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b มรท.จัดพิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 a
 เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2564 ณ บรเิวณหอ้งโถง ชัน้ 1 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.จนิตนา  เวชม ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า 

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ และยืนสงบนิ่ง 

เปน็เวลา 89 วินาท ีเนือ่งในวนัคล้ายวันสวรรคต 

วันที่ 13 ตุลาคม  2564  ซึ่งจัดโดยกองพัฒนา

นักศึกษา สำานักงานอธิการบดี
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b มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

b กองพัฒนานศ. สภานศ.และองค์การบริหารนศ. ภาคปกติ มรท. ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำาดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตร ีจัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติน้อมรำาลกึในพระมหากรุณาธคิณุ เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ลงพ้ืนที่มอบข้าวสาร และน้ำาดื่ม จำานวน 160 ชุด  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 

สำาหรบัการลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยในครัง้ตอ่ไปจะจดัข้ึนในวันที ่15 ตลุาคม 2564 ในพืน้ท่ีหมู ่7 ต.ดอนโพธิ ์อ.เมอืง จ.ลพบรุี
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bคกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีและคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยีย่มมหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตรี พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ, คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี 

และหัวหน้าสำานักงานคณบดี, ผู้อำานวยการพร้อมด้วยรองผู้อำานวยการ และหัวหน้าสำานักงานสถาบัน/สำานัก, คณาจารย์, 

บุคลากรสายสนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ในรูปแบบการตรวจเย่ียมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำาหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ เป็นการสอบทานผลการดำ า เนินงานตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัย 

ให้เปน็ไปตามวัตถปุระสงค ์เปา้หมาย และพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลัย  รวมถงึเพือ่เปน็การตรวจทานคณุภาพของการบรหิารงาน 

ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีการดำาเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใสเพียงใด

bผู้บริหาร มรท. เข้าคารวะ ผวจ.สิงห์บุรี เยี่ยมชมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และติดตาม

การดำาเนินงานโครงการ U2T ต.โพประจักษ์ จ.สิงห์บุรี

 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง กรรมการและ

เลขานกุาร ศนูย์สง่เสรมิการจัดการศกึษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สงิห์บรุ ีและบคุลากรของมหาวยิาลยัฯ เขา้คารวะ  

คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสท่ีเข้ามาดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  

พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต่อมาได้เดินทาง 

ไปเยี่ยมชมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของบริษัท วิสาหกิจชุมชน แคนนาบิช เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำากัด  

ที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและวิจัยกัญชา กัญชง และ

สมนุไพร กับมหาวทิยาลยัฯ เมือ่วันที ่27 พฤศจกิายน 2563 ท่ีผา่นมา เพ่ือนำารปูแบบการดำาเนนิงานมาปรบัใชใ้นการปลกูกญัชา 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในพื้นที่ของ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช 

จ.สุพรรณบุรี และจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงานในกิจกรรมรักษ์ดินโพประจักษ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ (U2T) ภายใต้โครงการ 1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย  

ของตำาบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ว่าการดำาเนินงานประสบผลเป็นอย่างไร และบรรลุเป้าหมายหรือไม่
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องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  

และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงาน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการตรวจเยี่ยม

ผา่นสือ่อิเล็กทรอนกิส์ (ระบบวดิโีอคอนเฟอรเ์รนซ)์ ในประเดน็ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโควิด-19, การขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด-19  

และการพัฒนาทักษะด้านอุปนิสัย ความสามารถเชิงสมรรถนะที่ช่วยให้สามารถทำางานและสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ (Soft Skill) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด-19


