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@MCT RMUTP Newsletter เป็นจดหมายข่าวที่มีวาระการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ
เนื้อหาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ
ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากเป็นการรายงานผลสาเร็จในการ
ดาเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว @MCT RMUTP Newsletter ยังเป็นช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย
สาหรับช่องทางการสื่อสารที่ติดต่อกับกองบรรณาธิการสามารถติดต่อได้ที่ qa.mct@rmutp.ac.th หรือ โทร
0-2665-3777 ต่อ 6823
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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โครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพั นธ์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เรื่อง Ads.tention
ให้ความรู้ด้านเทคนิคการทางานและกระบวนการทางานในสายโฆษณา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ “ไม่รู้ว่าขาย จาได้ไม่ลืม ”
โดย คุณวิชัย มาตกุล ผู้อานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แซลมอนเฮ้าส์ จากัด และผู้อานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ
แซลมอนแล็บ และแซลมอนพอดแคสต์ ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

งาน

RMUTP JOB FAIR 2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
นานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่ว มพิธีเปิดงาน RMUTP JOB FAIR 2020 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต
โดยภายในงานมีบริษัทชั้นนาทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง มาให้บริการ และให้คาแนะนานักศึกษาเกี่ ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในการสมัครงาน รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระอีกมากมาย ซึ่งมีผู้บริหาร
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
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งานตัดสินการประกวดภาพยนตร์ส้ัน To Be No.1
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
ชิ ง ถ้ ว ยประทานทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ครั้ ง ที่ 10 โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณกัลป์ หงส์รัตนาภรณ์ ผู้กากับภาพยนตร์ คุณภาคภูมิ วงษ์จินดา ผู้กากับภาพยนตร์ และ
เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง พระสุรัสวดี คุณไพรัช คุ้มวัน ผู้กากับภาพยนตร์ และเจ้าของรางวัล สุพรรณหงส์ สาขาถ่ายภาพ
ยอดเยี่ยม คุณชลธิศ แก้วประเสริฐสม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์รายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
คุณสุวรรณา ว่องวาณิช ผู้อานวยการส่วนประสานพื้นที่ สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
(ปปส.กทม.)
ทั้งนี้ ผลการตัดสินปรากฏว่า
- ทีม Rajachannel โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทาน
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ทีม Santichon Production House โรงเรียนอิสลามสันติ ชน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลยอดนิยม (Popular Vote)
- ทีม Hazel Studio โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทีมเจริ ญพร ฟิล์ม โรงเรี ยนสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลัย ธนบุรี และทีม Clinomania โรงเรี ยนสาธิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย
- ทีมเบื่อ ๆ หยิบกล้องมาถ่ายหนัง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ได้รับ
รางวัลเนื้อหาภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ปปส.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ
ผู้อานวยการจันทร์เพ็ญ จิตรวิวัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติ
มอบรางวัลการประกวด ณ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
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นักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จัดแสดงละครเวที
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
นาคณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมชมละครเวที เรื่อง “รักสุดใจ นายงูขาว” ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งในรายวิชา
สื่อ เพศ และการประกอบสร้างความจริงทางสังคม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี โดยมี
อาจารย์สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ อาทิ เรื่องนาคี และพิภพหิมพานต์ เป็นอาจารย์ผู้สอน
สาหรับการจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ เป็น การให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากการเรียนภาคทฤษฎี
ในห้ อ งเรี ย นสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ของการเรี ย นในรายวิ ช า กิ จ กรรมครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น ณ
ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 เนื่องใน “วันอาภากร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนบุ คลากรของคณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน นาอาหารแห้ง ยารักษาโรค และตะกร้าปัน สุ ข
ซึ่งมาจากการสมทบทุน ของบุ คลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้น 9,600 บาท มอบให้แก่ป ระชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 เนื่องในโอกาส “วันอาภากร” ประจาปี 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพลเรือเอกพระเจ้า บรมวงศ์เ ธอพระองค์เ จ้า อาภากรเกีย รติว งศ์ กรมหลวงชุม พรเขตอุด มศัก ดิ์ เมื่อ วัน ที่ 19
พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์พณิชยการพระนคร พื้นที่เขตดุสิต ชุมชนวัดเทวราชกุญชร และ “ตู้ปันสุข” ที่อยู่ใน
พื้นที่ตั้งศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกด้วย
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จัดทาหนังสือนิทาน AR
สานฝันผู้พิการทางการได้ยิน

นางสาวภัทรวดี บรรพบุตร และนางสาวอรพรรณ ดวงภมร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยี สื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร จั ดทาหนั งสื อเสริ มการเรี ยนการสอน
ผู้บ กพร่องทางการได้ยิน “สานวน สุภ าษิต และคาพังเพย” ซึ่งเป็น หนึ่งในโครงงานเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสริม
การเรียนการสอนสานวนไทยสาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยนาความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ
หนังสือนิทานสานวน สุภาษิต และคาพังเพย เพื่อใช้เสริมทักษะทางการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนที่มีค วามบกพร่อง
ทางการได้ยิน

สามารถดูผลงานเพิ่มเติมได้ท:ี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เมื่อ วัน ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่า นมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ส่งมอบสื่อ ประชาสัม พันธ์ชุมชน
บ้า นสวายสอ หมู่ที่ 7 ต.สะแกโพรง อ.เมือ ง จ.บุรีรัม ย์ ซึ่ง เป็น หมู่บ้า นที่มีจุด เด่น ด้า นข้ า วและเกษตรอิน ทรี ย์
โดยสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้มีการนาไปประชาสัมพันธ์ต่อในช่องทางโซเชียลมีเดีย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ โดยคุณบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่า
แผนกวิชาการโฆษณา พณิชยการพระนคร ซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ร่วมกับโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
สถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute Support Activity) ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ลงพื้นที่ผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
ในโอกาสที่เ ดิน ทางไปส่ง มอบได้ล งพื้น ที่ส ารวจพื้น ที่
บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านวัฒนธรรมเขมรที่มีความโดดเด่น
ด้านผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เพื่อผลิตสื่อบันทึกเรื่องราวความสาเร็จ
ของชุมชนในเดือนมีนาคมนี้ โดยโครงการผลิตสื่อที่เกิดขึ้นได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ EISA บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด ซึ่งโครงการผลิตสื่อของคณะ เป็นส่วนหนึ่งใน
การท างานร่ ว มกั น กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 2 มีนาคม 2563
ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อชุมชน
หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ค่ายแม่ไก่” ซึ่งเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในการผลิตสื่อได้ซึมซับประสบการณ์
ในกระบวนการการผลิตสื่อ (Production) จากวิทยากรมืออาชีพ
ที่มาเป็นโค้ช ให้คาแนะนา และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ
เทคนิควิธีในการผลิตสื่อเพื่อชุมชน

นอกจากนี้ยังมีค ณาจารย์ของคณะ
ได้จัดอบรมเทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้พี่น้อง
ในชุมชนบ้านตาลองอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

MCT Cover Story
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ทุน จากศิษย์เก่า
นายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์ (กอล์ฟ)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพั นธ์
่ สารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หนึ่งในศิษย์เก่าที่เคยได้รับโอกาสทางการศึกษา
โดยได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียน
จากกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร

“

“

ถึงแม้จะมีความพิการทางสายตา แต่กอล์ฟตั้งใจเรียนจนประสบความสาเร็จ สามารถประกอบอาชีพ ดูแลตัวเองได้
แต่ไม่ลืมโอกาสที่เคยได้รับ จึงมอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ต่อเนื่องมาทุกปี และขอเชิญชวนศิษย์เก่า และผู้อุปการะคุณทุกท่าน
ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถนาเงินสดมามอบที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 70-0039400-0
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (สวัสดิการ)
{--สามารถนาหลักฐานไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า--}

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

MCT Academic

ก้าวแรกแห่งความสาเร็จในการเข้าสู่

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

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เริ่มต้นการเผยแพร่ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
เป็นครั้งแรก ด้วยความพยายาม และความมุ่งมั่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา บรรณาธิการ
และทีมงาน โดยยึดมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือ TCI เป็นแนวทางการพัฒนา
จนในวันนี้ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้รับการประกาศให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ปี 2559

ปี 2560
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ปี 2561

ปี 2562

คาพูดประโยคหนึ่งที่คณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้ในการปลุกปลอบ ให้กาลังใจกัน
มาโดยตลอดคือ “Invest ย่อมมาก่อน Harvest เสมอ” เพราะ 4 ปี ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาแห่งการลงทุนลงแรง
เพื่อรอคอยวันที่เก็บเกี่ยว
นับเป็น 4 ปี แห่งความมุ่งมั่น จนเป็นวารสารวิชาการด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนฉบับแรกที่อวดโฉม
ในแวดวงวิชาการที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

“

“

ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งบทความวิชาการตั้งแต่ฉบับแรก ที่เชื่อมั่นในการพัฒนา
ของวารสารวิชาการฉบับนี้ พวกเราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพให้ก้าวสู่
การเป็นวารสารที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 ในอนาคตต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

MCT Learning

กิจกรรม Workshop
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมกับโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษาหรือ EISA (Education Institute Support Activity)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Workshop RPST YOURS การถ่ายทาภาพยนตร์สารคดี
หั ว ข้ อ “แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเล่ า เรื่ อ งด้ ว ยมุ ม ภาพเชิ ง สารคดี ” ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากร คุ ณ ขจร พี ร กิ จ
กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ คุณณรงค์ นาคา ผู้กากับภาพยนตร์ส ารคดี บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิ เคชั่น จากัด ในครั้งนี้ ได้มี
อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และลงพื้นที่ฝึกทักษะการถ่ายภาพ
เชิงสารคดี บริเวณชุมชนเทเวศร์ เพื่อรับ ฟัง คาแนะนาจากวิท ยากร ทาให้นักศึก ษาได้รับ ความรู้และเทคนิค
การถ่ายภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตภาพยนตร์สารคดีให้กับหมู่บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รวมถึง
นาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทางานต่อไป

13

14

MCT Learning

โครงการการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึ กษา
เพื่ อส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นผู้นานักศึกษา

เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม 2563 อาจารย์ ดร.นุ จ รี บุ รี รั ต น์ รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดโครงการการประกั นคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นผู้นา
นักศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมกระบวนการจัดทาโครงการตามหลัก PDCA ให้กับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา
ประจาปีก ารศึก ษา 2563 โดยมีก ารฝึก ปฏิบัติก ารเขีย นโครงการของสโมสรนักศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา 2563
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร เป็ น วิ ท ยากร ณ ห้ อ ง 1201 ชั้ น 2 คณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

MCT Event
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
กับ

ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ มร.มะฮ์ดีย์ ฮะซันคอนีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา องค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์
อิสลาม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเพื่ อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยในการนาภาพยนตร์อิหร่านมาฉายเพื่อเรียนรู้การเล่าเรื่อง
และการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านภาพในภาพยนตร์ โดยรักษาราชการอธิการบดีได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เป็นผู้จัดฉายและบูรณาการการเรียนรู้ เกี่ยวกับภาพยนตร์ศึกษาให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ และจากการพูดคุยในครั้งนี้
คณะทางานของทั้งสองฝ่ายได้ไปเยี่ยมชมห้อง Phono Motion ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่จะใช้ฉายภาพยนตร์
และจะกาหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกันอีกครั้ง
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รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1

MISTER RMUT STAR 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายชนม์ธวัช อาขุบุตร (ชนม์) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด MISTER RMUT STAR 2020
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์" จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2563

เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
การประกวดมิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นางสาวสิ มิ ลั น เหมทานนท์ (หยก) นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ในการประกวดมิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี

