
มรท.ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และงานวันดินโลก

	 เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2563	ผู้บริหาร	อาจารย์	และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเทพสตรี	ร่วมพธีิเน่ืองในวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2563	 และงานวันดินโลก	 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน 

ในจังหวัดลพบุรี	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณนิวัฒน์	รุ่งสาคร	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

	 โดยเมือ่เวลา	07.00	และ	08.00	น.	น.	ณ	โดมอเนกประสงคเ์ทศบาลเมอืงลพบรุ	ีผศ.เพชรรตัน	์บรสิทุธิ	์คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์	พร้อมด้วย	คุณสุภรัตน์	เครือวงษา	นักวิชาการศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร 

ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์	 จำานวน	 89	 รูป	 พิธีวางพานพุ่ม	 พิธีถวายบังคม	 และร่วมพิธีเน่ืองในวันดินโลก	 ประจำาปี	 2563		 

จากนั้นเวลา	 14.00	 น.	ณ	 วัดเสาธงทอง	 อ.สุธินี	 วงศ์วัฒนานุกุล	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 

พรอ้มดว้ย	อ.ดร.ภทัราพร	โชคไพบลูย	์อาจารยป์ระจำาสาขาวิชาภาษาจนี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ร่วมพธิเีจริญพระพทุธมนต ์

เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	 ในโอกาสวันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 5	 ธันวาคม	 2563	 

และในเวลา	 18.00	 น.	 ณ	 โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี 	 ผศ.เพชรรัตน์	 บริสุทธ์ิ	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์	 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี 

พ ร ะ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ล ะ น้ อ ม รำ า ลึ ก ใ น 

พระมหากรุณาธิคุณของ	 พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

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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bมรท.ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีในโอกาสตรวจเย่ียม รร.โครงการกองทุนการศึกษา รร.เครือข่ายคุณธรรม 

รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และติดตามผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

 ระหว่างวันที่	 3	 และ	 4	 ธันวาคม	 2563	 คุณนิวัฒน์	 รุ่งสาคร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	 พร้อมด้วย	 ผศ.จินตนา	 เวชมี	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร,ี	ผศ.ดร.เฉลมิชัย	หาญกลา้	รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารและกจิการนกัศกึษา,	อ.วนัทนยี	์บญุสวุรรณ์	ผูช้ว่ยอธกิารบดี,	 

อ.ธีรภัทร	สุวรรณรุจิ	ผู้ช่วยอธิการบดี	และหัวหน้าส่วนราชการในจ.ลพบุรี	ร่วมให้การต้อนรับ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	เกษม	วัฒนชัย	

องคมนตร	ีและคณะ	ในโอกาสลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มและตดิตามผลการดำาเนนิการของโรงเรยีนโครงการกองทนุการศกึษา	โรงเรยีนเครอืขา่ยคุณธรรม	

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	33	และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

	 โดยในวันท่ี	 3	 ธันวาคม	 2563	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์	 เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรี	 และคณะ	 ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 

และติดตามผลการดำาเนินงานฯ	ณ	 โรงเรียนโคกสำาโรง	อ.โคกสำาโรง	จ.ลพบุรี	 โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19	 โอกาสนี้	 องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับ 

หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	บุคลากร	 ผู้ปกครอง	และนักเรียนอำาเภอโคกสำาโรง	พร้อมมอบหนังสือโรงเรียนคุณธรรมให้แก่สถานศึกษา 

เพือ่ไปขยายผลสูเ่ยาวชนในสถานศกึษา	จากนัน้	ไดล้งพืน้ทีต่รวจเยีย่มและตดิตามผลการดำาเนนิงานของโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์	33	จ.ลพบรุ	ี

พรอ้มท้ังมอบผา้ห่มพระราชทาน	และพระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	และ	พระบรมฉายาลกัษณส์มเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	33	จ.ลพบุรี	

	 สำาหรับวันที่	 4	 ธันวาคม	 2563	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	 เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรี	 และคณะ	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

และติดตามผลการดำาเนินการของโรงเรยีนโครงการกองทนุการศกึษา	และโรงเรยีนเครอืขา่ยคณุธรรม	ณ	โรงเรยีนบา้นมว่งคอ่ม	อ.ชยับาดาล	จ.ลพบรุ	ี 

โอกาสนี้	 องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับหัวหน้าส่วน

ราชการ	 ข้าราชการ	 บุคลากร	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 ที่มาร่วมให้การต้อนรับ	 พร้อมทั้งมอบหนังสือโรงเรียนคุณธรรมให้แก่สถานศึกษา 

เพื่อไปขยายผลสู่เยาวชนในสถานศึกษาต่อไป	

	 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานหนุนเสริมทางด้านวิชาการ	 

ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา	 โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม	 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	 33	 เพื่อตอบสนองความต้องการ 

และร่วมแก้ไขปัญหาเชิงวิชาการ	น้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มาเป็นกรอบนำาทางในการดำาเนินงาน	

ประสาน	และสร้างความร่วมมือ	ในการทำางาน
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bการประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2/63

	 ผศ.จนิตนา	เวชม	ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร	ีใหเ้กยีรติเปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการบรหิารศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตร

และนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี	ครั้งที่	2/2563	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	1	ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย	อ.บางระจัน	จ.สิงห์บุรี	 

ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า	2	ใน	3	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2563	โดยมีวาระสำาคัญที่ร่วมกันพิจารณา	ได้แก่	การพิจารณาแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมระดับจังหวัด	 จำานวน	 4	 คณะ	 /	 การพิจารณาแผนการขับเคลื่อน 

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี	 /	 การรับทราบการจัดตั้งสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดสิงห์บุรี	 โดยที่ประชุม 

มมีติให้สหพนัธเ์กษตรกรรมยัง่ยนืเขา้รว่มนำาเสนอผลการดำาเนนิงานของสหพนัธฯ์	ในทุกครัง้ท่ีมกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตร 

และนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

bมรท.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชุมทานตะวัน	 ชั้น	 5	 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี	 ผศ.ดร.เฉลิมชัย	 	 หาญกล้า	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 เป็นผู้แทนอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 ร่วมแสดงพลัง 

และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ	ภายใต้แนวคิดไทยไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	 

ปลุกจิตสำานึกด้านคุณธรรม	จริยธรรม	 ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยและยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ	ว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติ	ระยะที	่3	เนือ่งในวนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่สากลพรอ้มกนักบัหัวหนา้สว่นราชการ	ภาครฐัและภาคเอกชนทัง้จังหวดัลพบุร	ี

โดยมี	นายนิวัฒน์	รุ่งสาคร	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	ให้เกียรติเป็นผู้นำาในการแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์

bการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการฯ

	 เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชุมพระนารายณ์	ชั้น	4	อาคารรัตนเทพสตรี	สำานักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 จัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์	 4	 ประการ	 

เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง	 และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

เป็นประมุข	 สำาหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรมจำานวนกว่า	 100	 คน	 

ได้เกิดการเรียนรู้	 และเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา	ตลอดจนเพื่อให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมได้เป็นแกนนำาในการสร้างความร่วมมือ 

ของชุมชนต่อการเรียนรู้	 และเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์	 4	 ประการ	 

และส่งเสริมความรัก	ความสามัคคี	ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข	โดยได้รับเกียรติจาก	คณาจารย์	และนักศึกษา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	เป็นทีมวิทยากรแกนนำา
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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	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	 สำาหรับกิจกรรมในครั้งนี้	 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

ผู้บริหารหน่วยงาน	ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา	และครูผู้สอน	ที่เข้าร่วมกิจกรรม	จำานวน	 650	คน	 ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด	 

ประเดน็ปญัหาและความตอ้งการพฒันาการศกึษาในพืน้ที	่ตลอดจนเพือ่กำาหนดทิศทางและจดัทำาแผนพฒันาการจดัการศึกษาของจงัหวดัลพบรุ	ี 

โดยได้รับเกียรติจาก	 ผศ.จินตนา	 เวชมี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลัก

bการอบรมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำาหรับอาจารย์

	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2563	ณ	 ห้องประชุม	 ช้ัน	 3	 อาคาร	 90	 ปี	 ผศ.จินตนา	 เวชมี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี	21	สำาหรับอาจารย์	 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี	 สำาหรับการอบรมคร้ังนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ประจำาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	และคณาจารย์จากคณะต่างๆ	 

ทีเ่ขา้รว่มการอบรมจำานวนกวา่	40	คน	ไดร้บัการพฒันาทกัษะด้านการสอนในศตวรรษท่ี	21	และเพือ่ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบใหม่	 

โดยได้รับเกียรติจาก	อ.กรินทร์	 โปสาภิวัฒน์	 และคณะ	จากศูนย์พัฒนาผู้นำาและผู้บริหารระดับสูง	 (SEAC)	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม 

สำาหรับการอบรมครั้งน้ีจัดข้ึนเป็นเวลา	 4	 วัน	 คือในวันที่	 23	 -	 25	 ธันวาคม	 2563	 และ	 15	 มกราคม	 2564	 ในรูปแบบของการบรรยาย	 

และการฝึกปฏิบัติ

bมรภ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มรภ.เทพสตรี

	 เมือ่วนัที	่24	ธนัวาคม	2563	ณ	หอ้งประชมุ	ชัน้	6	อาคารสำานกังานอธกิารบด	ีคณุภคัจริา	แทน่ทอง	ผูอ้ำานวยการกลาง	และรกัษาราชการแทน 

ผู้อำานวยการกองคลัง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	 พร้อมด้วย	บุคลากรกองบริการการศึกษา	 สำานักงานอธิการบดี	 

ร่วมให้การต้อนรับ	ดร.เบญจพร	ชนะกุล	ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	และคณะ	

ในโอกาสเข้าศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ระบบบริการการศึกษา	การรับสมัครนักศึกษา	

และระบบบริหารจัดการของกองบริการ 

การศึกษา	สำานักงานอธิการบดี


