บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่
๑๖๕/๒๕๖๒
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง กิจกรรมประจาวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี จัดทาปฏิทินกิจกรรมประจาวันโดยผ่านการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงานของแต่ละ
หน่วยงานและนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาบันทึกข้อความฉบับนี้เพื่อแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้บริหารและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบ ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสังคม อาทิ
ปฏิทิน กิจกรรมหน้ าเว็บ ไซต์มหาวิทยาลัย Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
Line : กลุ่มเรารักเทพสตรี และสื่ออื่น ๆ ตามตารางกิจกรรมประจาวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้
ลาดับที่

กิจกรรม

๑
(๑๒ ม.ค. –
๑๑ เม.ย.
๒๕๖๒)
๒
(๒ เม.ย. –
๒๔ พ.ค.
๒๕๖๒)

การรับสมัครนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
การรับสมัครเพื่อคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รอบที่ ๓ รับตรงทั่วไป/
Portfolio ระดับปริญญาตรี
๔ ปี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
ประชุมแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๓
(๑ เม.ย.
๒๕๖๒)
๔
(๑ เม.ย.
๒๕๖๒)
๕
(๑ เม.ย.
๒๕๖๒)

เวลา

สถานที่
จัดกิจกรรม

๐๘.๓๐ น. - กองบริการการศึกษา
๑๕.๓๐ น. (งานรับเข้านักศึกษา)
ชั้น ๑ อาคาร
สานักงานอธิการบดี
๐๘.๓๐ น. - กองบริการการศึกษา
๑๕.๓๐ น. (งานรับเข้านักศึกษา)
ชั้น ๑ อาคาร
สานักงานอธิการบดี

๐๙.๓๐ น. - ห้องประชุมกอง
๑๐.๓๐ น. นโยบายและแผน
ชั้น ๔ อาคาร
สานักงานอธิการบดี
ประชุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมจิดามณี ๘
เป็นต้นไป ชั้น ๘ อาคาร
สานักงานอธิการบดี
ประชุมหลักสูตรครุศาสตร์
๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมจิดามณี ๘
(สายครู)
เป็นต้นไป ชั้น ๘ อาคาร
สานักงานอธิการบดี

บุคลากร/
ผู้ให้ข้อมูล/
หน่วยงาน
รับจองสถานที่
ผู้จัดกิจกรรม
กองบริการ
น.ส.อมรรัตน์
การศึกษา
ระวิงทอง
สานักงานอธิการบดี
กองบริการ
น.ส.อมรรัตน์
การศึกษา
ระวิงทอง
สานักงานอธิการบดี

กองนโยบาย
น.ส.เพ็ญนภา
และแผน
อรชร
สานักงานอธิการบดี
เลขานุการผู้บริการ น.ส.อมรรัตน์
เพชรรุ่ง
เลขานุการผู้บริการ น.ส.อมรรัตน์
เพชรรุ่ง

๒
ลาดับที่

กิจกรรม

สถานที่
จัดกิจกรรม

เวลา

๖
(๑ เม.ย.
๒๕๖๒)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ๑๓.๓๐ น.
มหาวิทยาลัย (กรณีพิเศษ)
เป็นต้นไป
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

๗
(๓ เม.ย.
๒๕๖๒)
๘
(๔ เม.ย.
๒๕๖๒)
๙
(๕ เม.ย.
๒๕๖๒)
๑๐
(๕ เม.ย.
๒๕๖๒)

โครงการคณะวิทย์ลิขิตสุขและ ๐๘.๓๐ น.
โครงการสงกรานต์คณะวิทย์ฯ เป็นต้นไป
โครงการกีฬาสี
เพื่อสานความสัมพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป

๑๑
(๕ เม.ย.
๒๕๖๒)

ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป

ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ
หอประชุม ๑

บุคลากร/
ผู้ให้ข้อมูล/
หน่วยงาน
รับจองสถานที่
ผู้จัดกิจกรรม
งานประชุมและพิธี นางขนิษฐา
การ กองกลาง
พุกบุตร์
สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

น.ส.สุราลัย
ชูเชื้อ

หอประชุม ๑

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อ.วันวิสา
แย้มกระจ่าง

๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป

หอประชุม ๑

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

น.ส.จุฑามาศ
ฉิมช้าง

๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป

ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ
ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ
ณ ลานธรรม และ
หอประชุม ๑

สานักงาน
ประสานงาน
บัณฑิตศึกษา

น.ส.อัจชรีญา
กิ่งจาปา

งานประชุมและ
นางวชิราภรณ์
พิธีการ กองกลาง ศรีนาค
สานักงานอธิการบดี

๑๒
ประเพณีสงกรานต์เทพสตรี ๐๙.๐๐ น.
มหาวิทยาลัย
(๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ “ทาบุญกลางบ้าน
เป็นต้นไป
ราชภัฏเทพสตรี
๒๕๖๒) สืบสานประเพณีสงกรานต์”
หมายเหตุ ข้อความที่เป็นแถบสีเทา คือ กิจกรรมที่ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพล สมดี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

นางภูมาดา
ผลนิโครธ

๓
เรียน อธิการบดี
- เพื่อโปรดทราบ
(นางภูมาดา ผลนิโครธ)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
๑ เมษายน ๒๕๖๒

