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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำานวยการสำานักศิลปะ 

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้

ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เน่ืองใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำาปี 2565  

พิธีมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพิธีมอบใบอนุญาตศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธี
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มรท.ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำาเภอเมอืงลพบรีุ ผศ.ดร.วันวิสาข ์ลิจว้น ผู้อำานวยการศนูยว์ทิยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้

ถวายราชสกัการะเบือ้งหนา้พระบรมสาทสิลกัษณ ์พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูหั่ว เน่ืองในวันท่ีระลึกมหาเจษฎาบดนิทร์

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ปีการศึกษา 2565

 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี  

จดัใหม้กีารสอบสัมภาษณเ์พือ่คดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิประจำาปกีารศกึษา 2565 รอบที ่2  

รับตรงทั่วไป/Portfolio ในรูปแบบการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำาหรับในวันนี้  

เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้  

จำานวน 833 คน
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รักษาราชการแทนอะิการบดีนำาคณะทำางานจากมหาวิทยาลัยร่วมการประชุม คกก.บริหารโครงการ INCREASE 

และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยทุน ERASMUS+ พร้อม MOU Klagenfrut University
 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ Klagenfrut University ประเทศออสเตรีย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต  

อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและธรุกจิบรกิาร คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ภราดร งามด ีอาจารยป์ระจำาสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Innovative Capacity building by participative 

and Reflective teacher training for Academia Society and Enterprises  (INCREASE) ซ่ึงเปน็โครงการรว่มมือทางวิชาการระหวา่งภาคเอกชน กบัมหาวทิยาลยัของ

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 

 โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Innovative Capacity  

building by participative and Reflective teacher training for Academia Society and Enterprises  

(INCREASE) ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Kozaminski ประเทศโปแลนด์  

และมหาวิทยาลัยจากประเทศเวียดนาม ได้แก่ Ho Chih Minh Open University และ Thai Nguen University  

จากน้ันคณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Phenomenological Perspectives 

on Teaching and Learning ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

Vignettes (วิกเนต็) กบัการเรยีนการสอนเพือ่ดงึทกัษะดา้นการเรียนรูข้องนกัศกึษา เชน่ ดา้นการรบัรู้ การสะทอ้นของความคดิ  

การตระหนักรู้ถึงพลวัตของสังคม และการกระทำาของมนุษย์

 วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Group Dynamic, Leadership and Teamwork  

โดย Prof.Dr. Ewald Krainz ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา จาก Klagenfrut University ซึ่งการอบรมเน้นไปที่การถกประเด็นด้านการสร้างพลวัตที่ดี 

ของการทำางานเป็นทีม และภาวการณ์เป็นผู้นำาและผู้ตาม จากนั้นเป็นการอบรมในหัวข้อ Phenomenological Perspectives on Teaching and Learning  

โดยเน้นทางด้านการฝึกเขียนบรรยาย และการฝึกการอ่านตีความผ่านทฤษฎี Vignettes ทั้งนี้คณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัย 

ในความร่วมมือของโครงการ ได้ร่วมกันในการนำาเสนอผลงานและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นของ Social Movement 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “Performative Reflective  

Methods (Forum Theatre) ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านการอ่านทฤษฎี  

Vignettes และการแสดงบทบาทสมมุติ ตามด้วยกิจกรรมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน ได้แก่ โปรแกรม pRIME  

Sim entrepreneur, Imagio, Riva Systeams Change Simulation Game และ Hotel Stars – Virtual Hotel Manager  

ต่อมาคณะทำางานได้เข้าหารือความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยได้รับการต้อนรับจาก Ass. Prof. Mag. Dr. Doris 

Hattenberger รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ภายหลังการหารือ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการลงนามบันทึกข้อตกลง 

ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Klagenfurt University โดยมีสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามคือ การมุ่งเน้นไปที่โครงการแลกเปลี่ยน 

ด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิเช่น ความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงความร่วมมือด้านการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  

 จากนัน้ในวนัที ่31 มนีาคม 2565 เวลา 9.00 น. (ตามเวลาของประเทศออสเตรยี) ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท์ รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

นำาคณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนเป็นวันที่ 2  ร่วมกับคณะทำางานจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

จากประเทศไทยและเวียดนาม ในการนี้ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันเรียนรู้กลวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ 

ใช้สื่อดังกล่าวกับนักศึกษาของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ร่วมกันพัฒนาจากผู้มหาวิทยาลัยและบริษัทในเครือข่ายของโครงการ อาทิเช่น sumo Technology,  

Klagenfurt University, Kozminski Universty, ready4europe และ Asian European Consulting Group   

และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. คณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เดินทางจากเมือง Klagenfurt 

ไปยัง Carinthian Tourism School ของเมือง Villach ซ่ึงเป็นโรงเรียนด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

ในแคว้น Carinthian ในปัจจุบันเปิดสอนด้านการท่องเที่ยว 3 สาขา ได้แก่ Hotel Management with IT,  

International Tourism Management และ Tourism and Equine Industry ท้ังน้ีทางคณะทำางานได้รับ 

การต้อนรับจากทีมผู้บริหารและนักศึกษาอย่างอบอุ่น รวมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมผู้บริหาร 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านการธุรกิจท่องเท่ียวและความเป็นไปได้  

ของความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคต 

 และในวันสุดท้ายของการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม คกก.บริหารโครงการ INCREASE และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยทุน ERASMUS+  

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. (ตามเวลาของประเทศออสเตรีย) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

นำาคณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะทำางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ไดเ้ดนิทางไปยงัสถานเอกอคัรราชทตูประเทศไทย คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาตแิละองคก์ารระหวา่งประเทศ 

ณ กรุงเวียนนา เพื่อเข้าพบกับ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทย 

ประจำาสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐสโลวีเนีย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น 

จากท่านเอกอัครราชทูต ผู้ช่วยเอกอัครราชทูต รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของสถานทูต หลังจากน้ันท่านเอกอัครราชทูต 

ไดเ้ปน็เจา้ภาพเลีย้งอาหารค่ำาแก่คณะทำางานจากประเทศไทย ในขณะเดยีวกนัไดร้ว่มกนัแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการศกึษา 

รวมไปถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประไทยและประเทศออสเตรียทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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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

เดือนมีนาคม 2565

การประกวด TRU Ambassador 2021

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว เดือน และดาวประกายฟ้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU Ambassador 2021) ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา 

และกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับกิจกรรมคร้ังน้ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อค้นหานักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีไหวพริบปฏิภาณ บุคลิกภาพดี มีจิตอาสาช่วยเหลือบำาเพ็ญประโยชน์ 

ต่อสังคม มีความกล้าแสดงออก ตลอดจนเพื่อทำาหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา  

และของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีโดยไดร้บัเกยีรตจิาก อ.ดร.ธาดา คำาแดง รองคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม, ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

และ อ.ดร.สวุรณ ีปานเจรญิ อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำาหรับการประกวดครั้งน้ีจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีการถ่ายทอดสด

ผ่านเพจ Facebook ขององค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 สำาหรับผลการประกวดประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ แสงเวียน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ,  

ประเภทดาว ชนะเลิศ ไดแ้ก ่น.ส.ธวลัรตัน ์เยน็ระยบั นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และประเภทดาวประกายฟา้  

ชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อาจป้อง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากน้ียังมีรางวัล Social Award 

ประเภทดาว ไดแ้ก ่น.ส.ธวลัรตัน ์เยน็ระยบั นกัศกึษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์, รางวลั Social Award ประเภทเดือน  

ไดแ้ก ่นายกิตติกานต ์เตชนิพพิฒันพ์งศ ์นกัศกึษาคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม, รางวลั Social Award ประเภทดาวประกายฟ้า  

ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อาจป้อง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รางวัลขวัญใจช่างภาพเทพสตรี ได้แก่  

นายกฤษดา ใจมา นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี รางวลั Best Faculty ไดแ้ก ่คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

และรางวัล Spokeperson TRU ได้แก่ น.ส.บุสสดี อากาศโสภา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


