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หน้ำ ๑

.

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดให้ควำมรู้ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ค่านิยม ๑๒ ประการ ณ ห้องประชุม
นารีอินทนนท์ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
นายบรรจง สมศรี ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึ กษา ได้รายงานวัตถุประสงค์ของจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษารับทราบแนวทาง
การดาเนินชีวิตตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ประกอบด้วย
๑. ควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม ๙. มี ส ติ รู้ ตั ว รู้ คิ ด รู้ ท ำ รู้ ป ฏิ บั ติ ต ำมพระรำชด ำรั ส ของ
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำยกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
หรือกิเลสมีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ
๗. เข้ ำใจเรี ยนรู้ กำรเป็ นประชำธิ ปไตย อั นมี พระมหำกษั ตริ ย์ ๑๒. ค ำนึ งถึ งผลประโยชน์ ของส่ วนรวม และของชำติ มำกกว่ ำ
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
ผลประโยชน์ของตนเอง
กิจกรรมในครั้งนีไ้ ด้รับเกียรติจากทีมวิทยากรชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพล (ขุนศึก ๓๔) กองพลทหารราบที่ ๔ เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว
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นักศึกษำสำขำวิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง "วงลอดช่อง"
คว้ำรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด “วงดนตรีสตริงเยำวชนระดับอุดมศึกษำ”
ในงำนเฉลิมฉลองปีใหม่นครลำปำง “สวัสดีปีหมู ๒๕๖๒”

๒

อาจารย์ปราการ ใจดี อาจารย์สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ประกอบด้วยนายจักรพงษ์ วงศ์ไชย, นายดนุวศิน โยทะยาน, นายภัทรศักดิ์ แปงคา,
นายภู มิ พั ฒน์ ค าปาละ, นายทรั พย์ ศิ ริ มู ลแก้ ว และนายรั ตนกร สิ งห์ สี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท การประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา ในงานเฉลิมฉลองปีใหม่นครลาปาง “สวัสดีปีหมู ๒๕๖๒”
จัดโดยเทศบาลนครลาปาง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้าแยกหอนาฬิกา
อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ล าปาง นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาดนตรี ในชื่ อ วง
HARMONY คว้ารางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐.- บาทอีกด้วย
การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีแบบผสมผสานระหว่างนาเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนากับเครื่องดนตรีแสดงผลงาน
เพลง ให้ออกมาในรูปแบบดนตรีร่วมสมัย ถ่ายทอดการขับร้องในรูปแบบเพลงคาเมือง เพลงสีวง และเพลงฮักเมีย บทเพลงทั้ง ๒ บทเพลง ประพันธ์
โดย ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง สร้างความแปลกใหม่
ความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับคณะกรรมการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวในงานเฉลิมฉลองปีใหม่นครลาปาง “สวัสดีปีหมู
๒๕๖๒ เทศบาลนครลาปาง เป็นอย่างมาก
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กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม๒
นายบรรจง สมศรี ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ นายเอนก
ลลิตวสุภิ ญโญ รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนานั กศึกษา พร้ อมเจ้าหน้าที่ และผู้น า
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเข้ าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
กิ จการนั กศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ณ ห้ อ งประชุ มโอฬารรั ตน์ ชั้ น ๑
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจควำมพร้อม
ของรถโดยสำรสำธำรณะและพนักงำนขับรถ ช่วงเทศกำลปีใหม่ ๒๕๖๒
นายบรรจง สมศรี ผู้ อ านวยการกองพั ฒนานั กศึ กษา พร้ อมด้ วยบุ คลากร
กองพั ฒนานั กศึ กษาและนั กศึ กษาชมรมถนนปลอดภั ย ในสถานศึ กษา ร่ วมพิ ธี เปิ ด
จุดตรวจความพร้อม ของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๖๒ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณจุดตรวจสาถานีตารวจภูธรสบปราบ
อ าเภอสบปราบ จั งหวั ด ล าปาง ช่ ว งหลั ก กิ โ ลเมตรที่ ๕๖๔ – ๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศกำรโครงกำร “วันวินัยจรำจร”
ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุภำยในสถำนศึกษำ ช่วงเทศกำลปีใหม่ ๒๕๖๒
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏล าปาง ร่ ว มออกบู ธ และจั ด
นิทรรศการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อน
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ที่ต้องใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมถึงสร้างจิตสานึกในการขับรถมีน้าใจและรักษาวินัยจราจร
อีกด้วย
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ศูนย์วิทยบริกำร (หอสมุดกลำง) มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ขอเชิญคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำทุกท่ำน
๒
ร่วมงำนสัปดำห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๔ ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๔
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พบกับการออกร้านจาหน่ายหนังสือจากสานักพิมพ์ชั้นนา และกิจกรรมการประกวดณ ศูนย์วิทยบริการ
(หอสมุดกลาง) อาคาร๘ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๘๐๑๒ หรือ
www.lib.lpru.ac.th และขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมอบรมพร้อมเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต มีรายการดังต่อไปนี้
- วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย และ Dessert in a cup โดยอาจารย์วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
- วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ อบรมหลักสูตร ส้มตา ๑๐๙ ครก โดยอาจารย์จิระประภา คาราช เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ เวทีกลาง ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้สนใจลงชื่อร่วมอบรมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม -คืน ชั้น ๑ ศูนย์วิทยบริการ หรือ แจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมที่ หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน ๘๐๑๒

