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Message from Editor 
 @MCT RMUTP Newsletter เปนจดหมายขาวท่ีมีวาระการเผยแพรปละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ

เน้ือหาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในดานตาง ๆ 

ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงานของฝายบริหาร ฝายวิชาการและวิจัย 

ฝายวางแผน ฝายกิจการนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาท่ีนาสนใจ นอกจากเปนการรายงานผลสําเร็จ

ในการดําเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแลว  @MCT RMUTP Newsletter ยังเปนชองทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธคณะฯ ใหผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบผลการดําเนินงานในแตละดานอีกดวย 

 สําหรับชองทางการสื ่อสารที่ติดตอกับกองบรรณาธิการสามารถติดตอไดที่ qa.mct@rmutp.ac.th 

หรือ โทร. 0-2665-3777 ตอ 6823 
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MCT Activities มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 3 

เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่อาชีพอย่างม่ันคง 
    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโล ยี

ราชมงคลพระนคร ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความ

พรอมใหกับนักศึกษาไดกาวเขาสูวิชาชีพอยาง

มั่นคง และแสดงความยินดีแกนักศึกษาที่กําลัง

จะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

โดยมีอาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย คณบดี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปนประธาน

กลาวเปดงานและใหโอวาท 

    กิจกรรมชวงเชา เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการกรอกภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิต โดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย เจาหนาที่จากกองพัฒนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การบรรยายหวัขอ 

“การสมัครงานอยางไรใหไดงาน” โดย นางสาวสุนทรีย ชุมมงคล 

วิทยากรจาก JOB TOP GUN และการบรรยายหัวขอ “บุคลิกภาพ

และการสื่อสารเพื่อความมั่นใจ ในตนเอง” โดยอาจารยกิตติกร พนังแกว 

ผูอํานวยการสถาบัน First Inter Training 

    สวนในชวงบาย เปนพิธีมอบเกียรติบัตร

ใหแกคณะทํางานสโมสรนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน        

ในปการศึกษา 2561 และพิธีแสดงมุทิตาจิต

ต อ ค รู อ าจ ารย  ณ  ห อป ระ ชุม  D - Hall 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศูนยเทเวศร 
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MCT Activities 
 

เลือกต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

กิจกรรมแนะนําหลักสูตรปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

       วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ฝายวิชาการและการวิจัย 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร จัดกิจกรรมแนะนําหลักสูตรใหกับนักศึกษาช้ันปที่  1 

ปการศึกษา 2561 ณ หอง 1202 ช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเทเวศร)  

 ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอน

ทั้งสิ้น 4 สาขาวิชาเอก ประกอบดวย สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศนและ

วิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขา

วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี  

 สําหรับกิจกรรมแนะนําหลักสูตร มีอาจารยประจําสาขา

วิชาเอกเปนผูแนะนําหลักสูตรใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาทราบ

รายละเอียดตาง ๆ ของแตละหลักสูตร อีกทั้งเปนทางเลือกใหกับ

นักศึกษาพิจารณาเลือกสาขาวิชาเอกที่เหมาะสมกับตนเอง 

 

     วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ฝายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดเลือกต้ัง

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  

     ในครั้งน้ีมีกลุมนักศึกษาลงชิงชัย 2 พรรค ไดแก  

 - พรรคกลางวัน นําโดย นางสาวณัฐริกา กุซัว นักศึกษาช้ันปที่ 

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง  

 - พรรคหนอยเถอะ นําโดย นายสายชล กองศรี นักศึกษาช้ันป

ที่ 2 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

     ผลปรากฏวา พรรคกลางวัน ไดรับเลือกต้ังใหเปนคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ดวยคะแนนเสียง 247 

คะแนน ซึ่งมีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 547 คน บัตรเสีย 14 คน ไมประสงค

ลงคะแนน 94 คน สวนพรรคหนอยเถอะ ไดคะแนนเสียง 192 คะแนน 

 

ประจําปีการศึกษา 2562 



 

-   

  การเสวนา “กระบวนการสหกิจศึกษาของ

สถานประกอบการ” เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หองประชุม 

ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา 

  เวทีนําเสนอผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศ การประกวด

ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 

ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา 

  เสวนาทางวิชาการเร่ือง Cyber bullying: เร่ือง

จริงท่ีไมควรน่ิงเฉย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอง R 203 

ช้ัน 2 อาคารมงคลอาภา 

MCT Activities มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
5 

“จบมหาลัย จบแล้วทําอะไรด”ี สัมมนา “จบมหาลยั จบแล้วทําอะไรด”ี 
          ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Commu-NEED วันที่ 23 มกราคม 2562 ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

สรางแรงบันดาลใจ ในหัวขอ "จบมหาลัย จบแลวทําอะไรดี" กับสุดยอดเทรนเนอรการเปลี่ยนชีวิต คุณชาย อิทธิพล รัศมี

ไพฑูรย ผูกอต้ัง Go Pro Camp ณ หอง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันท่ี 17 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 



 

  

MCT Social Contribution 6 

           เมื ่อวันที ่ 18 มกราคม พ .ศ.2562 

รองศาสตราจารยส ุภัทรา โกไศยกานนท 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนประธาน

ในพิธีเปดงานตัดสินการประกวดภาพยนตรสั้น 

To Be No.1 “เปนหน่ึง ไมพึ่ งยา” ชิงถวยประทาน

ทูล กระหมอมหญิงอุบ ล รัตนราชกัญญ า 

สิ ริ วัฒ นาพรรณ วดี ณ  หอง R 203 ชั้ น  2 

อาค า รม งค ล อ าภ า  ค ณ ะ บ ริห าร ธุ ร กิ จ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(ศูนยพณิชยการพระนคร)  

            การประกวดภาพยนตรสั้น To Be No.1 

“ เป น ห น่ึ ง  ไม พึ่ ง ย า”  ชิ งถ ว ยป ระท าน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ

วัฒนาพรรณวดี เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีการจัดตอเน่ืองเปน

คร้ังที่  9 โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

    ในค รั้ง นี ้ได ร ับการสน ับสน ุนจาก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผูส งผลงานเขารวม

ประกวดจํานวนทั้งสิ้น 43 ทีม จากโรงเรียน

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และไดมีการคัดเลือก

ใหเหลือ 10 ทีมสุดทายเพื่อเขารวมการประกวด

ในรอบตัดสิน 

        สําหรับการประกวดในรอบตัดสินไดรับ

เกี ยร ติ จากค ณ ะกรรมการผู ม ากค วาม รู 

ความสามารถ ถือเปนผู เชี่ยวชาญดานการสราง

ภาพยนตร ประกอบดวย นายกัลป หงษรัตนาภรณ 

นายธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ  นายไพรัช คุมวัน   

และไดรับเกียรติจาก นางสาวสุวรรณา วองวาณิช 

ผูอํานวยการสวนประสานงานพื้นที่ สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป .ป .ส.)

กรุงเทพมหานคร และคุณทัศนีย  คันธจรรย 

เจ าหน าที่ สิ ทธิประโยชน อาวุ โส สํ านั กงาน

ประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) ใหเกียรติเปนกรรมการ และ

ไดรับเกียรติจาก นายภาสวร ปตรังสี ผูจัดการ

งานพัฒนาความสัมพันธ สํานักงานประสานงาน

ภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

ใหเกียรติมอบรางวัล ในคร้ังน้ีดวย 

        ผลการตัดสินปรากฏวา ทีม ขายไตเรียน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ควารางวัลชนะเลิศ 

เป น ผู ค ร อ บ ค ร อ ง ถ ว ย ป ร ะ ท า น จ า ก

ทูล กระหมอมหญิงอุบ ล รัตนราชกัญญ า 

สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ทีม DAWN. โรงเรียน  มหรรณพาราม และยังควา

รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) รวมถึงรางวัล

เน้ือหาภาพยนตรสั้นเก่ียวกับยาเสพติดยอดเย่ียม 

จากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ที ม  EMOJI FILM โร ง เ รี ย น สุ ว ร รณ าราม

วิทยาคม รางวัลชมเชย ทีม AYS Production 

2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ และทีม A 23:59 Film 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย 



 

        เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร พรอมดวยอาจารยดุริยางค คมขํา รองคณบดี

ฝายบริหาร ไดเขาพบนายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ

นางสาวจันทรเพ็ญ จิตรวิวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ป.ป.ส. กทม.) 

เพื่อสงมอบผลงานการประกวดภาพยนตรสั้น “เปนหน่ึง ไมพึ่งยา” 

ชิงถวยประทานทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 9 ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ไดจัดข้ึนเพื่อรณรงคปองกันใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 

โดยผลงานดังกลาว สามารถนําไปใชเปนสื่อประชาสัมพันธ 

เพื่อภารกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุม

เยาวชนได อีกทั ้ง ไดมีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

รวมกันระหวางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอีกดวย ณ สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรงุเทพฯ 

ถ่ายทอดความรู้การรู้เท่าทันส่ือ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปดสอนรายวิชาการรูเทาทันสื ่อ 

แกนักศึกษาช้ันปที่ 4 โดยในรายวิชาดังกลาวไดจัดกิจกรรมใหนักศึกษา

แบงออกเปน 2 กลุม ออกไปถายทอดความรูการรูเทาทันสือ่ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงความรูเกี่ยวกับ Cyberbullying (การกลั่นแกลงรังแกกันทาง

ออนไลน) ใหแกนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งจาก

งานวิจัยพบวาเปนกลุมที่เปนทั้งผูกระทํา และผูถูกกระทํามากที่สุด โดย 

 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2562 กลุมที่ 1 ถายทอดความรู

แกนักเรียนช้ัน ม.3 โรงเรียนวัดราชาธิวาส จํานวน 30 คน 

 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2562 กลุมที่ 2 ถายทอดความรู

แกนักเรียนช้ัน ม.3 โรงเรียนวัดสังเวช จํานวน 30 คน 
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ส่งมอบผลงานการประกวดภาพยนตร์ส้ัน  
“เปน็หนึ่ง ไม่พ่ึงยา” 
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การออกแบบสารเพ่ือส่ือดิจิทัลสัญจร 

“การจะทําคลิปที่ดีได้ คุณต้องรู้สึกชอบไปกับมันก่อน” 

 น่ีคือ ทัศนะในการทํางานแบบมืออาชีพของอาจารยขจร ทวีกาญจน อาจารยพิเศษ

รายวิชาการออกแบบสารเพื่อสื่อดิจิทลั สาขาวิชาเอกครเีอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ที่นํานักศึกษาช้ันปที่ 2 

ลงพื้นที่บานศาลาดิน ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเรียนรูการคนหา

เรื่องราว ในการผลิตงานสื่อดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 

 เปนคํากลาวตอนรับของคุณวันชัย สวัสด์ิแดง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนบานศาลาดิน 

ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผูบุกเบิกใหชุมชนแหงน้ี เปนชุมชนทองเที่ยว

อยางยั่งยืน โดยไดรับการยกยองใหเปนหมูบานการทองเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดนครปฐม 

และไดรับรางวัลหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค ป 2560 
 

“บ้านศาลาดิน บ้านที่จะทําให้ทกุคนรู้ว่า มาแล้วมีความสุข” 

 บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

อาจารย์ขจร ทวีกาญจน์ 

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง 
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 การลงพื้นที่ชุมชนในครั้งน้ี นักศึกษาไดเรียนรูเรื่องราวจากคนในชุมชน และสัมผัสกับประสบการณตรงจากการเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ทั้งฐาน 4 ฐาน บานฟกขาว สวนกลวยไม สวนผลไม นาบัว และบานขาวตัง เพื่อนําไปออกแบบสรางสรรค

สื่อดิจิทัลตอไป 

การออกแบบสารเพ่ือส่ือดิจิทัลสัญจร 
 

บ้านศาลาดิน 

. . . 

มกราคม 30, 2562 

รายวิชาการออกแบบสารเพ่ือสื่อดิจิทัล 

. . . 

มกราคม 30, 2562 

 บานศาลาดิน แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรริมคลองมหาสวัสดิ์ ที่รายลอมไปดวยพื้นที่การเกษตรอันอุดมสมบูรณ 

ทั้งสวนผลไมหลากหลายชนิด ไรนา สวนกลวยไม และนาบัว เปดตอนรับนักทองเที่ยวเขามาใกลชิดกับธรรมชาติไปพรอมกับ

การสัมผัสมนตเสนหจากวิถีชุมชนอันเรียบงาย แตเต็มไปดวยเอกลักษณจากอัธยาศัยไมตรี และความเปนกันเองของชาวบาน 

จึงทําใหหมูบานศาลาดินไดรับเลือกเปนหน่ึงในหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม  
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Adman มนุษย์โฆษณา - คุณคงคิด วิเศษศิร ิ
ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คุณคงคิด วิเศษศิริ ไดใหเกียรติมารวมถายทอดความรูและประสบการณการเปนนักแสดง

โฆษณาในรายวิชา สัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ภายใตช่ือ "Adman มนุษยโฆษณา" ณ หอง 1401 คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติส่วนตัว 
 คุณคงคิด วิเศษศิริ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จากสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ปจจุบันปฏิบัติงานอาชีพ ฟรีแลนซ และแอดมินเพจ 
 

จุดเร่ิมต้นของการเป็นนักแสดงโฆษณา 
 คุณคงคิดไดโอกาสไปเวิรคช็อปท่ีบริษัทโฆษณาแหงหน่ึง

เม่ือสมัยตอนเรียนอยูชั้นปท่ี 4 โดยทางบริษัทไดจัดเปนฐานตาง ๆ 

เชน ฐานท่ีเก่ียวกับฉาก ฐานผูชวยผูกํากับ เปนตน ซ่ึงฐานท่ีทําให

คุณคงคิดไดเขาวงการโฆษณา คือ ฐานแคสติ้ง คุณคงคิดเลาวา 

“มีพ่ีแคสติ้ง คนหน่ึงเดินมาชี้ท่ีผม ผมท่ีไมรูตาสีตาสาก็เดินออกมา

แนะนําตัว เขาบอกโจทยมาแลวใหเราแสดง พอแสดงเสร็จ พ่ีเขาก็

ขอเบอรผมไป และน่ีก็เปนจุดเร่ิมตนท่ีผมไดเขาวงการโฆษณา 

วงการแสดงครับ” 

โฆษณาตัวแรกที่ได้แคสต้ิง 
 โฆษณาไกยาง 5 ดาว เปนโฆษณาตัวแรกท่ีคุณคงคิดได 

แคสติ้ง คุณคงคิดผานการแคสติ้ง แตไมผานการทดสอบแอกติ้ง 

เพราะวาเกิดอาการเกร็งท่ีไดเจอรุนพ่ีท่ีเคยเห็นในโฆษณา และผู

กํากับท่ีตนชื่นชอบ จึงทําใหพลาดโอกาสท่ีจะไดเลนโฆษณาตัวน้ีไป 

 ตอมาโฆษณาซีพี ไดติดตอคุณคงคิดใหมาแคสโฆษณา และ

ทําใหโฆษณาตัวน้ีเปนโฆษณาตัวแรกท่ีคุณคงคิดไดเลน และยังได 

รวมงานกับนักแสดงชายท่ีชื่อ หมาก ปริญ อีกดวย คุณคงคิดบอก

วาความรูสึกตอนน้ันก็เหมือนตอนน้ีท่ีกําลังพูดอยูทามกลางสายตา

รอยกวาคูท่ีจับจองมาท่ีผม แตเราก็ตองเลนไปใหจบ คุณคงคิดยัง

บอกอีกวา โฆษณาดีอยูอยางหน่ึง คือ เราสามารถเลนอะไรก็ไดท่ี

เปนตัวเรา ปลอยของออกไปใหเต็มท่ี เพราะมันจะโชววาเรา

สามารถทําอะไรไดบาง นอกจากท่ีเขากําหนดมาใหเราเลน แตเรา

ควรเลนตามท่ีเขากําหนดมากอนในรอบแรก รอบหลังคอยเสริม

ความเปนตัวเราลงไป 

งานเบ้ืองหลัง กับตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้กํากับ
โฆษณา 
 นอกจากเปนนักแสดงโฆษณาแลว คุณคงคิดยังเคย

ทํางานตําแหนงผูชวยผูกํากับโฆษณาอีกดวย โดยเร่ิมจากฝกงาน 4 

เดือนในบริษัทแหงหน่ึง พอฝกเสร็จก็ไดโอกาสไปทํางานท่ี พอใจ

ฟลม คุณคงคิดบอกวา ทํางานเปนผูชวยผูกํากับโฆษณาก็จะตาง

จากนักแสดง เพราะพอเรามาทํางานจริงจัง แลวมาอยูเบื้องหลัง 

เรารูสึกวามันเกิดความเครียดสูงมาก เวลาท่ีผูกํากับสั่งงานมา เรา

ก็ตองหาขอมูล ตัวอยางหลาย ๆ ตัว เพ่ือนําไปเสนอกับผูกํากับ 

ผมทํางานมาได 1 ป ชวง 3 เดือนแรกของการทํางาน ผมนอนท่ี

บริษัทตลอด เพราะบานผมอยูไกล ตอนน้ันผมอยากเปน ผูกํากับ

โฆษณามาก เลยตั้งใจทํางาน ผมทํางานจนผมเก็บไปละเมอ 

ทํางานจนผมหงอก สิวขึ้นเต็มหนา งานทําไดนะแตความรูสึกใน

ชีวิตมันไมใช ผมก็เลยเลือกเดินออกมาดีกวา  

 

 

? 

? 
? 

? 

ดูเพ่ิมเติมไดที ่

https://www.facebook.com/channelmct/videos/1599023756908309/ 
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 วันที ่ 22 กุมภาพันธ 2562 นักศึกษาชั้นปที ่ 1 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร จัดนิทรรศการภาพถาย " Season of Arts 

Photo Exhibition " ณ หองปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยผลงานที่นํามาจัดแสดงน้ี 

เปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี

การถายภาพ ซึ่งมีอาจารยมาโนช รักไทยเจริญชีพ เปนอาจารย

ประจํารายวิชา 

 กอนการอบรมไดรับเกียรติจาก ดร.ปริญญ บุญกนิษฐ 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดกลาวถึงเจตนารมณ

และความตั้งใจจริงของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนานักศึกษา

ใหมีความรูดานดิจิทัล สามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 

ในการบรรยายครั้ งน้ี ไดรับ เกียรติจากวิทยากรผู มากความรู

ความสามารถ คุณเทวัน นวมเมือง Head of Customer Experience 

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด มาเปนวิทยากรในการถายทอดความรู 

และประสบการณใหแกผูเขารวมอบรมในครั้งน้ี 

 โดยเนื้อหาในการอบรมมุงเนนการนําเอาเทคโนโลยี

มาเปนสวนหน่ึงในการสรางโอกาส เพื่อใหเกิดแนวคิด หรือจุดประกาย

ความคิดใหกับผูเขารวมอบรม ไดรับความคิดเห็น เพื่อสรางแรงบันดาลใจ

ในการทําธุรกิจจากสื่อสังคมออนไลนเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคปจจุบัน 

นิทรรศการภาพถ่าย 

อบรมเชิงปฏิบัติการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง 

 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เปนประธานกลาวเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการดิจิทัลมารเก็ตติ้ง และ Social Media Marketing 

จัดข้ึนโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุนยนต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวางวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562 

ณ หอง Learning Space ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ Social Media Marketing 



 

             ในชวงระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําทีมผูบริหาร และเจาหนาที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เขาพบสถานศึกษาตาง ๆ 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน อีกทั้งมีการแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะอีกดวย 
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การลงนามความร่วมมือ 

1. โรงเรียน 
ราชวินิต มัธยม 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

โรงเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน 

10. 11. 12. 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ 

ศีลาจารพิพัฒน ์ รัตนาธิเบศร์ 

สตรีวัดระฆัง วัดราชาธิวาส 
โรงเรียน 
วัดนวลนรดิศ 

โรงเรียน 
สุวรรณารามวิทยาคม 

วิทยาลัย 
เทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ 

โรงเรียน 
วัดอินทาราม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

โรงเรียน โรงเรียน 
สันติราษฎร์วิทยาลัย 

เพ่ือกระชับความสัมพันธ ์

รายชื่อสถานศึกษาทีค่ณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนได้สร้างสัมพันธ์ 
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คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 13 

 บทสรุปจากผูกํากับภาพยนตรเรื่อง โฮมสเตย คุณโอ ภาคภูมิ วงศภูมิ 

ที่ใหเกียรติมารวมถายทอดความรูและประสบการณในการเขียนบทและกํากับ

ภาพยนตรในรายวิชา การอานและการถายทอดสารขามสื่อ ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี เมื่อวันที ่ 12 มกราคม 2562 ณ หอง 1503 

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 

 เมื่อวันที่  24 มกราคม พ.ศ.2562 คุณวราภรณ  ศิริบุญมา 

Managing Director / Publisher บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูพิมพนิตยสาร Hello, Lisa, Prestige ใหเกียรติมาถายทอดความรู

เกี่ยวกับธุรกิจสื่อ พรอมทั้งใหโจทยแกนักศึกษาช้ันปที่  3 สาขาวิชา

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เพื่อฝกปฏิบัติในการบูรณาการการเรียนรูรายวิชาการวิจัยในการโฆษณา

และประชาสัมพันธ และวิชากลยุทธการสื่อสารการตลาด สอนโดย

อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย 

บูรณาการการเรียนรูใ้นรายวิชา 

 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เปนประธานในพิ ธีเปดงานสัมมนาหัวขอ 

"โฆษษษษ CONTENT IS ON !!!!!” จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ช้ันปที่ 4  โดยมีวิทยากร

คือ นายธชา คงคาเขตร (หลุยส) ผูรวมกอต้ังบริษัท Rap Is Now 

และบริษัท Rubsarb Production ผูกํากับและพิธีกร รายการ 

The Rapper Thailand และ Youtuber ช่ือดัง มารวมบอกเลา

ประสบการณเกี่ยวกับการสรางสรรคเน้ือหาผานสื่อออนไลนให

ประสบความสําเร็จ ณ หอง 1202 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

“ผมนึกไม่ออกนะ ถ้าจะเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ 

โฆษษษษ CONTENT IS ON !!!!! 

 ‘ไม่อ่าน’ แล้ว ‘ไม่อ่าน’ จะเป็นยังไง” 
 บทสรุปจากผูกํากับภาพยนตรเรื่อง โฮมสเตย คุณโอ ภาคภูมิ วงศภูมิ 

ที่ใหเกียรติมารวมถายทอดความรูและประสบการณในการเขียนบทและกํากับ

ภาพยนตรในรายวิชา การอานและการถายทอดสารขามสื่อ ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี เมื่อวันที ่ 12 มกราคม 2562 ณ หอง 1503 

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 



 

  

MCT Learning 14 

 เมื่อวันที ่ 21 กุมภาพ ันธ 2562 อาจารย อรรถการ ส ัตยพาณ ิชย 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนประธานในพิธีเปดงานสัมมนาหัวขอ “CREED Active - คิดแบบคนเอทีฟ” 

จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ช้ันปที่ 4 

ณ หอง 1202 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งไดรับเกียรติจาก นายชานนท ยอดหงษ 

(เปง) ครีเอทีฟเจาของผลงาน อาทิ อัลบั้มวิชาตัวเบา Bodyslam เจ็บนอยที่สุด 

ZEAL และทอลคโชวช่ือดัง TEDxKasetsartU มารวมถายทอดประสบการณและ

สรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิต และการทํางานใหประสบความสําเร็จ 

CREED Ative คดิแบบคนเอทฟี 

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ “Backpack Journalist” โดยไดรับเกียรติ

จากนางสาววิภาพร วัฒนวิทย ผูประกาศขาว พิธีกร และผูสรางสรรครายการ 

Backpack Journalist จากสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส มาเปนวิทยากร 

 กิจกรรมในครั้งนี้เปนสวนหน่ึงในรายวิชาการรายงานและผลิตขาว

ในยุคดิจิทัล เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ และไดรับฟงประสบการณเกี่ยวกับการทํางาน

ของนักขาวยุคดิจิทัล ที่แตกตางจากการทําขาวในอดีตอยางเห็นไดชัด โดยนักขาว

ไมเพียงตองกําหนดประเด็นการทําขาว ลงพื้นที่ไปทําขาว สัมภาษณ และเก็บ

ขอมูลเองเทาน้ัน แตตองถายภาพ เขียนบท ลงเสียง และตัดตอทั้งหมดดวยตัวเอง

เพียงคนเดียว ดังน้ันการเตรียมพรอมสําหรับการเปนนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

ในอนาคตจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 Backpack Journalist 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
Ative
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คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
15 

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีม Lean Production 

ซึ่งไดควารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จาก 135 ทีม ทั่วประเทศ 

ในการประกวด "SSRU MV Awards Vol.9" กับผลงาน Mv เพลง 

Comethru - Jeremy Zucker จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 

ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสปอตโทรทัศน์ “วันครู” 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ควารางวัลชมเชย 

ในการประกวดสปอตโทรทัศน “วันครู” ประจําป 2562 ในหัวขอ 

“คุณธรรมนําครูไทย” เพื่อรณรงค สงเสริม สนับสนุนใหเห็นคุณคา

ของครู รวมทั้งสรางสํานึกในพระคุณของครู การสงเสริมใหนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรวมกิจกรรมการจัดงานวันครู 

จัดข้ึนโดยคุรุสภา 

 ผลปรากฏวา นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน

และวิทยุกระจายเสียง ทีมสื่อสารเทเวศร ช่ือผลงาน “ยางลบของครู” 

ไดรับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งน้ี ซึ่งไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท 

พรอมเกียรติบัตร สมาชิกในทีมประกอบดวย นางสาววรวรรณ แววนกยูง 

นางสาวนริศรา เกียมทอง นายณัฐณิชา มวลชัยภูมิ นายอัมรินทร 

เอี่ยมอักษร และนายนวพล ศรีบุรินทร 

 โดยการสรางสรรคผลงานไดรับแรงบันดาลใจจากอาชีพ    

ที่สรางคนอยางครู ตองทุมเททั้งแรงกายแรงใจ อบรมสั่งสอนใหศิษย

เปนคนดี ครูจึงเปนอาชีพทีย่ิ่งใหญ ไดรับการยกยองใหเปนปูชนียบุคคล 

การจัดประกวดสปอตโทรทัศนในครั้งน้ี จัดข้ึนภายใตหัวขอ คุณธรรม

นําครูไทย ผูจัดทําจึงอยากผลิตช้ินงานเพื่อเผยแพรคุณงามความดี

ของครู 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
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 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต ตุมศิริ นักศึกษา

ชั้นปที ่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

จากการประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ

ผูบริหาร รวมแสดงความยินดีกับ อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย 

ใ น โ อ ก า ส ไ ด รั บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง ใ ห ดํา ร ง ตํา แ ห น ง ค ณ บ ดี  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วาระที่ 2 

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย 

ใหเกียรติมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษาที่เขารวมการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการทักษะการเปนพิธีกรมืออาชีพ จัดโดย สโมสรนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใหความรู ความเขาใจในบทบาท

หนาที่และทักษะของพิธีกร รวมทั้งนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร อาจารยกรรณิการ โตะมีนา 

และอาจารยดุริยางค คมขํา จัดข้ึนระหวางวันที่ 14 - 15 มีนาคม 

2562 ณ หอง Ad & Pr Presentation Room คณะเทคโนโล ยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ 

รับรางวัลประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรชักาลที่ 9 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

วาระท่ี 2 

แสดงความยินดีกับ 

ดํารงตําแหน่งคณบดคีณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  


