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 @MCT RMUTP Newsletter เป็นจดหมายข่าวที่มีวาระการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอเนื้อหาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสะท้อนผลการด าเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงานของฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากเป็น
การรายงานผลส าเร็จในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของคณะ นอกจากนี้ @MCT RMUTP Newsletter ยังเป็น 
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย 

 โดยฉบับนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับ MCT Activities, MCT Social Contribution, MCT Academic Service, 
MCT Cover Story, MCT Learning และ MCT @ a Glance 

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

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 

 

  

      ทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัด
กิจกรรมปีใหม่ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2565 เพ่ือให้รุ่นน้องและรุ่นพ่ีได้รู้จักกันภายใต้ชื่องาน MCT 
Colorful Party ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
ด้วยธีมงาน Colorful การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวอวยพรปีใหม่ ภายในงาน 
มีกิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนักศึกษา และน าเสนอ
คลิปวิดีโอแนะน าตัวของนักศึกษาชั้นปีที่  1 รวมถึงการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพ่ีน้องร่วมคณะ 
และร่วมลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษมากกว่า 20 รางวัล  

 

งานกิจกรรมปีใหม่ 

กิจกรรมปัจฉมินิเทศในรูปแบบออนไลน์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 เมื่ อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565 คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ใน
รูปแบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 โดย
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

 >>รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. รับฟัง
การเสวนา ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่การท างาน 
ห ลั ง ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด - 1 9 "  โ ด ย วิ ท ย า ก ร  
คุณปี เ ต อ ร์  ไ ม อ๊ อกชิ  นั ก แสด ง  แล ะ พิ ธี ก ร  
ที่มีประสบการณ์ถึง 20 ปี ในงานด้านสื่อสารมวลชน 

 >>รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. พิธี
มุทิตาจิต และกิจกรรมจากรุ่นน้องสู่รุ่นพ่ี MCT 
ภายใต้ ธีมงาน #MCTพร้อมมีหมวก 
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 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  
ครั้งที ่35 ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ซ่ึง
จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนเข้าร่วมก ากับ และดูแลความเรียบร้อย ในการ
ฝึกซ้อมย่อยฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต
ของคณะฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ
ครั้งที่ 35 ส าหรับการฝึกซ้อมย่อยนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุม D-Hall 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน ครัง้ที่ 34 และ 35 
 

 

 



 

  

MCT Activities 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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       ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แสดงเจตจ านงสุจริต และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

 

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 
12.00 น.  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ได้จัด
โ ค ร งก า ร พัฒนา บุ ค ล า ก ร คณ ะ เท ค โ น โ ล ยี
สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจากอาจารย์
อัญชลี อนันตวัฒน์ อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศ
ศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “รู้จักและเข้าใจเด็ก Gen 
ใหม”่  

 

 

 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ในยุคดิจิทัล 
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ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดุสิตศึกษา 

 

 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งมอบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดุสิตศึกษา โดยมีนายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อ านวยการเขตดุสิตเป็นผู้รับมอบ ณ ส านักงาน 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์เป็นสื่อที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชากับการ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม ประกอบด้วย 1) พอดแคสต์ ศูนย์ดุสิตศึกษา จ านวน 4 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 ชุมชนมิตตคาม 1 วิถีนักด าน้ าหาของเก่า ตอนที่ 2 ยลศาสนสถาน เล่าขานวิถีชุมชน ตอนที่ 3  
หอเก็บน้ าแฟลตโซดา ต านานการผลิตน้ าโซดาหลวง และตอนที่ 4 ลิ้มรสอาหารญวนต้นต ารับ 2) สื่อมัลติมีเดีย 
ศูนย์ดุสิตศึกษา ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ชุมชนศึกษาเขตดุสิต 3) สื่อโมชันกราฟิกส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตดุสิต สื่อโมชัน
กราฟิกด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดุสิต และ 4) พ็อกเก็ตบุ๊คส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตดุสิต 

 

 

 

 

 ส าหรับสื่ อมัลติมี เดี ย เ พ่ื อการ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ออกแบบ และ
จัดท าโดยนักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมี เดีย คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา
โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เพ่ือประชาสัมพันธ์เขตดุสิต และให้ผู้ที่
สนใจเกี่ยวกับชุมชนศึกษาในเขตดุสิต 
ได้รับรู้เรื่องราว วิถีชีวิตของคนในชุมชน
และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในเขตดุสิต 
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 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร .ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ร่วมเป็นวิทยากรสอนการสร้าง Facebook Page เพ่ือการตลาด
ออนไลน์ ให้กับอาชีพการท าขลุ่ย ชุมชนบางไส้ไก่ และชุมชนบ้านลาว ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความส าเร็จการประกอบอาชีพบนฐานภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของชุมชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านมี
ส่วนร่วมตลอดการอบรม 

 ประชุมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

  เพื่อการพัฒนาอาชีพการท าขลุ่ยอย่าง

ยั่งยืน 

    

    

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ในการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร  โ ด ย จั ด ขึ้ น ใ น วั นที่  2 4 
กุมภาพันธ์ 2565  

“เป็นการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีมี 

แบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมอาชีพ”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

     อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การ 
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คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มทร.พระนคร    

จัดเสวนาประเด็น 

“หนาวนี้  

ปักหมดุ  

@น้ าหนาว” 
 

 

   

บรรยากาศการถ่ายท าวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยว ณ อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

“แผ่นดินสูงเสียดฟ้า แหล่งป่าไม้นานาพันธุ์  

มหัศจรรย์ถ ้าใหญ่น ้าหนาว รอยเท้าสัตว์ล้านปี  

ประเพณีเผาข้าวหลาม เลื่องลือนามข้าวพญาลืมแกง” 

ค้าขวัญอ้าเภอน ้าหนาว 

ร่วมค้นหาผลิตภัณฑ์ 

เส้นทางท่องเที่ยว  

และช่องทางการสื่อสารของชุมชนน้ าหนาว 
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 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ 
สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการเสวนาประเด็น "หนาวนี้ ปักหมุด @น้ าหนาว" ร่วม
ค้นหาผลิตภัณฑ์ เส้นทางท่องเที่ยว และช่องทางการสื่อสารของ
ชุมชนน้ าหนาว โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอ าเภอราม สิงหโศภิษฐ์ 
นายอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับทีมงาน  
และผู้เข้าร่วมงานเสวนาฯ ซึ่งวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย  
ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีต าบลอัมพวา และ 
ผู้ก่อตั้งตลาดน้ ายามเย็นอัมพวา ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณจารุเชษฐ์ เรืองสุวรรณ ผู้อ านวยการ
กองติดตามและประเมินผล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 
คุณบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดบุรีรัมย์ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ท าการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างไรให้ได้รางวัล" บรรยายโดย คุณบุษราภรณ์ 
กลางพรหม รางวัลชนะเลิศการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วย
กิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 ซึ่งผู้ เข้าร่วมเสวนา และ 
รับฟังการบรรยายพิเศษ จะได้รับแนวคิด กระบวนการ วิธีการ  
ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
ประสบความส าเร็จได้ 

 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นการเสวนาประเด็น 
"RMUTP ชี้แนะ" เกี่ยวกับการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาประเด็น : หนาวนี้ 
ปักหมุด @น้ าหนาว ผู้ร่วมเสนาประกอบด้วย คุณจินตนาภรณ์ 
จิกิตศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้าน 
ต้นตาล จังหวัดสระบุรี รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท 
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และ 
อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด ร . อภิญญ์ พัทร์  กุ สิ ย า รั ง สิ ท ธิ์ ร อ งคณบดี ฝ่ ายวางแผน  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา 
ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์เมทิกา 
พ่วงแสง อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ที่ว่าการอ าเภอน้ าหนาว อ าเภอ
น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และถ่ายทอดในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 

 

 

 

 

ปักหมุด 

 

@น้ าหนาว 
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การตรวจประเมนิคณุภาพภายใน  

ระดับหลักสูตร ปกีารศึกษา 2564 

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ 
สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พร้อม
ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์
ณัฐภณ สุเมธอธิคม ประธานหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงาน  
การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และ Improvement 
Plan ปีการศึกษา 2565 การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
คณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 
ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ สวัสดิ์นที กรรมการ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.93 จัดอยู่ในระดับดี  
ซึ่งได้รับการชื่นชมหลายประเด็น เช่น อาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น ผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย การรับเข้านักศึกษา
เกินแผนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ณ ห้อง Ad & PR Presentation 
Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม 

3.93 
…………………… 

ระดับด ี

 



 

 

MCT Academic มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

11 

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
พร้ อมผู้ บ ริ ห าร  และ เจ้ าหน้ าที่ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักเรียนวิทยาลั ยอาชีวศึกษาธนบุรี  น า โดยรอง
ผู้อ านวยการสุนทรี อาจทวีกุล รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงาน และความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
เข้ าร่ วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ 
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมน าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 
ต่าง ๆ ของคณะฯ 

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกท้ัง
เพ่ือการบูรณาการในด้านการจัดเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุม  
Ad & PR Presentation Room ชั้ น  3  ค ณ ะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

 

 

 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

กับ 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาธนบุร ี

 



 

 

 

 

 

 

MCT Learning 12 

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดเสวนาในรูปแบบ
ออนไลน์ หัวข้อ "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนโลก METAVERSE” 
โครงการสร้างเยาวชนนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาจะ
ได้รับความรู้ เกี่ ยวกับ NFT ทรัพย์สินทางดิจิทัล โอกาสของ 
นักออกแบบบนโลก METAVERSE การใช้งาน Opensea และ the 
largest NFT marketplace 

 วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาได้จัดการบรรยาย
ออนไลน์ ในหัวข้อ "จรรยาบรรณสื่อ ส านึกหรือหน้าที่" โดยวิทยากร
พิเศษ คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร เจ้าของเพจ The 
Reporters เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่าน
ทาง Google Meet โดยเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายในครั้งนี้ด้วย 

 ถ้ายังไม่โดนจับก็มาปรับกันได้ เป็นหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนของโลกยุค Digital Disruption ปรับยังไงให้รอด 
โดยวิทยากรคุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ นักข่าวมืออาชีพ เจ้าของ 
Youtube : Jomquan ผู้มีจุดเริ่มต้นจากการท าข่าวทีวีสู่ออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ไม่โดนจับ 

ก็มาปรับกันได้ 
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กิจกรรมอบรม  

หัวข้อ “คนไม่ธรรมดา อาสาพารู้เขา รู้เรา เข้าใจงาน” 

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 2) 

 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมยศ มาตุ เรศ 
นักแสดง พิธีกร และผู้มีประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์
และสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งปัน
ประสบการณ์การท างานที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ซึ่งเป็น
การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง  
ณ ห้อง Ad & PR Presentation room ชั้น 3 คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร และถ่ายทอดผ่านโปรแกรม ZOOM 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วม 

 

 

  

  

 

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน กล่าวเปิดกิจกรรมอบรม หัวข้อ “คนไม่ธรรมดา อาสาพารู้เขา รู้เรา เข้าใจงาน” โครงการให้ความรู้
และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา (ระยะท่ี 2) 
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 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นิตยสาร BrandAge ได้ประกาศผลการส ารวจสุดยอดแบรนด์ครองใจ
ผู้บริ โภคแห่ งปี  โครงการ 2022 Thailand’s Most Admired Brand ณ โรงแรมพูลแมน คิ ง  เพาเวอร์  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการส ารวจครั้งนี้เป็นการท างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
นอร์ท  เชี ย ง ใหม่  ภาคใต้  ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ กื้ อกู ล  สุ นั นท เกษม อาจารย์ภ าควิ ช าการตลาด 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ภาคตะวันออก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์  
ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล และภาคกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อ านวยการศูนย์ BrandKU อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเกียรติขึ้นเวทีมอบ
ร า ง วั ล  2022 Thailand’s Most Admired Brand ใ ห้ แ ก่ 
แบรนด์ชั้นน า ร่วมกับคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธาน
กิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย และ 
คุณธนเดช กุลปิติ วั น  บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร 
BrandAge โดยมีผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์ชั้นน าต่าง ๆ 
เข้ารับรางวัลเป็นจ านวนมาก ในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ 
คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ Vice President บริษัท MG 
Sales (Thailand) จ ากัด ศิษย์ เก่าแผนกวิชาการโฆษณา 
วิทยาลัยพณิชยการพระนคร  

แสดงความยินดีกับ 

ศิษย์เก่า ผู้บริหารรถยนต์ MG ที่ได้รับรางวัล 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมส ารวจและประกาศผลสุดยอดแบรนด์ 2022 

 Thailand’s Most Admired 

Brand 
 

 

ซึ่งเป็นรากฐานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนใน
ปัจจุบันที่ได้รับรางวัล 2022 Thailand’s Most 
Admired Brand หมวดยานยนต์  ป ระ เภท
รถยนต์ไฟฟ้า 



 

 

  

MCT @ a Glance มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 15 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
ประจ าปี 2563 รางวัลนักวิจั ยดี เด่น  ด้ านการตี พิมพ์ผลงานวิจั ย 
  สาขาสังคมศาสตร์ 
  ร า ง วั ล ช ม เ ช ย  ด้ า น ก า ร อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ เ ผ ย แ พร่ 
  ศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2564 รางวัลชมเชยบุคลากรดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์ 
  และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 

 

 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ  

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์” 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
เนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ขอแสดงความยินด ี 

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร 
เทียบจตุรัส ที่ได้รับรางวัลชมเชย ด้านผู้มีสื่อการเรียนการสอน
ดีเด่น ประจ าปี 2564 
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ช่องทางการติดตามข่าวสารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เลขท่ี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร 0-2665- 3777 ต่อ 6870 - 1 
pr.mctchannel@rmutp.ac.th 

https://mct.rmutp.ac.th/ MCT Channel MCT Channel  

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ขอแสดงความยินดีกับ  
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจร ีบุรีรัตน์” 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เนื่องในโอกาสแต่งตั้ง 

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 

สาขาวิชาการออกแบบพาณิชย์ศลิป์ 
อนุสาขาวิชาออกแบบเลขศลิป ์

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความ
ยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ เรื่อง The Virtual 
Reality Multisensory Design to Therapy 
Brain Strok ใ น ง าน  International of Art, 
Design and Architecture Exhibition 2022 

Congratulations 
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