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รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. นำาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. ณ สำานักงานประชาสัมพันธ์  เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี  

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาทีมผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
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bมรท.จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร 90 ปีฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ 

และชมการรำาถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี ร่วมกับ 

สภานักศึกษาภาคปกติ และองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

bรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินaี
 เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธ์ิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565  

รว่มกบัหวัหนา้สว่นราชการในจงัหวดัลพบรุ ีโดยไดร้บัเกยีรตจิาก คณุนวิฒัน ์รุง่สาคร ผูว้า่ราชการจงัหวัดลพบรุ ีใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในพธิ ี  

โดยเมือ่เวลา 07.00 น. ผศ.เพชรรตัน ์บรสิทุธิ ์คณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รว่มพิธีเจริญพระพุทธมนต ์และพิธีทำาบญุตกับาตร 

ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำานวน 45 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในเวลา 18.00 น. ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
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bมรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8
 เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

พระอัฐมรามาธิบดินทร เนือ่งในอภลิกัขติสมัยคลา้ยวนัสวรรคต ในการน้ี ผศ.ดร.สุธาสินี ศริิโภคาภิรมย ์รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ในครั้งนี้
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bผู้บริหาร มรท. ร่วมงานเปิดตัวความร่วมมือโครงการ GenNX Model ผนึกกำาลังสร้างคน ลดช่องว่างทักษะ ลดช่องว่างทางสังคม

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมนคิงส์ เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีพร้อมดว้ย อ.ดร.สมชาย วชัรปญัญาวงศ ์รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและวจิยั, ผศ.ศศวิมิล สทุธสิาร รองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง 

สำานกังานอธกิารบดี เปน็ผูแ้ทนมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ีรว่มเปน็เกยีรติในพธิเีปดิงานแถลงข่าวเปดิตัวความรว่มมอืโครงการ GenNX Model 

ผนึกกำาลังสร้างคน ลดช่องว่างทักษะ ลดช่องว่างทางสังคม ซึ่งจัดโดย สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ร่วมกับ องค์กรเจเนเรชั่น ประเทศไทย สำาหรับงานในครั้งนี้จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างทางทักษะของบัณฑิตจบใหม่  

และคนทีห่างานใหส้ามารถเปลีย่นสายงาน เปดิโอกาสใหมผ่า่นการอพัสกิล เสรมิสรา้งการเรยีนรูต้ลอดชีวติ โดยเริม่นำารอ่งในกลุม่อตุสาหกรรมดจิทิลั 

และอุตสาหกรรมสุขภาพ ยึดความสำาคัญของการปรับโจทย์ให้สถาบันอุดมศึกษามีการทำางานที่ใกล้ชิดกับภาคเอกชน สะท้อนความต้องการ 

ของตลาดและสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ สำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัย Upskill  

ตอบโจทย์ตลาดงาน เพิ่มความเท่าเทียม โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม /  

การบรรยายเรื่อง ภาคีความร่วมมือเชื่อมต่อโลกการศึกษากับการทำางาน โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำานวยการหน่วยบริหาร 

และจัดการทุนด้านการพัฒนากำาลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม / การบรรยายเรื่อง  

โครงการพัฒนาทักษะ GenNX Model และการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้าโครงการ GenNX Model / 

การบรรยายเรื่อง สู้วิกฤติตกงานด้วยการอัพสกิล โดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) /  

การบรรยายเรื่อง Learn to Earn โดย คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี / การบรรยายเรื่อง GenNX Model ผลลัพธ์

และการขยายผล โดย คุณปุณยนุช พัธโนทัย ผู้บริหาร เจเนเรชั่น ประเทศไทย และการเสวนา เร่ือง องค์กรคิดปิด Gap "ช่องว่างทักษะ  

สรา้งโอกาสทางสงัคม" โดย คณุจรสัศร ีพหลโยธนิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั Kasikorn Bussiness Technology Group, คณุภทัราวธุ ซือ่สตัยาศิลป์  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Lineman Wongnai, คุณเป็นหน่ึง เจียมศรีพงษ์ ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท Thoughtworks  

และ คุณชวิน ศุภวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Living Mobile

bพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ Universitas PGRI Adi Buana สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน สำานัก และศูนย์ภาษา  

ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

กับ Universitas PGRI Adi Buana สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)  

สำาหรบัสาระสำาคัญตามบนัทกึลงนามในครัง้นีเ้พือ่สง่เสรมิความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างประเทศในดา้นต่าง ๆ  อาท ิการแลกเปลีย่นคณาจารย์

และนกัศกึษาระหว่าง 2 สถาบนั การรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศึกษาของ 2 สถาบนั การจดัประชุมสัมมนา การจดัทำาหลกัสตูรระยะสัน้  

และการจัดประชุมด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมข้อมูล 

และการทำ ากิ จกรรมร่ วมกันในด้ านต่ าง  ๆ  โดยบัน ทึกลงนามความร่ วมมือฉบับ ดังก ล่าวมี ระยะ เวลาของ สัญญา 5  ปี   

คือระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 - 13 มิถุนายน 2570
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bผู้บริหารและคณาจารย์ มรท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Project Meeting & Game Workshops Hotel Stars & Smart Leo

 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำานวยการศูนย์ภาษา  

และ อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำาสาขาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

Project Meeting & Game Workshops Hotel Stars & Smart Leo สำาหรับการประชุมคร้ังนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือและสะท้อนกลับพร้อมนำาเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการศึกษา  

และเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการเรยีนการสอนระดบัอดุมศกึษา โดยมีคณะทำางานจากโครงการ INnovative Capacity building by participative  

and REflective teacher training for Academia, Society and Enterprises (INCREASE) ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ 

สหภาพยโุรป รว่มกบัคณะทำางานจากมหาวทิยาลยั Thai Nguyen University ประเทศเวยีดนาม บรษัิท ready4europe, AE Consulting Group  

และ Sumo Technologies และทมีวทิยากรจากมหาวทิยาลยั Kozminsky University ประเทศโปแลนด ์ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากรตลอดการประชุม  

และได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ในการกลา่วต้อนรบัผูเ้ขา้รว่มการประชมุ

โดยการประชมุครัง้นีค้รอบคลุมในหวัข้อ Leadership Skills, Organizational Culture, Teamwork, Simulation and Business Games, Imagio,  

และ Hotel Stars ซึ่งทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดการอบรมช่วงทดลอง (Pilot)  

ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยใน

สหภาพยโุรป  นอกจากน้ี คณะทำางานจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรยีงัได้เขา้ศกึษาดูงานทีศ่นูย ์Asian Development College for Community  

Economy and Technology และ อุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตสะลวงขี้เหล็กด้วย

bสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมอาคารและเครื่องมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการ

จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ อาคาร 11 และท่ีห้องประชุม ช้ัน 2  

อาคารคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีพรอ้มดว้ย อ.ดร.สกลุ คำานวนชัย  

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ ร่วมให้การต้อนรับ คุณยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา 

ฝีมือแรงงานลพบุรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมของอาคารและเครื่องมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ในการจดัตัง้ศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงาน สาขาช่างควบคมุดว้ยโปรแกรมเมเบลิโลจกิคอนโทรลเลอร ์(Programmable Logic Controller : PLC)  

ระดับ 1 และ ระดับ 2 สำาหรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

พ.ศ.2565 - 2568 และให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงตรงกับกลยุทธ์ท่ี 4 เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 

และหารายได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา รวมถึงประชาชนที่สนใจและมีความต้องการ 

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับชาติ โอกาสน้ี ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมสังเกตการณ์เพ่ือเตรียมการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ 

ทางด้านการบริหารคลังสินค้าของสาขาวิชาด้วย
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bมรท.รว่มการประชมุการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลซ จ.สิงห์บุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และลพบุรี  

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และลพบุรี สำาหรับการประชุมครั้งนี ้

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอประเด็นความต้องการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร

bสนง.มาตรฐานฯ จัดอบรมแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions)

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx  

(Overall Questions) ซึ่งจัดโดยสำานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับการอบรมครั้งนี้ 

จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้อำานวยการสถาบัน สำานัก ผู้อำานวยการกอง และบุคลากรของหน่วยงานตามโครงสร้าง 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี จำานวน 63 คน ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิตนเองตามเกณฑ ์EdPEx สามารถนำาเกณฑ ์EdPEx  

มาใชใ้นการจดัทำาแผนพฒันามหาวทิยาลยัสูค่วามเปน็เลศิได ้โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุน้เคย รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณเกรียงไกร เกียรติพัชรสกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  

กองนโยบายและแผน สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
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bมรท.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2565 

 เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวอวยพรแก่นักศึกษา ในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี สำาหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้  

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำานวน 1,400 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ  

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาพึงต้องปฏิบัติในระหว่างการศึกษา และเพื่อแนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแนะนำาการให้บริการของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ 

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / การแนะนำาการให้บริการของกองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี  

โดย คุณโยธนิ องักรูขจร นักวชิาการ ชำานาญการ, คณุวลยัภรณ ์เกตยุา นกัวชิาการศึกษาและหวัหนา้งานบรกิารการศกึษา และคณุธนียภทัร ์ ศรสีรุะ  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี / การบรรยายแนะแนวทางกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร 

รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษาและพฒันาทอ้งถิน่ / การแนะนำากองพฒันา สำานกังานอธกิารบด ีสภานกัศกึษา และองคก์ารบรหิารนกัศกึษา  

โดยคุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี / การบรรยายหัวข้อ การสร้างการรับรู ้

เกี่ยวกับวิศวกรสังคม โดย คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / การบรรยายหัวข้อ  

"วยัใส...ใจสะอาด" โดย คณุวศิรตุ สมงาม รองประธานสภาผูช้มผูฟ้งัรายการ ภมูภิาคกลาง Thai PBS และการเสวนาหวัขอ้ "ใชช้วีติใหม้คีวามสขุ 

ได้อย่างไรภายใต้ร่มยูงทอง" โดย พ.ท.วิษณุรักษ์ ขันทองทิพย์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกท่ี 13, ครูวิลาลักษณ์ ขำานิล  

ครู ค.ศ.1 โรงเรียนดงตาลวิทยา, คุณวัชรี ชัยณรงค์ จากบริษัท Wink White และ คุณนัฐยุทธ ภู่สุวรรณ ผู้บริหารและเจ้าของกิจการคาเฟ่อเมซอน 

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสาขาเอราวัณ จ.ลพบุรี

bมรท. จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2565

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประจำาปีการศึกษา 2565 ซ่ึงจัดโดย สภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับพิธีไหว้ครูในครั้งน้ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสำาคัญของพิธีไหว้ครูอันเป็นประเพณีท่ีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้สืบทอดมาเป็นระยะ 

เวลาอันยาวนาน รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นโอกาสท่ีศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตา 

ต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่ จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ท่ีดี รับการถ่ายทอดความรู้ 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำาเร็จในการศึกษา  สำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญขบวนตราพระราชลัญจกร 

ธงประจำามหาวิทยาลัย และธงประจำาคณะ / ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำาบูชาครู /  

นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  นำากล่าวคำาปฏิญาณ /  ผู้แทนนักศึกษานำาพานคารวะ ผู้บริหารและคณาจารย์ / 

การแสดงชุดละโว้ธานีรับขวัญศิษย์เทพสตรี



ฉบับที่ 512 ปีที่ 21 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 25658

จัดทำาโดย
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ถนนนารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี   15000 

โทรศัพท์ 036-427485  URL : http://www.tru.ac.th 
สรุปกิจกรรมประจำาเดือน

เดือนมิถุนายน 2565

bมรท.จัดประชุมระดมสมอง Focus Group โครงการแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จ.ลพบุรี)

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมสมอง Focus Group โครงการแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน 

ระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จังหวัดลพบุรี) ในรูปแบบการประชุมแบบ Onsite และแบบ Online ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะบทบาท 

ของการเป็น อว. สว่นหนา้ สำาหรบัการประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้เข้ารว่มการประชมุซึง่ประกอบด้วย ผู้บรหิารของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร), หอการค้าจังหวัดลพบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และสมาคมธนาคาร  

จำานวน 83 คน ได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570  

ของจังหวัดลพบุรี เพื่อให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ ซ่ึงสอดคล้อง 

กบัการบันทกึลงนามความร่วมมอืดา้นการจดัทำาแผนพฒันาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภมิูภาค ระหวา่ง กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจัิย

และนวตักรรม กบั คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ท่ีผ่านมา  สำาหรบักจิกรรมต่าง ๆ  ตลอดการประชมุ 

ประกอบด้วย การนำาเสนอที่มาโครงการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จังหวัดลพบุรี)  

โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การนำาเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 

และประเด็นท้าทายในพื้นที่ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านศักยภาพและโอกาสของพื้นที่, ด้านข้อจำากัดและประเด็นท้าทายในพ้ืนที่,  

ด้านวิสัยทัศน์ของพื้นที่ และด้านโครงการที่ต้องการให้เกิดข้ึนใน 5 ปี โดย ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ  

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 


