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คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เน่ืองในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
“ท่ีปรึกษาชมรมนักมวยไทยภาคใต้”

จาก นาวาอากาศเอก ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร ประธานชมรมนักมวยภาคใต้

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  โพธ์ิพฤกษานันท์  ผู้อ านวยการ

กองนิติการและอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เน่ืองในโอกาสได้รับแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบด”ี                              
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 เดือนมกราคม 2565 | หน้า 2

วันท่ี 26 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์       
(วังนางเล้ิง) หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา พร้อมด้วย       
คณะผู้บริหาร คณาจารย์  คณะท างานภาควัฒนธรรมชุมชนนางเล้ิง ร่ วม ต้อนรับ              
คณะอนุกรรมาธิการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา และคณะท างานพิจารณาศึกษา      
แนวทางขับเคล่ือนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ในวาระการประชุมสัญจร                     
คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมวังนางเล้ิง 1 อาคาร
ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร การ
ประชุมภาคเช้ามี ท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และรองประธานได้แก่ ท่านนิอาแซ  ซีอุเซ็ง และพลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย 
มีวาระส าคัญ เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การเปิดภูมิพื้นท่ี
ศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม” จากนั้นภาคบ่าย ประชุมคณะท างาน
พิจารณาศึกษาวิจัยแนวทางขับเคล่ือนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ภายใต้คณะ
อนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา ในการนี้ หน่วยงานของ มทร.พระนคร 
ประกอบด้วย คณะศิลปะศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน คณะท างานภาค
วัฒนธรรมชุมชนนนางเล้ิง ร่ วมแสดงนิทรรศการผลงานเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่
คณะกรรมาธิการดังกล่าวด้วย

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา ประชุมสัญจร พร้อมเย่ียมชม
เรือนหมอพร นิทรรศการ "ปัญญาแผ่นดิน ถิ่นนางเลิ้ง“ผลงานเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม                                   

ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และชุมชนนางเลิ้ง
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คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 17 ปี 

วันท่ี 18 มกราคม2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดจัดงาน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 17 ปี และพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีสักการะ    
พิธีถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ พิธีสงฆ์ พิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้า   
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ         
พิธีมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 และประจ าปี 
2564 และผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลดังกล่าว จ านวน 14 ท่าน หลังเสร็จ  
พิธีมอบรางวัลดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดี           
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร พร้อมด้วย ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์  
ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปะศาสตร์ ศิษยเ์ก่าและบัณฑิตใหม่สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
ศิษย์เก่า ท่ีได้รับรางวัลในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
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วันท่ี 12 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดี                 
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ     
ในการลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี เบ้ืองต้น พร้อมด้วย อาจารย์ 
ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง และอาจารย์มงคล        
ค าสุวรรณ เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
จากการรับข้อเสนอของกระทรวง ด้านทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายกเทศมนตรี เมืองเพชรบุรี 
คุณกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรี คุณปภังกรณ์ จรรยงค์ และคุณนคร 
เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดย (MOU) 
ฉบับนี้จะครอบคลุมความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กับ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในหลายมิติ โดยทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย      
สามารถใช้ (MOU) ดังกล่าวเพื่อพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือของท้ังสองหน่วยงาน ส าหรับโครงการท่ีจะด าเนินการในเบื้องต้นคือ 
โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อส่งเสริม ท้ังด้านการศึกษา และการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม และได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอข้อเสนอแนะจากทีมเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี ซึ่งจะน ามาใส่ในข้อเสนอโครงการต่อไป พร้อมกันนี้ถือโอกาส      
แสดงความยินดี และอวยพรปีใหม่ท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานไปพร้อมกัน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทาง
วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
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วันท่ี 8 มกราคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งมอบนิทานในรูปแบบออนไลน์
ส าหรับเด็กปฐมวัยแก่นางจันศรี ศรีนิล หรือ “หมอศรี” ผู้อุทิศตนเป็นนักเล่านิทานแห่งต าบลท่ามะขาม ซึ่งได้รับประกาศ
เกียรติคุณเป็นสตรีผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสตรีสากลปีพุทธศักราช 2557 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดย อาจารย์ชฎาพร 
จีนชาวนา อาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการสร้างสรรค์นิทาน
คุณธรรมนี้ ในช่ือโครงการ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน” เป็นบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยต่อยอด
งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่” ในปีงบประมาณรายได้ 2563 ซึ่งมี             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง เป็นหัวหน้าแผนงานโครงการวิจัยและสนับสนุนโครงการบริการวิชาการดังกล่าว  
ในการนี้ อาจารย์ชฎาพร จีนชาวนา หัวหน้าโครงการ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดี       
คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ภคพนธ์ ศาลาทอง หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และคณะกรรมการด าเนินการ   
ทุกท่าน นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ นางจันศรี ศรีนิล หรือ“หมอศรี” นักศึกษาท่ีร่วมกันรวบรวมและเรียบเรียงนิทานท้ังหมด        
50 เรื่อง ท าให้โครงการบริการวิชาการนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าประสงค์ของโครงการ

ศิลปศาสตร์ ส่งต่อความสขุ มอบหนังสือนิทานคุณธรรม ให้กับ นางจันศรี  ศรีนิล 
หรือ “หมอศรี” ผู้อุทิศตนเป็นนักเล่านิทานแห่งต าบลท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี
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วันท่ี 25 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ 
สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และอาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.สราทตรา
เล่งไพบูลย์ ในฐานะอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร ปวช.ของ
คณะฯเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนวิชาการ และ
งานหลักสูตร ในการประชุมครั้ง ท่ี 1/2565 วาระท่ี 6.4 เพื่อ
น า เสนอพิจารณาการ ขอ เปิดการ เรียนการสอนหลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร
พาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 2.หลักสูตรอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 3.หลักสูตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการ
โรงแรมคณะศิลปศาสตร์ มีแนวคิดจัดการเรียนการสอนปวช. เนื่องจาก
มี ศิษย์เก่าท่ีล้วนประสบความส าเร็จในด้านอาชีพ

หลักสูตร ปวช. ศิลปศาสตร์ 3 สาขา “ท่องเท่ียว-โรงแรม-ภาษาต่างประเทศ” ผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดรับสมัคร 

ในภาค 1 ปี 2565 นี้

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 เดือนมกราคม 2565

มากมาย ภายใต้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  คณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีคุณวุฒิทางวิชาการ และมาก
ด้วยประสบการณ์เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้อย่างแน่นอน ในภาค 1/2565 นี้ 
ส าหรับศิษย์เก่า และประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความสนใจส่งบุตรหลานมาเรียนต่อในระดับ ปวช. ท้ัง 3 สาขา ของคณะศิลปศาสตร์  
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) โทร. & ไอดีไลน์  0819046003
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