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เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    
อาจารย์ ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาไทยประยุกต์ พร้อมคณาจารย์ จากสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 3     
ได้มาจัดกิจกรรมปันสุข บริจาคส่ิงของท่ีจ าเป็น อาหารแห้ง และไข่ไก่ ให้แก่ชุมชนนางเล้ิง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ
การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โอกาสนี้ ได้รับการสนับสนุน      
จาก สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 3 และ ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 ประธานศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 
ดุษฎบัีณทิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ได้มอบผ้าไหมยกดอกล าพูน สอดด้ินทอง 
ให้แก่ผู้บริหาร และคณาจารย์วิชาภาษาไทยประยุกต์ ในฐานะศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ส าหรับ สโมสรซอนต้า 
กรุงเทพ 3 ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานท่ีแน่วแน่ว่า “การใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนในสังคมท่ีด้อยโอกาส 
ด้วยการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือทุกๆ ด้านของสังคม ด้วยความเสียสละ เอื้อเฟื้อ ให้เกียรติ และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน” 
จึงเป็นท่ีมาส าคัญของการจัดกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อสังคมในครั้งนี้

ศิลปศาสตร์ ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 จัดกิจกรรมปันสุข

ผศ.ดร.อ านาจ  เอ่ียมส าอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) 

ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์  
นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3
ประธานศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป มาฟุต ฟิต ฟอ ไฟ 🗣ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเจมส์ ตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2564
ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2565 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) เวลา 13.00-16.00 น. ☎️ สอบถามเพิ่มเติม สถาบันภาษา 02 665 3777 ต่อ 6056
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เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร น าโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพและการ
ยกระดับขีดความสามารถแรงงาน (MOU) กับสมาคมส่งเสริม
ทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 
ภายใต้การน าลงนามโดย คุณพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์คจ ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องประชุมโรงแรมโมริโนะ ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 1    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิต
บัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาชีพและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จับมือเครื่อข่ายสถานประกอบการนิคมอุตสากรรมปิ่นทอง             
พร้อมร่วมมือพัฒนาทักษะแรงงาน มาตรฐานอาชีพ และผลักดันการฝึกประสบการณ์                        

ในสถานประกอบการเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏบิัติ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) 
อาจารย์อารีย์รัตน์ บริบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์รตริัตน์ กุญแจทอง และอาจารย์ชวิศา
กันกา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมน าเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี พร้อมน าเสนอโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรอบรม
ระยะส้ันทางภาษา (อังกฤษและจีน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและมาตรฐานแรงงานในเครือข่าย
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 1 รวมถึงความร่วมมือกับสถานประกอบการดังกล่าวในการน า
นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์เข้าฝึกงานในโอกาสต่อไป ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ
จากเครือข่ายสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นอย่างดี

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิม.3 วุฒิปวช. และวุฒิปวส. รอบโควตา 2 และ รอบรับตรง 1
วันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพ่ิมเติม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02 665 3777 ต่อ 6636
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เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดต้ังหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ครั้งท่ี 1/2654 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายต่าง ๆ 
ร่วมรับฟังแนวทางการจัดหลักสูตร จาก คุณรุ่งฤดี ตรงต่อศักด์ิ และ คุณอรอนงค์ งามวิไล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จาก
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณวรรธนสกล รักปทุม กรรมการหน่วยพัฒนา
อาชีพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กรรมการฝ่ายบริการวิชาการและสังคม บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท
จ ากัด และ คุณภรัณยู ฉายดิลก 

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งหลักสูตร ปวช. ครั้งท่ี 1  
ผลักดันเปิด 3 สาขา สนองนโยบายด้านการพัฒนาวิชาชีพและรองรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

“คณะศิลปศาสตร์ เร่งผลักดันการจัดต้ังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการท่องเท่ียว สาขาการโรงแรม 
และสาขาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น) โดยแต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินงานแต่ละสาขาวิชา เพื่อเร่งผลักดันให้สามารถรับนักศึกษา
ใหม่ได้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ท้ังนี้มอบหมายใหอ้าจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ เป็นผู้ประสานงานโครงการ" 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าว

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ประเภท
ดิจิทัลและพณิชยกรรม หลักสูตรแรกของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมแนะน าแนวทางการจัดต้ังหลักสูตร ปวช.คณะศิลปศาสตร์ 
มทร.พระนคร ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการดังกล่าว
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เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดี         
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติ            
เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Reskill & Upskill in New
NormalWorld “พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ ปรับตัวอย่างไรกับโลกท่ีเปล่ียนไป” 
จัดโดย สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม
การท างาน ในอนาคตอันใกล้ภายใต้การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรือท่ีเรียกว่าการก้าวเข้าสู่วิถีใหม่ “New Normal” โดยเน้น เรื่องการพัฒนาทักษะใหม่  ๆ         
การใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างทัศนคติเชิงบวกและ
การปรับตัว การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการปรับตัว ในการประเมินศักยภาพ
ตนเองและพร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เสมอ กิจกรรมดังกล่าวก าหนดจัดขึ้น

สาขาภาษาอังกฤษฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  Reskill & Upskill in New Normal World 

เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดต้ังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งท่ี 
2/2654 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีสราทตรา  เล่งไพบูลย์ ประธาน
จัดหลักสูตร ปวช. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน และเจ้าหน้าท่ีงานการเงิน เพื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร               
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ัง 3 หลักสูตร ได้แก่  1.สาขาการท่องเท่ียว 2.สาขาการโรงแรม 
3.สาขาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น) โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญ คุณรุ่งฤดี ตรงต่อศักด์ิ และ คุณอรอนงค์ งามวิไล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ แนะน าแนวทางการจัดต้ังหลักสูตร ปวช.คณะศิลปศาสตร์            
มทร.พระนคร ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการดังกล่าว

ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งหลักสูตร ปวช. ครั้งท่ี 2 ผลักดัน เปิด 3 สาขา 
สนองนโยบายด้านการพัฒนาวิชาชีพและรองรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ในระหว่าง วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 
ผ่านโปรแกรม google meet โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสาขา
อาชีพ รวมถึงศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลมาร่วม
เสวนาในครั้งนี้ด้วย
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เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง)  
พร้อมคณะทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะ ในเส้นทาง
การท่องเท่ียวเชิงอาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แผนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากของจังหวัดท่องเท่ียวเมืองรอง ได้น าทีม
ผู้ทรงคุณวุฒิของ วช.ทีมประชาสัมพันธ์ ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
และทีมส่ือมวลชน เข้าร่วมเก็บข้อมูลวิจัยและน าเสนอมุมมองท่องเท่ียว
ชุมชน ในเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางวิจัย
ท่องเท่ียว เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี AR CODE และ AR Application 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองสมุทรสงคราม ภายในกิจกรรมวิจัย

มทร.พระนคร เดินหน้า “ระบบเทคโนโลยไีกด์อัจฉริยะ 
และระบบ AR” ในเส้นทางการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารขานรบั

นโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง จ.สมุทรสงคราม

ประกอบไปด้วย การน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ โดยความร่วมมือจาก หัวหน้าชุมชน ได้แก่ 
คุณถิรดา เอกแก้วน าชัย หรือคุณป้าเล็ก มาถ่ายทอดเรื่องราวของมะพร้าวกับวิถีชีวิตคนเมืองแม่กลอง ภายในชุมชนมีกิจกรรมต่างๆ
ประกอบไปด้วย สาธิตการท าผ้ามัดย้อมจากสีของกาบมะพร้าวตามธรรมชาติ การสาธิตการท าเครื่องจักสานจากทางมะพร้าว 
การสาธิตการท าผัดไท โดยมีส่วนผสมของน้ าตาลมะพร้าว ตลอดจนการท าขนมไทยจากน้ าตาลมะพร้าวและมะพร้าวอ่อน 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากส่ือมวชชนเป็นอย่างมาก และกิจกรรมสาธิตภายในชุมชนต่างๆ ยังเป็นส่วน
หนึ่งของข้อมูลท่ีทางทีมวิจัยจะน าไปลงระบบเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะ ตามเป้าหมายผลผลิตของงานวิจัยต่อไป

งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)
จัดกิจกรรม KM Sharing Day แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KM Sharing Day ครั้งท่ี 1” เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์
ทุกท่านท่ีสนใจอยากเข้าร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ปัญหาท่ีพบเจอในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ น าเสนอประเด็นปัญหา ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเวที
ให้คณาจารย์ บอกเล่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หาแนวทางและ
แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นการเสวนาออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีอาจารย์สนใจเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้     
เป็นจ านวนมาก ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร
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ทีมคลองกระแชง ดันข้ันตอนสุดท้าย จัดเวอร์คช็อปร่วมกับชุมชน และส ารวจยืนยันเส้นทางท่องเที่ยว 
: เส้นทางท่องเที่ยวคลองกระแชง เพื่อเตรียม ปิดจ๊อบ โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน้าโครงการ U2Tต าบลต้น
มะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี ได้น าทีมคณะท างานคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นท่ีจัดกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส ารวจเส้นทางท่องเท่ียวและจัดท า
เส้นทางท่องเท่ียวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ต าบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว    
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2564 ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรม            
และให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดท าเส้นทางท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวชุมชน โดยท่านวิทยากร 
อาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร และอาจารย์ปภาดา สืบพลาย นอกจากนี้ยังมีการส ารวจลงพื้นท่ี
กิจกรรมชุมชน ในฐานต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้วิถีชุมชนคนเมืองเพชร      
ณ ต าบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ วัดหนองควง บ้านเพื่อนศิลป์ดินไอเดีย แหล่งเรียนรู้
วิธีการท าเครื่องปั้นดินเผา บ้านคุณป้าเล็กขนมตาลโตนดทอดโบราณ ลูกตาลลอยแก้ว ศาลคุณพ่อ
มะขามโพรง และบ้านโขน ศ.ศรัญญู จากกิจกรรมดังกล่าว วิทยากร คณาจารย์ และทีมชุมชน                
ได้สร้างสรรค์ก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวตัวอย่างจ านวน 1 เส้นทาง และปิดท้ายกิจกรรม               
ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนการปัญหาต่างๆ ในการท างานท่ีผ่านมาของโครงการต าบลต้น
มะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี 

U2T มหาวิทยาลัยสู่ต าบล โครงการต าบลต้นมะพร้าว โดยคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ทีมต าบลคลองกระแชง ดันขั้นตอนสุดท้าย จัดเวิร์คช็อปร่วมกับชุมชน และส ารวจ
ยืนยันเส้นทางท่องเท่ียวก่อนโชว์ศักยภาพ จัดท า"แอพลิเคช่ัน : เส้นทางท่องเท่ียว 
คลองกระแชง“เพื่อเตรียมปิดจ๊อบ โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย พร้อมน าเสนอ         
ผลงานของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่กระทรวง                 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้ 
และสร้างอาชีพ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ให้กับชุมชนต าบลคลองกระแชง 
จังหวัดเพชรบุรี ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ตลอดปี 2564 ท่ีผ่านมา ระหว่าง
วันท่ี 4-7 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.นเรศ กันธะวงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีสราทตรา  เล่งไพบูลย์

ประธานจัดตั้งหลักสูตร ปวช. และนางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ เดินทางลงพื้นดังกล่าว เพื่อยืนยันเส้นทางการท่องเท่ียวคลองกระแชง 
ก่อนท า Workshop ร่วมกับทีมงานท้ัง 18 คน อันได้แก่ ภาคประชาชน ภาคบัณฑิตจบใหม่ และภาคนักศึกษาปัจจุบัน โดยร่วมกัน
ระดมสมองให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจัดท าเป็นแอพพลิเคช่ันเส้นทาง
ท่องเท่ียวคลองกระแชง หลังจากผลักดันสินค้า OTOP ป้ันดินให้ดัง นกหวีด-เต่าหวีด ปั้นหม้อตาลโตนด และ วุ้นสวนดอกไม้
คลองกระแชง เพื่อเป็นสินค้าขึ้นช่ือให้กับชุมชนของคนคลองกระแชงไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ท่ีผ่านมา
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คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม "การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน
เกี่ยวกับการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปน้ ามันมะพร้าว 
เป็นน้ ามันเหลือง พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เมื่อวันที 8 -12 พฤศจิกายน 
2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้อ านวยการกองนิติการ มทร.พระนคร ในฐานะหัวหน้าโครงการ 1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย : ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะท างาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ 
กุณฑลบุตร คุณวัลลภา ฟักประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคูรัด
และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี และคณะทีมงาน ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาเรียนรู้
กับประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก สมาชิกกลุ่มสมาพันธ์นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ชุมชน ร่วมสังเกตุการณ์และร่วมพัฒนาส้ินค้าชุมชนสู่ความยั่งยืนในอนาคต  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1) การแปรรูปน ามันมะพร้าว 
ผสมสมุนไพร อาทิไพร ขมิ้น การบูร พิมเสน เมททอล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร และคุณละออ พฤกษากร
คุณอัชฌา รู้ดี หมอพื้นบ้าน ท่ีมีความรู้เรื่องสมุนไพร มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 2) การแปรรูปน้ ามันมะรุม 
โดยน าเม็ดมะรุม งาด า และสมุนไพรอื่นๆ ท่ีมีสรรพคุณด้านแก้ปวด ปวดเมื่อย เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ 
และคุณบุญยิ่ง แพรงาม เป็นผู้ร่วมเสวนาด้วย

ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ การแปรรปูน้ ามันมะพร้าวเป็นน้ ามันเหลือง 
พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร ์พัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอาง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) อาจารย์        
ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์เมทิกา พ่วงแสง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและระดม
ความคิดในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ (พื้นท่ีต าบลไร่เก่า) อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์        
ในหัวข้อ “การสร้างผู้น าเท่ียวชุมชนในพื้นท่ีเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ” 
และ “การพัฒนาเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชนแบบส่วนร่วมของพื้นท่ีให้สอดคล้อง กับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ” ณ ท่ีว่าการอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือนพฤศจิกายน 2564 | หน้า 9 

ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์

ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ                                      
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
(วังนางเล้ิง) พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และอาจารย์ ดร.นเรศ 
กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายใต้การประสานงานของ คุณสมชาย ธนกุสุมาลย์   
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและท่ีปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม น าผู้บริหาร 
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ถึงแนวทาง
การจัดต้ัง ศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน
ไทยท่ัวประเทศท่ีมีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ
ในการแลกเปล่ียน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติท่ัวโลกโดยคณะศิลป
ศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการการฝึกซ้อม ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ทางภาษา ให้กับเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ และเป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่มของเยาวชนท้ังของ
มหาวิทยาลัยและเยาวชนไทยจากท่ัวประเทศ ตลอดจนผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ท้ังนี้ การ
หารือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีงดงามสู่การสร้างเวทีด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติให้กับ
เยาวชนไทยภายใต้ ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) ร่วมกับกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์ประสานงาน วัฒนธรรม ชุมชนนางเล้ิง

เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา ตรงกับ“วันลอยกระทง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดี    
คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร .นเรศ กันธะวงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการ อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ 
ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา น าทีม“พระนครแทรเวล” จัดทริปท่องเท่ียวเมืองน่าน พร้อมจัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดใหญ่น าเสนออัตลักษณ์เมืองแห่งมรดกวัฒนธรรมเก่าแก่นับร้อยปี และน าทัวร์สถานท่ีส าคัญในเมือง
น่าน สร้างความประทับใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้เข้าร่วม
การประชุมวิชาการ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี 44 (EECON44) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพ          
ณ จังหวัดน่าน

พระนครแทรเวล จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง จัดทริปท่องเท่ียวลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย       
ให้กับการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ี มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดน่าน



ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดกิจกรรมท ากระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 
(วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อปลูกฝัง
ประเพณีอันดีงามให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ และถือปฏิบัติต่อไป ณ ห้อง LA 102 อาคารปฏิบัติการ
การโรงแรมและการท่องเท่ียว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม    
การท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติ ท่ีสามารถย่อยสลายง่าย ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เนื่อง ใน
วันประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2564 

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการด าเนินงาน                   
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 29th International Conference on Computers in Education (ICCE 2021) ให้
จัดแสดงโชว์วัฒนธรรม ชุด "ฟ้อนโคมค า" จากชมรมศิลปการแสดง มทร.พระนคร  แบบออนไลน์ ในงานพิธีเปิดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ" จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันท่ี 22-27 พฤศจิกายน 2564

ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร  น าชมรมศิลปการแสดง โชว์วัฒนธรรมโกอินเตอร์ แบบออนไลน์
ในงานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ...จากการแสดงชุด "ฟ้อนโคมค า"
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอาง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ ในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ เตรียมความพร้อมใน
การเปิดหลักสูตร ระดับ ปวช. ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน และผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น (ปวช.) 
ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ มีฐานรากส าคัญท่ีเติบโตมาจากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร ซึ่งมีช่ือเสียงในระดับต้นๆ ของประเทศไทย 
เช่ือมั่นว่าศักยภาพท่ีคณะฯ มีจะสามารถผลิตนักศึกษาในระดับ ปวช. ท่ีมีคุณภาพ เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ให้กับสถานประกอบการในอนาคต และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของคณะศิลปะศาสตร์ มทร.พระนคร ซึ่ง  
คณะฯ เรามีสาขาวิชาชีพรองรับกับผู้จบการศึกษาในระดับปวช. คือ สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล และสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดี         
ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเสริมว่า "พณิชยการพระนคร คือ สถาบันการศึกษาเก่าแก่ ท่ีมีอายุยาวนานกว่า 120 ปี เราผลิตบุคลากร
เพื่อตอบโจทย์ให้กับสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับเสียงตอบรับจากทุกหน่วยงาน และช่ืนชมในคุณสมบัติ 
ความสามารถของผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช. จากพณิชยการพระนคร ดังนั้น การทบทวนเพื่อกลับมาเปิดการเรียนการสอน           
ในระดับ ปวช. ดังกล่าว นอกจากจะตอบโจทย์สังคมและประเทศได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างช่ือเสียง สร้างตัวป้อนส าคัญ        
ในการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในอนาคตต่อไปอีกด้วย"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร โทร. & ไอดีไลน์ 081 904 6003 
หรือ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สราทตรา เล่งไพบูลย์ ประธานโครงการจัดต้ังหลักสูตร ระดับ ปวช. โทร. & ไอดีไลน์ 095 741 9288


