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Content 
 สารบัญ 
 



 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีการจัดกิจกรรมรับ
น้องอย่างสร้างสรรค์ ต้อนรับเปิดเทอม ภายใต้แนวทางปลอด
อบายมุข ปลอดความรุนแรง และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ            
ส่วนบุคคล โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่จะกระทบ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่นักศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ภายในคณะฯ 
คอยดูแล มีการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งมีพ่ีชั้นปีที่ 2-4 ดูแล
เป็นอย่างดี บรรยากาศการรับน้องเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
และมิตรภาพระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
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รับน้องสร้างสรรค์  

 “ปลอดอบายมุข ปลอดความรุนแรง 
และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล” 

สานสัมพันธน์้องพ่ี 

กิจกรรมรับน้องใหม่ 
 

กิจกรรมรับน้องใหม่ 
 



 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  

MCT Activities 
 

ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 คณะฯ ได้น า
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 เดินทางไปปฐมนิเทศ 
ณ ค่ายภูริทัศ ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอหมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน 
และระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมนันทนาการ และ
กิจกรรมที่ต้องใช้การท างานเป็นทีม นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรี 
สู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น          
และสนุกสนาน 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 เป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชนโดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 “การใช้กล้องชนิด
ต่างๆ” ฐานที่ 2 “ชนิดของไฟ และการใช้ไฟสตูดิโอ” ฐานที่ 3 
“ระบบเสียงและการใช้ไมโครโฟนแบบต่างๆ” ฐานที่ 4 “วิธีการ
ต่อและบัดกรีสายแจ๊คแบบต่างๆ” เพ่ือปูพ้ืนฐานในการใช้
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนได้อย่างถูกวิธี 

เตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
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นักเทคโนโลยีบัณฑิต 
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ไหว้ครู คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ปีการศึกษา 2561 
  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชน จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธาน            
ในพิธี  มีกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์              
และถวายสังฆทาน ท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง 
พิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มี         
ผลการเรียนดี  และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียง           
ให้คณะฯ และการให้ความรู้เรื่องทรานสคริปท์
กิจกรรม ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์            
เพ่ือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

จากพิราบขาวแห่งสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร สู่การ
ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ 13 ชีวิต (ทีมหมูป่า) ติดถ้ าหลวงที่
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์
สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถอดบทเรียน
สู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ กรณีศึกษา “ถอดบทเรียน
นักข่าวจากถ้ าหลวง” โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การจัดโครงการฯ เพ่ือถอดบทเรียนบทบาทสื่อมวลชนใน
สถานการณ์วิ กฤติกับนักข่ าวรุ่ น ใหม่  และการถ่ ายทอด
ประสบการณ์การท าข่าว รวมถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้  
โดยมีศิษย์เก่าจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในเหตุการณ์ 13 ชีวิต (ทีมหมูป่า) ติดถ้ าหลวงที่จังหวัดเชียงราย 
ได้แก่ นางสาวกุลชา ตั้งมหาศุกร์ ผู้สื่อข่าว TNN 24 นายเอกลักษณ์ 
ศรีสุขใส ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ นายเบญจพจน์ 
ทิพย์กมลแสง และนายชาติชาย ถุงเงิน ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมองต่างๆ 
ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 

ถอดบทเรยีนนักข่าว จากถ ้าหลวง 
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การมีจิตสาธารณะเป็นคุณสมบัติส าคัญของบุคคลทุกคน
ที่ช่วยส่ง เสริมให้สั งคมน่าอยู่ มากยิ่ งขึ้น คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนจึงเห็นถึงความส าคัญของการปลูกฝังให้นักศึกษามี
จิตสาธารณะที่จะส่งผลให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่ดีและมี
ประโยชน์ต่อสังคม ผ่านการจัดโครงการ “สื่อสารร่วมใจ              
ใส่ใจความสะอาด” ซึ่งมีกิจกรรมท าความสะอาดวัดนรนาถ                 
สุนทริการาม ในวันที่ 7 กันยายน 2561 และวัดเทวราชกุญชร         
ในวันที่  14 ธันวาคม 2561 เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกันท า
ประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนักศึกษาอีกด้วย 

 นอกจากคณะฯ จะปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อ
สังคมส่วนรวมผ่านการท าความสะอาดวัดทั้ง 2 แห่งแล้ว ใน
โครงการสื่อสารร่วมใจ ใส่ใจความสะอาด ยังให้ความส าคัญกับ
การท าความสะอาดภายในคณะฯ ที่เปรียบเสมือน “บ้านหลังที่ 
2” ของนักศึกษา ภายใต้ความเชื่อที่ว่าบ้านที่สะอาดคือบ้านที่น่า
อยู่ จึงได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมกันท าความสะอาดบริเวณ
หน้าตึกคณะฯ ห้องเรียน โต๊ะสาขาฯ รวมถึงพ้ืนที่ด้านหลังคณะฯ 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน 2561 

ในพ้ืนที่ชนบท มีโรงเรียนหลายแห่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
ทางการศึกษา และยังคงรอที่จะได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอยู่
เรื่อยมา นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียน ครั้งที่ 9” ขึ้น โดยค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้เกิดจากการลงมือ         
ลงแรง ระดมความคิด และขอรับเงินสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน
ต่างๆ ไปจนถึงเปิดกล่องรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป เพ่ือน ามา
พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในชนบท ผ่านการเสริมสร้างอุปกรณ์ทาง
การศึกษา พัฒนาทัศนียภาพ และบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) ต าบลคลองแม่ลาย 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 25-29 
ตุลาคม 2561 

ครั้งที่ 

 ส่ือสารร่วมใจ ใส่ใจความสะอาด  

โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) จังหวัดก าแพงเพชร 



 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในวั นที่  19  ธั นวาคม 2561  สาขาวิ ชา
เทคโนโลยี การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ น า
คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ไปถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนปัญญาวรคุณ เกี่ยวกับการพูดต่อหน้า
ชุมชน และการน าเสนอ เพ่ือให้ความรู้ และ           
มีทักษะด้านการน าเสนอข้อมูล ที่ถูกต้อง    
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ในทุกขั้นตอน น้องๆ ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ 
และความสนุกสนานตลอดการอบรม   
 

เส้นทางการเป็น 

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 สาขาวิชา
เทค โน โลยี ก า ร โทรทั ศน์ และวิทยุ  
กระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชน ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่น้องๆ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             
ที่สนใจ ในหัวข้อ “เส้นทางการเป็น            
ดีเจ” รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติการในห้อง
อัดเสียงเ พ่ือให้ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้
เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการก้าวสู่เส้นทาง             
การเป็นดีเจ โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมอบรมได้
ทดลองจัดรายการวิทยุด้วย 

การพูดต่อหน้าชุมชนและการน าเสนอ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Create & Produce Short 
Film Workshop” จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 ณ ห้อง 1202 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรมืออาชีพที่มีผลงานมากมายในแวดวงภาพยนตร์ 
ได้แก่ นายกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ ศิษย์เก่าแผนกวิชาการ
โฆษณา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุด
ก าเนิดของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน โดยผู้เข้า
ฟังการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิต
ภาพยนตร์สั้น การเขียนบท และการเริ่มผลิตผลงาน เพ่ือ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อไป 

MCT Social Contribution มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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Create & Produce Short Film Workshop 

 ดีเจ 



สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 22 ธันวาคม 
2561 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
" การสร้ า งพอร์ ต  โฟลิ โ อ  ด้ วย โปรแกรม 
Illustrator" ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับความรู้
เกี่ ยวกับการใช้ โปรแกรม และทดลองท า
พอร์ตโฟลิโอของตนเองเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
ในอนาคต  
 

อาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา ได้รับเชิญจากส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรอบรม             
การผลิตสื่ อการเรียนการสอนส าหรับนัก เรี ยน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 
กรกฎาคม 2561 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
สื่อประดิษฐ์ พร้อมทั้งน าสื่อนวัตกรรมส าหรับเด็กของ
นักศึกษา     ชั้นปีที่ 4 ไปให้คุณครูใช้สอนนักเรียน 
และร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

MCT Social Contribution 
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เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาครีเอทีฟ
มีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ไปให้ความรู้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จ านวน 58 
คน ณ ห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ ในการ
ฝึกอบรมเชิงวิชาการ MCT YOUNG YOUTUBER ได้รับเกียรติจาก            
นายเสกสรร เทิดสิริภัทร เจ้าของ Youtube Channel เสกสรร “ปั้น 
Youtube” มาบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ Content ให้โดนใจ 
ใน Youtube” นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
บทรายการ เทคนิคการถ่ายท าและตัดต่อด้วย Mobile Application 
และการเผยแพร่บนเว็บไซต์ Youtube” โดยอาจารย์ ศิษย์เก่า และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาฯ ร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ ด้วย 
 

โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นแม่น า้น้อย 

 

ด้วยโปรแกรม Illustrator 

 

การสร้างพอร์ตโฟลิโอ 

 

ส าหรับนักเรียน 

 

การผลิตส่ือการเรียนการสอน จังหวัดกาญจนบุร ี

 

MCT YOUNG YOUTUBER 



 
 
 

  

MCT Academic มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดร้ับการตรวจประเมิน 2 ระดบั คือ ระดับหลักสตูร และระดับคณะ 
 

 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ  
อีกทั้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา  

 

การผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีคุณสมบัติเฉพาะตรงกับสิ่งที่
ตลาดแรงงานต้องการจึงเป็นเป้าหมายหลักที่คณะฯ ให้ความส าคัญ ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะฯ ได้เชิญกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ระดับหลกัสูตร 
ระดับคณะ 

การตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และได้รับ
ค าแนะน าดีๆ จากผู้ตรวจประเมิน
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง  ก า ร
ด าเนินการในด้านต่างๆ ของคณะฯ 
ต่อไป 

เครื่องมือการันตีคุณภาพของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

“ “ 

 3.65 

3.04 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

การสื่อสารการตลาด 

(ปริญญาตรี) 

(ปริญญาโท) 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.35 

 3.00 

4.00 

4.50 

 3.57 

 2.95 

ผลการประเมินระดับคณะ 3.41 

องค์ประกอบที่ 1 

การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 

การวิจัย 

  องค์ประกอบที่ 3 

  การบริการวิชาการ 

  องค์ประกอบที่ 4 

  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  องค์ประกอบที่ 5 

  การบริหารจัดการ 



  

อย่าท าลายความเชื่อของตัวเอง 

ด้วยความไม่เชื่อของคนอื่น 

อย่าให้จุดยืนเปลี่ยนไป 

เพียงเพราะค าพูดของใคร 

ที่ไม่รูจ้ักเราจริง 

MCT Interview 
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เหตุผลอะไรที่ท าให้ตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 “เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ หนึ่งเลยคือเราได้เห็น          
รุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จมีจ านวนมาก ก่อนหน้านี้ได้ศึกษาดูใน
มหาวิทยาลัยหลายแห่งเหมือนกัน แต่ที่เลือกที่นี่เพราะรู้สึกว่าเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความอบอุ่น พี่ๆ และอาจารย์ทุกคนมีความเป็นมือ
อาชีพ สอนและให้ความรู้เราได้อย่างละเอียด สามารถน าไปใช้งาน
จริงได้” 
 

ชี วิตช่วงที่ เรียนในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน         
เป็นอย่างไรบ้าง 
 “ตอนที่เรียนท ากิจกรรมเยอะมาก ตั้งแต่ปี 1 เลย ก็ได้
ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนั้นได้รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 ก็ท าให้ได้เป็นประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยด้วย และได้เริ่ม
งานพิธีกร โดยเป็นพิธีกรให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยเมื่อมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยกิจกรรมของคณะฯ ทุกอย่าง 
โดยอาจารย์ทุกคนก็คอยสนับสนุน และคอยให้ค าปรึกษาในเรื่อง
ของกิจกรรมต่างๆ ค่ะ” 
 

สิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่คืออะไร 
 “สิ่งที่ ได้เป็นสิ่งที่ส าคัญมากๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นจาก              
การเรียน หรือจากการท ากิจกรรม มันเป็นสิ่งที่ท าให้เราสามารถ
น าไปใช้จริงได้ น าไปเผชิญกับโลกภายนอกได้จริง คือเราได้จากที่นี่
เต็มๆ เลยค่ะ” 
 

การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีในความคิดของพี่อุ๊บอิ๊บ 
เป็นอย่างไร 
 “การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีเราต้องท าเป็นทุกอย่าง 
เพราะการที่เราท าเป็นทุกอย่างมันจะท าให้เรามีโอกาสมากข้ึน ซึ่งที่
คณะฯ สอนทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้า เบื้องหลัง การเขียน
สคริปท์ การคิดโฆษณา การวางแผนการตลาด หรือทุกอย่าง คือที่นี่ 

ให้หมดเลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ติดตัวนักศึกษา ถ้าน้องๆ คนไหน
ตั้งใจเรียน พี่เชื่อว่าสิ่งที่น้องได้สามารถน าไปต่อยอดได้อีกเยอะเลย 
และบวกกับการที่เราเป็นคนที่มีความรู้ที่หลากหลาย โอกาสของเรา
ในการเลือกก็จะมากข้ึน ซึ่งมหาวิทยาลัยเราท าได้” 
 

อยากบอกอะไร หรืออยากฝากอะไร ถึงรุ่นน้องบ้าง 
 “ส าหรับน้องๆ ที่ก าลังศึกษาอยู่ พี่อยากให้น้องๆ ตั้งใจ
เรียน ซึ่งส าคัญมาก แล้วเอาความรู้ที่อาจารย์สอนไปใช้ให้มากที่สุด 
เพราะพี่เชื่อว่าความรู้ทุกๆ อย่างที่อาจารย์พูดมานั้น สามารถ
น าไปใช้ได้เลย และอยากให้น้องๆ มี Passion ในตัวเอง ที่ส าคัญเรา
ต้องมีความเชื่อ จ าไว้เลยว่า ‘อย่าท าลายความเชื่อของตัวเอง ด้วย
ความไม่เชื่อของคนอ่ืน อย่าให้จุดยืนเปลี่ยนไป เพียงเพราะค าพูด
ของใครที่ไม่รู้จักเราจริง’ เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ” 
 

อยากบอกอะไรกับน้องๆ ที่สนใจอยากเข้ามาเรียน           
ในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนบ้าง 
 “ส าหรับน้องๆ ที่อยากเข้ามาเรียนที่นี่นะคะ ก็อย่ารอช้า
เลย เพราะสิ่งที่พี่ได้พูดไปมันตอบโจทย์ทุกอย่างแล้ว แต่การที่น้องๆ 
จะเห็นภาพจริง อยากที่จะสัมผัสบรรยากาศจริงๆ อยากจะให้สมัคร
เข้ามาเลย เพราะที่นี่ เราการันตี เลยว่าพี่ ๆ ที่จบไปประสบ
ความส าเร็จ และมีงานท าทุกคนค่ะ” 
 
 
 

“ “ 

0 

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นางสาวณิชกานต์ ผลเกตุ หรือพ่ีอุบ๊อิ๊บ : พิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทย 

“ “ 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

อย่าท าลายความเชื่อของตัวเอง 

ด้วยความไม่เชื่อของคนอื่น 

อย่าให้จุดยืนเปลี่ยนไป 

เพียงเพราะค าพูดของใคร 

ที่ไม่รูจ้ักเราจริง 



 

  

  

MCT Cover Story มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11 

ส่ังสมประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการท างาน 

จากการลงพ้ืนที่จริง 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มีการจัดโครงการ
พัฒนาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย  ซ่ึ ง เป็ น โครงกา ร ด้ านท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนให้ห้องเรียนไปใช้ใน
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเตรียมเผยแพร่ในประชาคมอาเซียน 
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย และให้
นักศึกษามีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งให้นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ความรู้ ทักษะทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้ 
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์
ทอผ้าจกวัดรางบัว ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน 

ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต าบลรางบัว 

 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ประวัติความเป็นมาของชาวไท-ยวน จังหวัดราชบุรี ก่อน
ปี พ.ศ. 2347 คนไทเชื้อสายไท-ยวน คนเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง
ในช่ือ “โยนกเชียงแสนนคร” มีบ้านเรือนอยู่ในเมืองเชียงแสน 
(ปัจจุบันคือ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) ต่อมาในปี              
พ.ศ. 2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพเมืองหลวง 
น่าน ล าปาง เชียงใหม่ และเวียงจันทน์ ขับไล่พม่า ออกไปจากเมือง
เชียงแสน และท าลายเมืองเชียงแสนทิ้ง พร้อมกันนั้นได้โปรดเกล้าฯ
ให้เคลื่อนย้ายชาวเชียงแสนท้ังหมดโดยแบ่งให้กองทัพท้ังห้าน าไปไว้  
ณ เมืองดังกล่าว ส่วนที่ติดตามกองทัพหลวงลงมากรุงเทพฯ ขณะที่
ผ่านลุ่มแม่น้ าป่าสัก (บริเวณอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี) พ่ีน้องไท-
ยวน ส่วนหนึ่งขอตั้งบ้านเรือนท ากินอยู่ ณ ที่นั้น ส่วนที่เหลือ
เดินทางมาพ านักช่ัวคราวที่กรุงเทพฯ ระยะหนึ่ง บริเวณบางขุน
พรหม จากนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่
ราชบุรี บ้านไร่นที ริมฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลอง ออกไปจากตัวเมือง
ราชบุรีทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งแรกในการตั้งบ้านเรือนของ
ชาวเมืองเชียงแสน ต่อมาครัวเรือนมากขึ้น จึงขยายไปตั้งบ้านเรือน
หาแหล่งท ากินอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี เช่น คูบัว ดอนตะโก 
ห้วยไผ่ ดอนแร่ หินกลอง ห้วยปลาดุก หนองโพ บางกะโด หนอง
ปลาหมอ รางบัว นาขุนแสน ทุ่งหลวง หนองนกกระเรียน 
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ประชากรเช้ือสายไท-ยวน ในจังหวัดราชบุรีมีอยู่ประมาณ 
80,000 คน ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมบางอย่าง ท่ีสืบเช้ือสายมา
จากบรรพชนจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
บางครั้งรุ่งเรือง บางทีเสื่อมถอยตามกระแสการบริโภควัฒนธรรม
ต่างชาติไปบ้าง แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย 
ความเป็นอยู่ รวมถึงภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อไท-ยวน จาก
เมืองเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานท่ีต าบลคูบัวประมาณ 200 ปีล่วงมาแลว้ 
ได้น าภูมิปัญญาการทอผ้าจก ที่มีอยู่ในสายเลือดมาทอใช้นุ่งห่มเป็น
เอกลักษณ์ ต่อมามีการหันไปใช้ผ้าทอจากโรงงานจึงท าให้การทอผ้า
จกลดน้อยลงเกือบสูญหายไปจากครัวเรือน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2517 ถึง พ.ศ. 2547 ด้วยความส านึกท่ีต้องการเชิดชูภูมิปัญญาของ
บรรพชนของตน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป ลูกหลาน
ไท-ยวน ในราชบุรีจึงได้ฟื้นฟูศิลปะผ้าจกให้เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นสืบต่อไป 

การแบ่งหัวข้อเรื่องตามจุดที่ส าคัญในพ้ืนท่ี ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โรงเรียน
ชุมชนวัดรางบัว กลุ่มที่  2 ถ้ าจอมพล กลุ่มที่ 3 เพาะพันธุ์สัตว์      
กลุ่มที่ 4 วัดรางบัว และกลุ่มที่ 5 ท่องเที่ยวอ าเภอจอมบึง โดย             
แต่ละกลุ่มมีอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และศิษย์เก่าท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น
การผลิตสื่อ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชนประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์          
นายอธิพล อร่ามศิริรุจิเวทย์ และนางจันทรรัตน์ ศรีสังวร 

นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ส าหรับน ามา
จัดท าเป็นสคริปท์โดยการเข้าไปส ารวจ สังเกต และสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ความเช่ียวชาญแต่ละหัวข้อในชุมชน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดียที่น าเสนอในแง่มุมต่างๆ ของ
ชุมชน เพื่อท าให้เกิดความน่าสนใจ 

ในวันสุดท้ายของการท างานมีการน าเสนอผลงานของ          
แต่ละกลุ่มตามหัวข้อเรื่อง และการวิจารณ์ผลงาน พร้อมให้
ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยนายกัลป์  หงส์รัตนาภรณ์            
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
สามารถน าไปเผยแพร่ได้ต่อไป นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ดี จากการปฏิบัติจริง และได้เพื่อน
ใหม่ รวมถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอีกด้วย 
ตรงกับแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน และสังคม มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักสื่อสารมวลชน           
มืออาชีพ โดยการหล่อหลอมให้มีทักษะด้านการจัดการ เนื่องจาก
นักศึกษาต้องด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเอง ได้แก่ การ
ค้นหาข้อมูล การเขียนบท การสัมภาษณ์ การเลือกสถานที่ถ่ายท า 
และการตัดต่อภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าไปต่อยอดในการท างานจริงในอนาคตได้ 

อีกทั้ งยั งมี ชุมชนที่ ค งความ เป็น เอกลักษณ์ทา ง
วัฒนธรรม ประเพณี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่เด็กและ
เยาวชน รวมถึงผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาต่อไป (oceansmile, 
2561) ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงเลือกจังหวัด
ราชบุรี ในการจัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่            
19 – 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ต าบลรางบัว 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นการท างานร่วมกันของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ และการ
คิดเนื้อหาการถ่ายท าสารคดี  โดยนายกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์             
ผู้ก ากับภาพยนตร์แห่งบริษัท ถ่ายสะดวก จ ากัด บริษัทในเครือ 
อาร์.เอส โปรโมชั่น จ ากัด (มหาชน) จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มการ
ท างาน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาจาก 2 คณะร่วมทีมกัน โดยมี
การแบ่งหัวข้อเรื่องตามจุดที่ส าคัญในพื้นที่ โดยมีการแบ่งหัวข้อ
เรื่องตามจุดที่ส าคัญในพ้ืนท่ีโดย 
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บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลติผลงานข้ามส่ือ 

ในยุคดิจิทัล “ 

“ 

      วันที่ 21 กันยายน 2561 สาขาวิชาเอก       
ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษ และบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานข้ามสื่อใน
ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณโหน่ง นาย
วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหาร บริษัท 
เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด และผู้ก่อตั้งนิตยสาร 
A Day มาเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรม
ครั้ง 

ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์ในสื่อ
ดิจิทัล กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษาชั้ นปีที่  2 สาขาวิชา เอกครี เอทีฟมี เดี ย เทคโน โลยี                           
โดยนางสาวกชพรรณ ทองดี (กุ้ง) หนึ่งในผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้ง
นี้ กล่าวว่า “รู้สึกดีมากค่ะ เพราะพ่ีโหน่งเป็นไอดอลของเราคนหนึ่ง             
ที่อยากน ามาเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องความคิด การใช้ชีวิตในการ
ท างาน รวมถึงไลฟ์สไตล์ และวันนี้ พ่ีโหน่งได้มาให้ความรู้ และ
ค าแนะน าต่างๆ ในการคิดคอนเทนต์ยังไงให้น่าสนใจ สอนให้คิดใน
หลายๆ มุมมองปรับเปลี่ยนการหาคอนเทนต์จากมุมเดิมๆ จากจุด
เล็กๆ ที่ไม่น่าสนใจ แต่สามารถสร้างสรรค์ให้น่าสนใจได้ เพียงแค่เรา
คิด และสังเกต” ด้าน นายเสฏฐวุฒิ มาลัยทอง (โอม) กล่าวว่า “รู้สึก
ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการฟังบรรยายในครั้งนี้ เพราะได้รับความรู้
ด้านการสร้างคอนเทนต์การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับตนเอง” 

การคิดสร้างสรรค์ผ่านส่ือภาพเคลื่อนไหวและการสร้างสรรค์ส่ือประเภทโมชั่นกราฟกิ “ 

“ 

      สาขาวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี จัดบรรยาย
พิเศษเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา
การคิดสร้างสรรค์ในสื่อดิจิทัล ประจ าภาคการเรียนที่ 
1/2561 โดยได้รับเกียรติจากนายธีระพงศ์ จิโรจน์กุล 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง และสื่อภาพเคลื่อนไหว จากบริษัทต่างๆ 
อาทิ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด บริษัท ดีจ้า จ ากัด 
และบริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่น จ ากัด มาเป็น
วิ ท ย าก ร ในหั ว ข้ อ  “กา รคิ ด ส ร้ า งส ร รค์ ผ่ า น สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์สื่อประเภทโมชั่น
กราฟิก” เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 
16.00 

16 . 0 0  น .  ณ  ห้ อ ง  1 502  คณะ เทค โน โลยี
สื่อสารมวลชน 
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“ 

“ 

กว่าจะเป็น...บทละคร       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ 
“กว่าจะเป็น...บทละคร” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
วิชาเอกครี เอทีฟมี เดียเทคโนโลยี  ในรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับมุมมอง ความรู้ และประสบการณ์
ตรงจากวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากนายสรรัตน์            
จิรบวรวิสุทธิ์ นักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพ เจ้าของ
ผลงานการเขียนบทโทรทัศน์เรื่อง นาคี เล่ห์ลับสลับร่าง 
เลือดมังกร ตอน หงส์ เวียงร้อยดาว ฯลฯ ณ ห้องปฏิบัติการ
มัลติมีเดีย (4201) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 

“ 

“ 

ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟกิ 

      เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างรุ่นพ่ีสู่
รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ ผิวหอม 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รุ่นที่ 2) บรรยาย
ให้แนวคิดในหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิค
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก"  เ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ ท าให้นักศึกษามีแนวคิด และเทคนิคในการผลิต
สื่อสร้างสรรค์ต่อไป 
 “ 

“ วาทศาสตร์เพ่ือการน าเสนอ  

      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาเทคนิคการน าเสนอในงานสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวาทศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “วาทศาสตร์เพื่อการน าเสนอ” เพ่ือให้นักศึกษาได้เติมเต็ม
ความรู้ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรมืออาชีพ 
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เมื่อวันที่  6 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส น านักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในรายวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเป็นมาของระบอบ
ประชาธิปไตย บทบาทของพระมหากษัตริย์ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และบทบาทของสื่อในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านการปกครอง และ
วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านนิติบัญญัติ
แก่นักศึกษา ให้ทราบถึงสิทธิอันพึงมี และความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ผู้ซึ่งจะเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศต่อไป 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาวิชาเอกครีเอทีฟ
มีเดียเทคโนโลยี จ านวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานการถ่ายท ารายการทอล์ก
กะเทย One Night ณ มงคล อาร์ซีเอ สตูดิโอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ และเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการในรายวิชาการคิด
สร้างสรรค์ในงานสื่อดิจิทัล การศึกษาดูงานนับเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยทีมงานมืออาชีพ 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับคณะ
อาจารย์ นักศึกษา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนให้การต้อนรับ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในโอกาสต่อไป โดยมีการน าชมห้องถ่ายภาพนิ่ ง                    
ห้องบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ สถานี
วิทยุมหาวิทยาลัยฯ และชมบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งมี
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนน าเยี่ยมชม และให้ข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

คณะอาจารย์ นักศึกษา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิัลมเีดีย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

เข้ามาดูงานที่คณะ 

รายการทอล์กกะเทย One Night 
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ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยา จุลกิจสุวรรณ นางสาวธัญญารัตน์ มีประเทศ นายพงศกร บุญเตี้ย และ           
นายณัฐกานต์ ศรีสุวิทย์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
ประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” และ นางสาวตติยา จุลกิจสุวรรณ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               
ในการประกวด “สื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต” โครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560                
โดยนักศึกษาได้เข้ารับรางวัลในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

โครงการแบรนด์ พลังเพ่ือเลือดใหม่ 2560 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลในการประกวด Graphic Design Contest dCubic Space            
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ได้แก่ นางสาวชนิษฎา เตียศรีพัฒนสุข คว้ารางวัลชนะเลิศ นายกฤษฎา มุดตะเล็บ 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ นางสาวกรกนก ทองวงษ์ นางสาวณัฐณิชา ชมภูธร คว้ารางวัลยอดไลค์มากที่สุด 

Graphic Design Contest dCubic Space 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษา กับ 7 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดสังเวช 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดราชาธิวาส 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนศีลาจาร

พิพัฒน์ ณ ห้องประชุม AD&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 


