มรท.ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และงานวันดินโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธเี นือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 และงานวันดินโลก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน
ในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
โดยเมือ่ เวลา 07.00 และ 08.00 น. น. ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสทุ ธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณสุภรัตน์ เครือวงษา นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำ�นวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และร่วมพิธีเนื่องในวันดินโลก ประจำ�ปี 2563  
จากนั้นเวลา 14.00 น. ณ วัดเสาธงทอง อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พร้อมด้วย อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธเี จริญพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
และในเวลา 18.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ เ ทศบาลเมื อ งลพบุ รี ผศ.เพชรรั ต น์ บริ สุ ท ธิ์ คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ สดุ ดี
พ ร ะ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ล ะ น้ อ ม รำ � ลึ ก ใ น
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ฉบับที่ 494 ปีที่ 19 วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
มหาราช บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช .ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3642-7485  โทรสาร.0-3642-2610  www.tru.ac.th
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b มรท.ร่ ว มให้ ก ารต้อ นรับองคมนตรีในโอกาสตรวจเยี่ยม รร.โครงการกองทุนการศึกษา รร.เครือข่ายคุ ณธรรม
รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และติดตามผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2563 คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและกิจการนักศึกษา, อ.วันทนีย์ บุญสุวรรณ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี,
อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการในจ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามผลการดำ�เนินการของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการดำ�เนินงานฯ ณ โรงเรียนโคกสำ�โรง อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 โอกาสนี้ องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนอำ�เภอโคกสำ�โรง พร้อมมอบหนังสือโรงเรียนคุณธรรมให้แก่สถานศึกษา
เพือ่ ไปขยายผลสูเ่ ยาวชนในสถานศึกษา จากนัน้ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและติดตามผลการดำ�เนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
พร้อมทัง้ มอบผ้าห่มพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
สำ�หรับวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการดำ�เนินการของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โอกาสนี้ องคมนตรี ไ ด้ บ รรยายพิ เ ศษเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ กั บ หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ ข้าราชการ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบหนังสือโรงเรียนคุณธรรมให้แก่สถานศึกษา
เพื่อไปขยายผลสู่เยาวชนในสถานศึกษาต่อไป
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานหนุนเสริมทางด้านวิชาการ
ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 เพื่อตอบสนองความต้องการ
และร่วมแก้ไขปัญหาเชิงวิชาการ น้อมนำ�พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบนำ�ทางในการดำ�เนินงาน
ประสาน และสร้างความร่วมมือ ในการทำ�งาน
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bการประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2/63
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมีวาระสำ�คัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมระดับจังหวัด จำ�นวน 4 คณะ / การพิจารณาแผนการขับเคลื่อน
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี / การรับทราบการจัดตั้งสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดสิงห์บุรี โดยที่ประชุม
มีมติให้สหพันธ์เกษตรกรรมยัง่ ยืนเข้าร่วมนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานของสหพันธ์ฯ ในทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

bมรท.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมแสดงพลัง
และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิดไทยไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ปลุกจิตสำ�นึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 เนือ่ งในวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สากลพร้อมกันกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นผู้นำ�ในการแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์

bการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการฯ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี สำ�นักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จั ด ให้ มี ก ารอบรมโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ 4 ประการ
เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็ น ประมุ ข สำ � หรั บ การอบรมครั้งนี้จัด ขึ้นโดยมีวัต ถุประสงค์ เ พื่ อให้ คณาจารย์ แ ละนั กศึ กษาที่ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมจำ � นวนกว่า 100 คน
ได้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เป็นแกนนำ�ในการสร้างความร่วมมือ
ของชุ ม ชนต่ อ การเรี ย นรู้ และเข้ า ใจในพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ 4 ประการ
และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นทีมวิทยากรแกนนำ�
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bกิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และครูผู้สอน ร่วมให้การต้อนรับ คุณศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการพลิกโฉม
การศึกษาจังหวัดลพบุรี "กิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี" พร้อมมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี
ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำ�หรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 650 คน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด
ประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนาการศึกษาในพืน้ ที่ ตลอดจนเพือ่ กำ�หนดทิศทางและจัดทำ�แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผศ.จิ น ตนา เวชมี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และคณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลัก

bการอบรมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำ�หรับอาจารย์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำ�หรับอาจารย์ ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี สำ�หรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ประจำ�หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และคณาจารย์จากคณะต่างๆ
ทีเ่ ข้าร่วมการอบรมจำ�นวนกว่า 40 คน ได้รบั การพัฒนาทักษะด้านการสอนในศตวรรษที่ 21 และเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก อ.กรินทร์ โปสาภิวัฒน์ และคณะ จากศูนย์พัฒนาผู้นำ�และผู้บริหารระดับสูง (SEAC) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำ�หรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 และ 15 มกราคม 2564 ในรูปแบบของการบรรยาย
และการฝึกปฏิบัติ

bมรภ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มรภ.เทพสตรี
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี คุณภัคจิรา แท่นทอง ผูอ้ �ำ นวยการกลาง และรักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เบญจพร ชนะกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระบบบริการการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา
และระบบบริ ห ารจั ด การของกองบริ ก าร
การศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
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