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

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “เพื่อนพบเพื่อน”  
ระหว่างวันที่ 13 - 14, 16 และ 18 กรกฎาคม 2563 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ได้พบปะกัน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ และให้รุ ่นน้องได้ท าความรู้จักกับรุ ่นพี่ รวมถึงการให้นักศึกษาใหม่ได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าห้อง เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ และการ
แนะน าช่องทางการติดต่อให้แก่นักศึกษา ส าหรับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสเยี่ยมชม
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการของคณะ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ
จากนักศึกษาใหม่เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยนักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการตรวจจากจุดคัดกรอง 
ตลอดทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม 

กิจกรรม “เพ่ือนพบเพ่ือน” 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเ์ทเวศร์) 

กรกฎาคม 

13-14, 

2563 

16, 18 



  

MCT  Activities 4 

    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดบรรยายหัวข้อ “การค้นหาอัตลักษณ์
ชุมชนเพ่ือน ามาใช้ในการสื่อสารชุมชน” เพ่ือน าแนวคิด หลักการในเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนไปใช้เพ่ือสื่อสารชุมชน 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เป็นการสร้างความเข้าใจ และเตรียมด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ           
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยวิทยากร คุณไพโรจน์ ธีระประภา หรืออาจารย์โรจน์ สยามรวย กราฟิกดีไซน์เนอร์
ผู้สร้างอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย ศิลปินศิลปาธร พ.ศ.2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Ad & PR 
Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์                 
ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สามารถน าหลักคิดเพ่ือไปต่อยอดในการด าเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม 

ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

พฤศจิกายน 

2 
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เตรียมด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนยเ์ทเวศร์) 

พฤศจิกายน 

2 
2563 การบรรยายเน่ืองในโอกาสพิเศษ 

ครบรอบ 50 ปี แผนกวิชาการโฆษณา 16 ปี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 50 ปี แผนกวิชาการโฆษณา 16 ปี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน” ในหัวข้อ 
“พุทธธรรมกับการท างานในยุค 5G” เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และน าข้อคิดไปใช้ในการท างาน จาก CEO องค์กรชั้นน า 
“คุณสุภชัย วีระภุชงค์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพัฒนานคร จ ากัด ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 09.00 - 11.30 น. 



 

  

MCT  Activities 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 

หอ้งประชุม ชัน้ 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร 

ธันวาคม 

17 
2563 พิธีไหว้ครู “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
น าคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ภายในงานมีพิธีไหว้ครู พิธีเจิมต าราและ
อุปกรณ์การเรียน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น รวมถึงผู้น านักศึกษาที่ท ากิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับขวัญ เพ่ือความเป็นสิริมงคล และให้การต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 (ศูนย์เทเวศร์) 

ตุลาคม 

7 
2563 รมว. อว. ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัย 

พบปะสภามหาวทิยาลัยและผู้แทนคณาจารย์ 

เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาระพิเศษ “ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย พบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์” และเยี่ยมชมนิทรรศการคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งน าเสนอในส่วนของการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมของนักศึกษา การบริการ
วิชาการ และการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยน าผลงานที่ใช้เทคโนโลยีของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 ผลงาน มาน าเสนอในนิทรรศการนี้ 
ได้แก่ VR การเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องภาคประชาชน AR อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย และ AR Broad Game 

นอกจากนี้ยังมีผลงานจากคณะต่าง ๆ อีกมากมาย 



 

  

MCT Social Contribution 6 

การอบรม  

จัดโดยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ “Create & 
Produce Short Film Workshop” เ ม่ือวันที่  27  พฤศจิกายน 
2563 ณ ห้อง 1202 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าในเรื่องความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 
โดยมีวิทยากรเป็น ร.ต.ต.สุทธิศักด์ิ มณเฑียรทอง ครูต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
สน.ปทุมวัน และการอบรมความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น 
ทั้งการเขียนบทภาพยนตร์ การเล่าเรื่องด้วยภาพ การก ากับภาพ การตัดต่อ 
การใช้งานอุปกรณ์ และเทคนิคการถ่ายท าเพ่ือใช้ในการประกวดภาพยนตร์สั้น 
จากวิทยากรมืออาชีพในแวดวงภาพยนตร์ ได้แก่ คุณกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ 
และคุณกฤษณะ เรไร ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติดส่งเข้าประกวดต่อไป 



 

  

MCT  Art & Cultural 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อม
ด้วย ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี หัวหน้าฝ่าย
รายการ สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าพบคุณดิชา คงศรี 
ผู้อ านวยการเขตดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงานเขตดุสิต 
โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีโครงการที่จะจัดต้ัง "ศูนย์ดุสิตศึกษา (Dusit Studies Center)" 

เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน และประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เก่ียวกับพ้ืนที่ส าคัญในเขตดุสิต โดยคณะฯ มุ่งเน้นการน าเสนอสารสนเทศท่ีได้เก็บรวบรวมไปเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบเว็บไซต์ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเก็บรักษาประวัติในแง่มุมต่าง ๆ 
ที่มีคุณค่าของเขตดุสิตเพ่ือให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ต่อไป 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
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เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง 
และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้เก่ียวกับการสื่อสาร
การตลาด และความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมวลชน ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้ง นายภัทรพงษ์ วงศ์กิจเกษม  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะขาม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ เก่ียวกับข้อมูล
ของตลาดโอ๊ะป่อย ตลอดทั้งให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ในการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย สารคดีท่องเที่ยว ตลาดโอ๊ะป่อย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

สารคดีท่องเท่ียว ตลาดโอ๊ะป่อย 

การผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9 
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คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน : 

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับ
คัดเลือกเชิดชูเกียรติรางวัลหน่วยงาน
ดีเด่นด้านการจัดการความรู้  ประเภท
ระบบสนับสนุน ในการประกวดหน่วยงาน
ดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบ
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปี 2563 

ประเภทระบบสนับสนุน หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ 

ที่ส่งเข้าร่วมประกวด ผลงานการจัดการความรู้ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผลิตสื่อแนะน าการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุน
การเรียนรูปแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้มีประสิทธิภาพ 

ผลติสือ่แนะน าการเรยีนการสอนรูปแบบออนไลน ์

1 

ระบบลงทะเบียนเพ่ือเข้ามาติดต่อราชการภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในช่วงการเฝ้าระวัง
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความแออัดในพ้ืนที่ ตามมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

ระบบลงทะเบยีนเพ่ือเขา้มาตดิต่อราชการภายในคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

2 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
11 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมมือร่วมใจกันจัดพื้นที่เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) ในพ้ืนที่ส านักงาน และลิฟท์ เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ  

จัดพ้ืนทีเ่พ่ือรักษาระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) 

3 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนปฏิบัติหน้าท่ีประจ าจุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้าคณะ 
เพ่ือคัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในพ้ืนที่ตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

จุดคดักรองหนา้ประตทูางเขา้คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

4 

ขอขอบคุณครอบครัว MCTRMUTP อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษา ท่ีร่วมแรงร่วมใจกันท างานในการสร้างองค์ความรู้
ส าหรับระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ
ให้บริการแก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ในยุค COVID-19 
ปรับ-เปล่ียน-พัฒนา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

“ 

“ 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
i 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้
และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1 

2 
 

3 
 4 
 

เพ่ือใช้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ของมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับใช้พัฒนาเป็น
คลังสมอง 

เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานที่มีการแสดงความคิดริเริ่มใหม่ในหน้าที่ของตน ท าให้มีความสุขในการท างาน 

เพ่ือจัดให้มีระบบในการบริหารการเรียนรู้เพ่ือรองรับให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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MULโคตรART 

New Normal New Life 

เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์  เรื่อง 
“MULโคตรART” เป็นงานสัมมนาออนไลน์อาร์ต ๆ ที่ ร่ วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนเก่ียวกับเบื้องลึกของสายอาร์ต เทคนิค 2D 3D ประสบการณ์
ในการท างานและเส้นทางกว่าที่จะประสบความส าเร็จ  โดยมี คุณปฏิพัทธ์ 
อัศวเสนา นามปากกา Asuka111 Art เป็นวิทยากร ซ่ึงถ่ายทอดสดได้ทาง 
Facebook Live ของ Fannpage: MULโคตรART 

วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี จัดอบรมจากวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีคุณอรรถพล 
ไข่ทอง มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง New Normal New 
Life เม่ือวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม Advertising & Public Relation Presentation 
Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เม่ือวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ SURVIVAL COVID CONTENT 
ให้กับนักศึกษา จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นการสัมมนาแบบ New 
Normal เว้นระยะห่าง ช่วงการระบาด COVID-19 ของนักศึกษา
สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรคือ คุณภูมิณัท 
กิจมณีมาศ (พ่ีคิม) จากช่อง CRK  มามอบความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่น่าสนใจเก่ียวกับวิธีการเอาชีวิตรอดในช่วง 
COVID-19 

SURVIVAL COVID CONTENT 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สัมมนา หัวข้อ Plunder Plan วางแผนปล้น ฅนออนไลน์ จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องจัดกิจกรรมรวม 1202 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่ งได้รับเกียรติจาก 
คุณณัฐนัน ต้นศึกษา (เจ๊น้ า) เจ้าของบริษัท รุงรัง 88 จ ากัด มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจในการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ 

Plunder Plan วางแผนปล้น ฅนออนไลน์ 

 

How TO BE A CREATIVE 

วันอังคารที่  27 ตุลาคม 2563 เวลา 
13.00 - 16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาครีเอทีฟ
มีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชน 
ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “How TO BE A CREATIVE” 
ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ที่เจาะลึกเทคนิคใน
โลกความคิดสร้างสรรค์ ในแบบฉบับชาวครีเอทีฟ 
โดยมีวิทยากรสุดพิเศษ คุณเอกลักษณ์ ทองกาล 
ทีม่าบอกเล่าเทคนิคในการเป็น คอนเทนครีเอเตอร์ 
ช่อง iNewch ที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง 1.3 แสนคน 
ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
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มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี 2020 

ในการประกวด นางสาวไทย ประจ าปี 2563 

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศุภมน ชฎาด า หรือ 
น้ าหวาน ศิษย์ เ ก่ าสาขาวิชา เทคโนโลยีการ โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน สุดท้ายในเวที
ประกวด นางสาวไทย ประจ าปี 2563 (Miss Thailand 2020) 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิมิลัน เหมทานนท์ (หยก) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในโอกาสคว้าต าแหน่งมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี 2020 

ร่วมส่งก าลังใจเชียร์ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 15 

Ombudsman Awards เวทีของคนช่างคิด "สโลแกน" 

        ขอแสดงความยินดีกับทีม "โปโลเย" ได้แก่ นายกันตภณ หนูห่อ นางสาววิปรัชญาพร พืบขุนทด  
นางสาวนฤมล จันทร์สุริยา นางสาวน้ าฝน สิทธิชัย นายวิษณุกรณ์ แสงพรหม และนายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย ผลงานการประกวดผลิตสื่อวิดีโอ โครงการ Healthy Digital Family 
(ครั้งที่2) หัวข้อ " Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ที่จัดโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากผู้เข้า
แข่งขันท้ังหมด 239 ทีม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษา 

งานประกาศผลรางวัล 

โครงการ  Healthy Digital Family (คร้ังที2่) 
การประกวดผลิตส่ือวิดีโอ 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเปมนีย์ ธรรมสารสมบัติ และ
นางสาวกมลรัตน์ แซ่ดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงานประกาศ
ผลรางวัล Ombudsman Awards เวทีของคนช่างคิด "สโลแกน" 
และร่วมรับเกียรติบัตรส าหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ในวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  ศูนย์ ราชการ  แจ้ งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 



 

MCT @ a Glance 16 

โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ผลงานการประกวดในรูปแบบ
สตอรี่บอร์ด การแข่งขันผลิตไวรัลคลิปวิดีโอ โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 (ปีที่ 3) จัดโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 
และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จากจ านวนผู้ส่งผลงานทั้งหมด 1,100 ทีม โดยนักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เข้ารอบจ านวน 4 ทีม ได้แก่ 

 

ทีม “CLN” 

 นายชาคริต เอ่ียมสูงเนิน  
 นางสาวลักขณา ศรีรัตน์  
 นางสาวณัฐฌา ศรีเพ็ชร์เจริญ 

นักศึกษาสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ เป็น
ที่ปรึกษาโครงการ 

ทีม “So Cute” 

 นายนันทวัฒน์ ธนวัตไพศาล  
 นายชยพัทธ์ คงช่วย  
 นางสาวเมธาวี ยามขันธ์  
 นางสาวพิมพ์พัณณ์ ภูประภากรกุล 

ทีม “ฮ้อยนะ” 

 นางสาวมนัสชนก หัดจุมพล  
 นางสาวณัฐธยาน์ โกศละวิริยะกิจ  
 นางสาวเมธินี ทองทับ 

 นายธีระนันท์ ปทุมสาครกุล 

ทีม “ดูดีได้ โดยไม่ต้องพ่ึงฟิลเตอร์” 

 นายชาญชัย อังปิยกุล  
 นางสาวสุมาลี กลิ่นชูกร  
 นายเจษนิพัทธ์ จิรมณีวงศ์  
 นายวีกิจ กูลเก้ือ 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ เป็นที่ปรึกษา
โครงการ 

โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณา จ านวนทีมละ 5 ,000 
บาท และจะเข้าร่วมอบรมกับทีมงานมืออาชีพ เพ่ือบ่มเพาะการผลิตคลิปวิดีโอในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 
เพ่ือผลิตคลิปวิดีโอส าหรับใช้ในการแข่งขันในรอบต่อไป 


