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อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ด้ำนวิชำกำรในกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและอำจำรย์ ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้พบปะผู้บริหาร
และทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ ณ Kunming Panlong District Qianfa Vocational School
(Anning Campus of Yunnan College of Tourism Vocation) ณ มณฑลยูนนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดโครงการ
ประชาสั มพั นธ์ หลั กสู ตร ณ นครคุ นหมิ ง
มณฑลยู นนาน สาธารณรั ฐประชาชนจี น เมื่ อวั นที่ ๑๙ มี นาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้ า เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๐.๐๐ น. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะผู้บริหารและนักเรี ยนวิชาเอก
ภาษาไทย ณ โรงเรียนมัธยมอู่หัว The High School Affiliated to Minzu University of China,
Kunming Wuhua Experimental School เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ส าหรั บ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐น. คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางได้
พบปะผู้บริหาร ณ โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศ Kunming Foreign Language School
เพื่อแนะนาหลักสูตรและเชิญชวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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ในภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐น. รศ.ดร.สมเกีย รติ สายธนู พร้อ มด้ว ยคณะผู้บริ หาร ได้พ บปะผู้บ ริห ารและคณาจารย์
Kunming University เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องฝึกอบรมครูสอนภาษาจีน, การฝึกสอนของนักศึกษาครูภาษาจีน , การจัดทา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย, การจัดทาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และโครงการวิจัยร่วมด้านชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม ไทย-จีน

ในเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้ พบปะผู้บริหาร
และคณาจารย์คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน พร้อมทั้งได้ทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ณ Yunnan Agricultural University
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐น. รศ.ดร.สมเกีย รติ สายธนู
อธิก ารบดีพ ร้อ มผู้บ ริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลาปาง เดิน ทางไปยังวิ ทยาเขตเฉิงก้ งเพื่อพบปะ
อธิการบดี Prof. Zhang Qiaogui พร้อมด้วยผู้บริหารของ Yunnan Minzu University, Kunming
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา คณาจารย์ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และมหาวิทยาลัย
ชนชาติยูนนาน(Yunnan Minzu University) วิทยาเขตเฉิงก้ง
ในภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๓๐น. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ
Cooperation between Yunnan Open University (YNOU) and Lampang Rajabhat University (LPRU) พร้อมพบปะผู้บริหาร
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเปิดยูนนาน (Yunnan Open University) วิทยาเขตเฉิงก้ง เพื่อขยาย
ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ในวั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๖๒ อาจารย์ อั จ ฉริ ย า ครุ ธ าโรจน์ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ พร้ อ มด้ ว ยผศ.ดร.ณั ฐ นั น ท์
ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, อาจารย์ เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , อาจารย์ ดร.
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์นิตยา มูลปินใจ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ เข้าพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยไป๋เซ่อ (Baise University) เพื่อหารือความร่วมมือด้าน
วิชาการร่วมกัน และในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เดินทาง ไปยังมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศยูนนาน เพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์
ณ มหาวิทยาลัย Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languges School
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กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะควำมรู้
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำหรับผู้นำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานและให้โอวาท ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโอฬารรัตน์
ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การจั ดโครงการในครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ น านั กศึ กษา มี ความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่ องการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา สามารถน าความรู้ ที่ ได้ รั บไปประยุ กต์ ใช้ ในการท างาน
การเรียน และการใช้ชีวิตประจาวันได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต บรรยายในหัวข้อ
ความสาคัญ และบทบาทของผู้นานักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การบริหารโครงการโดยใช้
กระบวนการคุณภาพ (PDCA)

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุข จังหวัดลำปำง
เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๒ ผศ.สมศั ก ดิ์ ศรี ส วการย์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
จานวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน เพื่อให้มีสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียงในชุมชนจังหวัดลาปาง
การจัดการอบรมดังกล่าว กาหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๑ อสม.ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอแม่ทะ และวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ อสม.ในเขตอาเภอห้างฉัตรและอาเภอแม่ทะ ณ ห้องนารีอินทนนท์ ชั้น ๕
อาคารบริก ารวิ ชาการ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏล าปาง โดยได้ รับเกีย รติจ ากกลุ่ม งาน
เวชกรรม โรงพยาบาลลาปาง เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการฝึกปฏิบัติการฟื้ นฟูสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
และกลุ่มติ ดเตียง ตลอดจนการให้ค วามรู้ด้า นการคัด กรองสุข ภาพผู้สูงอายุ เพื่อ ส่งเสริม ให้คนชุม ชนมีสุขภาพอนามั ยที่สมบูร ณ์แข็งแรง
และลดจานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลาปาง
นอกจากนี้กิ จกรรมดั งกล่า วได้รั บเกีย รติ จากอาจารย์ฉั ตรสุด า มาทา ประธานสาขาวิ ชาสาธารณสุข ชุม ชน คณะวิท ยาศาสตร์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดลาปาง, สาธารณสุขอาเภอเมือง อาเภอแม่ทะ อาเภอเกาะคา
อาเภอห้างฉัตร, โรงพยาบาลลาปาง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, เดอะเกรซ คลินิกกายภาพบาบัด และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ในการจัดโครงการนี้
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกำรประชุมสัมมนำ
กำรเสริมสร้ำงระบบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

๒

นายบรรจง สมศรี ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา, นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง และคณะ ร่วมการประชุมสัมมนา การเสริมสร้างระบบบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
การจัดการประชุม สัมมนาในครั้งนี้ จัด ขึ้นเพื่อร่ วมกันวางแผนการผลิ ตบัณ ฑิต ยุคใหม่ที่ มีคุ ณลัก ษณะใหม่ทั้งความรู้ สมรรถนะ
และทักษะชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และทัศนคติ
ด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

กองพัฒนำนักศึกษำ จัดโครงกำร "มอบควำมห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ."
นายบรรจง สมศรี ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์
อภิรดี จีนคร้าม, นางสาวสุพัทธ์ ขัดผาบและว่าที่ร้อยตรี เอกนรินทร์ เสาสีนาด
จัดโครงการ “มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ.” การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ อาเภอแม่สะเรียง อาเภอแม่ลาน้อย อาเภอขุนยวม อาเภอเมือง อาเภอปางมะผ้า
และอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวนทั้งสิ้น ๒๒ ครอบครัว เพื่อเป็นการ
ตรวจเยี่ ย มสภาพความเป็ น อยู่ ข องครอบครั ว นั ก ศึ ก ษา และน าข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น
ของนักศึกษามาประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่า
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

แจ้งจำกฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย National Pintung
ประเทศไต้ หวัน ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึ งวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักศึ กษาที่สนใจสามารถสมัค รได้ตั้ งแต่ บัดนี้ถึ งวัน ที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จานวน ๒๕ คน ทางมหาวิทยาลัย National Pintung ประเทศไต้หวัน จะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน
กิจกรรม ตลอดจนค่าที่พักระหว่างการจัดกิจกรรม ณ ประเทศไต้หวัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๖ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๖ มีนำคม – ๑ เมษำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๕

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกับสำนักงำนสรรพกรพื้นที่ลำปำง
ให้บริกำรรับแบบแสดงรำยกำรภำษี ประจำปีภำษี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมกับ
สานัก งานสรรพกรพื้ นที่ล าปาง บริ การรั บแบบแสดงรายการภาษี ภงด.๙๐
ภงด.๙๑ ประจาปีภาษี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร
โรจน์ หิ รั ญ ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐น. เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ เ สี ย ภาษี ด าเนิ น การชี้ แ จงและบริ ก ารให้ ข้ อ มู ล การสอบถาม
ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การช าระภาษี ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ เ ข้ า ใจ
และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการช าระภาษี ซึ่ ง มี บุ ค ลากรได้ เ ข้ า ร่ ว ม
การชาระภาษีนอกสถานที่เป็นจานวนมาก

.

สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
จัดโครงกำรทัศนศึกษำเส้นทำงกรุงเทพมหำนคร จังหวัดชุมพร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกำญจนบุรี
สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดโครงการทัศนศึกษาเส้นทางกรุงเทพมหานคร
จังหวัดชุมพร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี วัต ถุประสงค์ เพื่อ การเสริม สร้ างศั กยภาพในวิชาชี พ
และเพิ่มคุณสมบัติตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ให้นักนักศึกษา
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดในเส้นทางจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
ชุมพร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ที่มีความสาคัญอาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดโพธิ์ , นิทรรศน์รัตนโกสินทร์,
มิวเซียมสยาม, องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม, อุทยานราชภักดิ์, ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่าม่ วง , พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ
และเชลยศึกวัดไชยชุมพลฯ และน้าตกเอราวัณ (Erawan Waterfall)

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๖ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๖ มีนำคม – ๑ เมษำยน ๒๕๖๒
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