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องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
 เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2565 ณ หอ้งประชมุพระนารายณ ์ชัน้ 4 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.จินตนา เวชม ีอธกิารบดมีหาวิทยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ 

จังหวัดลพบุรี  ข้าราชการ และผู้แทนจากสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย  

และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย  

และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานหนุนเสริม

ทางดา้นวชิาการ โอกาสนี ้องคมนตรไีดบ้รรยายพเิศษเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ในการส่งเสรมิและพฒันาแนวทางการพฒันาการศกึษา

ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ 

ที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชม 

หอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรีด้วย
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bมรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้า 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่ อขุนรามคำ าแหงมหาราช  เนื่ อ งใน วันพ่อขุนรามคำ าแหงมหาราช  ประจำ าปี  พ .ศ .2565  

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

bมรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 เมื่อวันที่  18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมอำาเภอเมืองลพบุรี  อ.ดร.สกุล คำานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักกา

ระเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำาปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก  

คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

bกองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมวิศวกรสังคม

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร 90 ปี กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" สำาหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาของทั้ง 6 คณะ ที่เข้าร่วมการอบรมจำานวน 80 คน  

ได้รบัการพฒันาศกัยภาพเพ่ือใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ และมทีกัษะของการเปน็วศิวกรสงัคม และเพือ่ใหผู้เ้ข้าร่วมการอบรมสามารถ 

นำาสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติใช้ในการดำาเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก  

คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษาชำานาญการ และ คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษาชำานาญการ กองพัฒนานักศึกษา 

สำานกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร,ี คุณบวัทพิย ์บญุประเสริฐ นกัวิชาการศกึษาชำานาญการ และคณุมลวิรรณ พนัธศ์กัดิ ์ 

นักวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

และ ว่าที่ร้อยตรี สิทธา ฉิมท้วม นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม  โอกาสนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม 

การจัดกิจกรรมและให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการดำาเนินงานวิศวกรสังคมด้วย
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bพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

 เมือ่วันที ่19 มกราคม 2565 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคารสำานกังานอธกิารบด ีผศ.จนิตนา เวชม ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ราชภฏัเทพสตร ีพรอ้มดว้ย คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัฯ คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

กับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ เขต 2, สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 1 และ เขต 2 และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำาหรับสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้ 

เพ่ือร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน 7 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสาระ 

การเรียนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ทักษะการอา่น  

เขียน การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตลอดจนเพื่อร่วมกันออกแบบและสร้างสื่อการเรียน 

การสอนเพื่อการพัฒนาใน 7 ด้าน และเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในด้าน อื่น ๆ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ 

ในโรงเ รียนเครือข่ายขนาดเล็ก โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี   

คือระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2565 - 19 มกราคม 2568

bการประชุมวางแนวทางการดำาเนินงานวิศวกรสังคม

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการขับเคล่ือนพันธกิจด้านการผลิตกำาลังคนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ใหเ้ปน็นกัพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละชมุชนทอ้งถิน่ทีม่อีตัลกัษณ ์วิศวกรสังคม ร่วมกบัคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย ์บคุลากร  

และผู้แทนนักศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของวิศวกรสังคม พร้อมกันน้ีนายกสภา

มหาวิทยาลัยได้ให้คำาแนะนำาและแนวทางในการดำาเนินงานวิศวกรสังคม เพื่อให้คณะทำางานสามารถนำาไปปรับใช้ 

ในการดำาเนินงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้
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เดือนมกราคม 2565

เสวนาวิชาการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหิน 

จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้...เส้นทางสุวรรณภูมิจากอดีต...สู่ปัจจุบัน

 เมื่อวันที่  30 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะผู้บริหาร,  

ผศ.ธนิดา ภู่แดง ประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, คณาจารย์, บุคลากร, ส่วนราชการ  

และภาคประชาชน ร่วมใหก้ารตอ้นรบั ศ.พเิศษ ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวัตกรรม ในโอกาสใหเ้กยีรตเิปน็ประธานพธิเีปดิงานเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง การศกึษาเทคโนโลยกีารผลติลกูปดัหิน  

จากแหลง่โบราณคดบีา้นพรหมทนิใต.้..เสน้ทางสวุรรณภูมจิากอดตี...สู่ปจัจบุนั พร้อมทัง้บรรยายพเิศษเร่ือง"สุวรรณภมูศิกึษา " 

ซึ่งจัดโดย ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)  

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สำ าหรับงานในครั้ งนี้ จัดขึ้ น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อนำ า เสนอผลงานวิจัย  

เรือ่งการศกึษาเทคโนโลยกีารผลติเครือ่งประดบัหนิโบราณจากแหล่งโบราณคดบีา้นพรหมทินใต ้ในภาคกลางของประเทศไทย 

และเพื่อสร้างความสำาคัญและความตระหนักรู้ให้กับชาวลพบุรีและคนไทยได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารย์ประจำาภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ.ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง อาจารย์ประจำาสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ.ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ภูธร ภูมะธน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย


