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	 ในปีีที่่�ผ่ ่านมา	คณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	 ม่ผ่ลการดำเนินงานเปี็นที่่�ปีระจัักษ์์
หลากหลายด้าน	ไม่ว่าจัะเป็ีนด้านวชิาการ	ด้านงานวจิัยั
ตลอดจันด้านบริการวิชาการแก่สงัคมที่่�มม่าอย่างต่อเน่�อง																
ถึึงแม้จัะอย่ ่ในช่วงสถึานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช�่อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่่�ยงัคงแพร่ระบาด
เป็ีนวงกว้างในหลายพ่�นที่่�	ส่งผ่ลกระที่บต่อการบรหิารงาน
แตค่ณะวารสารศาสตรแ์ละส่�อสารมวลชน	ยงัสามารถึ
ปีรับตัวและปีรับแนวที่างการบริหารงานได้เปี็นอย่างด่
ภายใต้สถึานการณ์ที่่�ค่อนข้างจัำกัด	 โดยการนำ
เที่คโนโลยม่าใช้ในการดำเนินงาน	จันเกิดปีระสทิี่ธิภิาพ	
ที่ั�งด้านการเร่ยนการสอน	 การปีฏิิบัติงานภายในที่่�พัก	
ซึ่ึ�งสอดรับกับแนวที่างที่่�มหาวิที่ยาลัยกำหนด				
	 ดิฉัันขอฝากให้คณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	สร้างสรรค์นวัตกรรมทีุ่กมิติ	นำไปีส่่
การเปีล่�ยนแปีลงใหเ้ปีน็มากกวา่พ่�นที่่�การเรย่นการสอน

เพ่�อการสร้างผ่่้นำรุ่นใหม่ในอนาคต	 ภายใต้กรอบ
ยุที่ธิศาสตร์	4	ด้าน	ได้แก่	Future	Workforce,	Future	
Workplace,	Future	Life	and	Society	และ	Future	Collaboration	
ส่ก่ารเป็ีนมหาวิที่ยาลัยระดับโลกเพ่�อปีระชาชน
	 ในนามของมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	
ดิฉัันขอช่�นชมในความมุ่งมั�นและความสำเร็จัของ	
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนที่่�ม่การพัฒนา
อยา่งตอ่เน่�องมาโดยตลอด	ขออวยพรใหค้ณะผ่่บ้รหิาร	
คณาจัารย์	เจ้ัาหน้าที่่�	นกัศกึษ์า	และศษิ์ย์เก่า	มพ่ลงักาย
และพลังใจัในการปีฏิิบัติงานให้สำเร็จัลุล่วงอย่างม่
คุณภาพ	ก่อให้เกิดปีระโยชน์แก่สังคมต่อไปี

รองศาสตราจำารย์เกศินี วิิฑููรชาติ
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยธิรรมศาสตร์

สารจำากอธิิการบัดำี
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	 การดำเนินงานของคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	 ในปีีการศึกษ์า	 2564	 ที่่�ผ่่านมา	
สถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช่�อไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	เริ�มคล่�คลาย	ที่ำให้สามารถึดำเนินงานใน
สถึานการณ์ปีกตไิด้มากย�ิงข�ึน	ที่�ังด้านการเรย่นการสอน
ที่่�สามารถึดำเนินการในร่ปีแบบผ่สมผ่สาน	(Hybrid)	
การสร้างสรรค์ผ่ลงานที่ั�งในงานวิจััย	นวัตกรรม	รวมถึึง
การผ่ลิตส่�อต่างๆ	ของอาจัารย์และนักศึกษ์า	ม่ผ่ลงาน
ได้รับรางวัลในหลากหลายเวที่่ที่ั�งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ	อก่ที่�ังมก่ารพฒันาความร่วมมอ่ที่างวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่ั�งในปีระเที่ศและต่างปีระเที่ศเพิ�ม
มากขึ�น	เพ่�อสร้างความสัมพันธิ์	รวมที่ั�งแลกเปีล่�ยน
เรย่นร่ป้ีระสบการณว์ชิาการและวชิาชพ่	มก่ารสนบัสนนุ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	 รวมที่ั� งด ้าน
การจััดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ	 โดยเฉัพาะด้านเที่คโนโลย่	
เพ่�อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่�อให้สามารถึนำ
ความร่้มาปีรับใช้ในการที่ำงานและการดำเนินช่วิต
	 ที่ั�งน�่	คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
จัะยงัคงพฒันาแนวที่างการดำเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั	
ยทุี่ธิศาสตรห์ลกัของมหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตรเ์พ่�อผ่ลติ
บัณฑิิตด้านการส่�อสารที่่�ม่ความเป็ีนเลิศที่างวิชาการ
และมจ่ัรยิธิรรม	ความรบัผ่ดิชอบต่อสงัคม	เป็ีนผ่่น้ำรุน่ใหม่
ในโลกอนาคต	
	 ขอขอบคุณคณาจัารย์และเจั้าหน้าที่่�ทีุ่กที่่าน
ที่่�ทีุ่่มเที่ที่ั�งแรงกายแรงใจั	 ร่วมกันปีรับตัวและพัฒนา
เพ่�อใหก้ารดำเนินงานที่่�ผ่า่นมาเป็ีนไปีอยา่งราบร่�นและ
ม่ความก้าวหน้าต่อไปีในอนาคต

รองศาสตราจำารย์กัลัยกร วิรกุลัลััฎฐานีย์
คณบดีีคณะวิารสารศาสตร์แลัะส่�อสารมวิลัชน

สารจำากคณบัดำี
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	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนมห่น้าที่่�
ในการผ่ลติบคุลากรคณุภาพให้กบัวงการส่�อสารมวลชน	
สิ�งท้ี่าที่ายคณาจัารย์และผ่่บ้ริหารคณะ	คอ่การเปีล่�ยนแปีลง
ของโลกที่่�เร็วขึ�นทีุ่กวันและเหตุการณ์ใหม่ๆ	 ที่่�สร้าง
ปีัจัจััยของการส่�อสารให้ซึ่ับซ้ึ่อนข�ึน	 จันงานวิชาการ
อาจัตามไม่ที่ัน
	 ในขณะที่่�เที่คโนโลย่ที่ำให้การส่�อสารง่ายขึ�น
และทีุ่กคนเป็ีนเจ้ัาของส่�อได้	 แต่การจัะส่�อสารให้ม่
อทิี่ธิพิลกบัผ่่ร้บัส่�อกลบัยากขึ�น	การสร้างคอนเที่นต์ตาม
ร่ปีแบบนกัวารสารศาสตร์ที่่�เรย่นมาอาจัไม่ถ่ึกใจัคนรบัส่�อ	
และอาจัไม่ถึงึกลุม่เป้ีาหมาย	ที่ฤษ์ฎีก่ารส่�อสารต้องเปีล่�ยน
ตามสถึานการณ์	ตามกลุ่มเปี้าหมาย	และตามร่ปีแบบ
ของแพลตฟอร์ม
	 เราอย่่ในยคุที่่�มก่ารรบัส่�อหลากหลาย	ที่�ังส่�อที่่�ม่
การควบคุม	และไม่ม่การควบคุม	ที่ั�งในปีระเที่ศและ
นอกปีระเที่ศ	 สิ�งหนึ�งที่่�คณะวารสารศาสตร์และส่�อสาร
มวลชนจัะสอนนักศึกษ์าทีุ่กคน	 ค่อความรับผ่ิดชอบ	

ต่อทีุ่กสารที่่�เราส่�อออกไปี	 ไม่ว่าจัะเปี็น	 งานข่าว	
งานโฆษ์ณา	งานปีระชาสัมพนัธ์ิ	หรอ่งานบันเทิี่ง	นอกเหนอ่
จัากต้องอย่ใ่นกรอบของกฏิหมายแล้ว	ต้องมจ่ัรรยาบรรณ	
ไม่ส่�อสารสิ�งที่่�ที่ำให้สงัคมเส่�อมถึอย	ไม่ส่�อสาร	Fake	News	
โดยไม่ตรวจัสอบก่อน	 ไม่ส่�อสารคอนเที่นต์ที่่�ละเมิด
ลขิสทิี่ธิิ�	ไมล่อกเลย่นงานของผ่่อ้่�นโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต							
ที่่�สำคญันกัส่�อสารมวลชนต้องมใ่จัที่่�เปิีดกวา้ง	พรอ้มรบั
ความคิดเห็นและการวิจัารณ์ที่่�หลากหลาย
	 สมาคมวารสารศาสตร์	พร้อมจัะให้ความร่วมมอ่
กบัคณะในฐานะศษิ์ย์เก่าหลากหลายรุน่	 ในการพฒันา
บุคลากรจัากคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
เพ่�อให้เป็ีนนกัส่�อสารมอ่อาชพ่	ไม่ว่าจัะเป็ีน	การฝึกอบรม	
การฝึกงาน	 การด่งาน	 และการเข้าร่วมกิจักรรมต่างๆ	
เพ่�อบรรลุวัตถึุปีระสงค์ตามเจัตนารมณ์ของคณะ
วารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนส่บต่อไปี

ศศิกร ฉัันท์เศรษฐ์ 
นายกสมาคมวิารสารศาสตร์ ธิรรมศาสตร์

สารจำากนายกสมาคม
วัารสารศึาสติร์ ธิรรมศึาสติร์
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	 ในยุคสมัยที่่�พฤติกรรมของคนในสังคมเกิด
การเปีล่�ยนแปีลงอย่างรวดเร็วจัากเหตุการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช่�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ที่่�สง่ผ่ลกระที่บมาจันถึงึปีจััจับุนั	ผ่่ค้นปีรบัเปีล่�ยนวธิิก่าร
ส่�อสารมาเป็ีนรป่ีแบบออนไลน์กนัมากข�ึน	และพบปีะพด่คยุ
จัากระยะที่างไกล	ที่ำให้ส่�อออนไลน์เข้ามาม่บที่บาที่
สำคญัอย่างยิ�งในการเป็ีนตวักลางในการส่�อสาร	แต่กระนั�น	
นกัส่�อสารมวลชนยังคงมห่น้าที่่�สำคัญในการเป็ีนกระจัก
และตะเกย่งที่่�คอยสะท้ี่อนและนำที่างสังคม	ท่ี่ามกลาง
ภาวะ	 Information	 Overload	 ที่่�กำลังเกิดขึ�นในขณะน่�
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 ซึ่ึ�งตระหนัก
ถึงึความเปีล่�ยนแปีลง	ยงัคงยดึมั�นในการพฒันาเน่�อหา
ความร้่ควบค่่ไปีกับจัริยธิรรมและจัรรยาบรรณให้เท่ี่าที่นัส่�อ	
ที่ันต่อกระแสธิารที่่�กำลังไหลต่อไปี	 เพ่�อผ่ลิตบุคลากร
และบัณฑิิตที่่�ม่คุณภาพส่่สังคม
	 นอกจัากงานดา้นวชิาการ	ที่างคณะกรรมการ
นักศึกษ์าคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	

ยงัมุง่เน้นส่งเสรมิการจัดัสมัมนาความร่ใ้นปีระเดน็ที่่�สงัคม
ให้ความสนใจั	เพ่�อให้นกัศกึษ์าก้าวที่นัความเปีล่�ยนแปีลง	
นำความร่ม้าปีรับใช้กับสถึานการณ์จัริง	พร้อมกบัการเป็ีน
ตวักลางที่่�คอยปีระสานงานระหว่างนกัศกึษ์าและคณะ	
ซึ่ึ�งเปีน็สว่นสำคญัที่่�ชว่ยสรา้งความสมัพนัธิอ์นัดร่ะหวา่ง
นกัศกึษ์า	คณาจัารย	์และบคุลากรคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน
	 คณะกรรมการนกัศกึษ์าคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	 ขอขอบคุณคณาจัารย์	 บุคลากร	
และนักศึกษ์าทีุ่กชั�นปีี	ที่่�ม่ส่วนเก่�ยวข้องในการผ่ลักดัน
และสนับสนุนกิจักรรม	 โครงการต่างๆ	 ให้สำเร็จั
ลุล่วงด้วยด่เสมอมา	 คณะกรรมการนักศึกษ์าคณะ
วารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	หวังเปี็นอย่างยิ�งว่า
กจิักรรมที่่�เคยจัดัขึ�นในอดต่	และกจิักรรมที่่�กำลังจัะเกดิขึ�น
ในอนาคต	จัะช่วยหล่อหลอมให้นกัศกึษ์าได้รบัองค์ความร่้
เพ่�อสร้างคุณปีระโยชน์แก่สังคมต่อไปี

นายปาณัส จำันทร์กลัาง
ประธิานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิารสารศาสตร์แลัะส่�อสารมวิลัชน

สารจำากประธิาน
คณะกรรมการนักศึึกษา กนวัส.
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ประวััติิ
คณะ
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	 สถึาบันการศึกษ์าที่่�สร้างผ่่้นำด้านการส่�อสารเพ่�อสังคมที่่�ยั�งย่น

จััดการศึกษ์า	พัฒนาหลักส่ตรด้านการส่�อสารเพ่�อนำไปีใช้ในการพัฒนาสังคม

	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มุ่งพัฒนาองค์ความร่้ด้านการส่�อสาร	
เพ่�อพัฒนาสังคมและผ่ลิตบัณฑิิตที่่�ม่ความร่้ความสามารถึ	ม่จัริยธิรรม	เปี็นผ่่้นำสังคม

ให้บริการที่างวิชาการและวิชาช่พด้านการส่�อสารแก่สังคม

ส่งเสริมและส่�อสารศิลปีวัฒนธิรรม	ศ่ลธิรรม	และภ่มิปีัญญา

สร้างงานวิจััยและองค์ความร่้

วัิสัยทััศึน์ของคณะ

ปรัชญาของคณะ

1

3
4

2

พัันธิกิจำของคณะ
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	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
ก่อต�ังข�ึนเม่�อปีี	 พ.ศ.2497	 เริ�มจัากการเป็ีนแผ่นก
วารสารศาสตร์	 สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
โดยเปีน็สถึาบนัการศกึษ์าแหง่แรกในปีระเที่ศไที่ยที่่�เปีดิ
สอนวชิาสาขาวารสารศาสตร์ในระดบัปีรญิญาตร	่ในปีี	
พ.ศ.2509	 สภามหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 เปีิดการศึกษ์าวิชาการ
หนงัสอ่พมิพ	์ภาคค�ำขึ�น	เพ่�อเปีน็การสง่เสรมิวทิี่ยฐานะ
ของนักหนังส่อพิมพ์อาช่พให้ส่งขึ�น	รวมที่ั�งพัฒนา
การส่�อสารมวลชนที่างด้านหนังส่อพิมพ์	 และขยาย
บริการการศึกษ์าให้กว้างขวางยิ�งขึ�น	 โดยม่หลักส่ตร
การศึกษ์า	3	ปีี	ต่อมาในปีี	พ.ศ.2512	ม่การปีรับปีรุง
การศึกษ์าภาคค�ำของแผ่นกวารสารศาสตร์ใหม่	โดยระงับ
การรับสมัครเข้าศึกษ์าวิชาการหนังส่อพิมพ์	 ภาคค�ำ	
และเปีิดสอนระดับปีริญญาตร่แที่น	 ในปีีการศึกษ์า	
2512	โดยใช้เวลาในการศึกษ์า	6	ปีี

	 จัวบจันถึึงปีี	 พ.ศ.2513	 การศึกษ์าในด้าน
วารสารศาสตร์ได้เจัริญก้าวหน้ามาเป็ีนลำดับ	 จัึงได้ม่
การยกฐานะแผ่นกวารสารศาสตร์ขึ�นมาเป็ีนแผ่นกอสิระ
วารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	และในปีี	พ.ศ.2522	
การศึกษ์าในสาขาวิชาส่�อสารมวลชนได้เจัริญก้าวหน้า
และขยายตัวขึ�นอย่างรวดเร็ว	จัึงได้ม่การขอยกฐานะ
แผ่นกอิสระวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนขึ�นเปี ็น
“คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน”	ในมหาวทิี่ยาลยั
ธิรรมศาสตร์	เปี็นต้นมา	
	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนได้มก่าร
เปิีดหลกัส่ตรและพฒันาการเรย่นการสอนให้มค่วามที่นัสมยั
เพ่�อรองรับกับการเปีล่�ยนแปีลงที่างส่�อและการส่�อสาร
ตลอดเวลา	ดังน่�

ประวััติิคณะ
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	 ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา	คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชนม่การพัฒนา
ในด้านการเร่ยนการสอน	วิชาการ	และวิจััยให้สอดคล้องกบับรบิที่ของสงัคม	ที่�ังในด้านอปุีกรณ์
การเรย่นการสอน	 ห้องปีฏิิบัติการ	 การผ่ลิตผ่ลงานที่างวิชาการและวิจััย	 รวมที่ั�งการพัฒนา
ศกัยภาพของคณาจัารย์และบุคลากรสายสนับสนนุวชิาการอย่างตอ่เน่�อง	เพ่�อใหเ้ปีน็สถึาบนั
การศึกษ์าที่่�ผ่ลิตบัณฑิิตที่่�ม่คุณภาพส่่สังคมต่อไปี

ปี พ.ศ. 
2525

ปี พ.ศ. 
2542

ปี พ.ศ. 
2541

ปี พ.ศ. 
2543

ปี พ.ศ. 
2549

เปีิดหลักส่ตรการศึกษ์าระดับปีริญญาโที่	สาขาวิชาส่�อสารมวลชน	(MA)
และได้ม่การปีรับปีรุงหลักส่ตรเปี็น	สาขาวิชาส่�อสารศึกษ์า	ในปีีการศึกษ์า	2564

เปีิดหลักส่ตรการศึกษ์าระดับปีริญญาเอก	สาขาวิชาส่�อสารมวลชน	(Ph.D)	
และได้ม่การปีรับปีรุงหลักส่ตรเปี็น	สาขาวิชาส่�อสารวิที่ยา	เม่�อปีีการศึกษ์า	2559
ต่อมาในปีี	พ.ศ.2564	ได้ปีรับปีรุงหลักส่ตรเปี็น	สาขาวิชาส่�อและการส่�อสาร

เปีิดหลักส่ตรการศึกษ์าระดับปีริญญาโที่	สาขาวิชาการบริหารส่�อสารมวลชน	(MCA)	
และได้ม่การปีรับปีรุงหลักส่ตรเปี็น	สาขาวิชาการบริหารส่�อและเน่�อหา	ในปีีการศึกษ์า	2564

เปีิดหลักส่ตรการศึกษ์าระดับปีริญญาโที่	สาขาวิชาการส่�อสารภาครัฐและเอกชน	(MCM)	
ต่อมาในปีี	พ.ศ.2547	ได้ปีรับปีรุงหลักส่ตรเปี็น	สาขาวิชาการจัดัการส่�อสารภาครัฐและเอกชน	
และในปีี	พ.ศ.2564	ได้ปีรับปีรุงหลักส่ตรเปี็น	สาขาวิชาการจััดการการส่�อสารองค์กร

เปีิดการสอนระดับปีริญญาตร่	สาขาวิชาส่�อสารมวลชนศึกษ์า	(ภาคภาษ์าอังกฤษ์)	(B.J.M.)	
และในปีี	พ.ศ.2561	ได้ปีรับปีรุงหลักส่ตรเปี็น	สาขาวิชาส่�อศึกษ์า	(หลักส่ตรนานาชาติ)		
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โครงสร้างการบัริหาร

คณบัดำี กรรมการประจำำาคณะ 

สถานีวัิทัยุ
กระจำายเสียง มธิ.

สำานักงาน
เลขานุการคณะ

•  งานบัริหารและธิุรการ
•  งานบัริการการศึึกษา
    และวัิชาการ

•  งานคลังและพััสดำุ
•  งานเทัคโนโลยี    
   และโสติทััศึนศึึกษา

•  กลุ�มวัิชาบัริหารการส่�อสาร
•  กลุ�มวัิชาวัารสารศึาสติร์
•  กลุ�มวัิชาวัิทัยุและโทัรทััศึน์

•  กลุ�มวัิชาส่�อสารองค์กร
•  กลุ�มวัิชาโฆษณา
•  กลุ�มวัิชาภาพัยนติร์และภาพัถ�าย

กลุ�มวัิชา
หลักส้ติร

ปริญญาติรี

อธิิการบัดำี

รองคณบัดำี
ฝ่่ายบัริหาร
และวัางแผู้น 

รองคณบัดำี
ฝ่่ายวัิจำัย

รองคณบัดำี
ฝ่่ายวัิชาการ

ผู้้้ช�วัยคณบัดำี
ฝ่่ายการนักศึึกษา

และศึิษย์เก�าสัมพัันธิ์

รองคณบัดำี
ฝ่่ายพััฒนา

คุณภาพั
การศึึกษา

ผู้้้อำานวัยการโครงการบััณฑิิติศึึกษา
       • โครงการปริญญาเอก (Ph.D.)
       • โครงการปริญญาโทั (MA, MCA, MCM)

ผู้้้อำานวัยการโครงการปริญญาติรี
หลักส้ติรนานาชาติิ (B.J.M.)

ผู้้้อำานวัยการ
บัริหารโครงการ

บัริการสังคม 

รองคณบัดำี
ฝ่่ายวัิเทัศึสัมพัันธิ์

รองคณบัดำี
ฝ่่ายส่�อสารองค์กร

ผู้้้ช�วัยคณบัดำี
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โครงสร้างการแบั�งหน�วัยงานภายใน
สำานักงานเลขานุการคณะวัารสารศึาสติร์และส่�อสารมวัลชน

คณบัดำี

เลขานุการคณะ

สถานีวัิทัยุกระจำายเสียง มธิ.

งานบัริหาร
และธิุรการ

งานคลัง
และพััสดำุ

งานบัริการ
การศึึกษา

และวัิชาการ

งานเทัคโนโลยี
และโสติทััศึนศึึกษา

• หมวัดำสารบัรรณ
• หมวัดำส่�อสารองค์กร
• หมวัดำอาคารสถานทัี�และยานพัาหนะ

• หมวัดำบัริหารงานบัุคคล
• หมวัดำวัิเคราะห์นโยบัายและแผู้น
  และงบัประมาณ

• หมวัดำปริญญาติรีและการนักศึึกษา
• หมวัดำบััณฑิิติศึึกษา
• หมวัดำพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา
• หมวัดำวัิชาการและวัิจำัย

• หมวัดำวัิเทัศึสัมพัันธิ์
   และการบัริการสาธิารณะ
• โครงการปริญญาติรีภาคพัิเศึษ

• หมวัดำการเงิน
• หมวัดำบััญชี
• หมวัดำจำัดำซื้่�อจำัดำจำ้างพััสดำุภาครัฐ
• หมวัดำบัริหารงานพััสดำุ

• หมวัดำวัิเคราะห์และวัางแผู้น
   กลยุทัธิ์การบัริหารการเงิน

• หมวัดำส�งเสริมและผู้ลิติส่�อโสติทััศึน์
• หมวัดำบัริการส่�อโสติทััศึน้ปกรณ์
• หมวัดำเทัคนิควัิศึวักรรม
• หมวัดำเทัคโนโลยีสารสนเทัศึ
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รายนาม
ผู้้้บัริหาร
และบัุคลากร
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ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

รายนามคณบัดำี

2514 – 2517

2527 – 2529

2537 – 2540

2522 – 2526

2531 – 25342517 – 2522

2529 – 2531

2540 – 2546

2526 – 2527

2534 – 2537

อาจำารย์ ดำร.เกษม ศึิริสัมพัันธิ์
(หวัหน้าแผ่นกอสิระ)

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ชวัลิติ ปัญญาลักษณ์

รองศึาสติราจำารย์ ดำร.สุรัติน์ เมธิีกุล

รองศึาสติราจำารย์ ดำร.บัุญเลิศึ ศึุภดำิลก

ศึาสติราจำารย์  ดำร.บัุญรักษ์ บัุญญะเขติมาลารองศึาสติราจำารย์ ดำร.สมควัร กวัียะ
(หวัหน้าแผ่นกอสิระ)

รองศึาสติราจำารย์ ดำร.เสรี วังษ์มณฑิา

รองศึาสติราจำารย์ปิยกุล เลาวััณย์ศึิริ

ศึาสติราจำารย์สุธิี นาทัวัรทััติ
(รกัษ์าการในตาํแหน่งคณบด่)

รองศึาสติราจำารย์อรทััย ศึรีสันติิสุข
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ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (พ.ศ.)

ดีำารงตำาแหน่ง (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

รองศึาสติราจำารย์  ดำร.พัรจำิติ สมบััติิพัานิช

รองศึาสติราจำารย์ประไพัพัิศึ มุทัิติาเจำริญ
(ผ่่้รกัษ์าการแที่นในตาํแหน่งคณบด่)

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ธินัญญา เชรษฐา

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์  ดำร.อัจำฉรา  ปัณฑิรานุวังศึ์

รองศึาสติราจำารย์พัรทัิพัย์ สัมปัติติะวันิช

รองศึาสติราจำารย์กัลยกร วัรกุลลัฎฐานีย์

รองศึาสติราจำารย์มาลี บัุญศึิริพัันธิ์

รองศึาสติราจำารย์ปัทัมา สุวัรรณภักดำี
(ผ่่้รกัษ์าการแที่นในตาํแหน่งคณบด่)
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รองศึาสติราจำารย์กัลยกร วัรกุลลัฎฐานีย์
คณบดค่ณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน

อาจำารย์แก้วักาญจำน์ จำ้เจำริญ
รองคณบดฝ่่ายบรหิารและวางแผ่น

รองศึาสติราจำารย์ ดำร.นิธิิดำา แสงสิงแก้วั
รองคณบดฝ่่ายวชิาการ

รองศึาสติราจำารย์ประไพัพัิศึ มุทัิติาเจำริญ
รองคณบดฝ่่ายวเิที่ศสมัพนัธิ์

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ ดำร.เกศึราพัร ทัองพัุ�มพัฤกษา
รองคณบดฝ่่ายวจิัยั

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ ดำร.พัีรยุทัธิ โอรพัันธิ์์
รองคณบด่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษ์า

อาจำารย์พัรรณวัดำี ประยงค์
รองคณบด่ฝ่ายส่�อสารองค์กร

อาจำารย์ ดำร.บัณัฑิร้ พัานแก้วั 
ผ่่้ช่วยคณบด่ฝ่ายการนักศึกษ์าและศิษ์ย์เก่าสัมพันธิ์

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ ดำร.พัรชัย ฉันติ์วัิเศึษลักษณ์
ผ่่้ช่วยคณบด่

รองศึาสติราจำารย์กัลยกร วัรกุลลัฎฐานีย์
ผ่่้อาํนวยการบรหิารโครงการบรกิารสงัคม

อาจำารย์ ดำร.ดำวังแก้วั เธิียรสวััสดำิ์กิจำ
ผ่่้อาํนวยการโครงการบณัฑิติศกึษ์า

รองศึาสติราจำารย์ประไพัพัิศึ มุทัิติาเจำริญ
ผ่่้อาํนวยการโครงการปีรญิญาตร่หลกัส่ตรนานาชาติ

นายธินบัดำี  ศึรีพัันธิุ์วังศึ์
เลขานกุารคณะวารสารศาสตร์และส�่อสารมวลชน

นายธินนทั์ ประดำิษฐ์ทัรัพัย์์
นายสถึาน่วทิี่ยกุระจัายเส่ยงมหาวิที่ยาลยัธิรรมศาสตร์

รายนามผู้้้บัริหาร
คณะวัารสารศึาสติร์และส่�อสารมวัลชน
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ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ ดำร.วัิไลวัรรณ จำงวัิไลเกษม
หวัหน้ากลุ่มวชิาวิที่ยแุละโที่รที่ศัน์

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์อุรุพังศึ์ รักษาสัติย์
หวัหน้ากลุ่มวชิาภาพยนตร์และภาพถึ่าย

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ ดำร.นันทัพัร วังษ์เชษฐา
หวัหน้ากลุ่มวชิาบรหิารการส�่อสาร

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ ดำร.เกศึราพัร ทัองพัุ�มพัฤกษา
หวัหน้ากลุ่มวชิาวารสารศาสตร์

รองศึาสติราจำารย์พัรทัิพัย์ สัมปัติติะวันิช
หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษ์ณา

ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์ ดำร.พัรรษา รอดำอาติม์
หัวหน้ากลุ่มวิชาส่�อสารองค์กร

อาจำารย์ซื้าช�า ฮอสส์ ฟัังก์
หัวหน้าสาขาวิชาส่�อศึกษ์า

รายนามหัวัหน้ากลุ�มวัิชา
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1.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.ศิริมิตร	ปีระพันธิ์ธิุรกิจั

3.	รองศาสตราจัารย์	ดร.สมสุข	หินวิมาน

4.	รองศาสตราจัารย์กุลนาร่	เส่อโรจัน์

5.	รองศาสตราจัารย์นฤมล	ปีิ�นโต

6.	รองศาสตราจัารย์ภัที่ธิ่รา	สารากรบริรักษ์์

7.	รองศาสตราจัารย์อารดา	ครุจัิต

8.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.พรชัย	ฉัันต์วิเศษ์ลักษ์ณ์

1.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.เกศราพร	ที่องพุ่มพฤกษ์า

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.นิธิิดา	แสงสิงแก้ว

3.	รองศาสตราจัารย์รุจัน์	โกมลบุตร

4.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.อนุชา	ที่่รคานนที่์

5.	อาจัารย์	ดร.เอกพล	เธิ่ยรถึาวร

6.	อาจัารย์แก้วกาญจัน์	จั่เจัริญ

7.	อาจัารย์ถึมที่อง	ที่องนอก

1.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์อุรุพงศ์	รักษ์าสัตย์

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.กำจัร	หลุยยะพงศ์	

3.	รองศาสตราจัารย์จัักรวาล	นิลธิำรง	

4.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์กานตชาติ	เร่องรัตนอัมพร	

5.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์วาร่	ฉััตรอุดมผ่ล

6.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์อนงค์นาฏิ	รัศม่เว่ยงชัย

1.	รองศาสตราจัารย์พรที่ิพย์	สัมปีัตตะวนิช

2.	รองศาสตราจัารย์กัลยกร	วรกุลลัฎีฐาน่ย์	

3.	รองศาสตราจัารย์วงหที่ัย	ตันช่วะวงศ์	

4.	รองศาสตราจัารย์สมัชชนันที่์	เอกปีัญญากุล

5.	อาจัารย์	ดร.มนต์ศักดิ�	ชัยว่ระเดช

1.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.นันที่พร	วงษ์์เชษ์ฐา

2.	รองศาสตราจัารย์	ดร.วิกานดา	พรสกุลวานิช

3.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.พ่รยุที่ธิ	โอรพันธิ์

4.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.โมไนยพล	รณเวช	

5.	อาจัารย์	ดร.คันธิิรา	ฉัายาวงศ์

6.	อาจัารย์	ดร.บัณฑิ่ร	พานแก้ว

7.	อาจัารย์	ดร.กมลมาศ	ชาญวิเศษ์

1.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.พรรษ์า	รอดอาตม์

2.	รองศาสตราจัารย์ปีระไพพิศ	มุที่ิตาเจัริญ	

3.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.อัจัฉัรา	ปีัณฑิรานุวงศ์	

4.	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์อัญรินที่ร์	อมรอิสริยาชัย

5.	อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธิ่ยรสวัสดิ�กิจั	

6.	อาจัารย์พรรณวด่	ปีระยงค์

กลุ�มวัิชาวัิทัยุและโทัรทััศึน์ กลุ�มวัิชาวัารสารศึาสติร์

กลุ�มวัิชาภาพัยนติร์และภาพัถ�าย กลุ�มวัิชาโฆษณา

กลุ�มวัิชาบัริหารการส่�อสาร กลุ�มวัิชาส่�อสารองค์กร

รายนามคณาจำารย์
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1.	Mr.	Sascha	Horst	Funk

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

3.	Mr.	Ray	Ting	-	Chun	Wang

4.	Mrs.	Rui	Zhang

1.	รองศาสตราจัารย์แอนนา	จัุมพลเสถึ่ยร	

2.	อาจัารย์สมบัติ	ปีิยะบ่รณ์

1.	อาจัารย์กมลวัฒน์	ปีระพฤติธิรรม

2.	อาจัารย์นรากร	อมรฉััตร

3.	อาจัารย์พวงสร้อย	อักษ์รสว่าง

4.	อาจัารย์อดิศักดิ�	อมรฉััตร

โครงการปริญญาติรีภาคภาษาอังกฤษ

ล้กจำ้างชั�วัคราวังบัคลัง

พันักงานมหาวัิทัยาลัยติามภารกิจำ
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นางสาวัประภาพัรรณ นุ�มโพัธิิ์
ผ่่้รกัษ์าการในตาํแหน่งหวัหน้างานบรหิารและธิรุการ	

และหวัหน้าหมวดจัดัซึ่�่อจัดัจั้างพสัดภุาครฐั

นางสาวัเนติรนภิส ธิีรชาติิแพัทัย์
หวัหน้าหมวดสารบรรณ

นางสาวัเพั็ญพัักติร์ สุนทัรกิจำจำารักษา
หวัหน้าหมวดวเิคราะห์นโยบายและแผ่นและงบปีระมาณ

นายวััฒนา แกล้วัทันงค์
หวัหน้าหมวดบรหิารงานบคุคล

นางสาวัวัราภรณ์ หวัังคุ้มกลาง
เจั้าหน้าที่�่บรหิารงานที่�ัวไปีปีฏิบิตักิาร

นางธิิมาพัร ดำิษรัก
เจั้าหน้าที่�่บรหิารงานที่�ัวไปีปีฏิบิตักิาร

นางวัันวัิสาข์ รัตินสาขา
เจั้าหน้าที่�่บรหิารงานที่�ัวไปีปีฏิบิตักิาร

นายอุเทัน หน�อคำา
นกัวชิาการโสตที่ศันศกึษ์าปีฏิบิตักิาร

นายณัฐพังศึ์ อนุดำิษย์
นกัปีระชาสมัพนัธิ์ปีฏิบิตักิาร

นางสาวัมานิติา เช่�อสาย
เจั้าหน้าที่�่บรหิารงานที่�ัวไปีปีฏิบิตักิาร

นางสาวัฉวัีวัรรณ บัุญรุ�งเร่องศึักดำิ์
ผ่่้ปีฏิบิตังิานบรหิาร

นางสาวัจำันทัรจำิรา อย้�เจำริญ 
พนกังานบรกิาร

นางอนันติพัร แสงอุ�น
พนกังานบรกิาร

นางสาวัสมจำิติร กลิ�นจำันทัร
พนกังานสถึานที่�่

รายนามบัุคลากร
งานบัริหารและธิุรการ
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นางปิยาพััชร คนชม
หัวหน้างานบริการการศึกษ์าและวิชาการ

นางสาวัจำารุณี สุขสม
หวัหน้าหมวดปีรญิญาตร่และการนกัศกึษ์า

นางสาวัวัรรษพัร พัลศึิลป์
ผ่่้จัดัการโครงการ	B.J.M.

นางสาวัชุติิมา เสนีวังศึ์
หวัหน้าหมวดวชิาการและวิจัยั

นางสาวันันทั์นภัส บัุญเลิศึ
หวัหน้าหมวดพฒันาคณุภาพการศกึษ์า

นางสาวัพัรพัรรณ สุขน้อย 
หัวหน้าหมวดวิเที่ศสัมพันธิ์และการบริการสาธิารณะ

นางสาวัชลาลัย พังษ์ศึิริ 
ผ่่้รักษ์าการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดบัณฑิิตศึกษ์า

นางสาวัปัญจำภัสร์ กฤชวัิรุฬวััชร์
นกัวชิาการศกึษ์าปีฏิบิตักิาร

นางสาวัไอลดำา เฉยดำี
นักวิชาการศึกษ์าปีฏิิบัติการ

นางสาวัณัฎฐณิชา บััณฑิิติ
นักวิชาการศึกษ์าปีฏิิบัติการ

นายนันทัวัุฒิ ดำีประเสริฐ
เจั้าหน้าที่�่บรหิารงานที่�ัวไปีปีฏิบิตักิาร

นางสาวัศึิริลักษณ์ ศึรีศึิริกุล
เจั้าหน้าที่่�บริหารงานที่ั�วไปีปีฏิิบัติการ

นางสาวัปราณี มีประวััติิ
พนกังานสถึานที่�่

นางสาวันำ�าผู้ึ�ง วัันทัองทัักษ์
พนกังานสถึานที่�่

รายนามบัุคลากร
งานบัริการการศึึกษาและวัิชาการ
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นางสาวัธินิฏฐาพัร จำันทัรินทัร์
ผ่่้รกัษ์าการในตาํแหน่งหวัหน้างานคลงัและพสัดุ	

และผ่่้รกัษ์าการในตาํแหน่งหวัหน้าหมวดวเิคราะห์

และวางแผ่นกลยทุี่ธิ์การบรหิารการเงนิ

นางสาวัสุมล สร้อยสุมาลี
หวัหน้าหมวดบญัช่

นางสาวัจำุฑิารัติน์ กลิ�นค้างพัล้
หวัหน้าหมวดบรหิารงานพสัดุ

นางสาวัจำันทัรัติน์ ติองอ�อน
ผ่่้รกัษ์าการในตาํแหน่งหวัหน้าหมวดการเงนิ

นางวัราภรณ์ พัานิชยเวัช
นกัวชิาการเงนิและบญัชป่ีฏิบิตักิาร

นางสาวัยุภาพัร ศึรีหาบััวั
นกัวชิาการเงนิและบญัชป่ีฏิบิตักิาร

นางสาวัสุพัรรณษา สกุลกระจำ�าง
นกัวชิาการเงนิและบญัชป่ีฏิบิตักิาร

นางสาวัพัจำนีย์ ซื้ิ�มสุวัรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญช่ปีฏิิบัติการ

นางสาวัรวัิกานติ์ ศึิริธิานันทั์
เจั้าหน้าที่่�บริหารงานที่ั�วไปี

นางเกษร จำีนแสร์
ผ่่้ปีฏิบิตังิานบรหิารชาํนาญงาน

นางสาวัดำุษณี ศึรีอุ�นศึรี
เจั้าหน้าที่�่พสัดุ

รายนามบัุคลากร
งานคลังและพััสดำุ
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นายประภากร นนทัลักษณ์
หวัหน้าหมวดส่งเสรมิและผ่ลติส�่อโสตที่ศัน์

นายธินนทั์ ประดำิษฐ์ทัรัพัย์
หวัหน้าหมวดบรกิารส�่อโสตที่ศัน่ปีกรณ์

นางสาวัอัญชุลี วัิเศึษกุล
หวัหน้าหมวดเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ

นางสาวัสุจำิรา โลหะทััดำ
นกัวชิาการโสตที่ศันศกึษ์าปีฏิบิตักิาร

นายศึราวัุธิ พัึ�งเถ่�อน
นกัวชิาการโสตที่ศันศกึษ์าปีฏิบิตักิาร

นายสิทัธิิพังศึ์ แซื้�จำิ�วั
นกัวชิาการโสตที่ศันศกึษ์าปีฏิบิตักิาร

นางสาวักนกศึรี ดำีละม้าย
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ปีฏิบิตักิาร

นางสาวักนกศึร จำินดำา
นกัวชิาการโสตที่ศันศกึษ์าปีฏิบิตักิาร

วั�าทัี�ร้อยติรีวัาทัิน เจำนกิจำ
ช่างอเิลก็ที่รอนกิส์ปีฏิบิตังิาน

นายกาญจำนะ ศึรีสาพัันธิ์
ช่างอเิลก็ที่รอนกิส์

นายเชาวัลิติ กันติ�าย
ช่างเที่คนคิ

นายสงกรานติ์ บัุญมัติิ
พนกังานสถึานที่�่

รายนามบัุคลากร
งานเทัคโนโลยีและโสติทััศึนศึึกษา
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ผู้ลการ
ดำำาเนินงาน
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ผู้ลงานเดำ�นประจำำาปี
โครงการวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ จำัดำงานเสวันา
วัิชาการและการเผู้ยแพัร�ผู้ลงาน ในหัวัข้อ “ส่�อสาร
ศึึกษา…ไม�ใช�โลมา ไม�ใช�ปลา”

	 โครงการวารสารศาสตรมหาบณัฑิติ	 สาขาส่�อสาร
ศกึษ์า	 (MA)	 จััดงานเสวนาวิชาการและการเผ่ยแพร่ผ่ลงาน
วิที่ยานิพนธ์ิหลักส่ตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิิต	 สาขาวิชา
ส่�อสารมวลชน	ปีระจัำปีีการศึกษ์า	2564	ในหัวข้อ	“ส่�อสาร
ศกึษ์า…ไม่ใช่โลมา	ไม่ใช่ปีลา”	โดยม	่รองศาสตราจัารย์กลัยกร	
วรกลุลฎัีฐานย์่	 คณบดค่ณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
พร้อมด้วย	อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธิ่ยรสวัสดิ�กิจั	ผ่่้อำนวยการ
โครงการบณัฑิติศกึษ์า	รองศาสตราจัารย	์ดร.สมสขุ	หนิวมิาน
ปีระธิานหลักส่ตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิิต	 สาขาวิชา
ส่�อสารศึกษ์า	 (MA)	 และคณาจัารย์ในคณะเข้าร่วมงาน	
ณ	 ห้อง	 JM	 402	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ที่่าพระจัันที่ร์
	 ภายในงานม่การนำเสนอผ่ลงานวิที่ยานิพนธ์ิของ
นกัศกึษ์าสาขาวิชาส่�อสารมวลชน	อาที่	ิอทิี่ธิพิลของอินฟล่เอนเซึ่อร์
ในส่�อสงัคมออนไลน์ที่วติเตอร์ที่่�มผ่่ลต่อการส่�อสารที่างการเมอ่ง
กลยทุี่ธิก์ารส่�อสารเพ่�อกลายมาเปีน็ไลฟโ์คช้	กลยทุี่ธ์ิการส่�อสาร
ในการปีรับตัวของสถึาบันศาสนา	 (กรณ่ศึกษ์า	 วัดปีราสาที่	
จัังหวัดนนที่บุร่)	 ชนชั�นกลางกับการส่�อสารรสนิยมการ
บรโิภค	“กมัม่�เยลล่�”	การส่�อสารความหมายไมเ้รย่วของครใ่น
ภาพยนตรไ์ที่ยและการบริหารธิรุกจิัโรงภาพยนตรท์ี่างเลอ่กใน
ปีระเที่ศไที่ย	โดยได้รบัเกย่รตจิัาก	รองศาสตราจัารย์	ดร.กลุที่พิย์
ศาสตระรจุั	ิ คณบดค่ณะนเิที่ศศาสตร์และนวตักรรมการจัดัการ	
สถึาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์	และผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.ขจัติขวญั	กจิัวสิาละ	อาจัารย์ปีระจัำสาขาวิชานเิที่ศศาสตร์
นวัตกรรมและผ่่้ปีระกอบการธิุรกิจั	 มหาวิที่ยาลัยสวนดุสิต	
ร่วมวิจัารณ์ผ่ลงานของนักศึกษ์าในครั�งน่�
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คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำัดำงานเสวันา ในหัวัข้อ พั.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบัับัทัี� 27 
“เม่�อควัามหวัาดำกลัวัของประชาชนค่อภัยในสายติารัฐ”

	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	
ได้จััดเสวนาวิชาการ	 ในหัวข้อ	 พ.ร.ก.ฉัุกเฉัิน	 ฉับับที่่�	 27	 “เม่�อความหวาดกลัว
ของปีระชาชนค่อภัยในสายตารัฐ”	โดยได้รบัเกย่รตจิัากรองศาสตราจัารย์กลัยกร	
วรกุลลัฎีฐาน่ย์	คณบด่คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	กล่าวเปีิดงาน
ภายในงานมผ่่่เ้ช่�ยวชาญด้านส่�อสารมวลชนและกฎีหมายมาร่วมแสดงความเหน็
วิที่ยากรปีระกอบด้วย	ผ่่ ้ช ่วยศาสตราจัารย์	ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม	
และรองศาสตราจัารย์รุจัน์	 โกมลบุตร	 อาจัารย์ปีระจัำคณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	 คุณยิ�งช่พ	 อัชฌานนที่์	 ผ่่้แที่นจัาก	 iLaw	 อาจัารย์สุรศักดิ�	
บุญญานุก่ลกิจั	อาจัารย์ปีระจัำคณะนิติศาสตร์	และคุณสุภิญญา	กลางณรงค์	
ผ่่้ร่วมก่อตั�ง	 Cofact	 Thailand	 โครงการดังกล่าวจััดขึ�นเพ่�อให้ความร่้ด้านส่�อและ
การส่�อสารในปีระเด็นที่่�เก่�ยวข้อง
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คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำัดำงานเสวันาในหัวัข้อ “การรายงานข�าวั
ทีั�มผีู้ลกระทับัติ�อสิ�งแวัดำล้อม” เช่�อมโยงประเด็ำนระเบิัดำทัี�โรงงานกิ�งแก้วั

	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์
	จัดังานเสวนาวชิาการในหวัข้อ	“การรายงานข่าวที่่�มผ่่ลกระที่บต่อสิ�งแวดล้อม”	
กรณเ่หตกุารณ์ระเบดิที่่�โรงงานบรษิ์ทัี่	หมงิต่�	 เคมค่อล	จัำกดั	อำเภอบางพล่	
จัังหวัดสมุที่รปีราการ	โดยได้รับเก่ยรติจัากรองศาสตราจัารย์กัลยกร	
วรกลุลฎัีฐานย์่	คณบดค่ณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	กล่าวเปิีดงาน
ภายในงานมผ่่่เ้ช่�ยวชาญด้านการที่ำหน้าที่่�ส่�อ	และการที่ำหน้าที่่�รายงานข่าว
รวมไปีถึึงการให้ความสำคัญกับข่าวสิ�งแวดล้อม	 วิที่ยากรปีระกอบด้วย	
อาจัารย์	ดร.ดวงแกว้	เธิย่รสวัสดิ�กจิั	และอาจัารย์ถึมที่อง	ที่องนอก	อาจัารย์
ปีระจัำคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	นางสาวณิชา	เวชพานิช	
ผ่่้ส่�อข่าวสำนักข่าวสิ�งแวดล้อม	(Green	News)	และนางสาวธิัญญารัตน์	
ถึาม่อย	ผ่่ส่้�อข่าวสถึานโ่ที่รทัี่ศน์ช่อง	8	โครงการดังกล่าวจัดัขึ�นเพ่�อแลกเปีล่�ยน
ความร่ ้ในปีระเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับผ่ลกระที่บต่อสิ�งแวดล้อม	รวมไปีถึึง
ให้ความร่้กับปีระชาชนในปีระเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการนำเสนอข่าว
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คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำัดำงานเสวันาวัิชาการ “โลกค้�ขนานของ
การสอนจำรรยาบัรรณส่�อ” สะทั้อนปัญหาการนำาเสนอข�าวัของ
ส่�อยุคใหม� พัร้อมเน้นจำรรยาบัรรณส่�อ

	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์	
จัดังานเสวนาวชิาการ	ในหวัขอ้	“โลกค่ข่นานของการสอนจัรรยาบรรณส่�อ”	
ในรป่ีแบบออนไลน์ผ่่านระบบ	Microsoft	Teams	และถ่ึายที่อดสดผ่่านที่าง
เฟซึ่บุ�ก	JC	Thammasat	โดยม่ผ่่้ร่วมวงเสวนาดังน่�	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษ์ม	ปีระธิานหลกัสต่รวารสารศาสตรบณัฑิติ	และ
อาจัารย์ปีระจัำกลุม่วชิาวทิี่ยแุละโที่รที่ศัน์	รองศาสตราจัารย์รุจัน์	โกมลบตุร	
อาจัารย์ปีระจัำกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์	 อาจัารย์	ดร.คนัธิริา	ฉัายาวงศ์	
อาจัารย์ปีระจัำกลุ่มวิชาบริหารการส่�อสาร	 และอาจัารย์	 ดร.ดวงแก้ว	
เธิ่ยรสวัสดิ�กิจั	 ผ่่อ้ำนวยการโครงการบัณฑิติศึกษ์า	 และอาจัารย์ปีระจัำ
กลุม่วชิาส่�อสารองค์กร	มาร่วมพด่คยุในปีระเดน็การที่ำข่าว	การนำเสนอข่าว	
ปีระเดน็จัรรยาบรรณส่�อ	งานเสวนาดงักล่าวจัดัขึ�นเพ่�อเป็ีนเวที่แ่ลกเปีล่�ยน
ความร่แ้ละปีระสบการณข์องผ่่ส้อนวชิาจัรยิธิรรมส่�อ	และสะที่อ้นมมุมอง
ของผ่่ร้ว่มเสวนาเก่�ยวกับปีญัหาในการเสนอข่าวของส่�อยคุใหม	่พรอ้มที่�ัง
เปี็นข้อม่ลส่วนหนึ�งสำหรับเตร่ยมแนวที่างการจััดการเร่ยนการสอน
ด้านจัรยิธิรรมส่�อในระดบัอดุมศกึษ์าให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมปัีจัจับุนั
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การสร้างบััณฑิิติ
ทัี�มีคุณลักษณะ GREATS

ปริญญาติรี

1. หลักส้ติรวัารสารศึาสติรบััณฑิิติ 

1. การจำัดำการเรียนการสอน

2. หลักส้ติรวัารสารศึาสติรบััณฑิิติ สาขาวัิชาส่�อศึึกษา 
     (หลักส้ติรนานาชาติิ) 

	 เปีิดสอนเปี็นระยะเวลากว่า	 60	ปีี	หลักส่ตรมุ่งเน้นการผ่ลิต
บัณฑิิตให้ม่ความร่้ด้านวิชาช่พและทัี่กษ์ะที่่�จัำเป็ีนสำหรับการปีฏิิบัติ
วิชาช่พด้านวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	ควบค่่ไปีกับการเปี็น
ผ่่ ้ม่จัิตสำนึกเพ่�อสังคม	ปีฏิิบัติตามจัรรยาบรรณและหลักจัริยธิรรม	
เพ่�อปีระโยชน์ของสังคมโดยรวม	ที่ั�งน่�	ในปีี	พ.ศ.2561	ได้ม่การพัฒนา
หลกัสต่รใหส้อดคลอ้งกบัสถึานการณป์ีจััจับุนั	ที่�ังดา้นส่�อและการส่�อสาร	
โดยแบง่การเรย่นการสอนเปีน็	2	หมวด	ไดแ้ก	่หมวดวชิาวารสารศาสตร์
และการผ่ลิตส่�อ	ปีระกอบด้วย	กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์	 กลุ่มวิชาวิที่ยุ
และโที่รที่ัศน์	 กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถึ่าย	 และ	 หมวดวิชาการ
ส่�อสารเชิงกลยุที่ธิ์	ปีระกอบด้วย	กลุ่มวิชาบริหารการส่�อสาร	กลุ่มวิชา
โฆษ์ณา	และกลุ่มวิชาส่�อสารองค์กร

	 เปีิดการสอนในปีี	พ.ศ.2549	สาขาวิชาส่�อมวลชนศึกษ์า	
(ภาคภาษ์าอังกฤษ์)	B.J.M.	และในปีี	พ.ศ.2561	ได้ปีรับปีรุงและพัฒนา
หลักส่ตรเปี็นสาขาวิชาส่�อศึกษ์า	(หลักส่ตรนานาชาติ)	
											หลักส่ตรมุ่งหวังในการผ่ลิตบัณฑิิตที่่�จัะเข้าไปีส่่วงการส่�อใน
ยุคใหม่ที่่�เปี็นยุคสังคมข่าวสารและการหลอมรวมส่�อให้เปี็นบัณฑิิตที่่�
สามารถึบ่รณาการความร่้และที่ักษ์ะในศาสตร์ที่างการส่�อสารและ
ศาสตร์อ่�นๆ	ที่่�เก่�ยวข้อง	เปี็นผ่่้นำในวงการส่�อที่่�ม่คุณธิรรม	จัริยธิรรม	
และมค่วามคิดริเร�ิม	โดยให้ความสำคัญกับความสามารถึในการส่�อสาร
ด้านภาษ์าอังกฤษ์และร่ปีแบบการเร่ยนการสอนที่่�เน้นถึึงวิธิ่คิด	 ที่ฤษ์ฎี่
และการฝึกภาคปีฏิิบัติ	
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ปริญญาโทั

1. หลักส้ติรวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ สาขาวัิชาส่�อสารศึึกษา (MA)

2. หลักส้ติรวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ สาขาวัิชาการบัริหารส่�อและเน่�อหา (MCA)

3. หลักส้ติรวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ สาขาวัิชาการจำัดำการการส่�อสารองค์กร (MCM)

	 เปีิดหลักส่ตร	 ในปีี	 พ.ศ.2525	 สาขาวิชาส่�อสารมวลชน	 และได้ปีรับปีรุงและพัฒนาหลักส่ตรมาอย่างต่อเน่�อง	
ในปีี	พ.ศ.2564	ได้ปีรับปีรุงเปี็นสาขาวิชาส่�อสารศึกษ์า
											หลักส่ตรเน้นให้ผ่่้เร่ยนม่ความร่้	ความเข้าใจั	แนวคิดที่ฤษ์ฎี่และวิธิ่การแสวงหาความร่้ที่างด้านส่�อสารศึกษ์า	
และนำไปีปีระยุกต์ใช้ในการปีระเมินผ่ลวิจััยการส่�อสาร

	 เปีิดหลักส่ตร	ในปีี	พ.ศ.2541	สาขาวิชาการบริหารส่�อสารมวลชน	และได้ปีรับปีรุงและพัฒนาหลักส่ตร
มาอย่างต่อเน่�อง	ในปีี	พ.ศ.2564	ได้ปีรับปีรุงเปี็นสาขาวิชาการบริหารส่�อและเน่�อหา
											หลักส่ตรเน้นการพัฒนาผ่่้เร่ยนให้ม่ความร่้ความสามารถึ	นำไปีปีระยุกต์ใช้ในการปีฏิิบัติงานและบ่รณาการ
องค์ความร่้ให้เข้ากับเที่คโนโลย่ส่�อ	 ม่ความคิดที่ันสมัย	 และม่ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการปีรับตัวในยุค	
Digital	Disruption	เหมาะสำหรับผ่่้ที่่�ที่ำงานในองค์กรส่�อ	และผ่่้ที่่�ที่ำงานเก่�ยวข้องหร่อต้องปีระสานงานกับส่�อ

	 เปีดิหลกัสต่ร	ในปี	ีพ.ศ.2547	ไดป้ีรบัปีรงุและพฒันาหลกัสต่รเปีน็สาขาวชิาการจัดัการส่�อสารภาครฐัและเอกชน	
ในปีี	พ.ศ.2549	และ	พ.ศ.2564	ปีรับปีรุงเปี็นสาขาวิชาการจััดการการส่�อสารองค์กร
	 หลักส่ตรเน้นการปีรับตัวและใช้การส่�อสารที่่�เหมาะสมกับกลุ่มที่่�เก่�ยวข้องและม่ส่วนได้ส่วนเส่ยต่อองค์กร
ที่กุปีระเภที่อย่างมป่ีระสทิี่ธิภิาพ	เพ่�อกอ่ใหเ้กดิปีระสิที่ธิผิ่ลสง่สดุขององค์กร	ที่�ังการส่�อสารภายในและการส่�อสารภายนอก
องค์กร	เหมาะสมสำหรับผ่่้ที่ำงานที่างด้านการส่�อสารองค์กร	การปีระชาสัมพันธิ์	การฝึกอบรม

ปริญญาเอก

หลักส้ติรปรัชญาดำุษฎีบััณฑิิติ สาขาวัิชาส่�อและการส่�อสาร

	 เปีิดหลักส่ตรในปีี	พ.ศ.2542		สาขาวิชาส่�อสารมวลชน	และได้ม่การปีรับปีรุงและพัฒนาหลักส่ตรอย่างต่อเน่�อง	
ปีี	พ.ศ.2559	ปีรับปีรุงเปี็น	สาขาวิชาส่�อสารวิที่ยา	และ	ปีี	พ.ศ.2564	ปีรับปีรุงเปี็น	สาขาวิชาส่�อและการส่�อสาร
	 หลักส่ตรเน้นการวิจััย	ที่ฤษ์ฎี่	และการวิเคราะห์ปีระเด็นส่�อและการส่�อสารในองค์กรและสังคม	เพ่�อให้บัณฑิิต
ที่่�สำเร็จัการศึกษ์าม่ความเปี็นผ่่้นำที่างสังคม	สามารถึวิเคราะห์	สังเคราะห์	วิพากษ์์	และช่�นำปีัญหาที่างการส่�อสาร	
เพ่�อหาแนวที่างแก้ไขที่่�เหมาะสมให้กับสังคมที่่�กำลังเปีล่�ยนแปีลงอย่างรวดเร็ว	ม่ความเปี็นเลิศที่างวิชาการด้านส่�อและ
การส่�อสารในทุี่กระดับและทุี่กปีระเภที่	 ม่จัริยธิรรมและคุณธิรรม	 นำสังคมไปีส่่การพัฒนาในระดับชาติและระดับสากล	
และม่ความสามารถึรอบร่้ที่่�จัะพัฒนาการเร่ยนการสอน	การวิจััย	ด้านส่�อและการส่�อสารอย่างลึกซึ่ึ�ง
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2. จำำานวันนักศึึกษา

รับเข้้าศึกษา

รับเข้้าศึกษา

รับเข้้าศึกษา
รับเข้้าศึกษา

รับเข้้าศึกษา

รับเข้้าศึกษา

รับเข้้าศึกษา

คงอยู่

คงอยู่

คงอยู่
คงอยู่

คงอยู่

คงอยู่

คงอยู่

สำาเร็จำการศึกษา

สำาเร็จำการศึกษา

สำาเร็จำการศึกษา
สำาเร็จำการศึกษา

สำาเร็จำการศึกษา

สำาเร็จำการศึกษา

สำาเร็จำการศึกษา

231

18

39 3

406

77

38

760

38

105 12

1,230

235

80

195

10

50 3

384

86

40

วัารสารศึาสติรบััณฑิิติ

หลักส้ติรวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ
สาขาวัิชาส่�อสารศึึกษา

หลักส้ติรวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ
สาขาวัิชาการจำัดำการการส่�อสารองค์กร

ปรัชญาดำุษฎีบััณฑิิติ สาขาวัิชาส่�อและการส่�อสาร

รวัม

วัารสารศึาสติรบััณฑิิติ หลักส้ติรนานาชาติิ

หลักส้ติรวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ
สาขาวัิชาการบัริหารส่�อและเน่�อหา

ปริญญาติรี

ปริญญาโทั

ปริญญาเอก
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3. รางวััลและควัามภาคภ้มิใจำ

นักศึึกษาคณะวัารสารศึาสติร์ฯ มหาวัิทัยาลัย
ธิรรมศึาสติร์ ทัีม “ขอแติะหน�อย” ควั้ารางวััลชนะเลิศึ 
จำากสมาคมการติลาดำแห�งประเทัศึไทัย ในโครงการ
ประกวัดำแผู้นการติลาดำ J-MAT Award ครั�งทัี� 30

	 นกัศกึษ์าชั�นปีีที่่�	4	กลุม่วชิาโฆษ์ณา	คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์	ที่ม่	“ขอแตะหน่อย”	
สมาชิกในที่่มปีระกอบด้วย	นางสาวกนันพชิญ์	ปีระสร่ะเตนงั	
นางสาวภาพวาด	ตระกล่ค่บ่ญุ	นายพร่พฒัน์	บญุนคิม	นายภร่ทิี่ตั
โกญจันาวรรณ	นายธินวชิญ์	ยาวะโนภาส	นายพบตะวนั	พนัธ์ิพรม
นางสาวนนัท์ี่นภสั	 ชนุเฮงพนัธิุ	์ นางสาวเมธิาวด	่ ศรเ่ปีารยะ	
นางสาวอภิสรา	บุญอย่่	และนายศุภฤกษ์์	อดิศัยธิรรม	โดยม่
อาจัารย์พรรณวด่	 ปีระยงค์	 อาจัารย์ปีระจัำกลุ่มวิชาส่�อสาร
องค์กร	 เปี็นอาจัารย์ที่่�ปีรึกษ์า	คว้ารางวัลชนะเลิศ	พร้อมโล่
พระราชที่านของสมเด็จัพระกนิษ์ฐาธิิราชเจั้า	กรมสมเด็จั
พระเที่พรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	่พร้อมที่นุการศกึษ์า
จัำนวน	130,000	บาที่	จัากโครงการปีระกวดแผ่นการตลาด	
J-MAT	Award	ครั�งที่่�	30	ภายใต้หวัข้อ	“เดนิ...เฟี�ยว	ไอเดย่...ฟ้าว”
สนบัสนนุโดย	บรษิ์ทัี่	บ�ิกสตาร	์จัำกดั	ผ่่ผ้่ลติและจัดัจัำหนา่ย
รองเท้ี่าแบรนด์แกมโบล	 (GAMBOL)	 โดยในปีีน่�ม่นิสิต	
นักศึกษ์าจัากที่�ัวปีระเที่ศส่งผ่ลงานแผ่นการตลาดเข้าร่วม
แข่งขันถึึง	214	ที่่ม	และม่การคัดเล่อกผ่ลงานถึึง	4	รอบ
การปีระกวด
	 ที่่ม	 “ขอแตะหน่อย”	ยังคว้าอ่ก	 2	 รางวัล	 ได้แก่	
รางวัล	 Creative	 Award	 พร้อมทีุ่นการศึกษ์า	 10,000	 บาที่	
และรางวัลอาจัารย์ที่่�ปีรึกษ์ายอดเย่�ยม	 พร้อมทีุ่นสนับสนุน	
20,000	บาที่	และมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ยังได้รับรางวัล
The	Best	Support	โดยได้รบัที่นุสนับสนนุ	จัำนวน	30,000	บาที่	
นอกจัากน่�	ที่่มจัากมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ที่่ม	“ก้าวแรก
ไม่เปี็นไร	ก้าวต่อไปีที่าเคชิ”	ยังคว้ารางวัลชมเชย	พร้อมทีุ่น
การศึกษ์าจัำนวน	40,000	บาที่ไปีอ่กด้วย
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ทัีม Pro-Tech จำากมหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ ควั้ารางวััล 
“ชนะเลิศึ” จำากโครงการแข�งขัน Hackathon : Smart Voter 
Application “แอปพัลิเคชั�นเพั่�อการโหวัติอย�างมีคุณภาพั”

	 	ที่ม่	Pro-Tech	มหาวทิี่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ได้รบัรางวัล	“ชนะเลิศ”	
ดา้นเที่คโนโลยจ่ัากโครงการแขง่ขนั	Hackathon	:	Smart	Voter	Application	
(แอปีพลิเคชันเพ่�อการโหวตอย่างม่คุณภาพ)	 ซึ่ึ�งจัดัขึ�นระหว่างวนัที่่�	 10	
สงิหาคม	–	19	กนัยายน	2564	สมาชิกในที่ม่ปีระกอบด้วย	นางสาวสิรนิที่รา
งามวิริยะพงศ์	 นักศึกษ์าคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
หลักส่ตรนานาชาติ	(B.J.M.)	นายธิ่รดนย์	ปีรรคลักษ์์	นักศึกษ์าสถึาบัน
เที่คโนโลยน่านาชาตสิรินิธิร	(SIIT)	นายอคัรชยั	จันิตนาการ	นกัศกึษ์าคณะ
ศลิปีศาสตร์	(BAS)	และนายณัฐพงศ์	วงศ์ที่วท่ี่อง	นกัศกึษ์าคณะรฐัศาสตร์
เข้ารับรางวัลชนะเลิศพร้อมใบปีระกาศน่ยบัตร	โดย	รองศาสตราจัารย์	
ดร.อรที่ยั	ก�กผ่ล	รองเลขาธิกิารสถึาบนัพระปีกเกล้า	เป็ีนผ่่ม้อบรางวลัและ
ร่วมแสดงความยนิดก่บัที่ม่ชนะเลศิ	ณ	สถึาบันพระปีกเกล้า
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ทัีม TU Validator จำากมหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ ควั้ารางวััล 
“รองชนะเลศิึอนัดำบัั 1” จำากการประกวัดำโครงการแข�งขนัระดำมสมอง 
“การหักล้างข้อม้ลเทั็จำ แสวังหาควัามจำริงร�วัม” FACTKATHON: 
FACT-COLLAB TO DEBUNK DIS-INFODEMIC

	 ที่่ม	TU	Validator	มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	
“รองชนะเลิศอันดับ	1”	จัากการปีระกวดโครงการแข่งขันระดมสมอง	
“การหกัล้างข้อมล่เที่จ็ั	แสวงหาความจัรงิร่วม”	FACTKATHON:	FACT-COLLAB	
TO	DEBUNK	DIS-INFODEMIC	ม่สมาชิกในที่่มปีระกอบด้วย	นายธิ่รดนย์	
ปีรรคลกัษ์์	นกัศกึษ์าสถึาบนัเที่คโนโลยน่านาชาตสิรินิธิร	(SIIT)	นางสาวสรินิที่รา	
งามวิริยะพงศ์	 นกัศกึษ์าคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 หลกัสต่ร
นานาชาต	ิ(B.J.M.)	นางสาวญาณศิา	เย่�ยะ	นกัศกึษ์าคณะศลิปีศาสตร์	(BEC)	
นายอคัรชยั	 จันิตนาการ	นกัศกึษ์าคณะศลิปีศาสตร์	 (BAS)	 และนายณฐัพงษ์์	
วงศ์ที่วท่ี่อง	 นักศึกษ์าคณะรัฐศาสตร์	 โดยม่อาจัารย์	 ดร.คันธิิรา	 ฉัายาวงศ์	
อาจัารย์ปีระจัำกลุ่มวิชาบริหารการส่�อสาร	เปี็นอาจัารย์ที่่�ปีรึกษ์าให้กับที่่ม
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นกัศึึกษาวัารสารศึาสติร์ฯ มหาวัทิัยาลยัธิรรมศึาสติร์ คว้ัาแชมป์
แผู้นการรบััร้แ้ละระดำมทุัน เพั่�อเดำก็ทัี�ป่วัยโรคปากแหวั�งเพัดำานโหวั�

	 รองศาสตราจัารย์กัลยกร	 วรกุลลัฎีฐาน่ย์	 คณบด่คณะ
วารสารศาสตรแ์ละส่�อสารมวลชน	พรอ้มดว้ย	อาจัารยพ์รรณวด	่ปีระยงค์	
รองคณบด่ฝ่ายส่�อสารองค์กร	และผ่่ ้แที่นจัากม่ลนิธิิสร้างรอยยิ�ม	
คณุพนดิา	พรหมจัรรยา		ผ่่อ้ำนวยการมล่นธิิสิร้างรอยยิ�ม	และคณุจัฑุิารตัน์
วิบ่ลสมัย	ผ่่้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทีุ่น	ร่วมเปี็นเก่ยรติมอบรางวัล
พรอ้มใบปีระกาศนย่บตัร	แกท่ี่ม่ชนะเลศิจัากการปีระกวด	“แผ่นการรบัร่้
และระดมทุี่น”	ใหก้บัมล่นธิิสิรา้งรอยย�ิม	โดยผ่่ช้นะเลิศที่ั�ง	2	ที่ม่	จัะได้รบั
โอกาสฝึกงานที่่�บริษ์ทัี่	Dexer	Bangkok	อก่ด้วย	“ที่ม่อมย�ิม”	ปีระกอบด้วย
นางสาวพรนภสั	ตณิะมาศ	นางสาวสชุานร	่แซ่ึ่ตั�น	นางสาวกญัญ์วรา	ยาวชิยั	
และนายเนคินที่ร	์วนัที่อง	“ที่ม่	Merry	Christmas	and	Happy	New	Year”	
ปีระกอบด้วย	นางสาวกษ์ิรา	ตั�งคุณาภรณ์	นางสาวณัชชาร่ย์	สุขสวัสดิ�	
นางสาวณิชาพร	ณ	พัที่ลุง	และนายฐฌานันที่์	จัันที่ร์แก้วแร่
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ทัีมฉำ�ามงหยา คณะวัารสารศึาสติร์ฯ มหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ 
ควั้ารางวััล “ชนะเลิศึ” จำากโครงการประกวัดำแผู้นประชาสัมพัันธ์ิ
เพั่�อสร้างการรับัร้้ผู้ลิติภัณฑ์ิ LUFFALA RECREATION SERIES: 
ROOM DIFFUSER

	 ที่่มฉั�ำมงหยา	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 คว้ารางวัล	 “ชนะเลิศ”	 จัากโครงการปีระกวด
แผ่นปีระชาสัมพันธิ์เพ่�อสร้างการรับร่้ผ่ลิตภัณฑิ์	 LUFFALA	 RECREATION	
SERIES:	ROOM	DIFFUSER	ที่่�มุง่ส่�อสารผ่่านแพลตฟอร์มดจิัทิี่ลัอย่างสร้างสรรค์	
โดยโครงการน่�เป็ีนความร่วมมอ่กนัระหว่างบรษิ์ทัี่	พท่ี่ท่ี่	่โกลบอล	เคมคิอล	จัำกดั	
(มหาชน)	 หรอ่	 จัซ่ึ่	่ (GC)	 และภาควิชาการปีระชาสัมพันธ์ิ	 คณะนเิที่ศศาสตร์	
มหาวทิี่ยาลยักรงุเที่พ
	 ที่่มฉั�ำมงหยาเปี็นการรวมตัวกันของนักศึกษ์า	3	กลุ่มวิชา	ได้แก่	
นางสาวณาริยา	มามเ่กตุ	กลุม่วชิาวทิี่ยุและโที่รทัี่ศน	์นางสาวพัชรพร	บัวเดิม	
กลุ่มวิชาโฆษ์ณา	นางสาวลลิดา	เลิศฤที่ธิิ�เร่องสิน	กลุ่มวิชาส่�อสารองค์กร	
และนายศุภกร	พงษ์ถึิตย์	กลุ่มวิชาส่�อสารองค์กร	จัับม่อกันสร้างสรรค์
การรับร่้ผ่ลิตภัณฑิ์	LUFFALA	RECREATION	SERIES:	ROOM	DIFFUSER	
ให้กับ	GC	บริษ์ัที่แกนนำด้านเคม่ภัณฑิ์ของกลุ่ม	ปีตที่.
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นกัศึกึษาหลกัสต้ิรนานาชาติ ิ(B.J.M.) ได้ำรบััรางวัลั Innovations 
& Martech Award จำากการประกวัดำโครงการประชาสัมพัันธิ์
และการส่�อสาร

	 ที่ม่	วดั	ด	่ย	่มน่	นกัศกึษ์าคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน
หลักส่ตรนานาชาติ	 (B.J.M.)	 มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล	
Innovations	&	Martech	Award	จัากการปีระกวดโครงการปีระชาสัมพันธิ์
และการส่�อสาร	“Marketing	Pitch	for	Good	ส่งสขุ	ส่งใจั	ง่ายๆ	แค่ปีลายนิ�ว”
จััดขึ�นโดย	บริษ์ัที่	แองเจัิ�ล	ไที่ม์	จัำกัด
	 โครงการดังกล่าวจััดข�ึนเพ่�อค้นหานักการตลาดและผ่่้ส่�อสาร
ชุมชน	 เพ่�อเชิญชวนคนไที่ยได้ม่ความสุขกับการให้อย่างโปีร่งใสด้วย
แอปีพลเิคชนั	“DSongboon”	ซึ่ึ�งเปี็นแอปีพลิเคชันสำหรับการบริจัาค
ที่่�เช่�อถึ่อได้	โดยทีุ่กยอดของการบริจัาคจัะปีรากฏิและถึ่กบันที่ึกไว้
อย่างปีลอดภัย	 โปีร่งใส	รายงานยอดเงนิและรายละเอย่ดแบบ	Real-time	
สร้างความสบายใจัให้กบัผ่่บ้รจิัาค	สมาชกิในที่ม่ปีระกอบด้วย	นางสาวพรรตั	
โสพรรณรัตน์	 นางสาวปีรางค์รว	่ ชนิะผ่า	 นางสาวที่กัษ์อร	 วบิล่ย์ศริกิลุ	
นางสาวปีรศัมน	 เช่ยร์สุขสันต์	นายณภัที่ร	สุธิัญญา	นางสาวสุภัสสรา	
บัวยั�งย่น	และ	นางสาวเปีรมศิรา	รักเร่ยน
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ทัีม TU Rangers จำากมหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ ควั้ารางวััล 
“รองชนะเลิศึอันดำับั 1” จำากการประกวัดำแผู้นประชาสัมพัันธิ์

ภาพัยนติร์เร่�อง Anatomy of Time ผู้ลงานการเขยีนบัทัและกำากบัั
โดำย ผู้้้ช�วัยศึาสติราจำารย์จำักรวัาล นิลธิำารงค์

	 ที่่ม	TU	Rangers	จัากมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	
“รองชนะเลิศอันดับ	1”	จัากการปีระกวดแผ่นปีระชาสัมพันธิ์	“Digiwar	
ปีี	 3	 ปีลุกไอเด่ยมันส์ๆ	 สร้างคอนเที่นต์โดนๆ	 ไปีกับ	 EGATxWallbox”	
สมาชกิในที่ม่ปีระกอบด้วย	นางสาวสรินิที่รา	งามวริยิะพงศ์	นางสาวนภัส
เลิศอัษ์ฎีมงคล	 นักศึกษ์าคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
หลักส่ตรนานาชาติ	 (B.J.M.)	 และนายธิ่รดนย์	 ปีรรคลักษ์์	 นักศึกษ์า
สถึาบันเที่คโนโลย่นานาชาติสิรินธิร	(SIIT)

	 ภาพยนตร์เร่�อง	Anatomy	of	Time	ผ่ลงานการเขย่นบที่และกำกบั
โดย	ผ่่ช่้วยศาสตราจัารย์จักัรวาล	นลิธิำรงค์	อาจัารย์ปีระจัำกลุม่วชิาภาพยนตร์
และภาพถ่ึาย	ได้รบัเลอ่กให้เข้าฉัายในเที่ศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนสิ	
ครั�งที่่�	78	ปีระจัำปีี	2021	จัดัขึ�นระหว่างวนัที่่�	1-11	กนัยายน	2564	ณ	ปีระเที่ศ
อติาล	่โดย	Anatomy	of	Time	จัะเข้าร่วมปีระกวดในสาย	Orizzonti	Competition	
ภาพยนตร์เร่�อง	Anatomy	of	Time	เปี็นเร่�องราวของ	“แหม่ม”	หญิงชรา
วยั	70	ปีี	ที่่�ดแ่ลสามข่องเธิอในช่วงสดุท้ี่ายในชว่ติของเขา	เธิอมองย้อนกลบัไปี
ยังอด่ตอันเปีี�ยมไปีด้วยความส่ญเส่ย	ความขมข่�น	แต่ก็ตราตรึงไปีด้วย
ความสุขเม่�อครั�งเธิอยังสาว
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โครงการปฐมนิิเทศนิักศึกษาใหม่ Freshmen Orientation 2021

โครงการมัชฌิิมนิิเทศนิักศึกษาโครงการ B.J.M. ประจำำาปีการศึกษา 2564 หัวข้้อ “เตรียมความพร้อมเพ่�อการศึกษา” วิชา JM490 

Internship & JM491 Special Project

โครงการ BJM Current Issue Talk 3 “Beauty Pageants: Building role models or a hindrance towards embracing real beauty?

โครงการ B.J.M. We share “Portfolio Tips & Tricks”

โครงการ BJM current issues talk#4 หัวข้้อ “Wrap up- The year in review: Teaching Highlight/ Ajarns answer students 

questions and Media reviews in what happened this year”

โครงการ  “Why literacy is a must when consuming news? : BJM lecturers in conversation on Afghanistan and 

Taliban War” ประจำำาปีการศึกษา 2564

หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาข้าวิชาสู่�อแลัะการสู่�อสูาร จำัดุงานิ JC Ph.D. Research Club ครั�งที� 2/2565 ในิหัวข้้อ “การเข้ียนิ

บัทความวิจำัยเพ่�อตีพิมพ์ในิวารสูารนิานิาชาติ”

โครงการ BJM Current Issue Talk 2 “Why literacy is a must when consuming news?”

โครงการ BJM Current Issue Talk 1 “Besides calling out, what else should we do to better Covid-19 situation?”

โครงการปฐมนิิเทศแนิะนิำาแลักเปลัี�ยนินิักศึกษา “ทำาอย่างไรจำะไดุ้เป็นินิักศึกษาแลักเปลัี�ยนิ”

โครงการ “Digital Strategies” เสูวนิา “Digital Strategies of Tomorrow”

โครงการ Virtual Round Table Talk หัวข้้อ “Reflections on Construction of Media Communication during COVID-19 

situation from Indonesian, Malaysian, and Thai Perspectives”

โครงการ Current Issue talks on topic of “Beauty Pageants: Building role models or a hindrance towards embracing 

real beauty? #beautystandards”

โครงการ Current Issue talks on topic of “Wrap Up - The Year in Review:  Teaching Highlights/ Ajarns answer students 

questions/ Media review of what happened this year!”

สูัมมนิาสู่�อออนิไลันิ์เพ่�อการข้ับัเคลั่�อนิสูังคม ปี 2564  หัวข้้อเสูวนิาประกอบัดุ้วย

- The Representation of Poverty in Thai Soap 

- Copy & Paste Fitting into males beauty

- LGBTQ+, Unrevealed Love

- I Define My Success, Not Media

4. กิจำกรรมดำ้านวัิชาการ
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาข้าวิชาสู่�อแลัะการสู่�อสูาร จำัดุโครงการสูัมมนิา เร่�อง “การนิำาเสูนิอผลังานิในิรายวิชา วสู.803 

สูัมมนิาการสู่�อสูารทางการเม่อง”

หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาข้าวิชาสู่�อสูารวิทยา รายวิชา วสู.803 สูัมมนิาการสู่�อสูารทางการเม่อง บัรรยายพิเศษเร่�อง 

“ความคิดุแลัะทฤษฎีีการเม่อง” ผ่านิระบับัออนิไลันิ์

หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาข้าวิชาสู่�อแลัะสู่�อการสู่�อสูาร จำัดุงานิปฐมนิิเทศนิักศึกษาระดุับัปริญญาเอก ประจำำาปีการศึกษา 2564

หลักัสูตูรปรชัญาดุษุฎีบีัณัฑิติ สูาข้าวชิาสู่�อแลัะการสู่�อสูาร จำดัุโครงการอบัรม เร่�อง “การเข้ยีนิบัทความเพ่�อตพีมิพ์เผยแพร่ระดุบัันิานิาชาต”ิ

คณะวารสูารศาสูตร์ฯ จำัดุโครงการเสูวนิา ในิหัวข้้อ “สู่องเทรนิดุ์นิวัตกรรมกับัอุตสูาหกรรมสู่�อ ถอดุบัทเรียนิหลััง 1 ปี กับั Covid-19”
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• โครงการ “ฝึึกหัดุถ่ายทำาแลัะจัำดุฉายภาพยนิตร์
  เพ่�อบัริการสูังคมโดุยกลัุ่มวิชาภาพยนิตร์แลัะ
  ภาพถ่าย พ.ศ. 2565” (Short Film Production  
  Workshop 2022) 

• โครงการ ฝึึกปฏิบิัติังานิดุ้านิ Post-Production

• โครงการพัฒนิาหนิังสู่อพิมพ์ฝึ ึกปฏิิบััติ 
  “มหาวิทยาลััย” ปีการศึกษา 2564

• โครงการ Art History Field Study ครั�งที� 2

• ปฐมนิเิทศนิกัศึกษาใหม่ หลัักสููตรวารสูารศาสูตร
  บััณฑิิต ประจำำาปีการศึกษา 2564

• มชัฌิิมนิเิทศ หวัข้้อ “เตรียมความพร้อมก่อนิเข้้า
  กลัุ่มวิชาเอก นิักศึกษาชั�นิปีที� 1” ประจำำาปีการ    
  ศึกษา 2564

• โครงการบััณฑิิตศึกษา คณะวารสูารศาสูตร์ฯ 
  จำดัุงานิเสูวนิา JC Next Talk: ในิหัวข้้อ “Growth 
  Mindset ข้องมันิต้องมี”

5. กิจำกรรมนักศึึกษา
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 คณะวารสูารศาสูตร์แลัะสู่�อสูารมวลัชนิ ไดุ้จำัดุสูรรทุนิการศึกษาให้แก่นิักศึกษาที�เรียนิดุีแต่ข้าดุแคลันิทุนิทรัพย์
 ประจำำาปีการศึกษา 2564 รวมเป็นิจำำานิวนิเงินิทุนิการศึกษาจำำานิวนิ 1,504,300 บัาท ดุังนิี�

1. ทัุนการศึึกษาจำัดำสรรโดำยมหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์

2. ทัุนการศึึกษาทัี�จำัดำสรรโดำยคณะวัารสารศึาสติร์และส่�อสารมวัลชน

ช่�อทัุน

ช่�อทัุน

ทีุ่นการศึกษ์าพระราชที่าน	ม.ที่.ศ.	ภายใต้ม่ลนิธิิทีุ่นการศึกษ์าพระราชที่าน
สมเด็จัพระบรมโอรสาธิิราชฯ	สยามมกุฏิราชกุมาร	(ม.ที่.ศ.)

ม่ลนิธิิชวน	รัตนรักษ์์

กองทีุ่นปีระกิต	อภิสารธินรักษ์์

สมาคมวารสารศาสตร์	ธิรรมศาสตร์

ทีุ่น	ที่องใบ-อำไพ	วงษ์์เชษ์ฐา

เงินช่วยเหล่อนักศึกษ์ากรณ่ได้รับผ่ลกระที่บจัากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช่�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ม่ลนิธิิ	Agon	Shu	ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น

ทีุ่นส่งเสริมการศึกษ์ามหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์

คุณธินัญญา	อิสระนุก่ลธิรร

ทีุ่นบุญรอดพัฒนา	นิสิตนักศึกษ์า	ปีระจัำปีี	2564

กองทีุ่นพัฒนาคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน

ทีุ่นคุณวงดาว	ถึนอมบ่รณ์เจัริญ

ทีุ่นการศึกษ์า	บริษ์ัที่	OEG

รวัมเงินทัุนการศึึกษา
(บัาทั)

รวัมเงินทัุนการศึึกษา
 (บัาทั)

223,200

75,100

80,000

20,000

22,000

250,000

500,000

8,000

72,000

25,000

160,000

35,000

34,000

จำำานวันผู้้้ไดำ้รับัทัุน
การศึึกษา (คน)

จำำานวันผู้้้ไดำ้รับัทัุน
การศึึกษา (คน)

2

1

4

1

2

50

21

1

1

1

8

2

2

5. กิจำกรรมนักศึึกษา 6. ทัุนการศึึกษา
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1. ทัุนวัิจำัย/งานสร้างสรรค์ (ภายในและภายนอก)

ช่�องานวัิจำัยหร่องานสร้างสรรค์

Social	Mobile	Learning	with	21st	century	learning		for	
Thailand	Education	4.0

การจัดัวาระสารในการรายงานข่าวและการเสนอข่าวข้ามส่�อ
ของ	เดอะ	สแตนดาร์ด	:	การเคล่�อนไหวที่างการเม่องของ
เยาวชนในปีระเที่ศไที่ย	พ.ศ.	2563

ความตายในภาพยนตร์ผ่่ไที่ยในที่ศวรรษ์ที่่�	2550-ต้น
ที่ศวรรษ์ที่่�	2560	(Death	in	Thai	Ghost	Films	in	2550	B.E.	
–	early	2560	B.E.)

An	ordinary	us	บที่บาที่ของภาพยนตร์สารคด่
ในการที่ำความเข้าใจัปีระเด็นเปีราะบาง

ทัุนวัิจำัยภายใน

แหล�งทัี�มาของทัุน

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

ผู้้้วัิจำัย/ผู้้้จำัดำทัำา

Lecturer	Sascha	Horst	Funk

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.นันที่พร	วงษ์์เชษ์ฐา

รองศาสตราจัารย์	
ดร.กำจัร	หลุยยะพงศ์

อาจัารย์	ดร.มนต์ศักดิ�	ชัยว่ระเดช

การส�งเสริมงานวัิจำัยและงานสร้างสรรค์

ช่�องานวัิจำัยหร่องานสร้างสรรค์

การปีรบัตวัขององค์กรข่าวออนไลน์เพ่�อความอย่ร่อดที่างธิรุกจิั
และบที่บาที่หน้าที่่�ต่อสงัคม	(The	adaptation	of	online	media	
outlets	toward	business	survival	and	social	role)

คณุค่า	ความหมาย	และความคาดหวงัของผ่่ม้ส่่วนได้ส่วนเสย่	
(สงัคม)	ต่อส่�อในยคุดจิัทิี่ลั	(Value,	Meaning	and	The	Expectation	
of	the	Stakeholders	ti	Media	in	Digital	Era)

ทัุนวัิจำัยภายนอก

แหล�งทัี�มาของทัุน

สำนักงานการวิจััยแห่งชาติ	(วช.)

สำนักงานการวิจััยแห่งชาติ	(วช.)

ผู้้้วัิจำัย/ผู้้้จำัดำทัำา

อาจัารย์	ดร.เอกพล	เธิ่ยรถึาวร	และ
อาจัารย์ปีาจัาร่ย์	ปีุรินที่วรกุล

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม
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ช่�องานวัิจำัยหร่องานสร้างสรรค์

จ้ัางที่่�ปีรกึษ์าเพ่�อศกึษ์าวจิัยัเพ่�อกำหนดมาตรการและแนวที่าง
การกำกับด่แลกิจัการกระจัายเส่ยงปีระเภที่บริการสาธิารณะ
เพ่�อความมั�นคง 

การสำรวจัความเช่�อถึอ่	ความผ่ก่พนั	และความภกัดต่่อแบรนด์
ด้านโที่รคมนาคมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การขับเคล่�อนงานวิจััยกลุ่มการการที่่องเที่่�ยวและ
เศรษ์ฐกิจัสร้างสรรค์	บพข.ปีี	2565	เพ่�อยกระดับ
ความสามารถึในการแข่งขันด้านการที่่องเที่่�ยวไที่ย

จั้างที่่�ปีรึกษ์าโครงการพัฒนาการรายงานข่าวเชิงส่บสวน
เพ่�อสาธิารณะ	(Investigative	Journalism)

การขับเคล่�อนงานวิจััยกลุ่มการที่่องเที่่�ยวและเศรษ์ฐกิจั
สร้างสรรค์	บพข.	ปีี	2564	เพ่�อยกระดับความสามารถึ
ในการแข่งขันด้านการที่่องเที่่�ยวไที่ย

จั้างที่่�ปีรึกษ์าศึกษ์าแผ่นงานพัฒนาช่องที่างส่�อวิที่ยุ
สาธิารณะต้นแบบ	กองทีุ่นพัฒนาส่�อปีลอดภัยเเละ
สร้างสรรค์

การปีระเมินผ่ลโครงการสร้างความเข้าใจัปีระชาชนที่ั�งในและ
นอกจัังหวัดชายแดนภาคใต้	ปีระจัำปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.2565

การเม่องเยาวชนร่วมสมัยกับการสร้างเคร่อข่าย
การม่ส่วนร่วมที่างการเม่องร่้เที่่าที่ันข่าวปีลอม

แหล�งทัี�มาของทัุน

สำนักงานคณะกรรมการกิจัการ
กระจัายเส่ยง	กิจัการโที่รที่ัศน์	
และกิจัการโที่รคมนาคมแห่งชาติ	
(สำนักงาน	กสที่ช.)

บริษ์ัที่	อมิต่	คอนซึ่ัลติง	จัำกัด

สำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษ์า	วิที่ยาศาสตร์	
วิจััยและนวัตกรรมแห่งชาติ

องค์การกระจัายเสย่งและแพร่ภาพ
สาธิารณะแห่งปีระเที่ศไที่ย

สำนักงานปีลัดกระที่รวง
การอุดมศึกษ์า	วิที่ยาศาสตร์
วิจััยและนวัตกรรม	

กองทีุ่นพัฒนาส่�อปีลอดภัย
และสร้างสรรค์

กรมปีระชาสัมพันธิ์

สำนักงานการวิจััยแห่งชาติ

ผู้้้วัิจำัย/ผู้้้จำัดำทัำา

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.พรรษ์า	รอดอาตม์

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.โมไนยพล	รณเวช

รองศาสตราจัารย์
ปีระไพพิศ	มุที่ิตาเจัริญ

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม

รองศาสตราจัารย์
ปีระไพพิศ	มุที่ิตาเจัริญ

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.พรรษ์า	รอดอาตม์

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.โมไนยพล	รณเวช

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม

ทัุนวัิจำัยภายนอก
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การส่�อสารที่างการเม่อง	(ตำรา)

คณุค่า	ความหมาย	และความคาดหวงัของผ่่ม้ส่่วนได้ส่วนเสย่	
(สังคม)	ต่อส่�อในยุคดิจัิที่ัล	(Value,	Meaning	and	The	
Expectation	of	the	Stakeholders	ti	Media	in	Digital	Era)

การจััดการของส่�อสถึาบันที่่�นำเสนอเน่�อหาปีระเภที่เร่�องจัริง
ที่่�ไม่เปี็นความจัริงแที่้	(Management	of	Institutional	Media	
on	Inauthentic	Truth’s	Presentation	for	Non-Fictional	Contents)

การศึกษ์าการสร้างอัตลักษ์ณ์ของล่กโดยพ่อแม่ที่่�เปี็นผ่่้นำ
ที่างความคิดผ่่านส่�อสังคมออนไลน์	(The	study	of	child’s	
Identity	formation	by	parents	who	are	online	Inflfuencers)

คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน

สำนักงานการวิจััยแห่งชาติ	(วช.)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.นันที่พร	วงษ์์เชษ์ฐา

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม

รองศาสตราจัารย์รุจัน์	โกมลบุตร

อาจัารย์พรรณวด่	ปีระยงค์	และ
ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์กานตชาติ	
เร่องรัตนอัมพร

2. ผู้ลงานวัิจำัยทัี�แล้วัเสร็จำ

ช่�องานวัิจำัยหร่องานสร้างสรรค์

พฒันาและจัดัที่ำมาตรฐานข้อมล่กลางเพ่�อการใช้งานร่วมกนั
ขององค์การกระจัายเส่ยงและแพร่ภาพสาธิารณะแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย	(ส.ส.ที่.)

การปีระเมินผ่ลโครงการปีระชาสัมพันธิ์เตร่ยมความพร้อม
เพ่�อรองรับสังคมส่งวัย	ปีระจัำปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.2564

ส่�อและผ่ลของการส่�อสารในยุคดิจัิที่ัล	(Media	and	
Communication	Effects	in	a	Digital	Era)	(หนังส่อ)

ความหมาย	ที่างการเม่องในเฟซึ่บุ�กเพจัไข่แมวx	
Political	Interpretation	in	Khaimeaw	x	Facebook	Page 

ระดับความร่้เที่่าที่ันส่�อปีระเภที่ข่าวการเปีล่�ยนแปีลง
สภาพภ่มิอากาศของปีระชาชนในกรุงเที่พมหานคร

การใช้องค์ปีระกอบในการออกแบบโฆษ์ณาที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพ
เพ่�อส่�อความหมายในส่�อนอกบ้าน:โปีสเตอร์ของปีระเที่ศไที่ย	
(The	use	of	effective	verbal	and	visual	components	in	Thai	
out	of	home	advertising	design	:	poster) 

การปีระเมินผ่ลโครงการปีระชาสัมพันธิ์การจััดการปีัญหา
แรงงานต่างด้าว	ปีระจัำปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.2564

แหล�งทัี�มาของทัุน

องค์การกระจัายเส่ยงและแพร่ภาพ
สาธิารณะแห่งปีระเที่ศไที่ย	

กรมปีระชาสัมพันธิ์ 

งบปีระมาณส่วนตัว	
(ลาเพิ�มพ่นความร่้)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

กองทีุ่นวิจััย	(คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน)

ผู้้้วัิจำัย/ผู้้้จำัดำทัำา

รองศาสตราจัารย์
ปีระไพพิศ	มุที่ิตาเจัริญ

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.อัจัฉัรา	ปีัณฑิานุวงศ์

รองศาสตราจัารย์	
ดร.วิกานดา	พรสกุลวานิช

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.นันที่พร	วงษ์์เชษ์ฐา

อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธิย่รสวสัดิ�กจิั

รองศาสตราจัารย์
สมัชชนันที่์	เอกปีัญญากุล

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.โมไนยพล	รณเวช

กรมปีระชาสัมพันธิ์ 
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3. ผู้ลงานวัิจำัยและสร้างสรรค์ทัี�ไดำ้รับัการติีพัิมพั์เผู้ยแพัร� 
     หร่อนำาเสนอทัั�งในประเทัศึและติ�างประเทัศึ

ช่�องานวัิจำัยหร่องานสร้างสรรค์

Vernacular	Knowledge,	Natural	Disasters,	and	Climate	Change	
in	Monsoon	Asia

แหล�งทัี�มาของทัุน

Electronic	journal	of	studies	in	the	
tropics.	No.	2	(2021):	Special	Issue:	
Tropical	Imaginaries	and	Climate	Crisis

ผู้้้วัิจำัย/ผู้้้จำัดำทัำา

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.เซึ่็นโจั	นะไก

เร่�องชวนคิดเก่�ยวกับ	What	You	Say	is	What	You	See	
ในการผ่ลิตเส่ยงบรรยายภาพ 

การสำรวจัและที่บที่วนวรรณกรรมเร่�องการส่�อสาร
เพ่�อการเร่ยนร่้แบบร่วมของคนพิการที่างการเห็น 

“สตรงิเกอร์”	ส่�อชายแดนใต้ในกระบวนการสนัตภิาพ:การลดที่อน
อคติและความเกล่ยดชังต่อพ่�นที่่�และผ่่้คนในชายแดนใต้

แนวที่างการวิจััยผ่่้รับสารเร่�องเส่ยงบรรยายภาพ 

ความร่้เที่่าที่ันข่าวการเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากาศ
ของคนวัยที่ำงานในเม่อง 

วารสารศาสตร์	ปีีที่่�	14	ฉับบัที่่�	3	
(2021):	กนัยายน	–	ธินัวาคม	2564

วารสารศาสตร์	ปีีที่่�	15	ฉับับที่่�	1	
(2022):	มกราคม	–	เมษ์ายน	2565

Journal	of	Communication	Arts	
Review	ปีีที่่�	40	ฉับับที่่�	1	(มกราคม	
-	เมษ์ายน	2565)

วารสารศาสตร์	ปีีที่่�	15	ฉับับที่่�	2	
(2022):	พฤษ์ภาคม	–	สิงหาคม	2565

วารสารศาสตร์	ปีีที่่�	15	ฉับับที่่�	2	
(2022):	พฤษ์ภาคม	–	สิงหาคม	2565

รองศาสตราจัารย์	
ดร.ศิริมิตร	ปีระพันธิ์ธิุรกิจั

รองศาสตราจัารย์อารดา	ครุจัิต

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม

รองศาสตราจัารย์ภัที่ธิ่รา	
สารากรบริรักษ์์

อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธิ่ยรสวัสดิ�กิจั

ผ่ลตอบแที่นที่างสังคมจัากการขับเคล่�อนปีระเด็น	
“สารเคม่การเกษ์ตร”	ของไที่ยพ่บ่เอส

From	online	information	seeking	to	native	advertising	
exposure:	examining	the	Thai	millennials	on	online	
information	cues,	ad	click-through	and	brand	awareness

ความหมายที่างการเม่องของการ์ต่นในเฟซึ่บุ�ก	เพจัไข่แมวx

การจััดการอัตลักษ์ณ์ล่กบนเฟซึ่บุ�กแฟนเพจัโดยพ่อแม่
ที่่�เปี็นอินฟล่เอนเซึ่อร์ 

วารสารศาสตร์	ปีีที่่�	14	ฉับับที่่�	3	
(2021):	กันยายน	–	ธิันวาคม	
2564

Humanities,	Arts	and	Social	
Sciences	Studies	(HASSS)	ปีีที่่�	22	
ฉับับที่่�	1	(มกราคม	2565)

BU	Academic	Review	ปีีที่่�	21	ฉับบั
ที่่�	1	(มกราคม	-	มถิึนุายน	2565)

วารสารศาสตร์	ปีีที่่�	15	ฉับับที่่�	2	
(2022):	พฤษ์ภาคม	–	สิงหาคม	
2565

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.วิไลวรรณ	
จังวิไลเกษ์ม	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.ปีระชา	คุณธิรรมด่	
และอาจัารย์ระว่วรรณ	ที่รัพย์อินที่ร์

รองศาสตราจัารย์วงหที่ัย	ตันช่วะวงศ์

ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.นันที่พร	วงษ์์เชษ์ฐา

อาจัารย์พรรณวด่	ปีระยงค์	และ
ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์กานตชาติ	
เร่องรัตนอัมพร
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4. กิจำกรรมส�งเสริมการวัิจำัย

โครงการบััณฑิิติศึึกษา คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำดัำอบัรม 
Training-อวัดำผู้ลวัจิำยัให้โลกร้ ้  ในรป้แบับั Hybrid (Online 
& Onsite)

อาจำารย์ประจำำาคณะวัารสารศึาสติร์ฯ รบััโล�รางวัลัและเกียรติบิัตัิร
ในงานวัันนักวัิจำัย มหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ ประจำำาปี 2563 – 
2564

	 โครงการบัณฑิิตศึกษ์า	 จััดโครงการอบรมในหัวข้อ	
“Training-อวดผ่ลวิจััยให้โลกร่้”	 ณ	 ห้อง	 F407	 ช�ัน	 4	 อาคาร
ธิรรมศาสตร์	 60	 ปีี	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 ที่่าพระจัันที่ร์	 และร่ปีแบบ	 Hybrid	
โดยได้รับเก่ยรติจัาก	 รองศาสตราจัารย์กัลยกร	 วรกุลลัฎีฐาน่ย์	
คณบดค่ณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	ร่วมกล่าวเปิีดงาน
	 การจััดโครงการอบรมในครั�งน�่ม่วัตถุึปีระสงค์เพ่�อ
ให้นักศึกษ์าระดับบัณฑิิตศึกษ์าได้สร้างสรรค์ผ่ลงานจัาก
วิที่ยานิพนธ์ิหร่อการค้นคว้าอิสระได้อย่างถึ่กต้องตามหลัก
วิชาการ	 และส่งเสริมให้นักศึกษ์าระดับบัณฑิิตศึกษ์าเผ่ยแพร่
ผ่ลงานจัากวทิี่ยานพินธ์ิ	หรอ่การค้นคว้าอสิระให้ได้รบัการเผ่ยแพร่
ในฐานข้อม่ลที่่�ม่คุณภาพ	 รวมที่ั�งได้เร่ยนร่้การเข่ยนรายการ
อ้างอิงได้ถึ่กต้องตามหลักจัรรยาบรรณที่างวิชาการ

	 ผ่่ช่้วยศาสตราจัารย์	ดร.พรรษ์า	รอดอาตม์	อาจัารย์ปีระจัำกลุม่
วิชาส่�อสารองค์กร	และผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.วิไลวรรณ	จังวิไลเกษ์ม	
อาจัารย์ปีระจัำกลุ่มวิชาวิที่ยุและโที่รที่ัศน์	 คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	 รับโล่รางวัลและเก่ยรติบัตรในงานวันนักวิจััย	
มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 ปีระจัำปีี	 2563	 –	 2564	ปีระเภที่	 “ผ่่้ได้รับ
ทีุ่นวิจััยโครงการขนาดใหญ่ผ่่านสำนักงานศ่นย์วิจััยและให้คำปีรึกษ์า
แห่งมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์”	ณ	 ห้องปีระชุมโดมบริหาร	 3	 อาคาร
โดมบริหาร	มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต	โดยได้รับเก่ยรติจัาก											
รองศาสตราจัารย์เกศิน่	วิฑิ่รชาติ	อธิิการบด่มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	
ใหเ้กย่รตเิปีน็ปีระธิานในพธิิม่อบรางวลั	ในการน่�	รองศาสตราจัารย์กลัยกร	
วรกุลลัฎีฐาน่ย์	คณบด่คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	เข้าร่วม
แสดงความยินด่กับผ่่้ได้รับรางวัลด้วย
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5. วัารสารวัิชาการของคณะ

วัารสารวัิชาการ “วัารสารศึาสติร์” 
Vol.14 No.03 Sep - Dec 2021

ฉบัับั “แปลเร่�องเล�าดำ้วัยใจำเธิอ”

วัารสารวัิชาการ “วัารสารศึาสติร์” 
Vol.15 No.02 May - Aug 2022

ฉบัับั “ฮาวัทั้ร่�อ...ร่�ออย�างไร
ไม�ให้เหล่อเธิอ”

วัารสารวัิชาการ “วัารสารศึาสติร์” 
Vol.15 No.01 Jan - Apr 2022 

ฉบัับั “ฉันยอมสองใจำ
เพัราะรักเธิอ”
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การสร้างเคร่อข�ายควัามร�วัมม่อ

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ร�วัมพิัธิลีงนามบันัทึักข้อติกลงควัามร�วัมมอ่
ทัางดำ้านวัิชาการ กับั Faculty of Social and Political 
Sciences Universitas Gadjah Mada

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ หารอ่กับัมหาวัทิัยาลยัทัางด้ำาน
วัชิาการกบััภาควิัชา Media Studies and Communication, 
University of Malaya

1. กิจำกรรมการสร้างเคร่อข�าย 

	 รองศาสตราจัารย์กัลยกร	 วรกุลลัฎีฐาน่ย์	 คณบด่คณะ
วารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 รองศาสตราจัารย์ปีระไพพศิ	มทุี่ติาเจัรญิ	
รองคณบดฝ่่ายวเิที่ศสมัพนัธ์ิ	พร้อมด้วยผ่่บ้รหิาร	และ	Dr.	Wawan	Mas’udi	
Dean	Faculty	of	Social	and	Political	Sciences	Universitas	Gadjah	Mada	
ร่วมพิธิ่ลงนามบันที่ึกข้อตกลงความร่วมม่อที่างด้านวิชาการ	 ระหว่าง
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	กับ	
Faculty	of	Social	and	Political	Sciences	Universitas	Gadjah	Mada	ผ่่านระบบ
ออนไลน์	Zoom

	 รองศาสตราจัารย์กัลยกร	วรกุลลัฎีฐาน่ย์	คณบด่
คณะวารสารศาสตร ์และส่�อสารมวลชน	พร ้อมด ้วย
รองศาสตราจัารย์ปีระไพพิศ	 มุที่ิตาเจัริญ	 รองคณบด่ฝ่าย
วิเที่ศสัมพันธิ์	รองศาสตราจัารย์	ดร.นิธิิดา	แสงสิงแก้ว	
รองคณบดฝ่่ายวชิาการ	และอาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	เธิย่รสวสัดิ�กจิั
ผ่่้อำนวยการโครงการบัณฑิิตศึกษ์า	ร่วมปีระชุมหาร่อพ่ดคุย
ผ่่านระบบ	Microsoft	 Teams	 ระหว่างคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	กับ	Faculty	of	Arts	and	Social	Sciences,	
University	of	Malaya	โดยได้รับเก่ยรติจัาก	Prof.	Hanai	Hussin	
Faculty	 of	 Arts	 and	 Social	 Sciences	 และ	 Prof.	 Hamedi	
หัวหน้าภาควิชา	Media	Studies	and	Communication,	
University	of	Malaya	มารว่มพด่คยุเพ่�อสานตอ่ความรว่มมอ่
ที่างด้านวิชาการ	 การแลกเปีล่�ยนนกัศกึษ์าและผ่่ส้อน	 รวมถึงึ
กจิักรรมด้านวชิาการอ่�นๆ	
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คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ลงนามบัันทัึกควัามร�วัมม่อทัางวัิชาการ 
กับั บัริษัทั ไวัซื้์ไซื้ทั์ (ประเทัศึไทัย) จำำากัดำ

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ประชุมหาร่อแนวัทัาง
การทัำาบัันทึักข้อติกลงทัางวิัชาการร�วัมกับั 
IDP Education Services และ University 
of Porthmouth ประเทัศึอังกฤษ

	 รองศาสตาจัารย์กัลยกร	 วรกุลลัฎีฐาน่ย์	 คณบด่คณะ
วารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	พร้อมด้วยคณะผ่่้บริหารร่วมลงนาม
บันที่ึกความร่วมม่อที่างวิชาการ	 กับ	 บริษ์ัที่	 ไวซึ่์ไซึ่ที่์	 (ปีระเที่ศไที่ย)	
จัำกัด	โดยคุณกล้า	ตั�งสุวรรณ	ปีระธิานเจั้าหน้าที่่�บริหาร	การลงนาม
ในครั�งน่�มว่ตัถึปุีระสงค์เพ่�อที่ำกจิักรรมที่างวชิาการร่วมกนั	โดยจัะเริ�มจัดั	
Workshop	ให้นักศึกษ์าและคณาจัารย์เก่�ยวกับ	Social	Listening	รวมที่ั�ง
การให้นักศึกษ์าเข้าฝึกงานในส่วนต่างๆ	 ของบริษ์ัที่	 เพ่�อให้ได้สัมผ่ัส
ปีระสบการณ์และต่อยอดที่ักษ์ะความร่้ด้านการส่�อสารและนำข้อม่ล
ออนไลน์มาปีระยุกต์ใช้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพในโลกปีัจัจัุบัน

	 รองศาสตราจัารย์กลัยกร	วรกุลลัฎีฐานย์่	
คณบด่คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
พร้อมด้วยผ่่้บริหาร	ปีระชุมหาร่อแนวที่างการที่ำ
บันที่ึกข้อตกลงที่างวิชาการร่วมกับ	IDP	Education	
Services	 และ	 University	 of	 Porthmouth	 ปีระเที่ศ
องักฤษ์	โดย	Ms.	Adele	Wong,	Director	of	South	East	
Asia	Ofiif	ice	 การหารอ่ในครั�งน่�	 เพ่�อดำเนนิการสร้าง
บันที่ึกความร่วมม่อที่างวิชาการ	การแลกเปีล่�ยน
นกัศกึษ์าและกจิักรรมอ่�นๆ
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คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ร�วัมหาร่อควัามร�วัมม่อทัาง
วัชิาการกบัั Agence France-Presse (AFP)

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ร�วัมกับัคณะสาธิารณสุขศึาสติร์
มหาวัิทัยาลัยมหิดำล จำัดำกิจำกรรมบัรรยายพิัเศึษ ในหัวัข้อ 
“Effective Communication in Public Health: 
An Introduction to Core Strategies”

	 รองศาสตราจัารย์ปีระไพพิศ	 มุที่ิตาเจัริญ	 และอาจัารย์	
ดร.ดวงแก้ว	 เธิ่ยรสวัสดิ�กิจั	 ได้บรรยายพิเศษ์ให้นกัศกึษ์าหลักสต่ร
สาธิารณสขุศาสตรมหาบณัฑิติ	และหลกัสต่รสาธิารณสขุศาสตรดษุ์ฎี่
บณัฑิติ	(หลกัสต่รนานาชาต)ิ	ในหวัขอ้	“Effective	Communication	in	
Public	Health:	An	Introduction	to	Core	Strategies”	ซึ่ึ�งเปี็นกิจักรรม
แรกภายใต้ความร่วมม่อที่างวิชาการระหว่างคณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	และคณะสาธิารณสขุศาสตร์	มหาวทิี่ยาลยัมหดิล

	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	โดย	
รองศาสตราจัารย์	ดร.นธิิดิา	แสงสงิแก้ว	รองคณบดฝ่่ายวชิาการ	
พร้อมด้วย	รองศาสตราจัารย์ปีระไพพศิ	มทุี่ติาเจัรญิ	รองคณบด่
ฝ่ายวิเที่ศสัมพันธิ์	 และผ่่้อำนวยการโครงการ	 B.J.M.	 และ
อาจัารย์	 Rui	 Zhang	 ร่วมหาร่อความร่วมม่อที่างวิชาการกับ
สำนกัข่าวต่างปีระเที่ศของฝรั�งเศส	Agence	France-Presse	(AFP)	
โดยจัะเริ�มจัากการร่วมจัดัโครงการอบรมด้าน	 Fact	 Checking	
สำหรบัคณาจัารย์และนกัศกึษ์าที่่�สนใจั
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	 รองศาสตราจัารย์ปีระไพพิศ	 มุที่ิตาเจัริญ	 รองคณบด่ฝ่าย
วิเที่ศสัมพันธิ์	 ร่วมงานปีฐมนิเที่ศแนะนำโครงการแลกเปีล่�ยนนักศึกษ์า	
ปีกีารศกึษ์า	2564	ในหวัขอ้	“ที่ำอยา่งไรจัะไดเ้ปีน็นกัศกึษ์าแลกเปีล่�ยน”	
โดยจััดขึ�นในร่ปีแบบออนไลน์ผ่่านระบบ	Microsoft	Teams	การจััดงาน
ในครั�งน่�	เพ่�อเปี็นการสร้างการรับร่้และความเข้าใจั	ในการเตร่ยมตัวไปี
ศึกษ์าแลกเปีล่�ยนในต่างปีระเที่ศและเปิีดโอกาสให้นักศึกษ์าได้เข้าร่วม
โครงการแลกเปีล่�ยน	รวมที่ั�งแสดงความคิดเห็นในปีระเด็นดังกล่าว

MOU มหาวิิทยาลััยในต่่างประเทศ 

•	Faculty	of	Global	and	Media	Studies,	University	of	Nagasaki	ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น
•	OITA	University	ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น	(คณะเปี็นผ่่้ปีระสานงาน	ลงนามโดยมหาวิที่ยาลัย)
•	Nagoya	University	ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น
•	Faculty	of	Global	Informatics,	CHUO	University	ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น
•	Department	of	Mass	Communication,	Incheon	National	University
•	Tzu	Chi	University	สาธิารณรัฐจั่น	
•	Faculty	of	Social	and	Political	Sciences,	Universitas	Gadjah	Mada	สาธิารณรัฐอินโดน่เซึ่่ย
•	School	of	Global	Humanities	and	Social	Sciences,	Nagasaki	University	ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น

2. การแลกเปลี�ยนนักศึึกษา
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การบัริการวัิชาการแก�สังคม

สถานีวัิทัยุกระจำายเสียงมหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์

	 สถึานว่ทิี่ยกุระจัายเสย่งมหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์	 ดำเนนิการผ่ลติรายการเพ่�อเผ่ยแพร่
ความร่ ้ด้านสุขภาพให้กับปีระชาชน	ผ่่านรายการความร่วมม่อระหว่างสมาคมสุขภาพจัิต
แหง่ปีระเที่ศไที่ยในพระบรมราชป่ีถัึมภ	์รายการ	“สขุภาพจัตินา่ร่”้	โดยได้รบัความอนุเคราะหจ์ัาก
นายกสมาคมสุขภาพจิัตแห่งปีระเที่ศไที่ยฯ	แพที่ย์และนักจิัตวิที่ยาด้านต่างๆ	ร่วมให้ความร่้
กบัปีระชาชน	 ซึ่ึ�งรายการสุขภาพจิัตน่าร่ม้ว่ตัถึปุีระสงค์	 เพ่�อเผ่ยแพร่องค์ความร่ใ้นด้านสขุภาพจิัต
ไปีส่่ปีระชาชนเพ่�อขยายความร่วมม่อกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกที่่�ไม่แสวงหาผ่ลกำไร	
ร่วมกันผ่ลิตรายการวิที่ยุ	เพ่�อนำเสนอสาระ	ความร่ ้	ความเช่�ยวชาญ	หร่อความถึนัดของ
แต่ละหน่วยงานเพ่�อเปี็นการบริการวิชาการแก่ปีระชาชน	ในฐานะมหาวิที่ยาลัยเพ่�อปีระชาชน	
 แนวิคิิด:	 ถึ่ายที่อดความร่้ในการด่แลสุขภาพจัิตใจั	 ส่งเสริมคุณภาพจัิตใจัชาวไที่ย	
ร่างกายด่	จัิตใจัด่	ช่ว่ม่สุข

ดร.ลกัขณา	สที่้านไตรภพ

นายกสมาคมสขุภาพจัติแห่งปีระเที่ศไที่ย

ในพระบรมราช่ปีถึมัภ์

รองศาสตราจัารย์	ดร.สวุญิ	รกัสตัย์

อุปีนายก/เลขาธิิการสมาคมสุขภาพจัิตแห่งปีระเที่ศไที่ย

ในพระบรมราช่ปีถึัมภ์	
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ผู้้บ้ัริหารและเจ้ำาหน้าทัี�คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ทัำาบัญุเน่�องในโอกาส
ทัี�สถานีวัิทัยุกระจำายเสียงมหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ ครบัรอบั
ปีทัี� 56

สถานีวิัทัยุกระจำายเสียงมหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์
ไดำ้รับัรางวััล “ส่�อสร้างสรรค์คุณธิรรม”

	 นายธินบด่	ศร่พันธิุ์วงศ์	เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	ตัวแที่นผ่่ ้บริหาร	และนายธินนที่์	ปีระดิษ์ฐ์ที่รัพย์	
นายสถึาน่วิที่ยุกระจัายเส่ยงมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 นำเจ้ัาหน้าที่่�
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	ถึวายปีิ�นโตและเคร่�องสังฆที่าน	
แด่พระภิกษ์ุสงฆ์	จัำนวน	9	ร่ปี	ณ	วัดดาวเร่อง	ตำบลบางพ่ด	อำเภอ
เมอ่งปีที่มุธิาน	่จังัหวดัปีที่มุธิาน	่เน่�องในโอกาสที่่�สถึานว่ทิี่ยกุระจัายเสย่ง
มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ครบรอบปีีที่่�	56

	 รายการสโมสรวัฒนธิรรม	ได้รบัรางวลั	“ส่�อสร้างสรรค์
คณุธิรรม”	 ปีระเภที่ส่�อวิที่ยุกระจัายเส่ยง	 ภายใต้โครงการ	
“ส่�อสร้างสรรค์คณุธิรรมอวอร์ด	ปีี	2563	จัดัโดย	ศน่ย์คณุธิรรม	
(องค์การมหาชน)	ปีระกาศผ่ลรางวัล	เม่�อวนัที่่�	27	สงิหาคม	2564		
รายการสโมสรวัฒนธิรรม	 เปี็นรายการความร่วมม่อระหว่าง
หอศิลปี์พุที่ธิะ	 และสถึาน่วิที่ยุกระจัายเส่ยงมหาวิที่ยาลัย
ธิรรมศาสตร์	ดำเนนิการผ่ลิตโดยอาจัารย์วษิ์ณ	ุเอมปีระณต่ร์
ปีระธิานที่่�ปีรึกษ์าหอศิลปี์พุที่ธิะ	พร้อมที่่มงาน

อาจัารย์วิษ์ณุ	เอมปีระณ่ตร์	ปีระธิานที่่�ปีรึกษ์าหอศิลปี์พุที่ธิะ	

เปี็นตัวแที่นที่่มงานผ่่้ผ่ลิตรายการสโมสรวัฒนธิรรมรับมอบรางวัล	

ณ	อาคารปีฏิิบัติการ	คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	

มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต
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สถานีวัิทัยุกระจำายเสียงมหาวิัทัยาลัยธิรรมศึาสติร์  ร �วัมกับั สำานัก
ธิรรมศึาสติร์และการเม่อง ร �วัมผู้ลิติรายการ “บัอกเล �าเก ้าสิบักับั
ราชบััณฑิิติ” เผู้ยแพัร�องค์ควัามร้ ้ทัี�หลากหลายส้ �ประชาชน

	 สงัคมแห่งข่าวสารสร้างสังคมแห่งปัีญหาข�ึนได้	 และสังคมแห่งปัีญญาสร้างข�ึนได้	
เม่�อมผ่่่น้ำที่างความคดิมาถ่ึายที่อดความร่แ้ละปีระสบการณ์ใหก้บัผ่่ค้นในสังคม	สำนกั
ธิรรมศาสตร์และการเมอ่ง	มภ่าคส่มาชิกที่่�มากด้วยความร่แ้ละปีระสบการณ์หลากหลาย	
ที่ั�งด้านนิติธิรรม	การเม่อง	จัิตวิที่ยา	ภ่มิศาสตร์	กฎีหมาย	ปีรัชญา	ศาสนา	การศึกษ์า	
และอ่�นๆ	การผ่ลักดันให้สังคมก้าวเดินต่อไปีที่ั�งองคาพยพ	สังคมจัึงควรม่ความรอบร่้
ในทีุ่กด้านเพ่�อร่วมกันเปีล่�ยนแปีลงและพัฒนาสังคมให้ด่ย�ิงขึ�นไปีโดยม่วัตถึุปีระสงค์
เพ่�อสร้างความร่้ความเข้าใจักับสังคมที่่�ม่ความพลิกผ่ัน	 ให้สามารถึปีรบัตวัในสงัคม
ที่่�ม่การเปีล่�ยนแปีลงได้	 ถ่ึายที่อดองค์ความร่้ในด้านต่างๆ	 ที่่�หลากหลาย	 จัากสำนัก
ธิรรมศาสตร์และการเม่องไปีส่่ปีระชาชน	 อาที่ิ	 ภ่มิศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 สังคมศาสตร์	
กฎีหมาย	ปีรัชญา	ศาสนา	จัิตวิที่ยาและการศึกษ์า	เปี็นต้น

ศ.	ดร.ไผ่ที่ชิต		เอกจัริยกร

ศ.	ดร.ผ่าสุก	พงษ์์ไพจัิตร
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คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ร�วัมกบััสถานวีัทิัยกุระจำายเสียง 
มหาวิัทัยาลยัธิรรมศึาสติร์ จัำดำโครงการวัารสารบัรกิาร
วัชิาการแก�สังคม “รายการนัดำพับั” เพ่ั�อเผู้ยแพัร�ควัามร้้ 
ส้�สังคม
	 คณะวา รสา รศาสตร์ แ ละส่� อ ส า รมวลชน	
มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 เปี็นหน่วยงานการศึกษ์าที่่�สั�งสม
องค์ความร่ ้	ปีระสบการณ์วิชาช่พ	และวิชาการด้านการ
ส่�อสารมวลชนมายาวนานกว่า	60	ปีี		โดยมก่ารสบ่ที่อดความร่้
และอุดมการณ์เพ่�อปีระชาชนจัากรุ่นส่่รุ ่นต่อเน่�องเร่�อยมา
จันถึึงปีัจัจัุบันด้วยศักยภาพของคณาจัารย์	 มหาวิที่ยาลัย
ธิรรมศาสตร์	 กับความพร้อมของสถึาน่วิที่ยุกระจัายเส่ยง
ธิรรมศาสตร์	 AM.	 981	 KHz	 ที่่�ม่สัญญาณครอบคลุมพ่�นที่่�
ภาคกลางได้มากถึงึ	22	จังัหวัด	คณะกรรมการส่�อสารองค์กร	
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	เลง็เหน็โอกาสในการ
ให้บริการวิชาการและสร้างองค์ความร่ ้ไปียังปีระชาชน	
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 จัึงได้จััดโครงการ
ให้บริการความร่้แก่ปีระชาชน	 ที่างสถึาน่วิที่ยุกระจัายเส่ยง
มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 รายการ	 “นัดพบ”	 ในร่ปีแบบ
รายการสนที่นา	 ความยาว	 30	 นาที่่	 เข่ยนบที่และดำเนิน
รายการโดย	 คณาจัารย์ของมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 และ
เจั้าหน้าที่่�สถึาน่วิที่ยุกระจัายเส่ยงมหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	
ออกอากาศทีุ่กวันจัันที่ร์	 เวลา	 19.00-19.30	 น.	 เพ่�อให้
ปีระชาชนและผ่่้สนใจัได้รับความร่้	ความเข้าใจัในปีระเด็น
ที่่�นา่สนใจัและที่นัสถึานการณ	์อนัจัะนำไปีปีระยกุตใ์ชใ้หเ้ปีน็
ปีระโยชน์ต่อการที่ำงาน	และการใช้ช่วิตปีระจัำวันได้	
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การบัริหารจำัดำการ

1. การพััฒนาควัามร้้และทัักษะในวัิชาชีพัของบัุคลากร

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำัดำโครงการเสวันาเพั่�อแลกเปลี�ยน
ควัามร้้และประสบัการณ์ ถอดำบัทัเรียนการเรียนการสอน
ในร้ปแบับัออนไลน์ดำ้วัยโปรแกรม Microsoft Teams

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำัดำโครงการเสวันาบัุคลากร
สายสนับัสนุนวิัชาการ ครั�งทัี� 2/2565

	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 จััดโครงการ
เสวนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 ครั�งที่่�	 2/2565	 โดยได้รับ
เก่ยรติจัาก	รองศาสตราจัารย์กัลยกร	วรกุลลัฎีฐาน่ย์	คณบด่
คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	พร้อมด้วย	อาจัารย์
แก้วกาญจัน์	จั่เจัริญ	รองคณบด่ฝ่ายบริหารและวางแผ่น	และ
คุณธินบด่	 ศรพ่นัธิุว์งศ์	 เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	 ร่วมเสวนา	 แลกเปีล่�ยนความคิดเห็นเพ่�อจััดที่ำ
แผ่นยุที่ธิศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	ปีระจัำปีี
งบปีระมาณ	พ.ศ.2565	–	2570	ณ	ห้องปีระชุมเกษ์ม	ศิริสัมพันธิ์	
ชั�น	 4	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 มหาวิที่ยาลัย
ธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต

	 	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	 จััดโครงการ
เสวนาเพ่�อแลกเปีล่�ยนความร่้และปีระสบการณ์	ถึอดบที่เร่ยน
การเรย่นการสอน	ในรป่ีแบบออนไลน์ด้วยโปีรแกรม	Microsoft	Teams	
สำหรับคณาจัารย์ปีระจัำคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
ปีระจัำปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.2564	ผ่่านระบบออนไลน์	Microsoft	Teams	
โดยได้รับเก่ยรติจัากอาจัารย์ปีระจัำคณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร	์ไดแ้ก	่รองศาสตราจัารย์
รจุัน	์โกมลบุตร	ผ่่ช่้วยศาสตราจัารย์วาร	่ฉัตัรอดุมผ่ล	อาจัารย์พรรณวด่
ปีระยงค์	และนายพลวัต	พฤกษ์์มณ่	บุคลากรปีระจัำสำนักงาน
ศน่ย์เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศและการส่�อสาร	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์	
ร่วมเปี็นวิที่ยากรบรรยายในครั�งน่�	โดยม่	อาจัารย์	ดร.ดวงแก้ว	
เธิ่ยรสวัสดิ�กิจั	เปี็นผ่่้ดำเนินรายการ
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ฝ่่ายวัชิาการ คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำดัำงานเสวันาแลกเปลี�ยนเรยีนร้้ 
ในหวััข้อ “เสวันาแลกเปลี�ยนการจำดัำชั�นเรยีนแบับัไฮบัรดิำ” ผู้�านระบับั
ออนไลน์  Zoom

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ จำัดำโครงการอบัรมเชิงปฏิบััติิการ เร่�อง 
“การเขียนค้�ม่อปฏิบััติิงานเพ่ั�อขอกำาหนดำติำาแหน�งทัี�ส้งขึ�น” 
ผู้�านระบับัออนไลน์

	 ฝา่ยวชิาการ	คณะวารสารศาสตรแ์ละส่�อสารมวลชน	จัดังาน
เสวนาแลกเปีล่�ยนเร่ยนร่้	 ในหัวข้อ	 “เสวนาแลกเปีล่�ยนการจััดชั�น
เร่ยนแบบไฮบริด”	ผ่่านระบบออนไลน์	Zoom	โดยได้รับเก่ยรติจัาก
รองศาสตราจัารย์กัลยกร	วรกุลลัฎีฐาน่ย์	คณบด่คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	ร่วมกล่าวเปิีดงาน	ผ่่ร่้วมวงเสวนาในคร�ังน่�ปีระกอบด้วย
ผ่่ช่้วยศาสตราจัารย์อรรถึพล	อนนัตวรสกุล	อาจัารย์ปีระจํัาคณะครุศาสตร์	
จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย	ผ่่้อํานวยการศ่นย์วิจััยและพัฒนาการศึกษ์า
เพ่�อการพัฒนาที่่�ยั�งย่น	และผ่่้ร่วมก่อตั�งเพจั	“ห้องพักคร่”	พร้อมด้วย	
รองศาสตราจัารย์	 ดร.นิธิิดา	 แสงสิงแก้ว	 รองคณบด่ฝ่ายวิชาการ	
อาจัารย์ถึมที่อง	 ที่องนอก	 อาจัารย์	 ดร.คันธิิรา	 ฉัายาวงศ์	 อาจัารย์
ปีระจัำคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	นางสาวที่ับที่ิม	พิบ่ลย์	
นายนภเศรษ์ฐ์	ผ่ลจัันที่ร์	นายพ่รวิชญ์	โตวิชัย	และนางสาวมนัสนันที่์	
หมัดนุช	นักศึกษ์าคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มาร่วม
พ่ดคุยและแลกเปีล่�ยนความร่้เก่�ยวกับการจััดการเร่ยนการสอนแบบ
ผ่สมผ่สาน	(Hybrid)

	 นายธินบด่	ศร่พันธิุ์วงศ์	 เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	พร้อมด้วยบคุลากรสายสนนัสนนุวชิาการ	เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปีฏิิบัติการ	 เร่�อง	 “การเข่ยนค่่ม่อปีฏิิบัติงานเพ่�อขอกำหนด
ตำแหน่งที่่�สง่ขึ�น”	ซึ่ึ�งจัดัขึ�นในรป่ีแบบออนไลน์ผ่่านระบบ	Microsoft	Teams	
โดยได้รับเก่ยรติจัาก	 ดร.วรพล	 วิแหลม	 หัวหน้างานบริการการศึกษ์า	
คณะแพที่ยศาสตร์	มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	มาเปี็นวิที่ยากรบรรยาย
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2.  การพััฒนากายภาพัและสิ�งแวัดำล้อม

	 1.	ปีรับปีรุงห้องปีฏิิบัติการถึ่ายภาพ	MC	309	ชั�น	3	อาคารปีฏิิบัติการส่�อสารมวลชน
		 			มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต
	 2.	ปีรับปีรุงห้องเก็บอุปีกรณ์	MC	135	ชั�น	1	อาคารปีฏิิบัติการส่�อสารมวลชน	
	 			มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต
	 3.	ปีรับปีรุงระบบกันซึ่ึมดาดฟ้าสต่ดิโอ	อาคารปีฏิิบัติการส่�อสารมวลชน
	 			มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต
	 4.	ปีรับปีรุงภ่มิที่ัศน์บริเวณหน้าปี้ายคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
	 			มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต	และที่่าพระจัันที่ร์
	 5.	ปีรับปีรุงภ่มิที่ัศน์บริเวณพ่�นที่่�ส่บบุหร่�		คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
	 			มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	ศ่นย์รังสิต
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3.  กิจำกรรมดำ้านศึิลปวััฒนธิรรม

คณะวัารสารศึาสติร์ฯ ร�วัมส่บัสานประเพัณีไทัย
“สรงนำ�าพัระเน่�องในวัันสงกรานติ์ ประจำำาปี 2565”

	 คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	จัดักจิักรรม
สรงน�ำพระ	โดยมค่ณาจัารย์และเจ้ัาหน้าที่่�คณะ	ร่วมสรงน�ำพระ
เน่�องในวนัสงกรานต์	 ปีระจัำปีี	 2565	 เพ่�อความเป็ีนสริมิงคล	
ก่อนเข้าส่ว่นัปีีใหม่ไที่ย	ณ	บรเิวณโถึงชั�น	1	คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	 มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	 ศ่นย์รังสิต
และที่่าพระจัันที่ร์
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4. งบัประมาณปี 2564 และ 2565

	 คณะวารสารศาสตรแ์ละส่�อสารมวลชนไดม้ก่ารจัดัสรรงบปีระมาณรายจัา่ยจัาก
รายได้หนว่ยงาน	เพ่�อใชส้ำหรับการดำเนนิงานดา้นจัดัการเรย่นการสอน	การวจิัยั	การสร้าง
เคร่อข่ายความร่วมม่อ	การบริการวิชาการแก่สังคม	และการบริหารจััดการต่างๆ	โดยใน
ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.2564	คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มร่ายจ่ัายเป็ีนจัำนวนเงนิ	
45,259,563.09	บาที่	โดยจัำแนกตามยุที่ธิศาสตร์ต่างๆ	ดังน่�

1.	 สร้างบณัฑิติที่่�มค่ณุลกัษ์ณะ	GREATS	 เป็ีนจัำนวนเงนิ	 21,972,793.28	 บาที่		
คดิเป็ีนร้อยละ	48.55	ของรายจ่ัายจัรงิที่ั�งหมด

2.	 สร้างสรรค์งานวจิัยัและนวตักรรมที่่�ก่อให้เกดิการเปีล่�ยนแปีลงในเชงิพฒันา		
ต่อสงัคมไที่ยและสงัคมโลก	เป็ีนจัำนวนเงนิ	2,000,000.-	บาที่	คดิเป็ีนร้อยละ	
4.42	ของรายจ่ัายจัรงิที่ั�งหมด

3.	 สร้างเคร่อข่ายความเป็ีนนานาชาติและเคร่อข่ายความร่วมม่อที่ั�งภายใน
และภายนอกปีระเที่ศ	 เป็ีนจัำนวนเงนิ	 102,168.-	 บาที่	 คดิเป็ีนร้อยละ	 0.23											
ของรายจ่ัายจัรงิที่ั�งหมด

4.	 มุ่งเน้นการเป็ีนมหาวิที่ยาลัยเพ่�อปีระชาชนที่่�ให้บริการวิชาการและบริการ
สขุภาพที่่�ได้มาตรฐานสากล	เป็ีนจัำนวนเงนิ	65,700.-	บาที่	คดิเป็ีนร้อยละ	0.14	
ของรายจ่ัายจัรงิที่ั�งหมด

5.	 มุง่ส่ค่วามมั�นคงและยั�งยน่	 ด้วยการบรหิารจัดัการที่่�ที่นัสมยั	 เป็ีนจัำนวนเงนิ	
21,118,901.81	บาที่	คดิเป็ีนร้อยละ	46.66	ของรายจ่ัายจัรงิที่ั�งหมด
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สร้างบณัฑิติ
ที่�่มค่ณุลกัษ์ณะ	GREATS

มุ่งส่่ความม�ันคงและย�ังยน่
ด้วยการบรหิารจัดัการที่�่ที่นัสมยั

46.66%

0.23%

0.14%

48.55%

4.42%

แผู้นภ้มิแสดำงรายจำ�ายจำริง 
งบัประมาณรายจำ�ายจำากรายไดำ้หน�วัยงาน 

ประจำำาปีงบัประมาณ 

พั.ศึ.2564

สร้างสรรค์งานวจิัยัและนวตักรรม
ที่่�ก่อให้เกดิการเปีล่�ยนแปีลงในเชงิ
พฒันาต่อสงัคมไที่ยและสงัคมโลก

มุ่งเน้นการเปี็นมหาวิที่ยาลัย
เพ่�อปีระชาชนที่่�ให้บรกิารวชิาการ
และบรกิารสขุภาพที่่�ได้มาตรฐาน
สากล

สร้างเครอ่ข่ายความเป็ีนนานาชาตแิละเครอ่ข่าย
ความร่วมมอ่ที่ั�งภายในและภายนอก
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	 สำหรับในปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.2565	คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
ได้จัดัสรรงบปีระมาณรายจ่ัายจัากรายได้หน่วยงาน	เป็ีนจัำนวนเงนิ	59,465,000.-	บาที่	เพ่�อใช้
ในการบรหิารจัดัการตามยทุี่ธิศาสตร์ต่างๆ	ดงัน่�

1.	 สร้างบณัฑิติที่่�มค่ณุลกัษ์ณะ	GREATS	เป็ีนจัำนวนเงนิ	29,728,000.-	บาที่	คดิเป็ีน
ร้อยละ	49.99	ของงบปีระมาณที่ั�งหมด

2.	 สร้างสรรค์งานวจิัยัและนวัตกรรมที่่�ก่อให้เกดิการเปีล่�ยนแปีลงในเชิงพฒันา							
ต่อสังคมไที่ยและสังคมโลก	เป็ีนจัำนวนเงิน	1,200,000.-	บาที่	คิดเป็ีนร้อยละ	2.02	
ของงบปีระมาณที่ั�งหมด

3.	 สร้างเครอ่ข่ายความเป็ีนนานาชาตแิละเครอ่ข่ายความร่วมมอ่ที่ั�งภายในและ
ภายนอกปีระเที่ศ	เปี็นจัำนวนเงิน	605,000.-	บาที่	คิดเปี็นร้อยละ	1.02	
ของงบปีระมาณที่ั�งหมด

4.	 มุง่เน้นการเป็ีนมหาวิที่ยาลยัเพ่�อปีระชาชนที่่�ให้บรกิารวชิาการและบริการสุขภาพ
ที่่�ได้มาตรฐานสากล	เปี็นจัำนวนเงิน	244,000.-	บาที่	คิดเปี็นร้อยละ	0.41	
ของงบปีระมาณที่ั�งหมด

5.	 มุง่ส่ค่วามมั�นคงและยั�งยน่	 ด้วยการบรหิารจัดัการที่่�ที่นัสมยั	 เป็ีนจัำนวนเงนิ	
27,688,000.-	บาที่	คดิเป็ีนร้อยละ	46.56	ของงบปีระมาณที่ั�งหมด
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แผู้นภ้มิแสดำงงบัประมาณรายจำ�ายจำากรายไดำ้หน�วัยงาน 
ประจำำาปีงบัประมาณ 

พั.ศึ.2565

สร้างบัณฑิิต
ที่่�ม่คุณลักษ์ณะ	GREATS

สร้างเครอ่ข่ายความเป็ีนนานาชาติและเครอ่ข่าย
ความร่วมมอ่ที่ั�งภายในและภายนอก

สร้างสรรค์งานวจิัยัและนวตักรรม
ที่่�ก่อให้เกดิการเปีล่�ยนแปีลงใน
เชิงพัฒนาต่อสังคมไที่ยและ
สงัคมโลก

มุ่งส่่ความมั�นคงและยั�งย่น
ด้วยการบริหารจััดการที่่�ที่ันสมัย

46.56%

1.02%

0.41%

49.99%

2.02%
มุ่งเน้นการเปี็นมหาวิที่ยาลัย
เพ่�อปีระชาชนที่่�ให้บรกิารวชิาการ
และบรกิารสขุภาพที่่�ได้มาตรฐาน
สากล
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5. การประกันคุณภาพันักศึึกษา

6. กิจำกรรมงานพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

หลักส้ติร

วารสารศาสตรบณัฑิติ

วารสารศาสตรมหาบณัฑิติ	สาขาวชิาส�่อสารมวลชน	(MA)

วารสารศาสตรมหาบณัฑิติ	สาขาวชิาการจัดัการการส่�อสารองค์กร	(MCM)

เฉัล�่ยรวม

วารสารศาสตรบณัฑิติ	สาขาวชิาส�่อศกึษ์า	(BJM)

วารสารศาสตรมหาบณัฑิติ	สาขาวชิาการบรหิารส�่อสารมวลชน	(MCA)

ปีรชัญาดษุ์ฎีบ่ณัฑิติ	สาขาวชิาส�่อสารวทิี่ยา

ผู้ลการประเมินคุณภาพัหลักส้ติร ปีการศึึกษา 2563

ระดำับั

ด่มาก

ดม่าก

ด่

ด่

ด่

ด่

ด่มาก

คะแนนเฉลี�ย

4.01

4.02

3.88

3.97

3.92

3.98

4.02

	 ในปีีการศึกษ์า	2564	คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	
ได้จััดกิจักรรมโครงการ	JC	EdPEx200	Grooming	จัำนวน	13	ครั�ง	เพ่�อให้
ผ่่ ้บริหาร	หัวหน้างาน	ผ่่ ้ปีฏิิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษ์า	
ม่ความร่ ้ความเข้าใจัในโครงสร้างองค์กร	ลักษ์ณะและสภาวการณ์
ขององค์กร	ตลอดจันการดำเนนิการตามเกณฑ์ิ	EdPEx	ในหมวด	2	–	หมวด	7	
ได้อย่างถึ่กต้องและสอดคล้องกับเกณฑิ์	EdPEx	ฉับับปีี	2563-2566	และ
เพ่�อให้คณะได้ยกระดับการพัฒนาคุณภาพได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ	
และม่ระดับการปีระเมินคุณภาพในระดับ	 EdPEx200	 ตามที่่�มหาวิที่ยาลัย
ธิรรมศาสตร์มุ่งหวัง	ในช่วงเด่อน	พฤศจัิกายน	2564	–	กันยายน	2565		

รายงานประจำำาปี 2564 |  76



คณะวัารสารศึาสติร์ฯ รับัการติรวัจำประเมินคุณภาพั
ติามเกณฑิ์คุณภาพัการศึึกษาเพั่�อการดำำาเนินการทัี�
เป็นเลิศึ (EdPEx) ประจำำาปีการศึึกษา 2563

 ฝ่า่ยพัฒันาคณุภาพัการศึกึษา คณะวัารสารศึาสติรฯ์ 
มหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ จำัดำการประเมินคุณภาพั
การศึึกษาภายใน ระดำับัหลักส้ติรปริญญาติรี ประจำำาปี
การศึึกษา 2563 ทัางออนไลน์ผู้�านระบับั Microsoft 
Teams

	 รองศาสตราจัารย์กลัยกร	วรกลุลฎัีฐานย์่	คณบดค่ณะ
วารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	พร้อมด้วยคณะผ่่้บริหาร
และบุคลากร	 รับการตรวจัปีระเมินคุณภาพตามเกณฑ์ิ
คุณภาพการศึกษ์าเพ่�อการดำเนินการที่่�เป็ีนเลิศ	 (EdPEx)	
ปีระจัำปีกีารศึกษ์า	2563	ผ่า่นระบบออนไลน์	คณะกรรมการ
ปีระกอบด้วย	 อาจัารย์กิตติพงศ์	 เตม่ยะปีระดิษ์ฐ์	 ผ่่้ตรวจั
ปีระเมนิรางวลัคณุภาพแหง่ชาต	ิรองศาสตราจัารย	์ดร.อศันย่์
เปีล่�ยนศร่	 คณะศิลปีกรรมศาสตร์	 ผ้่่ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.เสกสรร	สโมสรสุข	คณะสหเวชศาสตร์	นางสาวพัชรา	
บุญมานำ	คณะศิลปีกรรมศาสตร์	และนางสาวจัุฑิารัตน์	
ส่องแสงวจิัติร	กองพฒันาคณุภาพ	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์

	 ฝา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษ์า	คณะวารสารศาสตร์
และส่�อสารมวลชน	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร	์จัดัการปีระเมนิ
คณุภาพการศกึษ์าภายใน	ระดบัหลกัสต่รปีรญิญาตร	่ปีระจัำ
ปีีการศึกษ์า	2563	ที่างออนไลน์ผ่่านระบบ	Microsoft	Teams	
ปีระกอบด้วย	 หลักส่ตรวารสารศาสตรบัณฑิิต	 สรุปีผ่ลงาน
โดย	ผ่่ช่้วยศาสตราจัารย์	ดร.วไิลวรรณ	จังวไิลเกษ์ม	และหลกัสต่ร
วารสารศาสตรบณัฑิติ	สาขาวชิาส่�อศกึษ์า	(หลกัสต่รนานาชาต)ิ	
สรปุีผ่ลงานโดย	รองศาสตราจัารย์	ดร.นธิิดิา	แสงสงิแก้ว
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ฝ่า่ยพััฒนาคณุภาพัการศึกึษา คณะวัารสารศึาสติรฯ์ 
มหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ จำัดำการประเมินคุณภาพั
การศึึกษาภายใน ประจำำาปีการศึึกษา 2563 หลักส้ติร
วัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ สาขาวิัชาการบัริหาร
ส่�อสารมวัลชน MCA ทัางออนไลน์ผู้�านระบับั Microsoft 
Teams

ฝ่่ายพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา จำัดำการประเมิน
คุณภาพัการศึึกษาภายใน ประจำำาปีการศึึกษา 2563 
หลักส้ติรวัารสารศึาสติรมหาบััณฑิิติ สาขาวัิชาการ
จำัดำการการส่�อสารองค์กร MCM ทัางออนไลน์ผู้�าน
ระบับั Microsoft Teams

	 ผ่่ช่้วยศาสตราจัารย์	ดร.พร่ยทุี่ธิ	โอรพนัธ์ิ	รองคณบด่
ฝ่ายพฒันาคณุภาพการศกึษ์า	ร่วมงานการปีระเมินคุณภาพ
การศกึษ์าภายใน	ปีระจัำปีีการศกึษ์า	2563	หลกัสต่รวารสารศาสตร
มหาบณัฑิติ	สาขาวชิาการบรหิารส่�อสารมวลชน	MCA	ที่างออนไลน์
ผ่่านระบบ	 Microsoft	 Teams	 โดยม่ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	
ดร.โมไนยพล	 รณเวช	 และผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	 ดร.นันที่พร	
วงษ์์เชษ์ฐา	 อาจัารย์ผ่่้รับผิ่ดชอบหลักส่ตร	 ร่วมสรุปีผ่ลงาน
และตอบคำถึาม

	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษ์า	 จััดการปีระเมิน
คณุภาพการศึกษ์าภายใน	ปีระจัำปีกีารศกึษ์า	2563	หลกัสต่ร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิิต	สาขาวิชาการจััดการการส่�อสาร
องค์กร	MCM	ที่างออนไลน์ผ่่านระบบ	Microsoft	Teams	โดยม่
รองศาสตราจัารย์พรที่ิพย์	สัมปีัตตะวนิช	รองศาสตราจัารย์				
กลัยกร	 วรกุลลัฎีฐานย์่	 รองศาสตราจัารย์วงหที่ยั	 ตนัชว่ะวงศ์	
และผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	 ดร.พ่รยุที่ธิ	 โอรพันธิ์	 อาจัารย์ผ่่้รับ
ผ่ิดชอบหลักส่ตร	ร่วมสรุปีผ่ลงานและตอบคำถึาม
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ฝ่่ายพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา คณะวัารสารศึาสติร์ฯ 
มหาวัิทัยาลัยธิรรมศึาสติร์ จำัดำการประเมินคุณภาพัการศึึกษา
ภายใน ระดำบัับัณัฑิติิศึกึษา ประจำำาปีการศึกึษา 2563 ทัางออนไลน์
ผู้�านระบับั Microsoft Teams

	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษ์า	 คณะวารสารศาสตร์และ
ส่�อสารมวลชน	มหาวิที่ยาลัยธิรรมศาสตร์	จััดการปีระเมินคุณภาพ
การศกึษ์าภายใน	ระดบับณัฑิติศกึษ์า	ปีระจัำปีีการศกึษ์า	2563	ที่างออนไลน์
ผ่า่นระบบ	Microsoft	Teams	ปีระกอบด้วย	หลกัสต่รปีรัชญาดุษ์ฎีบ่ณัฑิติ	
สาขาวิชาส่�อสารวิที่ยา	สรุปีผ่ลงานโดย	ผ่่้ช่วยศาสตราจัารย์	ดร.อัจัฉัรา	
ปีัณฑิรานุวงศ์	 และหลักส่ตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิิต	 สาขาวิชา
ส่�อสารมวลชน		สรุปีผ่ลงานโดย	รองศาสตราจัารย์	ดร.สมสุข	หินวิมาน

	 สำหรับในปีกีารศึกษ์า	2565	คณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	ไดจ้ัดัที่ำแผ่นปีฏิบัิตงิานเพ่�อรองรับการจัดั
การเรย่นการสอน	 การวจิัยั	 การสร้างเครอ่ข่ายความร่วมมอ่	 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม	 และการบรหิารจัดัการของคณะ	
โดยจัำแนกตามยุที่ธิศาสตร์	ดังน่�

	 •	โครงการความร่วมมอ่กบัองค์กรที่่�เป็ีนผ่่ป้ีระกอบการสงัคมด้านส่�อสารมวลชนเพ่�อเป็ีนเครอ่ข่ายในการพฒันา
	 			ดา้นองคค์วามร่	้การวจิัยั	การเรย่นการสอนในรายวชิา	การฝกึงานของนกัศกึษ์าตลอดจันการอบรม	สมัมนา
	 •	โครงการการจัดัการเรย่นการสอนในรายวิชากบัเครอ่ข่ายสถึาบันส่�อสารมวลชนที่�ังในปีระเที่ศหรอ่ต่างปีระเที่ศ
	 		เพ่�อบ่รณาการความร่้ด้านวิชาการและวิชาช่พ
	 •	โครงการอบรมที่่�มุง่เน้นการเป็ีนสตาร์ที่อพั	(Start	Up)	ด้านส่�อสารมวลชนที่่�มแ่นวคดิการปีระกอบการเพ่�อสงัคม
	 •	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจักรรมด้านวิชาการ	เช่น
	 	 -	โครงการแลกเปีล่�ยนเร่ยนร่้บุคลากรสายวิชาการ	(KM)
	 	 -	โครงการพัฒนาการเร่ยนการสอนส่่ระบบ	E-Learning
	 	 -	โครงการเตรย่มความพร้อมผ่่บ้รรยายในการสอน	หลกัสต่รวารสารศาสตรบณัฑิติ	ฉับบัปีรบัปีรงุ	พ.ศ.	2566
	 	 -	โครงการ	Train	the	Trainer:	New	Series	
	 •	จััดซึ่่�อครุภัณฑิ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิชาการและสำนักงาน
	 •	จััดซึ่่�อครุภัณฑิ์สำนักงานปีระจัำห้องกิจักรรมนักศึกษ์า

แผู้นการดำำาเนินงานในอนาคติ

1. พััฒนากำาลังคนแห�งอนาคติ (Future Workforce) ไดำ้แก�
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	 •	โครงการอบรมการต่พิมพ์งานวิจััยในฐาน	Scopus
	 •	จััดหาโปีรแกรมการวิเคราะห์การวิจััยเชิงคุณภาพของคณะ
	 •	โครงการบริการสังคมที่่�เก่�ยวข้องกับวิชาช่พด้านส่�อสารมวลชน	เช่น
	 	 -	โครงการการจััดกิจักรรมพิเศษ์เพ่�อการรณรงค์ที่างสังคม	ปีีที่่�	4
	 	 -	โครงการรณรงค์ส่�อกับเด็ก
	 	 -	โครงการคณะวารสารฯ	บริการสังคม	:	หนังสามัญปีระจัำบ้าน
	 	 -	โครงการเผ่ยแพร่ข่าวสารส่่สังคมกับ	Varasan	Press

	 •	โครงการอบรมความร่	้ด้านเที่คโนโลยท่ี่่�เก่�ยวกบัการเพิ�มปีระสทิี่ธิภิาพในการที่ำงานและการปีรบัตวัในการที่ำงาน	
	 		ในองค์กรแก่คณาจัารย์และเจ้ัาหน้าที่่�
	 •	โครงการพฒันาบคุลากรของคณะ
	 •	โครงการปีระหยดัพลงังานและอนรุกัษ์์สิ�งแวดล้อม
	 •	โครงการบรหิารความปีลอดภยั	อาชว่อนามยั	และสภาพแวดล้อมในการที่ำงานของคณะ
	 	 -	จัดัซึ่�่อไฟแสงสว่างฉักุเฉันิ	
	 	 -	จัดัซึ่�่อป้ีายไฟที่างออกฉักุเฉันิ	
	 	 -	จัดัซึ่�่อถึงัดบัเพลงิ
	 	 -	จ้ัางซ่ึ่อมแซึ่มระบบไฟฉักุเฉันิ	ปีระจัำอาคารคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	ท่ี่าพระจันัที่ร์
	 	 -	จัดัซึ่�่อเคร่�องฟอกอากาศและเคร่�องฆ่าเช่�อโรคในอากาศ
	 •	จัดัซึ่�่อชดุระบบภาพและเสย่งปีระจัำห้องเกษ์ม	ศริสิมัพนัธ์ิ
	 •	จัดัซึ่�่อระบบกล้องวงจัรปิีด	ปีระจัำอาคารธิรรมศาสตร์	60	ปีี	ชั�น	4	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์	ท่ี่าพระจันัที่ร์
	 •	จัดัซึ่่�อกล้องวงจัรปิีด	ปีระจัำอาคารคณะวารสารศาสตร์และส่�อสารมวลชน	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์	ศน่ย์รงัสติ		
	 		และอาคารปีฏิบิตักิารส่�อสารมวลชน	มหาวทิี่ยาลยัธิรรมศาสตร์	ศน่ย์รงัสติ
	 •	จัดัซึ่�่อครภุณัฑ์ิระบบอนิเตอร์เนต็	(Wiiif	i	)
	 •	จัดัซึ่�่อโปีรแกรมปีระชมุที่างไกลผ่่านส่�ออเิลก็ที่รอนกิส์	Zoom	Meeting	Pro
	 •	จัดัซึ่�่อโปีรแกรมจัดัที่ำเงนิเดอ่นพนกังานมหาวทิี่ยาลยัและพนกังานเงนิรายได้ของคณะ
	 •	จัดัที่ำโปีรแกรมแบบปีระเมนิการที่ำงาน

3. พััฒนาคุณภาพัชีวัิติและสังคมแห�งอนาคติ (Future Life and Society) ไดำ้แก�

2. พััฒนาทัี�ทัำางานแห�งอนาคติ (Future Workplace) ไดำ้แก�
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	 •	โครงการความร่วมม่อกิจักรรมที่างวิชาการ	หร่อวิจััย	กับกลุ่มเคร่อข่ายสถึาบัน	การศึกษ์าที่ั�งในปีระเที่ศ	
	 		หร่อต่างปีระเที่ศ	เช่น	
	 	 -	การสร้างเคร่อข่ายกับสถึาบันการศึกษ์าต่างชาติ	และหน่วยงานที่ั�งในและต่างปีระเที่ศ	เช่น	
	 	 	 •	Virtual	Internship	Partners	Limited	
	 	 	 •	บริษ์ัที่	บ่อ่ซึ่่เวิลด์	จัำกัด	(มหาชน)
	 	 	 •	Agence	France-Presse	(AFP)
	 	 	 •	University	of	Portsmouth,	UK
	 	 	 •	Faculty	of	Media	and	Communication,	Bournemouth	University	,UK
	 	 -	โครงการความร่วมม่อกิจักรรมที่างวิชาการหร่อวิจััยกับหน่วยงานที่ั�งในและต่างปีระเที่ศ	เช่น	
	 	 	 •	Nagoya	University
	 	 	 •	Faculty	of	Global	Informatics	CHUO	UNIVERSITY,	JAPAN
	 	 	 •	ABM	Connect	Co.,	Ltd.
	 	 	 •	บริษ์ัที่	แบ็คยาร์ด	จัำกัด
	 	 	 •	Faculty	of	Social	and	Political	Sciences,	Universitas	Gadjah	Mada
	 	 	 •	School	of	Global	Humanities	and	Social	Sciences,	Nagasaki	University
	 	 	 •	บริษ์ัที่	ไวซึ่์ไซึ่ที่์	(ปีระเที่ศไที่ย)	จัำกัด
	 	 	 •	คณะสาธิารณสุขศาสตร์	มหาวิที่ยาลัยมหิดล
	 •	โครงการ	Exchange	Professor
	 •	กจิักรรมแลกเปีล่�ยนผ่่ส้อนกบั	Universitas	Gadjah	Mada	ในภาคเรย่นที่่�	1/2565	ระหว่างรายวชิา	JM	466		
	 		Digital	Strategy	และ	Strategic	Planning	และวิชาอ่�นๆ

4. พััฒนาร้ปแบับัควัามร�วัมม่อแห�งอนาคติ (Future Collaboration) ไดำ้แก�
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