ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๒ – ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๘ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๙ – ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑

หน้ำ ๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงร่วมลงทะเบียนจิตอำสำพระรำชทำน ประจำจังหวัดลำปำง
ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ เมษำยน ๒๕๖๒
รศ.ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง พร้ อมด้ วย
คณะผู้ บริ หาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง ลงทะเบี ยนจิ ตอาสา
พระราชทาน ณ หอประชุ มศาลากลางจั งหวั ดล าปาง พร้ อมกั นนี้ คณาจารย์ และนั กศึ กษา
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาบันทึก
ข้อมูลการลงทะเบียนจิตอาสา ณ กองอานวยการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ศาลากลาง
จังหวัดลาปาง
การลงทะเบียนจิตอาสาในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนในพื้นที่จังหวัดลาปาง
ในการปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ทุกอาเภอในจังหวัดลาปาง สานักพระราชวัง โดยจังหวัดลาปาง ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสา
พระราชทาน ประจาจังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศาลากลาง
จังหวัดลาปาง ตลอดระยะเวลา ๓ วันที่เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน มีคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน มากกว่า ๓๐๐ คน

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๘ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๙ – ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๒๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ขอแสดงควำมยินดีกับข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

๒

เมื่ อ วั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ ก ารบดี ม หาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏล าปางร่ วมแสดงความยิ นดี กับ ผศ.ไพจิ ตร สุ ขสมบู รณ์ ผู้ อ านวยการส านักวิ ทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่ องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยส านั กปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ณ ห้ องรั บรอง ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทย เข้ำพบอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
เพื่อหำรือกำรจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำพวำดบนกำแพง (Mural) ร่วมกับศิลปินจำกสหรัฐอเมริกำ
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏลาปาง พร้ อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
และอาจารย์ สาขาวิ ชาศิ ลปะและการออกแบบ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ให้ การต้อนรับคุ ณแอนนา โรเจอร์ส์ (รองผู้ ช่วยทู ตฝ่ ายวั ฒนธรรม), คุ ณไลลา บุนนาค
(ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านวั ฒนธรรม) และคุ ณมณฑกานต์ ตั นชั ยสวั สดิ์ (เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายข่ าวสาร
และวัฒนธรรม สถานกงสุ ลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ) เพื่ อหารือการจัดกิ จกรรมเวิร์คช็อป
ให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บภาพวาดบนกาแพงและร่ วมลงมื อวาดภาพบนก าแพงร่วมกั บนักเรี ยน
นักศึกษา และชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

.

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธีเปิดงำน “แอ่วปี๋ใหม่เมืองม่วนใจ๋ ตี้นครลำปำง ครั้งที่ ๗” ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมพิธีเปิดงาน “แอ่วปี๋ใหม่เมือง
ม่วนใจ๋ ตี้นครล าปาง ครั้งที่ ๗” ประจาปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซ่าลาปาง ภายในงานได้มีการจัดแสดงและการจาหน่ายสินค้า
ของกลุ่ มสมาชิ กผู้ ประกอบการ SMEs ล้ านนา เพื่ อสนั บสนุ น
ช่ วยเหลื อ สมาชิ กและเครื อข่ ายในกลุ่ มผู้ ประกอบการในช่ วงเทศกาล
ส่งเสริ มให้ นักท่องเที่ ยวและประชาชนได้จั บจ่ ายใช้สอยสิ นค้ าในจังหวั ด
ล าปาง ถื อเป็ นรายได้ เข้ าสู่ จั งหวั ด ล าปาง ซึ่ งจั ดขึ้ นระหว่ า ง
๕ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
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หน้ำ ๓๑

ฉบับที่ ๒๘ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๙ – ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒
.

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรูม้ หำวิทยำลัยบูรพำ

๒

.

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏล าปาง เข้ าศึ กษาดู งาน ณ มหาวิ ทยาลั ยบู รพา โดยได้ รั บเกี ยรติ จาก
นายธนเดช วัฒนไชย ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาให้การต้อนรับ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดอบรมเรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐำน
และกำรทบทวนพิจำรณำโครงกำรวิจัยด้ำนมนุษศำสตร์ สังคมศำสตร์
ผศ.ดร.อภิ รั กษ์ ชั ยเสนา รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ จั ย
และบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดการอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน
และการทบทวนพิ จารณาโครงการวิ จั ยด้ านมนุ ษยศาสตร์
สั ง คมศาสตร์ ระหว่ า งวั น ที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้ องประชุ มโอฬารรั ตน์ ชั้ น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์ หิ รั ญ
โดยมี อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การจั ดฝึ กอบรมในครั้ งนี้ สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา
ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย หรือ FERCIT จัดอบรมให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์ฯ, ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวิทยากรจาก FERCIT ให้
เกียรติบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ จานวนกว่า ๔๐ คนเข้าร่วมอบรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช
และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พร้อมด้วยผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช และวั นที่ ระลึ กมหาจั กรี บรมราชวงศ์ ประจ าปี ๒๕๖๒
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลาปาง

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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หน้ำ ๑๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมเทศกำลกำรแสดงพื้นบ้ำนนำนำชำติ
Damanhour International Folk Festival 2019
เมื่ อวั นที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ อั จฉริ ยา
ครุ ธาโรจน์ ผู้ ช่ วยอธิ การบดี ด้ านวิ เทศสั มพั นธ์ พร้ อมด้ วย
อาจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ รองผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม, อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล อาจารย์สังกัดคณะครุ
ศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชมรมฮีตฮอยราชภัฏลาปาง
โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม และการแสดง ในเทศกาลการ
แสดงพื้นบ้านนานาชาติ Damanhour International Folk
Festival 2019 ณ โรงละครเก่าแก่ลาดับที่ ๓ ของประเทศอียิปต์ Damanhour Opera House
ในการนี้คณะนักแสดงนักศึกษาชมรมฮีตฮอยราชภัฏลาปาง ได้เผยแพร่และสอนการแสดงตบมะผาบ ระบาดีดกุ้ง และการละเล่นงูกินหาง
เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยให้แก่นักเรียนนักศึกษาในเมืองดังกล่าว
เมื่ อวั นที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ส านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรมมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง น านั กศึ กษาชมรมฮี ตฮอยราชภั ฏล าปาง
ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย ในเทศกาล Damanhour International Folk Festival ครั้งที๗่ ณ โรงละครเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria Opera
House) ประเทศอียิปต์
การแสดงมีทั้งสิ้น ๖ ชุดประกอบด้วย ระบาพุทธโรคันตรายจตุรทิศ เป็นการ
แสดงจากการประดิ ษฐ์ ขึ้ นใหม่ โดยอาจารย์ วาทิ ต ธรรมเชื้ อ รองผู้ อ านวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ด้วยแนวคิดเรื่องพระพุทธรูป
ประจาเมืองที่ปกปักษ์รักษาประจาทิศต่าง ๆ, การแสดงเพลงล้านนาจากดนตรีพื้นบ้าน
สะล้อและซึง โดยนายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ,
การแสดงชุดระบากุ้ง เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่นาท่าทางของกุ้งมาดัดแปลง
ท่าทางร่ายรา , ฟ้อนกะโป๋ หรือ เซิ้งกะโป๋ ศิลปะการแสดงของชาวอีสานที่ถือกะลา
ออกมาร่ายรา, ฟ้อนเจิง ตบมะผาบ(ชาย) เป็นศิลปะการต่อสู้มือเปล่าของชายล้านนา
และฟ้อนนกกิ่งกะหร่า เป็นภาษาไทใหญ่ หากออกเสียงตามรูปศัพท์จะเป็น นกกินรี สัตว์หิมพานต์ที่สาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะพบเห็นตามงานออกพรรษา
เป็นการฟ้อนเพื่ อพุทธบู ชาต้อนรับพระสัมมาสั มพุทธเจ้ า สุดท้ ายได้มี การแสดงราวงสงกรานต์ เป็ นการประชาสั มพันธ์กิ จกรรมประเพณีที่สาคั ญ
ของประเทศไทย นั่นคือ ประเพณีสงกรานต์พร้อมกันนี้ทางคณะนักแสดงได้เตรียมพวกกุญแจรูปช้างอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย มอบเป็นของทีร่ ะลึก
ให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมราวงสงกรานต์กับคณะนักแสดงด้วย

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๘ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๙ – ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๕

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดอบรม “ตัดดอก ต้องลำย”
อนุรักษ์และสืบสำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุจังหวัดลำปำง
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ อาจารย์รัชนี คาระวาด อาจารย์
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการเปิ ด เผยว่ า สาขาวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง จั ด อบรม
“ตัดดอก ต้องลาย“ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒ นธรรมล้านนา ภายใต้
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ ผู้ สู ง อ า ยุ จั ง ห วั ด ล า ป า ง
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยการสอนตัดตุงพญายอ
ต้องช่อ เพื่อใช้ในช่วงสงกรานต์
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติ
จากนายมณฑล ปินตาสี ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และนางศรีนวย สาอางค์ศรี ครูโรงเรียนลาปางกัลยาณีเป็นวิทยากรในครั้งนี้
โดยมีผู้สูงวัยของชุมชนหัวทุ่งสามัคคี , ชุมชนบ้านโทกหัวช้างและบ้านสันป่าตึง ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมกว่า ๖๐ คน

.

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๘ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๙ – ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๖

.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรบริกำรให้ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรม
"อบรมเชิงปฏิบัติกำร : นวดแผนไทย"
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนพิบูลย์ รองผู้อานวยการ
สานักศิล ปและวัฒ นธรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นประธานเปิดโครงการ
บริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ : นวดแผนไทย" เมื่อระหว่างวันที่
๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม เวี ย งละกอน (ชั้ น ๒) อาคารส านั ก ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อนาองค์ความรู้
ด้านการนวดแผนไทยให้แก่ผู้สนใจและยังเป็นการสงเสริมภูมิปัญญาไทยไม่ให้สูญหาย
มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า ๕๐ คน

