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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก 

และทรงติดตามผลการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565  เวลา 20.25  น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

เสด็จเยี่ยมการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้รับเอาแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำาเนินการ โดยการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง  

จัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม 11 อำาเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมายของการดำาเนินงาน  “เป็นหน่ึง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

และ“ใครติดยา ยกมือขึ้น” โดยการร่วมกันขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำาการขับเคลื่อนมาโดยต่อเนื่อง

 สำาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้น้อมนำาหลักการดำาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกัน

และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และด้วยความต้ังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำาเนินการอย่างจริงจัง 

ของนักศึกษา จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำา กล้าคิด  

กล้าทำา กล้าแสดงออก โดยชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกิจกรรมที่โดดเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของสมาชิกทำากิจกรรมตามความสนใจ โดยเน้นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่พึ่งยาเสพติด  

เช่น กิจกรรมกีฬาและการออกกำาลังกายส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด การเต้น Cover Dance ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมพัฒนา EQ  

ได้แก่ การออกแบบคอสเพลย์ วาดภาพ ผ้าพิมพ์ลาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียน  

ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งด้านวิชาการและนันทนาการที่สอดแทรกความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลสำาเร็จที่ได้  

คือสมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถต่าง ๆ ตามท่ีตนเองมีความสนใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ 

รวมถึงการมีจิตอาสา

 สำาหรบัศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ีเปดิให้บรกิารในวนัจนัทร ์- ศุกร ์ชว่งพกักลางวนัและชว่งหลงัเลกิเรยีน  

มีอาสาสมัครประจำาศูนย์ทั้งหมด 20 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์วันละ 2 คน เพื่อช่วยเหลือดูแล 

และพัฒนาเพื่อนสมาชิกให้มีคุณภาพและความสุข แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”  

ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำาหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่  

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กราบทูลรายงาน พร้อมนำาคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา ร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมสร้างสุข พี่สอนน้อง  

โดยศิลปินดารา ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเต้น, การพัฒนาทักษะการร้องเพลง, การพัฒนาทักษะการแสดง และการพัฒนาทักษะพิธีกร 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 12, การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่  

และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวง TRU Band 
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มรท.ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร

ขา้วสารอาหารแหง้พระสงฆ ์จำานวน 89 รปู พธีิวางพานพุม่ดอกไม ้และพธิถีวายบงัคม เนือ่งในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

ประจำาปี 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

bมรท. ร่วมขบวนแห่รถบุปผชาติพิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

 เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2565 ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ได้มอบหมายให้ สำานักศิลปะและวัฒนธรรม นำาโดย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ร่วมจัดรถบุปผชาติร่วมขบวนแห่พิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จำานวน 98 ปาง จากพระนารายณ์ราชนิเวศ  

เพ่ือนำาไปประดิษฐานบริเวณวิหารคดรอบองค์พระประธาน ภายในพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี  

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565
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มรภ.เทพสตรี และ กระทรวง อว. ชวนประชาชน จ.ลพบุรีและจ.สิงห์บุรี พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง  

ร่วมงาน งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติ ร.9

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี คุณวชิระ เกตุพันธุ์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ  

ซึง่งานดนตรดีงักลา่วจดัโดยมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีนำาโดย ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์อธกิารบด ีรว่มกบั กระทรวงการอดุมศกึษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อม 

ด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกทางด้านดนตรี   

ประกอบกับในวันที่  5 ธันวาคมนั้นยังเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย  

ภายในงานมีการจัดแสดงดนตรีโดยวง TRU Symphonic Band  ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กว่า 50 ชีวิต มีหัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการภาคเอกชน 

และพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี กว่า 300 คน ร่วมชมดนตรี นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการวาดภาพประกอบการแสดงดนตรี  

โดย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล 

อาจารยส์งักดัสาขาวชิาศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับพืน้ท่ีจดัแสดงดนตร ี

ของจ.ลพบุรีนั้นทางมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารของศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี  

 และในวันเดียวกัน ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

อ .บางระจัน  จ.สิ งห์ บุ รี  คุณสุพจน์  ยศสิงห์คำา  ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดสิ ง ห์บุ รี  ให้ เกียรติ เป็นประธานพิ ธี เปิด  

งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ภายในงาน มีการแสดงดนตรีไทย Quitar และ Paino  

จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กว่า 50 ชีวิต  

มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่กว่า 100 คน ร่วมชมดนตรี
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bมรท. จัดอบรมโครงการการจัดทำาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ

 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี  ให้ เกียรติ เป็นประธานพิธี เปิดการอบรมโครงการการจัดทำาผลงานรับใช้ ท้องถิ่นและสังคม 

และหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตจากโครงการบริการแก่สังคม  

ซึง่จดัโดยสำานักบรหิารทรพัยากรมนษุย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีสำาหรบัการอบรมในครัง้นีเ้ปน็การดำาเนนิกิจกรรมตอ่เนือ่ง 

จากการอภปิรายการจดัทำาผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสังคม และหลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรประกาศนียบตัร เพือ่สะสมหนว่ยกติ 

ในคลังหน่วยกิต จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เม่ือวันที่  31 ตุลาคม 2565 ท่ีผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ใหผู้บ้รหิารมหาวิทยาลยั อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบโครงการพลกิโฉม (โครงการจดัทำาหลกัสตูรระยะสัน้เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ)  

และโครงการยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาทอ้งถิน่ ผูส้นใจจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ีไดส้รา้งความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเชื่อมโยงการดำาเนินงานโครงการบริการวิชาการกับผลงานการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  

รวมถึงการจัดทำาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ตลอดจนเพื่อให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำาข้อเสนอด้านผลงานการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมท่ีสอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ 

และดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อสะสมหน่วยกิต 

ในคลังหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประธานคณะกรรมการนโยบาย วิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ศาสตราจารย์ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  

อปุนายกสมาคมพนัธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลยักบัสงัคม และอดตีรองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ รศ.ดร.จนิดา ขลบิทอง  

กรรมการตดิตามและประเมนิผล มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี, กรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตรี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 สำาหรับการอบรมครั้งนี้กำาหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบการอภิปราย 

และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นการอภิปรายเรื่องการจัดทำาโครงการวิจัยรับใช้สังคม 

และหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตจากโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม  

และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการด้านรับใช้สังคม และด้านหลักสูตรระยะส้ันในคลังหน่วยกิต วันท่ี 4 ธันวาคม 2565  

เป็นการปรับแก้ไขงานด้านรับใช้สังคม และด้านหลักสูตรระยะสั้นในคลังหน่วยกิต ส่วนในวันที่ 5 ธันวาคม 2565  

เป็นการนำาเสนอสรุปผลงาน และการอภิปรายแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
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มรท.ร่วมงานวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 103 ปี

    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

กองบิน 2 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี  พร้อมด้วย คุณอรรถวิท พุทชงค์   

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป สำานกังานมาตรฐานและประกนั

คณุภาพการศกึษา เปน็ผู้แทนมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี 

มอบแจกนัดอกไม้แสดงความยนิดี เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ย

วันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 103 ปี โดยได้รับเกียรติ 

จาก นาวาอากาศเอกเทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการ 

กองบิน 2 ให้เกียรติรับมอบแจกัน

มรท. ร่วมงานวันทหารปืนใหญ่ ประจำาปี 2565
  เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2565 ณ หอประชมุอเนกประสงค ์ศนูยก์ารทหารปืนใหญ่ 

ผศ.ดร.กนัตพฒัน์ กติติอชัวาลย ์รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิารจดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสุวรรณี สุมานิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ชำานาญการ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ

เนื่องในวันทหารปืนใหญ่ ประจำาปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ภูมิพัฒน์  

จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ได้รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ 

ข อ ง ก อ ง ทั พ บ ก  ชั้ น กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์  ใ น ฐ า น ะ ผู้ ส ร้ า ง คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์  

และให้การสนับสนุนกิจการของเหล่าทหารปืนใหญ่ ใน ครั้งนี้ด้วย

bพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ สภาเกษตรกรจังหวัด 3 บุรี

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาเกษตรกรจังหวัด 3 บุรี ซึ่งประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี, สภาเกษตรกร

จังหวัดลพบุรี และสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี โดยมีสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามเพ่ือส่งเสริมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร  

และสถาบนัเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลย ีและยกระดบัการบรหิารจดัการ การวางแผนการผลติ การรวมกลุม่ การเพิม่ประสิทธภิาพ

การผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเกษตรสร้างมูลค่าและการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากการดำาเนินงาน เพื่อร่วมวางแผนและดำาเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแผนการดำาเนินงานที่วางไว้  

เพื่อสร้างความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัย  

กับสภาเกษตรกร ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ แปรรูปสินค้าเกษตร 

อาหารสุขภาพ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย และเพื่อดำาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นบนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน 

ของสภาเกษตรกรและมหาวิทยาลัย โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 23 

ธันวาคม 2565 - 23 ธันวาคม 2568
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bมรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ประจำาปีการศึกษา 2566

 เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีโดยกองบรกิารการศกึษา สำานกังานอธกิารบด ีจดัใหม้กีารสอบคดัเลอืก 

บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำาปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โควตา/Portfolio โดยในครั้งนี้เป็นการสอบวิชา 

วัดแววความเป็นครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ซ่ึงมีนักศึกษา 

มาทำาการสอบวัดแววความเป็นครูในครั้งนี้ จำานวน 487 คน จากนั้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา 

ในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา จำานวน 883 คน และวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำาหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาพลศึกษา ดนตรีศึกษา และศิลปกรรม จำานวน 47 คน โดยจะมีการประกาศผลรอบที่ 1 นี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

มรท.ร่วมพิธีวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ วัดมณีชลขันธ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำานวยการสำานักศิลปะ 

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  

และทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำานวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำา  

เน่ืองในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ ริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา วันที่  7 ธันวาคม 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

bมรภ.เทพสตรี จัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหาย

จากพระอาการประชวร

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี (อาคาร 10)  

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา  

ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  

และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งน้ีเป็นกิจกรรม 

ท่ีทุกหนว่ยงานในสงักดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ไดจ้ดัขึน้ 

พรอ้มกนัทัว่ประเทศ  สำาหรบักิจกรรมตลอดการจดัพิธ ีประกอบดว้ย พธิเีจรญิพระพทุธมนต ์ 

พิธีสวดบทโพชฌังคปริตร พิธีเจริญจิตภาวนา พิธีกล่าวคำาถวายพระพรชัยมงคล  

และพิธีลงนามถวายพระพร
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bกิจกรรมวาดภาพพระบฏ และงานทำาบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพ

พระบฏห่มองคป์รางค์วัดพระศรรีตันมหาธาต ุในงานทำาบญุเมอืงลพบุรี ครัง้ที ่23 ซึง่จดัโดยสำานกัศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีสำาหรบักจิกรรมในครัง้นี ้

จดัข้ึนโดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ   และประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้ารว่มกจิกรรม จำานวนกวา่ 300 คน ไดร้ว่มวาดภาพทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

พระพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงออกถึงการเคารพบูชา โดยปีนี้มีการวาดภาพพระบฏในหัวข้อ พระพุทธศาสนากับศีล 5 นำาพาชีวิต เป็นจำานวน 108 ภาพ  

มคีวามยาวผา้ 162 เมตร และในเวลา 17.00 น. ณ วดัพระศรรีตันมหาธาต ุคณุอำาพล องัคภากรณก์ลุ ผูว้า่ราชการจงัหวัดลพบรุ ีใหเ้กยีรตเิปน็ประธานพธิทีำาบญุเมอืงลพบรุ ี 

ครัง้ที ่23 ซึง่จดัโดย คณะศษิยห์ลวงพอ่ถม (วัดเชิงทา่), ชมรมอนุรกัษ์โบราณวัตถุสถานและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัลพบรุ,ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร,ี สำานกังานวัฒนธรรม

จงัหวัดลพบรุ,ี ภาคเีครอืข่ายภาครฐัและภาคประชาชนชาวลพบรุ ี สำาหรบักจิกรรมตา่ง ๆ  ตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พธีิบวงสรวงเทพยดา และบรรพชนผูป้กปักรกัษา 

เมืองลพบุรี, กิจกรรมวาดภาพพระบฏ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแห่ผ้าพระบฏเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

พระศรรีตันมหาธาต ุจากพระนารายณร์าชนเิวศน ์สูว่ดัพระศรรีตันมหาธาต,ุ พธิถีวายผา้พระบฏหม่พระศรรีตันมหาธาตเุปน็พทุธบชูา และเวยีนเทียนสมโภชพระศรรีตันมหาธาต ุ  

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานทำาบุญเมืองลพบุรีครั้งนี้ทุกกิจกรรม

bมรภ.เทพสตรี จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจาก 

พระอาการประชวรโดยเร็ว
 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 ณ ท่าน้ำาวัดท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

นำาคณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์บุคลากร นกัศกึษา และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ  รว่มพธิปีลอ่ยปลาเพือ่บำาเพญ็กศุล และเพือ่ถวายพระพรชยัมงคลแด ่สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ  

เจา้ฟา้พชัรกิตยิาภา นเรนทิราเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา ใหท้รงหายจากพระอาการประชวร และทรงกลบัมามพีระพลานามยัสมบรูณแ์ขง็แรง 

โดยเร็ว

bมรภ.เทพสตรี จัดงาน รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีกระต่าย
 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำาปี พ.ศ.2566 "รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีกระต่าย"  โดยเม่ือเวลา 07.00 น.  

ณ  บรเิวณลานธรรม และห้องอาหารยงูทอง ชัน้ 1 อาคารรตันเทพสตร ีเป็นพธิสีกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจำามหาวทิยาลยั และพธีิทำาบญุถวายภตัตาหารเช้าและถวายปิน่โตพระสงฆ ์ 

จากน้ันในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณแนวถนนด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน 

และในเวลา 11.00 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

งานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดปีีกระต่าย และกล่าวอวยพรให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำาปี พ.ศ.2566 

และนอกจากนีภ้ายในงานยงัไดจ้ดัใหม้กิีจกรรมตอ้นรบัพนกังานใหม ่และกจิกรรมจับฉลากมอบของรางวลัให้แกบ่คุลากรในสงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรอีกีดว้ย
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การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ให้ เกียรติ เ ป็นประธานพิ ธี เปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์  ค ร้ังที่  32 ลวบุรี เกมส์  ซึ่ งโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง 

ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี ,  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,  โรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ,  โรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมท้ังปลูกฝังให้มีน้ำาใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับ 

การพฒันาด้านรา่งกาย จิตใจ สติปญัญา อารมณ์ และสงัคม โอกาสนี ้ภายหลงัเสรจ็สิน้พธีิเปดิ อ.ดร.บุณยานชุ เฉวยีงหงส ์ผู้อำานวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั้ง 13 แห่ง โดยมีสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนางานด้านวิชาการและคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทัง้ 13 แหง่ ตลอดจนเพือ่ดำาเนนิการจดักจิกรรมทางวชิาการรว่มกนั และเพือ่ให้ความชว่ยเหลอืเกีย่วกับงานทางดา้นวชิาการรว่มกนั โดยบนัทึกลงนามความรว่มมอื 

ฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา 

 สำาหรับการแข่งขันกีฬากำาหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 โดยมีการแข่งขันใน 10 ชนิดกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ฟุตบอล, 

บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เทนนิส, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, กรีฑา และหมากกระดาน โดยผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์  

คร้ังที่ 32 สรุปเป็นดังน้ี ฟุตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / ฟุตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / ฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/  

ฟตุซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลศิ ไดแ้ก ่โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา / บาสเกตบอลหญงิ ชนะเลศิ ไดแ้ก ่โรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์/ วอลเลยบ์อลหญงิ ชนะเลศิ ไดแ้ก่ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี/ วอลเลยบ์อลชาย ชนะเลศิ  

ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลคะแนนรวม ประเภทเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/  

รางวัลคะแนนรวม ประเภทแบดมินตัน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / รางวัลคะแนนรวม ประเภทเปตอง ชนะเลิศ 

ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / รางวัลคะแนนรวม ประเภทเทนนิส ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร / รางวัลคะแนนรวม ประเภทหมากกระดาน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / รางวัลคะแนนรวมกีฬา 

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และรางวัลคะแนนรวมกรีฑา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์


