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หลกัสตูรระดบัปริคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

 เทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 

• วชิาเอกเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

• วชิาเอกเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง

• วชิาเอกเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี

• วชิาเอกครเีอทฟีเทคโนโลยี



การจดัการศึกษาของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ปี 1

สาขาวชิาเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน

ปี 2-4
• วชิาเอกเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (AP)

• วชิาเอกเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง (RT)

• วชิาเอกเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (MT)

• วชิาเอกครเีอทฟีเทคโนโลยี (CT)



แนวทางการพฒันาบณัฑิตมืออาชีพ
• เน้นรายวชิาปฏบิตัติามกรอบ มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี
• อาจารยผ์ูส้อนมปีระสบการณ์วชิาชพี
• อาจารยพ์เิศษทีม่าจากวงการสือ่สารมวลชน และทีเ่กีย่วขอ้ง
• ความรว่มมอืการองคก์รวชิาชพี
• การเชญิวทิยากรทีม่ชีื่อเสยีง
• กรรมการสอบทีม่าจากสายวชิาชพี
• การเชญิศษิยเ์ก่าทีป่ระสบความส าเรจ็มาสรา้งแรงบนัดาลใจ



แนวทางการพฒันาบณัฑิตมืออาชีพ

• การศกึษาดงูานและเรยีนรูน้อกสถานที่

• การปฏบิตัสิหกจิของนกัศกึษาในองคก์รวชิาชพี

• สนบัสนุนการสง่ผลงานเขา้ประกวด

• การท า Mini Project ในรายวชิา

• การลงพืน้ทีห่าแหล่งขอ้มลู

• การฝึกปฏบิตัจิรงิผา่นกจิกรรมของคณะ



แนวทางการพฒันาบณัฑิตมืออาชีพ
• การเปิดโอกาสใหช้ว่ยงานคณะ
• การสรา้งนกัศกึษาตน้แบบดว้ยการบรูณาการกบัการบรกิารวชิาการ
• การจดักจิกรรมในรายวชิาสมัมนาวชิาชพีของแต่ละสาขาวชิา
• วชิาเตรยีมโครงงานพเิศษ และวชิาโครงงานพเิศษ 
 ก าหนดกลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจน/การรบัโจทยง์านจากสถานประกอบการ
 สนบัสนุนใหข้อทุนนวตักรรมฯ
 การผลติผลงานทีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ
 การจดันิทรรศการเพือ่เผยแพรผ่ลงาน



คณุภาพอาจารย์



การพฒันาอาจารย์
แลว้ต่อไปใครจะเรยีน “นิเทศศาสตร”์ ???
เสวนาปรทิศัน์กบั รศ.จุมพล รอดค าดี
ประธานกรรมการนโยบาย Thai PBS / อดตีคณบดคีณะนิเทศศาสตร ์จุฬาฯ

การเตรียมความพร้อมสูก่ารขอต าแหน่งวิชาการ
วิทยากรโดย ศ.ดร.อทุมุพร จามารมาร
รศ.ดร.ปรัชญนนัท์ นิลสขุ และ รศ.ดร. สกุญัญา บรูณเดชาชยั



การเชิญนักวิชาชีพ



อาจารยพิ์เศษ/วิทยากร
ดเีจพีอ่อ้ย (คุณนภาพร ไตรวทิยว์ารกุีล) จาก Club Friday



กรรมการตดัสินผลงาน



การสร้างประสบการณ์
และแรงบนัดาลใจ



งาน Funny Day 



ศิษยเ์ก่ามาสร้างแรงบนัดาลใจ



การน าโจทยง์านจากสถานประกอบ



การสร้างประสบการณ์ท างานโดยความร่วมมือกบั
องคก์รภายนอก สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์



การศึกษาดงูานและ
การเรียนรู้นอกสถานท่ี



การศึกษาดงูาน

เรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิที ่COOLfahrenheit วนันี้ (23 สงิหาคม 2560) อาจารยกุ์ลธดิา สายพรหม พรอ้มดว้ยนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง เขา้ศกึษาดงูาน การท างานของสถานีวทิยุ COOLfahrenheit ณ บรษิทั 
คลูลซิึม่ จ ากดั โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คุณธรีเดช ศรธีนวเิชยีร Music Programmer และคุณอารม์ พพิฒัน์ วทิยาปัญญานนท ์COOL J 
มาบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการออกอากาศรายการวทิยุกระจายเสยีง และเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดท้ดลองพดูออกอากาศสด



การศึกษาดงูาน

ตดิปีกความรู ้มุง่สูน่กัสือ่สารมวลชนอยา่งมอือาชพี วนันี้ (16 สงิหาคม 2560) เวลา 12.00-19.00 น. อาจารยกุ์ลธดิา สายพรหม 
พรอ้มดว้ยนางสาวพชัราภรณ์ แกว้พลิา น านกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง คณะ
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน เสรมิสรา้งประสบการณ์และจดุประกายความคดิดว้ยการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ในรายวชิาเทคโนโลยี
การออกอากาศเพือ่งานวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสยีง ซึง่ไดศ้กึษาดงูานกระบวนการบนัทกึเทปรายการโทรทศัน์ 
"ทอลก์กะเทยทไูนท"์ ณ มงคล อารซ์เีอ สตูดโิอ



การสร้างความรบัผิดชอบผา่นรายวิชา



การจดังาน Event ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์



รายวิชาสมัมนาวิชาชีพเทคโนโลยีการโทรทศัน์และ
วิทยกุระจายเสียง



รายวิชาสมัมนาวิชาชีพเทคโนโลยีมลัติมีเดีย



การสร้างนักศึกษาต้นแบบ



โครงการพฒันานักศึกษาต้นแบบ (แม่ไก่)

เทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์



การจดันิทรรศการ



การจดังานนิทรรศการวนัวิชาการ 



การส่งผลงานเข้าประกวด
ในเวทีต่างๆ



รางวลัจากส่งผลงานเข้าการประกวด



รางวลัจากส่งผลงานเข้าการประกวด

ขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษา น.ส.ณิชนนัทน์ พรหมชว่ย น.ส.ณฐัณิชา พรหมชว่ย นายณฐัพล สกุไทย และนายธรีุตม์ ผดุผอ่ง นกัศกึษา
ชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ควา้รางวลัชมเชยในการประกวดออกแบบเสือ้ YAMAHA QBIX T-SHIRT DESIGN CONTEST รบัเงนิรางวลั 5,000 บาท หลงัจากเขา้รอบ 
5 ทมีสดุทา้ยจาก 200 ทมี และรบัเงนิทุน 20,000 บาท ไปพฒันาผลงานเพือ่ผลติเป็นสนิคา้และน าสนิคา้ออกจ าหน่ายจรงิ กจิกรรมการ
ประกาศผลรางวลัในครัง้น้ีจดัขึน้ที ่งานบางกอก อนิเตอร์เนชัน่แนล มอเตอรโ์ชว ์ครัง้ที ่39 เมอืงทองธานี วนัอาทติยท์ี ่8 เมษายนน้ี โดย
กจิกรรมน้ีเป็นสว่นหนึ่งในการเรยีนการสอนวชิาคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบในงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์



รายวิชาโครงงานพิเศษ



การน าเสนอแนวความคิดจากรายวิชาโครงงานพิเศษสาขา AP



การน าเสนอขายงานจากรายวิชาโครงงานพิเศษสาขา AP

การน าเสนอขายงานให้กบัลกูค้า



ผลงานจากรายวิชาโครงงานพิเศษสาขา RT

26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.09 น. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบชิน้งานส
ปอตวิทยเุพ่ือการประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ต้านโกง แหลง่การเรียนรู้คูค่ณุธรรม ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุ กรมประชาสมัพนัธ์ 
และสถานีวิทยชุมุชนทัว่ประเทศ แก่สถาบนัปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ(ปปช.) โดยมีเจ้าหน้าท่ีนกับริหารทรัพยากร
บคุคลปฏิบตัิการ เป็นผู้ รับชิน้งาน โดยได้รับมอบชิน้งานจาก นางสาวสจิุตรา ยนัสนอง นางสาวพรธิดา สายณัย์ศศิกนก และ
นางสาวอภิญญารัตน์ ปาลา เป็นนกัศกึษาจากทางสาขาเทคโนโลยีการโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง ในรายวิชาโครงงานพิเศษ
ทางวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง



รายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย
ฝึกการน าเสนอเพือ่สอบปิดโครงงานพเิศษ จ าลองสถานการณ์จรงิ



กรรมการสอบ Final Project สาขา MT
กลุ่มสารคดี เพลง และมวิสคิวดิโีอ ของนกัศกึษาสาขาวชิา Multimedia Technology กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
โดยคุณณภทัร ฤกษศ์ริสิุข กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั Production Nist จ ากดั และผูก้ ากบัอสิระ



กรรมการสอบ Final Project สาขา MT
กลุ่ม Infographic 2D animation และ Motion Graphic ของนกัศกึษาสาขาวชิา Multimedia Technology กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุภิายนอกโดย คุณทรงพล กุนอก Production and Technical Director บรษิทั Imagine Design จ ากดั



กรรมการสอบ Final Project สาขา MT
กลุ่ม Infographic 3D animation และ Motion Graphic ของนกัศกึษาสาขาวชิา Multimedia Technology
กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายนอกโดย คุณปาณะ เทศนิยม กรรมการบรษิทั กู๊ด เรนเดอร ์จ ากดั



การจดัท ารายงานโครงงานพิเศษ



นิทรรศการของสาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2559
ณ TK Park ชัน้ 6 เซน็ทรลัเวิลด์



การจดันิทรรศการของสาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2560
ณ ลานอีเดน ชัน้ 3 เซน็ทรลัเวิลด ์15-16 มีนาคม 2561

การจดังานและสถานท่ี



การจดันิทรรศการของสาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2560
ณ ลานอีเดน ชัน้ 3 เซน็ทรลัเวิลด ์15-16 มีนาคม 2561
รปูแบบนิทรรศการ



การจดันิทรรศการของสาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2560
ณ ลานอีเดน ชัน้ 3 เซน็ทรลัเวิลด ์15-16 มีนาคม 2561

พิธีเปิดงานนิทรรศการ


