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Message from Editor 

 @MCT RMUTP Newsletter เป็นจดหมายข่าวท่ีมีวาระการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
เนื้อหาความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาท่ีน่าสนใจ นอกจากเป็นการรายงานผลส าเร็จในการ
ด าเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว  @MCT RMUTP Newsletter ยังเป็นช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย 

 ส าหรับช่องทางการสื่อสารท่ีติดต่อกับกองบรรณาธิการสามารถติดต่อได้ท่ี qa.mct@rmutp.ac.th หรือ โทร 
0-2665-3777 ต่อ 6823 
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MCT Activities 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 

พิธีไหว้ครู 

ณ ห้อง 1202 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเ์ทเวศร์) 

กรกฎาคม 
4 

2562 

เมื่อวันที ่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื ่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีบายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครู นอกจากน้ี มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากการประกวดต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล ณ ห้อง 1202 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน MCT AWARD ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นกิจกรรมการประกวด MCT 

FRESHY BOY & GIRL 2019 และ MISS QUEEN MCT 2019 จัดขึ้น ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษากองพัฒนา
นักศึกษา คุณชนิกานต์ ล าเจียก MISS RMUTP 2017 และคุณศุภมน ชฎาด า ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
MISS RMUTP 2014 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งน้ี ผลการตัดสิน คือ นายชนม์ธวัช อาขุบุตร คว้า
ต าแหน่ง MCT FRESHY BOY 2019 นางสาวชนิดาภา ธนพรเดชาภัค คว้าต าแหน่ง MCT FRESHY GIRL 2019 และ
ต าแหน่งขวัญใจสื่อสาร ได้แก่ นางสาวประภาสิริ ไทยสงฆ์ ส่วนต าแหน่ง MISS QUEEN MCT 2019 ตกเป็นของแพน 
แพนโดร่า แคล หรือ วัชรยุทธ บุญมี ซ่ึงยังคว้ารางวัลขวัญใจสื่อสารประเภท MISS QUEEN MCT 2019 อีกด้วย 

ณ หอประชุม D-Hall 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเ์ทเวศร์) 

สิงหาคม 
2 

2562 
MCT AWARD คร้ังท่ี 1 

ประจ าปีการศึกษา 2562 



  

MCT Activities 4 

ณ หอประชุม D-Hall 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเ์ทเวศร์) 
สิงหาคม 
9 

2562 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน น าคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 ซ่ึงมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป พิธีถวายอาศิรวาท
สดุดี รวมถึงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 

ณ ห้อง 1202 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเ์ทเวศร์) 

สิงหาคม 
14 

2562 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561”
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มอบเข็มวิทยฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมี
บัณฑิต และมหาบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น 180 ราย ในการฝึกซ้อมมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ก ากับดูแล
ความเรียบร้อยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้อง 1202  คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์) 



 

  

MCT Activities 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 

ตุลาคม 
11 

2562 

ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเ์ทเวศร์) 

กิจกรรมบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ซ่ึงภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 10 รูป ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีกล่าวน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนยพ์ณิชยการพระนคร 

ธันวาคม 
19 

2562 
“19 ธันวา อาภากรร าลึก” 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าผู้บริหารร่วมงาน “19 ธันวา อาภากรร าลึก” ประจ าปี 2562 จัดโดย
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร  
ซึ่งมีพิธีสงฆ์ ท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์จ านวน 9 รูป พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง 
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อีกทั้งมีการจัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันอาภากร 19 ธันวา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร 



 

  

MCT Social Contribution 6 

“เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ส้ันเพ่ือการเข้าประกวด” 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิต

ภาพยนตร์สั้นเพ่ือการเข้าประกวด” ซ่ึงเป็นกิจกรรมของโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทาน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 ส าหรับหัวข้อในการฝึกอบรม ได้รับเกียรติ
จากคุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “วิธีการค้นหาแนวคิด การก าหนด THEME/PLOT 

และการเขียนบทภาพยนตร์สั้น” และ ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ครูต ารวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ปทุมวัน 
เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพ่ือเข้าประกวด To Be No.1 
เป็นหน่ึง ไม่พ่ึงยา” 

โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เดินทางไปจัดอบรมตามสถานศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 

 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จัดอบรม 

1) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

2) โรงเรียนวัดราชาธิวาส 

3) โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
4) โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 

5) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 

6) โรงเรียนโยธินบูรณะ 

7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 



 

  

MCT Social Contribution 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 

        รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Create & Produce Short Film Workshop” จัดขึ้นโดย 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณา ว่องวาณิช ผู้อ านวยการ
ส่วนประสานพ้ืนที่ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งน้ี 
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  

แก่นักเรียนม.ปลายและเทียบเท่า 

การอบรม  

       ส าหรับการฝึกอบรมในวันน้ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายและเทียบเท่าที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด โดยวิทยากร ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ครูต ารวจชุมชน
สัมพันธ์  สน.ปทุมวัน และความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิต
ภาพยนตร์สั้น ทั้งการเขียนบทภาพยนตร์ การเล่าเรื่องด้วยภาพ 
การก ากับภาพ การตัดต่อ และการออกแบบแสงเพ่ือใช้ในการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น จากวิทยากรมืออาชีพในแวดวงภาพยนตร์ 
ประกอบด้วย คุณกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ คุณประพันธ์ พจนีย์ 
คุณภานุทัต วิเศษวงศ์ คุณสุโกสินทร์ อัครพัฒน์ และคุณสมบูรณ์ 
พิริยะภักดีกุล 

 



 

  
ค่ายฝึกปฏิบัติการผลิตส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ชุมชน 
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     ค่ายฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่อเพ่ือชุมชน หรือรู้จักกันในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภายใต้ชื่อ “ค่ายแม่ไก่” เป็นโครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษาที่จะพานักศึกษาทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปีที่สนใจในการฝึกฝนฝีมือ
เพ่ือผลิตสื่อและถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชุมชน จากวิทยากรมืออาชีพ
ที่ท างานในวงการจริงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ  นับเป็นค่ายที่ต้องท างานภายใต้ความกดดัน และ
ท างานแข่งกับเวลา เพราะในชีวิตของการท างานจริง ไม่มีเกรด A B C หรือ D แต่จะมีแค่ท างานออกมาแล้วลูกค้า “ซ้ือ” กับ “ไม่ซ้ือ” 

ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ร่วมกับโครงการ สนับสนุน
กิจกรรมของสถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute 
Support Activity) ภายใต้บริ ษั ท  ไทย เบฟเวอ เรจ  จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด ได้ลงพื้นที่ผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนบ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

           ชุมชนบ้านสวายสอต้ังอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้ เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยชุมชนน้ีมีการทอผ้า
พื้นบ้าน ทอเสื่อกก จักสาน การท าขนมไทย แปลงนาสาธิต โดมปลูกผักอินทรีย์ และกลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์  
อีกท้ังยังมีผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ ข้าวอินทรีย์ ผ้าทอมือพ้ืนบ้าน กระปุกออมสินจากไม้ไผ่ เสื่อปูน่ังกันยุง เครื่องจักสาน 
เป็นต้น 

รู้จักกบับ้านสวายสอ… 

@ 
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นอกจากน้ีที่บ้านสวายสอ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมการชมแหล่งที่อยู่อาศัยของนกกระเรียน
พันธุ์ไทย หรือชาวบ้านเรียกว่า นกเขียน เป็นนกที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซ่ึงนกกระเรียนได้สูญพันธุ์ไปแล้ว
เม่ือ 50 ปีที่ผ่านมา และกลับมาอยู่ได้อีกครั้งหน่ึงเม่ือองค์กรสวนสัตว์ท าโครงการมาปล่อยเม่ือปี 2554 ซ่ึงได้ปล่อยไปใน
ธรรมชาติจ านวน 99 ตัว ปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์และได้พบลูกนกกระเรียนน้อยซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สามารถสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนได้อีกช่องทางหน่ึงด้วย 



  

  

  

MCT Interview 10 

เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ส้ันเพ่ือเข้าประกวด 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น
เพ่ือการเข้าประกวด” ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ครั้งท่ี 10 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากคุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิธีการ
ค้นหาแนวคิด การก าหนด Theme/Plot และการเขียนบทภาพยนตร์สั้น” ในครั้งนี้ด้วย 

 คุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ ได้เริ่มบรรยายด้วยการเล่าประสบการณ์ของตนเองพร้อมกับสอดแทรกข้อคิดไว้ว่า  

มี 4 วิธีง่าย ๆ คือ 

ต้องมีลักษณะ  

ส าหรับวิธีการเล่าเร่ืองให้น่าสนใจน้ัน มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน คุณกัลป์ได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างท่ีเข้าใจง่ายไว้ทุกวิธีแล้ว 
ซ่ึงทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้บันทึกการถ่ายทอดสดของการอบรมในคร้ังน้ีไว้ด้วย ท่านท่ีสนใจสามารถเข้าไปรับชม
ย้อนหลังได้ท่ี https://www.facebook.com/channelmct/videos/387553845286907/ 

แต่ก่อนท่ีเราจะท าอะไรก็ตามเราตอ้งมีแนวคิดก่อน  

       ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีถูกเขียนขึ้นมา มาจากสัญชาตญาณกับประสบการณ์ของคนเขียน วิธีคิดของผมนะครับ ก็คือว่า วิธีเรียนท่ีดี
คือ Learning By Doing แปลว่า เรียนแล้วต้องท ามันเลย ถ้าคุณอยากจะเป็นคนเขียนบท ถ้าไม่เร่ิมเขียนต้ังแต่บรรทัดแรก 
ประโยคแรก คุณก็จะเขียนบทไม่ได้ อยากเป็นช่างภาพแต่ไม่เคยจับกล้อง คุณก็จะไม่มีทางได้เป็นช่างภาพท่ีดี 

“ “
การหาจากค า ๆ หน่ึง ประโยค ๆ หน่ึงท่ีเราสามารถต่อยอดความคิดออกไปได ้ 

การหาภาพหรือคิดภาพขึ้นมาแล้วท าให้เกิดแนวคิด 

การต้ังค าถาม (เช่น จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า...?) 

วิธีการหาแนวคิดง่าย ๆ 

วิธีคิดที่ดี 

1 

2 

3

3. เก่ียว สิ่งท่ีคิดมานั้นต้องเกีย่วข้องกัน 

1. สด 
 การเล่าเรื่องท่ีดีต้องสด 
แปลกใหม่เสมอเช่นกัน  

2. สไตล ์
งานท่ีดี 

ต้องมีรูปแบบชัดเจน 

3. สมัย 
สมัยนิยม 

มีความร่วมสมยั 

4. ส่วนร่วม 

งานท่ีดีต้องให้คนดู
รู้สึกมสี่วนร่วม 

5. สนุก 

ดูแล้วน่าตดิตาม 

6. สร้าง 
Productions 

Value 

งานท่ีดีควรมี
คุณภาพในการผลิต 7. เสน่ห์ งานท่ีดีต้องมีเสน่ห ์

วิธีการผลิตที่ดี งานการผลิตที่ดี 

ความคิดท่ีดตี้องสด แปลกใหม่เสมอ 
ไม่เคยมีใครคดิหรือน าเสนอมาก่อน 1. สด 

2. ง่าย 
ดูแล้ว อ่านแล้ว ฟังแล้ว 
ต้องเข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ 

4. ทึ่ง 
ดูแล้วต้องรูส้ึกว่าน่าสนใจ 
น่าอัศจรรย์ใจ หรือน่าประหลาดใจ 

โดย คุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ 
ผู้ก ากับภาพยนตร์ 

 

ศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช รักไทยเจริญชพี 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 

       การที่ผู้บริหาร และอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการบ่งบอกถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน 
เพราะฉะน้ันสามารถม่ันใจได้เลยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสามารถให้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
เพ่ือ “ผลิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คือ ต าแหน่งของบุคคลในแวดวงวิชาการส าหรับนักวิชาการ อาจารย์ หรือนักเรียน 
ในการท าวิจัย และการสอนในสถาบันอุดมศึกษา (วิกิพีเดีย, 2560) i 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธ์ิ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา สายพรหม 

ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม 
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โครงการภาพสะท้อนวิถีไทย 

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา 

เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการภาพสะท้อนวิถีไทย ซ่ึงเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “พ้ืนฐานและเทคนิคการถ่ายภาพ” จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ได้รับเกียรติจากคุณวสันต์ 
ผึ่งประเสริฐ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “การสร้างเรื่องราวให้กับการถ่ายภาพ” คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ และคุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ 
เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “มุมภาพและองค์ประกอบของภาพถ่าย” และมีการแข่งขัน Campus one short knockout ซ่ึงเป็น
การแข่งขันถ่ายภาพในโจทย์ “สิ่งเล็กน้อย” ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ศูนย์เทเวศร์ อีกทั้งในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีการฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ถ่ายภาพ ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
โดยอาจารย์ฉลาด ละออเหล่า เป็นวิทยากรและผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในครั้งน้ี 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างม่ันคง 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซ่ึงมีการบรรยายหัวข้อ “ปั้น
ปรุงบัณฑิต พิชิตใจสถานประกอบการ” โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล และหัวข้อ 
“Share & Guide จากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จ” โดยคุณปฤษฎี ผูกเกษร ณ ห้อง 
1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึง
เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกับสถานประกอบการต่าง ๆ โดยนายวรรณยุทธ จิตสมุทร 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นผู้ร่วมลงนาม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนร่วมกัน รวมถึงการให้โอกาสนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

ลงนามผสานความร่วมมือกบั วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี



 

 

  

MCT Learning 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 

ลงนามความร่วมมือ (MOU) 

ต้อนรับ Mrs. Karma Tsering 

ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน ประจ าประเทศไทย 

เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับ
วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ 
ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมทั้งสนทนาธรรมร่วมกับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต การลงนามความร่วมมือในครั้งน้ี 
จัดขึ้นเพ่ือสร้างความร่วมมือในด้านสหกิจศึกษา ด้านวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง Ad & PR 
Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้บริหาร 
อาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ให้การต้อนรับ Mrs. Karma Tsering 
ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน ประจ าประเทศไทย ในโอกาสที่ทางสถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรภูฏาน ประจ าประเทศไทย ให้ความไว้วางใจสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เป็นผู้ผลิต 3D Animation นิทานเรื่อง The Gift เพ่ือน าไปเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ 30 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ภูฏาน ทั้งน้ี ทางคณะฯ ได้น านักศึกษาที่สนใจและ
มีความสามารถด้าน 3D Animation เข้าร่วมพูดคุย เพ่ือน าไปพัฒนาผลงานเป็นโครงงาน
พิเศษต่อไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Ad & PR Presentation Room ชั้น 3 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กับวัดศรีรัตนาราม 
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 



 

  

MCT @ a Glance 14 

นักศึกษาเข้ารับมอบ 

เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2562 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากกองทุน
พณิชยการพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 ซ่ึงพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุน 
พณิชยการพระนครจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็นนักศึกษา
จาก 3 คณะ ที่มีจุดเริ่มจากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส าหรับปีการศึกษา 2562 น้ี 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้รับมอบทุนการศึกษา จ านวน 44 คน 
รวมทุนการศึกษา จ านวน 288,000 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา แก้วเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกับอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลสื่อเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้
ยอดเย่ียม BIDC 2019 (Bangkok International Digital Content Festival) 
ผลงาน VR สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพ่ือควบคุมเพลิงไหม้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษาขนาดกลาง ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน 

ได้รับรางวัลส่ือเสมือนจริงเพ่ือการเรียนรู้ยอดเย่ียม 

นักศึกษามัลติมีเดีย 

BIDC 2019 



 

  การประกวด ออกแบบอินโฟกราฟกิ 

MCT @ a Glance 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 15 

เด็กส่ือสารฯ คว้ารางวัล 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลช น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้า 4 รางวัลในการประกวด ออกแบบอินโฟกราฟิก โครงการ Young Creative 
Environment Artist (Season 4) ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ "How to Break Free from Plastic" จัดโดย มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 
 - รางวัลชนะเลิศ นายจักรภัทร ห้องแสง ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอรรัมภา บุญช่วย ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - รางวัลชมเชย นายอนุวัฒน์ กันจาด ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - รางวัลชมเชย นางสาวรัตนา เอ่ียมจรูญ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนายชนม์ธวัช อาขุบุตร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภท MISSTER RMUTP 2019 นางสาวชนิดาภา ธนพรเดชาภัค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในประเภท MISS RMUTP 2019 แพนโดร่า แคล หรือ วัชรยุทธ บุญมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภท MISS 
JUMBO QUEEN RMUTP 2019 นอกจากน้ียังขอชื่นชมตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รมิดา ประสงค์ศิลป์ 
ประกวดในประเภท MISS SEASON RMUTP AWARD 2019 ในการประกวด RMUTP Awards 2019 ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 
20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นักศึกษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คว้า 
4 

รางวัล 

การประกวด RMUTP Awards 2019 
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ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม The Real ได้แก่ นางสาววรัญญา หนันดี 
นางสาวอรทัย อัศวประสิทธิ์กุล นางสาวนวพร อิทธิ นางสาวอัญโชค สุขทวีกูล และทีม 
The 100 th Summer ได้แก่ นายวิวรรธน์ สกุลทราวัฒน์ นายปฐมพร น่ิมเจริญพงษ์ 
นายกฤศ วรานันท์อังกูร และนายอภิสิทธิ์ บุญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
ในการประกวด Egat Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” 
จัดโดย ไอซีที ศิลปากร ร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด น าทีมโดย เภสัชกร ธนัท พลอยดนัย Senior Brand Manager นายฉลาด สุดเฉลียว 
Assistant Marketing Manager นางสาวพรรษชล แก้วชิงดวง Marketing Executive ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ รุ่น 55 ได้เข้ามามอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ MYDA-B และ Propoliz ให้กับนักศึกษาในรายวิชากลยุทธ์การสร้างสรรค์ 
และการผลิตงานประชาสัมพันธ์ ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ เป็นอาจารย์ประจ าวิชา โดยนักศึกษาทุกกลุ่ม
ต้องผลิตชิ ้นงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 ชิ ้นงาน ได้แก่ การผลิตว ิด ีโอเพื ่อการประชาสัมพันธ์ การผลิต สปอต
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการคิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของแบรนด์ที่รับผิดชอบ เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด ได้มามอบรางวัลชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แก่นักศึกษาทั้ง 2 ห้อง โดยกลุ่มผู้ชนะเลิศของผลิตภัณฑ์ MYDA-B ได้แก่ 
นายวัชรยุทธ บุญมี นายยศวริศ แซ่ล้อ นายอนุวัฒน์ กันจาด นางสาวภรณ์ลดา บัวทอง และ นางสาวรัตนา เอี่ยมจรูญ 
และกลุ่มผู้ชนะเลิศของผลิตภัณฑ์ Propoliz Mouth Spray ได้แก่ นางสาวรุจิระ จันทร์หล่ าผล นางสาวจุฑามาศ  ชีอยู่ นางสาว
ม่านฟ้า วงษ์ถนอม และนางสาวอนัญญา อิงคุทานนท์ 

 

นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 

สร้างสรรค์โจทย์จากศิษย์เก่า 


