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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ.2565

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ.2565 ระดับปริญญาตรี จำานวน 1,623 คน ระดับปริญญาโท  

จำานวน 26 คน และระดับปริญญาเอก จำานวน 6 คน รวม 1,655 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์ จำานวน 3 ราย ได้แก่ คุณมงคล ศิริพัฒนกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ,  

คุณบรรหาญ เนาวรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ คุณสุเทพ โชคมีสุข 

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุกมิติทางการศึกษาร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) มีการเตรียมความพร้อม

เพื่อการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครู รวมถึงมีการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ สมรรถนะด้านดิจิทัล บูรณาการศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตน
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bสนอ. จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟอาคารสูง

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟอาคารสูง  

ซึ่งจัดโดยสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับการอบรมคร้ังน้ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย 

จำานวน 80 คน ได้มีความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยท้ังผู้ปฏิบัติ และผู้ประสบภัย รวมท้ังป้องกันและลดอันตราย 

ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภดิตถ์ เธียรวรรณ เจ้าพนักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย และทีมวิทยากรจากเทศบาลตำาบลท่าศาลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

 สำาหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย การให้ความรู้ เรื่องการเกิดอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ  

การฝึกปฏิบัติการซ้อมดับไฟและการฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำาลองสถานการณ์จริง

bมรท. จัดบูธแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มรท. ประจำาปี 2565 ในงานมหกรรม 102 ปี มรท.

 เมื่อวันที่  19 กันยายน 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดบูธแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประจำาปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับบูธแสดงผลงานนี้ 

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนมาจัดแสดง 

และประชาสัมพันธ์เพื่อให้แนวปฏิบัติและการให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ในท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี 

สิงห์บุรี และสระบุรี และเพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและใช้เป็นแนวทาง

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สำาหรับการจัดบูธแสดงผลงานครั้งนี้กำาหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือในระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2565  

โดยแบ่งเป็นบูธแสดงผลงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

จำานวน 36 บูธ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 / บูธแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำานวน 17 บูธ  

ณ บริเวณโถง ชั้น 2 และบูธแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต) จำานวน 9 บูธ ณ บริเวณโถง ชั้น 3
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bรร.สาธิต มรท. และ กองพัฒนา นศ. นำานักเรียน นักศึกษา ร่วมฟังการบรรยาย ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ
 เม่ือวันที ่14 กนัยายน 2565 ณ หอ้งประชมุพระนารายณ ์ชัน้ 4 อาคารรตันเทพสตร ีโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 
และกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมฟังการบรรยายส่งเสริมองค์ความรู้หัวข้อ "ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ"  
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ซึ่งจัดโดยศูนย์อำานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ  
จาก  คุณนิวัฒน์  รุ่ งสาคร  ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดลพบุ รี  ให้ เกียรติ เป็นประธานพิธี เปิด  สำ าห รับการบรรยายค ร้ังนี้  
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้มีจิตสำานึก หวงแหน มุ่งจงรักภักดีและธำารงรักษาสถาบันหลักของชาติ โดยได้
รับเกียรติจากทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

bงาน IACE 2022

 เมือ่วันท่ี 19 กนัยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ ์ช้ัน 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กนัยา บาร์นท ์อธิการบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏัเทพสตร ีใหเ้กยีรตเิปน็ประธานพธิเีปดิโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการและวฒันธรรมนานาชาต ิThe 5th International Academic  
& Cultural Exchange 2022 หรือ IACE 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ที่จัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมีเจ้าภาพร่วมซึ่งประกอบด้วย Universiti Teknologi MARA Kedah Branch 
ประเทศมาเลเซีย, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย, Ho Chi Minh City University of Technology 
ประเทศเวียดนาม, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย, Sebelas Maret University ประเทศอินโดนีเซีย 
และ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน สำาหรับโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมเอเชีย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการพดูภาษาองักฤษใหน้กัศกึษา และเพ่ือสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัในอาเซยีน
 สำาหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565  
เป็นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติสำาหรับนักศึกษา ครั้งท่ี 8, การประกวดการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 1  
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 5
 ในวันที่  20 กันยายน 2565 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ Simulation Games for Language  
Learning: Trends and Issues in Post-COVID 19 Era ครั้งที่ 1 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด โดย Asst. Prof. Dr.Marcin 
Wardaszko จาก Kozminsky University ประเทศโปแลนด์, Prof Dr. Ted Yu - Chung Lou จาก National Pingtung University 
ประเทศไต้หวัน
 สว่นในวนัที ่21 กันยายน 2565 เปน็การบรรยายหัวข้อ Experiencing Malaysia Through Senses โดย Dr.Wan Irham IShak  
รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา Universiti Teknologi MARA Kedah Branch ประเทศมาเลเซยี และการอบรมวธิกีารใช ้Data Analatics  
with IBM SPSS Statistics โดย Mr.Kamarul Ariffin จาก Universiti Teknologi MARA Kedah Branch ประเทศมาเลเซีย
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bอุปนายกสภา มรท. และผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมกำาหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการ

ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เข้าร่วมการประชุมหารือการกำาหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุน 

ก า ร ดำ า เ นิ น ก า ร ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ร่ ว ม ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  

เพื่ อสนับสนุนด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  ด้ านการสร้ างความสามารถใน

การแข่งขันของ รัฐบาล ร่ วมกับ  ศ.นพ.ดร.สิ ริฤกษ์  ทรงศิวิ ไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย 

แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร สำ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  

bผู้บริหาร มรท. ร่วมการสัมมนาการจัดทำางบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์  รองอธิการบดี  

ฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำางบประมาณเชิงยุทธศาสตร์  

เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำาหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ทั้งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ เพ่ือให้สามารถ 

ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบและวิธีการในการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อนำาข้อมูลที่ได้ 

จากการสัมมนามาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ และรายงานต่อวุฒิสภาต่อไป  

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำาหรับกิจกรรมตลอดการสัมมนา ประกอบด้วย การนำาเสนอข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 

กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและกลไกการส่งเสริม โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำาฝอย ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการ 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และท่ีปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายแผนงาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย /  

การแบ่งกลุ่มประชุมตามประเด็นการพัฒนาเพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การจัดสรรงบประมาณ  

(กองทุนศึกษา และกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม), กลุ่มที่ 2 Ranking กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ด้านการเรียนการสอน, กลุ่มที่ 3 Ranking กับการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มที่ 4 Ranking  

กบัเกณฑก์ารพฒันาทีย่ั่งยนื (SDGs) และการสรปุผลการสัมมนา โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิน่ปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธกิารและประธาน

คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา
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bนายกสภา มรท. นำาผู้บริหารร่วมการประชุมกำาหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เมือ่วนัที ่12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมไมดา้ แกรนด ์ทวารวด ีจ.นครปฐม คณุวชัิย ศรีขวญั นายกสภามหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี 
นำาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงประกอบด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,  
ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี  
เข้าร่วมการประชุมกำาหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำาหรับการประชุมคร้ังนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ได้ร่วมกันใน 
การกำาหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนบัสนนุการดำาเนนิการตามยทุธศาสตรร์ว่มของมหาวทิยาลยัราชภฏั ใหม้คีวามสอดคล้อง 
กับแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

bการเสวนาวิชาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยใสสะอาด
 เม่ือวันที่  16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยใสสะอาด ในรูปแบบการเสวนาระบบไฮบริด ซึ่งจัดโดยสำานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
สำาหรับการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด  
และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำานึก 
และทัศนคติในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคมของบุคลากร และเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตนที่ดี  
ในการดำาเนินชีวิต สำาหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เร่ือง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ในการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กรรมการมูลนิธิประเทศไทย 
ใสสะอาด และคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) /  
การเสวนา เรือ่ง แนวทางเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมในการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยั และความคาดหวงัของสงัคมและผูเ้กีย่วข้อง 
 โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย, คุณดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, อ.ภูธร ภูมะธน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุ,ิ คณุสมนกึ เตง็ชาตะพันธ์ุ ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย และ ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "ความเป็นมหาวิทยาลัยใสสะอาด" และพิธีมอบใบประกาศ
เจตนารมณ์ให้แก่ มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีสำานกังานอธกิารบด ีและสำานกังานสภามหาวทิยาลัย ในฐานะการประกาศเจตนารมณ์
เป็นอาสาสมัครหน่วยงานใสสะอาด
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bเลขานุการ รมต.อว. ให้เกียรติบรรยายพิเศษพิธีเปิดงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีใหเ้กยีรตเิปน็ประธานพธิเีปดิงานมหกรรมการแสดงผลงานพฒันาทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 
ประจำาปี พ.ศ.2565 "การปรับตัวและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่อนาคต" ภายใต้กรอบพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับงานมหกรรมในครั้งนี้  
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ในปี 2565 ตลอดจนเพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 
โอกาสครบรอบ 102 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สำาหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ  
หัวขอ้ "การปรบัตัวและการขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาสูอ่นาคตภายใตก้รอบพระบรมราโชบายดา้นการจดัการศกึษา ยทุธศาสตรช์าต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของกระทรวง อว." โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบย่ังยืน" 
โดย คุณบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี, การเสวนาเสียงสะท้อนการพัฒนาท้องถิ่น 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และความต้องการด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ.2566 โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี,  
คุณเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี และ คุณสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี และพิธีมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่ผู้นำาชุมชนที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  
จำานวน 36 ชุมชน 

bพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. และ UST ประเทศอินโดนีเซีย
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำานักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี กับ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสาระสำาคัญตามบันทึกลงนาม 
เพื่ออำานวยความสะดวกและสร้างการเชื่อมโยงการศึกษา ระหว่างสองฝ่าย 
ในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน และนักเรียนครู, การศึกษาในต่างประเทศ
ของบคุลากร, การแลกเปลีย่นดา้นวฒันธรรม การฝกึงาน การจดัสมัมนาวชิาการ  
และการทำาวิจัยร่วมกัน การร่วมมือกันในด้านการวิจัยและการตีพิมพ์  
ความร่วมมือด้านการบริการชุมชนและการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และเพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการและข้อมูลอื่น ๆ   
โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี  
คือระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 - 20 กันยายน 2570
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bอธิการบดี มรท. พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำางาน U2T for BCG ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษา รมต.อว. และคณะ  
ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำาเนินงาน U2T for BCG
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีพรอ้มด้วยผูบ้รหิาร คณะทำางานโครงการ U2T for BCG ประชาชน และนกัเรียนในพืน้ที ่ร่วมใหก้ารตอ้นรบั 
คุณสุวรรณี คำามั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงานโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งรายงานผลการดำาเนินงานโครงการฯ ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เปน็หัวหน้าหนว่ยปฏบัิตกิารสว่นหนา้ของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ในการสนบัสนนุการพฒันาจังหวัด 
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน สำาหรับการลงพ้ืนที่คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือถอดองค์ความรู้จากผลการดำาเนินงาน  
รวม ท้ังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในการดำา เนินงานในพ้ืนที่  พ ร้อมทั้ ง ร่ วมแลกเป ล่ียนข้อคิดเห็นจากประชาชน 
และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

bการแสดงผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และการเสวนา ถอดบทเรียนสู่การพัฒนา 
ต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี
 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ช้ัน 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
และการเสวนาโรงเรียนต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก "ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับกิจกรรมนี้  
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานของโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
 สำาหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ให้แก่ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จ.สระบุรี, โรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์ จ.สิงห์บุรี และโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า จ.ลพบุรี /  
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม จำานวน 8 คน / พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลนักเรียนต้นแบบ 
คุณธรรมจริยธรรม จำานวน 32 คน / พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำานวน 5 รางวัล  
16 สาขาวิชา / พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดโครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม สำาหรับนักศึกษา (นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา) จำานวน 5 รางวัล / พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสาขาวิชา  
และแกนนำานศ. การจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ จำานวน 5 สาขาวิชา / การนำาเสนอผลการดำาเนินงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยนกัศึกษาฝกึประสบการณว์ชิาชีพโรงเรียนตน้แบบ และนกัศกึษาตวัแทนสาขาวิชา 5 สาขาวชิา /  
การสัมมนาโรงเรียนต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก หัวข้อ "ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี " โดย คุณสุธีร์  เครือวรรณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์, คุณวรรณศิริ ดวงประเทศ  
ผู้แทนจากโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ และคุณสมร สิทธิเลิศประสิทธิ์ ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
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bงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี
 เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2565 ผศ.ดร.กนัยา บาร์นท ์อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย ์บคุลากร 
นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี ซ่ึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี โดยเมือ่เวลา 07.49 น. ณ บริเวณลานธรรม และบริเวณดา้นหนา้อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ประจำามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นสิริมงคล ต่อมาเวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี  
เปน็การแสดงสมัโมทนยีกถา โดยพระครสูวุฒันจั์นทโชต ิเจา้คณะอำาเภอโคกเจรญิ, พธิเีจรญิพระพุทธมนต,์ พธิถีวายอาหารปิน่โต ถวายผ้าไตร  
และถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธี จากนั้นเวลา 11.15 น. เป็นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนในเวลา 17.00 น.  
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ให้เกียรติเป็นประธานพิธี เปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำาปี  พ.ศ.2565 "ด้วยรักและผูกพัน 65"  
สำาหรบังานในครัง้นีจั้ดขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือแสดงกตเวทติาจติแดผู่เ้กษยีณอายรุาชการ ซึง่เปน็ผูท้ีเ่ปรียบเสมอืนฟนัเฟอืงทีส่ำาคญั 
ในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำานวน 12 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์, ผศ.ธนิดา ภู่แดง, ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ  
และ ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำาคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.พลวฒัน ์เกดิศิร ิอาจารยป์ระจำาคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม, คณุสมเกยีรต ิเหล็กออ่นตา, คณุพรนภสั มะลทิอง,  
คุณกระจ่าง อิงวาระ และ คุณมยุรี วัฒนคุ้ม บุคลากรสังกัดสำานักงานอธิการบดี, คุณประเทือง ขาวใส และ คุณปณิธา จันทร์สอน  
บุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยภายในงานได้มี พิธีมอบพวงมาลัย และของที่ ระลึก 
ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงของสโมสรเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างความอบอุ่นและซาบซึ้ง 
แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน


