
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช .ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3642-7485  โทรสาร.0-3642-2610  www.tru.ac.th

ฉบับที่ 503  ปีที่ 20 วันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ.2564

 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าเทพสตรี และชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี  

ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี โดยเมื่อเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประจำามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานธรรม จากนั้นเวลา 10.09 น. เป็นพิธีทำาบุญและถวายอาหาร

ปิ่นโตแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำานวน 9 รูป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมีการถ่ายทอดสด 

ผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยกีารศกึษา และเพจเฟซบุก๊

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี
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 เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2564 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานักงานอธิการบด ีผศ.จนิตนา เวชม ีอธกิารบดีมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเทพสตรี ให้เกียรตเิปน็ประธานพิธเีปดิงานแสดงมทุติาจติเกษยีณอายุราชการ ประจำาป ีพ.ศ.2564 "ดว้ยรกัและผกูพัน 64"  

ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำาหรับงานในครั้งน้ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ท่ีเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำาคัญในการปฏิบัติราชการ 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์  

และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำานวน 10 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์,  

อ.วันทนีย์ บุญสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์, ผศ.ศรีสุภา นาคธน อาจารย์ประจำา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ และ ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล อาจารย์ประจำา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.นิสากรณ์ สิมมา อาจารย์ประจำาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณสมศักด์ิ เที่ยงธรรม 

บคุลากรสังกดักองกลาง สำานกังานอธิการบด,ี คณุธนญัญา สขุอดุม บคุลากรสงักดัสำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ, 

คุณบังเอิญ ใจเขียนดี และ คุณเรวดี แสนภูวา บุคลากรสังกัดสำานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

 โดยตลอดการจัดงานมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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มรท.จัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย
 เมือ่วันที ่28 กนัยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บรเิวณเสาธงมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีผศ.จนิตนา เวชมี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำาปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีธงชาติไทย 

หรือ ธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460

bมรท.มอบถุงปันสุขให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาโดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ลงพื้นที่ชุมชนสระมโนราห์ ชุมชนวัดโคกหม้อ และชุมชนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี มอบถุงปันสุขท่ีได้รับมอบ 

จาก พล.อ.ดาว์พงษ ์รตันสวุรรณ องคมนตร ีเพือ่นำาไปชว่ยเหลือ และบรรเทาความเดอืดร้อนให้แกป่ระชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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จัดทำาโดย
งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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โทรศัพท 036-427485  URL : http://www.tru.ac.th 
สรุปกิจกรรมประจำาเดือน

เดือนกันยายน 2564

การเลือกตั้ง คกก.สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำา

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ได้กำาหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  

จากบคุลากร ประเภทข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนุน และ

ลกูจา้งประจำา จำานวน 1 คน ภายหลงัปดิหบีในเวลา 12.00 น. คณะกรรมการฯ ไดเ้ริม่ทำาการนบัคะแนนตอ่หนา้สกัขพียาน และ

สรุปผลเป็นดังนี้  หมายเลข 1 คุณคทายุทธ ชื่นชม  ได้คะแนนเสียง 55 คะแนน หมายเลข 2 คุณคนึง สลุงโครพ  ได้คะแนนเสียง  

99 คะแนน หมายเลข 3 คุณวัชระ รักษาพล  ได้คะแนนเสียง 43 คะแนน

 จากจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำานวน 266 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำานวน 209 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน  

จำานวน 12 ใบ


