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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง เข้ำพบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำปำง หำรือข้อรำชกำรโครงกำรยุทธศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมด้ว ย
ผศ.ดร.พงศธร คาใจหนั ก รองอธิ การบดีฝ่ ายวางแผนและบริก ารวิ ช าการ และคณะผู้ รับผิ ดชอบโครงการยุทธศาสตร์
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามพระราโชบาย เข้ า พบและหารื อ ข้ อ ราชการกั บ นายณรงค์ ศั ก ดิ์ โอสถธนากร ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดลาปาง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลาปาง
ในการนี้ อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อานวยการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา อาจารย์ ดร. ทิ พ รั ต น์ ติ ฆ ะปั ญ ญา รอ งคณบดี ฝ่ า ยว างแผนและประกั น คุ ณ ภ าพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.จาเนียร มีสาลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ อาจารย์ ปิ ย รั ตน์ วงศ์จุ มมะลิ อาจารย์สั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และนางสาวศศธร
เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการหารือดังกล่าว
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มร.ลป. จัดงำน “วิจัยสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมสร้ำงชุมชน สู่ควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน”
ภำยใต้โครงกำร “กำรพัฒนำทุนทำงสังคมสู่ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยนวัตกรรม”
รศ.ดร.กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏลาปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงาน
“วิจั ยสร้างสรรค์ นวั ตกรรมสร้ างชุมชน สู่ ความเข้ มแข็งอย่ างยั่ งยื น ”
ภายใต้ โครงการ “การพั ฒนาทุ นทางสั งคมสู่ ความเข้ มแข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ล าปาง โดยได้รับ
เกี ยรติ จาก นายสิ ธิ ชั ย จิ นดาหลวง รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดล าปาง
เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ลดสารโพลาร์
ในน้ ามั น จากการผลิ ตข้ าวแต๋ น นวั ตกรรมเพื่ อการพั ฒ นากระบวนการผลิ ตข้ าวแต๋ น ผลิ ตภั ณฑ์ ไข่ เค็ มพอกดิ นภู เขาไฟ
อาเภอแม่ เมาะ รวมทั้ งการน าเสนอผลงานด้านวิจั ยการท่ องเที่ยวโดยชุ มชนของหมู่บ้ านท่ องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่
บ้านแม่แจ๋ม อาเภอเมืองปาน บ้ านโป่ งน้ าร้ อน อาเภอเสริมงาม และพื้นที่บ้านจาปุย อาเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง รวมทั้ง
การนาเสนอผลงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางในรูปแบบนิทรรศการแสดงผลงาน
และการน าเสนอสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ มชนในพื้ นที่ โ ครงการวิ จั ย กว่ า ๒๐ ชุ มชน โดยจั ด แสดงผลงานระหว่ า งวั น ที่
๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาปาง

ภายในงานชมบูธแสดงสินค้ากลุ่มท่องเที่ยว จานวน ๒๐ บูธ อาทิ เช่น บูธผลิตภัณฑ์ชุมชน, บูธชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี จังหวัดลาปาง, บูธอาหารไทยพื้นบ้าน, บูธอัตลักษณ์ชนเผ่า , บูธผักปลอดสารพิษ และบูธ เสื้อผ้าพื้นเมือง
นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแฟชั่นพื้นเมือง และชุดชนเผ่า การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทาย
ของการท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั งหวัด ล าปาง” และ หั ว ข้ อ “วิ ส าหกิจ เพื่ อ สั ง คมกั บการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ฐานรากด้ ว ย
นวัตกรรม” เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและบทบาทในการดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์กำรสอน
จำก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่ำ ๙๕๗,๖๙๒.- บำท
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิ การบดีมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พร้ อมด้วย ผศ.จั กรกฤษณ์ ฮั่ นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ ร่วมรับมอบอุปกรณ์
การสอน ตลั บลู กปื น จ านวน ๙๘ รายการ มูลค่า ๙๕๗,๖๙๒.- บาท
จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จากัด ณ ห้ องประชุม
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การมอบอุปกรณ์การสอนครั้งนี้เพื่อ นาไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ อันนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และแก้ไขปัญหาจากองค์กรเอกชนสู่กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร โดยดาเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ มร.ลป. จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรขอรับกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ : รับรู้ เรียนรู้ และเข้ำใจ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี
การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจาสถาบัน ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ ที่ดี
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย เป็นที่ยอมรับว่าได้ดาเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร กลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์สั งคมศาสตร์ และผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร รองประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๗๖ คน

ครอบครัว “นุเสน” ขอขอบคุณ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
พร้อมด้วยผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พงศธร
คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ อาจารย์อัจฉริยา
ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสั มพั นธ์. ผศ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ ช่ ว ยอธิ การบดี ด้ านสารสนเทศวิ ช าการและพลั ง งาน คณาจารย์
และเจ้ าหน้ าที่ ร่วมเป็ นเจ้ าภาพสวดพระอภิ ธรรม อาจารย์เสน่ห์ นุเสน
อาจารย์ อาวุ โสประจ าภาควิ ชาหลั กสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าแพ่ง ตาบลช้างม่อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธี
ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ฌาปนสถาน วัดป่าแพ่ง ตาบลช้างม่อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ครอบครัว “นุเสน” ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางอย่างยิ่ง และขออานาจ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ มีความสุขความเจริญตลอดไป
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ฉบับที่ ๑๘ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๔ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

หน้ำ ๑๕

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร
"กำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำนักศึกษำแบบองค์รวม"

เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.สมชั ย โกศล รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ พร้ อ มด้ ว ย ผศ.ปริ ต ต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ ายกิจ การนั กศึกษาและกิจ การสภามหาวิทยาลั ย อจารย์ ดร.ณัฐ วุฒิ ปัญญา รองคณบดีคณะวิทยาการ
อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม หัวหน้างานกิจการนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ และนางสาวศิริขวัญ วาวแวว เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป ชานาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม"
จัดโดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
การจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อรับฟังนโยบายเรื่ อง "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐"
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ศ.สั ม พั น ธ์ ฤทธิ เ ดช เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และการรั บ ฟั ง การบรรยาย
เรื่อง "การพัฒนานิสิตนั กศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา และแนวทางการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นานิสิ ต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) " โดยนายบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ์ ัอ
ผู านวยการสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
นอกจากนี้ภายในงาน ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษา
แบบองค์รวม ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอล์ ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อาเภอลาลูกา จังหวัดปทุมธานี

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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หน้ำ ๖๑

มร.ลป. จัดอบรม “รู้เท่ำทันหมอกควันพิษ ฝ่ำวิกฤต PM ๒.๕”
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด อบรม “รู้เท่าทันหมอกควันพิษ
ฝ่าวิกฤต PM ๒.๕” ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร
โรจน์ หิ รั ญ เมื่อวัน ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในการนี้อาจารยณรงค์
คชภั ก ดี รองผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา กล่ า วรายงาน
ต่อท่านประธานในพิธี

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการทาหน้ากากกันฝุ่น วิธีการเ ลือกใช้หน้ากากกันฝุ่น
การทดสอบการแนบชิ ด ของหน้ า กากกั บ ใบหน้ า การจั ด ท าเครื่ อ งฟอกอากาศต้ น ทุ น ต่ า และการจั ด ท าห้ อ งปลอดฝุ่ น
มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า ๑๕๐ คน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดกำรประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ดำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี จัดการประชุม
เพื่อรับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติการสังเกตการณ์ การทางานในสนามการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ระดั บ
ประถมศึกษาชั้น ปีที่ ๖ และระดับมัธ ยมศึกษาชั้น ปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปางได้ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดลาปางและจังหวัดแพร่ ระหว่าง
วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑๘ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๔ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

หน้ำ ๗๑

มร.ลป. ร่วมรณรงค์ลดควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำดโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันุใหม่
ธ์ ๒๐๑๙

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการระบาดของโรคปอดอั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้ดาเนินการมอบเจลล้างมือให้กับทุกหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมรณรงค์และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว
ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่และนักศึกษาสามารถติดต่อรับหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือได้ที่ห้ องพยาบาล
อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมำชิกจิตอำสำพระรำชทำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกิจกรรมจิตอำสำภำรกิจโครงกำร
รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหำไฟป่ำและหมอกควันจังหวัดลำปำง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่ อ วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ จิ ต อาสาพระราชทานมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏลาปาง พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภารกิจโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลาปาง ประจาปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลาปาง

