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ฉบับที่ ๒๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๒ – ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๓ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑

หน้ำ ๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ขอแสดงควำมยินดี กับนักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คว้ำรำงวัลนักประดิษฐ์เหรียญเงิน (Inovation Silver Award) จำกงำน ITEX2019
ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมแสดงความ
ยินดีกับนางสาวนิชาภา อ่าเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒, นายภัคพงษ์ นิลคง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
นั กศึ กษาสาขาวิ ชาเทคโนโลยี พลั งงาน คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม และผศ.ดร.รวิ ภา
ยงประยูร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์เหรียญเงิน (Inovation Silver
Award) จากงาน ITEX 2019 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการในงาน “The 30th International
Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITFX2019) ระหว่างวันที่ ๑ – ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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หน้ำ ๑๒

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรพี่เทคอำสำ ประจำปี ๒๕๖๒

๒

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดโครงการพี่เทค
อาสา ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายประตูผา จังหวัดลาปาง โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา
และสภามหาวิ ทยาลั ย เป็ นประธาน นายบรรจง สมศรี ผู้ อ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการทางาน
เป็นทีมด้วยจิตอาสา นักศึกษาสามารถนาเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นการเรียนรู้ในเรื่องระเบียบวินัย, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การทางานเป็นทีม, กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้นาผู้ตาม
(การดารงชีพในป่า) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพี่เทคอาสา ประจาปี ๒๕๖๒
จานวน ๕๐ คน

นักศึกษำ มรภ.ลำปำง ร่วมกับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ำยประตูผำ สร้ำงฝำยอนุรักษ์นำ
เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกฯ
กองพั ฒนานั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราช ภั ฏ ล าปาง
โดยคณะพี่ เทคอาสา ร่ วมกับกองร้อยฝึ กรบพิ เศษที่ ๓ ค่ ายประตู ผา
ได้ จั ดโครงการสร้ างฝายอนุ รั กษ์ น้ า ตามแนวพระราชด าริ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประจาปี ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ต้นน้า ภายในบริเวณกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓
ค่ายประตูผา อาเภองาว จังหวัดลาปาง
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ครอบครัว “ ณ เชียงใหม่ ” ขอขอบคุณ

๒

รศ.ดร.กิ ตติ ศั กดิ์ สมุ ทธารั กษ์ รองอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏล าปาง พร้ อมด้ วย คณะผู้ บริ หาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ชูจิต
ณ เชี ยงใหม่ อายุ ๘๙ ปี มารดาของอาจารย์ ธนาพันธุ์ ณ เชี ยงใหม่
อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ณ สานักสงฆ์
หนองหั วหงอกร่ มโพธิ์ ทอง อ าเภอเมื อง จั งหวั ดล าปาง เมื่ อวั นที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครอบครัว “ ณ เชียงใหม่ ” ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่
ชูจิต ณ เชียงใหม่ และร่วมพิธีฌาปนกิจในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง
รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ มีความสุขความเจริญตลอดไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงได้เข้ำรับรำงวัลหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรบริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
พืนฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award 2018)
เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้เข้ารับรางวัล
หน่ ว ยงานที่ มี ค วามพร้ อ มในการบริ ก าร
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่
รองรั บ IPv6 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(IPv6 Award 2018) โดยได้รับการประเมิน
ตามหลั ก เกณฑ์ กา รประกว ดรางวั ล
ประเภทที่ ๒ (รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน) ตามการดาเนินงาน
ของโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สดช.) กระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม โดยได้ รั บมอบหมายให้ คุ ณ จ าเนี ยร หั ตถา พนั กงานเครื่ องคอมพิ วเตอร์
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เป็ น ผู้ แ ทนเข้ า รั บ รางวั ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ณ ห้ อ งประชุ ม ออดิ ท อเรี ย ม อาคารทรงกลม ชั้ น ๓
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
หลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
โดยหน่วยงานต้องดาเนินการผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑.บริ การเว็ บไซต์ (Website) , ๒.บริ การจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์ (e-mail), ๓.บริการโดเมนเนม (DNS) , ๔.การเพิ่ ม
ความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และ ๕. IPv6 Ready Logo สาหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo)
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับรางวัลประเภทที่ ๒ คือรางวั ลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
และบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo
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สโมสรบุคลำกรสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดประชุมครังที่ ๑/๒๕๖๒

๒

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวสมพร ตะนะวงศ์ นายกสโมสร
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ได้ จั ดการประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุ มโอฬารรั ต น์ ชั้ น ๑
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การประชุมในครั้งนี้นายกสโมสรได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ จากสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นสโมสร
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมทั้งหารือและทาความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง เรื่องสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน
เพื่อที่จะได้อธิบายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในสโมสรฯ ได้อย่างถูกต้อง

