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มรภ. 38 แห่ง ร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ผศ.จินตนา เวชมี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แทนประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วยอธิการบดี 

และผูแ้ทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฏั 38 แห่ง ทัว่ประเทศ รว่มทูลเกล้าทูลกระหมอ่มถวายแจกนัดอกไม ้พรอ้มลงนามถวายพระพร 

แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  

หลังจากทรงพระประชวรจากอุบัติเหตุทรงล้ม

ระหว่างทรงพระดำาเนินออกกำาลังพระวรกาย

ตามปกตใินเวลาเชา้เมือ่วนัจนัทร์ที ่11 มกราคม 

2564
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b การพิจารณาคัดเลือก นศ.รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563 a

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำานักงานอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการพิจารณาคัดเลือก

นักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563  

โดยมีนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกจากแต่ละคณะ จำานวน 3 คน เข้ารับการสัมภาษณ์  สำาหรับผลการคัดเลือกนักศึกษา 

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้แก่  น.ส.ฟ้าประทุม ผิวเนียม นักศึกษาช้ันปีที่  4 สาขาวิชาภาษาไทย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยน.ส.ฟ้าประทุม ผิวเนียม จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับเขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 

1-3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

b การประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 a
 ผศ.ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม 

เตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 "นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)"  

ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพ่ือหารือร่วมกันในการพิจารณารูปแบบการจัดงาน  

ณ ห้องประชุมช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม  

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
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b มรท.ร่วมพิธีวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 83 a

 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  

เป็นผู้เชิญเคร่ืองราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่  83 

ในการนี ้ ผศ.ดร.พงศศ์รณัย ์จนัทรชุ่์ม ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีเปน็ผูแ้ทนมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้

b มรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช a
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้

ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

ประจำาปี พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภนิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

b มรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช a
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ หอประชุมอำาเภอเมืองลพบุรี อ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำานวยการสำานักศิลปะ 

และวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีเปน็ผูแ้ทนมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรว่มเปน็เกยีรตใินพธิวีางพานพุ่มดอกไม ้

ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เน่ืองในวันยุทธหัตถี ประจำาปี พ.ศ.2564  

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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b มรภ.เทพสตรีร่วมโครงการ U2T” ติดอาวุธทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล สร้างรากแก้วประเทศ a
 ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยภายหลังจากการรับนโยบายจากศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เกี่ยวกับโครงการ U2T ว่า โครงการ U2T นั้นเป็นโครงการจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิต

จบใหม่และประชาชน 60,000 คน ทั่วประเทศ ให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้มีงานทำาในภาวะวิกฤติโควิด-19 และพัฒนาแก้ไขปัญหา 

และเศรษฐกิจของตำาบลแบบพุ่งเป้าร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทย จาก 3,000 ตำาบล สู่อำาเภอ สู่จังหวัดและทั่วทุกภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเทพสตรเีปน็หนึง่ในมหาวทิยาลยั 76 แหง่ทีเ่ข้ารว่มโครงการ มพีืน้ทีร่บัผดิชอบจ.ลพบรีุ จ.สระบรุ ีและจ.สงิหบ์รุ ีโดยมรีะยะเวลาดำาเนนิงาน

โครงการ 1 ปี ซึ่งได้จัดพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม  2564 และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดส่งนักศึกษา 

บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ทั้งสิ้น 372 คน ลงพื้นที่แล้ว 

 สำาหรับโรดแม็ปของโครงการ U2T ขณะนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มพัฒนาทักษะการทำางานในด้านต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์  

ทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการเงิน ภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชน  

พร้อม ๆ กับการจัดทำาข้อมูลชุมชน ข้อมูลตำาบลใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

เพือ่วิเคราะหค์วามเขม้แขง็หรอืออ่นแอของตำาบลนัน้ ๆ  ในการใช้ทำาแผนการยกระดับเศรษฐกจิและสังคม ซึง่จะจดัเกบ็ลงในระบบการจัดเกบ็ขอ้มลู 

หรือ Data Lake ผ่าน application U2T ในมือถือ โดยข้อมูลจะมีทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านความหลากหลาย 

ทางวฒันธรรม ดา้นชมุชนเมอืงของตำาบล เปน็ตน้ ดงันัน้ U2T เปน็อกีหนึง่ทางเลอืกในการเปลีย่นอนาคตของคนและชมุชน จงึตอ้งมกีารดำาเนนิการ 

อยา่งมแีบบแผนทีร่ดักมุ และสิง่ทีต่อ้งจับตานบัแตน่ี ้คอืผลสมัฤทธิข์องโครงการ U2T ใน 1 ป ีวา่ ผูไ้ดร้บัการจา้งงานและชมุชน มกีารเปลีย่นแปลง 

ไปในทิศทางใด

 ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กล่าวถึงแผนและรูปแบบในการทำางาน U2T หรือที่เข้าใจกัน

ในโครงการ 1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย ว่า หัวใจสำาคัญที่จะทำาให้โครงการประสบผลสำาเร็จคือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำา  

คือมหาวิทยาลัยต้องทำางานร่วมกับอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการ ถ้าใช้วิธีการส่ือสารแบบเดิมจะไม่สามารถส่งต่อข้อความหรือแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสารได้ทัน จึงต้องมีการเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า online community เพื่อใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อความและข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถส่งข้อความ มอบหมายภารกิจ แจ้งกำาหนดการให้ผู้ร่วมโครงการได้ตลอดเวลา 

มากไปกว่านั้นผู้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารหากันข้ามพื้นที่ และสื่อสารกับมหาวิทยาลัยได้ด้วย พร้องทั้งกระทรวงอว. ยังได้สร้างแพลตฟอร์ม

สงัคมออนไลน ์(Online community platform) ข้ึนในชือ่เว็บไซต ์“www.U2T.ac.th” ทีม่รีปูแบบ ทนัสมัย เหมาะกบัสงัคมยคุใหม ่เพือ่เปน็ชอ่งทาง 

การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา และเข้าใจภารกิจชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สำาคญั ประกอบดว้ย การนำาเสนอภารกจิภายในตำาบลอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การทำา Blog หรอื Vlog ของกจิกรรมในแตล่ะตำาบล การสรา้งเว็บบอรด์ 

สำาหรับแบ่งปันเรื่องราวของกิจกรรมที่ทำา การสร้างความมีส่วนร่วมจากเรื่องราวท่ีแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม  

และทวิตเตอร์ เป็นต้น รวมถึงเติมเต็มความรู้ จากเรื่องราวของวิทยากรท่ีประสบความสำาเร็จและผู้ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดเพื่อสร้างแนวคิด 

ในการพฒันาทอ้งถิน่ สรา้งแรงบนัดาลใจและกำาลงัใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิานและผูม้สีว่นรว่มในโครงการ นอกจากนีย้งัมกีารจดักจิกรรมแฮกกาธอน 

(Hackathon) เพื่อเฟ้นหาผลงานที่โดดเด่นและมีผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับตำาบลอื่น ๆ ต่อไป”


