ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๒ – ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๕ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภำคม – ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑

หน้ำ ๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) สร้ำงควำมร่วมมือพัฒนำหลักกสูตร
กำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำน
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) สร้างความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์
ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การลงนามบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อในครั้ งนี้ จั ดท าขึ้ น
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางร่วมกับสถานประกอบการ ๖ แห่ง
ประกอบด้วย สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลาปาง, บริษัทซาฟราน เคบิน ลาพูน จากัด, บริษัท ทวินซินเนอร์จี้ จากัด, บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง
เซนเตอร์ จากัด, บริษัท เจร วาย คอปอเรชั่น จากัด และห้างหุ้นส่วนจากัด เอ แอล ดับบลิว แคชโพส เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบัณฑิต โดยใช้ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ และกาหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทางานที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน, สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและออกแบบเซรามิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรม(ต่อเนื่อง)วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรนาร่อง และเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานจริงร่วมกับ
สถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาในอนาคต

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดพิธีเปิดตัวหนังสือและมอบหนังสือ
“ประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ ผู้วำงรำกฐำนสัมพันธไมตรี ระหว่ำงประเทศเวียดนำมกับประเทศไทยปัจจุบัน

๒

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อม
ด้วยคณะผู้ บริหาร คณาจารย์ เจ้ าหน้าที่ และนั กศึกษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ล าปาง ร่วมต้องรับเอกอั ครราชฑูตประเทศสาธารณรัฐสั งคมนิ ยมเวียดนาม
นายเหงี ย น หาย บั่ ง พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ตั ว หนั ง สื อ และมอบหนั ง สื อ
“ประธานาธิ บดี โ ฮจิ มิ นห์ ” ผู้ ว างรากฐานสั มพั นธไมตรี ระหว่ างประเทศ
เวียดนามกับประเทศไทยปัจจุ บัน ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หนั งสื อ “ประธานาธิ บดี โฮจิ มิ นห์ ผู้ วางรากฐานสั มพั นธไมตรี ระหว่ างประเทศเวี ยดนามกั บประเทศไทยปั จจุ บั น
เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.เจือง ถิ หั่ง อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง และ ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว การเปิดตัวหนังสือในครั้งนี้เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีทางการทู ตระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเผยแพร่ข้อมูลที่แม่นยาเกี่ยวกับประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง และผู้ ที่สนใจ พร้ อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษา
เวียดนามในสถาบัน การวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
ส่งกำรแสดงร่วมงำนมหรสพสมโภช
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ริ ต ต์ สายสี ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และคณะ ได้นาการแสดง
เข้ า ร่ ว มงานมหรสพสมโภช เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิ เษก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานกลางเมือง
ศาลหลักเมืองจังหวัดลาปาง
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ฉบับที่ ๓๕ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภำคม – ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๓

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้ำนเหลียวเกอ ๒
อำเภอผิงกั่ว เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกวำงสีจ้วง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏล าปาง เป็นประธานกล่ าวเปิดโครงการแลกเปลี่ ยน
วั ฒนธรรมพื้ น บ้ านเหลี ยวเกอ อ าเภอผิ งกั่ ว เมื องไป่ เซ่ อ
เขตปกครองตนเองกวางสี จ้ วง สาธารณรั ฐประชาชนจี น
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์
ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ในการนี้ อ าจารย์ เ สาวรี ย์ บุ ญ สา รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านเหลียวเกอ อาเภอผิ งกั่ว เมืองไป่เซ่อ
เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง กับเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพลง
พื้นบ้านเหลียวเกอ อาเภอผิงกั่ว เมืองไปเซ่อ เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
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งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
จัดโครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ตำมกรอบมำตรฐำนอุดมศึกษำ ที่ระบุใน มคอ.๒

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรบสร้ างความรู้ตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ระบุในมคอ.๒ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การจัดโครงการอบรบในครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ และดาเนินการ
ทบทวนผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและการประเมินผลเอื้อต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตร และเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร ในการนี้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จานวน ๕๙ หลักสูตร ๒๙๐ คน เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมประชุมเตรียมจัดกำรแข่งขัน Asian University Go Toumament 2019
และกำรแข่งขันหมำกล้อมอุดมศึกษำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒
รศ.ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง
ร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน Asian University Go Toumament 2019
และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒
ณ ห้ อ งประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ หิ รั ญ เมื่ อวั น ที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในการนี้คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ครอบครัว “เมฆสุวรรณ” ขอขอบคุณ
รศ.ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรม ร.ต.อ.มานพ เมฆสุวรรณ บิดาของ อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๓ ตาบลปงยางคก อาเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครอบครัว “เมฆสุวรรณ” ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธี
ฌาปนกิจ ขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ มีความสุขความเจริญตลอดไป

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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นักศึกษำสำขำวิชำนวัตกรรมกำรผลิตและกำรออกแบบเซรำมิกส์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง รับทุนไก่ขำวรำชภัฎลำปำง

นางสาวศันศนีย์ บุญรักษา นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานวัตกรรม
การผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับทุนการศึกษา “ทุนไก่ขาวราชภัฎลาปาง” ๑๖,๐๐๐.- บาท
โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา จังหวังลาปาง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ทุนไก่ข่าวราชภัฏลาปาง เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่มีผลการเรียนดี ร่วมกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
และสมาคมเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลาปางเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความขยัน อดทน
และมีผลการเรียนดี

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๔ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

กิจกรรมในครั้งนี้มีการฝึกอบรม ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย การจักสาน , การเย็บผ้า การประดิษฐ์ของที่ระลึกของชาร่วย
และการทาอาหารและขนม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์, อาจารย์มยุรี พรหมเทพ, อาจารย์วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
คุณนัยนา ก้างออนตา และคุณกมลชนก ศรีแปงวงศ์ เป็นวิทยากร มีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม จานวน ๗๐ คน

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๓๕ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภำคม – ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒

หน้ำ ๖๑

