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b พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ HUTECH ประเทศเวียดนาม a
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Ho chi Minh City University of Technology (HUTECH) ประเทศเวียดนาม  

ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำาหรับสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วัฒนธรรม และการวิจัย ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย การจัดสัมมนาและการอบรม

หลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ

บุคลากร โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 

กุมภาพันธ์ 2569

b การประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ. a
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี กองพัฒนานักศึกษา สำานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงินในโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำา

ปีการศึกษา 2564 สำาหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่อง กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าที่ยัง

ไม่เคยทำาสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่เข้าร่วมการประชุมจำานวนกว่า 300 คน ได้รับทราบ

รายละเอยีดขัน้ตอน และหลกัเกณฑใ์นการกูยื้ม  

ตลอดจนการเก็บชั่วโมงกิจกรรม และการ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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bงานเปิดบ้านมนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564a
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.จินตนา เวชมี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน เปิดบ้าน มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564  

ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ประชาสัมพนัธ์หลกัสตูรของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สำาหรบังานในครัง้นีม้กีารจดักจิกรรมตา่งๆ ประกอบดว้ย 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การแข่งขันนำาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

ประเภทงานวจิยั และประเภทนวัตกรรม, การแข่งขันการสรา้งสรรคง์านประติมากรรมลอยตวั, การแขง่ขนัเลา่นทิานภาษาองักฤษ,  

การแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง, การแข่งขันตอบคำาถามทางนิติศาสตร์, การแข่งขันแต่งคำาประพันธ์, การอบรม Master  

Class and Concert โดย Mr.Michael Robinson, Jr. (มิสเตอร์ ไมเคิล โรบินสัน จูเนียร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล,  

การแข่งขันการแสดงประกอบการเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น ในรูปแบบการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การแข่งขัน

ประกวดคลิปวิดีโอชุมชนของฉัน ในรูปแบบการนำาเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแข่งขันสื่ออิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์ 

เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

bงานครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งทักษะศตวรรษที่ 21"a
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ช้ัน 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งทักษะ 

ศตวรรษท่ี 21" ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาครูและนักศึกษา 

ให้มีความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ของครูและนักศึกษา  

สำาหรบังานครศุาสตรวิ์ชาการในครัง้นีจ้ดัข้ึนเป็นเวลา 2 วนั คอืในวนัที ่19 และ 20 กมุภาพนัธ ์2564 โดยในวนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2564  

เปน็การแสดงบนเวทขีองนกัศกึษา และบธูกจิกรรมของนักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ ชัน้ปท่ีี 5 และในวันท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2564  

เป็นการเสวนา "ครแูหง่ศตวรรษท่ี 21" โดย คณุณฐัฬส วงัวิญญ ูผูอ้ำานวยการสถาบนัขวัญแผน่ดนิ, การนำาเสนอการจดัการเรยีนรู ้

ที่ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 5 และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร
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bวจก.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3a
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3  

"นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)" ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สำาหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ได้นำาเสนอผลงานวิจัย 

ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่องคก์รและสาธารณชน เปน็เวทเีสวนาวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณด์า้นบรหิารธรุกจิ สงัคมศาสตร ์

และศกึษาศาสตร ์ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างเครอืข่ายใหเ้กดิความเขม้แขง็และเกดิความรว่มมอืกนัในดา้นวชิาการและวชิาชพี 

สำาหรับการจัดงานครั้งนี้จัดข้ึนเป็นเวลา 2 วันคือในวันท่ี 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2564  โดยในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564  

เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิต

อาหารสำาเร็จรูป ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ  

กรรมการบริหารหอการค้าแห่งประเทศไทย, การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเครือข่าย ในรูปแบบการประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การนำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในรูปแบบการนำาเสนอผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 การนำาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์  

ในรูปแบบการนำาเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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b การประกวด TRU Ambassador 2020 a
 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2564 ณ หอ้งประชุมพระนารายณ ์ชัน้ 4 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.จนิตนา เวชม ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU Ambassador 2020)  

ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา

นกัศกึษาผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม มไีหวพรบิปฏภิาณ บคุลกิภาพด ีมจิีตอาสา บำาเพญ็ประโยชนเ์พือ่สงัคม กลา้แสดงออก ตลอดจนเพือ่ทำาหน้าที่

เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.จุติรัช อนุกูล  

ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณธีรสินทร์ กิ่งจำาปา ผู้จัดการร้านฟอรัลเฮ้าส์เว็ดด้ิงแพลนเนอร์,  

ผศ.ดร.ปภาอร แก้วสว่าง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, คุณอนิวัต ประทุมถิ่น เน็ตไอดอลชื่อดัง และ อ.ดร.สุรชัย รอดงาม นักเขียนในสังกัด 

SE-ED Book Center ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

 สำาหรับผลการประกวดประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พิมพ์สุภา สิงห์ทะเล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  

ประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายอมรเทพ สงฆ์ชาติ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประเภทดาวประกายฟ้า ชนะเลิศ  

ได้แก่ นายศุภกิจ เสวะขุนทศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีรางวัล Social Media Award ประเภทดาว  

ได้แก่ น.ส.ไอลดา สัตย์จีน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, รางวัล Social Media Award ประเภทเดือน ได้แก่ นายอมรเทพ สงฆ์ชาติ  

นกัศึกษาคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม, รางวลั Social Media Award ประเภทดาวประกายฟา้ ไดแ้ก ่นายอภวิฒัน ์รศัม ีนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ,  

รางวัลเทพสตรีอวอร์ด ได้แก่  นายอมรเทพ สงฆ์ชาติ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รางวัล Congeniality Award  

(คอนจีเนียร์ลิตี้ อวอร์ด) ได้แก่ นายศุภกิจ เสวะขุนทศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางวัล Talent Award (ทาเล้นจ์ อวอร์ด)

ได้แก่ น.ส.พิมพ์สุภา สิงห์ทะเล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ นายกนกพล ภิเภก นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ, รางวัล Best Costume (เบสคอสตูม) ประเภทดาว ได้แก่ น.ส.สุจิตรา เจริญสลุง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์, รางวัล Best Costume (เบสคอสตูม) ประเภทเดือน ได้แก่ นายกนกพล ภิเภก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ,  

รางวัล Best Costume (เบสคอสตมู) ประเภทดาวประกายฟา้ ได้แก ่นายอภิวฒัน ์รศัม ีนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ, รางวลั Elimination Room  

(อลีมิิเนชัน่ รมู) ประเภทดาว ไดแ้ก ่น.ส.พมิพสุ์ภา สงิหท์ะเล นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี รางวลั Elimination Room (อลิีมเินชัน่ รมู)  

ประเภทเดือน ได้แก่ นายเจริญสุข แซ่เล้า นักศึกษาคณะครุศาสตร์, รางวัล Elimination Room (อีลิมิเนชั่น รูม) ประเภทดาวประกายฟ้า  

ได้แก่ นายณิชนันทน์ บุญสาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รางวัลขวัญใจนารา ได้แก่  นายณิชนันทน์ บุญสาย นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ น.ส.สุจิตรา เจริญสลุง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัลขวัญใจ Pherone (ฟรีโรน) 

ได้แก่ นายศุภกิจ เสวะขุนทศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


