
ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 เดือนพฤษภาคม 2565 หน้า 1 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์     
เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ โถงช้ันล่าง     
อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมดังกล่าว
จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู รองคณบดีฝ่ายแผน อาจารย์ ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลคณาจารย์และผู้อ านวยการกองนิติการ อาจารย์ และบุคลากร             
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์      
จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีถวายสักการะ
และถวายพวงมาลาเนื่องใน "วันอาภากร" ซึ่งตรงกับวันท่ี 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันส้ินพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการเทิดทูน เผยแพร่ พระเกียรติคุณ และแสดงออก               
ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) ร่วมเป็นประธานจุดธูปเทียน
บูชา ถวายพวงมาลาและเครื่องสักการะ และอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วม
สักการะกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อความเป็นสิริมงคล งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) 
มทร.พระนคร จัดท านิทรรศการเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ รูปแบบออนไลน์ และท าแบบประเมินความรู้หลังชมนิทรรศการเพื่อรับวุฒิบัตร  เนื่องในสัปดาห์
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 19 พฤษภาคม วันอาภากร ประจ าปี 2565 

ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดพิธีเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เนื่องในวันอาภากร ประจ าปี 2565
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ศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ – นานาชาติ ม.ราชมงคล ท้ัง 9 แห่ง

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยน าเสนอ ระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร์ และรูปแบบน าเสนอผลงาน ในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งท่ี 11 และการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งท่ี 4 ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรม     
น าเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”(RMUT Driving toward Innovation, Economy and
Green Technology for Sustainable Development) ระหว่างวันท่ี 18–20 พฤษภาคม 2565 จัดโดย มทร.ธัญบุรี         
ในการนี้ ได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายประชาช่ืน ประจ าปี 2564 โดย อาจารย์ ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม 
อาจารย์หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปะศาสตร์ เข้ารับรางวัลชมเชย สาขามนุษยศาสตร์       
และสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล ณ โรงแรม
รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ 
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการลงนาม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) และโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บ ารุง) จังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ระบบเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนา การศึกษา          
ท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
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วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
(วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา           
พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร พร้อมคณะท างาน 
เข้าพบ นายธนภัทร ณ ระนอง นายอ าเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อหารือขอค าแนะน า ในการด าเนินงาน
วิจัยและแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี ท้ังนี้ การหารือดังกล่าวเป็นไป    
เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนฐานจากชนบทสู่การยกระดับการท่องเท่ียวในรูปแบบ    
ต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย                               
และพัฒนาพื้นท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรีสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ อาจารย์ ดร.ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม และอาจารย์เมทิกา พ่วงแสง เข้าพบ 
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา
เพื่อยกระดับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี   สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงการพิจารณา
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและพื้นท่ี ท้ังนี้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมายซึ่งเป็นพื้นท่ี Area-Based ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร

ทีมศิลปศาสตร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางพัฒนา                     
ยกระดับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี
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วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ 
ดร.นเรศ  กันธะวงค์ อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง และนางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ หัวหน้า
งานบริการวิชาการ เดินทางลงพื้นท่ี ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือกับ นายวิรัตน์ นกวอน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งกระจาน เกี่ยวกับการบริการวิชาการในพื้นท่ีแก่งกระจานภายใต้แนวคิด “การพัฒนา
ธุรกิจบริการ หลังสถานการณ์โควิด 19” พร้อมกับการส ารวจพื้นท่ีจัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีจะจัดในวันท่ี 21–22 
มิถุนายน 2565 ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ ผู้ประกอบการ       
ด้านธุรกิจบริการและผู้ท่ีสนใจพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะบริการในพื้นท่ีแก่งกระจาน

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ลงพื้นที่เตรียมจัดงานบริการวิชาการ
ในพื้นท่ีแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร และอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอาง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์วิไลลักษณ์ 
ตางาม ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง และอาจารย์รติรัตน์ กุญแจทอง ร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารและ
นวัตกรรม ครั้งท่ี 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะศิลปะศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนครร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
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วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอาง (วังนางเล้ิง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย นายบุญชู พุ่มจิตร นายก       
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียงเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ด้านภาษา
ส าหรับครู วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ผู้เรียนด้านภาษาส าหรับครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันท่ี 6 -7 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้สอน
จากคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อารีรัตน์  
บริบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์เจนตา แก้วลาย อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ 
ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาการท่องเท่ียวคณะศิลปศาสตร์ (วัง
นางเล้ิง) พร้อมนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษฯ มทร.พระนคร ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการ
อบรมเชิงรุก เน้น การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการท ากิจกรรมจะเป็นการเล่นเกมส์ ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จ านวน 27 ท่าน 

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ครูโรงเรียน                             
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ จังหวัดเพชรบุรี 



ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 เดือนพฤษภาคม 2565 | หน้า 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ วงษ์ส าราญ หัวหน้างานสวัสดิการ
และสุขภาพพลานามัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย อดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย          
ช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจ าปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีได้รับแต่งต้ัง
จาก คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้เป็น คณะท างานพิจารณาศึกษา
แนวทางการขับเคล่ือน ภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญา
แผ่นดิน ภาคกลาง ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565
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คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ น านักศึกษาร่วมการประกวดสุนทรพจน์                                 
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 นางสาวพุทธธิดา อินทร์ช่วย (เอเซีย) นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) เป็นตัวแทนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมโครงการถวายงานผ่านภาษา 
"ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร หัวข้อ 
“ใช้ความรู้ให้ถูกทาง สร้างคนสร้างชาติให้เจริญ” ผลการเข้าประกวดเอเชีย   
ผ่านเข้ารอบแรก แต่ต้องตกรอบการพูดฉับพลันไปอย่างน่าเสียดาย “หนูอยาก
ฝึกฝนมาก ๆ หาโอกาสสะสมประสบการณ์ให้ เยอะๆ สักวันหนูต้องท าได้แน่ 
หนูมั่นใจ หนูอยากให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ มาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันหลายๆ คน 
ท ากิจกรรมไปด้วยกัน” สนุกดีเอเชียกล่าวในวันฝึกซ้อมก่อนเข้าประกวด 
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ขอช่ืนชมในความต้ังใจของเอเซีย และเป็นก าลังใจ
ใหเ้อเซียมุ่งมั่นต่อไป 

อาจารย์ ดร.อทิตา อมรลักษณานนท์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร เนื่องในโอกาส
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ภาษาศาสตร์)” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ มาเรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมจีน สอนทุกวันพุธ เริ่ม 6 กรกฎาคม 2565 –28 กันยายน 2565 ต้ังแต่ เวลา 13.00–16.00 น. ผ่าน Facebook สถาบันภาษา สอน
โดย อาจารย์ทิพย์อาภา  ศรีรัตนะ อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร  ติดต่อสอบถาม 
โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6056, 8322 FB: www.facebook.com/RMUTP.language.institute https://www.instagram.com/lc.rmutp

ศูนย์การจัดการความรู้  มทร.พระนคร ขอเชิญชวนชมคลิปความรู้    
รายการ Farmรู้  EP.1 เรื่องบุคลิกภาพ ประตู สู่ความส า เร็จ         
โดย อาจารย์ ดร.นเรศ กันธะวงค์ จากคณะศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับ
รางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น การแบ่งปันองค์ความรู้ในตนเอง 
เป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และสร้างแรง
บันดาลใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย น าไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
สามารถรับชมได้ท่ี https://youtu.be/KkgmWE4VwC0

http://www.facebook.com/RMUTP.language.institute
https://youtu.be/KkgmWE4VwC0
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วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 คณะทีมวิจัย น าโดย อาจารย์ ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ 
หัวหน้าโครงการวิ จัย และทีมนักวิ จัยคณะศิลปศาสตร์  นายปุริปุญวิทย์               
ธนนาถเชาวรินทร์  พร้อมด้วยคณะทีมวิ จัยจาก สถาบันวิ จัยและพัฒนา  
น าผลงานวิจัย ตามโครงการวิจัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะ       
ในเส้นทางท่องเท่ียวเชิงอาหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม 
เข้าร่วมจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล ครั้งท่ี 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 11 และการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งท่ี 4 
ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรม น าเศรษฐกิจปลูกแนวคิด
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” (RMUT Driving toward Innovation,
Economy and Green Technology for Sustainable Development)
ระหว่างวันท่ี 18–20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล 
จังหวัดชลบุรี

ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย AR Smart guide 
สมุทรสงคราม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ – นานาชาติ ม.ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

โดยผลงานวิจัย ประกอบไปด้วย ระบบ AR Smart guide สมุทรสงคราม และน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในพื้นท่ีวิจัยท่ีน่าสนใจ อาทิ 
น้ าตาลจากดอกมะพร้าว น้ าผ้ึงดอกล้ินจ่ี ดอกเกลือ สปาสมุทรสงคราม ท้ังนี้ มีนักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม และสนใจเป็น
จ านวนมากโครงการวิจัยดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนโครงการวิจัย ชุด การพัฒนาท่องเท่ียวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณปี 2564 โดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดท าวิดิทัศน์                                            
ส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ  
สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ได้รับรางวัลผู้แต่งกาย    
ผ้าไทยดีเด่น อาจารย์ ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลบุคลิกภาพดีเด่น และอาจารย์
พัดยศ เพชรวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว ผู้ได้รับรางวัลท่ีปรึกษาดีเด่น ซึ่งเป็นผู้บริหาร       
ของคณะศิลปะศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนคร ได้บันทึกเทปวีดีโอสัมภาษณ์ แก่ศูนย์      
การจัดการความรู้ มทร.พระนคร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมการจัดการความรู้  ของมหาวิทยาลัย ณ อาคาร
ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ 
(วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร 
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วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
(วังนางเล้ิง) ในหัวข้อการเขียนเอกสารประกอบการสอนและค าสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหัวหน้าโครงการฯ คณาจารย์จากหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป และคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้จ านวน 31 คน     
ณ ห้องประชุมวังนางเล้ิง 1 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร

บรรยายพิเศษเรื่องขอต าแหน่งทางวิชาการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยในการเตรียมขอรับสนับสนุนงบประมาณ   
ท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
หรือ อาจารย์ขุน เจ้าของเพจเฟสบุค้ช่ือดัง "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน" ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
ท้ังนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจท้ังภายในคณะ และภายนอกคณะ จ านวนท้ังส้ิน 100 ท่าน ปรากฏผลตอบรับจากการประเมิน
โครงการผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจในระดับดีมาก และจะน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปเขียนขอทุนวิจัยได้จริง 

ยืนหนึ่งด้านวิชาการ...งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมออนไลน์ งัดสูตรเด็ด  
เคล็ด (ไม)่ ลับ เพื่อการเขียนโครงการวิจัยขอทุน จากภายในและภายนอก แบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 เดือนพฤษภาคม 2565 | หน้า 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นเรศ กันธะวงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ "การประเมินสุขภาวะทางจิตและการให้การปรึกษาเบื้องต้นส าหรับอาจารย์  ท่ีปรึกษา " ให้กับคณาจารย์          
ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ด้านการประเมินสุขภาวะทางจิตเบื้องต้นของนักศึกษา ตลอดจนสมรรถนะด้านการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น 
ถือเป็นกลไก ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้อง 203 ห้องประชุม 2 อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็น งานบริการวิชาการ  
โดยการใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทรพระนคร เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์
ให้กับสังคมและหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็น ท่ีประจักษ์

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ "การประเมินสุขภาวะทางจิตและการให้การปรึกษาเบื้องต้นส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา" 
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาการโรงแรม ประสานองค์ความรู้ข้ามคณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากคณบดีปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ว่าที่ ดร.รุ่งฤทัย ร าพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ปุณยนุช 
ภู่ระหงษ์ จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน หัวข้อ เบเกอรี่ : ครัวซองต์ และ คุกกี้ธัญพืช" ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสังเกตการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมด้วยผลการเรียนรู้ พบว่า ประสบความส าเร็จ
อย่างดีเยี่ยม ผู้รับการอบรมผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก สามารถท าขนมเบเกอรี่ทั้ง 2 ชนิด ได้อย่างถูกต้อง
ตามกรรมวิธี และประการส าคัญ คือ มีรสชาติอร่อย ตามมาตรฐาน "ต ารับโชติเวช"

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอี่ยมส าอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อรับฟังการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและหลักสูตรจากวิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ณ ห้องประชุมวังนางเล้ิง 4 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเท่ียว 
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเล้ิง) มทร.พระนคร 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 2564

ศิลปศาสตร์ จับมือ คหกรรมศาสตร์ สร้างพันธมิตรทางวิชาการ อบรมหลักสูตรพิเศษ                      
"เบเกอรี่ : ครัวซองต์ & คุกก้ีธัญพืช" เตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะคณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม


