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ผู้แทน มรท.ร่วมพิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบด ี

ฝา่ยวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ีและ รศ.วา่ทีร่อ้ยตร ีดร.ชชูาต ิพยอม รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ร่ วมพิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่ องในวันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัท่ี 13 ตลุาคม 2565 รว่มกบัหัวหนา้ส่วนราชการ 

ในจังหวัดลพบุรี  ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยเมื่อช่วงเช้าเวลา 07.00 น. รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์ จำานวน 89 รูป)และในช่วงเย็นเวลา 17.00 น.  

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และร่วมยืนสงบนิ่งเพ่ือน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที
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ผู้แทน มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม 2565 ณ พระบรมราชานสุาวรีย ์พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร ์เปน็ผูแ้ทนมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรว่มพธิวัีนคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันที ่13 ตลุาคม 2565 ซึง่จดัโดยศนูยก์ารทหารปใืหญ ่โดยไดร้บัเกยีรตจิาก  

พลเอก ณรงคพ์นัธ ์จิตตแ์กว้แท้ ผูบ้ญัชาการทหารบก ใหเ้กียรตเิปน็ประธานในพธิสีำาหรบักจิกรรมตลอดพธีิ ประกอบดว้ย  

พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำานวน 10 รูป ถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีสวดพระพุทธมนต์
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ผู้แทน มรท. ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

 เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา 

สั ก ก า ร ะ พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส า ว รี ย์  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์  พ ร ะ จุ ล จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่  23 ตุลาคม 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก  

คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

bผู้บริหาร มรท. ร่วมฟังการบรรยาย ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี,  

รองผู้วา่ราชการจังหวัดลพบรุ,ี หวัหน้าสว่นราชการและประชาชน ร่วมใหก้ารตอ้นรับ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทย ์เกษม วฒันชยั  

องคมนตรี ในโอกาสบรรยายพิเศษส่งเสริมองค์ความรู้ หัวข้อ "ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ" ซึ่งจัดโดยศูนย์อำานวยการจิตอาสา

พระราชทานจังหวัดลพบุรี สำาหรับการบรรยายครั้งน้ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของสถาบนัหลกัของชาต ิซึง่ประกอบดว้ย ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย ์ซึง่เปน็สิง่ทีอ่ยูคู่ก่นัมาทกุยคุทกุสมยั ตลอดจนเพือ่สรา้งองคค์วามรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีจิตสำานึก หวงแหน มุ่งจงรักภักดีและธำารงรักษาสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่สืบไป
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อธิการบดี และผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดี มรภ. ครั้งที่ 5/65 

และร่วมลงนาม MOU โครงการ เสริม สร้าง สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

 เมือ่วนัท่ี 19 ตลุาคม 2565 ณ หอประชุม 1 สมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์ชัน้ 2 อาคารพทุธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวางแผนและวิ จัย และ อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์  ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เขา้รว่มการประชมุอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั ครัง้ท่ี 5/2565 โดยไดรั้บเกยีรตจิาก พลเอก ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ องคมนตร ี 

ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม  โดยในภาคเช้า เป็นการประชุมชี้แจงและ 

รบัฟงัความคดิเหน็โครงการจดัทำาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหางบเงินอุดหนุน ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ  

ในรูปแบบการประชมุระบบ Hybrid Meeting  จากนัน้ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุพระเทพสุเมธี ช้ัน 2 อาคารพทุธวชิชาลยั  

เป็นการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ง ท่ี  5/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานการประชมุ โดยมวีาระสำาคญัทีร่ว่มกนัพจิารณา ไดแ้ก ่การพจิารณารายงานความกา้วหนา้การขบัเคลือ่น 

การผลิตและพัฒนาครู / การพิจารณาเงินค่ารถประจำาตำาแหน่งของรองอธิการบดีท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  โอกาสน้ี ผศ.ดร.กนัยา บาร์นท์ อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกยีรตเิปน็ผูแ้ทน

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรว่มลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือว่าดว้ยการสรา้งภาคเีครอืขา่ยมหาวทิยาลยัแหง่ความสขุ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โครงการ "เสริม สร้าง สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ" โดยมีสาระสำาคัญ 

ตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ โดยส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางความสุข 8 ประการ  

และแนวทางของสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ในกลุ่มบคุลากร อาจารย ์นักศกึษาและชมุชนรอบขา้ง  

ตลอดจนเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะทั้ง 38 แห่ง ให้เป็นกลไกสำาคัญในการส่งเสริม 

งานสขุภาวะในระดบัพืน้ที ่และเพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยัราชภฏัสุขภาวะ ให้เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูท่ี้ทำาหน้าท่ีส่งเสรมิการถา่ยทอด 

และขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้าง โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาต่อ 

เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา
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bผู้บริหาร มรท. ร่วมงานสัมมนา Thailand Future Skills Summit 2022

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

มอบหมายให้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงานสัมมนา  

Thailand Future Skills Summit 2022 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Confexhub สำาหรับการสัมมนาครั้งนี้ 

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการขาดทักษะด้านดิจิทัลท่ีมีต่อการดำาเนินการตามวาระแห่งชาติ เพื่อปฏิรูประบบการ

ศึกษาและการฝึกอบรมในการผลิตแรงงานที่พร้อมสำาหรับอนาคตทางดิจิทัล ตลอดจนเพื่อทบทวนและแนะนำานโยบาย กลยุทธ์ การริเริ่ม  

และรูปแบบการจัดหาเงินทนุทีเ่ป็นนวตักรรมเพือ่ปลกูฝงัวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวิีตในการสนบัสนนุวาระการเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัระดบัชาต ิ 

และเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการศึกษาและการจ้างงาน

bผู้บริหาร มรท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์  

รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและวิจยั มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีพรอ้มดว้ย ผศ.อภชิาต ิอาวจำาปา รองอธิการบดีฝา่ยกจิการสภามหาวทิยาลยั 

ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด   

สำาหรบักจิกรรมตลอดการจดังาน ประกอบดว้ย การบรรยายเรือ่ง นโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนการบรหิารจดัการทุน และชีแ้จงการจัดสรรทนุ 

โครงการพัฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย คุณวราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำาลังคน / 

การอภิปราย เรื่อง โครงการพัฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการขยายโครงการฯ โดย ศ.นิยะดา เหล่าสุนทร  

และ คุณวราภรณ์ รุ่งตระการ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

b ผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมทบทวนตัวช้ีวัดและประเมินผลกระทบทางสังคม 

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน และ คุณอมรรัตน์  เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ท่ัวไป งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำานักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมการ

ทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำาหรับการประชุม 

ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รองอธิการบดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมทบทวนตัวช้ีวัดและ

ประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ.2565 ตลอดจนเพื่อร่วมพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ 2567  

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
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bมรท. เขา้รว่มการประชมุชีแ้จงการรบัสมัครผูป้ระกอบการ OTOP เขา้รว่มโครงการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชมุชนฯ ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

 เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารสำานกังานอธกิารบด ีผศ.ศศวิิมล สทุธสิาร รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษาและ

พฒันาทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีนำาคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรทีีส่นใจเขา้รว่มโครงการพฒันาผลติภณัฑ์สนิคา้ชมุชน  

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและ อว. ส่วนหน้าในจังหวัดต่าง ๆ ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting  

สำาหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) 

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนเพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในบทบาทของ อว.สว่นหนา้ และแนวทางในการรบัใบสมคัรผูป้ระกอบการโอทอป  

และเพือ่คัดเลอืกผูป้ระกอบการโอทอปทีม่ศีกัยภาพเขา้สูก่ระบวนการตามแนวทางคปูองวิทยเ์พ่ือโอทอป โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คณุวนดิา บญุนาคคา้  

ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม และ คณุชชัฎาพร มศีร ีนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ชำานาญการ สำานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

bคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมร่วมกับ กฟภ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธาดา คำาแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อ.สถิตย์พร เกตุสกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

และคุณกรพล รสองุ่น วิศวกรโยธา สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำานักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุพรรณ ต้นพรม  

จากการไฟฟา้สว่นภมูภิาค และคณะ ในโอกาสเขา้รายงานความกา้วหน้าโครงการจัดการพลังงานไฟฟา้จากระบบผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ 

ชนิดติดตั้งบนหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Solar Rooftop) ซึ่งในขณะน้ีมีความคืบหน้าในงานติดต้ังอยู่ ท่ี 70%  

โดยในงานเดินระบบเดินสายไฟฟ้า AC/DC จะมีทำาการทดสอบระบบในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ส่วนในงาน EV Charger จะได้มีการเสนอแบบ

โครงสร้างการติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำาหนดต่อไป

bมรท. จัดสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

 เม่ือวันท่ี 25 ตลุาคม 2565 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคารสำานกังานอธกิารบด ีผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

พรอ้มดว้ย คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนากำาลงัคนของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรว่มใหก้ารตอ้นรบั คณุสคุนธ ์ชทูพิย ์ผูอ้ำานวยการกลุม่ 

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี, คุณณภัทร แพงโสภา ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน  

สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี, คุณธนาธรณ์ เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และ คุณภัทรศยา ศรีสมุทรนาค ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

จากบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำากัด (จ.ลพบุรี) ในโอกาสการเข้ารับการสัมภาษณ์ 

เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สำาหรับการสัมภาษณ์ครั้งน้ี 

จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้เป็นข้อมูล 

ในการจัดทำาแผนพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ 

ความต้องการของสังคมและผู้ที่ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด
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bมรท.ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง RBRU Games

 เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2565 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ ีจ.จันทบรุ ีผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

นำาผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และคณะนกักฬีามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่48  

รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง RBRU Games ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก  

ผศ.ไวกณูฑ์ ทองอร่าม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏรำาไพพรรณ ีเปน็ประธานพธิเีปดิ สำาหรับการแข่งขนักีฬาในครั้งนีจ้ัดขึน้โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาทางด้านกีฬาและสุขภาพ และเพื่อดำาเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกทีมกีฬาตัวแทน 

ของมหาวทิยาลยัและสถาบนัในเขตภาคกลาง เพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่48 รอบมหกรรม ณ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัอดุรธาน ี สำาหรบัการแขง่ขนักฬีาครัง้นีก้ำาหนดจดัขึน้เปน็เวลา 5 วนั คอืระหว่างวนัที ่17 - 21 ตลุาคม 2565 ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลทีมชาย, บาสเกตบอลทีมชาย, เซปักตะกร้อทีมเด่ียวชาย, ฟุตซอลทีมชาย,  

ฟุตซอลทีมหญิง และเปตอง โดยเปตองเป็นชนิดกีฬาเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ผ่านเข้าสู่รอบมหกรรม

bคณะครุศาสตร์ MOU กับเทศบาลเมืองสระบุรี ยกระดับคุณภาพการศึกษารร.สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีี

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาโดย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ เทศบาลเมืองสระบุรี  

โดยมีสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการประสานงาน การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารผลงานของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และนักเรียนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้  

และนวัตกรรมการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรของเทศบาล ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน 

ความรู้เทคโนโลยี ประเพณีและวัฒนธรรมและด้านอ่ืน ๆ ท่ีแต่ละฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา  

และเพือ่สรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการ ระหวา่งคร ูบคุลากรทางการศึกษา นักเรยีน นักศึกษา ระหวา่งคณะครศุาสตรแ์ละคณะอืน่ ๆ  ของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี กับเทศบาลเมืองสระบุรี โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อ 

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา
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bสำานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีทำาบุญทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี

 เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2565 ณ หอ้งจดัแสดงนทิรรศการ ชัน้ 1 อาคารสำานกัศลิปะและวฒันธรรม และทีห่อ้งโถง ชัน้ 1 อาคารรตันเทพสตร ี 

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำาบุญทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้ง 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

สำาหรับกิจกรรมคร้ังนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  

กรมหลวงวชิรญาณสังวร,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา

และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำางานร่วมกับบุคคลอื่น ภายหลังเสร็จพิธีทำาบุญทอดผ้าป่า อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำานวยการสำานักศิลปะ 

และวัฒนธรรม นำาคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำาดื่ม และสิ่งของที่จำาเป็น ให้แก่ศูนย์ประสานงาน 

และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำาบลบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อนำาไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 

และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

bคณะผู้บริหาร มรท. ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่า มรท. และคกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสมอบสิ่งของ 

ช่วยเหลือผู้สบอุทกภัยพื้นที่ จ.ลพบุรี - สิงห์บุรี

 เมือ่วันท่ี 21 ตุลาคม 2565 ณ บรเิวณหอ้งโถง ชัน้ 1 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

พร้อมคณะ,คุณสมนึก เต็งชาตะพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ 

ใ น โ อ ก า ส ม อ บ สิ่ ง ข อ ง  แ ล ะ น้ำ า ดื่ ม  เ พื่ อ นำ า ไ ป ส ม ท บ 

ในโครงการรับบริจาคเงิน สิ่งของและน้ำาดื่ม เพื่อนำาไปช่วยเหลือ 

ผู้ ป ร ะ ส บ อุ ท ก ภั ย ใ น พ้ื น ท่ี จั ง ห วั ด ล พ บุ รี แ ล ะ สิ ง ห์ บุ รี   

ของมหา วิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ที่ จะมีการลงพื้ นที่  

เพือ่มอบสิง่ของใหแ้ก่ผูป้ระสบอทุกภัยในวนัท่ี 2 และ 5 พ.ย.2565

bองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มรท. ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้สบอุทกภัยพื้นที่ จ.ลพบุรี - สิงห์บุรี

 เมื่ อวันที่  28  ตุลาคม 2565 ณ บริ เวณห้องโถง ชั้น  8  

อาคารสำานักงานอธิการบดี ผู้แทนองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

จำานวน 10,000 บาท ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุลคากร  

และผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือนำาไปสมทบในโครงการรับบริจาคเงิน สิ่งของ 

และน้ำาดื่ม เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี  

และสิงห์บุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก 

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี และคณผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว


