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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมประชุมประเมินผลโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SEA-Teacher Batch ๗ พร้อมทั้งลงนำมเข้ำร่วม โครงกำร Batch ๘
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SEA-Teacher รุ่นที่ ๗ พร้อมทั้งลงนามเข้าร่วม โครงการรุ่นที่ ๘ ณ เมือง Alor Setar
รัฐ Kedah ประเทศมาเลเซีย
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลาปางเข้ าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ SEA-Teacher อย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นที่ ๔ เป็นต้นมา ซึ่งนักศึกษา
หลั กสูตรครุ ศาสตรบั นฑิ ต สาขาวิ ชาปฐมวั ย, สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ, สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาฯ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะสามารถเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการสังเกตการสอนและฝึกสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือเวียดนาม โดยการแลกเปลี่ยนรุ่นที่ ๘ จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระ
“วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ” ประจำปี ๒๕๖๒
ผศ.ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจาปี ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลาปาง
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนควำมสุขให้ประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๑๐ ๒”
ผ ศ . ด ร . วิ ย ด า เ ห ล่ ม ต ร ะ กู ล ร อง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์
ร่ ว ม ต้ อ น รั บ พ ล เ อ ก ป ร ะ วิ ต ร ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี
แ ล ะ รั ฐม นต รี ว่ า กา ร ก ร ะ ทร วงกล า โ ห ม ใ นพิ ธี ม อบ คื นโ ฉ นด ที่ ดิ น
“คื น ความสุ ข ให้ ป ระชาชน ลดความเหลื่ อ มล้ าของสั งคม ครั้ ง ที่ ๑๐ ”
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีคืนโฉนดที่ดินดังกล่าว เป็นหนึ่งความสาเร็จจากการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยการปิดล้อมตรวจค้น
และจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดาเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ มีประชาชนผู้รับโฉนดและผู้ติดตามจาก ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า ๓,๐๐๐ คน
พร้อมทั้งดารานักแสดงรับเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน
ให้กับ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นผู้รับมอบ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุข จังหวัดลำปำง รุ่นที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ ๒ เพื่อให้มีสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง
ในชุ มชนจั งหวัดลาปาง โดยอาจารย์ ฉัตรสุ ดา มาทา ประธานสาขาวิ ชาสาธารณสุ ขชุ มชน
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อท่านประธานในพิธี
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องนารีอินทนนท์ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลลาปาง เป็นวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการฝึกปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้คนชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และลดจานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลาปาง โดยมี อสม.
ในเขตอาเภอเกาะคา และอาเภอห้างฉัตร เข้าร่วมอบรมกว่า ๒๐๐ คน
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดลาปาง, สาธารณสุขอาเภอเมือง อาเภอแม่ทะ
อาเภอเกาะคา อาเภอห้างฉัตร, โรงพยาบาลลาปาง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, เดอะเกรซ คลินิกกายภาพบาบัด และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ในการจัดโครงการนี้
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกำรประชุมประเมินผลโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำด้ำนวิชำชีพ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA-TVET ณ ประเทศมำเลเซีย

๒

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เข้าร่วมการประชุ ม
ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพ SEA-TVET พร้อมทัง้ ลงนาม
เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ ๔ ณ เมือง Ipoh รัฐ Perak ประเทศมาเลเซีย การเข้าร่วมประชุม
ในครั้ งนี้ ได้ รั บฟั งแนวทางการเข้ าร่ วมโครงการ ก่ อนการตั ดสิ นใจ ส่ งนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ฝึกงาน) ระยะเวลา ๑ เดือนหรือ ๓ เดือน ในสายงานอาชีพด้าน Civil Engineering, Mechatronics, Electronics, Electrical, Mechanical,
Manufacturing, Industrial Technology, Informatics/ Computer Sciences, Agriculture/ Animal Science, Business Commerce and
Accounting, Creative Industry, Multimedia, Hospitality and Tourism และ Health Science and Nursing ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา เทคนิค
และมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและมาเลเซีย ภายใต้การประสานงานของสานักงานเลขานุการ องค์การรัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariate)

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมประชุมประจำปีภำคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแสดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒
ผศ.ปริ ตต์ สายสี ผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัด
ล าปางและคณะ เข้ าร่ วมประชุ มประจ าปี ภาคี หน่ วยอนุ รั กษ์ สิ่ งแสดล้ อมธรรมชาติ
และศิ ลปกรรมกลุ่ มจั งหวัด ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวั นที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในการนี้ได้เข้าร่วมการเสวนา การสร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมแก่คนรุ่นใหม่ เรื่อง วิถีการทางานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิ ลปกรรมของชุมชนกั บส่วนราชการ โดยได้รั บเกี ยรติจากนายสมเจตน์
วิมลเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอนุรักษ์ฯ น่าน, นายถวิล พึ่งสุข ที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ฯ
อุทั ยธานี , นายสุรสิ ทธิ์ อุ้ ยปั ดณาวงศ์ หั วหน้ าหน่ วยอนุ รั กษ์ ฯ สกลนคร, นางนุ ชรี
คาประสังข์ เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ นครพนม, และนางรจนา ศรีใส ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุรักษ์ฯ สงขลา เข้าร่วมเสวนา
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นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎลำปำง คว้ำรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับทุนกำรศึกษำ ๑๔๐,๐๐๐.- บำท
ในกำรประกวดโครงงำนนวัตกรรม สร้ำงสรรค์ชุมชน ปีที่ ๑๓ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ขอแสดงความ
ยิ นดี กั บนั กศึ กษาสาขาวิ ทยาศาสตร์ ทั่ วไป คณะวิ ทยาศาสตร์ และนั กศึ กษา
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ รับรางวัลรองชนะเลิ ศอั นดั บ ๒ ในการประกวด
โครงงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ชุมชน ปีที่ ๑๓ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
นักศึกษาได้ประดิษฐ์ นวัตกรรมเครื่องคั้น กวน เคี่ยว All in one ในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์สับปะรด ร่วมกับชุมชนบ้านลูเหนือ ตาบลเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ช่วยในการแปรรูปสับปะรด ช่วงที่ล้นตลาด ซึ่งสถาบันการศึกษาและนักศึกษาจะได้
ทุนการศึกษาจานวน ๑๔๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง คว้ำรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กำรแข่งขันกีฬำเพำะกำยและฟิตเนส ครั้งที่ ๓
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นายพสิ ษ ฐ์
นิล นวรัก ษ์ นัก ศึก ษาสาขาวิชาคณิต ศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ ได้รั บรางวั ล
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ครั้งที่ ๓ ประเภท
สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นเยาวชน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ชมรม TO BE NUMBER ONE
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง เข้ าร่ วมการประกวดผลงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยชมรม
TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ
ประจาปี ๒๕๖๒ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ต้นแบบระดับเงิน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส
จังหวัดเชียงใหม่
.

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๗ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒ – ๘ เมษำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๕

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ขอแสดงควำมยินดี
-

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรดังนี้
อาจารย์ปริตต์ สายสี อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
อาจารย์วีระ พันอินทร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
อาจารย์สาเริง นราแก้ว อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ตั้งแต่วันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. โอฬาร เชี่ยวชาญ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๗ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒ – ๘ เมษำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๖

