b พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ HUTECH ประเทศเวียดนาม a

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Ho chi Minh City University of Technology (HUTECH) ประเทศเวียดนาม
ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำ�หรับสาระสำ�คัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้
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 สำ�นักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงินในโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำ�
ปีการศึกษา 2564 สำ�หรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่อง กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าที่ยัง
ไม่เคยทำ�สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่เข้าร่วมการประชุมจำ�นวนกว่า 300 คน ได้รับทราบ
รายละเอียดขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์ในการกูย้ มื
ตลอดจนการเก็ บ ชั่ ว โมงกิ จ กรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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ฉบับที่ 496 ปีที่ 20 วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
bงานเปิดบ้านมนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564a
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน เปิดบ้าน มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564
ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำ�หรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำ�หรับงานในครัง้ นีม้ กี ารจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การแข่งขันนำ�เสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ประเภทงานวิจยั และประเภทนวัตกรรม, การแข่งขันการสร้างสรรค์งานประติมากรรมลอยตัว, การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ,
การแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง, การแข่งขันตอบคำ�ถามทางนิติศาสตร์, การแข่งขันแต่งคำ�ประพันธ์, การอบรม Master
Class and Concert โดย Mr.Michael Robinson, Jr. (มิสเตอร์ ไมเคิล โรบินสัน จูเนียร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล,
การแข่งขันการแสดงประกอบการเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น ในรูปแบบการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การแข่งขัน
ประกวดคลิปวิดีโอชุมชนของฉัน ในรูปแบบการนำ�เสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแข่งขันสื่ออิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์
เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

bงานครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งทักษะศตวรรษที่ 21"a
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งทักษะ
ศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาครูและนักศึกษา
ให้ มี ค วามเป็ น ครู ใ นศตวรรษที่ 21 และเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู แ ละนั ก ศึ ก ษา
สำ�หรับงานครุศาสตร์วชิ าการในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นการแสดงบนเวทีของนักศึกษา และบูธกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 5 และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นการเสวนา "ครูแห่งศตวรรษที่ 21" โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันขวัญแผ่นดิน, การนำ�เสนอการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3
"นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)" ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำ�หรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ได้นำ�เสนอผลงานวิจัย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรและสาธารณชน เป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ดา้ นบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ ตลอดจนเพือ่ เป็นการสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความร่วมมือกันในด้านวิชาการและวิชาชีพ
สำ�หรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันคือในวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิต
อาหารสำ�เร็จรูป ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ
กรรมการบริ ห ารหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย, การประชุ ม คณบดี มหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข่ า ย ในรู ป แบบการประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในรูปแบบการนำ�เสนอผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 การนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
ในรูปแบบการนำ�เสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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b การประกวด TRU Ambassador 2020 a
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชัน้ 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU Ambassador 2020)
ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำ�หรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
นักศึกษาผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม มีไหวพริบปฏิภาณ บุคลิกภาพดี มีจติ อาสา บำ�เพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม กล้าแสดงออก ตลอดจนเพือ่ ทำ�หน้าที่
เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณธีรสินทร์ กิ่งจำ�ปา ผู้จัดการร้านฟอรัลเฮ้าส์เว็ดดิ้งแพลนเนอร์,
ผศ.ดร.ปภาอร แก้วสว่าง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, คุณอนิวัต ประทุมถิ่น เน็ตไอดอลชื่อดัง และ อ.ดร.สุรชัย รอดงาม นักเขียนในสังกัด
SE-ED Book Center ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน
สำ � หรั บ ผลการประกวดประเภทดาว ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ น.ส.พิ ม พ์ สุ ภ า สิ ง ห์ ท ะเล นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,
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
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม, รางวัล Social Media Award ประเภทดาวประกายฟ้า ได้แก่ นายอภิวฒ
ั น์ รัศมี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ,
รางวั ล เทพสตรี อ วอร์ ด ได้ แ ก่ นายอมรเทพ สงฆ์ ช าติ นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม, รางวั ล 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 (เบสคอสตูม) ประเภทดาวประกายฟ้า ได้แก่ นายอภิวฒ
ั น์ รัศมี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, รางวัล Elimination Room
(อีลมิ เิ นชัน่ รูม) ประเภทดาว ได้แก่ น.ส.พิมพ์สภุ า สิงห์ทะเล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางวัล Elimination Room (อีลมิ เิ นชัน่ รูม)
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

จัดทำ�โดย

สรุปกิจกรรมประจำ�เดือน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564

งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท 036-427485 URL : http://www.tru.ac.th

