	พัวงทพิัย์

ลิ่วละล่อง	รงัสยิานนท์

จัริชัญา	ดงีาม

ภาคภูม	ิจันัทร์เศษ

ธมลธร	แน่นหนา

รชต	ธรีฐัตนินัท์

เพัชราภรณ์	แสนทวสีขุ

ชญานษิฐ์	สถติย์อยู่

ประวทิย์	ปาระมี

กาญจันา	ไชยอกัษร

กรทอง	อคัรวสุ

หน่่งฤทยั	โพัธ�ิทอง

จัณิห์นภิา	นลิฉัาย
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3. ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก

ชื่อทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษารวมเงินทุนการศึกษา
จ�านวน (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

คณุวงดาว	ถนอมบูรณ์เจัรญิ

มูลนิธิ	Agon	Shu	ประเทศญ่ีปุ่น

จัตพุัฒัน์	ยิ่งทวศีกัด�ิ

กติพิัร	มหีกวงษ์

ณฏัิฐณชิา	อินทร์โพั

นิษฐ์ณชัชา	สริิภคัธนัทกุล

หน่่งฤทัย	โพัธิ�ทอง

วชิรา	มาตรรักชาติ

กีรติ	ตรีพััฒนา

ณฤดี	พ่ัวงทองคํา

มิลลเินียม	โอฬาร์พัฤกษ์

ปาณสิรา	ช้างพัลาย

ธนพัร	คน่งจิัต

กนกกร	สทุธศิริ

ปณต	ฟ้ืนพัานิช

เกศสริิ	ขาวเผอ่ก

ศุภสตุา	ว่องไววุฒิ

ปรัชญาภรณ	์นุชอ่อง

นรพันธ์	เพ็ังมีศรี

ลิ่วละลอ่ง	รังสยิานนท์

กัญญารัตน์	เกาศล

ปญัญดา	สมัครวงศ์พัาณชิ

อ็อง	สไลเน็ก

อภญิญา	ระเหม

ณฐัธนาวดี	วงศ์วารห้อย

35,000

500,000

20,000

15,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สมาคมวารสารศาสตร์	ธรรมศาสตร์ ศรณัยา	ต�ังทวิาพัร80,800 80,800

คณุธญัญา	อสิระนกุูลธรรม	

(ศษิย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ฯ)
20,000 วารรีตัน์	โพัธนินัทกรณ์ 20,000
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1. ทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ภายในและภายนอก)

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

การนาํเสนอข่าวการฆ่าตวัตายในสงัคมไทย	:	ถอดรหสัการส่่อสาร

ผ่านส่่อในยคุดิจัทิลั

การส่่อสารทางการเมอ่งในเฟซึ่บุ๊กแฟนเพัจั	ไข่แมวx	

(Political	Communication	in	Khaimeaw	x	Facebook	Fanpage)

ระดบัความรู้เท่าทนัส่่อประเภทข่าวการเปลี่ยนแปลง

สภาพัภูมอิากาศของประชาชนในกรงุเทพัมหานคร	

การจัดัการของส่่อสถาบนัที่นาํเสนอเน�่อหาประเภทเร่่องจัรงิที่

ไม่เป็นความจัรงิแท้	(Management	of	Institutional	Media	on	

Inauthentic	Truth’s	Presentation	for	Non-Fictional	Contents)

การศ่กษาการสร้างอตัลกัษณ์ของลูกโดยพั่อแม่ที่เป็นผู้นาํทาง

ความคดิผ่านส่่อสงัคมออนไลน์	(The	study	of	child’s	Identity	

formation	by	parents	who	are	online	Influencers)

การส่่อสารเชงิกลยทุธ์ของกิจัการเพั่่อสงัคมในประเทศไทย	

(Strategic	Communication	of	Social	Enterprise	in	Thailand)	

การผลติภาพัยนตร์ก่่งสารคด	ี‘Barn	Burner’	(A	semi	documentary	

film	project	‘Barn	Burner’)	

ปัจัจััยท่ีมีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารออนไลน์ของประชาชน

ในสถานการณ์การแพัร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพัันธ์ุใหม่	หร่อ

โควิด-19	(Online	Information	Seeking	during	COVID-19	Pandemic)

ทุนวิจัยภายใน

แหล่งที่มาของทุน

กองทนุวจิัยั	

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั	

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า

รองศาสตราจัารย์	

ดร.นธิดิา	แสงสงิแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.นนัทพัร	วงษ์เชษฐา

อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธยีรสวสัด�ิกจิั

รองศาสตราจัารย์รจุัน์	โกมลบตุร

อาจัารย์พัรรณวด	ีประยงค์	

และผู้ช่วยศาสตราจัารย์

กานตชาต	ิเรอ่งรตันอมัพัร

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.พัรียทุธ	โอรพันัธ์

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์จักัรวาล	นลิธาํรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.อจััฉัรา	ปัณฑรานวุงศ์

การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จัดัจั้างที่ปร่กษาเพั่่อศก่ษาและพัฒันาต้นแบบผู้ประกอบกิจัการ

กระจัายเสยีงเพั่่อประโยชน์สาธารณะ

การประเมนิผลโครงการประชาสมัพันัธ์การจัดัการปัญหาแรงงาน

ต่างด้าว	ประจัาํปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564

พัลงั	New	Gen	Hug	บ้านเกดิ

ประเมนิผลโครงการประชาสมัพันัธ์การจัดัการปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวประจัาํปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	

กลวธิกีารใช้ส่่อสงัคมออนไลน์เพั่่อสร้างภาพัลกัษณ์ของผู้บรหิาร

ในยคุดิจัทิลั	(Usage	Tactic	of	Online	Social	Media	for	Building	

An	Image	of	Executives	in	Digital	Time)

การประเมนิผลโครงการประชาสมัพันัธ์เตรยีมความพัร้อมเพั่่อ

รองรบัสงัคมสูงวยั	ประจัาํปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564

ทุนวิจัยภายนอก

แหล่งที่มาของทุน

สาํนกังานคณะกรรมการกจิัการ

กระจัายเสยีง	กิจัการโทรทศัน์	

และกจิัการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ

(สาํนกังาน	กสทช.)	

กรมประชาสมัพันัธ์	

บรษิทั	วนั	สามสบิเอด็	จัาํกดั	

(สาํนกังานใหญ่)

กรมประชาสมัพันัธ์

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กรมประชาสมัพันัธ์	

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.พัรรษา	รอดอาตม์

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.โมไนยพัล	รณเวช

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.พัรรษา	รอดอาตม์

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.โมไนยพัล	รณเวช

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์

อญัรนิทร์	อมรอสิรยิาชยั

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.อจััฉัรา	ปัณฑรานวุงศ์

2. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จั้างที่ปร่กษาตดิตามและประเมนิผลการปฏิบิตังิาน	

ด้านกจิัการโทรทศัน์	ประจัาํปี	2562

การประเมนิผลโครงการประชาสมัพันัธ์การเตรยีมความพัร้อม

เพั่่อรองรบัสงัคมสูงวยั	ประจัาํปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563

พัลงั	New	Gen	Hug	บ้านเกดิ

จั้างที่ปร่กษาตดิตามและประเมนิผลการปฏิบิตังิาน	

ด้านกจิัการกระจัายเสยีง	ประจัาํปี	2562

แหล่งที่มาของทุน

สาํนกังานคณะกรรมการกจิัการ

กระจัายเสยีง	กิจัการโทรทศัน์	

และกจิัการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ

(สาํนกังาน	กสทช.)	

กรมประชาสมัพันัธ์

บรษิทั	วนั	สามสบิเอด็	จัาํกดั	

(สาํนกังานใหญ่)	

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.อจััฉัรา	ปัณฑานวุงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.พัรรษา	รอดอาตม์

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.พัรรษา	รอดอาตม์

สาํนกังานคณะกรรมการกจิัการ

กระจัายเสยีง	กิจัการโทรทศัน์	

และกจิัการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ

(สาํนกังาน	กสทช.)	
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3. ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือน�าเสนอท้ังในประเทศและ
     ต่างประเทศ

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

การรู้เท่าทนัส่่อสารสนเทศและดจิัทิลั:	“หลกัการ”	และ	“เคร่่องมอ่”	

เพั่่อเสรมิสร้างเดก็และเยาวชนพัลเม่องรู้เท่าทนัส่่อ

Newsroom	Alert:	การตรวจัสอบข่าวปลอมของห้องข่าวไทย	

(News	Room	Alert:	Fake	News	-	Fact	Checking	of	Thai	Newsroom)

จัดัจั้างที่ปร่กษาเพั่่อศก่ษาและพัฒันาต้นแบบผู้ประกอบกิจัการ

กระจัายเสยีงเพั่่อประโยชน์สาธารณะ

การส่่อสารของผู้ปกครองเพั่่อกาํกบัดูแลพัฤตกิรรมการเล่นเกม

ออนไลน์ตามมมุมองของบตุรหลานวยัรุ่น	กบัพัฤตกิรรมการเล่น

เกมออนไลน์ของบตุรหลานวยัรุ่น	ในกรงุเทพัมหานคร	(Parental	

Communication	to	Monitor	Online	Gaming	Behavior	in	Teenaged	

Children’s	view	and	their	Online	Gaming	Behavior	in	Bangkok)

แนวทางการบรรยายข้อความช่่อในรายการสารคดสีาํหรบัการผลติ

เสยีงบรรยายภาพั	(Describing	Approaches	on	Name	Super	in	

Documentary	Program	for	Audio	Description	Production)

การประเมนิผลตอบแทนทางสงัคมจัากการขบัเคล่่อนประเดน็

สารเคมกีารเกษตร

Textbook	for	JM200	Introduction	to	Communication	(ตาํรา)

แหล่งที่มาของทุน

แหล่งที่มาของทุน

วารสารนเิทศศาสตรปรทิศัน์	ปีที่	24	

ฉับบัที่	3	(กนัยายน	-	ธนัวาคม	2563)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

สาํนกังานคณะกรรมการกจิัการ

กระจัายเสยีง	กิจัการโทรทศัน์	

และกจิัการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ

(สาํนกังาน	กสทช.)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

กองทนุวจิัยั

(คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน)

องค์การกระจัายเสยีงและแพัร่ภาพั

สาธารณะแห่งประเทศไทย

คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า

รองศาสตราจัารย์	ดร.นนัทยิา	ดวงภมุเมศ

และรองศาสตราจัารย์	ดร.นธิดิา	แสงสงิแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	

ดร.พัรรษา	รอดอาตม์

รองศาสตราจัารย์นฤมล	ปิ่นโต

รองศาสตราจัารย์	

ดร.ศริมิติร	ประพันัธ์ธรุกิจั

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์

ดร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษม

1.	อาจัารย์ซึ่าซึ่่า	ฮอสส์	ฟังก์

2.	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.เซึ่น็โจั	นะไก

3.	อาจัารย์เรย์	ถงิ-ชนุ	หว่อง

Toward	the	Complexity	of	Identity:	“Being	and	Not	Being	Lesbian”	

in	Contemporary	Thailand

Journal	of	Homosexuality

Published	online:	09	Nov	2020
รองศาสตราจัารย์	ดร.นนัทยิา	ดวงภมุเมศ

และรองศาสตราจัารย์	ดร.นธิดิา	แสงสงิแก้ว

ดนิแดนของการโกหก:	มที�ังหลมุเลก็ๆ	และส่วนที่ลาดล่ก
วารสารศาสตร์	ปีที่	13	ฉับบัที่	3	

(2020):	กนัยายน	–	ธนัวาคม	2563
รองศาสตราจัารย์นฤมล	ปิ่นโต
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

พัลวัตของส่่อทางเล่อกในยุคดจิิัทัลกับการเป็นส่่อสันติภาพั	

ในจัังหวัดชายแดนใต้

อตัลกัษณ์ไทยเลยในการส่่อสารการท่องเที่ยวพั�่นที่เขตพัเิศษ

จังัหวดัเลย

โซึ่เชียลทีว	ีนวัตกรรมการส่่อสารบนเฟซึ่บุ๊กเพัจัทางการ	

ของสถานีโทรทัศน์ดจิิัทัล

How	media	politicize	COVID-19	lockdowns:	a	case	study	

comparing	frame	use	in	the	coverage	of	Wuhan	and	Italy	

lockdowns	by	The	New	York	Times

ถง่เวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคดิ	

Sociology	of	Journalism

เสียงสะท้อนและข้อเสนอเชิงนโยบายของ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย	ตอ่การปฏิิบัติงานด้านกิจัการโทรทัศน์

ของ	กสทช.

การนาํเสนอเน�่อหาเกี่ยวกบัผู้สมคัรเลอ่กต�ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎีร

ในการเลอ่กต�ังทั่วไป	พั.ศ.	2562	ของหนงัส่อพัมิพั์ท้องถิ่น	ลาํปาง

และสงขลา	

แนวคดิการศก่ษาเสยีงบรรยายภาพัสาํหรบัส่่อโทรทศัน์

หนงัโป๊:	ส่่อไร้สาระที่มสีาระ

Representing	Emotional	Lives	of	Precarious	Japan:	

Jun	Ichikawa’s	Tony	Takitani

รปูแบบการส่่อสารของผู้ปกครองเพั่่อกาํกบัดแูลพัฤตกิรรมการเล่นเกม

ออนไลน์ตามมมุมองของบตุรหลานวยัรุ่นในกรงุเทพัมหานคร

การประเมนิผลการส่่อสารทางสังคม	สํานักงานสุขภาพัแห่งชาติ	

พั.ศ.	2562

แหล่งที่มาของทุน

วารสารศาสตร์	ปท่ีี	13	ฉับบัท่ี	3	

(2020):	กันยายน	–	ธันวาคม	2563

วารสารนเิทศศาสตร์ธรุกิจับณัฑติย์	

	ปีที่	14	ฉับบัที่	1	

(มกราคม	-	มถินุายน	2563)

วารสารศาสตร์	ปีที่	14	ฉับบัที่	1	

(2021):	มกราคม	–	เมษายน	2564

Media	Asia	Online	ISSN:	2377-6277	

February	2021

วารสารศาสตร์	ปท่ีี	14	ฉับบัท่ี	2	

(2021):	พัฤษภาคม	–	สงิหาคม	2564

วารสารศาสตร์	ปท่ีี	14	ฉับบัท่ี	2	

(2021):	พัฤษภาคม	–	สงิหาคม	2564

วารสารศาสตร์	ปีที่	13	ฉับบัที่	3	

(2020):	กนัยายน	–	ธนัวาคม	2563

วารสารศาสตร์	ปีที่	13	ฉับบัที่	3	

(2020):	กนัยายน	–	ธนัวาคม	2563

วารสารศาสตร์	ปีที่	14	ฉับบัที่	1	

(2021):	มกราคม	–	เมษายน	2564

วารสารศาสตร์	ปีที่	14	ฉับบัที่	2	

(2021):	พัฤษภาคม	–	สงิหาคม	2564

วารสารพัฤติกรรมศาสตร์เพ่่ัอการพัฒันา	

ปีท่ี	13	ฉับับท่ี	2	กรกฎีาคม	2564

วารสารศาสตร์	ปีที่	14	ฉับบัที่	1	

(2021):	มกราคม	–	เมษายน	2564

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�า

นันท์วิสิทธิ�	ตั�งแสงประทีป	

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.มาโนซึ่	ซุ่ึ่มเม่องปัก	

และผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.วิไลวรรณ	

จังวิไลเกษม

เบญ็จัมาภรณ์	สธุริาวธุ	และ

ผูช่้วยศาสตราจัารย์	ดร.อนชุา	ทรีคานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.พัรชัย	

ฉัันต์วิเศษลกัษณ	์	และรองศาสตราจัารย์	

ดร.อัศวิน	เนตรโพัธิ�แก้ว

อาจัารย์รุ่ย	จัาง

อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธยีรสวสัด�ิกจิั

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.วิไลวรรณ	

จังวิไลเกษม	ผูช่้วยศาสตราจัารย์	

ดร.ศรัณย์ธร	ศศิธนากรแก้ว

อาจัารย์ระววีรรณ	ทรัพัย์อินทร์

อาจัารย์	ดร.อดิพัล	เอ่�อจัรัสพัันธ์ุ

รองศาสตราจัารย์รจุัน์	โกมลบตุร

รองศาสตราจัารย์กลุนารี	เส่อโรจัน์

อาจัารย์	ดร.ปิยะพังษ์	องิไธสง

Asst.	Prof.	Senjo	Nakai,	Ph.D.,	

Saichol	Satayanurak

รองศาสตราจัารย์นฤมล	ปิ่นโต

รองศาสตราจัารย์รจุัน์	โกมลบุตร

รองศาสตราจัารย์กลัยกร	วรกุลลัฎีฐานีย์

และรองศาสตราจัารย์	ดร.นิธิดา	แสงสิงแก้ว
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4. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

คณะวารสารศาสตร์ฯ  จดังาน “เสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์
การท�าวจิยั”

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในหวัข้อ“เทคนคิการเขยีนและตพีมิพ์บทความวจิยัในวารสาร
วิชาการฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ”

	 เม่่อวนัที่	4	สงิหาคม	2563	ผูช่้วยศาสตราจัารย์	ดร.พัรียทุธ	
โอรพัันธ์	 ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจััย	 คณะ
วารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	 พัร้อมด้วยคณาจัารย์และ
นักศ่กษาระดับบัณฑิตศ่กษา	 ร ่วมงาน	 “เสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทาํวจิัยั”	
	 การจััดงานเสวนาในครั�งนี� เพ่่ัอเป็นการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ในการผลิตผลงานวิจััย	และเทคนิคในการทําวิจััย	รวมถ่ง
การแก้ไขปัญหาระหว่างการทําวิจััย	ระหว่างอาจัารย์ท่ีมปีระสบการณ์
ด้านการทําวจัิัย	กบัอาจัารย์รุน่ใหม่	และนักศก่ษาที่ต้องการแรงบันดาลใจั
ในการผลิตผลงานวิจััย	 ได้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์อันจัะก่อให้เกิดการผลิตผลงานวิจััยท่ีมีคุณภาพัใน
อนาคต

	 เม่่อวันท่ี	3	ธันวาคม	2563	รองศาสตราจัารย์กัลยกร	
วรกุลลัฎีฐานีย์	คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู	้ในหวัข้อ	“เทคนคิ
การเขยีนและตพีัมิพ์ับทความวจิัยัในวารสารวชิาการฐานข้อมลูระดบั
ชาตแิละนานาชาต”ิ

เทศมองไทย:	วเิคราะห์ภาพัสะท้อนความเป็นไทยสมยันยิมในช่วง

สงัคมเปลี่ยนผ่าน

วารสารศาสตร์	ปีที่	14	ฉับบัที่	2	

(2021):	พัฤษภาคม	–	สงิหาคม	2564

รองศาสตราจัารย์	

ดร.นธิดิา	แสงสงิแก้ว

Analyzing	the	intellectual	structure	of	research	on	simula-

tion-based	learning	in	management	education,	1960–2019:	A	

bibliometric	review

The	International	Journal	of	

Management	Education.Vol.18.	

Issue	3.

Mr.	Philip	Hallinger,	Mr.	RayTing-Chun	

Wang

ช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งท่ีมาของทุนผู้วิจัย/ผู้จัดท�า
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5. วารสารวิชาการของคณะ

วารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” 
Vol.13 No.03 Sep - Dec 2020 

ฉบับ “รักก็คือรัก หลงก็คือหลง 
ถ้าถามประชาสังคม...ก็คงไม่เข้าใจ”

วารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” 
Vol.14 No.01 Jan - Apr 2021 

ฉบับ “ป็อป หวีด สยอง”

วารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” 
Vol.14 No.02 May - Aug 2021

ฉบับ “อกเกือบหัก
แอบรักงานวิจัย”

www.jc.tu.ac.th

Vol.13 No.03 Sep-Dec 2020

Vol.13 N
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ec 2020

ดินแดนของการโกหก: มีทั้งหลุมเล็กๆ และส่วนที่ลาดลึก
นฤมล ปิ่นโต

ผลลัพธ์การสร้างนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึก
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต�าบลหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา

เจริญเนตร แสงดวงแข

การน�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัผูส้มัครเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ในการเลือกตัง้ทัว่ไป พ.ศ. 2562 ของหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ล�าปางและ 
สงขลา

รุจน์ โกมลบุตร และคณะ

พลวตัของสือ่ทางเลอืกในยคุดจิิทลักบัการเป็นสือ่สนัตภิาพในจังหวัด
ชายแดนใต้

นันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป  
มาโนช ชุ่มเมืองปัก

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

การเว้นระยะห่างทางเพศสถานะ : นวนิยายยาโออิของไทยในการเมือง
เรื่องขนบวรรณกรรมกับการตีความ  

นัทธนัย ประสานนาม

แนวคิดการศึกษาเสียงบรรยายภาพส�าหรับสื่อโทรทัศน์
กุลนารี เสือโรจน์

หนังนักวิ่งในบริบทของภาพยนตร์กีฬา
วิโรจน์ สุทธิสีมา

บรรณนทิศัน์: เลกินสิยัท�ำอะไรไม่เสรจ็สกัอย่ำง: อยำกได้ผลลพัธ์ทีด่ี 
ต้องแก้ที่ “วิธีกำร”

อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย
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 ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง
ธเนศ วงศ์ยานนาวา

หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ
ปิยะพงษ์ อิงไธสง

บทบาทสือ่หนงัสอืพิมพ์ออนไลน์กับการผลติซ�า้ความเชือ่เพือ่การเสีย่งโชค
ณัชชา อาจารยุตต์  

มองท้องถิ่นนิยมผ่านรายการเกมโชว์: กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน
พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์ดิจิทัล

พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

การประเมนิผลการสือ่สารทางสงัคม ส�านักงานสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2562

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
นิธิดา แสงสิงแก้ว
รุจน์ โกมลบุตร

ปัจจยั กระบวนการ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากการด�าเนนิโครงการ
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด

บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
รักชนก สมศักดิ์

อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก

บรรณนิทัศน์ บทสะท้อน: The Debunking Handbook 2020
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

็

็

www.jc.tu.ac.th
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Vol.14 N
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ay-Aug 2021

ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of 
Journalism

ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

Representing Emotional Lives of Precarious Japan:  
Jun Ichikawa’s Tony Takitani 

Senjo Nakai
Saichol Satayanurak

การทดลองกับการวิจยัด้านโฆษณา: แนวคิด การประยกุต์ใช้ และความท้าทาย
จารุณี เจริญรส 

ณัฐวิภา สินสุวรรณ

ข่าวปลอมกับการท�างานของนักข่าวในยุคดิจิทัล 
สุนันทา แย้มทัพ
อรัญญา ศิริผล

เสยีงสะท้อนและข้อเสนอเชงินโยบายของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอุตสาหกรรม 
โทรทัศน์ไทยต่อการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. 

วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม 
ศรัณย์ธร  ศศิธนากรแก้ว

ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์

นวัตกรรมการสือ่สารกับการเคลือ่นไหวทางสงัคมในวาระเร่ือง “ข้าว”
เมทยา  ปรียานนท์

Mental Health Promotion and Prevention of Adolescent 
Depression through a Chatbot

Ornpailin Wanichthanaolan
Cheitipat Tantimedh

บรรณนทัิศน์: เทศมองไทย: วิเคราะห์ภาพสะท้อนความเป็นไทยสมยันยิม 
ในช่วงสังคมเปลี่ยนผ่าน

นิธิดา แสงสิงแก้ว
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื เรือ่ง “การเฝ้่าระวงัและการประเมินส่ือทีป่ลอดภยั
และสร้างสรรค์”

1. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 

	 เม่่อวันท่ี	 2	 กันยายน	 2563	 รองศาสตราจัารย์ปัทมา	
สุวรรณภักดี	 ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	 ร่วมพิัธีลงนามบันท่กข้อตกลงความร่วมม่อ	
เร่่อง	 “การเฝ้าระวังและการประเมินส่่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์”	
ระหว่างกองทุนพััฒนาส่่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	
	 การจััดพิัธีลงนามบันท่กข้อตกลงความร่วมม่อในคร�ังน�ี	
เป็นการสร้างความร่วมม่อทางด้านการเฝ้าระวังส่่อท่ีไม่ปลอดภัยและ
ไม่สร้างสรรค์	 และการประเมินส่่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์	 รวมทั�ง
เพ่่ัอสร้างเคร่อข่ายครู	อาจัารย์	เด็ก	และเยาวชน	ในการเฝ้าระวังและ
ประเมนิส่่อในสังคมปัจัจุับันให้ดียิ่งข่�น	โดยมีสถาบันการศ่กษาที่เข้าร่วม
ลงนามในครั�งน�ี	ทั�งหมด	24	สถาบัน	จัากท่ัวประเทศ
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ลงนามบันทกึ
ความร่วมมือภาคเีครือข่ายการตรวจสอบ
Fake News ด้านสุขภาพ

	 เม่่อวันท่ี	10	กันยายน	2563	ผู้ชว่ย
ศาสตราจัารย์	ดร.พัรรษา	รอดอาตม์	ผู้รกัษาการ
แทนในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒันาคุณภาพั
การศ่กษา	และผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.วไิลวรรณ	
จังวไิลเกษม	อาจัารย์ประจัาํคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	และหวัหน้าโครงการ	Fake	
News	 Fighter	 ร่วมงานแถลงข่าวและลงนาม
บันท่กความร่วมม่อ	 “โครงการพััฒนาศูนย์
ตรวจัสอบข้อเท็จัจัริงของข้อมูลข่าวสารและ
สร้างเคร่อข่ายระดับประเทศในการรับม่อกับ
ข่าวปลอม	ด้านสขุภาพั”	
	 พัธิลีงนามในคร�ังน�ี	มภีาคเีครอ่ข่าย	
ประกอบด้วย	กองทนุพัฒันาส่่อปลอดภยัและ
สร้างสรรค์	คณะนเิทศศาสตร์ฯ	สถาบนับณัฑติ
พัฒันบรหิารศาสตร์	 คณะวารสารศาสตร์และ
ส่่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์	บริษัท	อสมท	จํัากดั	(มหาชน)	
และบรษัิท	แบ็คยารด์	จํัากดั	โดยภาคเีครอ่ขา่ย
มีบทบาทร่วมกันในการให้ข้อมูล	 องค์ความรู้
และรว่มพัฒันาระบบตน้แบบ	#เช็กให้รู้	ซ่่ึ่งเป็น
ระบบอัจัฉัริยะต้นแบบช่วยในการตัดสินใจัข่าว
ปลอมด้านสุขภาพั	(Fact	Checking	Intelligent	
Platform)	หวังกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักรู้
และสามารถรับม่อข่าวปลอมด้านสุขภาพัท่ีเกิดข่�น
ในสังคมปัจัจุับัน	 ผู้ที่สนใจัทดลองใช้ระบบ	
#เช็กให้รู้	 ติดตามร่วมเป็นเคร่อข่ายตรวจัสอบ
ข้อเท็จัจัริงของข้อมูลข่าวสารและรับข่าวสาร
หร่อร่วมการทดลองระบบได้ท่ี	Facebook	Page:	
#เช็กให้รู้
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

	 เม่่อวันท่ี	20	ตุลาคม	2563	รองศาสตราจัารย์ประไพัพิัศ	
มุทิตาเจัริญ	 ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	 ร่วมพิัธีลงนามบันท่กข้อตกลงความร่วมม่อทาง
วิชาการและการใช้ทรัพัยากรรว่มกนั	โดยมวัีตถปุระสงคค่์อ	ความรว่มม่อ
ด้านหลักสูตรการศ่กษา	ด้านการฝึกอบรม	ด้านการวิจััยและเผยแพัร่
และด้านการใช้ทรัพัยากรร่วมกัน	 เพ่่ัอนําไปสู่การพััฒนางานด้าน
วารสารศาสตร์	 ประชาสัมพัันธ์	 และส่่อสารมวลชนของประเทศ
อย่างย่ังย่นและมั่นคงต่อไป	 โดยพัลโท	 สรรเสริญ	 แก้วกําเนิด	
อธิบดีกรมประชาสัมพัันธ์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการ
ลงนามบันท่กข้อตกลงในคร�ังน�ีประกอบไปด้วย	 กรมประชาสัมพัันธ์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สถาบันบัณฑิต
พััฒนบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมลงนามบนัทกึความตกลงเพือ่สร้าง
ความร่วมมอืทางวชิาการกบั Faculty of Global Information, 
Chuo University ประเทศญี่ปุ่น

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย 16 สถาบัน 
ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการต่อสู้กับข่าวปลอมและ
พัฒนาหลักสูตร Fake News Fighter

	 เม่่อวันที่	 12	 พัฤศจิักายน	 2563	 รองศาสตราจัารย์ประไพัพิัศ	
มุทิตาเจัริญ	 ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และ
ส่่อสารมวลชน	พัร้อมด้วย	อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธียรสวัสดิ�กิจั	ผู้รักษาการ
แทนในตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติและ
วิเทศสัมพัันธ์	และผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.เซ็ึ่นโจั	นะไก	อาจัารย์ประจํัา
หลักสูตรนานาชาติ	ร่วมพิัธีลงนามบันทก่ความตกลงเพ่่ัอสร้างความร่วมม่อ
ทางวิชาการ	ระหว่างคณะวารสารศาสตร์ฯ	และ	Faculty	of	Global	Information,	
Chuo	University	ประเทศญ่ีปุ่น	การลงนามในครั�งนี�เพ่่ัอเป็นการสร้างความ
ร่วมมอ่ทางด้านวิชาการ	ด้านการวิจััย	ด้านคณาจัารย์และนักศ่กษา

	 เม่่อวันท่ี	28	พัฤศจิักายน	2563	รองศาสตราจัารย์ประไพัพิัศ	
มุทิตาเจัริญ	 ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	และดร.ธนกร	ศรีสุขใส	 ผู้จััดการกองทุนพััฒนาส่่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค	์ร่วมเป็นประธานประกาศเจัตนารมณค์วามร่วม
ม่อในการต่อสู้กับข่าวปลอมและพััฒนาหลกัสูตร	Fake	News	Fighter	กับ
ภาคีเคร่อข่าย	16	สถาบัน	ได้แก่	บมจั.อสมท.จํัากัด	(มหาชน)	สํานักงาน
อาหารและยา	(อย.)	สถาบันบัณฑิตพััฒนบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคําแหง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์	วิทยาลัยนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	มหาวทิยาลัยราชภัฏิพัระนคร	มหาวทิยาลัยราชภัฏิเชียงใหม่	
มหาวิทยาลัยราชภัฏิเชียงราย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏิสุรินทร์	 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏิยะลา	พัร้อมทั�งมีการเปิดตัวหลักสูตร	Fake	News	
Fighter	ท่ีมุ่งสร้างนักตรวจัสอบข่าวปลอม
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัย กับบริษัท Ocean Sky Network 
ผู้พัฒนาเครื่องมือ Social Listening Tool “Mandala”

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ประชมุหารอืกบัคณุสภิุญญา 
กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อต้ัง Cofact Thailand เพือ่ร่วมกนั
ตรวจสอบข่าวลวง

	 เม่่อวันท่ี	21	มิถนุายน	2564	รองศาสตราจัารยกั์ลยกร
วรกุลลัฎีฐานีย์	 คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
รองศาสตราจัารย์ประไพัพิัศ	 มุทิตาเจัริญ	 รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันัธ์	ผู้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.เกศราพัร	ทองพุ่ัมพัฤกษา	
รองคณบดฝ่ีายวิจััย	และอาจัารยพ์ัรรณวด	ีประยงค์	รองคณบดี
ฝ่ายส่่อสารองค์กร	ร่วมหาร่อความร่วมม่อทางวิชาการและ
การวิจััยกับบริษัท	Ocean	Sky	Network	ผู้พััฒนาเคร่่องม่อ	Social	
Listening	Tool	“Mandala”	เพ่่ัอนําระบบดังกล่าวมาใช้ในด้าน
การเรยีนการสอนและการทําวิจััย

	 เม่่อวนัที่	21	มถินุายน	2564	รองศาสตราจัารย์กลัยกร
วรกุลลัฎีฐานีย์	 คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
รองศาสตราจัารย์ประไพัพัิศ	 มุทิตาเจัริญ	 รองคณบดีฝ่าย
วเิทศสมัพันัธ์	ผูช่้วยศาสตราจัารย์	ดร.เกศราพัร	ทองพุ่ัมพัฤกษา	
รองคณบดฝ่ีายวชิาการ	และอาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธยีรสวสัด�ิกจิั
ผู้อาํนวยการโครงการบณัฑติศ่กษา	ร่วมหาร่อกบัคณุสภุญิญา	
กลางณรงค์	 	 ผู้ร่วมก่อตั�ง	 Cofact	 Thailand	 แพัลตฟอร์มที่ทํา
หน้าที่เป็นพั�่นที่เปิดให้ทกุคนช่วยกนัตรวจัสอบข่าวลวง
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย นางสาววีร์สุดา ไฉ่ประเสิรฐกุล 
นกัศึกษาช้ันปีที ่3 ได้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น ณ 
มหาวทิยาลยั Chung-Ang สาธารณรฐัเกาหล ีพร้อมทนุส่งเสรมิ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
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การบริการวิชาการแก่สังคม

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สถานีีวิิทยุุกระจายุเ สียุงมหาวิิทยุาลััยุ

ธรรมศาสตร์ เข้้าร่วิม “โครงการศึกษานีำาร่องการขั้บ

เคล่ั�อนีวิิทยุุกระจายุเสียุงเพ่ื่�อสมดุุลันิีเวิศส่�อ”

	 สถานวิีทยุกระจัายเสยีงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	
เข้าร่วม	“โครงการศ่กษานําร่องการขบัเคล่่อนวทิยกุระจัายเสยีง
เพ่่ัอสมดุลนเิวศส่่อ”	ส่งผลงานสารคดีเสียงเข้าร่วมในโครงการ	
จํัานวน	2	เร่่อง	ได้แก่	สารคดเีร่่องมอญร้องไห้	และสารคดีเร่่อง
เยาวราช	ผลิตโดยนักศก่ษาคณะวารสารศาสตรแ์ละส่่อสาร
มวลชน	ชั�นปทีี่	4	ที่ศ่กษาในรายวิชาการบริหารกิจัการวิทยุ
และโทรทศัน	์(วส.431)	ควบคุมดูแลและใหคํ้าปรก่ษาในการ
ผลิตสารคดีเสียงต้นแบบโดย	รองศาสตราจัารย์	ดร.ศิริมิตร	
ประพัันธธ์รุกจิั	สารคดเีสยีงที่เครอ่ขา่ยพัันธมติรวทิยสุถาบนั
การศ่กษาผลิตถูกนําไปออกอากาศในรายการ	 “เคร่อข่าย
สายตรงวิทยุสถาบัน”	ตลอดเด่อนธันวาคม	พั.ศ.	2563	
	 โดยสถานีวิทยุแห่งจุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจััด
ให้มกีารนาํเสนอและประเมินผลงานโครงการศ่กษานําร่อง
การขับเคล่่อนวิทยุกระจัายเสียงเพ่่ัอสมดุลนิเวศส่่อ	เม่่อวัน
พุัธที่	 18	 พัฤศจิักายน	 2563	ณ	 โรงแรมปทุมวันปริ�นเซึ่ส	
กรุงเทพัมหานคร	ซ่่ึ่งเป็นโครงการศ่กษานาํรอ่งการขับเคล่่อน
เคร่อข่ายวิทยุกระจัายเสียงเพ่่ัอสมดุลนิเวศส่่อ	 ร่วมกับ
กองทุนส่่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	ในการฟ้ืนฟูการนําเสนอ
ส่่อกระจัายเสยีง	(Audio	Art)	ขบัเคล่่อนบทบาทส่่อกระจัายเสยีง
ท่ีสะท้อนความงดงามของเสียงท่ีหลากหลายของท้องถ่ิน	
พััฒนาส่่อเสียงให้เป็นต้นแบบของส่่อกระจัายเสียงท่ีมี
คุณค่าและเกิดสมดุลนิเวศส่่อ	โดยมีสถานีวิทยุสถาบัน
การศ่กษาจัากทั่วประเทศเข้าร่วมในการผลิตสารคดีเสียง
ในโครงการ	พัร้อมกนันี�คณะกรรมการโครงการได้ประเมินผล

โครงการและสารคดีเสียงของสถานีวิทยุที่ส่งผลงานเข้า
ร่วมในโครงการศ่กษานําร่องการขับเคล่่อนเคร่อข่ายวิทยุ
กระจัายเสียงเพ่่ัอสมดุลนิเวศส่่อ
	 สําหรับสารคดทีี่ผลติโดยนกัศ่กษาคณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	ชั�นปีท่ี	4	คณะกรรมการฯ	ได้พิัจัารณา
แล้วตัดสินให้สารคดีเสียง	“เร่่องมอญร้องไห้”	ได้รับรางวัล
ชมเชยจัาก	“โครงการศ่กษานําร่องการขับเคล่่อนวิทยุ
กระจัายเสยีงเพ่่ัอสมดลุนิเวศส่่อ”	พัร้อมเงินรางวลั	5000.-	บาท
สมาชิกทีมผู้ผลิตสารคดีเร่่องมอญร้องไห้	ประกอบด้วย	
นายกตัญญูู	สุวรรณโคตร	นางสาวณัฐมล	โคมลอย	
นางสาวธันย์ชนก	จัันฝาก	และนางสาวมนท์ธภัส	จุัติสุขสันติ�
 สถานีีวิิทยุุกระจายุเสียุงมหาวิิทยุาลััยุ

ธรรมศาสตร์ ร่วิมกับ “สำานัีกธรรมศาสตร์แลัะการเม่อง” 

(สำานัีกงานีราชบัณฑิิตยุสภา) ร่วิมผลิัตรายุการ “บอกเล่ัา

เก้าสิบกับราชบัณฑิิต” เผยุแพื่ร่องค์ควิามร้้ที�ห่ลัากหลัายุ

ส่้ประชาชนี

	 สถานวีทิยุกระจัายเสยีงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	
ร่วมกับ	 “สํานักธรรมศาสตร์และการเม่อง”	 (สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา)	 ผลิตรายการ	 “บอกเล่าเก้าสิบกับราช
บัณฑิต”	 เป็นรายการสนทนา	 ซ่่ึ่งสถานีวิทยุกระจัายเสียง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร	์ได้รับความอนเุคราะหจ์ัากสํานกั
ธรรมศาสตร์และการเม่อง	เชิญคณาจัารย์และนักวิชาการท่ี
มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉัพัาะด้าน	มาถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ประชาชน	 ผู้ท่ีติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจัายเสียง	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ซ่่ึ่งสํานกัธรรมศาสตร์และการเม่อง	
มีภาคีสมาชิกท่ีมากด้วยความรู้และประสบการณ์หลากหลาย	
ทั�งด้านนิติธรรม	การเม่อง	จิัตวิทยา	ภูมิศาสตร์	กฎีหมาย	
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ปรัชญา	 ศาสนา	 การศ่กษา	 การตลาด	 ประวัติศาสตร์	
เป็นต้น	โดยสํานักธรรมศาสตร์และการเม่อง	(สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา)	และสถานีวิทยุกระจัายเสียงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร	์เช่่อวา่การผลกัดนัให้สังคมกา้วหนา้และพัฒันา
ได้อย่างมีคณุภาพั	สังคมจ่ังควรมีความรอบรูใ้นทุกด้านเพ่่ัอ
ร่วมกันเปล่ียนแปลงและพััฒนาสังคมให้ดีย่ิงข่�นไป		
 

	 สําหรับการดาํเนินการผลิตรายการ	“บอกเล่าเก้าสิบ
กับราชบัณฑิต”	 ได้บันท่กเสียงรายการมาต�ังแต่เด่อน	
กุมภาพัันธ์	ถ่ง	เมษายน	2564	และจัะออกอากาศทางสถานี
วิทยกุระจัายเสยีงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	คล่่น	AM981	kHz	
ในวันพัฤหัสบดี	เวลา	11.30	–	12.00	น.	เร่ิมออกอากาศ
เทปแรกในเด่อนกรกฎีาคม	2564
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คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง มธ. จัดโครงการวารสารบริการวิชาการแก่สังคม 
“รายการนัดพบ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ สู่สังคม

	 สถานวิีทยุกระจัายเสยีงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	
ได้ดําเนินการจััดและออกอากาศรายการวทิยุ	“รายการนดัพับ”
มาเป็นปีท่ี	 4	 โดยในปีน�ีได้ดําเนินการภายใต้	 “โครงการ
วารสารบริการวชิาการแก่สงัคม”	ในรูปแบบรายการสนทนา
ความยาว	 30	 นาที	 เขียนบทและดําเนินรายการโดย	
คณาจัารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
เพ่่ัอเผยแพัร่องค์ความรู้	ความเช่ียวชาญ	และประสบการณ์
ของคณาจัารย์และศิษย์เก่าไปสู่ประชาชน	 ออกอากาศทุก
วันจัันทร์	เวลา	19.00	–	19.30	น.	ทางสถานีวิทยุกระจัายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (AM981KHz)	 และทางช่องทาง
ออนไลน์ของสถานี	URL:	http://www.radio981.tu.ac.th/vods/27
	 สาํหรบัในปีน�ีสถานวิีทยกุระจัายเสยีงมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	ได้มีอาจัารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
หลายท่าน	มาร่วมจััดรายการ	เพ่่ัอเผยแพัร่ความรู้	ความเช่ียวชาญ	
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางาน	และการฝ่าวิกฤตโควิด-19	
ทั�งในด้านมุมมองความคิดและการปรับตัวในการทํางานในแต่ละ
สายงาน	อาทิ	งานด้านส่่อสารมวลชน	งานด้านทรพััยากมนษุย์	
และงานด้านการทูต
	 คุณพีัรภัทร	 บุษปะเวศ	 นักการทูตชํานาญการ	
กระทรวงการตา่งประเทศ	มารว่มแลกเปลีย่นมมุมองสําหรบั
การปรับตัวในช่วงโควิด-19	 ว่า	 “เราไม่สามารถคาดเดาได้
ว่าจัะมวิีกฤตเกิดข่�นอีกในอนาคตหร่อไม่	แต่ส่ิงสําคัญ	 ค่อ	
การมีสติและการเตรียมแผนรองรับในยามวิกฤตในยาม
ฉุักเฉิันต่างๆ	 และขอเป็นกําลังใจัให้กับคนที่จัะต้องสู้กับ
ปัญหาต่างๆ”	 ด้านคุณศุภดา	 เศรษฐโท	 ซ่่ึ่งทํางานในด้าน
ทรัพัยากรมนษุย	์ในตาํแหนง่	Supervisor	Career	and	Culture	
Development	 บริษัท	 AP	 Thailand	 ได้มาให้ข้อคิดสําหรับ
การปรับตัวในช่วงโควิด-19	ว่า	“การปรับตัวไม่ว่าเราจัะเจัอ
สถานการณ์ยากเย็นขนาดไหน	 แต่ถ้าเราเรียนรู้กับมันและ
ปรับตัวใหไ้ปตามสถานการณ์น�ันได้	เราก็จัะอยู่รอดในสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไวได้ง่ายข่�น”	อย่างไรกต็ามไม่ว่าการทาํงานใน

รูปแบบใดก็ล้วนแต่ต้องเรียนรู้และพััฒนาส่ิงใหม่ๆ	 อยู่ตลอด
เวลา	เหม่อนกับนิยามท่ีว่า	“การเรียนรู้เป็นส่ิงสําคัญ	เราต้อง
เรียนรู้ในส่ิงใหม่	ทั�งการ	Up-Skill	และ	Re-skill	อยู่เสมอ	เพ่่ัอให้
เรามีทักษะเพ่ิัมเข้ามาสําหรับวันข้างหน้า”	ด้านคุณอรสินี	
อมรโมฬีี	ผู้ประกาศข่าวช่อง	Thai	PBS	ได้ให้มุมมองความคิด
สําหรับการทํางานในฐานะผู้ส่่อข่าวและการทํางานใน
ยุคโควิด-19	 แบบ	 New	 Normal	 ว่า	 “งานส่่อสารมวลชน
เป็นงานท่ีหนัก	 แต่อะไรก็ตามท่ีทําด้วยความรักและความ
เข้าใจัในสาขาวิชาชีพันั�นมันจัะเป็นพ่ั�นฐานสําคัญท่ีทําให้
เราพัร้อมท่ีจัะเรียนรู้และก็รับเก่ียวกับความเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลา”	และคุณพิัชฌ์พัสุภัทร	วงศ์อําไพั	Youtuber	
และ	Video	Content	Producer	NYLON	Thailand	ได้มาร่วม
พูัดคุยและให้ข้อคิดสําหรับการเป็น	Youtuber	และการสร้าง
คอนเทนต์ในส่่อออนไลนว์า่	“เราตอ้งเปิดใจัเรียนรู้ในสิ่งท่ีคดิ
ว่าทําไม่ได้	ถ้าเราก้าวข้ามไปได้	ถ่อว่าเราได้พััฒนาอีกด้าน
ของเรา	และเป็นก้าวท่ีดีท่ีเราจัะได้เร่ิมต้นเรียนรู้และพััฒนา
ศักยภาพัต่อไป”	ซ่่ึ่งหากท่านใดสนใจัรับฟังสามารถติดตาม
ในรายการนัดพับของสถานีวิทยุกระจัายเสียงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
	 ทางสถานีวิทยุกระจัายเสียงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ท่ีสนใจัอยากจัะร่วมฟังประเด็น
ท่ีน่าสนใจัและทันสถานการณ์	 อันจัะนําไปประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน	 และการใช้ชีวิตประจํัาวันได้	
สามารถฟังผ่านรายการวิทยุ	“รายการนัดพับ”	ออกอากาศ
ทุกวนัจัันทร์	เวลา	19.00	–	19.30	น.	ทางสถานีวทิยุกระจัาย
เสียงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(AM981KHz)	และทางช่องทาง
ออนไลน์ของสถานี	URL:http://www.radio981.tu.ac.th/vods/27
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การบริหารจัดการ

1. การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบุคลากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือขอก�าหนด
ต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน”

โครงการเสวนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ�าปี
งบประมาณ 2564

	 เม่่อวันท่ี	18	 ธันวาคม	2563	รองศาสตราจัารย์กัลยกร	
วรกุลลัฎีฐานีย์	 คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
ร่วมเปิดโครงการเสวนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 ประจํัา
ปีงบประมาณ	2564	โดยมีการแนะนําทีมผู้บริหาร	และร่วมหาร่อ
ในประเด็นการดําเนินงานในภาพัรวมของคณะวารสารศาสตรแ์ละ
ส่่อสารมวลชนในปีงบประมาณ	2564	ส่วนช่วงบ่ายมีการชี�แจัง
รายละเอียดการดําเนินงานในภาพัรวมของคณะ	 รวมทั�งการนํา
เสนอแผนปรับปรุงการปฏิิบัติงานและการพััฒนาในแต่ละกลุ่มงาน

	 เม่่อวันท่ี	26	สงิหาคม	2563	คณุธนบดี	
ศรีพัันธุว์งศ์	เลขานกุารคณะวารสารศาสตร์และ
ส่่อสารมวลชน	พัร้อมด้วยบุคลากรสายสนันสนุน
วิชาการ	 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการ	
เร่่อง	 “การเขียนคู่มอ่ปฏิิบติังานเพ่่ัอขอกําหนด
ตําแหน่งท่ีสูงข่�น”

รายงานประจ�าปี 2563 |  7 8



โครงการอบรมสมัมนา เร่ือง “PDCA หัวใจส�าคัญของการปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ง”

	 เม่่อวันที่	 14	 พัฤษภาคม	 2564	 บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ	 คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	 ร่วมโครงการอบรม
สัมมนา	 เร่่อง	 “PDCA	 หัวใจัสําคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเน่่อง”	
พัร้อมรบัฟังการบรรยายเร่่อง	การบริหารโครงการ	กิจักรรม	และการเขียน
Action	Plan	ตามกระบวนการ	PDCA	เพ่่ัอให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้มีแผนการปฏิิบัติงานและเป้าหมายท่ีชัดเจัน	ก่อให้เกิด
ผลลัพัธ์และผลสัมฤทธิ�ท่ีดี	รวมทั�งชี�แจังเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิิบัติงานเพ่่ัอเล่่อนค่าจ้ัาง	ประจํัาปีงบประมาณ	2565	โดยได้รับเกยีรติจัาก
คุณธนบดี	ศรีพัันธ์ุวงศ์	เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	
เป็นวิทยากรบรรยาย
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โครงการอบรม หัวข้อ “การเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams”

โครงการอบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
การจัดการภัยพิบัติและการจลาจล”

	 เม่่อวันท่ี	 14	 มกราคม	 2564	 อาจัารย์	 ดร.ดวงแก้ว	
เธียรสวัสดิ�กิจั	ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศ่กษา	เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ	 “การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม	Microsoft	 Teams”	 ให้กับคณาจัารย์ในคณะ	 โดยมี
หัวข้ออบรม	อาทิ	การแนะนําโปรแกรมและการใช้งานเบ่�องต้น	
การนัดหมายการเรียนการสอนล่วงหน้า	การสร้างห้องเรียนและ
จััดการห้องเรียน	การใช้เคร่่องม่อในโปรแกรม	Microsoft	Teams	
และการจััดการข้อมูลต่างๆ	รวมทั�งมีการถาม-ตอบ	เก่ียวกับการ
ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวอีกด้วย

	 เม่่อวนัที่	11	กนัยายน	2564	คณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	 จััดโครงการอบรมเร่่อง	 “การป้องกัน
และระงบัอคัคภียั	การจัดัการภยัพับิตัแิละการจัลาจัล”	ณ	
ห้องประชุมเกษม	 ศิริสัมพัันธ์	 ช�ัน	 4	 คณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	
โดยได้รบัเกยีรติจัาก	คณุบญุทพิัย์	สงัข์ปิด	และคณุณภทัร	
ลอยเมฆ	 วิทยากรและครูฝึกด้านการฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย	 จัากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
เทศบาลเมอ่งท่าโขลง
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โครงการปลกูต้นไม้เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. 
ศูนย์รังสิต

คณะวารสารศาสตร์ฯ ด�าเนนิการจดัซือ้ไม้ดอกและไม้ประดบัเพือ่
ทดแทนของเดมิทีเ่สือ่มโทรมบรเิวณอาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ 
ท่าพระจนัทร์

คณะวารสารศาสตร์ฯ ด�าเนินการฉีดพ่น
น�า้ยาฆ่าเชือ้ COVID-19 บรเิวณพืน้ทีอ่าคาร
ปฏบิตักิารสือ่สารมวลชน และอาคารคณะ
วารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รงัสิต 

2.  การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
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3.  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมสบืสานประเพณไีทย จดังาน
สรงน�า้พระเนือ่งในวันสงกรานต์ 2564

	 รองศาสตราจัารย์กลัยกร	วรกลุลฎัีฐานยี์	คณบดี
คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	 พัร้อมด้วยผู้บริหาร	
คณาจัารย์และเจั้าหน้าที่	 ร ่วมสรงนํ�าพัระ	 เน่่องในวัน
สงกรานต์	ประจัาํปี	2564
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4. งบประมาณปี 2563 และ 2564

	 คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	 ได้มีการจััดสรร
งบประมาณรายจัา่ยจัากรายได้หน่วยงาน	เพ่่ัอใชสํ้าหรบัดําเนินงาน
ดา้นจััดการเรียนการสอน	การวจิัยั	การสรา้งเครอ่ขา่ยความรว่มมอ่	
การบริการวิชาการแก่สังคม	 และการบริหารจััดการต่างๆ	 โดยใน
ปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	คณะวารสารศาสตรแ์ละส่่อสารมวลชน	
มีรายจ่ัายเป็นจัาํนวนเงิน	 63,528,575.21	 บาท	 โดยจัาํแนกตาม
ยุทธศาสตร์ตา่งๆ	ดังนี�

1.	 สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ	GREATS	เป็นจัาํนวนเงนิ	
37,911,165.75	บาท	คิดเป็นร้อยละ	59.68	ของ
รายจัา่ยจัรงิทั�งหมด

2.	 สร้างสรรค์งานวิจััยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในเชิงพััฒนาต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก	เป็นจัาํนวนเงนิ	3,191,600.-	บาท	คิดเปน็
รอ้ยละ	5.02	ของรายจัา่ยจัรงิทั�งหมด

3.	 สร้างเคร่อข่ายความเป็นนานาชาติและเคร่อข่าย
ความร่วมม่อทั�งภายในและภายนอกประเทศ	
เป็นจัํานวนเงิน	63,385.-	บาท	คิดเปน็รอ้ยละ	0.10	
ของรายจัา่ยจัรงิทั�งหมด

4.	 มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่่ัอประชาชนท่ีให้
บริการวิชาการและบริการสุขภาพัท่ีได้มาตรฐาน
สากล	เป็นจัาํนวนเงนิ	48,000.-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	
0.08	ของรายจัา่ยจัรงิทั�งหมด

5.	 มุง่สู่ความมั่นคงและยั่งยน่	ด้วยการบริหารจัดัการท่ี
ทันสมยั	เปน็จัาํนวนเงนิ	22,314,424.46	บาท	คิดเปน็
รอ้ยละ	35.12	ของรายจัา่ยจัรงิทั�งหมด
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สร้างบณัฑติ
ที่มคีณุลกัษณะ	GREATS

สร้างเคร่อข่ายความเป็น
นานาชาติและเคร่อข ่าย
ความร่วมม่อท�ังภายในและ
ภายนอก

สร ้ า งสรรค ์ งานวิจัั ยและ
นวัตกรรมที่ก ่อให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพััฒนาต่อ
สงัคมไทยและสงัคมโลก

มุ ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัย
เพั่่ อประชาชนที่ ให ้ บ ริ ก า ร
วิชาการและบริการสุขภาพัที่ได้
มาตรฐานสากล

มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งย่น
ด้วยการบรหิารจัดัการที่ทนัสมยั

35.12%

0.10%

0.08%

59.68%

5.02%

แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริง 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 

ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563
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	 สาํหรบัในปีงบประมาณ	พั.ศ.	 2564	 คณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	ได้จัดัสรรงบประมาณรายจ่ัายจัากรายได้หน่วยงาน	
เป็นจัาํนวนเงนิ	64,067,800.-	บาท	เพั่่อใช้ในการบรหิารจััดการตาม
ยทุธศาสตร์ต่างๆ	ดงัน�ี

1.	 สร้างบณัฑิตท่ีมคุีณลักษณะ	GREATS	เป็นจัาํนวนเงนิ	
33,124,600.-	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 51.70	 ของ
งบประมาณทั�งหมด

2.	 สร้างสรรค์งานวิจััยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชงิพัฒันาต่อสังคมไทยและสงัคมโลก	
เป็นจัาํนวนเงนิ	2,000,000.-	บาท	คิดเปน็รอ้ยละ	3.12	
ของงบประมาณทั�งหมด

3.	 สร้างเคร่อข่ายความเป็นนานาชาติและเคร่อข่าย
ความร่วมม่อทั�งภายในและภายนอกประเทศ	
เป็นจํัานวนเงนิ	1,105,000.-	บาท	คิดเปน็รอ้ยละ	1.73	
ของงบประมาณทั�งหมด

4.	 มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่่ัอประชาชนท่ีให้
บริการวิชาการและบริการสุขภาพัท่ีได้มาตรฐาน
สากล	เป็นจํัานวนเงนิ	282,000.-	บาท	คดิเป็นร้อยละ	
0.44	ของงบประมาณทั�งหมด

5.	 มุง่สู่ความมั่นคงและยั่งยน่	ด้วยการบริหารจัดัการท่ี
ทันสมยั	เปน็จัาํนวนเงนิ	27,556,200.-	บาท	คิดเปน็
รอ้ยละ	43.01	ของงบประมาณทั�งหมด
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สร้างบณัฑติ
ที่มคีณุลกัษณะ	GREATS

สร้างเคร่อข่ายความเป็น
นานาชาติและเคร่อข ่าย
ความร่วมม่อท�ังภายในและ
ภายนอก

สร ้ า งสรรค ์ งานวิจัั ยและ
นวัตกรรมที่ก ่อให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพััฒนาต่อ
สงัคมไทยและสงัคมโลก

มุ ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัย
เพั่่ อประชาชนที่ ไ ด ้ บ ริ ก า ร
วิชาการและบริการสุขภาพัที่ได้
มาตรฐานสากล

มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งย่น
ด้วยการบรหิารจัดัการที่ทนัสมยั

43.01%

1.73%

0.44%

51.70%

3.12%

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564
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5. การประกันคุณภาพนักศึกษา

6. กิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร

วารสารศาสตรบณัฑติ

วารสารศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาส่่อสารมวลชน	(MA)

วารสารศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจัดัการการส่่อสารองค์กร	

(MCM)

เฉัลี่ยรวม

วารสารศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาส่่อศก่ษา	(BJM)

วารสารศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารส่่อสารมวลชน	(MCA)

ปรชัญาดษุฎีบีณัฑติ	สาขาวชิาส่่อสารวทิยา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562

ระดับ

ดี

ดมีาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

คะแนนเฉลี่ย

3.93

4.04

3.50

3.80

3.98

3.43

3.93

คณะวารสารศาสตร์ฯ จดัโครงการอบรม เรือ่ง “การท�าความ
เข้าใจการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx)”

	 เม่่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2563	 รองศาสตราจัารย์ปัทมา	
สวุรรณภกัด	ีผูร้กัษาการแทนในตําแหน่งคณบดคีณะวารสารศาสตร์
และส่่อสารมวลชน	 พัร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน	 เข้าร่วม
โครงการอบรม	 เร่่อง	 “การทําความเข้าใจัการตรวจัประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพัการศก่ษาเพั่่อการดาํเนนิงานที่เป็นเลศิ	(EdPEx)”
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คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการ
ศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) 
ประจ�าปีการศึกษา 2562

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน�า
องค์กรและการก�าหนดกลยทุธ์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศกึษา
เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

	 เม่่ อวันที่ 	 9 	 พัฤศจัิกายน	 2563	
คณะผู ้บริหาร	 คณาจัารย์และเจั้าหน้าที่คณะ
วารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	เข้ารบัการตรวจั
ประเมินคุณภาพัตามเกณฑ์คุณภาพัการศ่กษา
เพั่่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 ประจัําปี
การศก่ษา	2562

	 เม่่อวันท่ี	22	มิถุนายน	2564	คณะผู้บริหาร	หัวหน้างาน	
ผู้ปฏิิบัติงานด้านการพััฒนาคุณภาพัการศ่กษา		ร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิิบัติการการนําองค์กรและการกําหนดกลยุทธ์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพั
การศ่กษาเพ่่ัอการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ	(EdPEx)
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	 สําหรับในปีการศ่กษา	2564	คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน	ได้จััดทําแผนปฏิิบัติงานเพ่่ัอรองรับการจััด
การเรยีนการสอน	การวจิัยั	การสร้างเครอ่ข่ายความร่วมมอ่	การบรกิารวชิาการแก่สงัคม	และการบรหิารจัดัการของคณะ	
โดยจัาํแนกตามยทุธศาสตร์	ดงัน�ี

	 •	โครงการความรว่มม่อกบัองคก์รท่ีเป็นผู้ประกอบการสงัคมดา้นส่่อสารมวลชนเพ่่ัอเป็นเคร่อขา่ยในการพััฒนา
	 		ด้านองค์ความรู้	การวิจััย	การเรียนการสอนในรายวิชา	การฝึกงานของนักศ่กษา	ตลอดจันการอบรมและ
	 		สัมมนา
	 •	โครงการการจัดัการเรยีนการสอนในรายวชิากบัเครอ่ข่ายสถาบนัส่่อสารมวลชนท�ังในประเทศหรอ่ต่างประเทศ
	 		เพั่่อบูรณาการความรู้ด้านวชิาการและวชิาชีพั
	 •	โครงการอบรมท่ีมุ่งเน้นการเป็นสตาร์ทอัพั	(Start	Up)	ดา้นส่่อสารมวลชนท่ีมแีนวคิดการประกอบการเพ่่ัอสังคม
	 •	โครงการส่งเสรมิและพัฒันากจิักรรมด้านวชิาการ	เช่น
	 	 -	โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้บคุลากรสายวชิาการ	(KM)
	 	 -	โครงการพัฒันาการเรยีนการสอนสู่ระบบ	E-Learning
	 •	จัดัหาชดุเพัิ่มประสทิธภิาพัการเรยีนการสอน	ระบบออนไลน์

	 •	โครงการอบรมการตพีัมิพั์งานวจิัยัในฐาน	Scopus
	 •	โครงการความร่วมมอ่กบัองค์กรด้าน	Social	Listening	และ	Analytic	Tools	ท�ังในประเทศหร่อต่างประเทศ
	 •	จัดัหาโปรแกรมการวเิคราะห์ข้อมูลด้านการวจิัยัข�ันสูงสาํหรบัการเรยีนการสอนและงานวิจัยั
	 •	จััดหาชุดเก็บข้อมูลด้านการวจัิัยและวเิคราะห์ประมวลผล	เพ่่ัอการเก็บข้อมูลออนไลน์ของนักศก่ษาและอาจัารย์

แผนการด�าเนินงานในอนาคต

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS ได้แก่

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
     สังคมไทยและสังคมโลก ได้แก่
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	 •	โครงการเสยีงอาสา
	 •	โครงการคณะวารสารฯ	บรกิารสงัคม	:	หนงัสามญัประจัาํบ้าน
	 •	โครงการรณรงค์ส่่อกบัเดก็
	 •	โครงการวารสารบรกิารวชิาการแก่สงัคม
	 •	รายการวทิยจุัากสถานวีทิยกุระจัายเสยีงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เช่น	รายการบอกเล่าเก้าสบิราชบณัฑติ	
	 		รายการนดัพับ	เป็นต้น

	 •	โครงการอบรมความรู้	ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเพัิ่มประสิทธิภาพัในการทํางานและการปรับตัวในการทํางาน
	 		ในองค์กรแกค่ณาจัารย์และเจ้ัาหน้าท่ี
	 •	โครงการพัฒันาบคุลากรของคณะ
	 •	โครงการนาํระบบเทคโนโลยมีาใช้เพั่่อการบรหิารจัดัการภายในคณะให้มปีระสทิธภิาพัมาใช้
	 •	โครงการพัฒันาเวบ็ไซึ่ต์คณะวารสารศาสตร์และส่่อสารมวลชน
	 •	โครงการประหยดัพัลงังานและอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม
	 •	โครงการบรหิารความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพัแวดล้อมในการทาํงานของคณะ
	 •	โครงการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและประเพัณไีทย
	 •	จัดัหาชดุประชมุระบบวดิโีอคอนเฟอเรนซึ่์ห้องประชมุ

	 •	โครงการความร่วมม่อกิจักรรมทางวิชาการ	หร่อวิจััย	กับกลุ่มเคร่อข่ายสถาบัน	การศ่กษาทั�งในประเทศ
	 		หร่อต่างประเทศ	เช่น	
	 	 -	การสร้างเครอ่ข่ายกบัสถาบนัการศ่กษาต่างชาตแิละหน่วยงานต่างประเทศ	เช่น	Faculty	of	Social	
	 	 		and	Political	Sciences,	Universitas	Gadjah	Mada,	Yogyakarta	Indonesia	และ	School	of	Journalism	
	 	 		and	Media	Studies	at	San	Diego	State	University
	 	 -	กจิักรรมแลกเปลี่ยนนกัศ่กษาด้านส่่อสารมวลชนในต่างประเทศ
	 	 -	โครงการความร่วมมอ่กิจักรรมทางวชิาการหร่อวจิัยักบัหน่วยงานต่างประเทศ
	 •	โครงการความร่วมม่อกิจักรรมทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ	เช่น	สมาพัันธ์สมาคมวิชาชีพัวิทยุ
	 			กระจัายเสียงและวิทยุโทรทศัน	์กองทุนพัฒันาส่่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
	 •	โครงการ	Visiting	Professor

4. มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ได้แก่

5. มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย ได้แก่

3. สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
     ได้แก่
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คณะกรรมการจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีการศึกษา 2563

คณบดุีคณะวิารสารศาสตร์แลัะส่�อสารมวิลัชนี  ที่ปรก่ษา

(รองศาสตราจัารย์กลัยกร	วรกลุลัฎีฐานยี์)  

รองคณบดุีฝ่ายุส่�อสารองค์กร     ประธานกรรมการ

(อาจัารย์พัรรณวด	ีประยงค์)	 	 	 	

ผู้ช่วยศาสตราจัารย์อรุุพังศ์		รกัษาสตัย์	 	 	 กรรมการ

อาจัารย์	ดร.คนัธริา		ฉัายาวงศ์	 	 	 	 กรรมการ

อาจัารย์ถมทอง		ทองนอก	 	 	 	 กรรมการ

เลัข้านีุการคณะวิารสารศาสตร์แลัะส่�อสารมวิลัชนี   กรรมการ

(นายธนบดี		ศรีพันัธุ์วงศ์)	 	 	 	

นางปิยาพัชัร		คนชม	 	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวจัฑุารตัน์		กลิ่นค้างพัลู	 	 	 	 กรรมการ

นางสาวเพัญ็พักัตร์		สนุทรกิจัจัารกัษา	 	 	 กรรมการ

นางสาวพัรพัรรณ		สขุน้อย			 	 	 	 กรรมการ

นางสาวนนัท์นภสั		บญุเลศิ	 	 	 	 กรรมการ

นายศราวธุ		พั่่งเถ่่อน	 	 	 	 	 กรรมการ

นางสาววราภรณ์		หวงัคุ้มกลาง	 	 	 	 กรรมการ

นายอเุทน		หน่อคาํ		 	 	 	 	 กรรมการและเลขานกุาร

นายณฐัพังศ์	อนดุษิย์			 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร

นางสาวจัารณุี		สขุสม		 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร






