
ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564 | หน้า 1



ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564 | หน้า 2

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) 

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) อาจารย์.ดร.นิตินันท์  
ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) และในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองรองจาก
ชุมชนเล็กเช่ือมโยงสู่ชุมชนใหญ่ด้วยสื่อดิจิทัล จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดตัว แอปฯ “Go Samut Songkhram”เทคโนโลยีท่องเที่ยวเมืองรอง เชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 
“สมุทรสงคราม” 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์ อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งต้ัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ประจ าสภาองค์กรเยาวชนแห่งชาติ  3) นางสาวสลิลทิพย์ พอกพูน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่น เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “สุดยอดนักบริการด้านงานโรงแรม” โดยมี  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม คณาจารย์ในสาขาฯ คณะวิทยากร เข้าร่วมบันทึกเทปกิจกรรม โดยใช้รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
Google Classroom เพื ่อน ามาให้ความรู ้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดดอกไม้ตาม
มาตรฐานสากล การออกแบบและตกแต่งอาหารแบบสร้างสรรค์ และการผสมเครื่องด่ืมตามมาตรฐานสากล โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 คุณหัสดิน อยู่กลุด และคุณ
พิชิตพล แก้วชู (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร และเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดดอกไม้
ร้านหัสดิน ) กิจกรรมที่ 2 ดร.วรพล อิทธิคเณศร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบและออกแบบอาหาร ) กิจกรรมที่ 3 
คุณธาดา แสงก าพลี และ คุณธนโชติ โลหะนิมิต (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร และ
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและผสมเครื่องด่ืม ) 

ศิลปศาสตร์  ราชมงคลพระนคร จัด "วิชาการออนไลน์ : สุดยอดนักบริการด้านงานโรงแรม"  
ระดมศิษย์เก่ามืออาชีพ ให้ความรู้แก่นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.อ านาจ เอี่ ยมส าอางค์ คณบดี                  
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลป
ศาสตร์ โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสิริ  วิชิรานนท์ และ 
อาจารย์ ดร.สุวรรณา  เข็มแดง หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุม
ในเรื่องของการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บุคลากรสายสนับสนุนต้อง work from home 
นั้น ในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอาง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ (วังนางเล้ิง) ได้รับฟังปัญหาของ   
แต่ละงาน เสนอแนะในเรื่องการท างาน ของแต่ละฝ่าย พร้อมท้ังเน้นย้ าการท างานในช่วง Work from home ให้มีประสิทธิภาพ 
และพร้อมปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์        
( วังนางเล้ิง ) มทร.พระนคร



งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
แบบออนไลน์ ในหัวข้อ “ประยุกต์ใช้ Wordsift เพื่อการสอนค าศัพท์และ
ภาษาอังกฤษ”โดยเปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา คลิป
การให้ความรู้  หัวข้อ“ประยุกต์ใช้ Wordsift เพื่อการสอนค าศัพท์และ
ภาษาอังกฤษ” โดยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดไม่มีหมดอายุ 
1. การประยุกต์ใช้ Wordsift เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ EP.1 

โดย อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์
2. การประยุกต์ใช้ Wordsiftเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ EP.2

โดย อาจารย์ ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ป .โท - ป.เอก และคณาจารย์            
ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร      
ศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ผลงาน สร้างสรรค์วงวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร ได้จัดท าวารสารวิจัยและพัฒนา 
ภายใต้ช่ือ "ศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง ) มทร .พระนคร วัตถุประสงค์เพื่อเป็น      
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
การโรงแรม การท่องเท่ียว วัฒนธรรม ภาษาและการส่ือสาร การศึกษา หรือสาขา
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีก าหนดการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ
• ฉบับท่ี 1 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ของทุกปี
• ฉบับท่ี 2 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี
หรือ สอบถามเพิ่ ม เ ติม ไ ด้ ท่ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิ จัย ไอ ดีไลน์ 
yutthapoom.s5335
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งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแบบออนไลน์ (แบบให้เปล่า) 
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ โดยคณะฯ เปิดการ
ให้บริการวิชาการแบบออนไลน์ ในหัวข้อ การน าเสนอด้วยภาพ โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
“Google Data Studio” ใช้โปรแกรม Google Meet เปิดให้บริการ เมื่อวันท่ี 17 
สิงหาคม 2564 อบรมปฏิบัติการใหค้วามรู้ ในหัวข้อ การน าเสนอด้วยภาพโดยใช้
ซอฟต์แวร์ “GoogleData Studio” ผ่าน Google Meet โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ 
Dashboard เป็นการน าข้อมูลมาสร้างมูลค่า ในรูปแบบภาพกราฟ อย่างเช่น 
Excel หรืออื่น  ๆปัจจุบันซอฟต์แวร์ส าหรับการสร้าง Dashboard มีอยู่มากมาย


