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หน้ำ ๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงเปิดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำร "เทคนิคกำรเขียนบทควำมเพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI"
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กล่าวเปิด
การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ โครงการ "เทคนิ คการเขี ยนบทความเพื่ อการตี พิ มพ์
ในวารสาร ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI" ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์
และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางและเครือข่าย
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสาร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ทั่วประเทศเข้ารับการอบรมกว่า ๖๐ คน

อำจำรย์และนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต และครุศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ทัศนศึกษำสำธำรณรัฐประชำชนจีน
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง จ านวน ๑๐ คน เป็ นตั วแทนมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ลาปางเข้าร่วมทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคาเชิญ
จากสถาบัน Guangxi Polytechnic of Construction ระหว่าง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๖๐ ปี และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้ง
เป็นการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดงำนเลี้ยงต้อนรับ
กำรแข่งขันกีฬำและวัฒนธรรมนักศึกษำนำนำชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งที่ ๑๒

๒

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา
และวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร
ผู้จัดการทีมและนักกีฬานักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กว่า ๗๐๐ คนเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พร้ อมกั นนี้ ทางมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏล าปางในนามเจ้ าภาพการจัด การแข่ งขัน กี ฬา จั ดให้มี ทั้ งกิ จกรรมทั ศนศึก ษาและเรีย นรู้
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลาปาง ชมความสวยงามของศิลปะแบบพม่าพร้อม ฟังบรรยายเกี่ยวกับวัด ณ วัดศรีลองเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง และชมความงามของศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ณ วัดปงสนุก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พร้อมทั้งสอนการประดิษฐ์
ตุงแบบล้านนา (ตุงไส้หมู) และกรวยดอกไม้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ในภาคค่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักกี ฬา การแข่งขันกี ฬาและวั ฒนธรรมนักศึ กษานานาชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษา
ชาวต่ างประเทศทั้ ง ๔ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏร่ วมแสดง และมี การเข้ าร่ วมประกวด
Mr. และ Miss. International Student Game เพื่อคัดเลือดกนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในรูปแบบความเป็นไทย เข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่
และใช้ ภาษาไทยได้เป็นอย่ างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
Mr. และ Miss. International Student Game ครั้งที่ ๑๒
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำและวัฒนธรรมนักศึกษำนำนำชำติ
กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ "ไกขำวเกมส์"

๒

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา
นานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อธารงไว้ซึ่งความร่วมมือ
อันดีและส่งเสริมสัมพันธภาพ ระหว่างนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี ซึ่งในแต่ละปีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ และในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเป็นเจ้าภาพ โดยมีชื่องานว่า
“ไก่ขำวเกมส์” สาหรับคาขวัญประจาการแข่งขันคือ "เส้นทางหลากหลาย จุดหมายเดียวกัน ความสัมพันธ์ยั่งยืน " มีสัญลักษณ์การจัดงาน
เป็นรูปไก่ขาว ชื่อว่า แก้วตา และดวงใจ ในปีนี้มี มหาวิทยาลัยเข้ าร่วมแข่งขันกีฬา ๔ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผลการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ผลคะแนนกีฬารวมชนะเลิศ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑. การแข่งขันบาสเก็ตบอลทีมหญิง ชนะเลิศ มรภ.เชียงราย
๘. การแข่งขันเปตอง คู่ผสม
ชนะเลิศ มรภ.เชียงราย
๒. การแข่งขันบาสเก็ตบอลทีมชาย
ชนะเลิศ มรภ.อุตรดิตถ์
กีฬำพื้นบ้ำน มหำสนุก
๓. การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ชนะเลิศ มรภ.ลาปาง
๑. การแข่งขันชักคะเย่อ ทีมผสม
ชนะเลิศ มรภ.ลาปาง
๔. การแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ชนะเลิศ มรภ.เชียงราย
๒. การแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ ทีมผสม ชนะเลิศ มรภ.ลาปาง
๕. การแข่งขันเทเบิลเทนนิส คู่ผสม
ชนะเลิศ มรภ.ลาปาง
๓. การแข่งขันวิ่งผลัดตีวงล้อ ทีมผสม ชนะเลิศ มรภ.เชียงราย
๖. การแข่งขันเปตอง ทีมชาย
ชนะเลิศ มรภ.เชียงใหม่
๔. การแข่งขันวิ่งผลัดสามขา ทีมผสม
ชนะเลิศ มรภ.ลาปาง
๗. การแข่งขันเปตอง ทีมหญิง
ชนะเลิศ มรภ.เชียงราย
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้ทาพิธีมอบธงการแข่งขันให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๗ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๓ – ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

หน้ำ ๑๔

๒
“นวัตกรรมเครื่อง คั้น กวน เคีย่ ว All in One แปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่ออนำคตที่ยั่งยืน”
ผลงำนนักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เข้ำรอบชิงชนะเลิศ
รำงวัลพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในกำรแข่งขัน "กล้ำใหม่ใฝ่รู้ พำไทยทันโลก" ปีที่ ๑๓
อาจารย์ สมศั กดิ์ ก๋า ทอง รองคณบดี คณะวิท ยาศาสตร์ และผู้ค วบคุ ม ที ม
การแข่งขันกล่าวว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์
จากั ด มหาชน โดยมี นั กศึ ก ษา แกนน าผู้พั ฒ นาโครงงานคื อ นายปฏิ ภ าณ ผึ่ งบั ว ,
นายเทวราช ศักด์ศรีดงดอย, นายพรหมพิริยะ แหวนหล่อ และนายจิรายุส ธินิย นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เล็งเห็นปัญหาของชุมชน ตาบลเสด็จ
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ในเรื่องสับปะรดราคาตกต่า ซึ่งจาเป็นต้องจาหน่ายให้ทัน
ต่ อ ผลผลิ ต ที่ มี จ านวนมาก เนื่ อ งจากผลไม้ เ หล่ า นี้ ห ากเก็ บ ไว้ น านจะเกิ ด การเน่ า เสี ย เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ใ น ระดั บ จั งหวั ด เป็ น ประจ าทุ ก ปี
โดยทางชุมชนได้มีการรวมกลุ่มพัฒนาชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด เพื่อแก้ปัญหาสินค้าสับประรดล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่า
แต่ยังพบกับปัญหาของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์คือ การใช้แรงงานของคนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สับปะรดกวน และน้าตาลเคี่ยวจากสับปะรด
ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้แรงงานจากคนเป็นเวลานานถึง ๑๐ ชั่วโมง โดยต้องใช้แรงงานคนเคี่ยวตลอดเวลา หากทิ้งไว้ขณะทาการแปรรูป
จะส่งผลให้สับปะรดไหม้ ทาให้เสียรสชาติ ราคาจาหน่ายไม่ดี จึงจาเป็นต้องหาเทคโนโลยีช่วยในการผลิต จึงเป็ นที่มาของการสร้างเครื่องคั้น
กวน เคี่ยว All in One แปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด ร่วมกับปราชญ์ในชุมชน ซึ่งสามารถลดเวลาจากการใช้มือกวนสับประรดจาก ๑๐ ชั่วโมง
เหลือเพียง ๔ ชั่วโมงโดยใช้เครื่องจักร สามารถกาหนดเวลา เปลี่ยนหัวกวน เปลี่ยนหัวเคี่ยวได้ และสามารถปรับระดั บความแรงของเครื่องได้
นอกจากนี้ยังแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอาทิเช่น น้าสับปะรด สับปะรดกวน และน้าตาลสับปะรด
โครงงาน นวัตกรรมเครื่อง คั้น กวน เคี่ยว All in One แปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลาปาง ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒๐ โครงงานเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ ๒ ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาโครงงานจานวน
๗๕,๐๐๐.- บาท และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เรื่อง การคิดเชิงออกแบบ - Design Thinking, การทางานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม,
การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย และการจัดการการเงิน - Financial Literacy ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัด
ชลบุรี เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งหลังจากนี้ทีมนักศึกษาจะลงทางานร่วมกับชุมชนบ้านลูเหนือ ตาบลเสด็จ อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง ในระยะเวลา ๕ เดือน และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้
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ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
๒
จัดฝึกอบรม บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ วิชำผู้กำกับลูกเสือขั้นควำมควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง กาหนดให้มีการฝึกอบรม บุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือ
ขั้นความความรู้ เบื้ องต้ น (B.T.C.) ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ให้ กับนักศึ กษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.๕ ปี) ชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม
– ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(หอประชุมใหญ่ ) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กากับลูกเสือขั้นความ
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตทุกคนมีความรู้และทักษะ สามารถที่จะนาไปใช้จัดการเรียนการ
สอน ระหว่ างการออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ในสถานศึ กษา ในชั้ นปี ที่ ๕
ได้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) นั้น เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชา
ลูกเสือให้กับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๑๓ สาขาวิชา ให้เป็นไปตาม หลักสูตรของคุรุสภา ว่าด้วยความพร้อมในวิชาชีพครูของ
นักศึกษาและระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมบุ คลากรทางการ ลูกเสือ สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้ง
ทางด้านความรู้และด้านทักษะที่จาเป็น สามารถนาไปใช้ระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ในชั้นปีที่ ๕ และกิจกรรมนี้
เป็นกิจกรรมบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ตามกาหนดกิจกรรมบังคับหลักคณะครุศาสตร์ที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
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