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b สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ จัดพิธีว�งพ�นพุ่มเนื่องในวันคล้�ยวันพระร�ชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี a
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้

ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565  

ซึ่งจัดโดยสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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b มรท.ร่วมพิธีวันคล้�ยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช a
 เมื่อวันที่  25 เมษายน 2565 ณ หอประชุมอำาเภอเมืองลพบุรี อ.ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

วันที่ 25 เมษายน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

b รักษ�ร�ชก�รแทนอธิก�รบดี มรท.นำ�ผู้บริห�ร มรท. ร่วมก�รประชุม 

คกก.ยุทธศ�สตร์ต่�งประเทศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ 38 แห่ง a
 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมซีแอนด์ซี  จ.เชียงราย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิ จัย,  คุณสุภารัตน์  สินสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี และคุณมนสิชา ชำามะรี   

นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย สำาหรับการประชุมคร้ังนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และสอดคล้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)  

โอกาสนี้  ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 

ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วย
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b ง�นทำ�บุญกล�งบ้�น สืบส�นประเพณีสงกร�นต์ a
 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานธรรม และห้องโถงช้ัน 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักศึกษา ร่วมพิธีทำาบุญและสรงน้ำาพระพุทธรูป 

เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำาปี 2565 "ทำาบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์" โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และสร้างขวัญกำาลังใจให้กับบุคลากร 

 สำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสักการะและสรงน้ำาพระศรีศากยะทศพล มงคลเทพสตรีลีลา,  

พระพทุธปลอ่งมณีมงคลสถติเทพสตร ีและทา้วมหาพรหมวทิยาพัฒน ์, พิธีเจริญพระพุทธมนต ์ถวายปิน่โต ถวายผ้าไตร และเคร่ืองไทยธรรม 

แด่พระสงฆ ์, พธิสีรงน้ำาพระพทุธรปู จากนัน้รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ไดก้ลา่วอวรพรให้แกค่ณาจารย ์

บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทำาบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์

b มรท.ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตรประเพณีวันสงกร�นต์ ประจำ�ปี 2565 a
  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อ.เมืองลพบุรี  

จ.ลพบุรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี  พร้อมด้วย ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดี ฝ่ายบริหาร  

และ คุณขนิษฐา สุกใส หัวหน้าสำานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสาร 

อาหารแห้งพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำาปี 2565 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก 

คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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จัดทำ�โดย
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b รักษ�ร�ชก�รแทนอธิก�รบดี มรท. นำ�ผู้บริห�ร มรท. ร่วมก�รประชุมสัมมน�รับมอบนโยบ�ยก�รขับเคลื่อน TASSHA,  

ก�รลงน�ม MOU ระหว่�ง สป.อว. - มรภ. 38 แห่ง และ ม.เทคโนโลยีร�ชมงคล 9 แห่ง 

และก�รประชุมอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏทั่วประเทศ a
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญา

วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี และ คุณมนสิชา ชำามะรี นักวิเทศสัมพันธ์  

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล, การลงนาม MOU การขบัเคลือ่นการพฒันาดา้นสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์และศลิปกรรมศาสตรข์องประเทศ  

ระหว่างสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการ

จัดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 โดยเมือ่เวลา 09.15 น. เปน็การประชุมสมัมนา เรือ่ง การขบัเคลือ่นการพฒันาวิทยสถานดา้นสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์และศลิปกรรมศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) และ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษา การผลิตและพัฒนาครู โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม  จากนัน้ ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีใหเ้กยีรตเิปน็ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ  

ระหว่าง สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยมีสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำาหรับการวิจัย  

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนา 

ที่ย่ังยืนของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ และบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  

ที่นำาไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นคลังปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือ 

และระดมสมองจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี นักวชิาการ นกัวจิยั และผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา เพือ่การวจิยัทางดา้นมนุษยศาสตร์  

สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ 

ด้านศิลปวฒันธรรมรว่มสมยัทีต่อ่ยอดการประยกุตใ์ชไ้ปสูน่วตักรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ทีค่รอบคลมุกลุม่เปา้หมายทีห่ลากหลายอยา่งเป็นรปูธรรม  

และทำาให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำาไปสู่ 

การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญา และการสรา้งความภาคภมูใิจในรากเหงา้ของคนในทอ้งถิน่ โดยบนัทกึลงนามความรว่มมอืฉบับดังกลา่ว 

มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 - 27 เมษายน 2570

 จากนัน้ในเวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชมุแสนหว ีหอประชมุใหญ ่มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย เปน็การประชมุสัมมนาเรือ่ง "อว. สรา้งชาต"ิ  

การปรับบทบาทหน้าท่ีมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลวัตรและความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และในเวลา 13.00 น.  

ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ีได้เขา้รว่มการประชมุอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัทัว่ประเทศ 

ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม


