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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธีเปิดงำนจุดตรวจควำมพร้อมของรถโดยสำรสำธำรณะและพนักงำนขับรถ
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี
ฝ่ายกิ จการนั กศึ กษาและสภามหาวิ ทยาลั ย พร้ อมด้ วยผู้ อ านวยการกองพั ฒนา
นักศึกษา, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด และบุคลากรกองพัฒนา
นั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง ร่ วมพิ ธี เปิ ดงานจุ ดตรวจความพร้ อม
ของรถโดยสารสาธารณะและพนั ก งานขั บ รถ ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
วั นที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ ด่ านตรวจยาเสพติ ด
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกับชมรมถนนปลอดภัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
และภำคีเครือข่ำยศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดลำปำง
ผศ.ดร.ปริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนรณรงค์เพื่ อลดอุบัติ เหตุ
ทางถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ “ราชภัฏ
ลาปางร่ วมใจ ขั บรถมี น าใจ รั กษาวิ นั ยจราจร” ร่ วมป้ องกั นการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ
บนท้องถนน ลดปัญหาการสูญเสียชีวิต ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
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คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธีทำนำอภิเษก
ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำมพระอำรำมหลวง

๒

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.ปริตต์ สายสี ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง พร้ อมด้ วย ผศ.วุ ฒิ รั ตน์ พั ฒนิ บู ลย์ รองผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมพิธีทานาอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดารามพระอารามหลวง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงร่วมรณรงค์กำรขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกำลสงกรำนต์ประจำปี ๒๕๖๒
"เดินหน้ำลำปำง สร้ำงสรรค์ ปันสุข" อำเภอเมืองลำปำง
.

นายบรรจง สมศรี ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนถนนปลอดภัย
ปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๒
เมื่ อวั นที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลาปาง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรศึกษำเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมในเขตเมืองมหำนคร ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
เมื่ อวั นที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏล าปาง
จั ด โครงการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ภ าษาและวั ฒนธรรมในเขตเมื องมหานคร
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชา
การสอนภาษาจี น คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏ ล าปาง จ านวน ๓๒ คน พร้ อ มด้ ว ยอาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ล
เดินทางถึงสนามบินเจียงเป่ย์ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ๘ มิติ (หลักสูตร ๓ เดือน)
และโครงการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในเขตเมืองมหานคร (หลักสูตร ๒ สัปดาห์) ณ มหาวิทยาลัยครูฉงชิ่ง วิทยาเขตการค้าระหว่างประเทศ
นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง นำนักศึกษำชมรมฮีตฮอยรำชภัฏลำปำง เข้ำร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมพืนบ้ำ๒น
ในพิธีเปิดเทศกำล Damanhour International Folk Festival ครังที่ ๗ ณ ประเทศอียิปต์
เมื่ อ วั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏล าปาง น านั กศึ กษาชมรมฮี ตฮอยราชภั ฏล าปาง ร่ วมแสดงศิ ลปวั ฒนธรรม
พืนบ้านไทย ในพิธีเปิดเทศกาล Damanhour International Folk Festival ครังที่ ๗
โดย Dr.Inas Abdel - Dayem รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงละครเมืองดามันโฮร์ (Damahour Opera House)
การแสดงในชุดพิธีเปิดเป็นการแสดงหุ่นกระบอกพืนบ้านของอียิปต์ และการ
แสดงพืนบ้านจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเทศกาลครังนี อาทิ ประเทศกรีซ จอร์เจีย จีน
เติร์กเมนิสถาน เลบานอน ศรีลังกา อินเดีย และไทย พร้อมด้วยการแสดงรวมทุกประเทศ
ด้วยดนตรีอียิปต์อย่างสนุกสนาน โดยการแสดงในพิธีเปิดนี คณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้นาเสนอการแสดงชุดฟ้อนก๋ายลาย
ฟ้อนธงและนกกิงกะหร่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

.

นักศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง คว้ำรำงวัลเหรียญทอง และรำงวัลเหรียญ
ทองแดง ในกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๒
ในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง ขอแสดงความยิ นดี กั บ นั กศึ กษา
และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี
๒๕๖๒ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo
2019)” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั นเซ็ นเตอร์ เซ็ นทรั ลเวิ ลด์ กรุ งเทพมหานคร
โดยมี ผศ.สมชาย เมื อ งมู ล และอาจารย์ ปรมิ น ทร์ วงษ์ ค าสิ ง ห์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานที่ได้รับมีดังนี
"นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ศิลปะและกำรออกแบบ"
รำงวัลเหรียญทอง ระดับดี ทีม AR Animal
๑. นางสาวชวัลรัตน์ แนวราช นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชันปีที่ ๒
๒. นายศุภกานต์ รินวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชันปีที่ ๒
๓. นางสาวหฤทัย ไชยวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชันปีที่ ๒

รำงวัลเหรียญทองแดง ทีม Augsorn Thai
๑. นายภาสกร ใจคา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชันปีที่ ๒
๒. นายภานุเดช พลทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชันปีที่ ๒
๓. นายศุภสัณห์ ผาบสละ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชันปีที่ ๒
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