ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๒ – ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑

หน้ำ ๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ประชุมหำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ณ นครหนำนหนิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
รศ.ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง
พร้ อมด้ วยอาจารย์ อั จฉริ ยา ครุ ธาโรจน์ ผู้ ช่ วยอธิการบดี ด้านวิเทศสั มพันธ์ ,
ผศ.ดร.ณั ฐนั นท์ ฐิ ติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการ และตัวแทน
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปเยือนนครหนานหนิง
มณฑลกว่ า งซี สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ ประชุ ม หารื อ ความร่ ว มมื อ
ทางวิชาการกับผู้บริหารวิทยาลัยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเยี่ยมชม
วิทยาลัย Guangxi Polytechnic of Construction จากนั้นได้ประชุมหารือการ
รับนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน Liuzhou No.1
Vocational and Technical School วิทยาลัย Zhanjiang College for Preschool Education และ Guangxi RenWeiFeng
Education Investment Co., Ltd. เมื่อระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๒๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เยี่ยมเยือนกระชับควำมสัมพันธ์ ประชุมหำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
และลงนำมควำมร่วมมือ ณ มหำวิทยำลัยครูชนชำติกว่ำงซี เมืองฉงจั่ว
เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วงสำธำรณรัฐประชำชนจีน

๒

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมเกียรติ
สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง พร้อมด้วยอาจารย์
อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ , ผศ.ดร.ณัฐนันท์
ฐิ ติ ยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการ และตั วแทนผู้ บริ หาร
และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปเยือน ณ มหาวิทยาลั ย
ครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities)
เมืองฉงจั่ ว (Chongzuo) เขตปกครองตนเองกว่างซี จ้วงสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เพื่อประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิ ชาการกับผู้บริหารวิทยาลัย โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
โครงการใหม่ คือการจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จีน-ไทย” ของสองมหาวิทยาลัย เพื่อขยาย
ความร่ ว มมื อ ในการจั ดการเรี ย นการสอนด้ านภาษาจี น -ไทย การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ กษา บุ ค ลากร การท าวิ จั ย ร่ ว มกั น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทั้งสองฝ่าย และการสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้มี
การประชุ มหารื อในรายละเอียดกับคณะผู้ บริ หารคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Economics and
Management) ในการขยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางกับคณะ
เศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี การเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ ด้านการ
ท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ สาขาไฟฟ้า สาขาเคมีและการผลิตยาแผนจีน เป็นต้น โอกาสนี้ ได้มี
โอกาสพบปะกับนักศึกษาศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ซึ่งได้เดินทางไปศึกษา ณ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เมื่อภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๒๕ คน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงทำพิธีลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) ทำงวิชำกำร
Liuzhou No.1 Technical and Vocational School เมือง Liuzhou มณฑลกว่ำงซี สำธำรณรัฐประชำชนจีน
รศ.ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ร่ ว มต้ อนรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารจากสถานศึ กษา
Liuzhou No.1 Technical and Vocational School เมือง Liuzhou
มณฑลกว่างซี สาธารณรั ฐประชาชนจี น และได้ ทาพิ ธี ลงนามความร่ วมมื อ
(MOU) ทางวิ ชาการระหว่ างกั น ณ ห้ องประชุ มชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๓๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ทำพิธีลงนำมสัญญำกำรเป็นศูนย์สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน
แบบอินเทอร์เน็ต ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

๒

เมื่ อวั นที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ทาพิธีลงนามสัญญาการเป็นศูนย์สอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต กับ Mr. Zhao Guoxiang
ผู้อานวยการ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย)
เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ซึ่งจะพร้อมให้บริการจัดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจี น HSK ระดั บต่ างๆผ่ านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตให้ แ ก่ นั กเรี ยน
นักศึกษา และผู้ที่สนใจในจังหวัดลาปางและจังหวัดใกล้เคียงได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ ได้มีการประชุม
ร่วมกับอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ศศ.บ. และ คบ.) คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เพื่ อหารื อแนวทางการจั ดการเรี ยนการสอนระบบออนไลน์ ร่ วมกั บ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศจีนและ "ศูนย์การศึกษาทางไกล Open" หรือ National Center Open & Distance Education
(Open Edutainment) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ชื่อดังในประเทศจีนที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน โดยในอนาคตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง จะสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่สนใจ จากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยของจีนที่เข้าร่วมโครงการได้มีให้ บริการด้วย
ระบบออนไลน์นี้ได้ด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และกาลังแรงงานใน
พื้นที่ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีน และการศึกษาทางไกลสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล” ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปางได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลรวม ๕ แห่ง กับศูนย์การศึกษา
ทางไกลสถาบั นขงจื่ อ (สาธารณรั ฐประชาชนจี น ) และศู นย์ สอบวั ดระดั บความรู้ ภาษาจี นในอาเซี ยน (ประเทศไทย) โดย
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ ที่ห้องประชุม
ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ครอบครัว “ใจวรรณะ” ขอขอบคุณ

หน้ำ ๑๔
๒

ผศ.ดร.ปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จการนักศึ กษา
และสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่บุญรัตน์ ใจวรรณะ
อายุ ๗๗ ปี มารดาของนายประเสริฐ ใจวรรณะ เจ้าหน้าที่สังกัดงานอาคาร
สถานที่ ส านั กงานอธิการบดี ณ ศาลาหมู่บ้ านแพะดอนตัน อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครอบครั ว “ ใจวรรณะ ” ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ทีร่ ่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่บุญรัตน์ ใจวรรณะ อายุ ๗๗ ปี มารดาของนายประเสริฐ ใจวรรณะ และร่วมพิธี
ฌาปนกิจในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์
มีความสุขความเจริญตลอดไป

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมนำเสนอบทควำมงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ
The 10th International Buddhist Research Seminar
“Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage”
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ร่ วมน าเสนอบทความ
งานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th
International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of
Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต้หัวข้อ
“นครน่ าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก" เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิ ทยาลั ยสงฆ์ นครน่ าน มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การนาเสนอบทความงานวิจัยในครั้งนี้ อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน และอาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาไทย เปิดเผยว่า การนาเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้เป็นหนึ่งในผลงานจากการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
อิสระทางภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้น ปีที่ ๓
จานวน ๑๑ คน เข้าร่วมนาเสนอบทความทางวิจัยในครั้งนี้ ๖ บทความ

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๕

งำนประชำสัมพันธ์ สำนักงำนอธิกำรบดี จึงขอเชิญชวนผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกในกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ ๒
สำหรับผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียภำยใน (IIT) ตรวจสอบช่องข้อควำมผ่ำนมือถือ ทำงไลน์ หรืออีเมล์
ตอบแบบวัด IIT และ EIT
ตามที่สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการประเมินฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีกาหนดการ
ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนนี้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้ติดตามการเผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT
งานประชาสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการตอบแบบวัดการรับรู้สาหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยตรวจสอบช่องข้อความผ่านมือถือ ทางไลน์ หรืออีเมล์ เพื่อจะได้
ดาเนินการดังกล่าว

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๖๑
๒

