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รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีพระราชทานถ้วยรางวัลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระบรมราช

วโรกาสใหอ้ธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัทีช่นะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏทั่วประเทศ ประจำาปีการศึกษา 2559 - 2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล  

ซึ่งประกอบด้วยรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย และ รางวัลอ่านดี รวม 4 ภาค  ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง  

และ นายสว่าง ภู่พัฒน์พิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
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นายกสภา มรท.นำาคณะผู้บริหาร มรท. 

ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำางานร่วมกันกับ ผวจ.สิงห์บุรี
 เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี คุณวิชัย ศรีขวัญ  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร และบคุลากร ซึง่ประกอบดว้ย ผศ.ดร.กนัตพฒัน์ กติตอิชัวาลย ์รองอธิการบดฝีา่ยวชิาการ, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์  

รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและวจิยั, ผศ.ศศิวมิล สทุธสิาร รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษาและพฒันาทอ้งถิน่, ผศ.อภชิาต ิอาวจำาปา  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี,  

ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำานวยการ 

สำานักงานอธิการบดี, คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำานาญ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำานักงานอธิการบดี,  

คณุมนสชิา ชำามะร ีนกัวิเทศสมัพนัธ ์ศนูยภ์าษา และ คุณเยาวลกัษณ ์ขนุทอง เจา้หนา้ทีบ่รหิารทัว่ไป ชำานาญการ ศนูยส์ง่เสรมิการจัดการศึกษา 

ตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าคารวะ คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งแนะนำา 

คณะผูบ้รหิารชดุใหมข่องมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีและรว่มหารือแนวทางการบรูณาการการทำางานรว่มกนัระหวา่งจงัหวดัสงิหบ์รุ ี 

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  

ประจำาปี พ.ศ.2564 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม ท่ีประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีในราชการเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ประชุมบุคลากร มรท. ประจำาปีการศึกษา 2565
 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีการศึกษา 2565 พร้อมกับชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 5 พันธกิจ  

จากนัน้เปน็การชีแ้จงเรือ่งบทบาทหนา้ทีร่บัผดิชอบ โครงการสำาคญั และผลการดำาเนนิงานในระยะ 2 เดอืน โดยรองอธกิารบดีฝา่ยตา่ง ๆ  ,  

การชี้แจงในประเด็นการเตรียมการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 แบบ Onsite โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานแก่ผู้บริหาร    

สำาหรบัการประชมุในวนันีแ้บง่การประชมุเปน็ 2 ชว่ง โดยในภาคเชา้ เวลา 09.30 - 11.30 น. เปน็การประชมุบคุลากรสายวชิาการ  

จำานวน 312 คน และในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 264 คน
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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

เดือนพฤษภาคม 2565

มรท.จัดพิธีมอบสื่อการจัดการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 

จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี พร้อมอบรมครูเรื่องการใช้สื่อสำาหรับการเรียนการสอน

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมอบสื่อการจัดการเรียนการสอน  

ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี และการอบรมครูผู้สอน 

เร่ืองการใช้สื่อสำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำาหรับกิจกรรมครั้งน้ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน 

จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำานวน 32 โรงเรียน ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี จำานวน 158 คน ได้รับคำาแนะนำา 

ในการใช้สื่อสำาหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา  

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม


