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ฉบับที่ 517  ปที่ 21 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ผูแทน มรท. รวมพิธีถวายพวงมาลาสักการะเน่ืองในวันคลายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 6
 เมือ่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ คายลกูเสอืพระนารายณ ต.นคิมสรางตนเอง อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบุร ีคณุศรไีพร วงษวาน 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รวมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รวมกับหัวหนาสวนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยไดรับเกียรติจาก คุณอําพล อังคภากรณกุล 

ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธี
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ประชุมเตรียมความพรอมรับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิก

และตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุร ีและทรงเปดชมรมและศนูยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ หอง 24/206 ช้ัน 2 อาคารรัตนเทพสตรี คุณอําพล อังคภากรณกุล ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี 

พรอมดวย ผศ.ดร.กันตพัฒน กิตติอัชวาลย รองอธิการบดีฝายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผูบริหารและบุคลากร

ของมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี และหวัหนาสวนราชการ รวมใหการตอนรบั หมอมหลวงยุพดี ศริวิรรณ เลขาธกิารมลูนิธ ิTO BE NUMBER ONE 

และท่ีปรกึษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะ ในโอกาสการประชมุหารือการเตรยีมการรบัเสด็จ ทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี 

และทรงเปดชมรมและศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่จะเสด็จฯ ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อธิการบดี มรท. รวมแถลงขาวการจัดงานทําบุญเมืองลพบุรี 

คร้ังที่ 23

 เมือ่วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 2 ศนูยการคาโรบนิสนั

ไลฟสไตล สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บารนท อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี เปนผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมการแถลงขาว

การจัดงานทําบุญเมืองลพบุรี คร้ังที่ 23 ประจําป 2565 กิจกรรม "พลังเยาวชน 

ตื่นรูธรรม ทําบุญเมืองลพบุรี" รวมกับ อ.ภูธร ภูมะธน ท่ีปรึกษาชมรม

อนุรักษโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี และกรรมการ

สภาผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ธนิดา ภูแดง 

ประธานชมรมอนุรักษโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี, คุณกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และ คุณนงลักษณ ทุมาภา 

ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมเจดีย สําหรับงานทําบุญเมืองในคร้ังนี้จัดขึ้นโดย คณะศิษยหลวงพอถม (วัดเชิงทา), ชมรมอนุรักษโบราณวัตถุสถาน

และสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, ภาคีเครือขายภาครัฐและภาคประชาชนชาวลพบุรี 

โดยจะมกีารจดังานในวนัที ่12 ธนัวาคม 2565 ณ วดัพระศรรีตันมหาธาต ุจ.ลพบรุ ีซึง่ในการจดังานครัง้นีม้หาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรไีดสงคณาจารย บคุลากร 

และนกัศึกษา เขาไปรวมทาํงานในสวนตาง ๆ  ไมวาจะเปนการวาดภาพพระบฏ การประชาสมัพนัธการจัดงาน เปนตน  สาํหรบักิจกรรมตลอดการแถลงขาว

ประกอบดวย การแถลงขาวทําบุญเมืองลพบุรี : บทบาทเยาวชนกับพระพุทธศาสนา และการเสวนา พลังเยาวชน ต่ืนรูธรรม ทําบุญเมืองลพบุรี 

โดยประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี, ตัวแทนเด็กและเยาวชนแกงรองเทาแตะ, ตัวแทนเยาวชนบานดงมะรุม, ตัวแทนเยาวชนวาดภาพพระบฏ 

และแอดมินเพจภาพเลาเรื่อง เมืองลพบุรี

สํานกัวทิยบริการฯ รวมกบั ศนูยนวัตกรรม จดัอบรมและสอบหลกัสตูรทกัษะและสมรรถนะดิจทิลัสาํหรับนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี

 ระหวางวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรวมกับ ศูนยนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา จดัการอบรมและสอบ หลกัสตูร "ทกัษะและสมรรถนะ

ดิจิทัลสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ตามมาตรฐาน ICDL หรือ มาตรฐานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไดรับการรับรอง

จากทั่วโลก รุนที่ 1 ประจําป 2565 ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปที่ 3 - 4 

จาํนวน 300 คน โดยโครงการดังกลาวเปนความรวมมอืระหวาง สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ, ICDL และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม สําหรับการอบรมและสอบครั้งน้ี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับการ

สงเสรมิและพฒันาทักษะทางดานดจิทิลัเพือ่เปนการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชพีในอนาคต 

แ ล ะ เ พื่ อ เ ป น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า

ที่จะตองมีการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา โดยทีมวิทยากร

จากสาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีและ ศูนยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ใหเกียรติเปนวิทยากรการอบรม
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ผูบริหาร มรท. รวมพิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยของ จ.ลพบุรี

 เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2565 ณ วดักวศิราราม ราชวรวิหาร จ.ลพบรุ ีเวลา 10.00 น. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมพระราชทานผาไตร ประกอบพธิทีอดผาปา เพือ่นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย 

โดยมี คุณอําพล อังคภากรณกุล ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธี ซ่ึงมีเงนิเพื่อสมทบทุนผาปาโครงการทุนเลาเรียนหลวง

สําหรับพระสงฆไทยของจังหวัดลพบุรี จํานวน 1,300,999 บาท ในการน้ี ผศ.ดร.กันตพัฒน กิตติอัชวาลย รองอธิการบดีฝายบริหารจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีใหเกยีรติเปนผูแทนมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีรวมพธีิทอดผาปาสมทบทนุฯ ในครัง้นี ้ สาํหรบักองทุนเลาเรยีนหลวงนี ้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหจดัตัง้โครงการทนุเลาเรยีนหลวง

สําหรับพระสงฆไทยข้ึน พรอมพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เปนทุนประเดิม เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 

ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รชักาลปจจบัุน ไดทรงสบืสานพระบรมราโชบายตอเนือ่งมาตราบจนถงึปจจบัุน เพือ่ใหพระภิกษแุละสามเณร 

ใหมโีอกาสไดศึกษาพทุธศาสนาจากสถาบันพทุธศาสนาภายในประเทศ สามารถศึกษาคนควาและทําความเขาใจพระธรรมวินยัอยางแตกฉาน 

จักไดประพฤติปฏิบัติอยางถูกตอง พรอมเผยแผสูพุทธบริษัท อนันับเปนพระราชกรณียกิจสําคัญในพระราชสถานะองคอัครศาสนูปถัมภ

มรท. มอบเครือ่งกวนยาสระผมและสบูใหแกวสิาหกจิชมุชน

แปรรูปสมนุไพรพ้ืนบาน ต.บานทราย อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณดานหนาอาคาร

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (อาคาร 14) ผศ.ดร.กันยา บารนท อธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีพรอมดวย อ.ดร.สมชาย วัชรปญญาวงศ 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย, อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม, คณาจารยคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

และ อาจารยคณะวิทยาการจัดการ รวมสงมอบเครื่องกวนยาสระผม

และสบูใหกับผูแทนของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบาน 

ต.บานทราย อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี สําหรับเครื่องกวนยาสระผม

และสบูนี้เกดิขึ้นจากการลงพื้นทีท่าํวิจยัเก่ียวกบัการพัฒนาผลติภณัฑ

ชุมชนของอาจารยคณะวทิยาการจดัการ และไดหารอืเกี่ยวกบัปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ จึงไดบูรณาการ

การทํางานรวมกันกับคณาจารยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในการออกแบบเครื่องกวนยาสระผมและสบู เพื่อใหกลุมวิสาหกิจ

สามารถนาํไปพฒันาผลติภณัฑของตนใหไดตามมาตรฐานมากยิง่ข้ึน

ปชส. และคณะตาง ๆ รวมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและ

อาชพี รร.พระนารายณ จ.ลพบุรี

 เมือ่วันที ่28 และ 29 พฤศจกิายน 2565 งานประชาสมัพนัธ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

นําโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 

และหัวหนางานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ลงพื้นท่ีแนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาและอาชีพ

ใหกับนักเรียนของโรงเรียนพระนารายณ จ.ลพบุรี เพื่อเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจําปการศึกษา 2566 โอกาสนี้คณาจารยและนักศึกษา

จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทีมแนะแนว

การศึกษาดวย
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ผูบริหาร มรท. รวมกิจกรรม Kick Off เปดรั้วมหาวิทยาลัยแหงความสุข Happy Universityฯ

 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุม Ballroom ช้ัน 4 โรงแรมเบสทเวสเทิรน นาดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.กันยา บารนท อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีมอบหมายให ผศ.ดร.กันตพัฒน กิตติอัชวาลย รองอธิการบดีฝายบริหารจัดการ 

เปนผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขารวมกิจกรรม Kick Off เปดรั้วมหาวิทยาลัยแหงความสุข Happy University ดวยความรู

และนวัตกรรมการพัฒนาองคกรสูสังคมสุขภาวะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปด  สําหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบดวย 

การปาฐกถาพเิศษ เร่ือง “การสรางระบบนเิวศมหาวทิยาลยัแหงความสขุ” โดย รศ.ดร.โสรชี โพธแิกว นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร / 

การบรรยายทิศทางการสรางสุขภาวะในองคกรตาม 7 ยุทธศาสตรเชิงรุกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โดย คุณพงษศักด์ิ ธงรัตนะ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร (สํานัก 8) / การถายทอดประสบการณการสรางมหาวิทยาลัย

แหงความสุขดวยองคความรูและนวัตกรรม Happy Univers i ty และการจัดเก็บขอมูลแบบวัดความสุข Happinometer 

โดย รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูอํานวยการศูนยวิจัยความสขุคนทํางานแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีปฐมนิเทศ นศ. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู TRU-UNS ป 2565

 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หอง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บารนท อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ใหเกยีรตเิปนประธานพธิปีฐมนเิทศนกัศึกษาโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาคร ูTRU-UNS ประจาํป 2565 จาก Sebelas Maret University (UNS) 

ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 12 คน สําหรับการปฐมนิเทศในคร้ังน้ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางดานวัฒนธรรม โดยการฝกประสบการณวิชาชีพครูในครั้งน้ีนักศึกษาจะแยกไปทําการฝกสอน

ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เปนระยะเวลา 26 วัน คือในระหวางวันที่ 5 - 30 พฤศจิกายน 2565

มรภ.รําไพพรรณี ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ มรภ.เทพสตรี

 เมือ่วันที ่15 พฤศจกิายน 2565 ณ หองประชมุ ช้ัน 6 อาคารสาํนกังานอธกิารบด ีผศ.ดร.กันยา บารนท อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี

พรอมดวย คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ, ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ,  ผูอํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี, 

หัวหนางานประชาสัมพันธ และบุคลากรสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมใหการตอนรับ ผศ.ดร.นักรบ เถียรอํา 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และคณะ จากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในโอกาสเขาศึกษา

ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

และการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4
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ศูนยภาษา และ คณะวทิยาการจดัการ นาํผูบรหิาร คณาจารย 

บุคลากร และ นศ. เขามอบโลและรายงานผลจากการเขารวม

การประกวด The 1st International Business Case Competition 

ตออธิการบดี

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุมจินดามณี 8 

ชั้น 8 อาคารสํานักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บารนท อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหการตอนรับ ผศ.พรเทพ คัชมาตย 

ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี และ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีในโอกาสนาํผูบรหิาร คณาจารย บคุลากร 

และนักศึกษา เขารายงานผลพรอมมอบถวยรางวัลจากการเขารวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม กิจกรรมบ ริการชุมชน 

และกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจสําหรับนักศึกษา หรือ The 1st 

International Business Case Competition ท่ีประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผานมา โดยการแขงขัน

ในครั้ งนี้  นักศึกษาของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

เทพสตรี ไดรับรางวัลท่ี 3 

จากผู เข าแข ง ขันทั้ งสิ้ น 

13 ทีม จาก 4 ประเทศ 

ไดแก อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส 

เวียดนาม และไทย



มรท. นําคณาจารย บุคลากร และ นศ. รวมงาน The 1st International Business Case Competition ประเทศอินโดนีเซีย

 ระหวางวันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี โดยศูนยภาษา รวมกับ คณะวิทยาการจัดการ นํา อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผูชวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, 

อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ, คุณมนสิชา ชํามะรี 

นักวิเทศสัมพันธ ศูนยภาษา, นายณัฐชธพล ทองหยด นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด, น.ส.อภิญญา สามหมอ นักศึกษาสาขาวิชา

การทองเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และ นายเศรษฐี สกุลทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจสําหรับนักศึกษา หรือ The 1st International Business 

Case Competition กิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม และกิจกรรมบริการชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

และการประสานงานจากศูนยภาษา  โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เปนกิจกรรมบริการชุมชน ดวยการมอบพันธุกลาไมพื้นเมือง

ใหแกโรงพยาบาล และหมูบาน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดลอม สวนในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เปนการแขงขันการประกวด

แผนธุรกิจสําหรับนักศึกษา หรือ The 1st International Business Case Competition ซ่ึงผูเขาประกวดจะตองนําเสนอแนวทาง

การแกไขปญหาทางธุรกิจในโลกแหงความเปนจริงที่วิสาหกิจทองถ่ินขนาดกลางและขนาดยอมตองเผชิญ นอกจากนี้ในวันดังกลาว

ยังไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางดานวัฒนธรรมดวยการทําผาบาติกรวมกับชาวบานในชุมชนดวย โดยผลการแขงขันในครั้งน้ี นักศึกษา

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีไดรบัรางวลัที่ 3 จากผูเขาแขงขันทั้งสิ้น 13 ทมี จาก 4 ประเทศ ไดแก อนิโดนเีซีย ฟลปิปนส เวียดนาม และไทย

สาขาวิชาดนตรศีึกษา จัด Lopburi Symphonic Day ครั้งท่ี 3

 เมื่อ วันที่  25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Lopburi 

Symphonic Day ครั้งท่ี 3 สําหรับกิจกรรมน้ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเลนดนตรีใหแกนักเรียน นักศึกษา 

และผูที่สนใจ และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานดนตรี 

สําหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบดวย การแสดงดนตรี

โดยวงซมิโฟนีจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม, มหาวทิยาลยัราชภฏั

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงดนตรี

โดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณเศกพล อุนสําราญ (โก มิสเตอร แซกแมน)
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มรท. จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุมพระนารายณ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน กิตติอัชวาลย 

รองอธิการบดีฝายบรหิารจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ใหเกียรตเิปนประธานในพธิอัีญเชญิตราพระราชลญัจกร ประจาํปการศกึษา 2565 

ซึง่จดัโดย องคการบรหิารนกัศกึษาภาคปกติ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี รวมกบั กองพฒันานักศึกษา สาํนักงานอธกิารบดี สาํหรบังานในครั้งน้ี

จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาช้ันปที่  1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เขารวมพิธีไดทราบถึงประวัติความเปนมา

ของตราพระราชลัญจกรประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตลอดจนเพื่อใหนักศึกษาไดสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน 

และเพือ่ใหนกัศกึษาไดแสดงความเคารพและสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทีท่รงมตีอชาวราชภฏั  สาํหรบักจิกรรมตลอดการจดังาน ประกอบดวย พธีิอญัเชญิตราพระราชลญัจกร / 

พิธีกลาวนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่ทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองคเปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แหง และพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร

แกนักศึกษาชั้นปที่ 1

คกก.สงเสริมกิจการ มรท. รวมการประชุม คกก.สงเสริมกิจการมหาวทิยาลัยท่ัวประเทศ คร้ังที่ 7

 เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พรอมดวย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

และพัฒนาทองถิ่น, อ.ดร.สมชาย วัชรปญญาวงศ รองอธิการบดีฝายวางแผน

และวิจัย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

เขารวมการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 

ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานเีปนเจาภาพในการจดัประชมุ สาํหรบัการประชุมครัง้นี้

จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยบรรลุตามบทบาทและหนาที่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยเครือขายทั่วประเทศ 

และเพื่อสรางเครือขายคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย เลขานุการ

รฐัมนตรวีาการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม ใหเกียรตเิปนประธานพธิเีปด  สาํหรบักจิกรรมภายในงานประกอบดวย 

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 เปนกิจกรรมงานเลี้ยงตอนรับ และการเสวนาการคาการลงทุนเพื่อรองรับเสนทางเศรษฐกิจรถไฟความเร็วสูง 

โดย ดร.ธนดร พุทธรักษ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี, พันโทวรายุส ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 

และคุณสุริยัน โสรินทร รองผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี สวนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เปนพิธีเปด

และปาฐกถาพเิศษ ทศิทางมหาวิทยาลยั ภายใตกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวตักรรม โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทติย เลขานกุาร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม / การบรรยายการศึกษาและ Soft Power โดย ดร.วรภัทร ภูเจริญ 

อดีตวิศวกรองคการนาซา / การบรรยายมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 โดย คุณวิเชียร ขาวขํา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี / 

การประชุมกลุมประธานกรรมการ / การประชุมกลุมคณะกรรมการ และงานเลี้ยงรับรอง 
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คณะครุศาสตรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาผูเรียนในยุค Thailand 4.0

 เมื่อวันที่ 2 พฤศจกิายน 2565 ณ หองประชมุพระนารายณ ชั้น 4 อาคารรตันเทพสตร ีอ.ดร.ภสัยกร เลาสวสัดิกุล คณบดคีณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปดการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาผูเรียนในยุค Thailand 4.0 

ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สําหรับการอบรมครั้งนี้จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 3 

ของสาขาวิชาพลศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว และการประถมศึกษา จํานวน 600 คน ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อใหนักศึกษามีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสยีสละเพื่อสวนรวม โดยไดรับเกียรติจาก 

อ.ดร.มงคล สามารถ และคณะ จากวิทยากรอารมณดี และ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหเกียรติเปนวิทยากรการอบรม

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งท่ี 3

 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 ณ บริ เวณหองโถง ช้ัน 1 อาคารรัตนเทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รวมกับ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่  2  และเหลากาชาดจังหวัดลพบุรี  

จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่  3 สําหรับการบริจาคโลหิตในคร้ังนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และเพือ่ใหคณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดมีโอกาสชวยเหลอืเพ่ือนมนุษยผานการบริจาคโลหิต และสรางจิตสํานึกท่ีดีในการเสียสละ ความมจีิตเมตตา 

โดยมีผูใหความสนใจเขารวมการบริจาคโลหิต จํานวน 90 คน และไดรับบริจาคโลหิต จํานวน 68 ยูนิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสงเสริมความภาคภูมิใจและคานิยมความเปนราชภัฏ

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ และหองประชุมพระนารายณ 

ชัน้ 4 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดคีณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีนาํคณะผูบรหิาร คณาจารย 

บุคลากร นกัศกึษา และศิษยเกาของคณะวิทยาการจดัการ รวมกจิกรรมโครงการสงเสริมความภาคภมูใิจและคานยิมความเปนราชภฏั 

สาํหรบักจิกรรมนีจ้ดัข้ึนโดยมวัีตถปุระสงคเพือ่ใหผูรวมงานเกดิความเปนสริมิงคล และเพือ่เชือ่มสัมพนัธไมตรรีะหวางคณาจารย บุคลากร 

ศิษยเกา และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  สําหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบดวย พิธีทําบุญและถวายปนโตพระสงฆ 

และพิธีมุทิตาคารวะแดคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการที่ เกษียณอายุราชการ ในปพ.ศ.2565 จํานวน 4 ทาน 

ซึ่งประกอบดวย รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร, ผศ.ธนิดา ภูแดง, ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธ์ิ และ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ 
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TRU Channel

มรท. รวมงานลอยกระทงยอนยุค ประจําป 2565

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมกับคณะ 6 คณะ สถาบัน ศูนย สํานัก และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นําคณาจารย บุคลากร นักศึกษา

จาก 6 คณะ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ รวมกิจกรรมขบวนแหงานลอยกระทงยอนยุค ประจําป 2565 ของจังหวัดลพบุรี 

และเทศบาลเมืองลพบุรี สําหรับงานในครั้งน้ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของไทย ตลอดจนเพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยไดรับเกียรติจาก คุณอําพล อังคภากรณกุล 

ผูวาราชการจงัหวัดลพบุร ีใหเกยีรติเปนประธานพธิีเปด โอกาสนี ้ผศ.ดร.กันยา บารนท อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

พรอมดวย ผศ.ศศวิมิล สทุธสิาร รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน, อ.ดร.เนต ิเฉลยวาเรศ ผูชวยอธกิารบดี, 

อ.ณฤทธ์ิ ประจงแตง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รองผูอาํนวยการ และบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมเปนเกยีรตใินพธิเีปดดวย  โดยในปนี ้สาํนกัศิลปะและวัฒนธรรมไดรวมกจิกรรมกบัจงัหวดัและเทศบาลดวยการสงขบวนแห,

กระทงประดิษฐ (กระทงเลก็) และกระทงสวยงาม (กระทงใหญ) เขารวมการประกวดในนามมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรดีวย 

และนอกจากนี้ที่บริเวณลานวัฒนเทพ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดใหมีกิจกรรมการประดิษฐกระทงใบตอง

เพื่อใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ท่ีสนใจไดรวมประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ สําหรับผลการ

ประกวดในงานลอยกระทงยอนยุค ประจําป 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดขบวนแห 

รางวลัชนะเลศิ การประกวดกระทงใหญสวยงาม (หนวยงาน) และไดรางวัลรองชนะเลศิ อนัดับ 2 การประกวดกระทงประดษิฐ 

(กระทงเล็ก)


