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หน้ำ ๑
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อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมประชุม
ทำงวิชำกำรและลงนำมควำมร่วมมือ (MOU)ระหว่ำง






๔ - ๖ กันยำยน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กยศ รวมใจปันโลหิตต่อชีวิต
เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ปี ๕ ณ หอประชุ ม ใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏลาปาง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงและมหำวิทยำลัย Baise
University ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

๖ กันยำยน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. อบรมจริย ธรรมการวิจัยใน
มนุษย์สาหรับนักวิจัย ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น ๑)
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ ห้ อ งประชุ ม โอฬารโรจน์ (ชั้ น ๑) อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมประชุมทางวิชาการและลงนาม
ความร่ ว มมื อ (MOU)ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางและ
มหาวิทยาลัย Baise University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ (ชั้น ๑๐)
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน

๒
๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยประชาชน
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลต าบลริ ม ปิ ง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ล าพู น โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รั ชดาพร หวลอารมณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อจัดหลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และธนาคารออมสิน โดยมีหลักสูตรจัดอบรมให้ความรู้ อาทิ หลักสูตร
การทาก๋วยเตี๋ยวเรือ, การทาก๋วยเตี๋ยวต้มยาและการทาข้าวหมูแดง เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการจัดสอนหลักสูตรการทาลูกชุบ, การทาซูซิและการทา
สลัดโรล

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกับสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดลำปำง
โรงพยำบำลลำปำง ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ สถำบันกำรศึกษำจังหวัดลำปำง
ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจำคโลหิต ดวงตำและอวัยวะในกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี ๕"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมกับสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลาปาง โรงพยาบาลลาปาง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สถาบั น การศึ ก ษาจั ง หวั ด ล าปาง ขอเชิ ญ ผู้ ส นใจร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ดวงตาและ อวั ย วะเนื่ อ งในวโรกาสมหามงคล
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เพื่อนมนุษย์ ปี ๕" ในวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกับคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

๒

จัดบรรยำยพิเศษเรื่องนวัตกรรมกำรศึกษำ (Lesson study) และวิธีกำรแบบเปิด (Open Approach)
เพื่อยกระดับคุณภำพชั้นเรียนและกำรทำ "Kyozaikenkyu" ใน "กำรศึกษำชั้นเรียน" และ "วิธีกำรแบบเปิด"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง
นวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนและการทา "Kyozaikenkyu"
ใน "การศึกษาชั้นเรียน" และ "วิธีการแบบเปิด" เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น ๒) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่อง
นวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนและการทา "Kyozaikenkyu"
ใน "การศึกษาชั้นเรียน" และ "วิธีการแบบเปิด" แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการปฏิบัติการ
สอนของครูในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนตลอดจนพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้มีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติการสอน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ต้อนรับอำจำรย์จำก Faculty of Environmental and
Information Science Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษำสมำคมเครื่องปั้นดินเผำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิกส์ และสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ร่วมต้อนรับ Prof. Koichi Nishio จาก Faculty of Environmental and Information
Science Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และคุณชัยณรงค์ จุมภู ที่ปรึกษาสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลาปาง เมื่อวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเรียน
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๕
การสอนและแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในศาสตร์เซรามิก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาและคณาจารย์
ฉบับที่ ๔๙ ปีที่ ๖ ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๑
ระหว่างหน่วยงานต่อไป

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลำดแรงงำน ๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม
บัณฑิต ก่อนสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น ๑) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณอังคณา กาใจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท มาเจสติคอุตสาหกร รมอาหาร จากัด , คุณนพดล วังซ้าย
ครูชานาญการ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ, คุณอรพิณ ขัดผาบ นักวิชาการชานาญการพิเศษ สานักงานคลังจังหวัดแพร่ , คุณณัฐพล เกตุวงศ์
พนักงานบริการภาคพื้นดิน Bangkok Airway และคุณกาญจนากร ปันวารี พนักงานบริการบนเครื่องบิน สายการบิน Norwegian Airline
ร่วมเสวนาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสู่ตลาดแรงงาน
ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปรับตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
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