




ค ำน ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ประจ ำปีงบประมำณ 2564

เป็นกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของฝ่ำยส ำนักงำน และสำขำวิชำต่ำง ๆ 
ของคณะฯ ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยวำงแผน ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะฯ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
โทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสำขำวิชำครีเอทีฟมีเดีย
เทคโนโลยีในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเพื่อเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนที่ เกิดขึ้นจำกกำร
บริหำรงำนของคณะฯ

ในปีงบประมำณ 2564 คณะฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรโดยมุ่งเน้นกำรรับมือ
จำกภัยคุกคำมทุกมิติ ซึ่งเกิดจำกปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ว่ำจะเป็นจ ำนวนนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อ
น้อยลง งบประมำณที่ ได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลลดลง และภำวะโรคระบำดโควิด -19
ที่คณะฯ จะต้องด ำเนินกำรวำงแผนเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบ และยังใช้
หลักกำรบริหำรเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์อำจเกิดขึ้นอย่ำงคำดไม่ถึง 
โดยเฉพำะสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ที่จะต้องเร่งด ำเนินกำร ไม่ว่ำจะเป็นมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยส ำหรับนักศึกษำ และบุคลำกรของคณะฯ มำตรกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ และระบบกำรท ำงำนแบบ Work From Home แต่ไม่ให้กระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของคณะฯ ในทุก ๆ ด้ำน

คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรบริหำรจัดกำรคณะฯ ด้วยดีเสมอมำและได้ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันเพื่อก้ำวผ่ำน
ปัญหำ อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้กำรบริหำรงำนของคณะฯ ได้พัฒนำให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
พฤศจิกำยน 2564
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วิสัยทัศน ์ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ผลิตนักสื่อสำรมวลชนมืออำชีพ
ปรัชญำ ผลิตบัณฑิตสื่อสำรมวลชนเพื่อพัฒนำสังคม
ปณิธำน มุ่งมั่นเป็นผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพสื่อสำรมวลชน

ด้วยเทคโนโลยีเชิงบูรณำกำร พัฒนำนักปฏิบัติกำรสื่อสำรมวลชน
ที่มีคุณภำพคู่คุณธรรม 

พันธกิจ 1. จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตทำงด้ำนสื่อสำรมวลชน
ที่มีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 

2. ผลิตงำนวิจัยทำงสื่อสำรมวลชน เพื่อพัฒนำควำมรู้และเป็นประโยชน์
ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ

3. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำสื่อสำรมวลชนที่ได้รับกำรยกย่องในสังคม
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์และบุคลำกรในด้ำนวิชำกำรเพื่อกำร

เป็นคณะด้ำนสื่อสำรมวลชนที่  ได้รับกำรยอมรับในสังคม

ประวตัิคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนมีรำกฐำนมำจำกกำรจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ แผนกวิชำกำรโฆษณำ วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร ซึ่งจัดกำรเรียน
กำรสอนมำต้ังแต่ พ .ศ. 2515 และได้ผลิตบุคลำกรนักปฏิบัติเข้ำสู่วิชำชีพสื่อสำรมวลชน
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น บริษัทผลิตภำพยนตร์โฆษณำ (Production House) บริษัทรับจัดกิจกรรม 
(Event Organizer) ผู้สื่อข่ำว นักจัดรำยกำรวิทยุ นักโฆษณำ ช่ำงภำพ เป็นต้น 

จนมำถึงในปี 2546 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม จึงได้เปลี่ยนจำกกำรศึกษำ
ระดับ ปวส. เป็นระดับปริญญำตรี โดยจัดกำรศึกษำขึ้นใน 2 วิทยำเขต คือ วิทยำเขตพณิชย
กำรพระนคร และวิทยำเขตเทเวศร์ ต่อมำในปี 2548 ได้รวมกันจัดต้ังเป็นคณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนสื่อสำรมวลชนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยี

จำกรำกฐำนที่เข้มแข็ง และมีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำน ประกอบกับกำรมีคณำจำรย์
ที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนวิชำชีพ และมีควำมช ำนำญในกำรสอน จึงท ำ ให้ บัณฑิตจำก
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน เป็นที่ยอมรับในวงกำรวิชำชีพอย่ำงกว้ำงขวำง
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สารจากคณบดี

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) นับเป็นวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่
มีใครคำดคิดว่ำจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลกอย่ำงรุนแรง และเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อทุกภำค
ส่วน โดยไม่มีข้อยกเว้นแม้กระทั่งสถำบันกำรศึกษำที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอน รวมไปถึงกำร
จัดกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีมีกำรปรับรูปแบบ หรือบำงแห่งต้องยกเลิกกิจกรรม หรือโครงกำรไป 

ในปีงบประมำณ 2563 และ 2564 จึงนับเป็นช่วงเวลำที่คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนต้องมีกำร
ปรับตัว และมีกำรบริหำรภำวะวิกฤติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรให้บริกำร และกำรจัดกิจกรรมที่ต้องเป็นแบบผสมผสำน ทั้งผ่ำนระบบออนไลน์และในที่ตั้ง (On site) 
โดยค ำนึงถึงมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้หน่วยเล็ก ๆ ของสังคมแห่งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
กำรลดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

อย่ำงไรก็ตำม แม้คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน จะมีข้อจ ำกัดในกำรบริหำรจัดกำร อันเกิดจำกปัจจัย
ที่ควบคุมไม่ได้ แต่ควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรบริหำรองค์กำรเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด และกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยไม่หลงลืม
หัวใจส ำคัญของกำรบริหำรงำนที่ต้องมีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำใน
กำรจัดกำรงบประมำณ ซึ่งเป็นภำษีที่ได้รับจำกประชำชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผลกำรด ำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนดังที่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2564
ฉบับนี้ นับเป็นประจักษ์พยำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรปรับตัวจำกข้อจ ำกัดนำนำนัปกำร และสะท้อน
ให้เห็นถึงกำรท ำงำนของคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กำรแห่งนี้
ด้วยควำมตั้งใจ และอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรรู้จักสำมัคคี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรรถกำร สัตยพำณิชย์                                                                                        
คณบดีณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  

สารจากคณบดี
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กำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมำภบิำล
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ใช้กำรบริหำรจัดกำร

ตำมหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร ได้แก่ หลักประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภำพ หลักกำรตอบสนอง หลักภำระ
รับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำร
กระจำยอ ำนำจ หลักนิติธรรม หลักควำมเสมอภำค และ
หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1. หลักประสทิธผิล (Effectiveness)
คณะฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญำ ปณิธำน 

พันธกิจ  แผนยุทธศำสตร์ตำมกรอบแผนระยะยำว 
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี แผนปฏิบั ติรำชกำรประจ ำปี 
แผนพัฒนำบุคคล แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และแผนกำรหำ
รำยได้ยังมีกำรจัดท ำดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ และก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร และกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะอย่ำงต่อเนื่อง

2. หลักประสทิธภิำพ (Efficiency)
มุ่งพัฒนำคณะฯ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย 

ระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรน ำระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรจัดส่ง และเวียนแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ แก่หน่วยงำน และบุคลำกรใน
สังกัด กำรน ำระบบทรัพยำกรมหำวิทยำลัย เช่น ระบบ (ERP-Enterprize Resource 
Planning) มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ ระบบ (BPM–Budget Planning 
Management) น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ และระบบ
(HRM–Human Resource Management) น ำมำใช้ในระบบกำรบริหำรงำนบุคคล ประเมิน
บุคลำกร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรแต่ละฝ่ำย กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรแก่บุคลำกร 
นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และผู้ปกครอง กำรประเมินประสิทธิภำพ กำรบริกำร กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมปีงบประมำณ และปีกำรศึกษำ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี
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4. หลักภำระรบัผดิชอบ (Accountability)
มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน สำยวิชำกำร 

และสำยสนับสนุน มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่รับผิดชอบของต ำแหน่งงำนต่ำงๆ กำรถ่ำยทอด
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยองค์กำรสู่ระดับบุคคล มีกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ของ
คณะฯ มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มีบันทึกข้อตกลง เรื่อง เกณฑ์ภำระงำน
ขั้นต่ ำของคณำจำรย์ และมีระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมหลักภำระรับผิดชอบในระดับ
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงเท่ำเทียมกัน ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency)
มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์โดยวิธีกำรต่ำงๆ โดยใช้หลักกำร Social 

Media Marketing ในกำรติดต่อสื่อสำร และให้ข้อมูลข่ำวสำรตรงกลุ่มเป้ำหมำยทั้งบุคลำกร 
นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ได้รับรู้ข่ำวสำรที่ต้องกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจอันดี เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน หรือผลงำนข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำง
ครบถ้วน รวมทั้งกำรตอบข้อควำมผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดียของคณะ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ 
ทวิตเตอร์ และอินสตรำแกรม นอกจำกนี้ทำงคณะฯ ยังมีกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรภำยใน ได้แก่ บอร์ดประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ จดหมำยข่ำว โปสเตอร์ ป้ำยธงญ่ีปุ่นและอื่นๆ
อีกหนึ่งช่องทำง ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรตำมกลไกกำรตรวจสอบภำยใน กำรรำยงำนผลปฏิบัติงำน
และกำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับ และติดตำมผลต่อที่ประชุมผู้บริหำร กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน และกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี
เพื่อน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ตลอดทั้งปีงบประมำณของคณะฯ โดยมีกำรด ำเนินกำรตำม
หลักควำมโปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนดได้อย่ำงชัดเจน

3. หลักตอบสนอง (Responsiveness)
คณะฯ ได้น ำหลักกำรมีส่วนร่วมมำใช้ในกำรบริหำรงำน ได้แก่ กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง

เรื่ อง  หลัก เกณฑ์ แล ะข้อตกลงกำรประ เมินผลสัมฤทธิ์ ของข้ ำรำชกำรพล เรือน ใน
สถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำ
วิชำกำร กำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคกำรศึกษำ กำรประชุมอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำรประชุมบุคลำกรสำยสนับสนุน และกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตลอดจนกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรท ำงำน เช่น ระบบทะเบียนออนไลน์ 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กำรสร้ำงชุมชนออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น Google Meet, 
Microsoft Team ฯลฯ
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6. หลักกำรมสีว่นรว่ม (Participation)
มีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรประจ ำ

คณะฯ คณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ คณะกรรมกำรพัฒนำวิชำกำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ คณะกรรมกำรพิจำรณำทุนวิจัย 
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร นอกจำกนี้ยังมี
กำรจัดประชุมหำรือตำมวำระต่ำง ๆ ได้แก่ กำรประชุมจัดท ำบันทึกข้อตกลง เรื่อง หลักเกณฑ์
และข้อตกลง กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และ พนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำรประชุมก่อน
เปิดภำคกำรศึกษำ กำรประชุมก่อนสอบปลำยภำคกำรศึกษำ และกำรประชุมพิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรเรียน ซึ่งในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีกำรจัดประชุมใน
รูปแบบผสมสำนระหว่ำงกำรประชุมแบบออฟไลน์ และกำรประชุมแบบออนไลน์

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization)
มีกำรมอบหมำย และกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ได้แก่ 

กำรมอบอ ำนำจจำกคณบดี ให้รองคณบดีปฏิบัติรำชกำรแทน กำรมอบอ ำนำจกำรอนุมัติกำร
เบิกจ่ำยเงิน และอนุมัติกำรเบิกจ่ำยแทนคณบดี นอกจำกนี้ ยังมีกำรกระจำยอ ำนำจตำมสำยงำน
บริหำรและสำยกำรบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรบริกำรงำนภำยในคณะฯ ด ำเนินกำรได้อย่ำง
คล่องตัวและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

8. หลักนติธิรรม (Rule of Law)
คณะฯ ใช้กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือประกำศ ที่เป็นธรรม และเป็นรูปธรรม

ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด โดยน ำมำใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรภำยในคณะฯ เพื่อให้เกิด
ควำมเท่ำเทียมกัน มีกลไกกำรให้ควำมเป็นธรรม มีกระบวนกำรสอบหำข้อเท็จจริง กำรกล่ำวโทษ 
กำรพิจำรณำควำมผิด และกระบวนกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ให้ควำมเป็นธรรม ผลกำรประเมิน
ควำมโปร่งใส โดยมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และมี
กำรชี้แจงเมื่อเกิดข้อซักถำมหรือข้อร้องเรียนผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรที่เป็นรูปธรรม
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9. หลักควำมเสมอภำค (Equity)
กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อควำมเสมอภำคผ่ำนระบบกำรคัดเลือกศึกษำต่อที่

หลำกหลำย กำรให้ควำมเสมอภำคในกำรสอบคัดเลือก กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน 
จัดระบบกำรให้บริกำรที่ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค โดยก ำหนดและแจ้งวิธีกำรติดต่อสื่อสำรของ
บุคลำกรในคณะฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ กำรใส่กล่องสื่อสำรเฉพำะบุคคล กำรติดต่อผ่ำน
กลุ่มสังคม ออนไลน์ ฯลฯ นอกจำกนี้ยังมีกำรประชุมชี้แจงตำมวำระต่ำงๆ รวมถึงกำรเปิด
โอกำสให้ทุกคนสำมำรถเลือกลงเพื่อเป็นคณะกรรมกำรในกิจกรรมต่ำงๆ

10. หลักมุง่เนน้ฉนัทำมต ิ(Consensus Oriented)
มีกำรหำรือข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่

เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกันทั้ง 4 วิชำเอก และกำรประชุมจัดท ำ
แผนกำรเรียน ร่วมกันทั้ง 4 สำขำวิชำ ในกรณีที่มีลักษณะรำยวิชำเหมือนกัน ได้แก่ วิชำกำร
เตรียมโครงงำนพิเศษ รำยวิชำสหกิจศึกษำ รวมถึงรำยวิชำแกนที่มีอำจำรย์จำกสำขำวิชำต่ำงๆ
สอนร่วมกัน และจัดท ำแผนกำรสอนร่วมกัน นอกจำกนี้ ยังมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรท ำงำนใน
ส่วนของกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีส่วนร่วม และสำมำรถขับเคลื่อน
กำรท ำงำนของกิจกรรม/โครงกำรให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนเกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด



“ ความร่วมมือและการแบ่งปัน
บนพื้นฐานของความหลากหลาย

สู่การเชื่อมโยงบนเครือข่าย Metaverse ”
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
2021





B    ARDOF
DIRECTORS

B    ARDOF
DIRECTORS

คณะผูบ้รหิำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยอ์รรถกำร สัตยพำณชิย ์                                                                                                   
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  

อำจำรยด์ุรยิำงค์ คมข ำ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ฉันทนำ ปำปัดถำ
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยอ์ภิญญพ์ทัร ์ กุสิยำรงัสทิธิ์
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย

อำจำรย ์ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

อำจำรยก์รรณกิำร์ โต๊ะมนีำ
ผู้ช่วยคณบดี

นำงสำวกนกวรรณ แสงพรชยัเจรญิ
ผู้ช่วยคณบดี
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อำจำรยธ์ีรวัจน ์ อุดมสนิเจริญกิจ
หัวหน้ำสำขำวิชำ

APAP
สาขาวิชาเทคโนโลยี

การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

Advertising & Public
Relations Technology

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยอ์ญัชลุี  วงษ์บุญงำม

อำจำรยช์ำญ  เดชอศัวนง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์อภิญญ์พทัร์ กุสิยำรงัสทิธิ์

อำจำรย ์ดร.ชิษยรสัย์ ศิริไปล์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยจ์ุตพิร  ปริญโญกลุ
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รองศำสตรำจำรยว์ิมลพรรณ  อำภำเวท

อำจำรยส์รณัยำ มังคละคุปต์



อำจำรยพ์งศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ
หัวหน้ำสำขำวิชำ

RTRTRadio & Television
Broadcasting Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นิศำกร  ไพบูลยส์นิ

อำจำรยก์รรณกิำร ์ โต๊ะมนีำอำจำรย ์ดร.ดำรณ ี ธัญญสิริ

อำจำรยเ์กรยีงไกร  พัฒนกลุโกเมธ อำจำรยท์ิติพงษ์ สุทธิรัตน์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยม์ำโนช  รักไทยเจรญิชพี
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อำจำรยณ์ฐัภณ  สุเมธอธคิม                                                                                            
หัวหน้ำสำขำวิชำ

MTMT
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลตมิีเดีย

Multimedia
Technology

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วิชชพร  เทียบจตุรสั ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ฉันทนำ  ปำปัดถำ

อำจำรยส์ุพนิดำ  สุวรรณศรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ดลพร  ศรีฟ้ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รวีพร  จรูญพันธเ์กษม

อำจำรย ์ดร.นุจร ี บุรีรัตน์
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อำจำรยเ์กษม  เขษมพฒุเรอืงศรี                                                                                          
หัวหน้ำสำขำวิชำ

CTCTCreative Media
Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

อำจำรยเ์ณรศิำ ชัยศุภมงคลลำภ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยก์ุลธดิำ  สำยพรหม
(ลำศึกษำต่อ)

อำจำรยภ์ำรวี  ศรีกำญจน์

อำจำรยด์ุรยิำงค ์ คมข ำ

17

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยอ์รรถกำร  สัตยพำณชิย์



นำยสุรพงษ์ กองจันทกึ
ประธำนมูลนิธิผสำนวัฒนธรรม

อดีตกรรมกำรนโยบำยองค์กำรกระจำยเสียง และแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

อำจำรยด์วงตำ พิริยำนนท์
อดีตหัวหน้ำแผนกวชิำกำรโฆษณำ
วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร

อดีตรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มทร.พระนคร

นำงประทปี เมืองเผอืก
หัวหน้ำงำนทั่วไป

นำงสำวธนยิำ กิตติรณกรกลุ
หัวหน้ำงำนวำงแผนและพัฒนำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวหน้างาน

นำงสุรยี ์เนียมสกุล
หัวหน้ำงำนวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร

นำงรัชดำพร กิตติรัตนโชติ
หัวหน้ำงำนกิจกำรนักศึกษำ

18

คณะกรรมกำรบรหิำร
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คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 54 คน

ด้ำนบุคลำกร

จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมสำยงำน

จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมคุณวุฒิ

จ ำนวน (คน) 
ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำปริญญำตรี

ข้ำรำชกำร 1 7 - -
พนักงำนมหำวิทยำลัย 7 20 7 -
พนักงำนรำชกำร - - 3 -
ลูกจ้ำงประจ ำ - - 1 -
ลูกจ้ำงชั่วครำว - - 8 -

รวม 8 27 19 -

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน)
อำจำรย์ 15
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 11
รองศำสตรำจำรย์ 1

รวม 27

จ ำนวนบุคลำกรทีไ่ด้รบัต ำแหนง่ทำงวิชำกำรและเชงิวชิำกำร

สำยวิชำกำร จ ำนวน (คน)
ข้ำรำชกำร 7
พนักงำนมหำวิทยำลัย 20

รวม 27

สำยสนับสนุน จ ำนวน (คน)
ข้ำรำชกำร 1
พนักงำนมหำวิทยำลัย 14
พนักงำนรำชกำร 3
ลูกจ้ำงประจ ำ 1
ลูกจ้ำงชั่วครำว 8

รวม 27
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พื้นที่ใชส้อยประจ ำปงีบประมำณ
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“ ความร่วมมือและการแบ่งปัน
บนพื้นฐานของความหลากหลาย

สู่การเชื่อมโยงบนเครือข่าย Metaverse ”
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
2021





ในปีงบประมำณ พ .ศ . 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 41,613,850 บำท  โดยแยกเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำย (แผ่นดิน) จ ำนวนเงิน 28,937,200 บำท คิดเป็นร้อยละ 69.54  และงบประมำณเงิน
รำยได้ จ ำนวนเงิน 12,676,650 บำทคิดเป็นร้อยละ 30.46

งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

งบประมำณรำยจำ่ย และงบประมำณเงนิรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ : งบบุคลำกร = เงินเดือน + ค่ำจ้ำงประจ ำ + ค่ำจ้ำงชั่วครำว
งบด ำเนินงำน = ค่ำตอบแทน + ค่ำใช้สอย + ค่ำวัสดุ + ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน = ค่ำครุภัณฑ์ + ค่ำที่ดินและค่ำก่อสร้ำง

ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
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คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน เปิดสอนในระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 ประกอบด้วย 4 วิชำเอก 
ได้แก่ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์
และวิทยุกระจำยเสียง วิชำเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และวิชำเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้ำนสื่อสำรมวลชนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
และเป็นผู้ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยอำศัยหลักวิชำสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีควำมคิดริ เริ่มสร้ำงสรรค์ 
มีควำมรับผิดชอบ และเป็นผู้ที่มีจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบนโยบำยภำครัฐที่
มุ่งใช้สื่อมวลชนเป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรพัฒนำคนและสังคม 

ขณะนี้ทำงคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 เพื่อพัฒนำ
บัณฑิตนักสื่อสำรมวลชนเบ็ดเสร็จโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้ำงสรรค์เนื้อหำและผลิตสื่อบนพื้นฐำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป ซึ่งจะสำมำรถเปิดรับสมัคร
นักศึกษำและด ำเนินกำรจัดกำรเรียนสอนได้ในปีกำรศึกษำ 2565 เป็นต้นไป

งำนหลักสูตร

จุดเนน้ของหลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ สำขำเทคโนโลยสีือ่สำรมวลชน (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)

วิชำเอกเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เน้นกำรสร้ำงสรรค์และกำรผลิตสื่อใน
ธุรกิจอุตสำหกรรมกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์

วิชำเอกเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง เน้นกำรผลิตสื่อวิทยุกระจำยเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์

วิชำเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เน้นกำรผลิตงำนกรำฟิก แอนิเมชัน และเกมแบบ 2 มิติ 
3 มิติ ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม และเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสมือน

วิชำเอกครี เอทีฟมี เดียเทคโนโลยี เน้นกำรผลิตเนื้อหำให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของสื่อที่หลำกหลำย
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งำนทะเบยีน

สถิตินักศึกษำปจัจบุนั

สถิตินักศึกษำสมคัร-รบัไว้

คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน (ต่อเนื่อง ) เพื่อรองรับผู้ส ำ เร็จกำรศึกษำในระดับ
ประกำศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรระดับปริญญำตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรประกอบด้วย 2 วิชำเอก ได้แก่ วิชำเอกกำรออกแบบกำรสื่อสำรตรำสินค้ำเชิงบูรณำ
กำร และวิชำเอกมัลติมีเดียดีไซน์ ในส่วนของรำยละเอียดกำรจัดท ำหลักสูตรนั้น ได้พัฒนำ
หลักสูตรให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะเปิดรับสมัครนักศึกษำ
และด ำเนินกำรจัดกำรเรียนสอนได้ในปีกำรศึกษำ 2565 เป็นต้นไป

หลักสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สำขำวชิำเทคโนโลยสีือ่สำรมวลชน (ต่อเนือ่ง)
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กำรเลือกเรียนวิชำเอก นักศึกษำจะเข้ำเรียนในวิชำเอกที่สนใจในชั้นปีที่ 2 เนื่องจำก
คณะฯ ได้จัดให้นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้เรียนวิชำพื้นฐำนของแต่ละวิชำเอก โดยใช้ผลกำร
เรียนส ำหรับคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำทั้ง 4 วิชำเอก นอกจำกนี้ยังเป็นรำยวิชำที่ให้
นักศึกษำได้ค้นหำตัวตนและตัดสินใจเลือกเข้ำเรียนในวิชำเอกที่สนใจ และเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนเข้ำศึกษำในวิชำเอกนั้น ๆ ได้แก่ 

1) วิชำเอกเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ปรับพื้นฐำนด้วยรำยวิชำหลักกำร
โฆษณำและประชำสัมพันธ์

2) วิชำเอกเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง ปรับพื้นฐำนด้วยรำยวิชำ
หลักกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง

3) วิชำเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปรับพื้นฐำนด้วยรำยวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4) วิชำเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ปรับพื้นฐำนด้วยรำยวิชำหลักวำรสำรสนเทศดิจิทัล

กิจกรรมเลอืกสำขำวิชำ

ก่อนสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 2 ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยจะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแนะน ำ
สำขำวิชำให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 เพื่อท ำควำมเข้ำใจกับกำรเรียนกำรสอนของแต่ละวิชำเอก
โดยก ำหนดให้ทุกสำขำวิชำแนะน ำจุดเด่นและทิศทำงกำรประกอบอำชีพเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ
เพื่อแจ้งเกณฑ์กำรเลือกเข้ำสำขำวิชำของแต่ละวิชำเอก กำรตอบข้อซักถำมส ำหรับข้อค ำถำม
ต่ำง ๆ เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจตรงกัน และเง่ือนไขเพิ่มเติมกรณีที่สำขำวิชำได้รับกำรเลือกมำกกว่ำ
จ ำนวนที่ก ำหนดไว้ กำรน ำเสนอเอกลักษณ์ของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถตัดสินใจ
เลือกสำขำวิชำ รวมถึงกำรแนะน ำให้รู้จักกับอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละสำขำวิชำ
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งำนเครอืขำ่ยควำมรว่มมือทำงวชิำกำร
ผลกำรด ำเนินงำนของงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร คณะเทคโนโลยี

สื่อสำรมวลชน ได้ด ำเนินกำรมำเป็นปีที่ 8 แล้ว ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ได้ลงนำม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) กับสถำนศึกษำ หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนเอกชน ดังนี้

เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) กับสถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมี
โอกำสศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรร่วมกัน จ ำนวน 33 แห่ง ดังนี้

เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) กับสถำนประกอบกำร เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน หรือหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะบูรณำกำรองค์ควำมรู้
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสังคม 
จ ำนวน 5 แห่ง ดังนี้

31



คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ได้สนับสนุนให้อำจำรย์ท ำผลงำนวิจัย โดยใน
ปีงบประมำณ 2564 ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563–กันยำยน 2564 มีงำนวิจัยที่ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณภำยในและภำยนอก ทั้งหมด 5 เรื่อง เป็นเงิน 945,000 บำท และมีกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยในระดับชำติ 9 เรื่อง ผลงำนวิจัยในระดับนำนำชำติ 1 เรื่อง ดังนี้

งำนวิจัย

งำนวิจยัที่ไดร้ับสนบัสนนุงบประมำณภำยใน และภำยนอก
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กำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั/บทควำมวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์
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กำรเผยแพร่ผลงำนวิจยัในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิจ ำนวน 1 เรื่อง
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งำนประกันคณุภำพกำรศกึษำ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ กำรมีระบบและกลไกในกำร ควบคุม ตรวจสอบ 

และประเมิน กำรด ำ เนินงำนของสถำนศึกษำให้ เ ป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำและเกณฑ์มำตรฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินงำน
ของคณะฯ มีประสิทธิภำพ และท ำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ได้ก ำหนดไว้ โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2 ระดับ คือ 1. ระดับหลักสูตร 
2. ระดับคณะ (โดยระดับคณะ ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019) มีผลกำรประเมินดังนี้

สรุปผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยในระดบัหลักสูตร ประจ ำปกีำรศกึษำ 2563

** MCT = สำขำวชิำเทคโนโลยสีือ่สำรมวลชน IMC = สำขำวชิำกำรสือ่สำรกำรตลำด**
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สรุปผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563

36



งำนสหกิจศกึษำ
ผลกำรด ำเนินงำนของงำนสหกิจศึกษำ คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ในปีกำรศึกษำ 

2564 ได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และงำนสหกิจศึกษำได้มีผลกำรด ำเนินงำนที่มี
ระบบงำน และได้รับกำรตอบรับจำกสถำนประกอบกำรดีขึ้นเป็นล ำดับ โดยในปี 2564 นักศึกษำ
จำกคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนได้ออกฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพ รวมทั้ง 4 สำขำ 
จ ำนวน 1 คน ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำจ ำนวนทั้งสิ้น 1 คน ดังนี้

นอกจำกนี้ ยังมีสถำนประกอบหลำยแห่งที่รับนักศึกษำของคณะฯ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่องตลอด 12 ปีที่ผ่ำนมำ เช่น ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี กำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทย สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทย นิวส์
เน็ตเวิร์ค จ ำกัด บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด บริษัท โซนิกซ์ ยูธ
1999 จ ำกัด สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริษัท ทีวีพูล กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท สุพรีม สำมเสน 
จ ำกัด บริษัท โอเค แมส จ ำกัด กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงทหำรเรือ สถำนีโทรทัศน์โมโน 29
บริษัท ไฟนัลคัท จ ำกัด บริษัท แอนิเมทเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด ฯลฯ ทั้งนี้ ทุก
แห่งให้ควำมชื่นชมนักศึกษำ ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษำในแต่ละรุ่นผ่ำนทำงอำจำรย์นิเทศ ท ำให้
สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสถำนประกอบกำรกับคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
อย่ำงต่อเนื่อง

ในปีกำรศึกษำ 2564 งำนสหกิจศึกษำได้จัดอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่
นักศึกษำ โดยจัดให้มีกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำกำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ และจัด
โครงกำรปฐมนิเทศก่อนกำรฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ซึ่งทั้ง 2 โครงกำรได้มีกำรเชิญวิทยำกรจำก
ภำยนอก เพื่อฝึกอบรมให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ทั้ง 4 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
โฆษณำและประชำสัมพันธ์ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง สำขำวิชำ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสำขำครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ดังนี้
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กำรอบรมออนไลนใ์นรำยวิชำกำรเตรยีมควำมพรอ้มสหกิจศึกษำในปีกำรศกึษำ 2564

คุณชี วิน สุนสะธรรม บรรยำยในหัวข้อ “ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำนด้ำน
สื่ อ ส ำ รมวลชน ”  ใ น วั นพฤหั สบดี ที่  4 กุ มภ ำพั น ธ์  2564 เ ว ล ำ  14.00-16.00 น . 
ณ ห้องประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเฟซบุ๊กไลฟ 

คุณนัททยำ เพ็ชรวัฒนำ บรรยำยในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบ 
และจรรยำบรรณของนักสื่อสำรมวลชน ”  ใน วันพฤหัสบดีที่  11 กุมภำพันธ์  2564
เวลำ 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเฟซบุ๊กไลฟ 
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งำนกำรจัดกำรควำมรู ้(KM)

ในปี 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ได้มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์แก่บุคลำกรของคณะฯ ทั้งสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนรวมถึงมีกำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนจริงของหน่วยงำนอย่ำงเห็นผล
เป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นองค์ควำมรู้ของสำยวิชำกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 2 องค์ควำมรู้ คือ

- กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตในองค์ควำมรู้ในกำรผลิตบัณฑิตเป็นที่
ยอมรับในวงวิชำชีพ เรื่อง “กำรใช้กำร์ดเกมในกำรเรียนกำรสอน” โดยผู้ช่วยศำสตรจำรย์
ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส ซึ่งได้รับควำมรู้นี้จำกกำรเข้ำร่วมอบรมในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนเกม เป็นกำรน ำเกมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ท ำให้ผู้เรียนได้ควำมรู้ 
และเกิดกำรเรียนรู้ รวมถึงสร้ำงควำมสนุกสนำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และได้น ำวิธีกำร
ดังกล่ำวมำเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในรำยวิชำ MC2033301 กำรเตรียมควำม
พร้อมสหกิจศึกษำ โดยให้นักศึกษำจัดท ำกำร์ดเกมเพื่อใช้งำนจริง รวมถึง มีกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน https://mct.rmutp.ac.th/info/wordpre
ss/wp-content/uploads/2021/04/กำรใช้กำร์ดเกมเพื่อทดสอบทักษะในวิชำชีพม .pdf
แ ล ะ เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก ง ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส ำ ร ม ว ล ช น 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021017948376 ดังรูป
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- กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยในองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ฉันทนำ ปำปัดถำ เป็นอำจำรย์ที่มีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ในเรื่องของกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัยที่สำมำรถเห็นผลเป็น
รูปธรรมได้อย่ำงชัดเจนในเรื่องกำรน ำไปใช้ประโยชน์ จึงมีกำรน ำเรื่องดังกล่ำวมำจัดท ำเป็นองค์
ควำมรู้ เรื่อง “กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย” และมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน https://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/
wp-content/uploads/2021/04/กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย.pdf และเพจ
เฟซบุ๊กงำนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน https://www.facebook.com
/profile.php?id=100021017948376 รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอำจำรย์ในคณะ ดังรูป

นอกจำกนี้ ปี 2564 มีกำรเกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ต้องมี
กำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงไป เกิดกำรท ำงำนแบบ Work from Home
และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรท ำงำนของบุคลำกรบำงส่วนของคณะ ดังนั้นจึงมีแนวปฏิบัติในเรื่องต่ำง ๆ เกิดขึ้นอย่ำง
เร่งด่วน และต้องด ำเนินกำรใช้งำนจริง จึงเกิดกำรสกัดองค์ควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์
เพื่อถ่ำยทอดให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์โควิด-
19  และมีกำรจัดกิจกรรมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ำไปสู่แนวปฏิบัติของคณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน จ ำนวน 3 เรื่อง คือ

- กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “กำรผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบออนไลน์” โดยอำจำรย์ดุริยำงค์ คมข ำ และคณะเป็นกำรผลิตสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ Google 
Meet ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
ออนไลน์มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน Study Life
กำรลงทะเบียนออนไลน์ กำรใช้งำนอีเมล Google และอีเมล Microsoft และกำรปฏิบัติตัวในกำร
เข้ำมำติดต่อรำชกำรภำยในคณะประกอบด้วย คลิปวิดีโอส ำหรับอำจำรย์ จ ำนวน 9 ตอน

40

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021017948376


และส ำหรับนักศึกษำ จ ำนวน 10 ตอน และกำรน ำเสนอผ่ำนเพจ Facebook คณะเทคโนโลยี
สื่ อสำรมวลชน https://www.facebook.com/mctrmutp/videos_by ,เพจ Facebook
งำนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนช่องทำง https://www.facebook.com
/profile.php?id =100021017948376 , Youtube MCT Channel https://www.you
tube.com/channel/UChEahMjx_NmTvCSSg1dFIBA/videos และเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน ในส่วนของงำนกำรจัดกำรควำมรู้ https://mct.rmutp.ac.th/info/word
press/wp-content/uploads/2021/03/กำรผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนก.pdf ดังรูป

- กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “ระบบกำรลงทะเบียนเข้ำมำติดต่อฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ของคณะ
โดยใช้ Google Forms” เป็นกำรน ำระบบ Google forms มำใช้ในกำรให้นักศึกษำลงชื่อเพื่อเข้ำ
มำติดต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน เนื่องจำกภำครัฐ และ
มหำวิทยำลัยมีกำรจ ำกัดจ ำนวนคนในกำรเข้ำพื้นที่คณะในแต่ละวัน เมื่อมีกำรด ำเนินกำรจริงพบ
ปัญหำในเรื่องควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกันท ำให้เกิดกำรพูดคุยแลกเปลี่ยน และกำรสอนงำนโดย
นำงสำวนภำพร ภู่เพ็ชร์ และนำงสำวมทนำลัย ก้อนทอง และกำรน ำเสนอผ่ำนเพจ Facebook
งำนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน https://www.facebook.com/profile
.php?id=100021017948376 และเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ในส่วนของงำนกำร
จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้  https://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/wp-content/uploads/
2020/10/ระบบกำรลงทะเบียนเข้ำมำติดต่อฝ่ำยงำนต่ำง-_compressed-1.pdf ดังรูป
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- กำรจัดกำรควำมรูเ้รือ่ง “ปรับเปลีย่นพัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่นักศึกษำ และผู้มำติดต่อในยุค COVID-19” เป็นกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ในกำร
พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จัดท ำจุดคัดกรอง จัดเตรียมพื้นที่ส ำหรับ
นักศึกษำ บุคลำกร และผู้ที่เข้ำมำติดต่อรำชกำรภำยในคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน รวมไปถึง
กำรจัดเตรียมห้องเรียนส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์ที่จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
ปฏิบัติ กำรเตรียมกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และผู้ที่มีควำมสนใจได้
เรียนรู้วิธีกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ Google 
Meet รวมถึงข้อมูลที่ เ ป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนในยุค COVID-19 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ในรูปแบบออนไลน์ 
โดยมีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อหำแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม 

และสกัดออกมำเป็นองค์ควำมรู้ โดยนำยชลณัฐ เสำทอง และคณะ มีกำรน ำเสนอผ่ำน
เ พ จ  facebook ง ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส ำ ร ม ว ล ช น
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021017948376 และเว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ในส่วนของงำนกำรจัดกำรควำมรู้ https://mct.rmutp.ac.th/
info/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/ปรับ-เปลี่ยน-พัฒนำ-ระบบสนับสนุน
กำรจัดกำรเ1.pdf ดังรูป
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นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเข้ำประกวดกำรจัดกำรควำมรู้ ปี พ.ศ. 2563 ที่จัดโดยศูนย์กำร
จัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และได้รับรำงวัล หน่วยงำนดีเด่นด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้ ประเภทระบบสนับสนุน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
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งำนบริกำรวิชำกำร

คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประกวดสื่อ To be no.1 ชิงถ้วย
พระรำชทำนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและยกระดับคุณภำพให้เป็นผู้น ำในวงกำรสื่อสำรมวลชน เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อสำรณชน และสร้ำงควำมนิยมในกลุ่มเป้ำหมำยของคณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน ตลอดจนพัฒนำตนเอง และหน่วยงำนให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น โดยจัดกำร
ประกวดภำพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยำ” ชิงถ้วยพระรำชทำนทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ครั้งที่ 11 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กำรอบรม
เขิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “Create & Produce Shortfilm” จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน
2563 ณ ห้อง 1202 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 50 คน (เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม) 

โครงกำรประกวดสือ่ To Be No.1 ชิงถ้วยพระรำชทำน
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรตันรำชกญัญำสิรวิัฒนำพรรณวดี ครั้งที่ 11

และระยะที่  2 งำนตัดสินกำรประกวดภำพยนตร์สั้น “ เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยำ” ชิงถ้วย
พระรำชทำนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี จัดในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet จัดเมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564 อีกทั้งมีกำรจัดพิธีมอบ
รำงวัลกำรประกวดภำพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยำ” ให้แก่ทีมที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และรำงวัล
ภำพยนตร์สั้นเนื้อหำต่อต้ำนยำเสพติดยอดเยี่ยม ทีม Mayfilm โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ 
กรุง เทพฯ เมื่อ วันที่  10 มีนำคม 2564 ณ ห้อง Ad&Pr Presentation Room ชั้น 3
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
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โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 
เป็นโครงกำรที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับจัดสรรงบประมำณ
เพื่อด ำเนินงำนกับหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด ำเนินโครงกำร โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำน
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 - 30 ธันวำคม 2564

โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลแบบบรูณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลยั)

ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรฯ ทั้งสิ้น 
7 ต ำบล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 6 ต ำบล  อ ำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบด้วย ต ำบลไทรม้ำ ต ำบล
บำงเขน ต ำบลบำงศรีเมือง และอ ำเภอบำงใหญ่ ประกอบด้วย ต ำบลบำงม่วง ต ำบลบำงใหญ่ 
ต ำบลเสำธงหิน และจังหวัดเพชรบุรี 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบำงตะบูน อ ำเภอบ้ำนแหลม 

ซึ่งมีกำรด ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ 4 ประเภท ได้แก่ กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพ
ใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอื่น ๆ) กำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำร
ยกระดับกำรท่องเที่ยว) กำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำน
ต่ำง ๆ) และกำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) ให้แก่ชุมชน

โดยรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้ำไปด ำเนินกำรในพื้นที่ คือ กำรจ้ำงงำนประชำชนทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษำ ตำมภำรกิจต่ำง ๆ ของโครงกำร จ ำนวน 20 อัตรำ และกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของต ำบล ดังนี้
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- พื้นที่ 6 ต ำบล จังหวัดนนทบุรี กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของต ำบล 
ประกอบด้วย กำรพัฒนำสื่อเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบเว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์และสื่อวีดิทัศน์แนะน ำชุมชน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค้นหำ และออกแบบ
อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อน ำมำใช้ในกำรสื่อสำรชุมชน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออกแบบ สกรีนเสื้อ
ยืด ถุงผ้ำ สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของชุมชน และกำร
พัฒนำบรรจุภัณฑ์แบบง่ำยให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน กำรอบรมเพื่อให้ควำมรู้กำรท่องเที่ยว
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรถ่ำยภำพนิ่ง และกำรพัฒนำ
เนื้อหำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ชุมชน  และกำรอบรมเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสื่อสำร หรือกำรขำยสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ 
หรือในหัวข้อที่ชุมชนต้องกำรให้ฝึกอบรม

- พื้นที่ 1 ต ำบล จังหวัดเพชรบุรี กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของต ำบล 
ประกอบด้วย กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปและผลิตหอยปรุงรส
กำรประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบและสร้ำงตรำสินค้ำเพื่อกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 
ให้แก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชน/วิสำหกิจชุมชนฯ/ประชำชนในพื้นที่ กำรประชุมและอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรตลำด เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรตลำดตำมแนวทำงฐำนวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) โดยใช้กำรตลำดออนไลน์ด้วยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรเข้ำถึง
ช่องทำงกำรตลำด และกำรประชุมเพื่อจัดท ำแผนที่กำรท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชำติแบบ
บูรณำกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์และแผนที่
กำรท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชำติแบบบูรณำกำร

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่ำงเต็มรูปแบบ จึงมีกำรปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมเป็น
รูปแบบออนไลน์ ซ่ึงไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนตำมเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ แต่ในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรจ้ำงงำนแต่ละต ำบลมีกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพต ำบลในส่วน
ของกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวมไปถึงกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ของแต่ละต ำบล ในรูปแบบกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ต่ำง ๆ ของต ำบลผ่ำนช่องทำงเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) ของโครงกำรฯ แต่ละต ำบล

1 .  ภำพกิ จกรรม เข้ ำพบ
ผู้บริหำรหน่วยงำนเทศบำลต ำบลที่
คณะรับผิดชอบ และกิจกรรมกำร
สัมภำษณ์งำนผู้ รับจ้ ำงโครงกำร 
1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ร่วมกับ
ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล ทั้ง 6 ต ำบล 
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2 .  ภำพกิจกรรมกำร เซ็นสัญญำจ้ ำงและปฐมนิ เทศ เ บ้ืองต้น ให้ผู้ รั บจ้ ำงงำน
โครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ทั้ง 6 ต ำบล รับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรฯ

3. กิจกรรมกำรรับมอบหมำยงำน และวำงแผนกำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำงท ำงำน
โครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย

4. หัวหน้ำโครงกำรแต่ละต ำบล ร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง
ท ำงำนโครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ให้ผู้บริหำรของเทศบำลทั้ง 6 ต ำบล รับทรำบ
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5. กำรปฏิบัติงำนลงพื้นที่เข้ำพบผู้น ำชุมชน และเก็บข้อมูลในชุมชนที่รับผิดชอบ ของ
ผู้รับจ้ำงท ำงำนโครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ทั้ง 6 ต ำบล 
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ศูนย์เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ
ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือ

ทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษำ และบุคลำกรทั้งภำยในและนอกคณะฯ 
ซึ่งในปี 2564 นี้ ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได้ให้กำรสนับสนุนในหลำยกิจกรรม โดยเฉพำะ
กำรจัดสร้ำงและปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ซ่ึงมีรำยกำร ดังนี้

นอกจำกนี้ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษำปัจจุบันได้
เรียนรู้ และทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริงใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และมีกำรก่อสร้ำงรวมถึงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์หัวใจหลักของคณะฯ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักสื่อสำรมวลชนที่มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี มีทักษะกำรปฏิบัติ  มีไหวพริบปฏิภำณ ก้ำวทันกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมก้ำวสู่กำรปฏิบัติงำนจริงในอนำคต

1.  กำรจัดสร้ำงห้องพำกย์เสียง
2. กำรจัดสร้ำงห้องบันทึกและสร้ำงเสียงประกอบ
3. กำรปรับปรุงห้องบันทึกเสียง และ ห้องปฏิบัติกำรสำขำครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

ที่ได้รับโอนมำจำกสถำนีวิทยุ ฯ เดิม
4. กำรจัดสร้ำงห้องบันทึกเสียง
5. กำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อทดแทนของเดิม
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“ ความร่วมมือและการแบ่งปัน
บนพื้นฐานของความหลากหลาย

สู่การเชื่อมโยงบนเครือข่าย Metaverse ”
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
2021





สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ มีรำกฐำนมำจำกกำรจัดกำรศึกษำ

ของแผนกวิชำกำรโฆษณำ ระดับประกำศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร (เดิม) ร่วมกับกำรจัดกำรศึกษำในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
โฆษณำและประชำสัมพันธ์ ระดับปริญญำตรี สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตเทเวศร์ 
โดยมีปณิธำนที่จะผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ด้วยทักษะควำมรู้เชิง
ปัญญำในศำสตร์ด้ำนโฆษณำและประชำสัมพันธ์ และเชี่ยวชำญในเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยี
กำรโฆษณำและประขำสัมพันธ์ ควบคู่กับกำรมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคมได้อย่ำงรอบด้ำน

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560
เป็นหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ และได้รับกำรรับรองจำกส ำนักคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่มีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของโลก
อำชีพและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม นอกจำกนี้ยังมีกำรปรับเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนด้วย
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education : TQF) อันเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรจัดระบบกำรศึกษำร่วมกันของสมำชิกอำเซียน

ในปี พ.ศ. 2564 สำขำวิชำฯ ได้ร่วมปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบกำรปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกสภำวิชำกำร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2564 และหลักสูตรได้ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 
2564 ที่เป็นหลักสูตรที่มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับตลำดแรงงำนและผลผลิตด้ำนคนที่มี
คุณภำพสู่สังคม 

ด้ำนหลกัสตูร

ปัจจุบันสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ มีนักศึกษำทุกชั้นปี ประมำณ 
200 คน (ไม่นับรวมนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่เลือกวิชำเอกฯ) มีจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนประจ ำ 8
คน และก ำลังศึกษำระดับปริญญำเอกภำคนอกเวลำ 2 คน มีต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน 4 คน 
โดยมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 คน และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 3 คน มี
คุณวุฒิระดับปริญญำเอก 1 คน ทั้งนี้  อำจำรย์ผู้สอนในสำขำวิชำฯ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร สำขำวิชำฯ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหำวิชำกำรอย่ำง

ด้ำนกำรสอน
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เข้มข้น ผสำนกับกำรฝึกปฏิบัติด้ำนวิชำชีพ ซึ่งสำขำวิชำฯ ได้จัดท ำโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ
ให้แก่นักศึกษำ รวมทั้งมีกำรน ำเสนอผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำวิชำเรียนมำประยุกต์ใช้ในกำร
เรียนกำรสอน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ทันต่อสถำนกำรณ์จริงในปัจจุบัน

นอกจำกนี้ สำขำวิชำฯ ยังมีกำรเสริมทักษะด้ำนวิชำกำร และด้ำนวิชำชีพแก่นักศึกษำ
ด้วยกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะด้ำนมำเป็นวิทยำกร อำจำรย์พิเศษ เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และฝึกปฏิบัติให้นักศึกษำ พร้อมทั้งจัดส่งนักศึกษำในสำขำวิชำฯ ไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษำ และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในองค์กรด้ำนโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ กำร
สื่อสำรกำรตลำด และสื่อสำรมวลชน ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน โดยมุ่งหวังที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีควำมพร้อมในสำยงำนวิชำชีพด้ำนกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ต่อไป

แม้ในปีที่ผ่ำนมำได้เกิดวิกฤตกำรณ์โรคระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ต่อเนื่องยำวนำน 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลกระทบทุกมิติของประเทศ รวมทั้งภำคกำรศึกษำด้วย 
ทั้งนี้ สำขำวิชำฯ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคดังกล่ำว โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลดังเดิม ด้วยกำรปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์ด้ำนกำรเรียนรู้กับผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังแสดงในผลกำรด ำเนินกำรดังนี้

กำรใชอ้ปุกรณแ์ละหอ้งปฏบิตัขิองสำขำวชิำ

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ มีควำมพร้อมในด้ำนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในกำรฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษำในระดับมำตรฐำน โดยสำขำวิชำฯ มีห้องปฏิบัติกำร
ถ่ำยภำพ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ทั้งด้ำน
ดิจิทัล ด้ำนกำรออกแบบ ด้ำนกรำฟิก ห้องปฏิบัติกำรตัดต่อภำพและเสียง ห้องปฏิบัติกำร
บันทึกเสียง และห้องปฏิบัติกำรสัมมนำวิชำชีพ เพื่อให้สร้ำงควำมพร้อมของกำรเป็นนักปฏิบัติ
มืออำชีพให้แก่นักศึกษำ

ด้ำนเครือ่งมอืและอปุกรณก์ำรเรยีนรู้

แม้ในปีกำรศึกษำ 2564 มีสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโควิด-19 ทำงสำขำวิชำฯ ยังพร้อม
ปรับปรุงแนวทำงกำรฝึกปฏิบัติ กำรใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้ฝึกฝนอย่ำง
เหมำ ะสม และ ต่อ เนื่ อ ง  รวมทั้ งกำร ได้ รั บ
ง บ ป ร ะ ม ำณส นั บ ส นุ น จ ำ ก ท ำ ง คณ ะ ฯ 
มหำวิทยำลัยฯ รวมทั้งภำครัฐ ในกำรจัดซ้ือ
เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อ ใช้ ในกำรเรียนรู้ด้ำน
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแม้ในสถำนกำรณ์แพร่โรคระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ต่อเนื่องยำวนำน สำขำวิชำฯ 
ได้มีกำรวำงแผน และปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสม แต่ยังมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่มีมำตรฐำนเพื่อให้ผลประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด 

ผลด ำเนนิงำน

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ มีผลงำนด้ำนกำรวิจัยในรอบ
ปีงบประมำณ 2564 ดังนี้

ผลกำรด ำเนนิงำนดำ้นวิจยั บริกำรวิชำกำร และศิลปวฒันธรรม
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ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำในรอบปงีบประมำณ 2564 มีดังนี้

นอกจำกนั้น สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์มีอำจำรย์ประจ ำ
สำขำวิชำฯ ที่ได้ไปร่วมบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก อำทิ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุติพร ปริญโญกุล เป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง Big Data
For Crisis Management ส ำหรับนิสิตปริญญำโท คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ในรำยวิชำ 2800512 กำรสื่อสำรภัยพิบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม 2564 เวลำ 18.00 - 21.00 น.
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อำจำรย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์ ได้เป็นอำจำรย์พิเศษ ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
ของคณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในรำยวิชำ DI 356 วิจำรณ์สื่อ

อำจำรย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ ได้เป็นวิทยำกรในกำรบรรยำยกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นผ่ำนร้ำนค้ำออนไลน์ 
หัวข้อ “หลักกำรถ่ำยภำพสินค้ำด้วยสมำร์ทโฟน” “รู้จักเรำ รู้จักเขำ รู้จักกัน”ที่จัดโดยส ำนัก
ศิลปะ และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ระหว่ำงวันที่ 16-17 มิถุนำยน 2564
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นอกจำกนั้น สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ได้ส่งเสริมกำรบูรณำ
กำรรำยวิชำโครงงำนพิเศษกับกำรบริกำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ดังนี้
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ในปีกำรศึกษำ 2563 เกิดสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้ระบบกำรเรียนกำรสอนถูก
ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ เช่นเดียวกันกำรจัดปฐมนิเทศของนักศึกษำใหม่ที่ เข้ำวิชำเอก
เทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ (AP) ในชั้นปีที่ 2 ต้องถูกเลื่อนออกไปตำมสถำนกำรณ์ 
จนสถำนกำรณ์ดีขึ้นสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ปกติ จึงมีกำรจัดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

กิจกรรมปฐมนเิทศนกัศกึษำ

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ได้จัดท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนำทักษะกำรฝึกปฏิบัติของนักศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น

ในรำยวิชำกำรอ่ำนและถ่ำยทอดสำรที่สอนโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภญิญ์พัทร์ กุสิยำรังสิทธิ์ 
มีกำรสอนให้นักศึกษำถ่ำยทอดเนื้อเพลงไปสู่กำรท ำมิวสิควิดีโอ 

กิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพือ่พฒันำทักษะกำรฝึกปฏบิัติของนกัศกึษำ

นอกจำกนี้ยังมีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ให้ค ำปรึกษำ แนะแนวทำงกำรศึกษำ 
และประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับนักศึกษำในวิชำเอก ผ่ำนแอปพลิเคชันไลน์ และเฟซบุ๊ก
กลุ่มของอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำชั้นเรียน
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รำยวิชำกำรเขียนและกำรรำยงำนข่ำวที่สอนโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัญชุลี วงษ์บุญงำม 
มีกำรสอนให้นักศึกษำจัดท ำข่ำววิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกำรเผยแพร่ข่ำวผ่ำนสื่อออนไลน์

นำยชนม์ธวัช อำชุบุตร นักศึกษำช้ันปี
ที่ 3 ได้สัมภำษณ์นำยวิเชียร มหำวัน รักษำรำช
แทนผู้อ ำนวยกำรสถำบันอัญมณี เครื่องประดับ
ไทย ในประเด็น กำรสร้ำงเหรียญที่ระลึกพระรูป
เหมือนพระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำรพีพัฒน
ศักดิ์ กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในงำนพิธีเพื่อ
ระลึกถึงวันคล้ำยวันประสูติครบรอบ 101 ปี

นักศึกษำช้ันปีที่ 3 ได้ร่วมกันสัมภำษณ์
ออนไลน์  นำงณัฏวรินธร มหำศิริปริยำกร 
เจ้ำของร้ำนคุณแดงก๋วยจั๊บญวนในประเด็น
ร้ำนอำหำรที่ได้รับผลกระทบจำกพิษ COVID-19

นักศึกษำช้ันปีที่ 3 ได้ร่วมกันสัมภำษณ์
ออนไลน์ นำยกวินนำถ ตำคีย์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พรรคพลังท้องถิ่นไท จังหวัดชลบุรี ในประเด็น
กำรขอรับบริจำคเตียงสนำม
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รำยวิชำกำรจัดกำรตรำสินค้ำและตรำองค์กร สอนโดย อำจำรย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
ที่สอนให้นักศึกษำชั้นปีที่  2 โดยมีกำรโครงงำนพิ เศษในรำยวิชำ คือ ให้นักศึกษำปรับ
ภำพลักษณ์บุคคล (Personal Re-Branding) คุณนุ้ย วิริยำภำ จันทร์สุวงศ์ นักร้องวงเดอะ
พีชแบนด์ เจ้ำของเพลง วอน ว่ำจะท ำอย่ำงไรให้ คุณนุ้ยได้กลับมำดังในวงกำรเพลงอีกครั้ง ใน
รำยวิชำฝึกปฏิบัติให้นักศึกษำ วิเครำะห์ปัญหำ แนวทำง และเสนอควำมคิดรวบยอดของกำร
ปรับภำพลักษณ์บุคคลว่ำจะต้องท ำอะไรบ้ำง
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อำจำรย์ในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ได้พัฒนำศักยภำพตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรเข้ำร่วมกำรอบรม สัมมนำทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย ได้แก่

ด้ำนกำรสง่เสรมิและสรำ้งศกัยภำพอำจำรยแ์ละนกัศกึษำ
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ส ำหรับนักศึกษำในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ได้มีกำรร่วม
กิจกรรมของคณะ และมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมแบบ
ออฟไลน์ อำทิ นำยชนม์ธวัช อำชุ บุตร เป็นอุปนำยก คนที่  1 ขององค์กำรนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  และนำยอำธิป ตรงมหวิเศษ เป็นประธำนฝ่ำยกีฬำและ
ส่งเสริมสุขภำพ ขององค์กำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

นำยชนม์ธวัช อำชุบุตร เป็นอุปนำยก
คนที่ 1 ขององค์กำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล

นำยอำธิป ตรงมหวิเศษ เป็นประธำนฝ่ำย
กีฬำและส่งเสริมสุขภำพ ขององค์กำรนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
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กำรที่นักศึกษำของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ไปปฏิบัติหน้ำที่
จิตอำสำในกำรฉีดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สองซึ่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ร่วมกับโรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน ในวันที่ 19, 20 และ 22 กรกฎำคม 2564 

นอกจำกนั้น นักศึกษำของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 
ยังได้สมัครเป็นทีมกำรท ำงำนโครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้แก่ ต ำบลบำงเขน จังหวัดนนทบุรี 
คือ น.ส.ขวัญจิรำ พิกุลณี น.ส.ปฐมพร พัฒนะจุฑำ และนำยศุภวิชญ์ วรรักษำ และต ำบลบำงใหญ่
จังหวัดนนทบุรี คือ นำยชิณวัฒน์ ประทุมพันธ์
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“ ความร่วมมือและการแบ่งปัน
บนพื้นฐานของความหลากหลาย

สู่การเชื่อมโยงบนเครือข่าย Metaverse ”
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
2021





สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรโทรทศันแ์ละวทิยุกระจำยเสยีง

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียงได้ตระหนักถึงกระเเสกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสมัยใหม่จึงได้ออกแบบกระบวนกำรเรียนกำรสอนทั้งในภำคทฤษฎี
และปฏิบัติที่เน้นพัฒนำนักศึกษำให้ออกไปแล้วท ำงำนในวิชำชีพสื่อสำรมวลชนได้จริง โดย
สำมำรถประยุกต์ ใช้องค์ควำมรู้ ต่ำงๆ มำสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ ำง เ ป็นมืออำชีพ 
มีควำมแตกต่ำงและสื่อสำรได้ตรงเป้ำประสงค์เป็นอย่ำงดีภำยใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียงมีวิธีกำรเรียนเป็นขั้นตอนกำร
เรียนรู้ตำมล ำดับ ดังนี้

ปีกำรศึกษำที่ 1 ศึกษำวิชำแกนหลักทำงด้ำนกำรสื่อสำร ได้แก่ หลักกำรและทฤษฎี
สื่อสำรมวลชน หลักกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง หลักกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 
และหลักกำรวำรสำรสนเทศดิจิทัล เพื่อให้เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ในภำพรวมของเนื้อหำทั้งหมด
ก่อนที่จะเลือกสำขำในชั้นปีที่ 2 ต่อไป

ปีกำรศึกษำที่ 2 เริ่มต้นศึกษำแนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรแพร่ภำพและกำรกระจำยเสียง 
กำรวิ เครำะห์ และ เขียนบท รวมทั้ งกำรใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์กำรผลิตรำยกำรทั้ ง
วิทยุกระจำยเสียงและโทรทัศน์ กฎหมำยจริยธรรมของนักสื่อสำรมวลชน ทั้งนี้รำยวิชำจะเน้น
กำรปฏิบัติท ำงำนแบบเดี่ยวและเป็นทีมเพื่อฝึกทักษะที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน

ปีกำรศึกษำที่ 3 เน้นสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ โดยมีรำยวิชำที่เน้นปฏิบัติ ลงมือท ำด้วยตนเอง
ซึ่งนักศึกษำจะต้องใช้กำรบูรณำกำรควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เรียนมำสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เป็นที่ประจักษ์

ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 นักศึกษำทุกคนจะต้องฝึกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
กับสถำนประกอบกำรเพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำยวิชำชีพ และในภำคกำรศึกษำ
ที่ 2 เป็นกำรประมวลควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติมำจัดท ำโครงงำนเพื่อน ำเสนอผลงำนแก่
สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ โดยมีอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเป็นที่ปรึกษำ

ด้ำนกำรเรยีน

ด้ำนกำรสอน

เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้แก่นักศึกษำและเป็นกำร
ยกระดับมำตรฐำนผลงำนของนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อำจำรย์ผู้สอนได้พัฒนำและ
ปรับปรุงสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยโดยใช้สื่อแบบออนไลน์ผสมผสำนกับเทคนิคกำรสอนที่
เน้นควำมหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนรูปแบบและแนวคิด รวมทั้งได้ เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติกำรที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้ำงให้บัณฑิตเต็มเป่ียมไป
ด้วยควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมเป็นมืออำชีพที่ก้ำวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่ำงแท้จริง
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียงมีคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำฯ 
จ ำนวน 7 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก 2 คน มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3 คน และ
คณำจำรย์ทุกคนที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งทำงวิชำกำร วิชำชีพ กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
และกำรพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร นอกจำกนี้ ยังได้เชิญอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำเป็นอำจำรย์พิเศษ และวิทยำกร อีกทั้งยังมีกำรบูรณำกำร
ควำมรู้กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรมสู่กำรเรียนกำรสอน

ในปี 2564 มีอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 1 คน 
ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร ไพบูลย์สิน 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำโนช รักไทยเจริญ
ชีพ เข้ำร่วมกำรอบรม เรื่อง “พุทธธรรมกับกำรท ำงำนในยุค 5G” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 
2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ดร.ดำรณี ธัญญสิริ ได้เข้ำร่วมกำรอบรมเรื่อง กำรคิดสร้ำงสรรค์ คณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 พฤษภำคม 2564 (กำรอบรมด้ำนวิชำกำร) 

และ ดร.ดำรณี ธัญญสิริ ได้เข้ำร่วมอบรมเรื่อง กำรพูด กำรแสดงทำงวิทยุกระจำยเสียง
อย่ำงมืออำชีพ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564
(กำรอบรมด้ำนวิชำชีพ)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำโนช รักไทยเจริญชีพ ได้เข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำ SWS Live!
with Edgecore ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม 2564 ในหัวข้อเทคโนโลยี SDVoE กำรส่ง
ภำพและเสียงระดับ 4K/60 ผ่ำน IP และกำรเลือกใช้ Switch Edgecore ส ำหรับงำน Media 
over IP ผ่ำนทำงรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar)

ด้ำนบุคลำกร

ด้ำนกำรวิจยั

คณำจำรย์ของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง ด ำเนินกำรด้ำน
กำรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร 
และกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรและวิจัย ดังนี้

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง มีอำจำรย์ท ำงำนวิจัยที่ได้รับ 
ทุนสนับสนุนภำยในและภำยนอก ได้แก่ 

1. ดร .ดำรณี ธัญญสิริ หัวข้อเรื่อง “กำรพัฒนำกรอบแนวคิดของกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมควำมรู้ ในรูปแบบกำรสร้ำงประสบกำรณ์ดิจิทัลเหนือจินตนำกำร
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กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รำยวิชำ MC2022320 วิชำกำรผลิตรำยกำรวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง
เ ชิ ง วัฒนธร รม  โ ดยมี อ ำ จ ำ รย์  ด ร .ดำ รณี  ธัญญสิ ริ  เ ป็ น ผู้ ส อน  สั ปด ำห์ ที่  2
กำรท ำ mini project ผลิตสื่อวิทยุกระจำยเสียงให้กับชุมชน มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย 
โดยกำรน ำฐำนวิจัยจ ำนวน 2 เรื่อง มำเป็นตัวอย่ำงให้กับนักศึกษำ

- เสริมศิริ นิลด ำ . (2555). โครงกำรวิจัยผู้ฟังวิทยชุมชน (ภำคประชำชน) ในเขต
ภำคเหนือ. วำรสำรวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย. 7 (2) กรกฎำคม - ธันวำคม 2555. 

- เจริญเนตร แสงดวงแข และภัททิรำ กลิููน เลขำ . (2561). กำรประเมินรูปแบบ
และคุณภำพรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงชุมชนเทศบำล ต ำบลบำงเหรียง อ ำเภอควนเนียน 
จังหวัดสงขลำ. งำนวิจัย. มหำวิทยำลัยหำดใหญ่.

จำกนั้นอำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้นักศึกษำลงพื้นที่สัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมูลส ำหรับ
กำรจัดท ำ Mini Project โดยใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Research Based ส ำหรับ
กำรจัดท ำ Mini Project เกี่ยวกับผลิตสื่อวิทยุกระจำยเสียงให้กับชุมชน โดยให้นักศึกษำศึกษำ
ผลจำกกำรวิจัย กำรค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมคิดประเด็น และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตสื่อ 
โดยก่อนกระบวนกำรผลิตนักศึกษำลงพื้นที่ส ำรวจควำมต้องกำรกำรสื่อของชุมชน เพื่อผลิต
สื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของคนในชุมชน และหลังจำกกำรผลิตสื่อเรียบร้อยแล้ว 
มีกำรประเมินผล โดยอำศัยกระบวนกำรทำงกำรวิจัย ในกำรใช้ประโยชน์ และควำมพึงพอใจของ
คนในชุมชนอีกครั้ง เมื่อนักศึกษำได้ผลิตสื่อเรียบร้อยแล้วน ำเสนอต่ออำจำรย์ โดยให้นักศึกษำ
น ำเสนอว่ำได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวิจัยอย่ำงไร เพื่อเป็นกำรประเมินทักษะด้ำนกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลขและทักษะด้ำนกำรสื่อสำร

ผลงำนจดักำรศึกษำและผลงำนนกัศึกษำ

เพื่อส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต 
และกำรใช้พลังงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ” เป็นเงินงบประมำณ 750,000 บำท

2. อำจำรย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์กำรสร้ำงตรำสินค้ำและภำพตัวแทน
ตรำสินค้ำที่ เกี่ยวข้องกับสัญญะควำมเป็นชำยบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสังคมไทย” เป็นเงินงบประมำณ 50,000 บำท

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำโนช รักไทยเจริญชีพ หัวข้อเรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำ
ข่ำวสำรของสื่อมวลชนในสถำนกำรณ์ข่ำวปลอม (Fake News)” เป็นเงินงบประมำณ 50,000 บำท

นอกจำกนี้สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง มีอำจำรย์ได้เผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำรวิชำกำรและวิจัย ได้แก่ ดร .ดำรณี ธัญญสิริ บทควำมวิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศของผู้สูงอำยุ” ในวำรสำรกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำ
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รำยวิชำ MC 2022320 กำรผลิตรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง
เชิงวัฒนธรรม เป็นกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำที่อำศัยกำรท ำ Mini Project ให้นักศึกษำลงพื้นที่
ชุมชน เพื่อศึกษำ ส ำรวจควำมต้องกำรสื่อภำยใน และสื่อประชำสัมพันธ์ภำยนอก 
และผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อชุมชน ที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ 

1.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้ำนบำตร
2.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนวัดเทวรำช
3.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม วิถีนำงเลิ้ง 
4.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนตรอกวังหลัง
5.    โครงกำรผลิตวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้ำนบุ
6.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชน บ้ำนสำขลำ
7.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนคลองบำงหลวง
8.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้ำนบำตร
9.    โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนตลำดพลู
10.  โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้ำนครัวเหนือ
11.  โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม บ้ำนพำทยโกศล
12.  โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบำงน้ ำผึ้ง

รำยวิชำ MC 08-212-414 โครงงำนพิเศษ
ทำงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง สำขำวิชำฯ 
ได้ จัดกำร เรียนกำรสอน ในภำคกำรศึกษำที่ 
2/2563 โดยนักศึกษำได้ลงพื้นที่ศึกษำข้อมูลใน
กำรผลิตโครงงำนและปฏิบัติ โครงงำนจนเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ผลกำรด ำเนินงำนเป็นโครงกำรที่
บูรณำกำรกับกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และ
บูรณำกำรกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้

1 .  สำรคดีส่ ง เ สริ มกำรท่อ ง เที่ ย ว แล ะ
วัฒนธรรม บำงตะบูน (สวัสดีบำงตะบูน)

2. สำรคดีส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัด
จันทบุรี รำยกำร รองtravel 

3 .  ภำพยนตร์สั้ น เ รื่ อ ง  “ เ จ็ บ ต้องจบ ” 
ส่งมอบให้กับกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
เพื่อรณรงค์ให้ยุติควำมรุนแรงในครอบครัว

4. ภำพยนตร์สั้นส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จังหวัดกำญจนบุรี “ฤดูกำญ”
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รำยวิชำ MC2001309 กำรวิจัยสื่อสำรมวลชน ภำคเรียนที่ 1/2563 เป็นกำรบูรณำกำร 
กำรเรียนกำรสอนกับรำยวิชำ MC2032207 กำรออกแบบและผลิตเกม1 โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ
กำรฝึกใช้ค ำในวิชำภำษำไทย ท ำให้นักเรียนเขียนค ำ อ่ำนค ำได้ดีขึ้น





สำขำวิชำเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทฤษฎีกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีมัลติมีเดียให้สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
วำงแผน และน ำเทคนิค วิธีกำรที่ทันสมัย มำใช้ในกระบวนกำรผลิตงำนด้ำนมัลติมีเดีย โดยเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ควบคู่ไปกับกำรเป็นนักสื่อสำรมวลชน
มืออำชีพ เพื่ออ ำนวยประโยชน์แก่สังคม และด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณในวิชำชีพ

วิชำเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง ทั้งในด้ำน
ควำมรู้  ทักษะ และควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล โดยเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติ 
สร้ำงสรรค์งำนทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม มีกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) ทั้ง 6 ด้ำน โดยเน้นทักษะกำรปฏิบัติให้สอดรับตำม
มำตรฐำน มคอ .1 สำขำเทคโนโลยี และจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมสื่อมัลติมี เดีย ได้แก่ 
กำรออกแบบ คอมพิ ว เตอร์ กรำฟิก  Infographic, Motion Graphic, Sound Design, 
Animation 2D, Animation 3D, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) กำรสร้ำง 
After Effect กำรพัฒนำเกมแบบต่ำงๆ รวมถึงกำรออกแบบเว็บไซต์ และกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน ซึ่ง
สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีกำรเรียนกำรสอนตำมสมรรถนะรำยชั้นปี ดังนี้

ปีกำรศึกษำที่ 1 ศึกษำวิชำแกนหลักทำงด้ำนกำรสื่อสำร ได้แก่ หลักกำรและทฤษฎี
สื่อสำรมวลชน หลักกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ หลักกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักกำรวำรสำรสนเทศดิจิทัล เทคนิคกำรน ำเสนอ กำรถ่ำยภำพ และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศในงำนสื่อสำรมวลชน เพื่อให้มีทักษะพื้นฐำนและเรียนรู้
เนื้อหำในภำพรวมของแต่ละวิชำเอกเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจเลือกสำขำวิชำในชั้นปีที่ 2 ต่อไป

ปีกำรศึกษำที่ 2 ศึกษำพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้แก่ กำรวำดภำพองค์ประกอบ
ศิลป  กำรออกแบบเชิงสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบทำงคอมพิวเตอร์กรำฟิก กำรออกแบบเสียง 
แอนิเมชัน 2 มิติ กำรออกแบบเกม กำรออกแบบเว็บไซต์ และกฎหมำยจริยธรรมของนัก
สื่อสำรมวลชน โดยทุกรำยวิชำเน้นกำรฝึกปฏิบัติ และกำรท ำ Mini Project 

ปีกำรศึกษำที่ 3 เน้นสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ โดยมีรำยวิชำที่เน้นปฏิบัติด้วยตนเอง 
มีกำรบูรณำกำรควำมรู้ต่ำงๆ ที่เรียนมำสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ กำรออกแบบ
เกมขั้นสูง กำรออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเตรียมโครงงำนพิเศษ
ทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

ด้ำนหลกัสตูร
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ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 นักศึกษำทุกคนจะต้องปฏิบัติสหกิจศึกษำกับสถำน
ประกอบกำรเพื่อเรียนรู้และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำยวิชำชีพ และในภำคกำรศึกษำที่ 2
ต้องจัดท ำโครงงำนพิเศษทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยมีอำจำรย์และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเป็น
ที่ปรึกษำเป็นกรรมกำรสอบ รวมถึงกำรเรียนรู้กำรจัดสัมมนำ และกำรจัดนิทรรศกำรเพื่อ
เผยแพร่ผลงำนต่อสำธำรณชน

ด้ำนบุคลำกร

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำฯ จ ำนวน 7 คน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก 5 คน มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 4 คน และคณำจำรย์ทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทั้งทำงวิชำกำร วิชำชีพกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น และกำรพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร นอกจำกนี้ ยังได้เชิญอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
มำเป็นอำจำรย์พิเศษ และวิทยำกร อีกทั้งยังมีกำรบูรณำกำรควำมรู้ กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และศิลปวัฒนธรรมสู่กำรเรียนกำรสอน

ในปี 2564 มีอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำฯ ได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร .วิชชพร เทียบจัตุรัส และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .ดลพร ศรีฟ้ำ และมี
อำจำรย์ที่อยู่ระหว่ำงพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรอีก 1 คน ได้แก่ อำจำรย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์  
นอกจำกนี้อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำฯ ทุกคน ได้รับกำรพัฒนำตนเองทั้งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ได้แก่ 

อำจำรย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม เข้ำร่วมงำนสัมมนำ SWS Live เรื่องเทคโนโลยีกำรส่งภำพ
และเสียงระดับ 4K/60 ผ่ำน IP และกำรเลือกใช้ Switch Edgecore ส ำหรับงำน Media over 
IP และอบรมกำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำนด้วย Python

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เข้ำร่วม 1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนเกมส์ (Games Based Learning) จัดโดยสมำคมเครือข่ำย ควอท 
รวมกับสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 2) ร่วมชมงำน GC Circular 
Living Symposium 2020: Tomorrow Together 3) เสวนำออนไลน์ หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่ออนำคตประเทศไทย : Future Thailand และ 4) อบรม จริยธรรมกำรวิจัย จัดโดย สวทช.

อำจำรย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ เข้ำรวม 1) สัมมนำหัวข้อ “พุทธธรรมกับกำรท ำงำนในยุค 
5G” จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มทร .พระนคร 2) อบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ยุคสร้ำงสรรค์” ในรูปแบบออนไลน์ 3) อบรมหลักสูตร “กำรคิด
สร้ำงสรรค์” ในรูปแบบออนไลน์ 4) อบรมหลักสูตร “กำรคิดแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์” 
ในรูปแบบออนไลน์ และ 5) อบรมหลักสูตร“ เทคนิคกำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรรระดับชำติและระดับนำนำชำติ” ในรูปแบบออนไลน์
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สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีห้องปฏิบัติกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ 
1) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ และโปรแกรมที่ทันสมัย 

เพียงพอต่อกำรฝึกปฏิบัติทั้งโปรแกรมด้ำนกรำฟิก กำรเคลื่อนไหว 2 มิติ และกำรเคลื่อนไหว   
3 มิติ และห้องปฏิบัติกำรจับกำรเคลื่อนไหวที่จะน ำไปสู่กำรท ำ Animation 3D

2) ห้องปฏิบัติกำรวำดภำพ ที่มีหุ่นต้นแบบเพื่อใช้ในกำรฝึกวำดภำพเบื้องต้น 
3) เมำส์ปำกกำ เพื่อฝึกปฏิบัติวำดรูปลงในคอมพิวเตอร์ และงำนกรำฟิกในรูปแบบอื่นๆ

นอกจำกนั้นยังมีเครื่องพิมพ์ 3D เครื่องสแกน 3D คลีนเน็กซ์บ็อกซ์ กล้องจับควำมเคลื่อนไหว
เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติในงำนมัลติมีเดีย

4) ชุดเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพื่อฝึกปฏิบัติในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยเทคโนโลยี 
VR และกำรพัฒนำเกม VR

ด้ำนเครือ่งมอือปุกรณ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฉันทนำ ปำปัดถำ เข้ำรวมกำรอบรม 1) หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่
และควำมฉลำดทำงดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2) หลักสูตรกำรสร้ำงแฟ้มสะสมผลงำน
ด้วย New Google Site ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 3) อบรมหลักสูตร 
จิตวิทยำกำรปรึกษำส ำหรับผู้เริ่มต้น ของวิทยำลัยกำรศึกษำตลอดชีวิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(CMU School of Lifelong Education: CMU-LE) 3) อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ TDGA 
Learn D’Club : Data driven government for all หัวข้อที่ 1 กฎหมำย กฎเกณฑ์ : Data 
Governance, Data Regulation, and Data Sharing Policy ของสถำบันพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐด้ำนดิจิทัล (TDGA) และ4) อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ TDGA Learn D’Club : Data 
driven government for all หัวข้อที่ 2: กำรเปิดข้อมูล และกำรใช้ข้อมูล : Open Data and 
Use Cases ของสถำบันพัฒนำบุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัล (TDGA)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .ดลพร ศรีฟ้ำ เข้ำร่วมอบรมกำรผลิตเกม VR 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Unity และกำรออกแบบเกม 3 มิติ ด้วย Unity

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม เข้ำร่วม 1) อบรมเชิงปฎิบัติกำรกำร
เขียนโครงกำรวิจัยอย่ำงไรให้ได้ทุน สถำบันวิจัยและพัฒนำ ม .รำชภัฎเชียงใหม่ 2) ร่วมโครงกำร
ประชุมสัมมนำเครือข่ำย กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และ 3) งำนนิทรรศกำรหนังสั้นสุวรรณภูมิ 
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔
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ในปี 2564 สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้จัดนิทรรศกำร Make A Witch Exhibition 
ณ Central World ชั้น 5 craftstudio ระหว่ำงวันที่ 18-20 พฤศจิกำยน 2564 ต้ังแต่ 10.30
- 21.00 น. ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำง 2 รำยวิชำ ได้แก่ วิชำโครงงำนพิเศษมัลติมีเดีย 
และวิชำโลกทัศน์ในงำนสื่อสำรมวลชน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถจัดนิทรรศกำร 
น ำ เสนอผลงำนโครงงำนพิ เศษก่อนส ำ เร็จกำรศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมี เดีย 
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลพระนคร เพื่อเผยแพร่
ศักยภำพของนักศึกษำ พัฒนำขีดควำมสำมำรถ และกำรท ำงำนเป็นทีม นอกจำกนี้ยังเป็น
กำรส่งเสริมให้นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนจริงเพื่อน ำประสบกำรณ์ที่ได้ไปใช้ในกำรท ำงำนในอนำคต

ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน
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รำยวิชำโครงงำนพิเศษทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย บูรณำกำรกับรำยวิชำโลกทัศน์ในงำน
สื่อสำรมวลชน และรำยวิชำสัมมนำวิชำชีพงำนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส่งเสริมกำรศึกษำใน
ศตวรรษที่ 21ด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ไขปัญหำ กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น
ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัว ทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม ควำมคิดริเริ่ม
และกำรชี้น ำตนเอง ควำมเป็นผู้น ำและควำมรับผิดชอบ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทักษะชีวิตและวิชำชีพ โดยวิชำโครงงำนพิเศษทำง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เน้นกระบวนกำรพัฒนำโครงงำนเพื่อสะท้อนควำมเป็นมัลติมีเดีย ด้วยกำร
ผลิตสื่อในรูปแบบต่ำงๆ ที่น ำเสนอเนื้อหำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม รำยวิชำโลก
ทัศน์ในงำนสื่อสำรมวลชน และรำยวิชำสัมมนำทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่เน้นกระบวนกำรจัด
สัมมนำและกำรจัดนิทรรศกำรด้วยกำรน ำนักศึกษำไปศึกษำดูงำนตำมงำนนิทรรศกำรต่ำงๆ

กำรจัดสอบก้ำวหน้ำ 80% ของรำยวิชำโครงงำนพิเศษทำงเทคโนโลยีมัลติมี เดีย 
เพื่อน ำข้อเสนอแนะไปปรับแก้ โดยอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดียทุกท่ำนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรสอบ
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สำขำวิชำฯ ด ำเนินกำรสอบ Final Project ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุม AD & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มทร.พระนคร 
ได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน จำกภำควิชำชีพ มำเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำร
สอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค ำแนะน ำและองค์ควำมรู้ จำกประสบกำรณ์ตรงในสำยวิชำชีพ
เพื่อให้นักศึกษำได้น ำไปปรับปรุงและพัฒนำผลงำนให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ 

วันที่ 14 ตุลำคม 2563 กลุ่ม Info-Motion Graphic, 2D Animation, 3D Animation, 
AR, VR, Game โดยคุณปำณะ เทศนิยม กรรมกำรบริษัท กู๊ด เรนดอร์ จ ำกัด



วันที่ 15 ตุลำคม 2563 Info-Motion Graphic, 3D Animation, AR, VR, Game และ
สื่อสิ่งพิมพ์ โดยคุณธนำวัต ขันธรรม Animator, Sory ImageWorks, Canada
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วันที่ 16 ตุลำคม 2563 กลุ่ม Info-Motion Graphic, 2D Animation, กลุ่มวีดิทัศน์
สำรคดีสื่อประชำสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดย คุณทรงพล กุนอก Production and 
Technical Director บริษัท Imagine Design จ ำกัด



กำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนโครงงำนพิเศษทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดียฉบับสมบูรณ์ของ
นักศึกษำ รำยวิชำกำรเตรียมโครงงำนพิเศษทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย บูรณำกำรกับกำร
ให้บริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยก ำหนดโจทย์ส ำหรับกำรคิดหัวข้อ
โครงงำนพิเศษให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำผลงำนไปใช้ได้จริง มีหน่วยงำนรองรับ สำมำรถผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอน และสื่อส ำหรับอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และสำขำวิชำฯ ได้ เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมำเป็นกรรมกำรสอบเปิดโครงงำนพิเศษทำงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยใน
ปี 2564 ได้มีนักศึกษำท ำโครงงำนพิเศษทั้งสิ้น 34 กลุ่ม
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วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมอำจำรย์สำขำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร ฉบับปรุงปี 2565 มีน้องร่วมประชุมแบบ VDO Conference จำกญ่ีปุ่น และกำรวำง
แผนกำรสอนวิชำกำรเตรียมโครงงำนพิเศษส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 พร้อมรับกำรเปิดเทอม
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563
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วันที่ 14 ธันวำคม 2563 วิพำกษ์หลักสูตรวิชำเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ขอบคุณพี่เซ้ง 
Animator ซ่ึ ง เ ป็น บุคคลที่มีประสบกำรณ์ ในระดับนำนำชำติ บุคคลที่ เ ป็นส่ วนหนึ่ ง
ในกำรท ำคอมพิวเตอร์กรำฟิก (CG) ในภำพยนตร์สไปเดอร์แมน และพี่ก๊อก นักพัฒนำเกม
อันดับต้นๆ ในไทย ที่มำร่วมแสดงกำรวิพำกษ์และร่วมให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สำขำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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วันที่ 13 มกรำคม 2564 สอบเปิดโครงงำนพิเศษ ครั้งที่ 1 จ ำนวน 10 เรื่อง ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยเชิญคุณธนำวัต ขันธรรม (พี่เซ้ง) Animator มำเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน
กำรสอบหัวข้อโครงงำน และช่วยพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของกำรท ำโครงงำนพิเศษของ
นักศึกษำวิชำเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 สอบโครงงำนพิเศษในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษำ 
วิชำเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยคุณธนำวัต ขันธรรม (พี่เซ้ง) Animator
จำก The Monk Studios ร่วมเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก



วันที่ 29 มีนำคม 2564 ประชุมอำจำรย์ประจ ำสำขำเทคโนโลยีมัลติมีเดียหลังปิดภำค
กำรศึกษำ โดยวำงแผนกำรเรียน ตำรำงสอนภำคกำรศึกษำต่อไป และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และกำรปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2565
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้ำ ได้น ำนักศึกษำสำขำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3
ที่เรียนวิชำกำรถ่ำยภำพเพื่องำนมัลติมีเดีย ในภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 ไปเรียนกำรถ่ำยภำพ 
VR นอกสถำนที่ เพื่อศึกษำถึงหลักของกำรถ่ำยภำพ VR และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำ VR ได้จริง

คณำจำรย์ของสำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ด ำเนินกำรด้ำนกำรวิจัยที่ ได้รับทุน
สนับสนุน กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร และกำรเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรและวิจัย ดังนี้

สำขำวิชำเทคโนโลยีมีอำจำรย์ท ำงำนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภำยในและภำยนอก ได้แก่ 
ผศ .ดร .รวีพร จรูญพันธ์ เกษม และอำจำรย์สุพินดำ สุวรรณศรี รวม 1 เรื่อง เป็นเงิน
งบประมำณ 7,500,000 บำท

กำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรและวิจัย ได้แก่ ผศ .ดร.ฉันทนำ ปำปัดถำ จ ำนวน 2 
บทควำม ผศ.ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม จ ำนวน 1 บทควำม และ ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้ำ 1 บทควำม

7 ตุลำคม 2563 ผศ .ดร .ฉันทนำ ปำปัดถำ และ ดร .นุจรี บุรีรัตน์ พร้อมตัวแทน
นักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมี เดีย น ำ เสนอกำรด ำ เนินงำนของคณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน มทร.พระนคร ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยน ำเสนอในส่วนของกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกิจกำรนักศึกษำ 
กำรบริกำรวิชำกำร และกำรวิจัย และน ำเสนอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่  แล ะน ำผลงำนนั กศึ กษำชั้ น ปีที่  4 ของสำขำ วิช ำ เทค โน โลยี มั ล ติมี เ ดี ย 
ปีกำรศึกษำ 2563 อีก 3 ผลงำนที่ใช้เทคโนโลยี VR กำรเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องภำคประชำชน 
AR อนุรักษ์สถำปัตยกรรมไทย และ AR Broad Game

ด้ำนกำรวิจยัและงำนสรำ้งสรรค์
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วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 ผศ.ดร.ฉันทนำ ปำปัดถำ และอำจำรย์ดลพร ศรีฟ้ำ 
มีโอกำสได้เข้ำพบ เอกอัครรำชทูตภูฎำน ประจ ำประเทศไทย โดยน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำผลงำน 
แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ส่งต่อควำมสุข (The Gift) 3 ภำษำ ได้แก่ ไทย ภูฏำน และอังกฤษ 
ผลิตโดยนักศึกษำชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
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ใ น วั น ที่  31 มี น ำ คม  2 5 64 ผู้ ช่ ว ย ศ ำ สตร ำ จ ำ ร ย์  ด ร .ฉั น ทน ำ  ป ำ ปั ดถ ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม และอำจำรย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม น ำนักศึกษำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มำร่วมงำนและน ำเสนอผลงำนในเทศกำลภำพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยำเขตหันตรำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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คณำจำรย์ของสำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ด ำเนินกำรด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม ดังนี้

ผู้ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร .วิชชพร เทียบจตุรัส ร่วมเป็นคณะท ำงำนจัดท ำสื่อ
ประชำสมัพนัธ์เพื่อป้องกันกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศต่อสตรีและเด็ก ได้รับกำรแต่งต้ังจำกศูนย์
พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 และมินิซี่รี่ส์เรื่อง หลุด (The Leaked) ตอนที่ 1 น้องช่วยตัวเอง
เป็นมั้ย? เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 บน YouTube: หลุด · THE 
LEAKED,  Facebook Fanpage: ห ลุ ด  · THE LEAKED,  Facebook Fanpage: TICAC-
Thailand Internet Crimes Against Children, twitter: twitter.com/TheLeakedSeries, 
Instagram : theleaked.seriesph

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร . วิชชพร 
เทียบจตุรัส วิทยำกรในกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรรูปแบบออนไลน์ ในงำนวิจัยเรื่อง 
กำรสร้ำงสรรค์สมรรถนะบุคลำกรและ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวขนำดย่อมผ่ำน
กำรศึกษำ ควำมเป็นไปได้เชิงธุรกิจและกำร
บุกเบิกกำรประกอบกำรธุรกิจขนำดย่อม
สมัยใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจ พอเพียงอย่ำง
ยั่ ง ยื น :  กรณี ศึ ก ษ ำกลุ่ ม จั ง ห วั ดภ ำค
ตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด) ใน
วันที่ 15 -16 สิงหำคม 2564

ผู้ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร . วิชชพร 
เทียบจตุรัส เป็นวิทยำกร ระบบบริหำร
คดี เวอร์ชัน 11 โครงกำร “จ้ำงเหมำ
บริกำรบ ำรุงรักษำระบบรับเรื่องและ
ติดต ำมก ำร ร้ อ ง เ รี ยนกล่ ำ ว ห ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . 2564” 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุ จริต ในภำครั ฐ 
วันที่ 17-20 สิงหำคม 2564



ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฉันทนำ ปำปัดถำ ระหว่ำงวันที่ 30 สิงหำคม – 11 กันยำยน 2564
ร่วมเป็นวิทยำกรในโครงกำรผลิตและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
ในสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และดิจิทัลคอนเทนท์ จัดโดยสมำคมอี เลิร์นนิง
ประเทศไทย ร่วมกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ และส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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สำขำวชิำครเีอทีฟมีเดยีเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน วิชำเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

เป็นกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ที่มุ่งสร้ำงนักผลิตงำนข้ำมสื่อ นักเขียน นักวิจำรณ์
ผู้น ำควำมคิดทำงสื่อ (Media Influencer) บรรณำธิกำรข้ำมสื่อ ผู้สื่อข่ำว นักออกแบบสื่อ
และผู้ประกอบกำรสื่อสำรมวลชนอิสระ

ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นกำรเพิ่มสมรรถนะนักศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพกำร
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ และควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ใน 3 ด้ำน คือ 
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำ (Content) ควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อ (Production) 
และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) โดยรำยวิชำที่เปิดสอนจะปลูกฝังควำมรู้
ทั้งทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพ และทักษะชีวิตที่จ ำเป็นต้องมีในโลกยุคปัจจุบัน 
ในปีงบประมำณ 2564 สำขำวิชำฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้

- กำรวิพำกษ์หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
ปีกำรศึกษำ 2565 (ฉบับปรับปรุง) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผล
เลิศ ประธำนศูนย์วิจัยธุรกิจ และพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
ประธำนคณะเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท วอเทอร์เน็ท จ ำกัด (มหำชน) และที่ปรึกษำธุรกิจด้ำนกำร
พัฒนำกลุ่มผู้ประกอบกำร Startup, SMEs และ OTOP และคุณธนเดช กุลปิติวัน บรรณำธิกำร
บริหำรนิตยสำร BrandAge มำวิพำกษ์และให้ข้อเสนอแนะในรำยวิชำที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน
วิชำเอกครี เอทีฟมี เดียเทคโนโลยี เมื่อวันที่  23 ธันวำคม พ .ศ . 2563 ณ ห้องประชุม 
Advertising & Public Relations Presentation คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
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- กำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำเป็นวิทยำกรเพื่อให้
ค ว ำ ม รู้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ ำ  โ ด ย ใ น ร ำ ย วิ ช ำ 
MC2 0 4 2 2 0 1 แ ห ล่ ง ส ำ ร ส น เ ท ศ ท ำ ง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศำสตร์ 
ได้เชิญคุณรัตชะดำ เพ็ชรรัตน์ โปรดิวเซอร์
รำยกำรไทยบันเทิง ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม 
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) มำเป็น
วิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ “แหล่งข้อมูลกับ
งำนสื่อสำรมวลชน” ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 2 
ในวันอังคำรที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 
16.00-19.00 น. ผ่ำนแอปพลิเคชันออนไลน์ 
Google Meet
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นอกจำกนี้ ได้เชิญคุณเจนศักดิ์ แซ่อึ้ง 
ผู้สื่อข่ำว ส ำนักข่ำวอิศรำ มำเป็นวิทยำกร
บรรยำย ในหั วข้อ  “ แหล่ งข้อมูลกับงำน
สื่อสำรมวลชน” ซึ่งได้ถ่ำยทอดให้แก่นักศึกษำ
ชั้นปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 
2564 เวลำ 14.00 - 17.00 น. ผ่ำนแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ Google Meet



- กำร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน ในแวดวง วิชำชีพด้ ำน
สื่อสำรมวลชนมำเป็นคณะกรรมกำรสอบปิดโครงงำนพิเศษทำงครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย คุณจุฑำทิพ อิงวัฒนโภคำ บรรณำธิกำรบริหำร นิตยสำร Market Plus และคุณ
สุนิษำ จันทรำนนท์ Product Designer ผู้ก่อต้ัง Make Sense Studio ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1503 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
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ในภำคกำรศึกษำ 2/2563 วิชำเอก
ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ได้บูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำเอก 4 รำยวิชำที่
เปิดสอนให้นักศึกษำชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 27 คน 
ประกอบด้วย รำยวิชำ MC2042316 กำร
ออกแบบกรำฟิกเพื่อกำรเล่ำเรื่อง รำยวิชำ 
MC2042217 เทคนิคกำรล ำดับภำพและเสียง
เพื่องำนข้ำมสื่อ รำยวิชำ MC2042231 กำร
ผลิตภำพและเสียงยุคดิจิทัล 1 และ รำยวิชำ
MC2042232 กำร เล่ ำ เ รื่ อ งข้ ำมสื่ อ  โดย
มอบหมำยงำนกลุ่มให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่ได้
จำกแต่ละรำยวิชำมำประยุกต์ใช้ เพื่อจัดท ำ
โครงงำนเป็นผลงำนมิวสิควิดีโอ 1 เรื่อง ควำม
ยำวไม่น้อยกว่ำ 5 นำที แต่ไม่ เกิน 10 นำที 
ก ำ ร บู รณำก ำ รดั ง กล่ ำ ว  นั ก ศึ ก ษ ำ ไ ด้

กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงรำยวิชำ

ประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกรำยวิชำต่ำง ๆ ใน
ขั้นตอนกำรเตรียมกำรผลิต (Pre-Production)
ได้แก่ ควำมรู้ที่ได้จำกรำยวิชำ MC2042232 
กำรเล่ำเรื่องข้ำมสื่อ เพื่อก ำหนดแนวคิดของ
ผลงำน ก ำหนดวัตถุประสงค์  วิ เครำะห์
กลุ่มเป้ำหมำย วิเครำะห์เนื้อหำ และพัฒนำบท
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด นอกจำกนี้ยังมี
กำรประยุกต์ ใช้ควำมรู้ที่ ได้จำกรำยวิชำ 
MC2042231 กำรผลิตภำพและเสียงยุคดิจิทัล 1 
เพื่อจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในกำรผลิต
ผลงำน ก ำหนดผู้แสดง และจัดท ำงบประมำณ 
ส่วนขั้นตอนกำรผลิตผลงำน (Production) 
มีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ ได้จำกรำยวิชำ 
MC2042231 กำรผลิตภำพและเสียงยุคดิจิทัล 1
เพื่อด ำเนินกำรผลิตผลงำนตำมบทที่จัดท ำขึ้น
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ในภำคกำรศึกษำ 1/2564 วิชำเอกครี
เอทีฟมี เดีย เทคโนโลยี  ได้บูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำเอก 2 รำยวิชำ
ที่เปิดสอนให้นักศึกษำชั้นปีที่ 3 จ ำนวน 63 คน
ปร ะกอบด้ วย  ร ำย วิ ช ำ  MC2042218
กำรร ำยง ำน แล ะผลิ ตข่ ำ ว ใ นยุ คดิ จิ ทั ล 
และรำยวิชำ MC2042334 กำรสร้ำงและ
ออกแบบเว็บไซต์ โดยมอบหมำยงำนเดี่ยวและ
กลุ่ม ให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่ ได้จำกแต่ละ
รำยวิชำมำประยุกต์ใช้เพื่อจัดท ำส ำนักข่ำว
ออนไลน์ The Colorful ซึ่งนักศึกษำจะได้น ำ
ควำมรู้จำกรำยวิชำมำใช้ดังต่อไปนี้

MC2042218 กำรรำยงำนและผลิต
ข่ำวในยุคดิจิทัล น ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรหำข่ำว 
กำรสัมภำษณ์แหล่งข่ำว รูปแบบกำรน ำเสนอ
ข่ำวในสื่อต่ำง ๆ มำใช้ในกำรผลิตชิ้นงำนข่ำว 
ทั้งข่ำวกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
นวัตกรรม กีฬำและบันเทิง รวมถึงบทควำมที่
น่ำสนใจ

จำกขั้นตอนกำรเตรียมกำรผลิต โดยในขั้นตอนนี้  นักศึกษำจะได้บริหำรงำนต่ำง ๆ 
เช่น งำนด้ำนบุคลำกรที่อยู่ในทีมผลิต สถำนที่ที่ใช้ในกำรถ่ำยท ำผลงำน อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ใน
กำรผลิตผลงำน ทั้งอุปกรณ์ประกอบฉำกและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรถ่ำยท ำ และกำรก ำกับนักแสดง
ส ำหรับขั้นตอนหลังกำรผลิต (Post-Production) เทคนิคกำรล ำดับภำพและเสียงเพื่องำนข้ำมสื่อ
มีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้จำกรำยวิชำ MC2042217 เพื่อด ำเนินกำรล ำดับภำพ กำรใช้ภำพ
ในกำรสื่อควำมหมำย กำรปรับแต่งสีของผลงำนที่นักศึกษำผลิต และจัดท ำเสียงประกอบต่ำง ๆ 
และยังประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้จำกรำยวิชำ MC2042316กำรออกแบบกรำฟิกเพื่อกำรเล่ำเรื่อง 
โดยจัดท ำเทคนิคพิเศษต่ำง ๆ เพื่อให้ผลงำนมีควำมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสำมำรถเล่ำเรื่องได้
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้
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MC2042334 กำรสร้ำงและออกแบบ
เว็บไซต์ นักศึกษำสำมำรถออกแบบและสร้ำง
เ ว็บไซต์ที่ เหมำะสมกับกำรน ำ เสนอข่ำวใน
รูปแบบของส ำนักข่ำว รวมไปถึงสำมำรถเชื่อม
กำรเข้ำถึงจำกเว็บไซต์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์
อื่น ๆ ของส ำนักข่ำวที่พัฒนำขึ้นมำได้ 

กำรบรูณำกำรกำรเรยีนกำรสอนระหวำ่งรำยวชิำ
และกำรบรูณำกำรกำรเรยีนกำรสอนกบัศลิปวัฒนธรรม

ในภำคกำรศึกษำ 1/2564 วิชำเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ได้บูรณำกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในวิชำเอก 3 รำยวิชำ ที่ เ ปิดสอนให้นักศึกษำชั้นปีที่  2 จ ำนวน 63 คน 
ประกอบด้วย รำยวิชำ MC2042201 แหล่งสำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมศำสตร์  รำย วิชำ MC2042212 กำรออกแบบสำรเพื่ อสื่ อดิจิทัล  และรำยวิชำ 
MC2042230 หลักกำรสุนทรียศำสตร์เพื่องำนสื่อสำรมวลชน โดยมอบหมำยงำนกลุ่มให้
นักศึกษำน ำควำมรู้ที่ได้จำกแต่ละรำยวิชำมำประยุกต์ใช้เพื่อจัดท ำโครงงำนนิทรรศกำรออนไลน์ 
(Online Exhibition) ภำยใต้แนวคิดหลักของนิทรรศกำร คือ “รักษำไว้ ให้คนรุ่นต่อไป” 
ซึ่งนักศึกษำจะได้น ำควำมรู้จำกรำยวิชำมำใช้ดังต่อไปนี้

MC2042201 แหล่งสำรสนเทศทำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศำสตร์ 
ใช้ ในกำรค้นหำข้อมูลที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ
และน่ำสนใจ ส ำหรับเป็นเนื้อหำในกำรน ำเสนอ
นิทรรศกำร

MC2042212 กำรออกแบบสำรเพื่อ
สื่อดิจิทัล สำมำรถออกแบบสร้ำงสรรค์
และผลิตชิ้นงำน เพื่อน ำเสนอให้เหมำะสมกับ
เนื้อหำ ท ำให้ภำพรวมของนิทรรศกำรมีควำม
น่ ำ ส น ใ จ  ต ร ง กั บ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำย 
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MC2042230 หลักกำรสุนทรียศำสตร์เพื่องำนสื่อสำรมวลชน นักศึกษำสำมำรถสร้ำง
ควำมหมำยและสัญญะ เพื่อสร้ำงควำมงำม ควำมลึกซึ้งให้แก่ชิ้นงำน เพื่อให้ผู้ เข้ำร่วม
นิทรรศกำรสำมำรถสัมผัสได้ถึงควำมส ำคัญของสิ่งที่นักศึกษำต้องกำร “รักษำไว้ให้คนรุ่น
ต่อไป” โดยสำมำรถจัดงำนนิทรรศกำรออนไลน์ (Online Exhibition) ได้ทั้งสิ้น 8 นิทรรศกำร
ย่อย ได้แก่ นิทรรศกำรรัก(ษ)์กะเพรำ , นิทรรศกำรขนมไทยยุคใหม่ สไตล์มินิมอล , นิทรรศกำร
กำรละเล่นออนไลน์วัยทีน , นิทรรศกำรวงดนตรียุค 90 Silly Fools , นิทรรศกำร MY NAME 
EASTER , นิทรรศกำรรักษ์จะเล่น , นิทรรศกำรกำลละเล่น (ละอ่อนย้อนวัย) และนิทรรศกำร
อินทนิล...อร่อยจนลืมกลืน



กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์
สำขำวิชำครี เอทีฟมี เดียเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ (ออนไลน์ ) 

เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนเข้ำศึกษำในวิชำเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 
17 มิถุนำยน พ .ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทั้งทำง
วิชำกำร และกำรใช้ชีวิตให้นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในวิชำเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี รหัส ปคท.63 
จ ำนวน 62 คน โดยนักศึกษำได้ท ำควำมรู้จักกับอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ อีกทั้งรับค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของคณะฯ และมหำวิทยำลัยฯ และยังเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร แผนกำรเรียน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำในสำขำวิชำครีเอทีฟมีเดีย
เทคโนโลยี รวมทั้งได้ท ำควำมรู้จักกับนักศึกษำรุ่นพี่ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มำให้ค ำแนะน ำ
เพิ่มเติมในช่วงท้ำยของกำรจัดกิจกรรม
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ใ น ภ ำ ค ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  1/2564 
สำขำวิชำครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ร่วมกับ
บริษัท  อิน เทอร์ เน็ตประ เทศ ไทย จ ำกัด 
(มหำชน) สนับสนุนให้นักศึกษำได้ฝึกอบรม
เพื่ อ เ พิ่ มพู น ปร ะ ส บก ำ รณ์ วิ ช ำ ชี พกั บ
หน่วยงำนภำยนอกเพื่อรับใบประกำศนียบัตร 
ในด้ำนกำรเขียนและรำยงำนข่ำว กำรถ่ำยภำพ 
และกำรเขียนเพื่องำนสื่อสำรกำรตลำดและ
สร้ำงตรำสินค้ำ โดยเป็นกำรท ำงำนร่วมกันใน 
3 รำยวิชำ ได้ แก่  รำย วิชำ MC2042218
กำรรำยงำนและผลิตข่ำวในยุคดิจิทัล รำยวิชำ 
MC2042215 กำรถ่ำยภำพเพื่องำนข้ำมสื่อ 
แ ล ะ ร ำย วิ ช ำ  MC2042336 กำรสื่ อ ส ำ ร
กำรตลำดและตรำสินค้ำ กิจกรรมจัดขึ้นผ่ำน
ระบบออนไลน์ในวันที่ 23 กรกฎำคม พ .ศ. 
2564 และวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน

กิจกรรมวิชำกำรพบวิชำชีพ ร่วมกับบรษิทั อินเทอรเ์นต็ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)
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กิจกรรมส่งเสรมิกำรประกวดผลงำนนกัศึกษำ 
นักศึกษำสำขำวิชำครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ทีม “CLN” ประกอบด้วย นำยชำคริต เอี่ยม

สูงเนิน นำงสำวลักขณำ ศรีรัตน์ และนำงสำวณัฐฌำ ศรีเพ็ชรเจริญ ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรอบ
ที่ 2 กำรประกวดสตอรีบอร์ดผลิตไวรัลคลิปวิดีโอ โครงกำร X Campus Ads Idea Contest 
2020 จัดโดย กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จำกจ ำนวนผู้ส่งผลงำนทั้งหมด 1,100 
ทีม โดยมีอำจำรย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

นักศึกษำสำขำวิชำครี เอทีฟมี เดีย เทคโนโลยี  ทีม “แล้วแต่ดวง” ประกอบด้วย 
นำงสำววรัญญำ หนันดี นำงสำวณัฐฌำ ขุนพิลึก นำงสำวกรรณิกำร์ สุขคะตะ และนำงสำว
ณัชชำ เผดิมรอด เข้ำรอบ 50 ทีม ภำยใต้แคมเปญ “ด้วยรักจำกแม่” โครงกำร Workshop
และกำรประกวดภำพยนตร์โฆษณำนมไทย-เดนมำร์ค 60 ปี สู่ควำมยั่งยืน My Brand Love 
ของคนไทย โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรรถกำร สัตยพำณิชย์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ



“ ความร่วมมือและการแบ่งปัน
บนพื้นฐานของความหลากหลาย

สู่การเชื่อมโยงบนเครือข่าย Metaverse ”
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
2021





กองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพื่อกำรศกึษำ
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ โดยคณะอนุกรรมกำรบัญชีจ่ำยที่สอง 

ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดสรรวงเงิน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ให้แก่คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในส่วนของผู้กู้รำยเก่ำ (ต่อเนื่อง) ที่ย้ำยสถำนศึกษำ 
หรือเปลี่ยนระดับกำรศึกษำ และผู้กู้รำยใหม่ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ทุนกำรศึกษำพณชิยกำรพระนคร

ในปีกำรศึกษำ 2564 กองทุนกำรศึกษำพณิชยกำรพระนคร ได้ด ำเนินกำรจัดหำ
ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ 3 คณะ คือคณะบริหำรธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้นักศึกษำที่มีควำมประพฤติดี มีผล
กำรเรียนในระดับ 2.00 เ ป็นต้นไป แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ซ่ึงในส่วนคณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน มีนักศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ ทั้งสิ้นจ ำนวน 33 รำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
316,799 บำท (สำมแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้ำสิบเก้ำบำทถ้วน ) โดยมีรำยละเอียดตำม
ตำรำงดังต่อไปนี้
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สรุปโครงกำร/กจิกรรมพฒันำนกัศกึษำ
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ประมวลโครงกำร/กิจกรรม
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กิจรรมอบรมเชงิปฏบิัตกิำร “Create & Produce Short Film Workshop”

คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ร่วมกับ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
กรุ ง เทพมหำนคร และบริษัท  สิ งห์  คอร์ เปอ เรชั่ น  จ ำกัด จัดอบรมเชิ งปฏิ บั ติกำร 
“Create & Produce Short Film Workshop” แก่นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
และเทียบเท่ำ ซ่ึงผู้เข้ำร่วมอบรมจะได้รับควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด โดยวิทยำกร ร .ต.ต.สุทธิศักดิ์ 
มณเฑียรทอง ครูต ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน .ปทุมวัน และควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรผลิต
ภำพยนตร์สั้น ทั้งกำรเขียนบทภำพยนตร์ กำรเล่ำเรื่องด้วยภำพ กำรก ำกับภำพ กำรตัดต่อ 
กำรใช้งำนอุปกรณ์ และเทคนิคกำรถ่ำยท ำเพื่อใช้ในกำรประกวดภำพยนตร์สั้น จำกวิทยำกรมือ
อำชีพในแวดวงภำพยนตร์ ประกอบด้วย คุณกัลป  หงษ์รัตนำภรณ์ และคุณกฤษณะ เรไร 
เมื่อวันที่  27 พฤศจิกำยน 2563 ห้อง 1202 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ทั้งนี้ ผู้ เข้ำร่วมอบรมสำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้ไปสร้ำงสรรค์ผลงำนภำพยนตร์สั้นต่อต้ำนยำเสพติดส่งเข้ำร่วมกำรประกวด
ภำพยนตร์สั้น หัวข้อ “ เ ป็นหนึ่ง ไม่พึ่ งยำ” โครงกำรประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วย
พระรำชทำนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ครั้งที่ 11
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งำนตัดสนิกำรประกวดภำพยนตรส์ัน้ หัวข้อ “เป็นหนึง่ ไม่พึ่งยำ” ครั้งที่ 11 

เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ร่วมกับ ส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ำกัด จัดงำนตัดสินกำร
ประกวดภำพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยำ” โครงกำรประกวดสื่อ To Be No.1
ชิงถ้วยพระรำชทำนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ครั้งที่ 11 
จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยปีนี้มีแนวคิดของกำร
ประกวดฯ คือ New Normal Start New Life in New Word “วิถีใหม่ ผลักชีวิต ก้ำวสู่โลกที่เปลี่ยน” 
ณ ห้อง Ad&PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ซึ่งทีมที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมงำนตัดสินกำร
ประกวดฯ ทั้งสิ้น 10 ทีม ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสิน ได้แก่ คุณกัลป  หงส์
รัตนำภรณ์ ผู้ก ำกับภำพยนตร์ คุณภำคภูมิ วงษ์จินดำ ผู้ก ำกับภำพยนตร์ คุณอธิคม ศำนติ
สรร ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนงำนโฆษณำ คุณชัญญชิฏำ เจียประเสริฐ นักพำกย์มืออำชีพ 
และคุณบุญส่ง ไตรขันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ส่วนประสำนงำนพื้นที่ 
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร
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ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินปรำกฏว่ำ ทีม Mayflim โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 
คว้ำรำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนจำกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำ
พรรณวดี พร้อมรำงวัลเนื้อหำภำพยนตร์สั้นต่อต้ำนยำเสพติดยอดเยี่ยม จำกส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม 
กลุ่มสมอง โรงเรียนเจริญศิลป ศึกษำ “โพธิ์ค ำอนุสรณ์” จ.สกลนคร รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ทีม ทองดีฟิล์ม โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จ .อุตรดิตถ์ 
ส่วนรำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Newbie Theme โรงเรียนสตรีพัทลุง จ .พัทลุง และทีม AYS 
production โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ นอกจำกนี้ ยังมีรำงวัลยอดนิยม 
(Popular Vote) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ำกัด ได้แก่ ทีม ต้นกล้ำ
ทีวี ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนพังโคนวิทยำคม จ.สกลนคร
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พิธีมอบรำงวัลกำรประกวดภำพยนตร์สัน้ หัวข้อ “เปน็หนึง่ ไม่พึ่งยำ” ครั้งที่ 11 

เมื่อวันพุธที่  10 มีนำคม 2564 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรรถกำร สัตยพำณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดภำพยนตร์สั้น 
หัวข้อ “ เ ป็นหนึ่ ง  ไม่พึ่ งยำ” โครงกำรประกวดสื่อ  To Be No.1 ชิงถ้วยพระรำชทำน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ครั้งที่ 11 ให้แก่ทีมที่ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ และรำงวัลภำพยนตร์สั้นเนื้อหำต่อต้ำนยำเสพติดยอดเยี่ยม ทีม Mayfilm โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ โดยมีสมำชิกในทีมเข้ำร่วมพิธีมอบรำงวัลฯ ประกอบด้วย 
นำงสำวกัญญภำ ตู้บรรเทิง และนำยภูมิชญณัฐ มิตรธีรโรจน์ ทั้งนี้ งำนตัดสินกำรประกวดฯ 
ดังกล่ำว ได้จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่  5 มีนำคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้อง Ad&Pr
Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
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คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ ) 
หรือที่รู้จักในชื่อ 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรดูแลของกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. เป็นโครงกำรที่สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 
และพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 ต ำบล 
ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จ ำนวน 6 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบำงเขน ต ำบลบำงศรีเมือง 
ต ำบล ไทรม้ ำ  ต ำบลบำงใหญ่ ต ำบลบำงม่วง และต ำบล เสำธงหิน  จั งห วัด เพชรบุรี 
จ ำนวน 1 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบำงตะบูน

ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ได้มีกำรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนในหัวข้อต่ำงๆ ตำม
ควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่ เช่น กำรแปรรูปอำหำร , กำรตลำดดิจิทัลเพื่อธุรกิจออนไลน์ ,
กระบวนกำร และวิธีกำรสื่อสำร “ผลิตภัณฑ์” “บรรจุภัณฑ์” และ “แบรนด์” จำกชุมชนไปยัง 
“ผู้บริโภค”, กำรออกแบบตรำสินค้ำเพื่อใช้ในกำรสื่อสำรผลิตภัณฑ์ชุมชน , กำรสร้ำงเพจเพื่อ
กำรสื่อสำร และกำรขำยผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่ำน Facebook Page, กำรขำยผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ่ำนระบบออนไลน์ (Shopee และ Lazada), กำรเขียน และกำรเล่ำเรื่องรำวผ่ำนสื่อออนไลน์ 
และกำรถ่ำยภำพนิ่ง กำรถ่ำยและตัดต่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นต้น

โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(มหำวิทยำลยัสู่ต ำบล สร้ำงรำกแกว้ใหป้ระเทศ)
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ภำพโครงกำรยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรำยต ำบลแบบบรูณำกำร 
(มหำวิทยำลยัสู่ต ำบล สร้ำงรำกแกว้ใหป้ระเทศ)




