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 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงติดตามการดำาเนินงานของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยโรงเรียนนี้ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี 2513 เปิดทำาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครูตำารวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 7 นาย ครูอัตราจ้าง 6 คน มีนักเรียน 68 คน  

ในจำานวนนี้เป็นเด็กชาวกัมพูชา 28 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ อย่างต่อเนื่อง

 ในการนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

พร้อมด้วย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำานวยการสำานักวิทย

บริการฯ บุคลากรสำานักวิทยบริการฯ และ อ.ศักดิ์ชัย อินจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เฝ้ารับเสด็จฯ  

และถวายรายงานการดำาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี ซึง่ในปนีีส้ำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดล้งพืน้ท่ีในการจดัห้องสมดุ จดัมมุ Green Book  

จดัมมุเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี, พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสอนให้นักเรียนทำาสมดุฉีกจากกระดาษเหลือใช ้สำาหรบันำามาทำาเปน็สมุดโนต้  

นอกจากน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แ ล ะ ศู น ย์ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  

การศึกษา ได้ลงพื้น ท่ีในการปรับปรุง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย
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     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาผู้บริหาร คณาจารย์ 

บคุลากร คณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั สมาคมศษิยเ์กา่เทพสตรี ชมรมผูอ้าวโุสเทพสตรี และแขกผู้มีเกยีรต ิร่วมงานวันราชภฏั  

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำาบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณห้องอาหาร VIP ช้ัน 1 อาคารรัตนเทพสตรี  

จากนัน้ในเวลา 08.00 น. ทีห้่องประชมุพระนารายณ ์ชัน้ 4 อาคารรัตนเทพสตรี เปน็พิธีเจริญพระพทุธมนต ์และพธีิทอดผ้าปา่เพือ่การศกึษา  

โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวสิทุธปิระชานาถ เจา้อาวาสวดัพระบาทน้ำาพ ุใหเ้กยีรตเิปน็ประธานฝา่ยสงฆ ์และในเวลา 10.00 น. 

เปน็พธิอีญัเชญิตราพระราชลญัจกร พิธแีสดงความยนิดีแกบ่ณัฑติกติติมศกัดิ ์ปกีารศกึษา 2562 ประกอบดว้ย สมเดจ็พระญาณวชโิรดม  

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, คุณมงคล ศิริพัฒนกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กติติมศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการ, คณุสเุทพ โชคมสีขุ ปรญิญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ คุณบรรหาร เนาวรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้  

และกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากนั้นในเวลา 11.00 น. เป็นพิธีมอบรางวัลเพชรเทพสตรี จำานวน 47 คน,  

รางวัลผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร จำานวน 8 คน และรางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำานวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก  

คณุวชิยั ศรขีวญั นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีใหเ้กยีรตเิปน็ผูม้อบรางวลั สำาหรบัการจดังานในครัง้นีไ้ดจ้ดัใหม้กีารถา่ยทอดสด 

ผ่านเพจ Facebook ของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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   เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี  

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีและกลุม่บคุคลในทอ้งถิน่ท่ีมสีว่นร่วมเกีย่วขอ้ง

กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์,  

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน พร้อมกันนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด 

ผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITCศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย 

และในเวลา 13.30 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

จากข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 16.00 น.  

คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำาการนับคะแนนต่อหน้าข้าราชการและพนักงานที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และได้สรุปผลเป็นดังน้ี 

หมายเลข 1 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  ได้รับคะแนนเสียง 153 คะแนน หมายเลข 2 ผศ.ดร.เฉลมิชยั หาญกลา้  ไดร้บัคะแนนเสยีง 

305 คะแนน หมายเลข 3 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน  ได้รับคะแนนเสียง 11 คะแนน  จากจำานวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำานวน 562 คน  

มาใชส้ทิธ ิจำานวน 489 คน และไมป่ระสงคล์งคะแนน จำานวน 20 คน   และในวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2565 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 6  

อาคารสำานักงานอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ 

พรอ้มตอบขอ้ซกัถามของผูม้สีทิธเิขา้รบัการสรรหาใหด้ำารงตำาแหน่งอธกิารบดตีอ่หนา้คณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่มผีูม้สีทิธเิข้ารบั 

การสรรหาใหด้ำารงตำาแหนง่อธกิารบดเีขา้แสดงวสิยัทัศน์ จำานวน 3 ท่าน ไดแ้ก ่ผศ.ดร.กนัยา บาร์นท์, ผศ.ดร.เฉลิมชยั หาญกลา้  

และ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน
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