
L
IV
E

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
Volume 5 Issue 2 July - December 2021

ISSN 2730 - 4108 (Online)



 

  

2 

Message from Editor 

 @MCT RMUTP Newsletter เป็นจดหมายข่าวท่ีมีวาระการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
เนื้อหาความเคล่ือนไหวเก่ียวกับคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน  
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาท่ีน่าสนใจ นอกจากเป็นการรายงานผลส าเร็จ
ในการด าเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว @MCT RMUTP Newsletter ยังเป็นช่องทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย 

 โดยในฉบับนี้จะน าเสนอเก่ียวกับ MCT Activities, MCT Social Contribution, MCT Academic Service, 
MCT Academic, MCT Learning และ MCT @ a Glance 

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

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้จัดประชุมออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom ในหัวข้อ "งาน กยศ. ไขข้อข้องใจ" เพ่ือให้ค าแนะน าในการด าเนินการด้วยระบบ
กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบจัดการการให้กู้ ยืมแบบใหม่  
ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ให้กับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งาน กยศ. 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาในการเตรียมหลักฐาน และการด าเนินการให้ถูกต้อง
ต่อไป ซึ่งเป็นความห่วงใย และคลายข้อสงสัยให้กับนักศึกษา ท าให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ 
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  

 

งาน กยศ. ไขข้อข้องใจ 

ลงนามผสานความร่วมมอืกับศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ 
  

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีส่ือสาร 
มวลชน มหาวิทยา ลัย เทคโนโล ยีราชมงคลพระนคร  
ร่วมลงนามเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์การค้า
สุพรีม คอมเพล็กซ์ โดยนายสมบูรณ์ ชวาลเวชกุล ต าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ เป็นผู้ร่วม 

ลงนาม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา และติดตามความคืบหน้า 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ สรุปผลร่วมกันเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ
ให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 
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ส่งมอบส่ือประชาสัมพันธ์  
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพชื 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.นุจรี 
บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้น าตัวแทน
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าพบ นายดิชา คงศรี  
ผู้อ านวยการเขตดุ สิต และนายสุเทพ ภูวนัตถ์เมธา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เพ่ือส่งมอบ
ส่ือประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับ
ส านักงานเขตดุสิต และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  
ส่ือประชาสัมพันธ์เป็นผลงานการผลิตส่ือของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน โดยการบูรณาการความรู้
นอกห้อง เรี ยน ในโครงการอนุ รั กษ์ พันธุ กรรม พืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทางคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพ้ืนที่
ผลิตส่ือให้กับเขตดุสิต  เพ่ือน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
ต่อไป 

สแกน  

QR Code  

รับชมส่ือได้ที่น่ี 
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คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชนจัดพธิีไหว้ครู (ออนไลน์) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนจัดพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) ประจ าปี
การศึกษา 2564 เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ 
รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะ ณ ห้องประชุม D-Hall คณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือปฏิบัติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ และ  

เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี
ไหว้ครู   

 

เวลา 08.30-09.00 น. 

เจริญพระพุทธมนต์ 
และถวายสังฆทาน

พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป 

เวลา 09.00-10.00 น. 

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
โดยอาจารย์สหวัฒน์ ธรรัตนศรันย์ 

เวลา 10.00-11.30 น. 

พิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 
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เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ให้การต้อนรับคุณสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ ประธานวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟค่ัวมือและท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร อ.กระบุรี จ.ระนอง และเป็นศิษย์เก่าแผนก
วิชาการโฆษณา พณิชยการพระนคร ในโอกาสที่ได้ให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม คณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ณ ห้องประชุมบัวม่วง อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ให้การต้อนรับ 

คุณสุพจน์ กรประสทิธิ์วัฒน ์

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมให้ความรู้การสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชัน TikTok แก่
นักเรียนระดับมัธยมปลาย และเทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง 
ไม่พ่ึงยา” โครงการประกวดส่ือ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 12 

โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย และเทียบเท่า ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 
50 โรงเรียน จากท่ัวประเทศ รวมจ านวนทั้งส้ิน 311 คน 
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เมื่ อวั นที่  8 -9  ธั นวาคม 2564  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี
คณะเทคโนโลยี ส่ือสารมวลชน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับเกียรติจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนว 
OBE (Outcome Based Education)" ณ ห้อง
ประชุ มสุพจน์  มิ เถาวั ลย์  ชั้ น 2 อาคาร
อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็น
การถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์
พัฒนาหลักสูตรผ่านการ Workshop เน้น 

ลงมือปฏิบัติจริง ที่ส าคัญ ผู้เข้าร่วมอบรม 

ได้ผ่านการตรวจ  ATK ก่อนเข้าร่วมอบรม 

กันทุกคน 

การพัฒนาหลักสูตรตาม 

OBE (Outcome Based Education) 
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ศูนย์พัฒนาการส่ือสารเพ่ือการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเทศบาลเมืองไทรม้า และ
เทศบาลต าบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “มหกรรมรวมพล 

คนสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน มาช่วยแต่งเติม
เรื่องราว บอกเล่ากลยุทธ์ ขุดเสน่ห์ของชุมชนให้เปล่งประกาย เตรียมพร้อมส าหรับโอกาสใหม่
หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านการฉายภาพใน 4 มุมมอง ประกอบด้วย 

ฉายภาพนโยบาย โดย คุณจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ 
ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผล การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ พัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างไร? ให้ประสบความส าเร็จ 

ฉายภาพหน่วยงานในชุมชน โดย ร้อยโท พัชโรดม 
อุนสุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอัมพวา 
ในหัวข้อ ความส าเ ร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
อัมพวา  

ฉายภาพคนในชุมชน โดย อาจารย์ชุมพร สุทธิบุญ 
อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเชียง ในหัวข้อ 
คนบ้านเชียงกวาดทุกรางวัล ท่องเที่ยวชุมชน 

ฉายภาพการส่ือสาร โดย ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
ในหัวข้อ ล้อมวงฟังเร่ืองเล่า ตลาดโอ๊ะป่อย  
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รวมภาพกิจกรรมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน  ภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยคณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ได้รับมอบหมายให้ดูแลต าบล จ านวน 7 ต าบล ดังนี้ 

 จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ต าบลบางใหญ่ ต าบลบางเขน ต าบลบางม่วง ต าบลบางศรีเมือง ต าบล 

ไทรม้า และต าบลเสาธงหิน 

 จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ต าบลบางตะบูน 

กิจกรรมอบรมออนไลน์ 

เรียนรู้ 

ปฏบิัติ 

น าไปปรับใช้ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ สวัสด์ินะท ี

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ 

กรรมการและเลขานกุาร 
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 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 

ประธานกรรมการ 

 โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 องค์ประกอบ อยู่ที่ 4.16 จัดอยู่ในระดับดี และยังได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ในหลายประเด็น เช่น การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
เป็นต้น 

 ทั้งนี้ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Google Meet เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
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 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร  อาจารย์  ดร.นุจรี  บุรีรัตน์  ได้จัดเสวนา
ออนไลน์ ในรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งได้รับ
เกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตส่ือ
สร้างสรรค์ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ คุณเป๋ง ชานนท์ ยอดหงษ์ 
อาร์ต ไดเรกเตอร์ด้านเพลง ที่ป้ันผลงานระดับเทพให้
ศิลปินดังมากมาย คุณเอ้ เอกลักษณ์ อินทรประสิทธิ์ 
Creative - Show Director ค อ น เ สิ ร์ ต แ ล ะ ง า น
เทศกาลดนตรีที่ประสบความส าเร็จระดับประเทศ และ 
Creative producer งานโฆษณา คุณแจ็ค ไรเดอร์  
พิธีกร นักแสดง VJ และ Creative producer ผู้สร้าง
ผลงานเบ้ืองหลังมากมาย และคุณจีน ค าขวัญ ดวงมณี 
ผู้ก ากับหญิงรุ่นใหม่ ที่มีลายเซ็นเฉพาะตัว ทั้งงาน MV 
และโฆษณา 

“ชีวติติดหนี้…                      จัดการได”้ 

 เพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Story Board มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเงินและหนี้สินอย่างชาญฉลาด ในแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมดิจิทัล และก้าวสู่
สังคมไร้เงินสด เพ่ือชิงทุนการศึกษารวม 150,000 บาท ในหัวข้อ “ชีวิตติดหนี้ GEN Z จัดการได้” จัดโดย 
Umay Plus money fitness เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา 

GEN Z 

 คณะเทคโนโล ยี ส่ื อสารมวลชน มหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการให้ความรู้และ
ส่งเสริม ด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1) “เติมพลังใจ เสริมทักษะ
ใหม่ในยุคนิวนอร์มอล” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
09.00 น . ผ่ าน โปรแกรม  Zoom โ ดย ได้ รั บ เ กี ย รติ จ าก  
ดร.ภูวนาท คุนผลิน (คุณอ๋ัน) เป็นวิทยากรที่มาเจาะมุมมอง 
ประสบการณ์การท างานที่หลากหลายในแวดวงการส่ือสาร 
มวลชน รวมถึงแนะแนวทางรับมือกับการท างาน และเข้าใจคน 
เพ่ือให้พร้อมสู่โลกอาชีพ 

เตมิพลังใจ เสริมทักษะใหม่ในยุคนิวนอร์มอล 



 ผลงานจาก ทีม Astronaut นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ผ่านเข้ารอบ 20 

ทีมในการประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS 

CONTEST ปี 2 โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาว
ปิยะธนา เหมชาติ นางสาวอุไรพร เสนเนียม 
นายณฐวร ศรศรี นางสาวศกลวรรณ นาควิจิตร 
และนายศุภณัฐ อุ่นเรือน ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย 
Go Green ในชื่อตอนว่า "พ้ืนที่สีเขียว" 

  

 

 

 

 ผลงานจาก ทีมกะเพราโปร ดักชั่ น 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ผ่าน
เข้ารอบ 20 ทีมในการประกวดโครงการ 7HD 

NEW IDEAS CONTEST ปี 2 โดยมีสมาชิกในทีม 
ได้แก่ นายวรชิต วาสนาสุนทร นางสาวกัญญารัตน์ 
แม่นสุข นางสาวสุปราณี คุ้มวงษ์ นางสาวพรสินี 
แป้นสดใส และนายกรพัฒน์ จงสวัสดิ์ธนกุล  
ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย Indy Travel มาน าเสนอ ใน
ชื่อตอนว่า "ครั้งหนึ่งต้องลอง" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MCT @ a Glance 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
13 

การประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 Astronaut 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 กะเพราโปรดักชั่น 
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จากความชอบ… 

กลายเป็นธุรกิจในวยัเรียน 

นางสาววิลาสินี เพ็งอ่ิม (โม) นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน เจ้าของธุรกิจร้าน  Barbie Brownie น้องโมได้ให้
สัมภาษณ์กับทางรายการ ลองมา Do by RMUTP ถึงเส้นทางการท า
ธุรกิจที่ไม่ได้ท ากันได้ง่าย ๆ “ท าทิ้งไปหลายสูตรมาก” “ขนมของหนู
จะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตแท้ ในท้องตลาดยังไม่มีร้านไหนเลยที่น ามา
ใส่ถาด” การท าธุรกิจของน้องโม สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้หลาย
คนได้เป็นอย่างด ี

รับชมเนื้อหา 
 

 

 
 

 ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกรกช พูนพล (พ่ีมิลค์) กับธุรกิจน้ าพริกคล๊ีน
คลีน โดยเริ่มต้นจากความรู้สึกที่อยากกินคลีนให้ได้
นานขึ้น จึงท าให้เกิดธุรกิจนี้ขึ้นมา  

 

“จริงๆ ที่น้ าพริกขายได้ ไม่ใช่
เพราะตัวน้ าพริกเอง แต่เป็น

เพราะ…ตัวเรา” 
 

กรกช พูนพล (พ่ีมลิค์) 
เจ้าของธุรกิจน้ าพริกคลี๊นคลีน 

 

รับชมเนื้อหา 



  

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
เนื่องในโอกาสมีค าส่ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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นายเอกลักษณ์ ทองกาล (พ่ีเบลล์) 
Youtube channel iNewch 

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลย ี

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นท าช่อง YouTube กับเพื่อน
ตั้งแต่สมัยมัธยม และน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาปรับใช้กับช่อง 
YouTube ของตัวเอง อยากรู้ว่าท าอย่างไร Live 5 ชั่วโมง ให้มีคน

ดู 100,000 คน สามารถสแกน QR Code เพ่ือดู 
เพ่ิมเติมได้เลยนะคะ  

 

 

 

Youtuber Live 5 ชั่วโมง 
คนดู 100,000 

ขอแสดงความยนิดีกับ 

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม”่ 



อยากรู้จักเรามากขึ้น 

สแกน QR Code เลย 
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https://mct.rmutp.ac.th/ MCT Channel MCT Channel  

เลขท่ี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร 0- 2665 - 3777 ต่อ 6870 - 1 

pr.mctchannel@rmutp.ac.th 

 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ จ านวน  
4 ท่าน 

ขอแสดงความยนิดีกับบุลากรสายสนับสนนุ 

คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

mailto:pr.mctchannel@rmutp.ac.th

