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อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ร่วมประชุมวิชำกำรระดับภูมิภำค AE 2018
๑ – ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๑
 รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง www.lpru.ac.th

๖ – ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑
 โครงการบู รณาการพั นธกิ จสั มพั นธ์ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ของประชาชนในท้ องถิ่น ณ ห้องประชุ มโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ
 งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ ๙ ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค
AE2018 จัดระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศติกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมเป็ นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและสังคมฯ
วิทยากรเสวนาภายใต้ Panel : University - Community Engagement
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดประชุมพร้อมแนะนำระบบคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS)๒
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดลำปำงและจังหวัดลำพูน
.

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง กล่าวต้อนรับ และแนะนาระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Centeal Admission System :
TCAS) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับครูแนะแนวในโรงเรียนสถานศึกษา
ในจังหวัดลาปางและจังหวัดลาพูน ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น ๑ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการรับ
สมั ค รนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
พร้ อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกับคณะศรัทธำชุมชนบ้ำนหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง จัดทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
ณ สำนักสงฆ์หนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง
รศ.ดร.สมเกี ย รติ สายธนู อธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง และคณะศรัทธาชุมชนบ้ านหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง ร่วมทอดถวาย
ผ้าป่าสามัคคี ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อบูรณะ
เสนาสนะ ปรับปรุงอาคารและศาสนสถานที่ชารุดทรุดโทรม และปรับภูมิทัศน์
ภายในสานักสงฆ์หนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง โดยได้ยอดเงินร่วมทาบุญทอดผ้าป่า
ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๖,๔๓๖ บาท
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงจัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะนักศึกษำ "กำสะลอง" ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ๒

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะนักศึกษา
"กาสะลอง" ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การแข่งขัน “กาสะลองเกมส์” ได้จัดการแข่งขันเป็นประจาทุกปีเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันของ ๖ คณะ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย คณะครุ ศ าสตร์ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทางาน
เป็นทีม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและออกกาลังกายห่างไกลยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
แต่ละคณะ
ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด
เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และเปตอง ได้ดาเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
.

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงจัดกำรประกวด ดำว เดือน ดำวเทียม และเดือนเทียม ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการ
ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในระหว่ า งคณะ “กาสะลองเกมส์ ”
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี
มีความสามารถพิเศษ และมีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ในกิจกรรมต่างๆในลาดับต่อไป
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ประชุมหำรือกำรขยำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร กับคณะผู้แทนจำก Zhongnan
University of Economics and Law (ZUEL)

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ประชุมหำรือกำรขยำยควำม
๒
ร่วมมือทำงวิชำกำร คณะผู้บริหำรผู้แทนจำก Chinese
Academy of Agricultural Sciences

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พร้ อมกั บคณะผู้ แทนจาก Zhongnan University of
Economics and Law (ZUEL) ประชุมหารือการขยายความร่วมมือ
ทางวิ ชาการ และท าบั น ทึ กข้ อ ตกลงความร่ วมมื อทางวิ ชาการ
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้แทนจาก Chinese Academy
of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุม
หารื อ การขยายความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ณ ห้ อ งประชุ ม
โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงร่วมพิธีแถลงข่ำวและจับสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขัน
กีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ กลุ่มภำคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ "กล้วยไข่เกมส์"
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิ การบดี ฝ่ายกิ จการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร
ทั่ วไป และเจ้ าหน้ าที่ งานกี ฬา กองพั ฒนานั กศึ กษา ร่ วมพิ ธี แถลงข่ าว
และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓๑ "กล้วยไข่เกมส์" ณ ประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
(SAC) ซึ่ งจะท าการแข่ งขั นระหว่ างวั นที่ ๒๓ – ๒๗ ธั นวาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สำขำวิชำภำษำจีน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
จัดกำรประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีน

๒

รศ.ดร.สมเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ผลกำรประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีน มีดังนี้
รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภาพร รัตนภาเวโรจน์
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวกัลยา แซ่จาง
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวกัญจนา วงศ์คาแน่น จากโรงเรียนลาปางกัลยาณี จังหวัดลาปาง
รำงวัลชมเชยสองรำงวัล ได้แก่ นางสาวจารียา ฉัตรเตชะ และนางสาวณัฐณิชา เจียเจริญ จากโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลาปาง

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ได้จัดโครงกำรอบรม
“พัฒนำทักษะด้ำนภูมิศำสตร์เทคนิคเพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนภูมิศำสตร์โอลิมปิก”

เมื่ อวันที่ ๒๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ดร.พงศธร คาใจหนั ก คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เปิดเผยว่ า สาขาวิ ชา
สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้จัดโครงการอบรม “พัฒนาทักษะด้านภูมิศาสตร์เทคนิค เพื่อส่งเสริม
ความเป็ นเลิ ศด้ านภู มิ ศาสตร์ โอลิ มปิ ก ” ให้ แก่ นั กเรี ยนโรงเรี ยนบุ ญวาทย์ วิ ทยาลั ย ซึ่ งในการอบรมในครั้ งนี้ อาจารย์ วาริ นทร์ วงษ์ วรรณ
อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีที่ ๕ และปีที่ ๖ จานวน ๑๐ คน
ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (๐๔๓๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหามุ่งเน้นในเรื่อง แผนที่ การอ่านและตีความแผนที่ , การรับรู้จากระยะไกล, ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเทคนิคทางภูมิศาสตร์ ให้กับนักเรียนภูมิศาสตร์โอลิมปิก เพื่อเตรียมตัวไปคัดเลือก
ตัวแทนระดับภาคเหนือ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศในลาดับต่อไป

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑๐ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๔ – ๑๐ ธันวำคม ๒๕๖๑

หน้ำ ๖๑
๒

การประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) ณ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หรือส่งใบสมัครทาง Email : culture_lpru@hotmail.com หรือสมัครทางไปรษณีย์ ส่งมายัง
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เลขที่ ๑๑๙ ม. ๙ ถ.ลาปาง - แม่ทะ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ๕๒๑๐๐
(ถือวันประทับในไปรษณีย์เป็นวันที่นาส่ง ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๗๐๑ – ๒

