ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๒๔ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๒ – ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ – ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑

หน้ำ ๑

มร.ลป. รับกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
กล่าวต้อนรับ ผศ.พิทักษ์ อยู่มี ประธานคณะกรรมการผู้ประเมินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๑ พร้ อ มคณะประกอบด้ ว ย ผศ.อดิ ศั ก ดิ์ จู ม วงษ์
กรรมการ ผศ.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการ ผศ.ทิวาพร ขวัญผนึก
กรรมการ และผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นหลั กประกัน แก่ส าธารณชนให้ มั่น ใจว่ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ล าปางสามารถสร้างผลผลิ ตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ได้ดาเนินการประเมินจากหลักฐานเอกสารที่อ้างอิง ตามรายงานการประเมิน
ตนเอง จากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ค ณะกรรมการประเมินได้ใช้มุมมองโดยปรับการประเมิน
ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยคานึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ได้คุณภาพระดับดี ๓.๙๔ คะแนน

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ – ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๒๑

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ได้คุณภาพระดับดีมาก ๔.๙๕ คะแนน
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ได้คุณภาพระดับดีมาก ๕.๐๐ คะแนน
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คุณภาพระดับดีมาก
๕.๐๐ คะแนน
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ได้คุณภาพระดับดีมาก ๔.๕๑ คะแนน
ผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ได้คุณภาพ
ระดับดี ๔.๔๗ คะแนน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ขอแสดงควำมยินดี
-

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรดังนี้
อาจารย์ศาสตรา ลาดปะละ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
อาจารย์ ละมาย จั นทะขาว ได้รั บแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
อาจารย์โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดสาขาวิชา
สังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
อาจารย์ธนพร หมูคา ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
อาจารย์นันทิยา สมสรวย ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
นฤมิตศิลป์ อนุสาขาวิชาหัตถศิลป์
อาจารย์เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ได้รับการแจ่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
อนุสาขาวิชาการวัดและประมวลผลทางการศึกษา

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ – ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๓

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดงำนมุทิตำจิตรำชภัฏลำปำง ๖๒
รศ.กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง จั ด งานมุ ทิ ต าจิ ต ราชภั ฏ ล าปาง ๖๒
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจั นทน์ผา มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จานวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ คณะวิทยาศาสตร์
๒. อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕. นายชาญชัย วิมลจันทร์ สานักงานอธิการบดี
๖. นายสงวน หมื่นแสงคา สานักงานอธิการบดี
๗. นางเกตุวดี พรมปิง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ในภาคเช้าเวลา เวลา ๐๙.๑๙ น. อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประกอบด้วย สักการะพระพุทธพิทยาจารย์
และหลวงปู่ครูบามหาเถร ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ สักการะศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และสักการะ
อนุสาวรีย์อาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ และเวลา ๑๐.๐๙ น. จัดพิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงมุทิตาจิตราชภัฏลาปาง
๖๒ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ – ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๔

ในการนี้ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง ได้กล่ าวมุทิตาจิต
และมอบของที่ร ะลึกแก่ผู้ เกษีย ณราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโ ส คณาจารย์
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางร่วมงานมุทิตาจิตกว่า ๖๐๐ คน

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
กำหนดจัดกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจำ
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
ประธานคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ ป ระจ า พร้ อ มคณะกรรมการ และ รศ.กิ ต ติ ศั ก ดิ์
สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหีบการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น ๑
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
ในการนี้ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ล าปางได้ เชิญคณาจารย์ผู้มีสิ ทธิ ทุกท่าน ใช้สิ ทธิ์ล งคะแนนเลื อกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา โดยนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ท างราชการออกให้ยืนยันการใช้สิทธิ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

เวลา ๑๕.๐๑ น. ได้ มีคณะกรรมการด าเนิ นการคัดเลื อกกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ป ระจ า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์
ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ได้ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา คือ ผศ.สมชาย เมืองมูล ประกาศ ณ วันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ – ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๕

มร.ลป. ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนำคำรกรุงเทพ จัดกิจกรรม สร้ำงสรรค์วรรณศิลป์
"กวีปำกกำทอง" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวัน ที่ ๒๖ กัน ยายน ๒๕๖๒ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ว รรณศิ ล ป์ "กวี ป ากกาทอง" ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
โครงการสร้ างสรรค์ ว รรณศิ ล ป์ กวีป ากกาทองจัด ขึ้ นเพื่ อ
เชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้และร่วมสืบสานการประพันธ์ประเภท
ร้อยกรองของไทย ซึ่งมิได้เป็นเพียงศิลปะที่เต็มไปด้วยความงดงาม
ทางภาษา และยังเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาทางวรรณกรรม
ที่บูรพาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าของมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทย โดยได้
ดาเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ , คุณธัญญา สังขพันธานนท์
ศิลปินแห่งชาติ คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคุณอภิชาติ ดาดี การเสวนาให้ความรู้
ด้านคาประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ให้กับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางขอแสดงความยินดีกับนายรัตตะวัน หล้าอินเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์วรรณศิล ป์
"กวี ป ากกาทอง" ภาคเหนื อ จั ด โดยศู น ย์ สั ง คี ต ศิ ล ป์ ธนาคารกรุ ง เทพ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เมื่ อ วั น ที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล คือ อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ
และกวีซีไรต์) รศ.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์) คุณกนกวลี พจนปกรณ์ (นายกสมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย) อาจารย์ อ ภิ ช าติ ด าดี และคณะผู้ ด าเนิ น โครงการ โดยศู น ย์ สั ง คี ต ศิ ล ป์ ธนาคารกรุ ง เทพ มอบรางวั ล
และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ – ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๖๑

รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงได้รับกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์ดีเด่นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
ผศ.พิ มผกา โพธิ ลั งกา รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ จั ยและวิ ชาการต่ างประเทศ ได้ รั บ
การคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว โดยมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนา
การฝึกหัดครูไทย ครบรอบ ๑๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
สมเด็ จ พระมหาวี รวงศ์ ชั้น ๒ อาคารเรี ยนรวมและศูน ย์วั ฒ นธรรม(พุท ธวิ ช ชาลั ย )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง. ร่วมวำงพวงมำลำ เนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๒
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๖๒ ผศ.ปรี ช า โพธิ์ แ พง
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร บุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นตัว แทนในนามมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ล าปาง ร่ ว มวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุ ล ยเดชวิ กรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลล าปาง
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ – ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒

หน้ำ ๑๗

มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรวิจัย
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของภำคเอกชน (Talent Mobility)
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ตรดิ ตถ์ และเครื อข่ าย เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถทางการแข่ งขั น
ของภาคเอกชน (Talent Mobility) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ตกรรม ภายใต้ กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา ชั้น ๑ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ เสวนาในเรื่อง ทิศทางหารพัฒนากาลั งคนกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ของภาคเอกชน ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง กำหนดทดสอบวิชำวัดแววควำมเป็นครู และสอบสัมภำษณ์ระดับปริญญำตรี ๔ ปี
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กาหนดการทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครู ระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกาหนดการสอบ ๒ ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เป็นการทดสอบวิชาวัดแววความ
เป็นครู

ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปเป็นการสอบสัมภาษณ์ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร
ครุศาสตร์ ปริ ญญาตรี ๔ ปี ในสาขาวิช การศึกษาปฐมวัย สาขาวิช าจิ ตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิช าภาษาอังกฤษ
สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ สาขาวิช าภาษาไทย สาขาวิช าการสอนภาษาจี น สาขาวิช าสั งคมศึกษา สาขาวิช าคณิตศาสตร์
สาขาวิ ช าวิท ยาศาสตร์ ทั่ว ไป สาขาวิช าชีว วิ ทยา สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิช าฟิสิ กข์ สาขาวิช าอุ ตสาหกรรมศิ ล ป์ ในการนี้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏาลปาง ได้กาหนดการสอบสัมภาษณ์สาขาวิช าการจัดการธุรกิจค้าปลี ก ณ ห้ องประชุมโอฬารรัตน์
และห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

