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Message from Editor 

 @MCT RMUTP Newsletter เป็นจดหมายข่าวท่ีมีวาระการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
เนื้อหาความเคล่ือนไหวเก่ียวกับคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาท่ีน่าสนใจ นอกจากเป็นการรายงานผลส าเร็จในการ
ด าเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว  @MCT RMUTP Newsletter ยังเป็นช่องทางการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย 

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

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เร่ือง Ads.tention 

ให้ความรู้ด้านเทคนิคการท างานและกระบวนการท างานในสายโฆษณา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ “ไม่รู้ว่าขาย จ าได้ไม่ลืม” 
โดย คุณวิชัย มาตกุล ผู้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แซลมอนเฮ้าส์ จ ากัด และผู้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ 
แซลมอนแล็บ และแซลมอนพอดแคสต์ ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

โครงการสัมมนาวิชาชพีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
น านักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน RMUTP JOB FAIR 2020 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต  
โดยภายในงานมีบริษัทชั้นน าทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง  มาให้บริการ และให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม
ในการสมัครงาน รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระอีกมากมาย ซึ่งมีผู้บริหาร 
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานในคร้ังนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร 

งาน RMUTP JOB FAIR 2020 
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 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พ่ึงยา” 
ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คร้ังที่ 10 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์  คุณภาคภูมิ วงษ์จินดา ผู้ก ากับภาพยนตร์ และ
เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง พระสุรัสวดี คุณไพรัช คุ้มวัน ผู้ก ากับภาพยนตร์ และเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ สาขาถ่ายภาพ
ยอดเยี่ยม คุณชลธิศ แก้วประเสริฐสม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์รายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
คุณสุวรรณา ว่องวาณิช ผู้อ านวยการส่วนประสานพ้ืนที่ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร  

(ปปส.กทม.) 
 

งานตัดสินการประกวดภาพยนตร์ส้ัน To Be No.1 

  ทั้งนี้ ผลการตัดสินปรากฏว่า 
  - ทีม Rajachannel โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทาน
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  - ทีม Santichon Production House โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) 
  - ทีม Hazel Studio โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

  - ทีมเจริญพร ฟิล์ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  และทีม Clinomania โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร ไดรั้บรางวัลชมเชย 
  - ทีมเบ่ือ ๆ หยิบกล้องมาถ่ายหนัง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ได้รับ
รางวัลเนื้อหาภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(ปปส.)  

 

 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ
ผู้อ านวยการจันทร์เพ็ญ จิตรวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติ
มอบรางวัลการประกวด ณ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จัดแสดงละครเวท ี

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
น าคณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมชมละครเวที เรื่อง “รักสุดใจ นายงูขาว” ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งในรายวิชา 
สื่อ เพศ และการประกอบสร้างความจริงทางสังคม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี โดยมี
อาจารย์สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ อาทิ เร่ืองนาคี และพิภพหิมพานต์ เป็นอาจารย์ผู้สอน 
ส าหรับการจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ เป็นการให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากการเรียนภาคทฤษฎี
ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของการเรียนในรายวิชา กิจกรรมคร้ังนี้จัดขึ้น ณ 
ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 เนื่องใน “วันอาภากร” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน น าอาหารแห้ง ยารักษาโรค และตะกร้าปันสุข 
ซึ่งมาจากการสมทบทุนของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้น 9,600 บาท มอบให้แก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 เนื่องในโอกาส “วันอาภากร” ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์พณิชยการพระนคร พ้ืนที่เขตดุสิต ชุมชนวัดเทวราชกุญชร และ “ตู้ปันสุข” ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ตั้งศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกด้วย 
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   นางสาวภัทรวดี บรรพบุตร และนางสาวอรพรรณ ดวงภมร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดท าหนังสือเสริมการเรียนการสอน
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน “ส านวน สุภาษิต และค าพังเพย” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสริม
การเรียนการสอนส านวนไทยส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยน าความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ
หนังสือนิทานส านวน สุภาษิต และค าพังเพย เพ่ือใช้เสริมทักษะทางการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

สามารถดูผลงานเพ่ิมเติมได้ที:่ 

จัดท าหนังสือนิทาน AR 

สานฝันผู้พิการทางการไดยิ้น 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน
บ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจุดเด่นด้านข้าวและเกษตรอินทรีย์  
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้มีการน าไปประชาสัมพันธ์ต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ โดยคุณบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่า
แผนกวิชาการโฆษณา พณิชยการพระนคร ซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ร่วมกับโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
สถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute Support Activity) ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ลงพ้ืนที่ผลิตสื่อเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา 

 ในโอกาสที่เดินทางไปส่งมอบได้ลงพื้นที ่ส ารวจพื้นที่
บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านวัฒนธรรมเขมรที่มีความโดดเดน่
ด้านผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เพ่ือผลิตสื่อบันทึกเร่ืองราวความส าเร็จ
ของชุมชนในเดือนมีนาคมนี้ โดยโครงการผลิตสื่อที่เกิดขึ้นได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ EISA บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) จ ากัด ซึ่งโครงการผลิตสื่อของคณะ เป็นส่วนหนึ่งใน
การท างานร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 2 มีนาคม 2563 
ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อเพ่ือชุมชน 
หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ค่ายแม่ไก่” ซึ่งเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในการผลิตสื่อได้ซึมซับประสบการณ์
ในกระบวนการการผลิตสื่อ (Production) จากวิทยากรมืออาชีพ
ที่มาเป็นโค้ช ให้ค าแนะน า และถ่ายทอดประสบการณ์เก่ียวกับ
เทคนิควิธีในการผลิตสื่อเพ่ือชุมชน 
 

บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

     นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ของคณะ 
ได้จัดอบรมเทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้พ่ีน้อง
ในชุมชนบ้านตาลองอีกด้วย 
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นายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน ์(กอลฟ์) 
ศิษย์เก่าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จากศิษย์เก่า 

หน่ึงในศิษย์เก่าที่เคยได้รับโอกาสทางการศึกษา 

โดยได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียน 

จากกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร 

“ “ 
 ถึงแม้จะมีความพิการทางสายตา แต่กอล์ฟตั้งใจเรียนจนประสบความส าเร็จ  สามารถประกอบอาชีพ ดูแลตัวเองได้ 
แต่ไม่ลืมโอกาสที่เคยได้รับ จึงมอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ต่อเนื่องมาทุกปี และขอเชิญชวนศิษย์เก่า และผู้อุปการะคุณทุกท่าน
ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 
 โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถน าเงินสดมามอบที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 70-0039400-0 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (สวัสดิการ) 

{--สามารถน าหลักฐานไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า--} 

ทุน 
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ก้าวแรกแห่งความส าเรจ็ในการเข้าสู่ 

 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เร่ิมต้นการเผยแพร่ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 
เป็นคร้ังแรก ด้วยความพยายาม และความมุ่งม่ันของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา บรรณาธิการ 
และทีมงาน โดยยึดมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือ TCI เป็นแนวทางการพัฒนา 

 จนในวันนี้ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้รับการประกาศให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา 

วารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร / Journal of Mass Communication Technology, RMUTP 

ปี 2559 

ปี 2560 
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 ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งบทความวิชาการต้ังแต่ฉบับแรก ที่เชื่อม่ันในการพัฒนา
ของวารสารวิชาการฉบับนี้ พวกเราขอสัญญาว่าจะมุ่งม่ันในการยกระดับคุณภาพให้ก้าวสู่
การเป็นวารสารที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 ในอนาคตต่อไป 

 ค าพูดประโยคหนึ่งที่คณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้ในการปลุกปลอบ ให้ก าลังใจกัน
มาโดยตลอดคือ “Invest ย่อมมาก่อน Harvest เสมอ” เพราะ 4 ปี ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาแห่งการลงทุนลงแรง 
เพ่ือรอคอยวันที่เก็บเก่ียว 

 นับเป็น 4 ปี แห่งความมุ่งมั่น จนเป็นวารสารวิชาการด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนฉบับแรกที่อวดโฉม
ในแวดวงวิชาการท่ีเปิดสอนด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

“ “ 

ปี 2561 

ปี 2562 
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 กิจกรรม Workshop 

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ร่วมกับโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute Support Activity) 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Workshop RPST YOURS การถ่ายท าภาพยนตร์สารคดี 
หัวข้อ “แนวคิดทฤษฎีการเล่าเร่ืองด้วยมุมภาพเชิงสารคดี” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร  คุณขจร พีรกิจ 
กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากัด (มหาชน) คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และ คุณณรงค์ นาคา ผู้ก ากับภาพยนตร์สารคดี บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  ในคร้ังนี้ได้มี 
อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และลงพ้ืนที่ฝึกทักษะการถ่ายภาพ
เชิงสารคดี บริเวณชุมชนเทเวศร์ เพื่อรับฟังค าแนะน าจากวิทยากร ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิค
การถ่ายภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตภาพยนตร์สารคดีให้กับหมู่บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รวมถึง
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการท างานต่อไป 
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โครงการการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา 

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดโครงการการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นผู้น า
นักศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมกระบวนการจัดท าโครงการตามหลัก PDCA ให้กับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการของสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นผู้น านักศึกษา 
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปะและวฒันธรรม 

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ มร.มะฮ์ดีย์ ฮะซันคอนีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรม  
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา องค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์
อิสลาม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และในคร้ังนี้ได้มีการพูดคุยในการน าภาพยนตร์อิหร่านมาฉายเพ่ือเรียนรู้การเล่าเร่ือง 
และการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านภาพในภาพยนตร์ โดยรักษาราชการอธิการบดีได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เป็นผู้จัดฉายและบูรณาการการเรียนรู้เก่ียวกับภาพยนตร์ศึกษาให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ และจากการพูดคุยในคร้ังนี้ 
คณะท างานของทั้งสองฝ่ายได้ไปเยี่ยมชมห้อง Phono Motion ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่จะใช้ฉายภาพยนตร์ 
และจะก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกันอีกคร้ัง 

 

 สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน  

 ประเทศไทย 

กับ 
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 รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย 

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิมิลัน เหมทานนท์ (หยก)  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ในการประกวดมิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี 

MISTER RMUT STAR 2020 
 ขอแสดงความยินดีกับนายชนม์ธวัช อาขุบุตร (ชนม์) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด MISTER RMUT STAR 2020 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 36 "ตะวันออกเกมส์" จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2563 
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