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สารจากอธิการบดี
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาคณะวารสารศาสตร์
และสื่่�อสารมวลชน ได้้มีีการพััฒนาทางด้้านวิิชาการ
งานวิิจััย การบริิการวิิชาการแก่่สัังคม ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับยุุทธศาสตร์์ของมหาวิิทยาลััยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ยัังคงแพร่่ระบาดในหลาย
พื้้�นที่่�ของประเทศไทย ดิิฉัันขอชื่่�นชมการทํํางานของ
คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน ที่่�มีีการสํํารวจ
และคิิดค้้นนํําเทคโนโลยีีต่า่ งๆ ที่่�มีีความทัันสมััยมาปรัับ
ใช้้ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ทั้้�งในด้้าน
การเรีียนการสอน การสอบ ตลอดจนการปฏิิบััติิงาน
ภายในที่่�พััก (Work From Home) ในรููปแบบออนไลน์์
โดยดํํ า เนิิ น การเป็็ น ไปตามประกาศมหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์อย่่างดีียิ่่�ง
ดิิฉัันจึึงขอฝากให้้คณะวารสารศาสตร์์และ
สื่่�อสารมวลชน สํํารวจหรืือคิิดค้้นเทคโนโลยีีเพิ่่�มเติิม
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เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้้านสื่่�อและการสื่่�อสารให้้แก่่
สัังคม ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรค COVID-19
และดํําเนิินงานด้้านการส่่งเสริิมการวิิจัยั ของคณาจารย์์
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายในการขัับเคลื่่�อนและพััฒนา
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์สู่่�การเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้น� นํํา
ในระดับนานาชาติ
ในนามของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ดิิฉััน
ขอขอบคุุณคณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
ที่่�สร้้ า งชื่่� อ เสีี ย ง และพัั ฒ นาให้้ กัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์โดยตลอด ขออวยพรให้้ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์
เจ้้าหน้้าที่่� นัักศึึกษา และศิิษย์์เก่่าคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่� อ สารมวลชน ประสบความสํํ า เร็็ จ และเจริิ ญ
ก้้าวหน้้ายิ่่�งขึ้้�นไป

สารจากคณบดี
รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน ในปีีนี้้�
ครบรอบ 67 ปีีแห่่งการก่่อตั้้�ง แม้้ว่า่ จะอยู่่�ในสถานการณ์์
ที่่�ยากลำำ�บากต่่อการเรีียนการสอน และการดำำ�เนิินงาน
ด้้านต่่างๆ ในปีีที่่�ผ่่านมา คณะวารสารศาสตร์์และ
สื่่อ� สารมวลชน ก็็ยังั คงพยายามบริิหาร จััดการการเรีียน
การสอน งานวิิชาการด้้านต่่างๆ ให้้อย่่างดีีที่่�สุุดภายใต้้
ข้้อจำำ�กััดที่่�มีี ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการทุุกอย่่างลุุล่่วงไปได้้
มีีการปรัับรููปแบบการปฏิิบัติั กิ าร โดยการนำำ�เทคโนโลยีี
มาปรัับใช้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านการเรีียนการสอน การสอบ
การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ รวมถึึงการปฏิิบัติั งิ านภายในที่่�พักั
(Work From Home) ของบุุคลากรของคณะฯ ให้้อยู่่�ใน
รููปแบบออนไลน์์ เพื่่อ� เป็็นการลดความหนาแน่่นและลด
โอกาสเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อของบุุคลากรและนัักศึึกษา
ที่่�ต้้องเดิินทางมาปฏิิบัติั งิ าน หรืือดำำ�เนิินกิิจกรรมในด้้าน
ต่่างๆ ภายในมหาวิิทยาลััย นัับได้้ว่า่ เป็็นความท้้าทาย
ใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้น�

คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน ยัังคง
ยึึดแนวทางการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์
หลัักของคณะฯ และมหาวิิทยาลััย ให้้ครอบคลุุมทุุกด้้าน
ทั้้�งในเรื่่�องการเรีียน การสอน การวิิจััย การบริิหารงาน
การพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร คงไว้้ซึ่�่งการเป็็น
สถาบัันชั้้�นแนวหน้้าด้้านการผลิิตนัักวิิชาชีีพและงาน
วิิ จัั ย ด้้ า นวารสารศาสตร์์ แ ละการสื่่� อ สาร อัั น เป็็ นที่่�
ยอมรัับทั้้�งระดัับชาติิและนานาชาติิ
ในโอกาสนี้้� ขอขอบพระคุุณทุุกท่่านที่่�เสีียสละ
เวลา ทุ่่�มเททั้้�งแรงกายแรงใจ  เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาคณะ
วารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน ให้้มีีความราบรื่่�น
เรีียบร้้อยและมีีประสิิทธิิภาพ ท่่ามกลางสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ที่่�กำำ�ลัังแพร่่ระบาด
อยู่่� ณ ตอนนี้้�
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สารจากนายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์
นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
มี ห น้ า ที่ ใ นการผลิ ต บุ ค ลากรคุ ณ ภาพให้ กั บ วงการ
สื่อสารมวลชน สิ่งท้าทายกับคณาจารย์ ผู้บริหารคณะ
คือ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เร็วขึ้น และเหตุการณ์
ใหม่ๆ ทีส่ ร้างปัจจยั ของการสือ่ สารให้ซบั ซ้อนขึ้น จนงาน
วิชาการอาจตามไม่ทนั
ในขณะที่เทคโนโลยีท�ำให้การสื่อสารง่ายขึ้น
และทุกคนเป็นเจ้าของสื่อได้ แต่การจะสื่อสารให้มี
อิทธิพลกับผูร้ บั สือ่ กลับยากขึ้น การสร้างคอนเทนต์ตาม
รููปแบบนัักวารสารศาสตร์์ที่่�เรีียนมาอาจไม่่ถูกู ใจคนรัับสื่่อ�
และอาจไม่่ถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย ทฤษฎีีการสื่่�อสารต้้อง
เปลี่่�ยนตามสถานการณ์์ ตามกลุ่่�มเป้้าหมาย และตาม
รููปแบบของแพลตฟอร์์ม
เราอยู่่�ในยุุคที่่�มีีการรัับสื่่อ� หลากหลาย ทั้้�งสื่่อ� ที่่�
มีีการควบคุุมและไม่่มีกี ารควบคุุม ทั้้�งในประเทศและนอก
ประเทศ สิ่่�งหนึ่่ง� ที่่�คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน
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จะสอนนัักศึึกษาทุุกคนคืือ ความรัับผิิดชอบต่่อทุุกสาร
ที่่�เราสื่่� อ ออกไป ไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ นงานข่่ า ว งานโฆษณา
งานประชาสััมพัันธ์์ หรืืองานบัันเทิิง ต้้องอยู่่�ในกรอบของ
กฏหมายและมีีจรรยาบรรณ ไม่่สื่อ่� สารสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้สังั คม
เสื่่อ� มถอย ไม่่สื่อ่� สาร Fake News โดยไม่่ตรวจสอบก่่อน
ไม่่สื่่�อสารคอนเทนต์์ที่่�ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� ไม่่ลอกเลีียนงาน
ของผู้้�อื่น่� โดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต ที่่�สำำ�คััญนัักสื่่อ� สารมวลชน
ต้้องมีีใจที่่�เปิิดกว้้าง พร้้อมรัับความคิิดเห็็นและการวิิจารณ์์
ที่่�หลากหลาย
สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ พร้อมให้
ความร่่วมมืือในฐานะศิิษย์์เก่่า ในการพััฒนาบุุคลากร
จากคณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน ให้้เป็็นนััก
สื่่�อสารมืืออาชีีพ  ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องการฝึึกอบรม การ
ฝึึกงาน การดููงาน และการเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่อ�
บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามเจตนารมณ์์ของคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่�อสารมวลชนสืืบต่่อไป

สารจากประธานคณะกรรมการนักศึกษา กนวส.
นายชนาภิวัฒน์ โสดา
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

“เสรีีภาพสื่่�อ คืือ เสรีีภาพของประชาชน”
คำำ�กล่่าวนี้้�เป็็นจริิงและมีีความสำำ�คััญเสมอ ตราบใด
ที่่�เสรีีภาพเกิิดขึ้้�นแก่่สื่่�อ ก็็ย่่อมเกิิดขึ้้�นแก่่ประชาชน
ด้้วยเช่่นกััน ในสภาวะที่่�เกิิดเรื่่�องราวต่่างๆ ขึ้้�นภายใน
สัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องการเมืือง การระบาดของไวรััส
COVID-19 ประชาชนย่่อมมีีเสรีีภาพในการแสดงความ
คิิดเห็็น วิิพากษ์์วิิจารณ์์เรื่่�องราวต่่างๆ ได้้เช่่นเดีียวกััน
กัับสื่่�อ โดยที่่�สื่่�อต้้องเป็็นผู้้�ที่่�คอยกระจายข้้อมููลข่่าวสาร
ให้้กัับประชาชนได้้ทราบและได้้ตระหนัักถึึงเรื่่�องราว
ที่่�เกิิดขึ้้�น สื่่�อต้้องทำำ�หน้้าที่่�โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักจริิยธรรม
และจรรยาบรรณ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�คณะวารสารศาสตร์์และ
สื่่อ� สารมวลชนปลููกฝัังและหล่่อหลอมให้้นักั ศึึกษายึึดถืือ
ไว้้อยู่่�เสมอ เพื่่�อจะได้้เติิบโตเป็็นนัักสื่่�อสารมวลชนที่่�มีี
คุุณภาพให้้กัับสัังคมในอนาคต
นอกจากนี้  คณะกรรมการนักศึกษาคณะ
วารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชนยั ง ส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์การท�ำงานจริงผ่านการท�ำ

กิิจกรรมที่่�จัดั ขึ้้น� ภายในคณะ โดยเฉพาะการจััดสััมมนา
ความรู้้�ด้้านการสื่่�อสารมวลชนในประเด็็นสัังคมที่่�กำำ�ลััง
ได้้ รัั บ ความสนใจ ดููแลและเป็็นตััวกลางคอยสื่่�อสาร
ระหว่่างนัักศึึกษากัับทางคณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สาร
มวลชน เพื่่อ� ให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้ง� ไว้้ ซึ่่ง� เป็็นส่่วน
สำำ�คััญที่่�ช่่วยสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างนัักศึึกษา
คณาจารย์์และบุุคลากรภายในคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่�อสารมวลชน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน ขอขอบพระคุณคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาทุกท่าน ทีร่ ว่ มกันช่วยเหลือผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายด้าน ทั้งในด้าน
วิชาการ ให้ความร่วมมือในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางเราหวังว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะช่วยพัฒนาให้
นักศึกษาจบไปเป็นผู้ทมี่ คี วามตระหนักรู้ต่อเรือ่ งราวใน
สังคมและสร้างคุณประโยชน์สืบต่อไปได้
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ประวัติ
คณะ
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วิสัยทัศน์ของคณะ

สถาบันการศึกษา
ด้านการสื่อสารเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
(JC Next Era : Communication School
for Sustainable Society)

พันธกิจของคณะ

1

จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

2

สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เชิงบูรณาการ

3

ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

4

ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมปิ ัญญา
ส่งเสริมและพัฒนาปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติคณะ
คณะวารสารศาสตร์์ แ ละสื่่� อ สารมวลชน
ก่่ อ ตั้้� ง ขึ้้� น เมื่่� อ ปีี  พ .ศ. 2497 เริ่่� ม จากการเป็็ น แผนก
วารสารศาสตร์์  สัั ง กัั ด คณะสัั ง คมสงเคราะห์์ ศ าสตร์์
โดยเป็็นสถาบัันการศึึกษาแห่่งแรกในประเทศไทยที่่�เปิิด
สอนวิิชาสาขาวารสารศาสตร์์ในระดัับปริิญญาตรีี ในปีี
พ.ศ. 2509 สภามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ได้้อนุุมััติิให้้
คณะสัังคมสงเคราะห์์ศาสตร์์ เปิิดการศึึกษาวิิชาการ
หนัังสืือพิิมพ์์ ภาคค่ำำ��ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมวิิทยฐานะ
ของนัักหนัังสืือพิิมพ์์อาชีีพให้้สููงขึ้้�น รวมทั้้�งพััฒนาการ
สื่่�อสารมวลชนทางด้้านหนัังสืือพิิมพ์์ และขยายบริิการ
การศึึกษาให้้กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้น� โดยมีีหลัักสููตรการศึึกษา 3 ปีี
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2512 มีีการปรัับปรุุงการศึึกษาภาคค่ำำ��
ของแผนกวารสารศาสตร์์ใหม่่ โดยระงัับการรัับสมััครเข้้า
ศึึกษาวิิชาการหนัังสืือพิิมพ์์ ภาคค่ำำ�� และเปิิดสอนระดัับ
ปริิญญาตรีีแทน ในปีีการศึึกษา 2512 โดยใช้้เวลาในการ
ศึึกษา 6 ปีี
และจวบจนถึึงปีี พ.ศ. 2513 การศึึกษาในด้้าน
วารสารศาสตร์์ได้้เจริิญก้้าวหน้้ามาเป็็นลำำ�ดัับ จึึงได้้มีี
การยกฐานะแผนกวารสารศาสตร์์ขึ้้�นมาเป็็นแผนกอิิสระ
วารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน และในปีี พ.ศ. 2522
การศึึกษาในสาขาวิิชาสื่่�อสารมวลชนได้้เจริิญก้้าวหน้้า
และขยายตััวขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว จึึงได้้ มีี ก ารขอยกฐานะ
แผนกอิิสระวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชนขึ้้�นเป็็น
“คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน” ในมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ เป็็นต้้นมา คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน
ได้้มีีการเปิิดหลัักสููตรและพััฒนาการเรีียนการสอนให้้มีี
ความทัันสมััยเพื่่อ� รองรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสื่่อ� และ
การสื่่�อสารตลอดเวลา ดัังนี้้�
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ปี พ.ศ.

เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)

ปี พ.ศ.

เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

ปี พ.ศ.

เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเป็น สาขาวิชาสื่อสารวิทยา เมื่อปีการศึกษา 2559

ปี พ.ศ.

เปิิดหลัักสููตรการศึึกษาระดัับปริิญญาโท สาขาวิิชาการสื่่�อสารภาครััฐและเอกชน (MCM)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาวิชาการจัดการสือ่ สารภาครัฐและเอกชน
และในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

ปี พ.ศ.

เปิิดการสอนระดัับปริิญญาตรีี หลัักสููตรวารสารศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาสื่่�อมวลชนศึึกษา
(ภาคภาษาอัังกฤษ) (B.J.M.) และในปีี พ.ศ. 2561 ได้้ปรัับปรุุงหลัักสููตรเป็็น หลัักสููตรวารสารศาสตร
บััณฑิิต สาขาวิิชาสื่่�อศึึกษา (หลัักสููตรนานาชาติิ)

2525
2541
2542
2543
2549

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมีการ
พัฒนาในด้านการเรียนการสอน วิชาการ
และการวิ จั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สังคม ทั้งในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องปฏิบตั กิ าร การผลิตผลงานทางวิชาการ
และวิจัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถาบัน
การศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูส่ งั คม
ต่อไป
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โครงสร้าง
องค์กร
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โครงสร้างการบริหาร
อธิการบดี
คณบดี

กรรมการประจ�ำคณะ

รองคณบดีี
ฝ่่ายบริิหาร
และวางแผน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองคณบดีี
ฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพ
การศึึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้อ�ำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
• โครงการปริญญาเอก
• โครงการปริญญาโท (MA, MCA, MCM)
ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ

ผู้อ�ำนวยการ
บริหารโครงการ
บริการสังคม

สถานีีวิิทยุุ
กระจายเสีียง มธ.

ส�ำนักงาน
เลขานุการคณะ

กลุ่่�มวิิชา
หลัักสููตร
ปริิญญาตรีี
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• งานบริหารและธุรการ
• งานบริการการศึกษา
และวิชาการ

• กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
• กลุม
่ วิชาวารสารศาสตร์
• กลุม
่ วิชาวิทยุและโทรทัศน์

• งานคลังและพัสดุ
• งานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

• กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร
• กลุม
่ วิชาโฆษณา
• กลุม
่ วิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน

ส�ำนักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณบดี
สถานีวิทยุ มธ.
เลขานุุการคณะ

งานบริหาร
และธุรการ

• หมวดสารบรรณ
• หมวดสื่อสารองค์กร
• หมวดอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

• หมวดบริหารงานบุคคล
• หมวดวิเคราะห์นโยบายและแผน
และงบประมาณ

งานบริการ
การศึกษา
และวิชาการ

• หมวดปริิญญาตรีีและการนัักศึึกษา
• หมวดบััณฑิิตศึึกษา
• หมวดพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
• หมวดวิิชาการและวิิจััย

• หมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการ
สาธารณะ
• โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

งานคลังและพัสดุ

• หมวดการเงิน
• หมวดบัญชี
• หมวดจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ

• หมวดบริหารงานพัสดุ
• หมวดวิเคราะห์และวางแผน
กลยุทธ์การบริหารการเงิน

งานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

• หมวดส่งเสริมและผลิตสื่อ
โสตทัศน์
• หมวดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

• หมวดเทคนิควิศวกรรม
• หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายนาม
ผู้บริหาร
และบุคลากร
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รายนามคณบดี
อาจารย์ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

2514 – 2517

2529 – 2531

รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ

ศาสตราจารย์ ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก

รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ศาสตราจารย์สุธี นาทวรทัต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ เมธีกุล

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

2526 – 2527

2537 – 2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ปัญญาลักษณ์

รองศาสตราจารย์ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

(หัวหน้าแผนกอิสระ)

(หัวหน้าแผนกอิสระ)

2517 – 2522

2522 – 2526
(รักษาการในตําแหน่งคณบดี)

2527 – 2529
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2531 – 2534

2534 – 2537

2540 – 2546

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญญา เชรษฐา

รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี

(ผู้รักษาการแทนในต�ำแหน่งคณบดี)
ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ

2546 – 2549

19 พ.ค. 2563 – 7 ก.ย. 2563

(ผู้รักษาการแทนในต�ำแหน่งคณบดี)
ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช

รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

2549 – 2551

2551 – 2554

8 ก.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563

1 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

2555 – 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่ง (พ.ศ.)

2561 - 14 พ.ค. 2563
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รายนามผู้บริหาร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้อ�ำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้อ�ำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์์

นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายนามหัวหน้ากลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ฉัตรอุดมผล

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

หัวหน้ากลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา

หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

หัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
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รายนามคณาจารย์

กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
4. รองศาสตราจารย์กลุ นารี เสือโรจน์
5. รองศาสตราจารย์นฤมล  ปิ่นโต
6. รองศาสตราจารย์ภทั ธีรา สารากรบริรกั ษ์
7. รองศาสตราจารย์อารดา ครุจิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ฉันต์วเิ ศษลักษณ์
9. อาจารย์รตั นางศ์ ตุละวรรณ
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ฉัตรอุดมผล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ก�ำจร หลุยยะพงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จกั รวาล นิลธ�ำรงค์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุ ุพงศ์ รักษาสัตย์
กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช
5. อาจารย์ ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์
6. อาจารย์ ดร.บัณฑูร พานแก้ว
7. อาจารย์กมลมาศ ชาญวิเศษ
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กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
3. รองศาสตราจารย์รจุ น์ โกมลบุตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
5. อาจารย์ ดร.เอกพล เธียรถาวร
6. อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ
7. อาจารย์ถมทอง ทองนอก

1. Asst. Prof. Senjo Nakai, Ph.D.
2. Mr. Ray Ting - Chun Wang
3. Mrs. Rui Zhang
4. Mr. Sascha Horst Funk
5. อาจารย์ ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

กลุ่มวิชาโฆษณา

พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ

1. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
2. รองศาสตราจารย์กลั ยกร วรกุลลัฎฐานีย์
3. รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์
4. รองศาสตราจารย์สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
5. อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ อิงไธสง
6. อาจารย์มนต์ศกั ดิ์ ชัยวีระเดช

1. รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร
2. อาจารย์กมลวัฒน์ ประพฤติธรรม
3. อาจารย์ชนันธร ค�ำจันทร์
4. อาจารย์นรากร อมรฉัตร
5. อาจารย์พชั รี รักษาวงศ์ คินส์เปอร์เกอร์
6. Mr.Girard John Brenneman III, Ph.D.

กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร

ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง

1. อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
2. รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญ
ั รินทร์ อมรอิสริยาชัย
6. อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

1. อาจารย์สมบัติ ปิยะบูรณ์
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รายนามบุคลากร
งานบริหารและธุรการ

นางสาวประภาพรรณ นุ่มโพธิ์

นายอุเทน หน่อค�ำ

ผู้รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
และหัวหน้าหมวดจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบตั ิการ

นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หัวหน้าหมวดสารบรรณ

นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา

หัวหน้าหมวดวิเคราะห์นโยบายและแผนและงบประมาณ
นายวัฒนา แกล้วทนงค์

หัวหน้าหมวดบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ หวังคุ้มกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางธิมาพร ดิษรัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางวันวิสาข์ รัตนสาขา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
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นายณัฐพงศ์ อนุดิษย์

นางสาวมานิตา เชื้อสาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวจันทรจิรา อยู่เจริญ

พนักงานบริการ

นางอนันตพร แสงอุ่น

พนักงานบริการ

นางสาวสมจิตร กลิ่นจันทร

พนักงานสถานที่

รายนามบุคลากร
งานบริการการศึกษาและวิชาการ

นางปิยาพัชร คนชม

หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิชาการ
และผู้รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา
นางสาวจารุณี สุขสม

หัวหน้าหมวดปริญญาตรีและการนักศึกษา
นางสาววรรษพร พลศิลป์

ผู้จัดการโครงการ B.J.M.

นางสาวชุติมา เสนีวงศ์

หัวหน้าหมวดวิชาการและวิจัย

นางสาวนันท์นภัส บุญเลิศ

หัวหน้าหมวดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวพรพรรณ สุขน้อย

หัวหน้าหมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการสาธารณะ
นางสาวปัญจภัสร์ กฤชวิรุฬวัชร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวไอลดา เฉยดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนันทวุฒิ ดีประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฎฐณิชา บัณฑิต

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวปราณี มีประวัติ

พนักงานสถานที่

นางสาวน�้ำผึ้ง วันทองทักษ์

พนักงานสถานที่

JC Annual Report 2 0 2 0 | 3 1

รายนามบุคลากร
งานคลังและพัสดุ

นางสาวธนิฏฐาพร จันทรินทร์

ผู้รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
และผู้รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าหมวดวิเคราะห์
และวางแผนกลยุทธ์การบริหารการเงิน
นางสาวสุมล สร้อยสุมาลี

หัวหน้าหมวดบัญชี

นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นค้างพลู

หัวหน้าหมวดบริหารงานพัสดุ

นางสาวจันทรัตน์ ตองอ่อน

ผู้รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าหมวดการเงิน
นางวราภรณ์ พานิชยเวช

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวยุภาพร ศรีหาบัว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
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นางสาวสุพรรณษา สกุลกระจ่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพจนีย์ ซิ้มสุวรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเกษร จีนแสร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�ำนาญงาน
นางสาวดุษณี ศรีอุ่นศรี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายนามบุคลากร
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

นายประภากร นนทลักษณ์

นางสาวกนกศร จินดา

นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์

ว่าที่ร้อยตรีวาทิน เจนกิจ

นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล

นายกาญจนะ ศรีสาพันธ์

นางสาวสุจิรา โลหะทัด

นายเชาวลิต กันต่าย

นายศราวุธ พึ่งเถื่อน

นายสงกรานต์ บุญมัติ

หัวหน้าหมวดส่งเสริมและผลิตสื่อโสตทัศน์

หัวหน้าหมวดบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบตั ิการ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างเทคนิค

พนักงานสถานที่

นายสิทธิพงศ์ แซ่จิ้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกนกศรี ดีละม้าย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

JC Annual Report 2 0 2 0 | 3 3

ผลการ
ด�ำเนินงาน
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ผลงานเด่นประจ�ำปี

หลัั ก สูู ต รวารสารศาสตรมหาบัั ณ ฑิิ ต สาขาวิิ ช าสื่่�อสาร
ศึึกษา (MA) จััดงานเสวนา “สื่่�อสารศึึกษา…เป็็นทุุกอย่่าง
ให้้เธอแล้้ว”

เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 รองศาสตราจารย์์กััลยกร
วรกุุลลััฎฐานีีย์์ คณบดีีคณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
พร้้อมด้้วย อาจารย์์ ดร.ดวงแก้้ว เธีียรสวััสดิ์์�กิิจ ผู้้�อำำ�นวยการ
โครงการบััณฑิิตศึึกษา รองศาสตราจารย์์ ดร.สมสุุข หิินวิิมาน
ประธานหลัักสููตรวารสารศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาสื่่�อสาร
ศึึกษา (MA) และคณาจารย์์ในคณะ ร่่วมงานเสวนาวิิชาการเผยแพร่่
ผลงานวิิทยานิิพนธ์์หลัักสููตรวารสารศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
สื่่อ� สารมวลชน ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 “สื่่อ� สารศึึกษา…เป็็นทุุกอย่่าง
ให้้เธอแล้้ว” ณ ห้้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ท่า่ พระจัันทร์์ ภายในงานมีีการนำำ�เสนอ
ผลงานวิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษาสาขาวิิชาสื่่�อสารมวลชน อาทิิ
นางเอกละครย้้อนเวลา การทำำ�เสน่่ห์ข์ องผู้้�หญิิงในละคร นางเอก
โสเภณีีผ่า่ นละครไทย การสร้้างอััตลัักษณ์์ของชุุมชนท่่าแร่่ เด็็กเจน
อััลฟ่่ากัับเนื้้�อหาบนช่่องทางยููทููบ และล้้อการเมืืองธรรมศาสตร์์
ยุุค คสช.
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
การผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ กั ล ยกร
วรกุุลลััฎฐานีีย์์ คณบดีีคณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน พร้้อมด้้วย
รองศาสตราจารย์์ประไพพิิศ มุุทิติ าเจริิญ รองคณบดีีฝ่า่ ยวิิเทศสััมพัันธ์์
และรองศาสตราจารย์์พรทิิพย์ สั
์ มั ปััตตะวนิิช หััวหน้้ากลุ่่�มวิิชาโฆษณา
คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ร่่วมงานแถลงข่่าวความคืืบหน้้าและขยายผลโครงการผลิิตสื่่อ� โฆษณาที่่�
ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ ภายใต้้กรอบจรรยาบรรณวิิชาชีีพ และร่่วมพิิธีี
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ “การส่่งเสริิมการพััฒนาหลัักสููตร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตสื่่อ� โฆษณาอย่่างปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ภายใต้้
กรอบจรรณยาบรรณวิิชาชีีพโฆษณา เครืือข่่ายมหาวิิทยาลััย” ณ ห้้อง
ประชุุม ชั้้�น 8 กระทรวงวััฒนธรรม โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ร่่วมกัันให้้ข้อ้ มููล
และแนะนำำ�แนวทางการจััดการเรีียนการสอน การพััฒนาหลัักสููตรใน
การผลิิตโฆษณาให้้แก่่นิสิิ ติ นัักศึึกษาที่่�จะเข้้าสู่่�อุุตสาหกรรมโฆษณาให้้
มีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง สร้้างสรรค์์ และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องจรรยาบรรณวิิชาชีีพโฆษณา
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คณะวารสารศาสตร์์ฯ มธ. ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ทางด้้านวิิชาการกัับสมาพัันธ์์สมาคมวิิชาชีีพวิิทยุุกระจายเสีียง
และวิิทยุุโทรทััศน์์

เมื่่�อวัันที่่�  24 มีีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์์กััลยกร
วรกุุลลััฎฐานีีย์์ คณบดีีคณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารและคณาจารย์์ ร่่วมพิิธีีลงนามบัันทึึก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือทางด้้านวิิชาการระหว่่างสมาพัันธ์์สมาคม
วิิชาชีีพวิทิ ยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์ กับั คณะวารสารศาสตร์์
และสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ณ ห้้อง Auditorium
ชั้้�น 4 คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ท่่าพระจัันทร์์
การลงนามในครั้้ง� นี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ส่่งเสริิม สนัับสนุุน
ความร่่วมมืือทางด้้านวิิชาการ การประชุุม การจััดสััมมนา และ
การฝึึกอบรม ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่นัักศึึกษา รวมทั้้�งการถ่่ายทอด
แลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ในการทำำ�งานด้้านสื่่อ� สารมวลชน ตลอดจน
การประสานความร่่วมมืือในด้้านอื่่�นๆ ทางคณะฯ ได้้รัับเกีียรติิ
จากคุุณเขมทััตต์์ พลเดช อดีีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์์
ธรรมศาสตร์์ และศิิษย์์เก่่า พร้้อมด้้วยคุุณวััชระ แวววุุฒิินัันท์์
นายกสมาพัันธ์์สมาคมวิิชาชีีพวิทิ ยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์
มาร่่วมพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ในการพััฒนาการทำำ�งานด้้าน
สื่่�อสารมวลชนอีีกด้้วย
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การสร้างบัณฑิต

ที่มีคุณลักษณะ GREATS

ปริญญาตรี

1. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

มุ่่�งเน้้นการผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพและทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการปฏิิบััติิวิิชาชีีพด้้านวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
ควบคู่่�ไปกัับการเป็็นผู้้�ที่่�มีีจิติ สำำ�นึึกเพื่่อ� สัังคม ปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณและ
หลัักจริิยธรรม เพื่่�อประโยชน์์ของสัังคมโดยรวม ทั้้�งนี้้� ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ได้้มีีการปรัับปรุุงหลัักสููตรเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ปััจจุุบััน
ทางด้้านสื่่อ� และการสื่่อ� สาร โดยแบ่่งการเรีียนการสอนออกเป็็น 2 หมวด
ได้้แก่่ หมวดวิิชาวารสารศาสตร์์และการผลิิตสื่่อ� ประกอบด้้วย กลุ่่�มวิิชา
วารสารศาสตร์์ กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุและโทรทััศน์์ และกลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์และ
ภาพถ่่าย และหมวดวิิชาการสื่่�อสารเชิิงกลยุุทธ์์ ประกอบด้้วย กลุ่่�มวิิชา
บริิหารการสื่่�อสาร กลุ่่�มวิิชาโฆษณา และกลุ่่�มวิิชาสื่่�อสารองค์์กร
2. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

เป็็นหลัักสููตรนานาชาติิที่่�มุ่่�งเน้้นให้้บัณ
ั ฑิิตมีีความรู้้�ด้า้ นการสื่่อ� สาร
มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และมีีความเป็็นผู้้�นำำ� พร้้อมปฏิิบัติั วิิ ชิ าชีีพในแวดวง
สื่่�อสารมวลชนอย่่างมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม

รายงานประจ�ำปี 2563 | 4 0

ปริญญาโท

1. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความช�ำนาญทางการวิจัยและวิชาการในด้านการสื่อสาร สามารถ
วิเคราะห์ และวางแผนงานเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศ และแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคม
2. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารงานและการจัดการด้านกิจการสือ่ สารมวลชน ในด้านหลักการบริหาร การวาง
กลยุทธ์ และเป็นผู้น�ำองค์การสื่อสารมวลชนในยุคสภาพการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปของสื่อ

3. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

มุ่งสร้างบุคลากรทีม่ คี วามรู้ความเชีย่ วชาญในการจัดการสือ่ สารองค์กร เพื่อเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการบริหาร
มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธ์การสื่อสารให้องค์กร

ปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิจยั ทีม่ คี วามสามารถในด้านทฤษฎี และการวิจยั ขัน้ สูง เพื่อวิเคราะห์
ประเด็นทางการสื่อสารและเสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

JC Annual Report 2 0 2 0 | 4 1

การจัดการเรียนการสอน
ปริญญาตรี
วารสารศาสตรบัณฑิต

รับเข้าศึกษา

345

คงอยู่

934

วารสารศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

ส�ำเร็จการศึกษา

194

รับเข้าศึกษา

72

คงอยู่

334

ส�ำเร็จการศึกษา

91

ปริญญาโท
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

รับเข้าศึกษา

57

คงอยู่

126

ส�ำเร็จการศึกษา

4

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

รับเข้าศึกษา

19

คงอยู่

47

ส�ำเร็จการศึกษา

21

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

รับเข้าศึกษา

3
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คงอยู่

14

ส�ำเร็จการศึกษา

12

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

รับเข้าศึกษา

50

คงอยู่

92

ส�ำเร็จการศึกษา

32

รางวัลและความภาคภูมิใจ
นั ก ศึ ก ษาคณะวารสารศาสตร์ ฯ คว้ า 3 รางวั ล จากการ
ประกวด X Campus Advertising Idea Contest 2020

โครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2020 เป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา แสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์และได้ฝกึ ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิป
วิดีโอโฆษณาที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุค New Normal สอดรับยุทธศาสตร์
ของแผน Digital Economy
นักศึกษาที่ได้รบั รางวัล มีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัล The Best Creative สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายภูรี
ญาณวัฒน์ นางสาววิภาวี เธียรวงศ์เสถียร นายธนากร เรืองกฤษณ์
นางสาวธันย์ชนก จันฝาก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย
นางสาวพรกุล บูรณบัณฑิต นางสาวณัฐสุรางค์ ทรัพย์เกษมโชติ
นางสาวนภสร นราพันธ์ และนางสาวพบพร อุ้มบุญ
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นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย จากการ
ประกวด “รางวัลพิราบน้อย”

นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากการประกวด
“รางวัลพิราบน้อย” ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ จากผลงาน “นิตยสาร
ยู ง ทอง” ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท�ำนิ ต ยสารของนั ก ศึ ก ษา
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รางวัลพิราบน้อย จัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงการฝึกการท�ำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชา
นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
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นักศึกษากลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาด
J-MAT Award ครั้งที่ 29

ทีม ‘ตีข๋ ายซอส’ ตัวแทนหนึง่ เดียวจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดแผน
การตลาด J-MAT Award ครัง้ ที่ 29 ภายใต้หวั ข้อ “จัดจ้านสุด
ไอเดีย” รับรางวัลโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบตั ร พร้อมด้วย
รางวัล Creative Award อีก 10,000 บาท รวมถึงรางวัลส�ำหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ สมาชิกในทีมประกอบด้วย
นายสมเจต สกุุลคูู นางสาวกััญญ์์วรา ลิิมปตานนท์์ นายณััฐนัันท์์
อมรวรสิิน นายสพล โหตระไวศยะ นายปวีีณ ผลพฤกษสกุุล

นายกัันต์์ธร สำำ�เภาทอง จากคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
สาขาวิิชาเอกการตลาด ชั้้�นปีีที่่� 3 นางสาวกาญจน์์สุุภา
ศิิริพิ รวิิวัฒ
ั น์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ ชั้้น� ปีีที่่� 3 นางสาวศุุภัชั ฌา
ราญรอน และนายสนทรรศ ลี้้�ตระกููล จากคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่� อ สารมวลชน กลุ่่�มวิิ ช าโฆษณา ชั้้� น ปีี ที่่� 3 โดยมีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปิิติิพีีร์์ รวมเมฆ คณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี ภาควิิชาการตลาด มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เป็็นอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
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กิจกรรมด้านวิชาการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
โครงการ มัชฌิมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเข้ากลุ่มวิชาเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โครงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โครงการศึกษาดูงาน Total VR Ekamai ประกอบรายวิชา JM412 Multimedia Journalism
สััมมนาสื่่�อออนไลน์์เพื่่�อการขัับเคลื่่�อนสัังคม ปีี 2563 (Seminar In Social Media For Activism 2020) หััวข้้อเสวนา “Actwistsm:
Do You Hear The Birds Sings?”
โครงการ “Digital Strategies” เสวนา “Digital Strategies of Tomorrow”
โครงการ “มััชฌิิมนิิเทศนัักศึึกษาโครงการ B.J.M. ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 หััวข้้อ “เตรีียมความพร้้อมเพื่่�อการศึึกษา วิิชา JM490
Internship & JM491 Special Project”
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “ทักษะการใช้ชีวิตในยุค COVID-19”
โครงการการบูรณาการทางด้านการสื่อสารเพื่อการสร้างองค์ความรู้ต่อสังคม ประกอบรายวิชา TU100 Civic Education
โครงการ Online Teaching and Learning Workshop
โครงการบััณฑิิตศึึกษา คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน มธ. จััดงานปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ระดัับปริิญญาโท สาขาวิิชา
การบริิหารสื่่�อและเนื้้�อหา และสาขาวิิชาการจััดการการสื่่�อสารองค์์กร ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564
โครงการบััณฑิิตศึึกษา คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน มธ. จััดงานปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ระดัับปริิญญาโท สาขาวิิชา
สื่่�อสารศึึกษา ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564
คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน จััดงานเสวนา ในหััวข้้อ “JC Ph.D. Talk: Data Journalism and COVID-19” วารสารศาสตร์์
ข้้อมููลกัับการสื่่�อสารในวิิกฤต COVID-19
สำำ�นัักงานคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในคน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ สาขาสัังคมศาสตร์์ กองบริิหารการวิิจััยจััดโครงการ
อบรมจริิยธรรมการวิิจััยในคน ด้้านสัังคมศาสตร์์
โครงการบััณฑิิตศึึกษา คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน จััดโครงการอบรม “ระบบบริิหารจััดการวิิทยานิิพนธ์์ TU e-Thesis
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
โครงการบััณฑิิตศึึกษา คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน จััดโครงการอบรมการเขีียนบทความวิิจััย ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน น�ำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563
หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต จััดกิิจกรรมการนำำ�เสนอบทความวิิชาการ ในรายวิิชา วส.803 สััมมนาการสื่่�อสารทางการเมืือง
ประจำำ�ภาค 1/2563
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กิจกรรมนักศึกษา
1. โครงการฝึกหัดถ่ายท�ำและจัดฉายภาพยนตร์เพื่อบริการ
สังคมโดยกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย พ.ศ. 2563
2. โครงการแรกพบวารสาร 2563
3. โครงการ Coreหนัง ครั้งที่ 11
4. โครงการ Art History: Field Study ครั้งที่ 1

โครงการปฐมนิเทศส�ำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจ�ำปี
การศึกษา 2563

หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จั ด งานเสวนา ในหั ว ข้ อ
“JC Ph.D. Talk: Data Journalism and COVID-19”
วารสารศาสตร์ข้อมูลกับการสื่อสารในวิกฤต COVID-19
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.)
ประจ�ำปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร Ph.D. ประจ�ำปีการศึกษา 2563
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โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทภาคพิ เ ศษ
หลักสูตร MCA และ MCM ประจ�ำปีการศึกษา 2563

คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับอินช
ิ เิ อทีฟ ประเทศไทย
จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต” (Lifelong Learning)
หลัักสููตรนานาชาติิ (B.J.M.) จััดโครงการมััชฌิิม
นิิเทศ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 ในหััวข้้อ “เตรีียม
ความพร้้อมเพื่่�อการศึึกษาวิิชา JM490 & JM491”
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หลัักสููตรนานาชาติิ ( B.J.M.) จััดโครงการเสวนา ในหััวข้้อ “Digital Strategies of Tomorrow”

หลั ก สู ต รนานาชาติ (B.J.M.) จั ด โครงการเสวนา ในหั ว ข้ อ
“Actwitsm: คุณได้ยินเสียงนกร้องไหม”
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการปัจฉิม
นิเทศ ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ส�ำหรับ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 หลั ก สู ต รปกติ แ ละ
หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.)

รายงานประจ�ำปี 2563 | 5 0

หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดกิจกรรม Workshop ผ่านระบบ
ออนไลน์ในหัวข้อ “Online Teaching/Learning Workshop”

โครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจั ด โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
สาขาวิิชาการบริิหารสื่่�อและเนื้้�อหา และ
สาขาวิิชาการจััดการการสื่่�อสารองค์์กร
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564
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โครงการบััณฑิิตศึึกษาจััดงานปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาโท สาขาวิิชาสื่่�อสารศึึกษา
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 (ผ่่านระบบ MS Teams)

โครงการบััณฑิิตศึึกษา จััดโครงการอบรม “ระบบบริิหารจััดการวิิทยานิิพนธ์์ TU e-Thesis
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา จัดกิจกรรมน�ำเสนอบทความวิชาการ ในรายวิชา
วส.803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง ประจ�ำภาค 1/2563

นัก ศึก ษาระดับ ปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์ ฯ น� ำ เสนอความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
ครั้งที่ 1/2563
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ทุนการศึกษา
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จด
ั สรรทุนการศึกษาให้แก่นก
ั ศึกษาทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. ทุนการศึกษาจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อทุน

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิตนักศึกษา
ประจ�ำปี 2563

25,000

คมสัน อินทร์แสวง

25,000

ทุนการศึกษาช่วยเหลือกรณีท่ปี ระสบภัยพิบัติ
ประจ�ำปีการศึกษา 2563

5,000

เกศสิริ ขาวเผือก

5,000

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุน
บริจาค) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)

10,000

ขนิษฐา พลีขันธ์

10,000

ทุนการศึกษา คุณก�ำธร ตติยกวี

10,000

น�้ำฝน หนุ่นสี

10,000

72,500

รินรดา สังข์แดหวา
สยามรัฐ แววเพ็ชร
ภัทรวดี กระแสครุป
ธนาลิน สุจินพรัม
ปิ่นประภา ลาภประเสริฐกุล
กัญวรา ทองศิริ
พิชชาภา วิเชียรนพคุณ
ณัชชญาสินี พัฒนขจรพันธุ์
สุพศิน ศิริธานันท์
เจตณัฐ พิรยิ ะประดิษฐ์กุล
ออง สไลเน๊ก
ศลิษา โชติช่วง
ชนาภา อิฐรัตน์
พิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์
ณัฐธนาวดี วงศ์วารห้อย
ลิ่วละล่อง รังสิยานนท์
กนกพร 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

ทุนการศึกษาช่วยเหลือจากผลกระทบโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคการศึกษาที่
1/2563
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ชื่อทุน

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

กาญจนา ไชยอักษร
ชินกฤต วงษ์จนั ดี
ปณต ฟื้นพานิช
คมสัน อินทร์แสวง
ศิรภัสสร เย็นจิตต์
ขนิษฐา พลีขันธ์
ตระการตา กุลตระการ
วารีรัตน์ โพธินันทกรณ์
จุฑารัตน์ พรมมา
เกศสิริ ขาวเผือก
ศุภสุตา ว่องไววุฒิ
ธนพัต พงษ์งาม
ปิยะ เจริญวิทิต
ธนพล จั่นทิม
ออมทรัพย์ ธนะฤทธิ์สุวรรณ
ประวิทย์ ปาระมี
ปาลิตา ใจปลื้ม
ณัฏฐณิชา อินทร์โพ
เบญจรัตน์ เธียรชัยบัณฑิต
ปราณปรียา วงษ์อ่อน
ธนิดา ธวัชอุดมธาดา
จิรพรรณ เกิดแสง
พรทิพย์ มณีวฒ
ั นโรจน์
รังศิมา ตันฮะเส็ง
ณัฐมล โคมลอย
ปรายฟ้า ปรานคุณ
ถิรมนัส ศรสิงห์
นัสญามีย์ ด�ำเต๊ะ
ลิ่วละล่อง รังสิยานนท์
สุพิชชา รอดอินทร์
ปาณิสรา ช้างพลาย
ออง สไลเน๊ก
ปณัฐดา นุชก�ำเนิด
ศลิษา โชติช่วง
สุพศิน ศิริธานันท์
จิรัชญา ดีงาม
ณัฐวัตร สาทประถัมภ์
ธนพล จั่นทิม
ธนากร เรืองกฤษณ์
เบญจรัตน์ เธียรชัยบัณฑิต
ปภาวี สิริธานิยภักดี

จ�ำนวนเงิน (บาท)

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

ทุนการศึกษา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
รอบ 2/2563 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคการ
ศึกษาที่ 2/2563 (ระดับปริญญาตรี)
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รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ประวิทย์ ปาระมี
รังศิมา ตันฮะเส็ง
วรรณพงศ์ อรรถวรรณ์
ปราณปรียา วงษ์อ่อน
สุรัสวฎี ค�ำเจริญ
ธนวัฒน์ หลวงแสน
ปรายฟ้า ปรานคุณ
ภาคภูมิ จันทร์เศษ
จิตอาภา โชคสวัสดิ์ภิญโญ
กนกพรรณพร ครองภูมนิ ทร์
ภาวิษา ปั้นดี

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
5,000

35,000

กุลรัศมิ์ พานิชย์ธรรม
แก้ววราภรณ์ กรแก้ว
สรรเพชญ คล�่ำเงิน
ธนวรรธน์ พงษ์นมิ ิตร
กอเลต หะยีเหย็บ
จิตอาภา โชคสวัสดิ์ภิญโญ
อรนารี วัฒณะกูล

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

295,000

ณัฎฐวรรณ บุญท�ำ
สยามรัฐ แววเพ็ชร
ภัทรินทร์ แซ่แต้
นงค์ณภัทร์ ธนเมธีกรณ์
ศิวัช พวงทิพย์
ธนาลิน สุจินพรัม
ฐิติรัตน์ เวชสารศรี
ทรายแก้ว รอดอ้น
ปุณณภา รีวสันต์
จิตริณี แก้วใจ 
เสาวดี แซ่เติ๋น
วลัญช์รัช อินทปัทม์
ณฤดี พ่วงทองค�ำ 
สุพศิน ศิริธานันท์
ณัฐธนาวดี วงศ์วารห้อย
กาญจนา ไชยอักษร
นัสญามีย์ ด�ำเต๊ะ
นรพนธ์ เพ็งมีศรี
ปณัฐดา นุชก�ำเนิด
ปาณิสรา ช้างพลาย
เจตณัฐ พิรยิ ะประดิษฐ์กุล
พิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์ 

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

ชื่อทุน

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ศลิษา โชติช่วง
ออง สไลเน๊ก
สุพิชชา รอดอินทร์
วชิรา มาตรรักชาติ
คมสัน อินทร์แสวง
ขนิษฐา พลีขันธ์
กนกกร สุทธศิริ
น�้ำฝน หนุ่นสี
ภัณฑิรา เพชรคอน
จุฑารัตน์ พรมมา
ปณต ฟื้นพานิช
ปิยณัฐ อิสสอาด
วายุน ลีปายะคุณ
เกศสิริ ขาวเผือก
ปภาวรินทร์ ค�ำพลแสน
ตระการตา กุลตระการ
เมธินี โศภาพรรังสี
ศิรภัสสร เย็นจิตต์
จิรัชญา มารอด
จิณห์นภิ า นิลฉาย
ออมทรัพย์ ธนะฤทธิ์สุวรรณ
ชนกนันท์ โกศลวัฒนกุล
รังศิมา ตันฮะเส็ง
ธนากร เรืองกฤษณ์
พันธ์ฤทธิ์ วรวุฒิวทิ ยารักษ์
พิมพ์ลภัส ปรีดารัตนวงศ์
ปิยะ เจริญวิทิต
อภิสรา ข�ำละเอียด
ปาลิตา ใจปลื้ม
ธนิดา ธวัชอุดมธาดา
กัญญาณัฐ ยศเดช
วรรณพงศ์ อรรถวรรณ์
พวงหยก ค�ำคันธฤทธิ์
ปณชัย ศิรินยิ มผล
ปราณปรียา วงษ์อ่อน
นนทกฤษ เศรฐไชย
ณัฏฐณิชา อินทร์โพ
ณัฐมน ทีฆาวงศ์
วิชญ์พล ปันตั๋น
ธัญวรัตม์ ชูภู่
ศุภสุตา ว่องไววุฒิ

จ�ำนวนเงิน (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
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ชื่อทุน

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ณภัทร สุธญ
ั ญา
มานิดา นิวาศะบุตร
ปรียานุช วิวัฒน์สุจริตกุล
ภาวิษา ปั้นดี
กุลรัศมิ์ พานิชย์ธรรม
แก้ววราภรณ์ กรแก้ว
สรรเพชญ คล�่ำเงิน
ธนวรรธน์ พงษ์นมิ ิตร
กอเลต หะยีเหย็บ
จิตอาภา โชคสวัสดิ์ภิญโญ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

2. ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ชื่อทุน

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

จ�ำนวนเงิน (บาท)

45,000

ศรัณยา ตั้งทิวาพร
อริสรา บุญญฤทธิ์พูลศิริ
จุฑารัตน์ พรมมา

15,000
15,000
15,000

กองทุนพัฒนาคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน

140,000

วุฒิไกร สามนต์
ออมทรัพย์ ธนะฤทธิ์สุวรรณ
ธนพล จั่นทิม
ปาลิตา ใจปลื้ม
ธนิดา ธวัชอุดมธาดา
ณัฐมน ทีฆาวงศ์
ชนัฐวัฒน์ ดีวินิจ

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

ทุนการศึกษาค่าที่พักเหมาจ่ายและค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�ำวันเหมาจ่ายให้กบั นักศึกษาต่าง
ชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา

10,000

ออง สไลเน๊ก

10,000

ตระการตา กุุลตระการ
ธนากร ใจกล้้า
ภััทรวดีี กระแสครุุป
ณััฐชา เมฆาสวััสดิ์์�วงค์์
ขนิิษฐา พลีีขัันธ์์
ธััญวรััตม์์ ชููภู่่�
ออง สไลเน๊๊ก
ปิิยะ เจริิญวิิทิิต
ชญา เจนกุุลนิิษฐ์์

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

กองทุนประกิต อภิสารธนรักษ์

เงิินช่่วยเหลืือกรณีีได้้รัับผลกระทบอัันเนื่่�องมา
จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ระลอกใหม่่ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
(จััดสรรจากกองทุุนค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
เพื่่�อการพััฒนามหาวิิทยาลััย คณะ
วารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน)
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250,000

ชื่อทุน

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

วรรณพงศ์์ อรรถวรรณ์์
พลอยไพลิิน เบรเซีียร์์
กนกพร กลั่นยิ่ง
ชนกนันท์ โกศลวัฒนกุล
ศุภสุตา ว่องไววุฒิ
อภิสรา ข�ำละเอียด
พรทิพย์ มณีวฒ
ั นโรจน์
รังศิมา ตันฮะเส็ง
มานิดา นิวาศะบุตร
ธนพัต พงษ์งาม
จิรายุ คูหากาญจน์
สยามรัฐ แววเพ็ชร
ภูวไนย ไชยกุล
เมธาวี เรืองกาญจนรัตน์
คมสัน อินทร์แสวง
ณัฐวัตร สาทประถัมภ์
สุพิชชา รอดอินทร์
อิทธิเชษฐ์ พรสัมฤทธิ์
ธนพล จั่นทิม
ธนาลิน สุจินพรัม
น�้ำฝน หนุ่นสี
เกศสิริ ขาวเผือก
ศิรภัสสร เย็นจิตต์
ปณต ฟื้นพานิช
ชิดชนก ทองนพสิทธิ์
วิภาวี แผ่วัฒนากุล
เจตณัฐ พิรยิ ะประดิษฐ์กุล
ประกายมาศ ศรีสมนึก
ศิวัช พวงทิพย์
ลิ่วละล่อง รังสิยานนท์
จิรัชญา ดีงาม
ภาคภูมิ จันทร์เศษ
ธมลธร แน่นหนา
รชต ธีรัฐตินันท์
เพชราภรณ์ แสนทวีสุข
ชญานิษฐ์ สถิตย์อยู่
ประวิทย์ ปาระมี
กาญจนา ไชยอักษร
กรทอง อัครวสุ
หนึ่งฤทัย โพธิ์ทอง
จิณห์นภิ า นิลฉาย

จ�ำนวนเงิน (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
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3. ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
ชื่อทุน

รวมเงินทุนการศึกษา
จ�ำนวน (บาท)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

จ�ำนวนเงิน (บาท)

คุณวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ

35,000

จตุพัฒน์ ยิ่งทวีศักดิ์
กิติพร มีหกวงษ์

20,000
15,000

คุณธัญญา อิสระนุกูลธรรม
(ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ฯ)

20,000

วารีรัตน์ โพธินันทกรณ์

20,000

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

80,800

ศรัณยา ตั้งทิวาพร

80,800

500,000

ณััฏฐณิิชา อิินทร์์โพ
นิิษฐ์์ณััชชา สิิริิภััคธนััทกุุล
หนึ่่�งฤทััย โพธิ์์�ทอง
วชิิรา มาตรรัักชาติิ
กีีรติิ ตรีีพััฒนา
ณฤดีี พ่่วงทองคำำ�
มิิลลิิเนีียม โอฬาร์์พฤกษ์์
ปาณิิสรา ช้้างพลาย
ธนพร คนึึงจิิต
กนกกร สุุทธศิิริิ
ปณต ฟื้้�นพานิิช
เกศสิิริิ ขาวเผืือก
ศุุภสุุตา ว่่องไววุุฒิิ
ปรััชญาภรณ์์ นุุชอ่่อง
นรพนธ์์ เพ็็งมีีศรีี
ลิ่่�วละล่่อง รัังสิิยานนท์์
กััญญารััตน์์ เกาศล
ปััญญดา สมััครวงศ์์พาณิิช
อ็็อง สไลเน็็ก
อภิิญญา ระเหม
ณััฐธนาวดีี วงศ์์วารห้้อย

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

มููลนิิธิิ Agon Shu ประเทศญี่่�ปุ่่�น
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การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. ทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ภายในและภายนอก)
ทุนวิจัยภายใน
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�ำ

แหล่งที่มาของทุน

การน�ำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายในสังคมไทย : ถอดรหัสการสื่อสาร
ผ่านสื่อในยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์
ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

การศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของลูกโดยพ่อแม่ท่เี ป็นผู้น�ำทาง
ความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (The study of child’s Identity
formation by parents who are online Influencers)

อาจารย์พรรณวดี ประยงค์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์
กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

การสื่อสารทางการเมืองในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไข่แมวx
(Political Communication in Khaimeaw x Facebook Fanpage)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
(Strategic Communication of Social Enterprise in Thailand)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

ระดับความรู้เท่าทันสื่อประเภทข่าวการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

การผลิตภาพยนตร์ก่งึ สารคดี ‘Barn Burner’ (A semi documentary
film project ‘Barn Burner’)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จกั รวาล นิลธ�ำรงค์

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

การจัดการของสื่อสถาบันที่น�ำเสนอเนื้อหาประเภทเรื่องจริงที่
ไม่เป็นความจริงแท้ (Management of Institutional Media on
Inauthentic Truth’s Presentation for Non-Fictional Contents)

รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการแสวงหาข้้อมููลข่่าวสารออนไลน์์ของประชาชน
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ หรืือ
โควิิด-19 (Online Information Seeking during COVID-19 Pandemic)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
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ทุนวิจัยภายนอก
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�ำ

แหล่งที่มาของทุน

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรษา รอดอาตม์

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

พลัง New Gen Hug บ้านเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรษา รอดอาตม์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โมไนยพล รณเวช

กรมประชาสัมพันธ์

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

กรมประชาสัมพันธ์

2. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�ำ

แหล่งที่มาของทุน

จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการกระจายเสียง ประจ�ำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรษา รอดอาตม์

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา ปัณฑานุวงศ์

กรมประชาสัมพันธ์

ประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โมไนยพล รณเวช

กรมประชาสัมพันธ์

พลัง New Gen Hug บ้านเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรษา รอดอาตม์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)

กลวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผู้บริหาร
ในยุคดิจิทัล (Usage Tactic of Online Social Media for Building
An Image of Executives in Digital Time)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�ำ

แหล่งที่มาของทุน

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

แนวทางการบรรยายข้อความชื่อในรายการสารคดีส�ำหรับการผลิต
เสียงบรรยายภาพ (Describing Approaches on Name Super in
Documentary Program for Audio Description Production)

รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

การสื่อสารของผู้ปกครองเพื่อก�ำกับดูแลพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ตามมุมมองของบุตรหลานวัยรุ่น กับพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ของบุตรหลานวัยรุ่น ในกรุงเทพมหานคร (Parental
Communication to Monitor Online Gaming Behavior in Teenaged
Children’s view and their Online Gaming Behavior in Bangkok)

รองศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต

กองทุนวิจัย
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการขับเคลื่อนประเด็น
สารเคมีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรษา รอดอาตม์

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

Textbook for JM200 Introduction to Communication (ต�ำรา)

1. อาจารย์ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซ็นโจ นะไก
3. อาจารย์เรย์ ถิง-ชุน หว่อง

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

3. ผลงานวิิจััยและสร้้างสรรค์์ที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ หรืือนํําเสนอทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�ำ

แหล่งที่มาของทุน

การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล: “หลักการ” และ “เครื่องมือ”
เพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
และรองศาสตราจารย์ ดร.นิธดิ า แสงสิงแก้ว

วารสารนิเทศศาสตรปริทศั น์ ปีที่ 24
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563)

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

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
และรองศาสตราจารย์ ดร.นิธดิ า แสงสิงแก้ว

Journal of Homosexuality
Published online: 09 Nov 2020

ดินแดนของการโกหก: มีทั้งหลุมเล็กๆ และส่วนที่ลาดลึก

รองศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 13 ฉบับที่ 3
(2020): กันยายน – ธันวาคม 2563
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผู้วิจัย/ผู้จัดท�ำ

แหล่งที่มาของทุน

การน�ำเสนอเนื้อหาเกีย่ วกับผูส้ มัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ล�ำปาง
และสงขลา

รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 13 ฉบับที่ 3
(2020): กันยายน – ธันวาคม 2563

พลวััตของสื่่�อทางเลืือกในยุุคดิิจิิทััลกัับการเป็็นสื่่�อสัันติิภาพ 
ในจัังหวััดชายแดนใต้้

นัันท์์วิิสิิทธิ์์� ตั้้�งแสงประทีีป
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.มาโนซ ซุ่่�มเมืืองปััก
และผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วิิไลวรรณ
จงวิิไลเกษม

วารสารศาสตร์์ ปีีที่่� 13 ฉบัับที่่� 3
(2020): กัันยายน – ธัันวาคม 2563

แนวคิดการศึกษาเสียงบรรยายภาพส�ำหรับสื่อโทรทัศน์

รองศาสตราจารย์กลุ นารี เสือโรจน์

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 13 ฉบับที่ 3
(2020): กันยายน – ธันวาคม 2563

อัตลักษณ์ไทยเลยในการสื่อสารการท่องเที่ยวพื้นที่เขตพิเศษ
จังหวัดเลย

เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ และ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์

วารสารนิเทศศาสตร์ธรุ กิจบัณฑิตย์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)

หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ

อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ อิงไธสง

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับที่ 1
(2021): มกราคม – เมษายน 2564

โซเชีียลทีีวีี นวััตกรรมการสื่่�อสารบนเฟซบุ๊๊�กเพจทางการ
ของสถานีีโทรทััศน์์ดิิจิิทััล

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พรชััย
ฉัันต์์วิิเศษลัักษณ์์  และรองศาสตราจารย์์
ดร.อััศวิิน เนตรโพธิ์์�แก้้ว

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับที่ 1
(2021): มกราคม – เมษายน 2564

การประเมิินผลการสื่่�อสารทางสัังคม สำำ�นัักงานสุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์์รุจน์
ุ ์ โกมลบุุตร
รองศาสตราจารย์์กัลั ยกร วรกุุลลััฎฐานีีย์์
และรองศาสตราจารย์์ ดร.นิิธิดิ า แสงสิิงแก้้ว

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับที่ 1
(2021): มกราคม – เมษายน 2564

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

อาจารย์รุ่ย จาง

Media Asia Online ISSN: 2377-6277
February 2021

รูปแบบการสือ่ สารของผูป้ กครองเพื่อก�ำกับดูแลพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ตามมุมมองของบุตรหลานวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต

วารสารพฤติิกรรมศาสตร์์เพื่่อ� การพััฒนา
ปีีที่่� 13 ฉบัับที่่� 2 กรกฎาคม 2564

ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด
Sociology of Journalism

อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

วารสารศาสตร์์ ปีีที่่� 14 ฉบัับที่่� 2
(2021): พฤษภาคม – สิิงหาคม 2564

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

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

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับที่ 2
(2021): พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

เสีียงสะท้้อนและข้้อเสนอเชิิงนโยบายของ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อุุตสาหกรรมโทรทััศน์์ไทย ต่่อการปฏิิบััติิงานด้้านกิิจการโทรทััศน์์
ของ กสทช.

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วิิไลวรรณ
จงวิิไลเกษม ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.ศรััณย์์ธร ศศิิธนากรแก้้ว
อาจารย์์ระวีีวรรณ ทรััพย์์อิินทร์์
อาจารย์์ ดร.อดิิพล เอื้้�อจรััสพัันธุ์์�

วารสารศาสตร์์ ปีีที่่� 14 ฉบัับที่่� 2
(2021): พฤษภาคม – สิิงหาคม 2564
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ชื่่�องานวิิจััยหรืืองานสร้้างสรรค์์

ผู้้�วิิจััย/ผู้้�จััดทำำ�

แหล่่งที่่�มาของทุุน

เทศมองไทย: วิเคราะห์ภาพสะท้อนความเป็นไทยสมัยนิยมในช่วง
สังคมเปลี่ยนผ่าน

รองศาสตราจารย์
ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

วารสารศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับที่ 2
(2021): พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

Analyzing the intellectual structure of research on simulation-based learning in management education, 1960–2019: A
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4. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงาน “เสวนาแลกเปลีย
่ นประสบการณ์
การท�ำวิจย
ั ”

เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ
โอรพันธ์ ผู้รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ
วารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ แ ละ
นักศึกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ร่ ว มงาน “เสวนาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การท�ำวิจัย”
การจัั ด งานเสวนาในครั้้� ง นี้้� เพื่่� อ เป็็ น การแลกเปลี่่�ยน
องค์์ความรู้้�ในการผลิิตผลงานวิิจััย และเทคนิิคในการทำำ�วิิจััย รวมถึึง
การแก้้ไขปััญหาระหว่่างการทำำ�วิิจัยั ระหว่่างอาจารย์์ที่่�มีปี ระสบการณ์์
ด้้านการทำำ�วิิจัยั  กัับอาจารย์์รุ่่�นใหม่่ และนัักศึึกษาที่่�ต้อ้ งการแรงบัันดาลใจ
ในการผลิิ ต ผลงานวิิ จัั ย ได้้ มีี ก ารแลกเปลี่่�ยนองค์์ ค วามรู้้�และ
ประสบการณ์์อัันจะก่่อให้้เกิิดการผลิิตผลงานวิิจััยที่่�มีีคุุณภาพใน
อนาคต

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อ“เทคนิคการเขียนและตีพม
ิ พ์บทความวิจย
ั ในวารสาร
วิชาการฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ”

เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์์กััลยกร
วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดี ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในหัวข้อ “เทคนิค
การเขียนและตีพมิ พ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการฐานข้อมูลระดับ
ชาติและนานาชาติ”
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5. วารสารวิชาการของคณะ

ผลลัพธ์การสร้างนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึก
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต�าบลหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา
เจริญเนตร แสงดวงแข
การน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับผูส้ มัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไป พ.ศ. 2562 ของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ล�าปางและ
สงขลา
รุจน์ โกมลบุตร และคณะ

Vol.13 No.03 Sep-Dec 2020

ดินแดนของการโกหก: มีทั้งหลุมเล็กๆ และส่วนที่ลาดลึก
นฤมล ปิ่นโต

Vol.13 No.03 Sep-Dec 2020

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

พลวัตของสือ่ ทางเลือกในยุคดิจทิ ลั กับการเป็นสือ่ สันติภาพในจังหวัด
ชายแดนใต้
นันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป
มาโนช ชุ่มเมืองปัก
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
การเว้นระยะห่างทางเพศสถานะ : นวนิยายยาโออิของไทยในการเมือง
เรื่องขนบวรรณกรรมกับการตีความ
นัทธนัย ประสานนาม

ฉบับ “รักก็คือรัก หลงก็คือหลง
ถ้าถามประชาสังคม...ก็คงไม่เข้าใจ”

แนวคิดการศึกษาเสียงบรรยายภาพส�าหรับสื่อโทรทัศน์
กุลนารี เสือโรจน์
หนังนักวิ่งในบริบทของภาพยนตร์กีฬา

วิโรจน์ สุทธิสีมา

บรรณนิทศั น์: เลิกนิสยั ท�ำอะไรไม่เสร็จสักอย่ำง: อยำกได้ผลลัพธ์ทดี่ ี
ต้องแก้ที่ “วิธีกำร”
อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

www.jc.tu.ac.th

ปิยะพงษ์ อิงไธสง

มองท้องถิ่นนิยมผ่านรายการเกมโชว์: กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน
พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์ดิจิทัล
พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

Vol.14 No.01 Jan-Apr 2021

ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ

บทบาทสือ่ หนังสือพิมพ์ออนไลน์กบั การผลิตซ�า้ ความเชือ่ เพือ่ การเสีย่ งโชค
ณัชชา อาจารยุตต์

Vol.14 No.01 Jan-Apr 2021

การประเมินผลการสือ่ สารทางสังคม ส�านักงานสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2562
กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
นิธิดา แสงสิงแก้ว
รุจน์ โกมลบุตร

็

ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการด�าเนินโครงการ
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
รักชนก สมศักดิ์
อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก

วารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์”

บรรณนิทัศน์ บทสะท้อน: The Debunking Handbook 2020
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

Vol.14 No.01 Jan - Apr 2021
็
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Representing Emotional Lives of Precarious Japan:
Jun Ichikawa’s Tony Takitani
Senjo Nakai
Saichol Satayanurak
การทดลองกับการวิจยั ด้านโฆษณา: แนวคิด การประยุกต์ใช้ และความท้าทาย
จารุณี เจริญรส
ณัฐวิภา สินสุวรรณ
ข่าวปลอมกับการท�างานของนักข่าวในยุคดิจิทัล

สุนันทา แย้มทัพ
อรัญญา ศิริผล

เสียงสะท้อนและข้อเสนอเชิงนโยบายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ไทยต่อการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ของ กสทช.
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
นวัตกรรมการสือ่ สารกับการเคลือ่ นไหวทางสังคมในวาระเรือ่ ง “ข้าว”
เมทยา ปรียานนท์
Mental Health Promotion and Prevention of Adolescent
Depression through a Chatbot
Ornpailin Wanichthanaolan
Cheitipat Tantimedh
บรรณนิทศั น์: เทศมองไทย: วิเคราะห์ภาพสะท้อนความเป็นไทยสมัยนิยม
ในช่วงสังคมเปลี่ยนผ่าน
นิธิดา แสงสิงแก้ว

www.jc.tu.ac.th
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Vol.14 No.02 May-Aug 2021

ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of
Journalism
ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

ฉบับ “ป็อป หวีด สยอง”

Vol.14 No.02 May-Aug 2021

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

ฉบับ “อกเกือบหัก
แอบรักงานวิจัย”
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่ ว มพิ ธี ลงนามบั นทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ เรือ
่ ง “การเฝ้าระวังและการประเมินสือ
่ ทีป
่ ลอดภัย
และสร้างสรรค์”

เมื่่� อ วัั นที่่�  2 กัั น ยายน 2563 รองศาสตราจารย์์ ปัั ท มา
สุุวรรณภัักดีี ผู้้�รัักษาการแทนในตำำ�แหน่่งคณบดีีคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่� อ สารมวลชน ร่่ ว มพิิ ธีี ล งนามบัั นทึึกข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืือ
เรื่่�อง “การเฝ้้าระวัังและการประเมิินสื่่�อที่่�ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์”
ระหว่่างกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์และมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์
การจัั ด พิิ ธีี ล งนามบัั นทึึกข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืือในครั้้� ง นี้้�
เป็็นการสร้้างความร่่วมมืือทางด้้านการเฝ้้าระวัังสื่่�อที่่�ไม่่ปลอดภััยและ
ไม่่สร้้างสรรค์์ และการประเมิินสื่่�อที่่�ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ รวมทั้้�ง
เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายครูู อาจารย์์ เด็็ก และเยาวชน ในการเฝ้้าระวัังและ
ประเมิินสื่่อ� ในสัังคมปััจจุบัุ นั ให้้ดียิ่่�ี งขึ้้น� โดยมีีสถาบัันการศึึกษาที่่�เข้้าร่่วม
ลงนามในครั้้�งนี้้� ทั้้�งหมด 24 สถาบััน จากทั่่�วประเทศ
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ลงนามบันทึก
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายการตรวจสอบ
Fake News ด้านสุขภาพ

เมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน 2563 ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ ดร.พรรษา รอดอาตม์์ ผู้้�รักั ษาการ
แทนในตำำ�แหน่่งรองคณบดีีฝ่า่ ยพััฒนาคุุณภาพ
การศึึกษา และผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.วิิไลวรรณ
จงวิไลเกษม อาจารย์ประจ�ำคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน และหัวหน้าโครงการ Fake
News Fighter ร่วมงานแถลงข่าวและลงนาม
บันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศูนย์
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและ
สร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับ
ข่าวปลอม ด้านสุขภาพ”
พิธีลงนามในครั้งนี้  มีภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ศููนย์์ชัวั ร์์ก่อ่ นแชร์์ บริิษัทั อสมท จำำ�กััด (มหาชน)
และบริิษัทั แบ็็คยาร์์ด จำำ�กััด โดยภาคีีเครืือข่่าย
มีีบทบาทร่่วมกัันในการให้้ข้้อมููล องค์์ความรู้้�
และร่่วมพััฒนาระบบต้้นแบบ #เช็็กให้้รู้้� ซึ่ง�่ เป็็น
ระบบอััจฉริยิ ะต้้นแบบช่่วยในการตััดสิินใจข่่าว
ปลอมด้้านสุุขภาพ (Fact Checking Intelligent
Platform) หวัังกระตุ้้�นให้้ประชาชนตระหนัักรู้้�
และสามารถรัับมืือข่่าวปลอมด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดขึ้้น�
ในสัั ง คมปัั จจุุ บัั น  ผู้้�ที่่�สนใจทดลองใช้้ระบบ
#เช็็กให้้รู้้� ติิดตามร่่วมเป็็นเครืือข่่ายตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริิงของข้้อมููลข่่าวสารและรัับข่่าวสาร
หรืือร่่วมการทดลองระบบได้้ที่่� Facebook Page:
#เช็็กให้้รู้้�
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

เมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์์ประไพพิิศ
มุุทิิตาเจริิญ ผู้้�รัักษาการแทนในตำำ�แหน่่งคณบดีีคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่�อสารมวลชน ร่่วมพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือทาง
วิิชาการและการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์คืือ ความร่่วมมืือ
ด้้านหลัักสููตรการศึึกษา ด้้านการฝึึกอบรม ด้้านการวิิจััยและเผยแพร่่
และด้้ า นการใช้้ ท รัั พ ยากรร่่ ว มกัั น เพื่่� อ นำำ�ไปสู่่�การพัั ฒ นางานด้้ า น
วารสารศาสตร์์ ประชาสัั ม พัั นธ์์ และสื่่� อ สารมวลชนของประเทศ
อย่่ า งยั่่�งยืืนและมั่่�นคงต่่ อ ไป โดยพลโท สรรเสริิ ญ แก้้ ว กำำ�เนิิ ด
อธิิ บ ดีี ก รมประชาสัั ม พัั น ธ์์ ให้้เกีียรติิเป็็นประธานกล่่าวเปิิดงานการ
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงในครั้้�งนี้้�ประกอบไปด้้วย กรมประชาสััมพัันธ์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมลงนามบันทึกความตกลงเพือ
่ สร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Global Information,
Chuo University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่่�อวัันที่่�  12 พฤศจิิกายน 2563 รองศาสตราจารย์์ประไพพิิศ
มุุทิิตาเจริิญ ผู้้�รัักษาการแทนในตำำ�แหน่่งคณบดีีคณะวารสารศาสตร์์และ
สื่่อ� สารมวลชน พร้้อมด้้วย อาจารย์์ ดร.ดวงแก้้ว เธีียรสวััสดิ์์�กิจ ผู้้�รั
ิ กั ษาการ
แทนในตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการโครงการปริิญญาตรีีหลัักสููตรนานาชาติิและ
วิิเทศสััมพัันธ์์ และผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เซ็็นโจ นะไก อาจารย์์ประจำำ�
หลัักสููตรนานาชาติิ ร่ว่ มพิิธีลี งนามบัันทึึกความตกลงเพื่่อ� สร้้างความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการ ระหว่่างคณะวารสารศาสตร์์ฯ และ Faculty of Global Information,
Chuo University ประเทศญี่่�ปุ่่�น การลงนามในครั้้ง� นี้้�เพื่่อ� เป็็นการสร้้างความ
ร่่วมมืือทางด้้านวิิชาการ ด้้านการวิิจััย ด้้านคณาจารย์์และนัักศึึกษา

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย 16 สถาบัน
ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการต่อสู้กับข่าวปลอมและ
พัฒนาหลักสูตร Fake News Fighter

เมื่่�อวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2563 รองศาสตราจารย์์ประไพพิิศ
มุุทิิตาเจริิญ ผู้้�รัักษาการแทนในตำำ�แหน่่งคณบดีีคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่�อสารมวลชน และดร.ธนกร ศรีีสุุขใส ผู้้�จััดการกองทุุนพััฒนาสื่่�อ
ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ ร่ว่ มเป็็นประธานประกาศเจตนารมณ์์ความร่่วม
มืือในการต่่อสู้้�กัับข่่าวปลอมและพััฒนาหลัักสููตร Fake News Fighter กัับ
ภาคีีเครืือข่่าย 16 สถาบััน ได้้แก่่ บมจ.อสมท.จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงาน
อาหารและยา (อย.) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
มหาวิิทยาลััยปััญญาภิิวัฒ
ั น์์ วิทิ ยาลััยนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย สงขลานคริิ น ทร์์  วิิ ท ยาเขตปัั ต ตานีี มหาวิิ ท ยาลัั ย
มหาสารคาม มหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนคร มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงใหม่่
มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ เชีี ย งราย มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏสุุ ริิ นทร์์ และ
มหาวิิทยาลััยราชภััฏยะลา พร้้อมทั้้�งมีีการเปิิดตััวหลัักสููตร Fake News
Fighter ที่่�มุ่่�งสร้้างนัักตรวจสอบข่่าวปลอม
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คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัย กับบริษัท Ocean Sky Network
ผู้พัฒนาเครื่องมือ Social Listening Tool “Mandala”

เมื่่อ� วัันที่่� 21 มิิถุนุ ายน 2564 รองศาสตราจารย์์กัลั ยกร
วรกุุลลััฎฐานีีย์์ คณบดีีคณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
รองศาสตราจารย์์ ป ระไพพิิ ศ  มุุ ทิิ ต าเจริิ ญ รองคณบดีี ฝ่่ า ย
วิิเทศสััมพัันธ์์ ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.เกศราพร ทองพุ่่�มพฤกษา
รองคณบดีีฝ่า่ ยวิิจัยั และอาจารย์์พรรณวดีี ประยงค์์ รองคณบดีี
ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร ร่่วมหารืือความร่่วมมืือทางวิิชาการและ
การวิิจัยั กัับบริิษัทั Ocean Sky Network ผู้้�พัฒ
ั นาเครื่อ่� งมืือ Social
Listening Tool “Mandala” เพื่่�อนำำ�ระบบดัังกล่่าวมาใช้้ในด้้าน
การเรีียนการสอนและการทำำ�วิิจััย

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ประชุมหารือกับคุณสุภญ
ิ ญา
กลางณรงค์ ผูร
้ ว
่ มก่อตัง
้ Cofact Thailand เพือ
่ ร่วมกัน
ตรวจสอบข่าวลวง

เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 รองศาสตราจารย์กลั ยกร
วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุม่ พฤกษา
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ และอาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิก์ จิ
ผู้อ�ำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมหารือกับคุณสุภิญญา
กลางณรงค์   ผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact Thailand แพลตฟอร์มที่ท�ำ
หน้าที่เป็นพื้นที่เปิดให้ทกุ คนช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง
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2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย นางสาววีร์สุดา ไฉ่ประเสิรฐกุล
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 3 ได้รบ
ั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย
่ นณ
มหาวิทยาลัย Chung-Ang สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทุนส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2563
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การบริการวิชาการแก่สังคม
สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

สถานีี วิิ ท ยุุ ก ระจายเสีี ย งมหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์ เข้้าร่่วม “โครงการศึึกษานำำ�ร่่องการขัับ
เคลื่่�อนวิิทยุุกระจายเสีียงเพื่่�อสมดุุลนิิเวศสื่่�อ”
สถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เข้้าร่่วม “โครงการศึึกษานำำ�ร่่องการขัับเคลื่่อ� นวิิทยุุกระจายเสีียง
เพื่่อ� สมดุุลนิิเวศสื่่อ� ” ส่่งผลงานสารคดีีเสีียงเข้้าร่่วมในโครงการ
จำำ�นวน 2 เรื่อ่� ง ได้้แก่่ สารคดีีเรื่อ่� งมอญร้้องไห้้ และสารคดีีเรื่่�อง
เยาวราช ผลิิตโดยนัักศึึกษาคณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สาร
มวลชน ชั้้�นปีีที่่� 4 ที่่�ศึึกษาในรายวิิชาการบริิหารกิิจการวิิทยุุ
และโทรทััศน์์ (วส.431) ควบคุุมดููแลและให้้คำำ�ปรึึกษาในการ
ผลิิตสารคดีีเสีียงต้้นแบบโดย รองศาสตราจารย์์ ดร.ศิิริมิิ ติ ร
ประพัันธ์์ธุรุ กิิจ สารคดีีเสีียงที่่�เครืือข่่ายพัันธมิิตรวิิทยุุสถาบััน
การศึึกษาผลิิตถููกนำำ�ไปออกอากาศในรายการ “เครืือข่่าย
สายตรงวิิทยุุสถาบััน” ตลอดเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563
โดยสถานีีวิิทยุุแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยจััด
ให้้มีีการนำำ�เสนอและประเมิินผลงานโครงการศึึกษานำำ�ร่่อง
การขัับเคลื่่�อนวิิทยุุกระจายเสีียงเพื่่�อสมดุุลนิิเวศสื่่�อ เมื่่�อวััน
พุุธที่่�  18 พฤศจิิกายน 2563 ณ โรงแรมปทุุมวัันปริ๊๊�นเซส
กรุุงเทพมหานคร ซึ่่ง� เป็็นโครงการศึึกษานำำ�ร่่องการขัับเคลื่่อ� น
เครืือข่่ายวิิทยุุกระจายเสีียงเพื่่�อสมดุุลนิิเวศสื่่�อ ร่่วมกัับ
กองทุุนสื่่อ� ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ ในการฟื้้�นฟููการนำำ�เสนอ
สื่่อ� กระจายเสีียง (Audio Art) ขัับเคลื่่อ� นบทบาทสื่่อ� กระจายเสีียง
ที่่�สะท้้อนความงดงามของเสีียงที่่�หลากหลายของท้้องถิ่่�น
พัั ฒ นาสื่่� อ เสีี ย งให้้ เป็็ นต้้ น แบบของสื่่� อ กระจายเสีี ย งที่่�มีี
คุุณค่่าและเกิิดสมดุุลนิิเวศสื่่�อ โดยมีีสถานีีวิิทยุุสถาบััน
การศึึกษาจากทั่่�วประเทศเข้้าร่่วมในการผลิิตสารคดีีเสีียง
ในโครงการ พร้้อมกัันนี้้�คณะกรรมการโครงการได้้ประเมิินผล
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โครงการและสารคดีีเสีียงของสถานีีวิิทยุุที่่�ส่่งผลงานเข้้า
ร่่วมในโครงการศึึกษานำำ�ร่่องการขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายวิิทยุุ
กระจายเสีียงเพื่่�อสมดุุลนิิเวศสื่่�อ
สำำ�หรัับสารคดีีที่่�ผลิิตโดยนัักศึึกษาคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่�อสารมวลชน ชั้้�นปีีที่่�  4 คณะกรรมการฯ ได้้พิิจารณา
แล้้วตััดสิินให้้สารคดีีเสีียง “เรื่่�องมอญร้้องไห้้” ได้้รัับรางวััล
ชมเชยจาก “โครงการศึึกษานำำ�ร่่องการขัับเคลื่่�อนวิิทยุุ
กระจายเสีียงเพื่่อ� สมดุุลนิิเวศสื่่อ� ” พร้้อมเงิินรางวััล 5000.- บาท
สมาชิิกทีีมผู้้�ผลิิตสารคดีีเรื่่�องมอญร้้องไห้้ ประกอบด้้วย
นายกตัั ญ ญูู  สุุ ว รรณโคตร นางสาวณัั ฐ มล โคมลอย
นางสาวธัันย์์ชนก จัันฝาก และนางสาวมนท์์ธภััส จุุติสุิ ขุ สัันติ์์�
สถานีี วิิ ท ยุุ ก ระจายเสีี ย งมหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์ ร่่วมกัับ “สำำ�นักั ธรรมศาสตร์์และการเมืือง”
(สํํานัักงานราชบััณฑิิตยสภา) ร่่วมผลิิตรายการ “บอกเล่่า
เก้้าสิิบกัับราชบััณฑิิต” เผยแพร่่องค์์ความรู้้�ที่่่ห� ลากหลาย
สู่่�ประชาชน
สถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ร่่วมกัับ “สำำ�นัักธรรมศาสตร์์และการเมืือง” (สำำ�นัักงาน
ราชบััณฑิิตยสภา) ผลิิตรายการ “บอกเล่่าเก้้าสิิบกัับราช
บััณฑิิต” เป็็นรายการสนทนา ซึ่่�งสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียง
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ได้้รับั ความอนุุเคราะห์์จากสำำ�นััก
ธรรมศาสตร์์และการเมืือง เชิิญคณาจารย์์และนัักวิิชาการที่่�
มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน มาถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
ให้้แก่่ประชาชน ผู้้�ที่่�ติิดตามรัับฟัังสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียง
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ซึ่่ง� สำำ�นัักธรรมศาสตร์์และการเมืือง
มีีภาคีีสมาชิิกที่่�มากด้้วยความรู้้�และประสบการณ์์หลากหลาย
ทั้้�งด้้านนิิติิธรรม การเมืือง จิิตวิิทยา ภููมิิศาสตร์์ กฎหมาย

ปรััชญา ศาสนา การศึึกษา การตลาด ประวััติิศาสตร์์
เป็็นต้้น โดยสำำ�นัักธรรมศาสตร์์และการเมืือง (สำำ�นัักงาน
ราชบััณฑิิตยสภา) และสถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ เชื่่อ� ว่่าการผลัักดัันให้้สังั คมก้้าวหน้้าและพััฒนา
ได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ สัังคมจึึงควรมีีความรอบรู้้�ในทุุกด้้านเพื่่อ�
ร่่วมกัันเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาสัังคมให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นไป  

สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการผลิิตรายการ “บอกเล่่าเก้้าสิิบ
กัั บ ราชบัั ณฑิิ ต ” ได้้ บัั นทึึกเสีี ย งรายการมาตั้้� ง แต่่ เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ ถึึง เมษายน 2564 และจะออกอากาศทางสถานีี
วิิทยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คลื่่น� AM981 kHz
ในวัันพฤหััสบดีี เวลา 11.30 – 12.00 น. เริ่่�มออกอากาศ
เทปแรกในเดืือนกรกฎาคม 2564
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คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง มธ. จัดโครงการวารสารบริการวิชาการแก่สังคม
“รายการนัดพบ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ สู่สังคม

สถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ได้้ดำำ�เนิินการจััดและออกอากาศรายการวิิทยุุ “รายการนััดพบ”
มาเป็็นปีีที่่�  4 โดยในปีีนี้้�ได้้ดำำ�เนิินการภายใต้้ “โครงการ
วารสารบริิการวิิชาการแก่่สังั คม” ในรููปแบบรายการสนทนา
ความยาว 30 นาทีี เขีี ย นบทและดำำ�เนิิ น รายการโดย
คณาจารย์์และศิิษย์์เก่่าของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เพื่่อ� เผยแพร่่องค์์ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์
ของคณาจารย์์และศิิษย์์เก่่าไปสู่่�ประชาชน ออกอากาศทุุก
วัันจัันทร์์ เวลา 19.00 – 19.30 น. ทางสถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียง
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (AM981KHz) และทางช่่องทาง
ออนไลน์์ของสถานีี URL: http://www.radio981.tu.ac.th/vods/27
สำำ�หรัับในปีีนี้้ส� ถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ได้้มีีอาจารย์์และศิิษย์์เก่่าของมหาวิิทยาลััย
หลายท่่าน มาร่่วมจััดรายการ เพื่่อ� เผยแพร่่ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ
ถ่่ายทอดประสบการณ์์ในการทำำ�งาน และการฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19
ทั้้�งในด้้านมุุมมองความคิิดและการปรัับตััวในการทำำ�งานในแต่่ละ
สายงาน อาทิิ งานด้้านสื่่อ� สารมวลชน งานด้้านทรััพยากมนุุษย์์
และงานด้้านการทููต
คุุณพีีรภััทร บุุษปะเวศ นัักการทููตชำำ�นาญการ
กระทรวงการต่่างประเทศ มาร่่วมแลกเปลี่่�ยนมุุมมองสำำ�หรัับ
การปรัับตััวในช่่วงโควิิด-19 ว่่า “เราไม่่สามารถคาดเดาได้้
ว่่าจะมีีวิิกฤตเกิิดขึ้้�นอีีกในอนาคตหรืือไม่่ แต่่สิ่่�งสำำ�คััญ คืือ
การมีีสติิและการเตรีียมแผนรองรัับในยามวิิกฤตในยาม
ฉุุกเฉิินต่่างๆ และขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับคนที่่�จะต้้องสู้้�กัับ
ปััญหาต่่างๆ” ด้้านคุุณศุุภดา เศรษฐโท ซึ่่�งทำำ�งานในด้้าน
ทรััพยากรมนุุษย์์ ในตำำ�แหน่่ง Supervisor Career and Culture
Development บริิษััท AP Thailand ได้้มาให้้ข้้อคิิดสำำ�หรัับ
การปรัับตััวในช่่วงโควิิด-19 ว่่า “การปรัับตััวไม่่ว่่าเราจะเจอ
สถานการณ์์ยากเย็็นขนาดไหน แต่่ถ้้าเราเรีียนรู้้�กัับมัันและ
ปรัับตััวให้้ไปตามสถานการณ์์นั้้น� ได้้ เราก็็จะอยู่่�รอดในสัังคม
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไวได้้ง่า่ ยขึ้้น� ” อย่่างไรก็็ตามไม่่ว่า่ การทำำ�งานใน
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รููปแบบใดก็็ล้ว้ นแต่่ต้อ้ งเรีียนรู้้�และพััฒนาสิ่่�งใหม่่ๆ อยู่่�ตลอด
เวลา เหมืือนกัับนิิยามที่่�ว่า่ “การเรีียนรู้้�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ เราต้้อง
เรีียนรู้้�ในสิ่่�งใหม่่ ทั้้ง� การ Up-Skill และ Re-skill อยู่่�เสมอ เพื่่อ� ให้้
เรามีีทัักษะเพิ่่�มเข้้ามาสำำ�หรัับวัันข้้างหน้้า” ด้้านคุุณอรสิินีี
อมรโมฬีี ผู้้�ประกาศข่่าวช่่อง Thai PBS ได้้ให้้มุมุ มองความคิิด
สำำ�หรัับการทำำ�งานในฐานะผู้้�สื่่�อข่่าวและการทำำ�งานใน
ยุุคโควิิด-19 แบบ New Normal ว่่า “งานสื่่�อสารมวลชน
เป็็นงานที่่�หนััก แต่่อะไรก็็ตามที่่�ทำำ�ด้้วยความรัักและความ
เข้้าใจในสาขาวิิชาชีีพนั้้�นมัันจะเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
เราพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�และก็็รัับเกี่่�ยวกัับความเปลี่่�ยนแปลง
ได้้ตลอดเวลา” และคุุณพิิชฌ์์พสุุภััทร วงศ์์อำำ�ไพ Youtuber
และ Video Content Producer NYLON Thailand ได้้มาร่่วม
พููดคุุยและให้้ข้อ้ คิิดสำำ�หรัับการเป็็น Youtuber และการสร้้าง
คอนเทนต์์ในสื่่อ� ออนไลน์์ว่า่ “เราต้้องเปิิดใจเรีียนรู้้�ในสิ่่�งที่่�คิิด
ว่่าทำำ�ไม่่ได้้ ถ้้าเราก้้าวข้้ามไปได้้ ถืือว่่าเราได้้พััฒนาอีีกด้้าน
ของเรา และเป็็นก้้าวที่่�ดีีที่่�เราจะได้้เริ่่�มต้้นเรีียนรู้้�และพััฒนา
ศัักยภาพต่่อไป” ซึ่่ง� หากท่่านใดสนใจรัับฟัังสามารถติิดตาม
ในรายการนััดพบของสถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์
ทางสถานีี วิิ ท ยุุ ก ระจายเสีี ย งมหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์ขอเชิิญชวนผู้้�ที่่�สนใจอยากจะร่่วมฟัังประเด็็น
ที่่�น่่าสนใจและทัันสถานการณ์์ อัันจะนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้
เป็็นประโยชน์์ต่่อการทำำ�งาน และการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
สามารถฟัังผ่่านรายการวิิทยุุ “รายการนััดพบ” ออกอากาศ
ทุุกวัันจัันทร์์ เวลา 19.00 – 19.30 น. ทางสถานีีวิทิ ยุุกระจาย
เสีียงมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (AM981KHz) และทางช่่องทาง
ออนไลน์์ของสถานีี URL:http://www.radio981.tu.ac.th/vods/27
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การบริหารจัดการ
1. การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของบุคลากร

โครงการอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเรื่่�อง
“การเขีียนคู่่�มืือปฏิิบัติ
ั ง
ิ านเพื่่�อขอกำำ�หนด
ตำำ�แหน่่งที่่�สููงขึ้้�น”

เมื่่อ� วัันที่่� 26 สิิงหาคม 2563 คุุณธนบดีี
ศรีีพันั ธุ์์�วงศ์์ เลขานุุการคณะวารสารศาสตร์์และ
สื่่อ� สารมวลชน พร้้อมด้้วยบุุคลากรสายสนัันสนุุน
วิิชาการ เข้้าร่่วมโครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
เรื่อ่� ง “การเขีียนคู่่�มืือปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� ขอกำำ�หนด
ตำำ�แหน่่งที่่�สููงขึ้้น� ”

โครงการเสวนาบุุคลากรสายสนัับสนุุนวิิชาการ ประจำำ�ปีี
งบประมาณ 2564

เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์์กััลยกร
วรกุุลลััฎฐานีีย์์ คณบดีีคณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
ร่่วมเปิิดโครงการเสวนาบุุคลากรสายสนัับสนุุนวิิชาการ ประจำำ�
ปีีงบประมาณ 2564 โดยมีีการแนะนำำ�ทีีมผู้้�บริิหาร และร่่วมหารืือ
ในประเด็็นการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของคณะวารสารศาสตร์์และ
สื่่�อสารมวลชนในปีีงบประมาณ 2564 ส่่วนช่่วงบ่่ายมีีการชี้้�แจง
รายละเอีียดการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของคณะ รวมทั้้�งการนำำ�
เสนอแผนปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านและการพััฒนาในแต่่ละกลุ่่�มงาน
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โครงการอบรมสัมมนา เรือ
่ ง “PDCA หัวใจส�ำคัญของการปรับปรุง
อย่างต่อเนือ
่ ง”

เมื่่� อ วัั นที่่�  14 พฤษภาคม 2564 บุุค ลากรสายสนัับสนุุ น
วิิชาการ คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน ร่่วมโครงการอบรม
สััมมนา เรื่่�อง “PDCA หััวใจสำำ�คััญของการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง”
พร้้อมรัับฟัังการบรรยายเรื่อ่� ง การบริิหารโครงการ กิิจกรรม และการเขีียน
Action Plan ตามกระบวนการ PDCA เพื่่� อ ให้้ บุุ ค ลากรสายสนัั บ สนุุ น
วิิ ช าการได้้ มีี แ ผนการปฏิิ บัั ติิ ง านและเป้้ า หมายที่่�ชัั ด เจน ก่่อให้้เกิิด
ผลลัั พธ์ ์ แ ละผลสัั ม ฤทธิ์์� ที่่�ดีี รวมทั้้� ง ชี้้� แจงเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ผลการ
ปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� เลื่่อ� นค่่าจ้้าง ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2565 โดยได้้รับั เกีียรติิจาก
คุุณธนบดีี ศรีีพันั ธุ์์�วงศ์์ เลขานุุการคณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน
เป็็นวิิทยากรบรรยาย
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โครงการอบรม หั ว ข้ อ “การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams”

เมื่่�อวัันที่่�  14 มกราคม 2564 อาจารย์์ ดร.ดวงแก้้ว
เธีียรสวััสดิ์์�กิิจ ผู้้�อำำ�นวยการโครงการบััณฑิิตศึึกษา เป็็นวิิทยากร
บรรยายในหััวข้้อ “การเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์ด้้วย
โปรแกรม Microsoft Teams” ให้้กัับคณาจารย์์ในคณะ โดยมีี
หััวข้้ออบรม อาทิิ การแนะนำำ�โปรแกรมและการใช้้งานเบื้้�องต้้น
การนััดหมายการเรีียนการสอนล่่วงหน้้า การสร้้างห้้องเรีียนและ
จััดการห้้องเรีียน การใช้้เครื่่�องมืือในโปรแกรม Microsoft Teams
และการจััดการข้้อมููลต่่างๆ รวมทั้้�งมีีการถาม-ตอบ เกี่่�ยวกัับการ
ใช้้งานโปรแกรมดัังกล่่าวอีีกด้้วย

โครงการอบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย
การจัดการภัยพิบัติและการจลาจล”

เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2564 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน จัดโครงการอบรมเรื่อง “การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย การจัดการภัยพิบัติและการจลาจล” ณ
ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญทิพย์ สังข์ปิด และคุณณภัทร
ลอยเมฆ วิทยากรและครูฝึกด้านการฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองท่าโขลง
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2. การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลููกต้้นไม้้เพื่่�อปรัับปรุุงภููมิทั
ิ ศ
ั น์์
โดยรอบคณะวารสารศาสตร์์ฯ มธ.
ศููนย์์รัังสิิต

คณะวารสารศาสตร์ฯ ด�ำเนินการจัดซือ
้ ไม้ดอกและไม้ประดับเพือ
่
ทดแทนของเดิมทีเ่ สือ
่ มโทรมบริเวณอาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ
ท่าพระจันทร์

คณะวารสารศาสตร์ฯ ด�ำเนินการฉีดพ่น
น�ำ้ ยาฆ่าเชือ
้ COVID-19 บริเวณพืน
้ ทีอ
่ าคาร
ปฏิบต
ั ก
ิ ารสือ
่ สารมวลชน และอาคารคณะ
วารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รง
ั สิต
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3. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงาน
สรงน�ำ้ พระเนือ
่ งในวันสงกรานต์ 2564

รองศาสตราจารย์กลั ยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มสรงน�้ำพระ เนื่ อ งในวั น
สงกรานต์ ประจ�ำปี 2564
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4. งบประมาณปี 2563 และ 2564

คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน ได้้มีีการจััดสรร
งบประมาณรายจ่่ายจากรายได้้หน่่วยงาน เพื่่อ� ใช้้สำำ�หรัับดำำ�เนิินงาน
ด้้านจััดการเรีียนการสอน การวิิจัยั การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
การบริิการวิิชาการแก่่สัังคม และการบริิหารจััดการต่่างๆ โดยใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
มีีรายจ่่ายเป็็นจำำ�นวนเงิิน 63,528,575.21 บาท โดยจำำ�แนกตาม
ยุุทธศาสตร์์ต่่างๆ ดัังนี้้�
1. สร้้างบััณฑิิตที่่�มีีคุณ
ุ ลัักษณะ GREATS เป็็นจำำ�นวนเงิิน
37,911,165.75 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 59.68 ของ
รายจ่่ายจริิงทั้้�งหมด
2. สร้้ า งสรรค์์ ง านวิิ จัั ย และนวัั ต กรรมที่่�ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
การเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงพััฒนาต่่อสัังคมไทยและ
สัังคมโลก เป็็นจำำ�นวนเงิิน 3,191,600.- บาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 5.02 ของรายจ่่ายจริิงทั้้�งหมด
3. สร้้างเครืือข่่ายความเป็็นนานาชาติิและเครืือข่่าย
ความร่่ ว มมืือทั้้� ง ภายในและภายนอกประเทศ
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 63,385.- บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 0.10
ของรายจ่่ายจริิงทั้้�งหมด
4. มุ่่�งเน้้ นการเป็็ น มหาวิิ ท ยาลัั ยเพื่่� อประชาชนที่่�ให้้
บริิการวิิชาการและบริิการสุุขภาพที่่�ได้้มาตรฐาน
สากล เป็็นจำำ�นวนเงิิน 48,000.- บาท คิิดเป็็นร้้อยละ
0.08 ของรายจ่่ายจริิงทั้้�งหมด
5. มุ่่�งสู่่�ความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ด้้วยการบริิหารจััดการที่่�
ทัันสมััย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 22,314,424.46 บาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 35.12 ของรายจ่่ายจริิงทั้้�งหมด
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แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริง
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563
มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

35.12%

สร้างบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะ GREATS

59.68%
มุ ่ ง เน้ น การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เพื่ อ ประชาชนที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
วิชาการและบริการสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล

0.08%
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความเป็ น
นานาชาติ แ ละเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก

0.10%

สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย และ
นวั ต กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก

5.02%
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ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน ได้จดั สรรงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
เป็นจ�ำนวนเงิน 64,067,800.- บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. สร้้างบััณฑิิตที่่�มีีคุณ
ุ ลัักษณะ GREATS เป็็นจำำ�นวนเงิิน
33,124,600.- บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 51.70 ของ
งบประมาณทั้้�งหมด
2. สร้้างสรรค์์งานวิิจััยและนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงในเชิิงพััฒนาต่่อสัังคมไทยและสัังคมโลก
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,000,000.- บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 3.12
ของงบประมาณทั้้�งหมด
3. สร้้างเครืือข่่ายความเป็็นนานาชาติิและเครืือข่่าย
ความร่่ ว มมืือทั้้� ง ภายในและภายนอกประเทศ
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,105,000.- บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 1.73
ของงบประมาณทั้้�งหมด
4. มุ่่�งเน้้ นการเป็็ น มหาวิิ ท ยาลัั ยเพื่่� อประชาชนที่่�ให้้
บริิการวิิชาการและบริิการสุุขภาพที่่�ได้้มาตรฐาน
สากล เป็็นจำำ�นวนเงิิน 282,000.- บาท คิิดเป็็นร้้อยละ
0.44 ของงบประมาณทั้้�งหมด
5. มุ่่�งสู่่�ความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ด้้วยการบริิหารจััดการที่่�
ทัันสมััย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 27,556,200.- บาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 43.01 ของงบประมาณทั้้�งหมด
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564
มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

43.01%

สร้างบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะ GREATS

51.70%
มุ ่ ง เน้ น การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เ พื่อ ป ระ ชาชน ที่ ได้ บริก าร
วิชาการและบริการสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล

0.44%

สร้ า งเครื อ ข่ า ยความเป็ น
นานาชาติ แ ละเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก

1.73%

สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย และ
นวั ต กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก

3.12%

JC Annual Report 2 0 2 0 | 8 7

5. การประกันคุณภาพนักศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562
หลักสูตร

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

วารสารศาสตรบัณฑิต

3.93

ดี

วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (BJM)

3.98

ดี

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)

4.04

ดีมาก

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

3.43

ดี

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร
(MCM)

3.50

ดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา

3.93

ดี

เฉลี่ยรวม

3.80

ดี

6. กิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม เรือ
่ ง “การท�ำความ
เข้าใจการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ปัทมา
สุวรรณภักดี ผูร้ กั ษาการแทนในต�ำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน เข้าร่วม
โครงการอบรม เรื่อง “การท�ำความเข้าใจการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
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คณะวารสารศาสตร์ ฯ เข้ า รั บ การตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการ
ศึกษาเพือ
่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)
ประจ�ำปีการศึกษา 2562

เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2563
คณะผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ค ณะ
วารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ�ำปี
การศึกษา 2562

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน�ำ
องค์กรและการก�ำหนดกลยุทธ์โดยใช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2564 คณะผู้้�บริิหาร หััวหน้้างาน
ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา  ร่่วมโครงการอบรมเชิิง
ปฏิิบััติิการการนำำ�องค์์กรและการกำำ�หนดกลยุุทธ์์โดยใช้้เกณฑ์์คุุณภาพ
การศึึกษาเพื่่�อการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ (EdPEx)
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
สำำ�หรัับในปีีการศึึกษา 2564 คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน ได้้จัดั ทำำ�แผนปฏิิบััติงิ านเพื่่อ� รองรัับการจััด
การเรียนการสอน การวิจยั การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริการวิชาการแก่สงั คม และการบริหารจัดการของคณะ
โดยจ�ำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS ได้แก่

• โครงการความร่่วมมืือกัับองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการสัังคมด้้านสื่่อ� สารมวลชนเพื่่อ� เป็็นเครืือข่่ายในการพััฒนา
  ด้้านองค์์ความรู้้� การวิิจััย การเรีียนการสอนในรายวิิชา การฝึึกงานของนัักศึึกษา ตลอดจนการอบรมและ
  สััมมนา
• โครงการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากับเครือข่ายสถาบันสือ่ สารมวลชนทัง้ ในประเทศหรือต่างประเทศ
  เพื่อบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ
• โครงการอบรมที่่�มุ่่�งเน้้นการเป็็นสตาร์์ทอััพ (Start Up) ด้้านสื่่อ� สารมวลชนที่่�มีีแนวคิิดการประกอบการเพื่่อ� สัังคม
• โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ เช่น
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บคุ ลากรสายวิชาการ (KM)
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ระบบ E-Learning
• จัดหาชุดเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ระบบออนไลน์

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก ได้แก่

• โครงการอบรมการตีพิมพ์งานวิจัยในฐาน Scopus
• โครงการความร่วมมือกับองค์กรด้าน Social Listening และ Analytic Tools ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
• จัดหาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยขั้นสูงส�ำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย
• จััดหาชุุดเก็็บข้้อมููลด้้านการวิิจัยั และวิิเคราะห์์ประมวลผล เพื่่อ� การเก็็บข้้อมููลออนไลน์์ของนัักศึึกษาและอาจารย์์
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3. สร้้างความเป็็นนานาชาติิและเครืือข่่ายความร่่วมมืือทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ
ได้แก่

• โครงการความร่่วมมืือกิิจกรรมทางวิิชาการ หรืือวิิจััย กัับกลุ่่�มเครืือข่่ายสถาบััน การศึึกษาทั้้�งในประเทศ
  หรืือต่่างประเทศ เช่่น
- การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างชาติและหน่วยงานต่างประเทศ เช่น Faculty of Social
  and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia และ School of Journalism
  and Media Studies at San Diego State University
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนในต่างประเทศ
- โครงการความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการหรือวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
• โครงการความร่่วมมืือกิิจกรรมทางวิิชาการกัับหน่่วยงานภายในประเทศ เช่่น สมาพัันธ์์สมาคมวิิชาชีีพวิิทยุุ
   กระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์ กองทุุนพััฒนาสื่่อ� ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ และสมาคมโฆษณาแห่่งประเทศไทย
• โครงการ Visiting Professor
4. มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ได้แก่

• โครงการเสียงอาสา
• โครงการคณะวารสารฯ บริการสังคม : หนังสามัญประจ�ำบ้าน
• โครงการรณรงค์ส่อื กับเด็ก
• โครงการวารสารบริการวิชาการแก่สงั คม
• รายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น รายการบอกเล่าเก้าสิบราชบัณฑิต
  รายการนัดพบ เป็นต้น
5. มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย ได้แก่

• โครงการอบรมความรู้้� ด้า้ นเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานและการปรัับตััวในการทำำ�งาน
  ในองค์์กรแก่่คณาจารย์์และเจ้้าหน้้าที่่�
• โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ
• โครงการน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมาใช้
• โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
• โครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• โครงการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของคณะ
• โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
• จัดหาชุดประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ห้องประชุม
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คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(รองศาสตราจารย์กลั ยกร วรกุลลัฎฐานีย์)		
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 				
(อาจารย์พรรณวดี ประยงค์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุ ุพงศ์  รักษาสัตย์
อาจารย์ ดร.คันธิรา  ฉายาวงศ์
อาจารย์ถมทอง  ทองนอก
เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 		
(นายธนบดี  ศรีพันธุ์วงศ์)
นางปิยาพัชร  คนชม
นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นค้างพลู
นางสาวเพ็ญพักตร์  สุนทรกิจจารักษา
นางสาวพรพรรณ  สุขน้อย  
นางสาวนันท์นภัส  บุญเลิศ
นายศราวุธ  พึ่งเถื่อน
นางสาววราภรณ์  หวังคุ้มกลาง
นายอุเทน  หน่อค�ำ 
นายณัฐพงศ์ อนุดิษย์
นางสาวจารุณี  สุขสม
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