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มรท.ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 เมือ่วันที ่2 มนีาคม 2564 ณ หอประชมุเทศบาลเมอืงเขาสามยอด คณุสภุารตัน ์สนิสวุรรณ ผูอ้ำานวยการสำานกังานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานอาคารสถานท่ีและบริการ  

กองกลาง สำานักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้า 

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่ง

มาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำาปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภกิณห์ แวงชิน  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมอธิการบดี นำาทีมผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เขียนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี 2566-2570

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เอกไพลิน ริเวอร์ แคว  อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวิชัย ศรีขวัญ  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี นำาทีมผู้บริหาร คณบดี ผู้อำานวยสถาบัน  

สำานัก ศูนย์ ผู้แทนสาขาวิชา ผู้อำานวยการกอง และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง จำานวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ 

ปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาท่องถิ่น : การจัดทำายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566-2570   

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกำาลังจะสิ้นสุดลง 

ในปงีบประมาณ 2565 ซึง่แผนยทุธศาสตรฉ์บบัใหมน้ี่จะใชใ้นการบรหิารงานของมหาวิทยาลยัในระยะ 5 ป ีถดัไปท่ีสอดคลอ้งกับ 

บริบทและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น โครงการดังกล่าวจัดโดยสำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกองนโยบายและแผน 

สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีระยะเวลาตามโครงการ 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564
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มรท.ร่วมพิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9) 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร) สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  

และ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 โดยเมื่อเวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ 

ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของท้ัง 4 พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  

เพือ่บำาบดัทกุขบ์ำารงุสขุแกอ่าณาประชาราษฎร ์ด้วยพระวริยิะอตุสาหะ และพระราชหฤทัยท่ีเปีย่มด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน

และในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 อาคารพระจอมเกล้า เป็นพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาชาญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ 

ด้วยความวริยิะอตุสาหะ มุง่มัน่ พระราชกรณียกจิอนัน้อยใหญท่ีท่รงปฏบิตัลิว้นเปน็ไปเพือ่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย สรา้งความสขุสวสัดี 

ให้พสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

b มรท.ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมอำาเภอเมืองลพบุรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้า 

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก 

คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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b พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามเพื่อมุ่งเน้น 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและความชำานาญด้านวิชาชีพ 

และเทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการภาคอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของประเทศ และเพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรู ้ทักษะ ความชำานาญ  

และทรัพยากร ที่จำาเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการร่วมกันให้สามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้เรียนได้  

โดย MOU ฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี คือระหว่างวันท่ี 17 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2568 ซึ่งท้ัง 2 หน่วยงานตกลง 

ทีจ่ะสนบัสนนุใหน้กัศกึษา และบคุลากรของทัง้ 2 ฝา่ยรว่มมอืกนัในการปฏบิตัดิา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นวจิยัและนวตักรรม ตลอดจนรว่มกนั 

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตกำาลังคนในตลาดแรงงานให้มีคุณภาพและทักษะที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

b การอบรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร

 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2564 ณ หอ้งประชุมหลวงสรศกัด์ิ ชัน้ 3 อาคารรตันเทพสตร ีผศ.ดร.เฉลมิชยั หาญกล้า  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน 

พธิเีปดิโครงการอบรมการปอ้งกนัการทจุรติในองคก์ร ซึง่จดัโดยสำานกับรหิารทรพัยากรมนษุย ์มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี สำาหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร 

ผู้ปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วมการอบรมจำานวน 100 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบและกฎหมายในการป้องกัน 

การทุจริต และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำาจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

b มรท.เข้าร่วมการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx

 เมื่อวันที่  23  มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ และกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษางานการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตามเกณฑ์ EdPEx สำาหรับคณะกรรมการดำาเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยงานประกันคุณภาพ 

กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา สำาหรบัการอบรมครัง้นีจั้ดขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดับคณุภาพการศกึษาไทย  

ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพสร้างความรู้และนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในโลกาภิวัฒน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด  

และได้รับเกียรติจาก ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย


