รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีพระราชทานถ้วยรางวัลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทีช่ นะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ประจำ�ปีการศึกษา 2559 - 2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล
ซึ่งประกอบด้วยรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย และ รางวัลอ่านดี รวม 4 ภาค ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง
และ นายสว่ า ง ภู่ พั ฒ น์ พิ บู ล ย์ ประธานคณะกรรมการดำ � เนิ น งานในงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
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นายกสภา มรท.นำ�คณะผู้บริหาร มรท.
ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันกับ ผวจ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี คุณวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ� ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรซึง่ ประกอบด้วยผศ.ดร.กันตพัฒน์กิตติอชั วาลย์รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ,อ.ดร.สมชายวัชรปัญญาวงศ์
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและวิจยั , ผศ.ศศิวมิ ล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิน่ , ผศ.อภิชาติ อาวจำ�ปา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี,
ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานอธิการบดี, คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำ�นักงานอธิการบดี,
คุณมนสิชาชำ�มะรีนักวิเทศสัมพันธ์ศูนย์ภาษาและคุณเยาวลักษณ์ขุนทองเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทัว่ ไปชำ�นาญการศูนย์สง่ เสริมการจัดการศึกษา
ตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าคารวะ คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งแนะนำ�
คณะผูบ้ ริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันระหว่างจังหวัดสิงห์บรุ ี
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ของจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ
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รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท.รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำ�ปี พ.ศ.2564 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่ประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ประชุมบุคลากร มรท. ประจำ�ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานการประชุ ม บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2565 พร้อมกับชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 5 พันธกิจ
จากนัน้ เป็นการชีแ้ จงเรือ่ งบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบโครงการสำ�คัญและผลการดำ�เนินงานในระยะ2เดือนโดยรองอธิการบดีฝา่ ยต่างๆ,
การชี้แจงในประเด็นการเตรียมการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 แบบ Onsite โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี โ อกาสร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เสนอปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะในการดำ � เนิ น งานแก่ ผู้ บ ริ ห าร
สำ�หรับการประชุมในวันนีแ้ บ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง โดยในภาคเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายวิชาการ
จำ�นวน 312 คน และในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน จำ�นวน 264 คน
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มรท.จัดพิธีมอบสื่อการจัดการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก
จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี พร้อมอบรมครูเรื่องการใช้สื่อสำ�หรับการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมอบสื่อการจัดการเรียนการสอน
ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี และการอบรมครูผู้สอน
เรื่องการใช้สื่อสำ�หรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำ�หรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำ�นวน 32 โรงเรียน ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี จำ�นวน 158 คน ได้รับคำ�แนะนำ�
ในการใช้สื่อสำ�หรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

จัดทำ�โดย

สรุปกิจกรรมประจำ�เดือน
เดือนพฤษภาคม 2565
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