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 เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 2564 ณ บรเิวณหอ้งโถง ชัน้ 1 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.จนิตนา  เวชม ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พิธีกล่าวน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ ประจำาป ี2564 ซึง่จดัโดยกองพฒันานกัศกึษา 

สำานักงานอธิการบดี  ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำาเพ็ญประโยชน์ในการทำาความสะอาดพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย สำาหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกสถาบันการ

ศึกษา และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และที่โดมอเนกประสงค์

เทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

รว่มพธีิทำาบญุตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้พระสงฆ ์จำานวน   89  รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนือ่งในวนัคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2564  

ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน

ในจั งห วัดลพบุ รี  โดยได้ รั บ เกี ยรติ จาก  

คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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งาน ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

 เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2564 ณ หมู่ ตึกสิบสองท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิ เวศน์  คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ  

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ช น ก า ธิ เ บ ศ ร  ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร า ช  บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร  5  ธั น ว า ค ม  2 5 6 4 "  

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี  

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สมเด็จพระนารายณ์ สำาหรับกิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นกิจกรรมท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง

มีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วย 

พระปรีชาสามารถในการสร้ างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี  และเป็นอง ค์พระบรมรา ชูปถัมภกทางด้านดนตรีอี กด้ วย 

สำาหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี และการวาดภาพประกอบการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ โดย ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติเฉพาะทางนศ.ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ปีการศึกษา 2565
 เม่ือวันที ่16 ธันวาคม 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี โดยกองบริการการศกึษา สำานกังานอธิการบด ีจัดใหมี้การสอบสมัภาษณ ์

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำาปีการศึกษา 2565 รอบที่  1 โควตา/Portfolio  

ในรูปแบบการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำาหรับในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา 

ในทกุหลกัสตูร และทกุสาขาวชิา ซึง่มีนกัศึกษาเขา้รบัการสอบสัมภาษณใ์นคร้ังนี ้จำานวน 850 คน และสำาหรับในวนัที ่17 ธนัวาคม 2564  

จะเป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา
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งานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีขาล 2565
 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์  

และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจำาปี  พ.ศ.2565  

"รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีขาล 2565" โดยเมื่อเวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานธรรม เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำามหาวิทยาลัย  

จากน้ันในเวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปิ่นโตพระสงฆ์  

พร้อมเครื่องไทยธรรม และในเวลา 09.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีจับฉลากมอบของขวัญ และกล่าวอวยพรให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำาปี พ.ศ.2565 "รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีขาล 2565" ในรูปแบบออนไลน์  

โดยมีการจับฉลากของขวัญ อาทิ สร้อยคอทองคำารูปพรรณ ทองคำาแท่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกกว่า 400 รายการ
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จัดทำาโดย
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ถนนนารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี   15000 

โทรศัพท์ 036-427485  URL : http://www.tru.ac.th 
สรุปกิจกรรมประจำาเดือน

เดือนพฤศจิกายน 2564

มรท.จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำา
 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ไ ด้กำาหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำา  จำานวน 1 คน ภายหลังปิดหีบ 

ในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เร่ิมทำาการนับคะแนนต่อหน้าคณาจารย์และบุคลากรท่ีมาร่วมเป็นสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้ 

หมายเลข 1 ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร   ได้คะแนนเสียง 80 คะแนน หมายเลข 2 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์   ได้คะแนนเสียง 76 คะแนน 

หมายเลข 3 อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง   ได้คะแนนเสียง 9 คะแนน หมายเลข 4 อ.ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์   ได้คะแนนเสียง 20 คะแนน  

จากจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำานวน 257 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำานวน 188 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำานวน 3 ใบ

มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบาย 

และข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ในรูปแบบการลงนาม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักด์ิ 

พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน สำาหรับสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนา 

นโยบาย กลไก มาตรการ และข้อริเริ่มสำาคัญ รวมถึงขับเคล่ือนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้สามารถ 

ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแนวทางการขับเคลื่อน 

ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเพื่อศึกษาและทดลองแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยบันทึกลงนาม 

ความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 29 พฤศจิกายน 2567


