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ฉบับที่ 514  ปีที่ 21 วันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

ผู้แทนผู้บริหาร มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องจัดแสดงใหญ่ สำานักงานประชาสัมพันธ์ เขต8 จ.กาญจนบุรี  

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาผู้แทนผู้บริหารและบุลคากร 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565
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bมรท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รว่มพธีิถวายเคร่ืองราชสกัการะเบือ้งหนา้พระบรมฉายาลกัษณ ์สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 

ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี

bสำานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการโครงการผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำานักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

พิธีเปิดนิทรรศการโครงการผ้าไทยเทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซ่ึงจดัโดยสำานกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี สำาหรับงานนี้จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี  

และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร  

และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย และได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสาน รักษาต่อยอด 

และอนุรักษ์ผ้าไทย



ฉบับที่ 514 ปีที่ 21 วันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 3

มรท. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักด ี

และสำานักในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปหีลวง เนือ่งในโอกาสมหามงคลวันเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา สำาหรบัตน้ไมท้ีน่ำามาปลกูในครัง้น้ี ไดแ้ก ่ตน้หางนกยงู  

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย และต้นทองอุไร

bมรท. ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรว่มพธิเีนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำาปีพุทธศักราช 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี  

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์  

รองคณบดฝ่ีายกิจการนกัศกึษา คณะวทิยาการจดัการ และ คณุสจุริา สาหา เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป คณะวทิยาการจัดการ 

ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นในเวลา 08.09 น. อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ รว่มพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ซึง่ประกอบดว้ย ศาสนาพทุธ ศาสนาอสิลาม และศาสนาครสิต ์ 

และในเวลา 17.30 น. อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
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ผู้บริหาร มรท. ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีในโอกาสติดตาม ตรวจเยี่ยม 

รร.โครงการกองทุนการศึกษา และ รร.เครือข่าย จ.ลพบุรี

 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ณ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, โรงเรียนบ้านม่วงค่อม  

และโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุ รี  คุณสุภกิณห์ แวงชิน รอง ผู้ ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   

พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์, หัวหน้าส่วนราชการ, 

ข้าราชการ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ  

ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินการของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย  

เพื่อรับฟังการสรุปแนวทางการดำาเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานหนุนเสริม 

ทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ โรงเรียนเครือข่ายมาตั้งแต่ปี 2555

อธิการบดี มรท. นำาคณะผู้บริหาร และบุคลากร มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานแนวทางการดำาเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม 

ระบบงานวิชาการ การจัดทำาตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการดูงานวิทยาลัยนานาชาติ 

ของ มรภ.สุราษฎร์ธานี

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารของศูนย์ภาษา  

และบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน และกองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการดำาเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม ระบบงานวิชาการ  

งานการจัดทำาตัวชี้วัด จุดคุ้มทุนของหลักสูตรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานด้าน

วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำามาปรับใช้ในการบริหารงานและการจัดกิจกรรมภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี และคณะให้การต้อนรับ
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มรท. ร่วมลงนาม MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม

 เม่ือวันที ่2 สงิหาคม 2565 ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู ชัน้ 3 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด ์ 

กรุงเทพฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย  

คณุมนสชิา ชำามะร ีนกัวเิทศสมัพันธ ์ศูนยภ์าษา ใหเ้กยีรติเปน็ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ  

วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 แห่ง  

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์ สำาหรับสาระสำาคัญตามบันทึกลงนาม 

เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การพฒันาเชงิพืน้ทีด่ว้ยกระบวนการวศิวกรสงัคมตามทีส่ำานกังานการวจัิยแหง่ชาติกำาหนด โดยบนัทกึลงนามความร่วมมอืฉบบัดงักลา่ว

จะสิ้นสุดสัญญาต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา  โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมงานวิจัย 

แห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง คุณภาพชีวิต 

และสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี, พิธีลงนามความร่วมมือ วิศวกรสังคม 

สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการเสวนาเรื่อง Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจ 

และสังคมเพื่อพื้นท่ีและท้องถิ่น  โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร และคุณมนสิชา ชำามะรี ได้ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัย  

"การยกระดับผลผลิตและพัฒนาตลาดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน กลุ่มเครือข่าย OTOP ประเภทผ้า จังหวัดลพบุรี"  

ซึ่งดำาเนินการวิจัย โดย อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม 

นำาเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ด้วย

พิธีลงนาม MOU การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาอุตสาหกรรม จ.ลพบุรี

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี ซ่ึงนำาโดย คุณจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ  

ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัลพบรุ ีโดยมสีาระสำาคญัตามบนัทกึลงนามเพือ่สง่เสริมความร่วมมอืทางดา้นวชิาการ โดยการมุง่เนน้ 

การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสำาหรับการทำางาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

ซึ่งกันและกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการทำาวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่  

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อส่งเสริม 

ความรว่มมือในการจดัประชุมและสมัมนาทางวชิาการ ตลอดจนการจัดกจิกรรมทางวชิาการอืน่ ๆ  ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิโดยบนัทกึ

ลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2570 หรือตามวาระ 

การดำารงตำาแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานวันรพี ประจำาปี 2565

 เมือ่วันที ่7 สิงหาคม 2565 ณ ศาลจงัหวดัลพบรุ ีคณุสภุารตัน ์สนิสวุรรณ ผูอ้ำานวยการสำานกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลยั

ราชภฏัเทพสตรี พรอ้มดว้ย คณุจตุพร พุ่มโพธ์ิงาม นกัวชิาการเงนิและบญัช ีชำานาญการ รกัษาราชการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ 

กองคลัง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (วันรพี) ประจำาปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์ 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

จ่าจังหวัดสิงห์บุรี นำาครูและนักเรียนโครงการปลูกฝังจิตสำานึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ 

เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

 เม่ือวันที ่24 สงิหาคม 2565 ณ ศูนยส์ง่เสรมิการจดัการศกึษาตามพระบรมราโชบาย มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีอ.บางระจนั 

จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ  

คุณศุภวัฒน์ คงดี เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการพิเศษ รักษาการในตำาแหน่งจ่าจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสนำาคณะอาจารย์ 

และนักเรียนจากโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จ.สิ งห์บุ รี   

ภายใต้โครงการปลูกฝังจิตสำานึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง

สมานฉันท ์เข้าเยีย่มชมศึกษาดงูานและร่วมกจิกรรมฐานการเรยีนรูต้า่ง  ๆ   

ของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  เช่น การเลี้ยงไส้เดือน 

เพื่อทำาปุ๋ยมูลไส้เดือน, การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี, การปลูกพืชไร้ดิน,  

การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า และการสาธิตพิธีกรรมการทำาขวัญข้าว
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ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นศ.ร่วมต้อนรับและดูแลคณะฑูตและภริยาในโอกาสศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำาป่าสัก

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำาป่าสัก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำานวยการศูนย์ภาษา, 

อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม รองผู้อำานวยการศูนย์ภาษา, อ.เบญจพร นวลประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.จิตราพร งามเนตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.หงสกุล เมสนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ  

นำานกัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ รวม 33 คน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคณะเอกอัคราชฑูต

และภริยา ในโอกาสศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำาป่าสัก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  

พร้อมด้วยคณะทำางานประจำาจังหวัด และกรมพิธีการฑูต ร่วมให้การต้อนรับ โดยนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รับหน้าที่เป็นล่ามและดูแลคณะฑูตและภริยาในช่วงการศึกษาดูงาน และนักศึกษาของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 

รับหน้าที่ดูและคณะฑูตและภริยาในช่วงการรับประทานอาหารกลางวันที่สวนอาหารบัวหลวง ซ่ึงนักศึกษาทุกคนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ

ในครัง้น้ีจะได้รบัประกาศนยีบตัรซึง่ออกใหโ้ดยผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบรีุเพือ่นำาไปใชใ้นการประกอบเป็นผลงานเดน่ของนกัศึกษาตอ่ไป

กองนโยบายและแผน สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จัดให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ระหว่างวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำานักงานอธิการบดี กอง

นโยบายและแผน สำานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีกำาหนดให้หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี 

เข้านำาเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา โดยในวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 เป็นการนำาเสนอแผนปฏิบัติการ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์,  

คณะวิทยาการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร และสำานักงานอธิการบดี

 ส่วนในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นการนำาเสนอแผนปฏิบัติการของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

สถาบันวจิยัและพฒันา, สำานกัศลิปะและวฒันธรรม, สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย,์ สำานักงานมาตรฐานและประกันคณุภาพ

การศึกษา, ศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์ภาษา, สำานักงานประสานบัณฑิตศึกษา, ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา,  

หน่วยตรวจสอบภายใน, สำานักงานสภามหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2565
 เม่ือวันที ่16 สงิหาคม 2565 ณ หอ้งประชมุพระนารายณ ์ชัน้ 4 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.ดร.สธุาสนิ ีศริโิภคาภริมย ์รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2565 

ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม, สำานกัศลิปะและวฒันธรรม, สำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัวจัิยและพฒันา และสำานกังานอธกิารบด ี 

ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน, บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ จำากัด, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี,  

สำานกังานพลงังานจงัหวัดลพบรุ,ี วสิาหกจิอาหารปลอดภยั และวสิาหกจิ อ.หนองมว่ง จ.ลพบรุ ีสำาหรบังานสปัดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ

ในปีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัชกาลที่ 4  

ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย,  รัชกาลที่  9  ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่ง เทคโนโลยีของไทย  

และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และ รัชกาลที่ 10 ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และเพื่อให้เยาวชน 

และประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำาคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย 

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจ 

ในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน สำาหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในคร้ังนี้ 

กำาหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดสิ่งประดิษฐ ์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การประกวดวาดภาพ 

ตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน

ปลาย / การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย /  

การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น /  

การแข่งขันเรือของเล่นด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น / การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

(ด้านชีวภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

(ด้านกายภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / โครงการการออกแบบวิจัยในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สำาหรบัครแูละอาจารย ์/ โครงการการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ฐานสมรรถนะ สำาหรับครูและอาจารย ์/การพฒันาส่ือการเรียนรูบ้อร์ดเกม 

เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ สำาหรับครูและอาจารย์ / การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ 

การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม สำาหรบัครแูละอาจารย์ / การจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ มาตรวิทยาเพือ่อตุสาหกรรม สำาหรบันกัศกึษา

และผู้สนใจ / นิทรรศการจากคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 36 บูธนิทรรศการ


