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 @MCT RMUTP Newsletter เป็นจดหมายข่าวที่มีวาระการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอเนื้อหาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนผลการด าเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมผลงานของ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาที่น่าสนใจ 
นอกจากเป็นการรายงานผลส าเร็จในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของคณะ นอกจากนี้ @MCT RMUTP Newsletter 
ยังเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย 

 โดยฉบับนี้ จะน าเสนอเกี่ยวกับ  MCT Activities, MCT Academic, MCT Academic Service, MCT 
Research, MCT Special Project, 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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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ
ออน ไลน์ ผ่ าน โป รแกรม  Zoom โด ย ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ มาน าเสนอการบริหารงาน 
ในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและผู้ปกครอง อีกทั้งนายก
สโมสรนักศึกษาได้น าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดทั้งชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการ 
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 

กิจกรรม  

"เพื่อนพบเพื่อน" 

 

 

 

เมื่อวันที่  30 กันยายน 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยมีการร่วมกัน
ท าความสะอาดพ้ืนที่บริ เวณต่าง  ๆ ของคณะ เพ่ือดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพของคณะ ให้ดูสะอาดตา 
น่าอยู่  

กิจกรรม "เพ่ือนพบเพ่ือน" เป็ นกิจกรรมที่ คณ ะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ท าความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพ่ีทีม
สโมสรนักศึกษา นับเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากทีมงานสโมสรนักศึกษามาช่วยดูแลกิจกรรม  
จึงท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

กิจกรรม Big Cleaning Day 

 

MCT Activities 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่

ประจ าปีการศึกษา 2565 



 

  

 

 

ฐาน 1 การใช้กล้องชนิดต่าง ๆ 

  

  

 

ฐาน 2 

 เมื่อวันที่ 20-25 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะ เพ่ือให้นักศึกษารู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  
และฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้  

 

ฐาน 3 

 

ฐาน 4 

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องพากย์เสียง 
(Sound Effect) 

ชนิดของไฟและการใช้ไฟสตูดิโอ 

  

ระบบเสียงและการใช้ไมโครโฟนแบบต่าง ๆ 
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เตรียมความพร้อม 
นักศึกษาใหม่ 

สู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต 



  

  

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปลูกจิต  

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหมชุ้มชนบ่อนไก่ 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2565 กิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ถวายสังฆทานแด่
พระสงฆ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย นาวาโทดิเรก กล้าหาญ (ข้าราชการ
บ านาญสังกัดกองทัพเรือ) จากนั้น เข้าสู่ พิ ธีการไหว้ครู  โดยมีผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งมีการมอบเกียรติบัตร 
แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีด้วย 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี 
บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายศิโรจน์  
ตุ้มโหมด นายกสโมสรนักศึกษา น าคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้ามอบเงิน 
  

  

เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทพาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส 
เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด น าโดย ดร.อรุณเดช มารัตน์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารบริษัท 
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัทพาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ 
จ ากัด การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ  
สหกิจศึกษาแก่นักศึกษา การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมนักศึกษา
ในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปลูกจิต ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ โดยเงินจ านวนนี้ได้รับ
การช่วยเหลือจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

กับ บริษัทพาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์  

แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 

 

MCT Activities 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

     

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร  

 



 

 

 

  

วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

 

 ประมวลภาพการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าแต่ละวิชาเอก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือต้อนรับ
นักศึกษาเข้าสู่วิชาเอก และให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักกับอาจารย์ประจ าแต่ละวิชาเอก ซึ่งเป็นการ สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ได้เป็นอย่างดี 

วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

  

 

6 MCT Activities 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าวิชาเอก 



  

MCT Activities 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ 
สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และบุคลากร 
เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โครงการกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส 
To Sir With Love จัดโดยสมาคมศิษย์ เก่ าพณิ ชยการพระนคร  
ณ Blu-O ชั้น 5 สยามพารากอน 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ด าเนินการสัมภาษณ์
นักศึกษาที่เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา จากกองทุนพณิชยการ
พระนคร (ทุนให้เปล่า) ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง Ad & PR 
Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมี
คณะกรรมการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์จาก 4 สาขาวิชา 
ทั้งนี้ทางคณะจะด าเนินการสรุปผลการสัมภาษณ์เพ่ือส่งให้กองทุน
พณิชยการพระนครด าเนินการพิจารณาต่อไป 

สัมภาษณ์ทุนให้เปล่า 

 

คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ 
สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย
บุคลากรของคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2565 
เพ่ื อ เป็ น ก าร เฉลิ ม พ ระ เกี ย รติ ส ม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุม D-Hall 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

โบว์ล่ิงการกุศล 

 

 
 

เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับตัวแทนจากบริษัท เซนท์ แอนด์ เซนส์ แลบอราทอรี่ จ ากัด ประกอบด้วย คุณรุจิรา  
ตระกูลยิ่งเจริญ กรรมการผู้บริหาร คุณภานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม Account Executive และคุณณิชา ลัคนาภิเศรษฐ์  

นักศึกษารับทุนการศึกษาจาก บริษัทเซนท์ แอนด์ เซนส์ แลบอราทอร่ี จ ากัด 

 

Marketing Manager ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะ  
ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จ านวน 3 ทุน นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา  
ประกอบด้วย 1. นางสาวปัณฑิรา พุ่มพวง  
       2. นางสาวภรภัทร โอภาสขจรเดช  
       3. นางสาวเบญญารัตน์ โตใหญ่ 



 

 

 

  

ส าหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.39 
จัดอยู่ในระดับดี ซึ่งได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการ
หลายประเด็น เช่น การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Ad 
& PR Presentation Room ชั้ น  3 คณ ะเทคโน โลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรรถการ สัตยพาณิ ชย์  คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 
3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 
ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ 
สวัสดิ์นะที  กรรมการ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4
การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

ผลการประเมิน 3.69 5.00 5.00 5.00 5.00

3.69

5.00 5.00 5.00 5.00

0

2.5

5

7.5

ระ
ดับ

คะ
แน

น

แผนภูมิผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และคุณนพดล ธรรมวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จ ากัด (SBCD) “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองสระบุรี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดทฤษฎีการเติบโตอย่างชาญฉลาดหรือ Smart Growth Theory ได้ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ I-NET เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบอัจฉริยะที่อ าเภอ 
แก่งคอย โดยใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดย I-NET ในการสนับสนุนให้ชุมชนได้มีการใช้เทคโนโลยี ทั้งในด้านการ
ซื้อขายออนไลน์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการความร่วมมือครั้งนี้เกิดจาก
การประสานงานของศูนย์พัฒนาการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ในการเชิญชวนบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และมีศูนย์ Data Center ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่อ าเภอแก่งคอย เข้ามา
ท างานร่วมกันในลักษณะพหุภาคี โดยมีภาคีในพ้ืนที่ ประกอบด้วยเทศบาลเมืองแก่งคอย และวิสาหกิจชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง เพ่ือตอบสนอง
แนวโน้มการขยายตัวของเมืองหรือ Urbanization 

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ เข้าประชุม
ร่วมกับ นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และ 
ร้อยโทพัชโรดม อุนสุ วรรณ  ที่ ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน 2565 โดยในที่ประชุมได้มอบหมาย 
ให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดท าโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ และผู้สูงอายุ  
ใ น 
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9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ประชุมร่วมกับสระบุรีพัฒนาเมือง และอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

พัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะ 

ในด้านการใช้สื่ อ และวิธีการสร้างเนื้อหาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสื่อสารให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
จะด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และวิทยากรในการอบรม เพ่ือร่วมยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการและผู้สูงอายุ ของทั้ง 3 อ าเภอใน จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   



 

 

  

10 MCT Academic Service 

คณะสื่อสารฯ จัดกิจกรรมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน น าโดย อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ ได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ระยะที่ 1 ณ ชุมชนฮอลลิวูด แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นกิจกรรมท าน้ ามันหอมระเหย โดยทางชุมชนและชมรม
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้กระบวนการผลิต ตลอดจนขั้นตอนการท าน้ ามันหอมระเหยที่ใช้ในบ้าน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
Refresh, Relax และ De ´leep เพ่ือพัฒนาเป็นสินค้าชุมชน วันที่สองเป็นกิจกรรมการผลิตสบู่โสมผสมทองค า  
มีสรรพคุณในการลดจุดด่างด า ลดริ้วรอยแห่งวัย ลดการอักเสบ ลดสิว ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น สดใส เน้นการผลิตแบบ 
Homemade และใช้สารสกัดที่เป็นมิตรต่อสุขภาพผิว ใช้ต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

   

     

ต.บางตะบูน จ.เพชรบุรี 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน น าโดย อาจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ 
ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นให้มีความหลากหลายและสวยงาม โดยออกแบบ
เป็นถุงชะลอม ตลับสานบรรจุถ่านโกงกาง มีคุณสมบัติในการดูดซับ 
 

 

และลดความชื้น กิจกรรมที่ 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชน ได้แก่ สบู่เหลวชาร์โคลจากถ่านไม้โกงกาง  
มีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับสารพิษ และสิ่งสกปรกที่ตกค้างจากผิว ช่วยยับยั้งการเกิดสิว และสร้างความชุ่มชื่น
ให้กับผิว การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท าให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผลิตมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีความ
ทันสมัย มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 3 อบรมการถ่ายภาพสินค้าเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางการตลาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายภาพสินค้า และตกแต่งภาพสินค้าให้มีความสวยงาม 
ดึงดูดใจผู้บริโภค และกิจกรรมที่ 4 อบรมการโพสต์ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบใหม่ด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมนี้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ถึงช่องทางการขายสินค้า
ออนไลน์ และสามารถขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 MCT Research มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

11 

 

 

 

   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย น าผลงานนักศึกษา
และผลงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 และนิทรรศการสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4 
โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วมมีดังนี้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง >> 1) ภาพยนตร์สั้น SKY และ 2) ภาพยนตร์สั้น 
Theory of Love 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย >> 1) ภาพยนตร์สั้น ใคร ๆ ก็ท ากัน 2) ผลของการเพิกเฉย (แอนิเมชัน  
2 มิติ) 3) ระบบสืบพันธุ์มนุษย์ (สื่อมัลติมีเดียอินเตอร์แรคทีฟ 2 มิติ) 4) เกม VR 3 มิติล่าวัตถุโบราณ (สารคดี 
ในรูปแบบผสมภาพเสมือน 3 มิติ) 5) การแต่งกายเครื่องโขน (สารคดีในรูปแบบผสมภาพเสมือน 3 มิติ) และ  
6) อนาคตนั้น ฉันเลือกได้ (แอนิเมชัน 2 มิติ)  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

สแกนเพ่ือรับฟัง 

เมื่อ AI วาดภาพได้ตามสั่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญให้ไปพูดคุยในรายการ RMUTP Live 
เกี่ยวกับเรื่องของกระแส AI วาดภาพว่าคืออะไร และมีผลกระทบต่อวงการมัลติมีเดียมากแค่ไหน สามารถตามไป
รับฟังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=WnpCjbPSZhU หรือสแกน QR Code เพ่ือรับฟังได้เลย 

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา ได้น าผลงานไปร่วมน าเสนอวิจัย
จ านวน 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565  
ณ Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม ดร.ดารณี  ธัญญสิริ อาจารย์สุพินดา สุว รรณศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร  
ปริญโญกุล ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย นอกจากการน าเสนอผลงานแล้ว ยังได้พบปะแลกเปลี่ยน
กับคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ พร้อมทั้งมีผลงานนวัตกรรมที่ค้นพบให้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือน าไปต่อยอดได้ 
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คณาจารย์คณะสื่อสารฯ ร่วมน าเสนอวิจัยใน  

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 12  

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 

https://www.youtube.com/watch?v=WnpCjbPSZhU


 

 

 

 

 

 

 

 

  

MCT Special Project 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

โ ค ร ง ง า น พ ิเ ศ ษ 

ผลงานจากรายวิชา 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

ชื่อโครงงานพิเศษ : สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว 
เจ้าของผลงาน : 1. นายชัยภัทร นักเป่า   
  2. นายธนวัฒน์ ภาณุวัฒน์กุล 
  3. นายปรัชญ์ สุวรรณประเสิรฐ 
  4. นายวนุเดช ยอดเสน 
  5. นายกรวิชญ์ ภูครองทุ่ง 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ 

การผลิตสารคดีในรายวิชาโครงงานฯ นักศึกษาต้องหา
ข้อมูล สัมภาษณ์ เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลมาเขียนบทและ
ถ่ายท า ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาของสารคดี 
ให้มีเนื้อหาที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยหลังจากโครงงาน
เสร็จสมบูรณ์ ได้มีการส่งมอบให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระแก้ว เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของจังหวัดสระแก้ว  

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

ชื่อโครงงานพิเศษ : การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP 
ปลาลูกเบร่ ชุมชนบ้านปากประ จังหวัดพัทลุง 
เจ้าของผลงาน : 1. นายกัณตภณ หนูห่อ 

2. นางสาววิปรัชญาพร พืบขุนทด 
3. นางสาวนฤมล จันทร์สุริยา 
4. นางสาวน้ าฝน สิทธิชัย 
5. นางสาวชาลิสา เพิ่มสันติพงศ์ 
6. นายสิรวิชญ์ สโมสร 
7. นางสาวภาวินี สาพงษ์เอ่ียม 

อาจารย์ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท 

สื่อประชาสัมพันธ์นี้ได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพัทลุง เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้  
โดยเผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage “โอทอป อบจ.พัทลุง” 
และ “กระแสข่าวพัทลุง” 
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ผลงานจากรายวิชา 

โ ค ร ง ง า น พ ิเ ศ ษ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

  

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

ชื่อโครงงานพิเศษ : Cosplay Suki 
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวสุวมินตรา วัชระสมีานันท์ 
  2. นางสาวรัตนาภรณ์ สุยะดุก 
  3. นางสาวจิรัชญา แฉล้มวารี 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์ภารวี ศรีกาญจน์ 
 

เป็นโครงการเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาและน าเสนอ
ผลงาน (Content Creator) ของกลุ่มคอสเพลย์อนิเมะ (Anime 
Cosplay) หรือ การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร ผ่านแพลตฟอร์ม 
ได้ แ ก่  Website Facebook TikTok แ ล ะ  Instagram โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งคอสเพลย์ และสามารถ
ต่อยอดสู่ธุรกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างรายได้ได้จริง 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ชื่อโครงงานพิเศษ : เกมล่าโบราณวัตถุในสภาพแวดล้อม
โบราณสถานเสมือนจริง 
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาววันทนีย์ ธนิศรทวีสนิ 
  2. นางสาวศิรประภา ภูวงศ์ 
  3. นายธนภัทร เขตร์สุพรรณ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า  
 

เป็นเกมจ าลองในรูปแบบเกมผจญภัยตามล่าหาสมบัติ 
โดยมีรูปแบบของเกมเป็นแนวผสมผสานระหว่างความแฟนตาซี
กับศิลปะโบราณวัตถุ และมีการใช้โบราณสถานมาผสมผสานกัน
ให้เข้ากับเกม รวมถึงแทรกเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ลงไปใน
เกม ท าให้ผู้เล่นนั้นได้สัมผัสกับประสบการณ์จ าลองที่เสมือนจริง 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

“Cherilon Bra Bra เพื่อสาวทุก GEN” 

MCT Learning 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ 
อาจารย์ประจ าวิชา กลยุทธ์การสร้างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก แบรนด์เชอรีล่อน บริษัทนิวซิตี้ 
(กรุงเทพฯ) จ ากัด (มหาชน) จัดท าโครงการการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “Cherilon Bra Bra เพ่ือสาวทุก GEN” ใน
รายวิชาของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและ 
 

เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
กล่าวเปิดการบรรยาย หัวข้อ “รู้จักและเข้าใจเด็ก GEN ใหม่” 
เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของคณะ 
รวมถึงผู้ที่ สนใจ ได้ เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของเด็ก 
Genneration ใหม่ สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอน  

การรับฟังปัญหา และการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ร่วมกับ 
บริษัทเนรมิตรหนัง ฟิล์ม จ ากัด ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings และ Leio  
จัดบรรยายเรื่อง "อนาคตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในยุค Disruption" 
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผลิตภาพยนตร์  
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกนกวรรณ วัชระ กรรมการผู้จัดการ และคุณภาณุ อารี 
ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัทเนรมิตรหนัง ฟิล์ม จ ากัด มาให้ความรู้ พูดคุย
แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

 

 

ประชาสัมพันธ์ (AP) ชั้นปีที่ 3 โครงการนี้ได้ด าเนินการร่วมกันระหว่างแบรนด์เชอรีล่อนกับรายวิชาดังกล่าว  
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 - 12 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับแบรนด์เชอรีล่อน โดยนักศึกษา  
ได้ผลิตชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 ชิ้นงาน ได้แก่ สื่อวิดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุเพ่ือ 
การประชาสัมพันธ์ สื่อใหม่ และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้  แบรนด์เชอรีล่อน บริษัท นิวซิตี้ 
(กรุงเทพฯ) จ ากัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์มูลค่ารวม 66,195 บาท แก่นักศึกษา  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 

คณะสื่อสารฯ จัดบรรยาย หัวข้อ  

“รู้จักและเข้าใจเดก็ GEN ใหม”่  

 

  



 

 

 

 

  

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุ กระจายเสี ยง  ร่ วมกับ  White Balance Production จั ดกิ จกรรม 
Workshop การผลิตภาพยนตร์ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ Film Blocking, 
Camera Movement Techniques, Cinematic Lighting Techniques 
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) 
ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิษณุ เล็กประทุม (CEO, Producer) คุณชาญไชย 
อภิชัย (Director of Photographer) และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
แก่นักศึกษา ทั้ งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

       

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ 
สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิด
โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565 หัวข้อ “เด็กจบใหม่ไม่ว่างงาน” ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางแก่
นักศึกษาส าหรับการท างานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคุณชาญชัย 
กายสิทธิ์ ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวเช้าช่อง JKN18 เป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ แนะน าแนวทาง และถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน 
แก่ นั ก ศึ กษ าชั้ น ปี ที่  4  ห ลั งจากที่ ได้ ฝึ กปฏิ บั ติ สห กิ จศึ กษ า 
ในสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา 
ร่วมด้วยอาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ด าเนิน
รายการ ณ  ห้อง MCT R1101 คณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ขอแสดงความยินดีกับนายทนงศักดิ์  บุญเกิด นักศึกษาชั้นปีที่  4 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร  
ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2565 ในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปี 2565 “ฉลองขวัญน้อมวันทา 
บูชาครู" จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 

นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น  

ประจ าปีการศึกษา 2565 

     
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะที่ได้รับรางวัลในการประกวด 

RMUTP AWARDS 2022 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคล
อาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ภายใต้แนวคิด  
THE CHANGE UP TO REAL ME โดยมีผลการประกวด ดังนี้  

1st MISTER RMUTP 2022    เจมส์ ถิรธรรม ชัยปัญญา 
MISS SEASON RMUTP AWARD 2022   อ้น อลินดา ทองทิพย์ 
1st MISS JUMBO QUEEN RMUTP AWARD 2022  แฮงจี้ ณัฐพล สุขเจริญ 
2nd MISS JUMBO QUEEN RMUTP AWARD 2022 มิกซ ์ปานรดา พัฒน์เกษ 

MCT @ a Glance 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ขอแสดงความยินดีกับ นายชาติชาย ถุงเงิน ผู้สื่อข่าว
อาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี เอส ศิษย์เก่าวิชา เอก
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขา
บริการสังคม/ท าคุณประโยชน์ เสียสละเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2565 

ชื่นชมศิษย์เก่า 

 



 

 

 

 

  

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้ค้นหาดาว เดือน และ MISS QUEEN ในการประกวด “MCT PARTY NICE DAY 2022” โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ โดยในปีนี้ยังได้  
รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ได้แก่  คุณธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา มทร.พระนคร คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคุณอติพงศ์ เพ็งนู Assistant Costume Designer 

โดยมีผู้เข้าประกวด จ านวน 14 คน ซึ่งผลการประกวดแต่ละประเภทมีดังนี้ 
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Q01 ขนม บารมี ศรีสร้างคอม 

B06 อ๊อฟ ธีรนัย ศรีจันทร์ 

MCT FRESHY BOY 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 B03 บูม พงศ์พัฒน์ บุญปล้อง  

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 B01 นนท์ สิทธิโชค ศรัทธา 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 B05 ซัน ยศธร ยินดีโช MCT FRESHY GIRL 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 G06 เน ธนิษฐา เฉินบ ารุง  

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 G04 เตย ธิดารัตน์ เถื่อนรอด 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 G02 เกด ร่มเกศ อ านวยผล 

 

 



 

 

 

 

  

MCT @ a Glance 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผู้ชนะการประกวด 

ตราสัญลักษณ์ (Logo) 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายณธพรรษ ทองเขาล้าน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ชนะ 
การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจ าการแข่งขัน
กีฬาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม เน้นเข้าร่วม  
ไม่เน้นเข้ารอบ และทีม Green Vision นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมี เดีย ชั้นปีที่  3 คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการ
ประกวดวิดีโอสั้นเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
หัวข้อ "เที่ยว ล่อง ส่องอดีต"  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกิจกรรมการประกวดนี้  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

Concept : 

เส้นคนก าลังวิ่ง : คนที่ก าลังวิ่งเพื่อการน าชัยชนะและความสามัคคีมาให้กับทุกสีที่เข้าร่วม  
การแข่งขันโดยลายเส้นจะมีสีในทุก ๆ สีที่ทางคณะก าหนด 

คบเพลิง : ที่น ามาใช้ร่วมกับการท าโลโก้ เนื่องจากทุกการแข่งขันก่อนเริ่มจะมีการวิ่งคบเพลิง  
รอบสนามเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่าการแข่งขันกีฬาก าลังจะเริ่มขึ้น  และในสมัยโบราณ 
มีความเชื่อว่า ไฟถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้า ดังนั้นจะเป็นการสื่อความหมายว่าเป็นการเริ่มต้น
ที่ด ี

เหรียญทอง : สื่อความหมายถึงชัยชนะและในเหรียญทองเรายังเลือกใส่เป็นตราประจ าคณะ
เพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นโดยนามคณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร์ 

ลายไทยสีทอง : สื่อถึงความเป็นไทย เนื่องจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้มีการจัด 
การสอนในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงมีความอนุรักษณ์ความเป็นไทย ดังนั้นจึงเลือกใส่ลายไทยเพิ่มลงไปให้
เกิดความโดดเด่นขึ้น 

 

 

ทีม "เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ" 

1. นายเกษมพันธุ์ ศรีเฮืองโคตร 

2. นายชาคริต มวนทนะ 

3. นายทัตติ สวนศลิป์พงษ ์

4. นายสหัสศวรรษ ศรีตระเวณ 

 

ทีม "Green vision" 

1. นายธวัชชัย สุดาจันทร ์

2. นายเดชาธร เฟื่องฟุ้ง 

3. นายเจตนิพัทธ์ สุโกมล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

ติดตามอ่าน @MCT RMUTP 
Newsletter ออนไลน์  
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