วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี

เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2564 ผศ.จิ น ตนา เวชมี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี นำ � ผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าเทพสตรี และชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี โดยเมื่อเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำ�มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานธรรม จากนั้นเวลา 10.09 น. เป็นพิธีทำ�บุญและถวายอาหาร
ปิ่นโตแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำ�นวน 9 รูป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมีการถ่ายทอดสด
ผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุก๊
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธเี ปิดงานแสดงมุทติ าจิตเกษียณอายุราชการ ประจำ�ปี พ.ศ.2564 "ด้วยรักและผูกพัน 64"
ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำ�หรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำ�คัญในการปฏิบัติราชการ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์
และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำ�นวน 10 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์,
อ.วั น ทนี ย์ บุ ญ สุ ว รรณ์ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี และอาจารย์ ป ระจำ � คณะครุ ศ าสตร์ , ผศ.ศรี สุ ภ า นาคธน อาจารย์ ป ระจำ �
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ , ผศ.พงศ์ ธ ร ลิ ม ป์ ก ฤตนุ วั ต ร์ และ ผศ.เพี ย งใจ เจี ย รวิ ช ญกุ ล อาจารย์ ป ระจำ �
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.นิสากรณ์ สิมมา อาจารย์ประจำ�คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณสมศักดิ์ เที่ยงธรรม
บุคลากรสังกัดกองกลาง สำ�นักงานอธิการบดี, คุณธนัญญา สุขอุดม บุคลากรสังกัดสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
คุณบังเอิญ ใจเขียนดี และ คุณเรวดี แสนภูวา บุคลากรสังกัดสำ�นักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
โดยตลอดการจั ด งานมี ก ารถ่ า ยทอดสดผ่ า นเพจเฟซบุ๊ ก ของ ITC ศู น ย์ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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มรท.จัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย

เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ�คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำ�ปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีธงชาติไทย
หรือ ธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460

bมรท.มอบถุงปันสุขให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ�โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงพื้ น ที่ ชุ ม ชนสระมโนราห์ ชุ ม ชนวั ด โคกหม้ อ และชุ ม ชนวั ด อั ม พวั น อ.เมื อ ง จ.ลพบุ รี มอบถุ ง ปั น สุ ข ที่ ไ ด้ รั บ มอบ
จาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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การเลือกตั้ง คกก.สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ�
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้กำ�หนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคลากร ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และ
ลูกจ้างประจำ� จำ�นวน 1 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 12.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริม่ ทำ�การนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยาน และ
สรุปผลเป็นดังนี้ หมายเลข 1 คุณคทายุทธ ชื่นชม ได้คะแนนเสียง 55 คะแนน หมายเลข 2 คุณคนึง สลุงโครพ ได้คะแนนเสียง
99 คะแนน หมายเลข 3 คุณวัชระ รักษาพล ได้คะแนนเสียง 43 คะแนน
จากจำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำ�นวน 266 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำ�นวน 209 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน
จำ�นวน 12 ใบ

จัดทำ�โดย

สรุปกิจกรรมประจำ�เดือน
เดือนกันยายน 2564
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