
ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | หน้า 1 

ผู้สนใจมีความประสงค์สมัครเรียนที่ RMUTP สมัครได้ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน เปิดรับสมัคร 24 ชั่วโมง 
ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th โทรสอบถาม 0 26653777 ต่อ 6636 One Stop Service 

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยิ นดี กั บ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .ณรงค์                    
โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองนิติการ 
อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล 
“สาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประจ าปี 2565” ผลิตภัณฑ์   
น  ามันมะรุม1998 ผลงานวิจัยงบรายได้ประมาณประจ าปี 
2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมี ดร.ทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มทร.พระนคร ได้รับแต่งตั ง
จากส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้เป็น 
“ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ” ด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายในการขับเคล่ือน งานมรดกภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยมีท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ประกอบด้วย
1. พระพิพัฒน์วราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
2. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  สมาชิกวุฒิสภา
3. คุณสมชาย  ธนกุสุมาลย์  ท่ีปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒธรรม

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง  
อาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสท่ีได้รับการเลือกเป็น 
“หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ในวาระท่ี 2 คณะศิลปศาสตร์ 
มทร.พระนคร

http://www.rmutp.ac.th/
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร .ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วย
คณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดและปิด“การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย”ครั งท่ี 6 โดยการจัดงานในครั งนี  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิด     
การแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร .ณรงค์ศักด์ิ ธรรมโชติ         
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีปิด วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2565 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์       
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 11 หน่วยงาน

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมพิธีเปิด – ปิด                                                                       
การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย 4 ประเภทกิจกรรม 6 รายการแข่งขัน คณะศิลปศาสตร์         
มทร.พระนคร ได้ ส่งนักศึกษาเข้าร่ วมการแข่งหลายรายการ และได้รับรางวัล ดังนี                                                  
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายพฤทธพล อินทะฐา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ควบคุมการฝึกสอนโดย อาจารย์นิสิต  
ค าพิกุล และอาจารย์นุชนาฎ  สายทอง
2. รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวรุจจิรา  ไชยสนธิ์  
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ควบคุมการฝึกสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภาวิณี อุ่นวัฒนา และ อาจารย์เจนตา แก้วลาย 
ตลอดการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 6 
ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร อ านวยความ
สะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ในครั งนี  

นายพฤทธพล อินทะฐา
นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ                            
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1                                

การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 

นางสาวรุจจิรา  ไชยสนธ์ิ                                   
นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ 

คว้ารางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2

ผู้สนใจสมัครเรียนคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) เปิดรับสมัคร 24 ชั่วโมง คลิกเลย www.rmutp.ac.th

http://www.rmutp.ac.th/
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วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่ วม
“การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคล        
แห่ งประเทศไทย” ครั งท่ี  6 (รูปแบบออนไลน์ ) โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน เป็นเจ้าภาพ         
การจัดงานในครั งนี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีพัฒนา
นักศึกษาด้านวิ ชาการ และวิชาชีพสายศิลปศาสตร์         
และอุตสาหกรรมการบริการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
สากล ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลทั ง  9 แห่ ง ให้ เป็ น ท่ี ยอมรั บ              
ของสายอาชีพและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมการแข่งขัน
ประกอบด้วย 4 ประเภทกิจกรรม 6 รายการแข่งขัน ได้แก่ 
การแข่งขันการอ่ านข่าวภาษาอั งกฤษ การแข่งขัน            
การร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันการอ่านออกเสียง
ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านข่าวภาษาจีน การแข่งขัน
ทักษะด้านมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) และ       
การแข่งขันการน าเสนอรายการน าเท่ียว โดย คณะศิลปศาสตร์ 
มทร.พระนคร ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่ง หลายรายการ 
และได้รับรางวัลดังนี 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 6

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายพฤทธพล อินทะฐา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ             
เพื่อการส่ือสารสากล ควบคุมการฝึกสอนโดย อาจารย์นิสิต  ค าพิกุล และอาจารย์นุชนาฎ  สายทอง
2. รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวรุจจิรา  ไชยสนธิ์  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
เพื่ อการส่ือสารสากล ควบคุมการฝึกสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาวิ ณี อุ่ นวัฒนา และ อาจารย์ เจนตา แก้วลาย 
ตลอดการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 6 ได้รับความอนุเคราะห์                    
จาก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร อ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าร่วม         
การแข่งขันออนไลน์ในครั งนี  
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วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณวรรณโณ ฟองสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักจัดหารายได้ มทร .พระนคร พร้อมด้วย ผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสาธารณชน ประกาศเจตจ านงสุจริต จะปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ยึดติดกับต าแหน่ง ลาภยศ 
สรรเสริญ ปฏิบัติงานด้วยการเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความส านึกและตระหนักในความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานท่ีมีต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นส าคัญ ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเสมอภาคในการ
บริหารงาน กิจกรรมจัดขึ น ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มทร.พระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมประกาศเจตจ านงสุจริต โปร่งใส
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วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดี      
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน     
ในพิธีเปิดโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าว
รายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั งนี  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์             
การฝึกสหกิจศึกษา ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ น
ระหว่างวันท่ี 24–25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้อง     
กับนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยกิจกรรม      
จะแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรม ระหว่างตัวแทนสถานประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณทวิช สมศรี 
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม Centara Watergate Pavillion Hotel
Bangkok ตัวแทนอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ทองค า และอาจารย์ทิพย์กนก  
เวียงค า รอบบ่ายเป็นการเสวนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ของสาขาวิชาการท่องเท่ียว ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก คุณวรัญญาณ์ ศรีวงศ์ษา มัคคุเทศก์อิสระ และเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 
(วังนางเลิ ง) มทร.พระนคร รุ่นท่ี 1 ตัวแทนอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พัดยศ  เพชรวงษ์ 
ร่วมพูดคุยแลกปัญหา และอุปสรรคอันเกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ศิลปศาสตร์ จัดโครงการ เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้สหกิจศึกษา 64

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการเสวนา แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
การฝึกสหกิจศึกษาจากตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
และตัวแทนสถานประกอบการ ได้รับเกียรติจาก คุณพรชัย แสนยะมูล 
บรรณาธิการ ส านักพิมพ์ไม้ยมก และbest4kids ตัวแทนอาจารย์
นิเทศก์ อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต์ และผู้ช่วยคณบดี ร่วมพูดคุยกับวิทยากร และนักศึกษา      
เป็นการเสวนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ ของสาขาวิชาการภาษาอังกฤษฯ     
ได้รับเกียรติจาก คุณปิยะมาศ ศรีหล้า Director of Sales Centara
Watergate Pavillion Hotel Bangkok ตั วแทนอาจารย์ นิ เทศก์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี  อุ่นวัฒนา ร่วมพูดคุยกับวิทยากรและ
นักศึกษา โดยรวมปัญหาและอุปสรรคการฝึกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา 
ส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาการลดช่ัวโมงการท างาน ปรับเปล่ียน
รูปแบบการท างาน เป็นแบบ WFH ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้
หรือประสบการณ์ไม่เต็มท่ี ซึ่งนักศึกษาได้ท าความเข้าใจกับ
สถานการณ์เรียนรู้ ท่ีจะปรับตัวกับรูปแบบการท างานแบบวิถีใหม่ 
ส าหรับในอนาคต ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีไม่ปกติเช่นนี 

ผศ.ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 

คุณทวิช สมศรี คุณวรัญญาณ์ ศรีวงศ์ษา 

คุณพรชัย แสนยะมูล 

คุณปิยะมาศ ศรีหล้า 
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วันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) ประจ าปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทแก่นักศึกษา และ อาจารย์ ดร.นเรศ  กันธะวงค์ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั งนี  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านเทคนิคและทักษะ     
ท่ีส าคัญเพื่อการท างานอย่างมืออาชีพ มีแนวทางในการปรับตัวต่อการเริ่มต้นท างานในองค์กร ตลอดจนมีทักษะใน การ      
สมัครงาน และประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามหลัก Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด
โควิด 19 ณ ห้องประชุมวังนางเลิ ง 2 ชั น 1 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ โดยมีหัวข้อ    
การบรรยายดังต่อไปนี  หัวข้อท่ี 1“Emotion and Stress Management”การจัดการอารมณ์และความเครียด เพื่อเพิ่ม
ความสุขในการท างาน วิทยากรโดย ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หัวข้อที่ 2 “My Set : Mindset” พัฒนาความคิดแบบเติบโตเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานอย่างมืออาชีพ” วิทยากร
โดย ดร.กรรณิการ์  แสนสุภา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวข้อท่ี 3 “Workshop : Work Make up Time” 
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมสร้างบุคลิกภาพในการท างาน วิทยากรโดย คุณบุญประเสริฐ  วงศ์วิรัตน์  ผู้เช่ียวชาญด้านการ
แต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และหัวข้อสุดท้ายในการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “Workshop : สอนสร้างเรซูเม่ออนไลน์” 
“Super Resume เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” วิทยากรโดย คุณกาญจนา สุวรรณโณ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ 
จ ากัด (Jobtobgun.com) ทั งนี การถ่ายทอดวิดีโอดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานคุณภาพ ส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ด าเนินรายการออนไลน์ กิจกรรมในครั งนี จัดโดย ทีมงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มทร.พระนคร 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ดร.แสงดาว  วัฒนาสกุลเกียรติ 

ดร.กรรณิการ์  แสนสุภา 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 

อาจารย์ ดร.นเรศ  กันธะวงค์

คุณบุญประเสริฐ  วงศ์วิรัตน์ 
ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์

คุณกาญจนา  สุวรรณโณ 
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วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติมาร่วมประกาศผลการเลือกตั งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 พร้อมทั ง
กล่าวแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ และอาจารย์ ดร.นเรศ  กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ณ ห้องประชุมวังนางเลิ ง 2 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มทร.พระนคร ทั งนี  
คณะกรรมการเลือกตั งนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มทร.พระนคร ได้จัดการเลือกตั ง
นายกสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านระบบ Google Form โดยผลการเลือกตั ง ผู้ท่ีได้คะแนน
สูงสุด 148 คะแนน ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เจจือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล นายกสโมสรนักศึกษา          
คณะศิลปศาสตร์ อุปนายกคนท่ี 1 นางสาวสุนิฐษา พงษ์คละ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว อุปนายกคนท่ี 2 นางสาวเบจพร  
สิงคเวหน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม อุปนายกคนท่ี 3 นางสาวญาสุนินทร์ เกษโสภา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  
ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้ร่วมใจกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า จะร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณะ และมหาวิทยาลัย นี่คือค าสัญญาจาก
ทีมงานสโมฯ 65 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา  
ประจ าปกีารศึกษา 2565 พร้อมแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ 
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คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รอบโควตา รอบ 2 และ รับตรง รอบ 1 (วุฒิ ปวช.- ปวส.) โดยใช้รูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น Line Call, Google meet และโทรศัพท์ 
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีผู้สมัครทั งหมด 41 คน จากทั ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชา
การโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มทร.พระนคร เปิดการเรียนการสอน
ทั งสิ น 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ   
การส่ือสารสากล ส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดต่อมาได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8327

คณะศิลปศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 2565 
รอบโควตา รอบ 2 และรับตรง รอบ 1 (วุฒิ ปวช.-ปวส.)  

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อ านาจ 
เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ ง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม
โครงการบริการวิชาการแก่บุคคลท่ัวไป โดยสาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต์จัดขึ น 2 ระยะ โดยระยะแรกเปิดอบรม ในวันท่ี 12 -13 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่1.การเขียนนิทานร้อยกรองออนไลน์ 
โดยวิทยากร คุณพรชัย แสนยะมูล“กุดจ่ี”นักเขียนนิทานภาพ
ขายดีกว่า 170 เรื่อง 2.อบรมและทดสอบภาษาจีนพื นฐาน 
โดยวิทยากร อาจารยช์วิศา กันกา ส าหรับการอบรมในระยะท่ีสอง 
จัดขึ นในระหว่างวันท่ี 14-19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่1.เทคนิค
การอ่านจับประเด็น โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อทิตา อมรลักษณานนท์ 
2.อบรมและทดสอบภาษาจีนพื นฐาน โดยวิทยากร อาจารย์
ปริวรรต นาครักษาโดยการอบรมทั ง 2 ช่วงเวลา มีครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป สนใจลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรมเป็นจ านวนมาก

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์จัดโครงการ“เปิดโลก
ภาษาพัฒนาทักษะการสื่อสาร”(ออนไลน)์

ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่บุคคลท่ัวไป


