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มรภ.เทพสตรี ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์

และแนะนำาผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

 เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2566 ณ ลานกจิกรรม ชัน้ 2 ศนูย์การคา้โรบนิสนัไลฟส์ไตล ์สาขาลพบุร ีผศ.ดร.กนัยา บารน์ท ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการ  

รว่มใหก้ารตอ้นรบั ดร.ดนชุ ตันเทอดทิตย ์เลขานกุารรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำาผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG  

หรือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะ อว. ส่วน

หน้า ได้รับผิดชอบดำาเนินโครงการในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และชัยนาท รวม 36 ตำาบล 77 โครงการ  

นอกจากนี้ยังมี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำาเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้น 151 ตำาบล  

319 โครงการ สำาหรับโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำาผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG  

จดัโดยกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม รว่มกบั มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีโดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการแนะนำาแนวทางการขยาย 

ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้มากย่ิงขึ้น  สำาหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การเสวนาแนวทาง 

การพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการ โดย ผู้แทนเครอืขา่ยการดำาเนนิงานของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม / การรบัฟงัประเดน็ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และการมอบประกาศนยีบตัรแก่ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นร่วม

ในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำาผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG
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มรท. ร่วมต้อนรับองคมนตรีในโอกาสติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

และโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  

คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,  

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล  

คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ร่วมให้การ

ต้อนรับ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียน 

ในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี เพ่ือรับฟังการสรุปแนวทางการดำาเนินงานการส่งเสริม 

และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมกันนี้   

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 

ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

มรท. จัดอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
 ระหว่างวันท่ี 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

จัดโครงการอบรม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ สถาบัน สำานัก  

โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ช้ัน 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ สถาบัน และสถาบัน สำาหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วย กรรมการท่ีขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้ประเมินภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย, ผู้ร่วมอบรมที่เป็นประธานสาขาและอาจารย์ประจำาสาขา รวมถึงผู้ร่วมอบรมจากคณะ  

สถาบัน สำานัก และหน่วยงานต่าง ๆ จำานวน 110 คน ได้รับการทบทวนในบทบาทผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ที่ครบรอบระยะเวลา ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 และเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมสร้างทักษะ  

และแนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้รับเกียรติ 

จาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

(คปภ.), รศ.ดร.สภุาคย ์ดลุสมัพนัธ ์จากมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ผศ.ดร.ขวญัดาว แจม่แจง้ รองอธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏักำาแพงเพชร 

และ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

 สำาหรับการอบรมคร้ังนี้กำาหนดจัดข้ึนเป็นเวลา 2 วัน คือในวันท่ี 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบการบรรยาย 

และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระดับหลักสูตร จำานวน 62 คน  ส่วนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ระดับคณะ สถาบัน และสำานัก จำานวน 48 คน
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มรท. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

แ ล ะ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ท พ ส ต รี  เ ป็ น ผู้ แ ท น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ท พ ส ต รี   

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

เนื่องในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำาปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

bคกก.ส่งเสริมกิจการ มรท. มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุอัคคีภัย
 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์, ผู้อำานวยการและบุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา สำานักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

และคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยัฯ ในโอกาสมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้กน่กัศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ ไดแ้ก ่นายเกรยีงศกัดิ ์พลูพะเนยีด 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายปัจจพล สำาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา  

คณะครุศาสตร์ ที่ประสบเหตุบ้านเสียหายจากอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ 2 ต.เพนียด อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  

โดยได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานวันราชภัฏ ประจำาปี 2566
 เมือ่วันที ่14 กมุภาพนัธ ์2566 คณุวชิยั ศรขีวญั นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีพรอ้มดว้ย ผศ.ดร.กนัยา บารน์ท์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและนักศึกษา 

ร่วมงานวันราชภัฏ ประจำาปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยเมื่อเวลา 07.30 น. ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำามหาวิทยาลัย 

ณ บริเวณลานธรรม  จากนั้นท่ีห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีแก่เพชรเทพสตรี ประจำาปี 2565 จำานวน 41 คน /  

พิธีทำาบุญพระสงฆ์ จำานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งประกอบด้วย พิธีถวายปิ่นโตพระสงฆ์, พิธีถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม,  

พธิถีวายองคผ้์าป่าเพือ่การศกึษา / พธิมีอบทนุการศกึษาแกน่กัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีและนักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยแบ่งเป็น ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำานวน 60 ทุน,  

ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำานวน 50 ทุน, ทุนมูลนิธิ รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง จำานวน 12 ทุน,  

ทนุ ผศ.ศศวิมิล สทุธสิาร จำานวน 2 ทุน และทนุคณะกรรมการศนูยภ์าษามหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ีจำานวน 3 ทุน รวมท้ังสิน้ 127 ทนุ  

เป็นจำานวนเงิน 591,500 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรวมพลังเพชรเทพสตรี และการเสวนาเพชรเทพสตรี  

ในประเด็น "เพชรเทพสตรีกับการหนุนเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" โดย ชมรมเพชรเทพสตรี
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bกองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้อาจารย์ที่ปรึกษา
 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  

กจิกรรม : อบรมเชงิปฏบิตักิารทักษะอาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่พฒันา Soft Skill นกัศึกษาดว้ยกระบวนการวศิวกรสงัคม ซึง่จดัโดยกองพฒันานกัศกึษา  

สำานักงานอธิการบดี สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม จำานวน 50 คน  

ได้มีการนำาทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาในการลงพื้นท่ีดำาเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมได้ โดยได้รับเกียรติจาก  

ทีม Coach The Real Trainer วิศวกรสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม  สำาหรับการอบรมครั้งน้ีกำาหนดจัดข้ึนเป็นเวลา 2 วัน  

คือในวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

มรท. จัดการประชุมวิชาการระดับ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12  

"วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)" ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

สำาหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 

และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรภายนอก ท้องถ่ินและชุมชน ได้ร่วมนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ 

ในรปูแบบการนำาเสนอดว้ยการบรรยายและโปสเตอร ์เพือ่นำาผลงานวจิยัและนวัตกรรมมาจดันิทรรศการสรา้งสรรค์สู่เปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

(SDGs) เ พ่ือเ ปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ ร่ วมประชุมวิชาการในการบรรยายพิ เศษจากวิทยากรและการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ   

ตลอดจนเพือ่เปน็การยกยอ่งเชดิชเูกยีรตนัิกวจิยัทีม่ผีลงานโดดเดน่และนำาไปใชป้ระโยชน์ในชมุชนทอ้งถิน่ในเชงิประจกัษ ์และเพือ่สรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากงานวิจัย

 สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้กำาหนดจัดข้ึนเป็นเวลา 2 วัน คือในวันท่ี 16 และ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ  

การเสวนา การนำาเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภายหลังเสร็จส้ินพิธีเปิด 

เปน็พธิมีอบรางวลันกัวจิยัดเีดน่มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ศรอียธุยา ประจำาป ี2565 / พธิสีง่มอบธงเจา้ภาพใหแ้กม่หาวิทยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณี 

เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 13 / การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ราชบัณฑิต  

สำานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา / การเสวนา เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) :  

มุมมองและข้อเสนอจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพื้นท่ี โดย คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ภาครัฐ),  

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ภาคเอกชน / การผลิต), คุณธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธาน

หอการคา้แหง่ประเทศไทย (ภาคเอกชน / ธรุกจิ) และ รศ.ดร.กาสกั เตะ๊ขนัหมาก อาจารยป์ระจำาคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเทพสตร ี(ภาควชิาการ) / การนำาเสนอผลงานวจิยั "วจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรคส์ูเ่ปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (SDGs) ภาคบรรยาย 

และภาคโปสเตอร์ ในด้านการศึกษา, ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ, ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม และดา้นวจัิยรบัใช้ทอ้งถิน่และสงัคม  สว่นในวนัที ่17 กมุภาพันธ ์2566 เปน็การนำาเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ต่อเนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงการประกาศผลรางวัลผู้นำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
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bมรภ.เทพสตรี จัดการแสดง เรื่อง ละโว้ธานี ศรีอโยธยา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเครือข่ายวัฒนธรรม ซึ่งประกอบ

ด้วย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  

ร่วมให้การต้อนรับ คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงเวทีกลางในงานแผ่นดิน 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำาปี 2566 เรื่อง ละโว้ธานี ศรีอโยธยา ซ่ึงจัดโดยสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี สำาหรับกิจกรรมในคร้ังนี้ จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี ศิลปะ  

ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คร้ังที่ 35 ประจำาปี 2566 และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน 

ศิลปวัฒนธรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สำาหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรี 

จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี  

หัวข้อ แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, พิธีมอบโล่รางวัลการประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช,  

การแสดงเดินแบบชุดไทยแบบโบราณในราชสำานักศรีอโยธยา โดย ผู้บริหารอาหารเสริม แบรนด์ Anika vita, การแสดงชุด อโยธยานาฏยวิจิตร 

(นาฏศลิปไทยแบบราชสำานกั) โดย มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา, การแสดงศลิปะและวฒันธรรมจากศนูยส์งัคตีศลิป ์ธนาคารกรงุเทพ, 

การแสดงสรา้งสรรคช์ดุ นานาชนคนลพบรุ ีออกแบบโดย อ.ภกูจิ พาสนัุนท ์อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏศลิปศ์กึษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และการแสดงสร้างสรรค์ เรื่อง ขวัญเรียม โดย กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 โอกาสนี้ คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการ 

นโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  

และ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมชมการแสดง

bมรท. ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

 เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

ใ ห้ เกียรติ เ ป็นประธานพิธี เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้ งที่  35  ประจำาปี  2566 สำาหรับงานแผ่นดิน 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี  

โดยมีการจัดงานเป็นเวลา 10 วัน คือในวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ตลาดย้อนยุค  

การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ การประดับตกแต่งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตลอดจนบริเวณโบราณสถานโดยรอบเมืองลพบุรี   

โอกาสนี้ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ร่วมในพิธีเปิด
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bมรท. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 ระหว่างวันที่  10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล  

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาโดย สำานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง, โรงเรียนวัดถนนแค, ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ และกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ  

จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งท่ี 35 ประจำาปี 2566 สำาหรับกิจกรรมลานวิถีไทย

ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านหนองแขม  

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้งดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี,  

การสาธิตการทำาพวงมโหตร และการบรรเลงขิมหมู่ โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแสดงตำานานเวียงละกอนเขลางค์  

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง, กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสาธิตการทำาขนมต้ม โดย คณะครุศาสตร์, การสาธิตการทำาพวงมโหตร 

และพมิเสนน้ำา โดย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, กจิกรรมสบืสานภมูปิญัญาทำาขนมไทยในสมยัสมเดจ็พระนารายณ ์โดย คณะวทิยาการจัดการ, 

การทำาไข่เค็มดินสองพอง โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, กิจกรรมการจัดทำามาลัยผ้าขาวม้า โดย กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี, 

การทำาสมดุมอืจากผา้ทอ้งถิน่ โดย สำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ, การสาธติการทำาแปง้พวง โดย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 

การแสดงเครื่องเป่า โดย โรงเรียนวัดถนนแค, การแสดงจากชมรมผู้อายุ, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์, นิทรรศการภาพวาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, นิทรรศการจากสมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่งประเทศไทย  

และนิทรรศการตำานานเมืองลพบุรี โดย กลุ่มศิลปินเมืองละโว้

bมรภ.เทพสตรี ต้อนรับเลขาฯ รมต.อว., ผวจ.ลพบุรี และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานแผ่นดินสมเด็จ

พระนารายณ์ฯ

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และกลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียงบ้านป่าตาล ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คุณอำาพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี,  

คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี , คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ในโอกาสเยี่ยมชม

กจิกรรมภายในลานวฒันธรรมพืน้บา้น ซึง่การจดักจิกรรมตา่ง ๆ  ภายในลานวฒันธรรมพืน้บา้นนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของงานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์

มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำาปี 2566 ที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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bงานสาธิตวิชาการ ประจำาปีการศึกษา 2565
 เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ช้ัน 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ประจำาปีการศึกษา 2565 ซ่ึงจัดโดยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีสำาหรบักจิกรรมนีจั้ดขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้รู บคุลากร และนักเรียนของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั

ราชภัฏ 13 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ, โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการซ่ึงกันและกัน และเพื่อจัด

กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน  สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้กำาหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบ 

ของการนำาเสนอผลงานของครูและนักเรียน นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน  

และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน

bสมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี พ.ศ.2566
 คุณสุมนต์ทิพย์ สกุลสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานการประชุมสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่1/2566 ซึง่เปน็การประชมุใหญส่ามัญ  

ประจำาปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เขา้รว่มการประชมุกวา่ 2 ใน 3 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2566  โดยมวีาระสำาคญัทีร่ว่มกนัพจิารณา ไดแ้ก ่การพจิารณาเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ี/  

การพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


