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คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
กับ ๒ บริษัทใหญ่ทำงวิศวกรรม
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปางกั บบริ ษั ท แอพพลิ แคด จ ากั ด(มหาชน)
และบริ ษั ท ออโต ไดแด็ กติ ก จ ากั ด ณ คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
การลงนามในครั้งนี้ เพื่อดาเนินการความร่วมมือทางวิชาการ
ตลอดส่ ง เสริ ม หารจั ด การการเรี ย นการสอน และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพร่วมกัน

อธิกำรบดี มร.ลำปำง ร่วมประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ครั้งที่ ๒(๑๕๒)/๒๕๖๓
ณ อำคำรรัชมังคลำภิเษก ๒ กระทรวงศึกษำธิกำร
รศ.ดร.กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ร่ ว มประชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒(๑๕๒)/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องราชภัฏ ๑ ชั้น ๕ อาคาร
รัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
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อธิกำรบดี มร.ลป. ร่วมแสดงควำมยินดีกับนักศึกษำผู้คว้ำถ้วยรำงวัลรองชนะเลิศ
กำรแข่งขัน “North pre-University Go Tournament ๒๐๒๐”
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรัตน์
ชั ยสงคราม นั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ ๒ สาขาวิ ช าวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทมือใหม่
และนางสาวอัฏฐารส แสนปินตา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ ผู้ ได้รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศ อั นดั บ ๒
ประเภทหญิ งเดี่ ยว ในการแข่ งขั น “North pre-University Go
Tournament ๒๐๒๐” เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยทีอาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ผู้ควบคุมทีมการแข่งขัน
หมากล้อมในครั้งนี้

กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
จัดโครงกำรอำสำบำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม บัณฑิตจิตอำสำ

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมด้วยบุคลาการ และนักศึกษา
ร่วมจัดโครงการอาสาบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตจิตอาสา ร่วมกับประชาชนบ้านดง มทบ.๓๒ เจ้าหน้าที่
อุทยานฯถ้าผาไท เจ้าหน้าที่ ป้องกันรักษาป่า ทีมงาน We love The King นครลาปาง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การจั ด กิจ กรรมอาสาบ าเพ็ ญ ประโยชน์ และรัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม บั ณฑิ ต จิต อาสาดั ง กล่ า ว ได้ส ร้า งฝายชะลอน้ า
ณ ห้วยเป้อ บ้านดง หมู่ ๕ ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน ๔ ลูก ได้รับความสนใจจากนักศึกษา
และประชาชนกว่า ๑๕๐ คน
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มร.ลป. ร่วมกับสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
หลักสูตร "กำรรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผศ.ดร.ปริเยศ สิ ทธิสรวง
รองอธิก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ร่ ว มกล่ า ว
ต้อนรับในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ณ หอประชุมจันทน์ ผ า
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนางสาวจิ น ดา
มหัทธนวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และอานาจที่สาคัญของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการป้องกันดูแลเงิน
แผ่นดินและทรัพย์สิน ของรัฐ และเข้าใจแนวทางการมีส่ วนร่วมในการดู แลรักษาเงินแผ่ นดินและทรัพย์สิ นของรัฐให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายให้ความรู้ โดยได้รับความ
สนใจจากนักศึกษากว่า ๓๐๐ คน

มร.ลป. ร่วมโครงกำรจิตอำสำพัฒนำ กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำลำน้ำวัง
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ ผศ.ดร.ปริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง
รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ หาร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง ผศ.ปริ ตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนั กศึกษาและสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาล าน้ าวั ง เนื่ องในวั นที่ ระลึกพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล้ านภาลั ย
ณ บริ เวณหน้าอาคารมิวเซียมลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง โดยมี
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
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กองพัฒนำนักศึกษำจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะควำมรู้
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำ
รองศาสตราจารย์ ส มชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ให้ เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กิจกรรมดังกล่าวด้วยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษ าและงานประกันคุณภาพ
๖ คณะ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา เพื่อเกิดการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการ
คุณภาพ PDCA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับนานาชาติ The ๒ nd ICRU International Conference on
World Sustainable Development (WSD ๒๐๒๐)

ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ณรงค์ คชภัคดี รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานประชุม
ระดับ นานาชาติ The ๒ nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD ๒๐๒๐)
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมวิช าการดังกล่ าวนี้ เป็ น ความร่ วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครนวรรค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัยและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจาก
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าร่ วมด้วย ได้แก่
The National Pingtung University, Taiwan แ ล ะ Cotabato Foundation College of Science and Technology,
Philippines
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ขอแสดงควำมยินดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรดังนี้
- อาจารย์ ศิร ญา จนาศักดิ์ ได้รั บ การแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ แต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
- อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำกำลังคนและเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรขับเคลื่อนพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือและมหำวิทยำลัยในภำคเหนือครั้งที่ ๒
ผศ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศ
วิชาการและพลังงาน พร้อมด้วย ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกิจกรรมการพัฒนากาลังคนและเสริมสร้าง
ศั กยภาพการขั บเคลื่ อนพั ฒ นาอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ ภ าคเหนื อ
และมหาวิ ทยาลั ยในภาคเหนื อครั้ งที่ ๒ ระหว่ างวั นที่ ๑๘ - ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ ความรู้และเปิดโลกทัศน์
เกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินงาน และการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และสถาบันการศึกษา ๑๔ มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วม
กิจกรรม
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมกิจกรรม Focus Group
โครงกำรคลินิก ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายปรีชา ไชยโย ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อานวยการกองกลาง
และนายจีรศักดิ์ ประทานสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม Focus
Group เพื่ อวิ เคราะห์ และพัฒนาองค์ กรตามกรอบการประเมิ น (ครั้ งที่ ๒)
โครงการคลินิกให้คาปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส
แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓, บทบาทของผู้บริหาร
และ ADMIN กับการขับเคลื่อนและกากับติดตามเครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT และตัวชี้วัดที่ ๑ - ๘ โดยนางสาว
ชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สานักงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช.

มร.ลป. ร่วมกับสำนักงำนเกษตรจังหวัดลำปำง และสำธำรณสุขจังหวัดลำปำง จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“สุขำภิบำลตลำด..... เพือ่ ยกระดับสินค้ำเกษตร และสินค้ำแปรรูปทำงกำรเกษตร”
ผศ.ดร.นั นทิ นา ด ารงวั ฒนกู ล คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มร.ลป.
ร่ ว มกั บ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ล าปาง และสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ล าปาง
จัดกิจกรรมโครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
“การบู รณาการพั นธกิ จสั มพั นธ์ เพื่ อแก้ ปั ญหาความยากจนของประชาชน
ในท้องถิ่น” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขาภิบาลตลาด.. เพื่อยกระดับสินค้ า
เกษตร และสินค้าแปรรูปทางการเกษตร” ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
การจั ดกิ จกรรมในครั้ งนี้ ได้ รั บเกียรติ จากนายอรรนพ เสริ มสุ ข นั กวิ ชาการสาธารณสุ ข ช านาญการ บรรยายในเรื่ อง
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลั กษณะของตลาด ๒๕๕๑ และตลาดสดน่าซื้อ และเภสั ชกรหญิงนรัถภร สายคาฟู เภสั ชกร ปฏิบัติการ
จากสานั กงานสาธารณะสุ ขจังหวัดล าปาง บรรยายในหั วข้อเรื่อง การเฝ้าระวังสารปนเปื้ อนในอาหารสด โดยได้รับความสนใจ
จากเกษตรกร ผู้ ประกอบการร้ านค้าในตลาดเกษตรกร ต าบลชมพู อาเภอเมือง จั งหวัดลาปาง ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา
เข้าร่วมการอบรมกว่า ๒๐๐ คน
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อาจารย์ปราการ ใจดี รองผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางโสมลักษณ์ กูลพรม นักวิชาการศึกษา
(ดนตรี ) และนั กศึ กษาชมรมฮี ตฮอยคนเมื อง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง
ร่วมแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม ในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้ งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ (IACE ๒๐๒๐ The ๓rd International
Academic & Cultural Exchange) ณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี จั งหวั ด
ลพบุรี
ในการนี้ ค ณะนั กแสดง ได้ น าชุ ดการแสดงชื่ อ ว่ า "ฟ้ อ นสะหรี เขลางค์ ล้ า นนา" ในการแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม
ซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งเมืองเขลางค์นคร หรือนครลาปาง
ในดิ นแดนล้ านนา การฟ้ อนสะหรี เขลางค์ ล้ านนานั้ น ได้ น าท่ วงท่ านาฏยลี ลาการฟ้ อนแบบพื้ นบ้ านล้ านนามาประยุ กต์
ดนตรีที่ใช้ได้ประพันธ์บทเพลงขึ้นมาใหม่ โดยใช้เค้าโคลงทานองเพลงพื้นบ้านดั้งเดิมของลาปางและภาคเหนือ คือ ทานองเพลง
ปุ๋มเป้ง เพลงเก๊าห้า เพลงมวย และได้นาเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วย สะล้อ ซึง กลองปูจา กลองเต่งถิ้ง ตะหลดปด
มาบรรเลงร่ ว มกั น กั บ ดนตรี ส ากลตะวั น ตกประพั นธ์ บทเพลงและเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน โดยอาจารย์ ปราการ ใจดี
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โดยนางโสมลักษณ์ กูลพรม นักวิชาการศึกษา (ดนตรี)
พร้อมกันนี้ได้ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจาปี ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มร.ลป. จัดโครงกำรช่อแก้ววรรณศิลป์
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการจัดโครงการช่อแก้ววรรณศิลป์
เสวนาวิ ช าการในหั ว ข้ อ "การสอนวรรณคดี ไ ทยในศตวรรษที่ ๒๑"
และ "แนวทางการวิจารณ์ละครโทรทัศน์ไทย" เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร ๕๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ ภ าดา อดี ต คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นนักวิชาการและนักวิจารณ์ระดับชาติ ผู้ได้รับรางวัล
บทวิ จ ารณ์ ว รรณกรรมจากกองทุ น และหม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ กรรมการรางวั ล ซี ไ รต์ เป็ น วิ ท ยากร
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ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประธาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวนกว่า ๑๐๐ คน

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ "การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑" มีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลาย
ประเด็น อาทิ ปัญหาในการสอนภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีที่ครูภาษาไทยต้องรู้ ศัพท์สาคัญทางวรรณคดี หัวใจสาคัญ
ของการเรียนรู้วรรณคดี ตัวบทกับการสอนวรรณคดี ส่วนหัวข้อ"แนวทางการวิจารณ์ละครโ ทรทัศน์" วิทยากร ได้นาเสนอ
ความรู้ที่น่าสนใจ เช่น กระแสละครโทรทัศน์กับกลุ่มผู้ชม การเลือกสรรประเด็นมาวิจารณ์ ภาพสะท้อนสังคมไทยร่วมสมัย
ในละคนโทรทัศน์ เป็นต้น

กพน. มร.ลำปำง จัดโครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สำหรับนักศึกษำ "กำรบริหำรโครงกำรโดยใช้กระบวนกำรคุณภำพ (PDCA)"
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองพัฒนานักศึกษา สานักงาน
อธิการบดี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการ
คุณภาพ (PDCA)" ให้กับสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ และตัวแทนชมรมหรือ
ชุมนุม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยทีมวิทยากรจากงานประกัน
คุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เขียนโครงการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร ตลอดจนกาหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม และการวัดผลความสาเร็จของโครงการนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษากว่า ๑๐๐ คน ณ หอประชุมจันทน์
ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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กองพัฒนำนักศึกษำ มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ Big Cleaning Day ทัณฑสถำนบำบัดพิเศษลำปำง

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมาชิกจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พร้ อมด้ วยเจ้ าหน้ าที่ และนั กศึ กษา ร่ วมกิ จกรรมจิ ตอาสาพั ฒนา
Big Cleaning Day ทั ณ ฑสถานบ าบั ด พิ เ ศษล าปาง ณ บริ เ วณลานหน้ า
ศูนย์ เตรี ยมความพร้ อมก่ อนปล่ อย (เรื อนจ าโครงสร้างเบา) ทั ณฑสถานบ าบั ดพิ เศษล าปาง ต าบลปงยางคก อาเภอห้ างฉั ตร
จังหวัดลาปาง

ข่ำวฝำกประชำสัมพันธ์
แจ้งจำกงำนคลัง กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
ขอให้ บุ คลากรยื่ นแบบเสดงรายการการเสี ยภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา ประจาปีภาษี ๒๕๖๒ โดยใช้เอกสารหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่ได้จ่ายที่ได้รับจากงานคลังประกอบด้วย ภงด.๑ ก
และ ภงด.๑ ก พิเศษ สาหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านใดได้รับ
เอกสารทั้ง ๒ ฉบับ ให้นาจานวนเงินรวมกันยื่นแสดงรายการภาษี
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ในการนี้สานักงานสรรพกรพื้นที่ลาปาง จะมาให้บริการ
รับแบบแสดงรายการภาษี ภงด.๙๐ ภงด.๙๑ ประจ าปีภาษี ๒๕๖๒ ในวั นที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ขอให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นแบบแสดงภาษีเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
๑. หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย ภงด.๑ ก และ ภงด.๑ ก พิเศษ
๒. เอกสาร กบข., กสจ., หรือ กสล.
๓. เอกสารประกอบการลดหย่อน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบุตร บิดา มารดาของผู้เสียภาษี ใบเสร็จรับเงินประกัน
ชีวิตหรือหนังสือรับรอง ในกรณีบริจาคเตรียมใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จ และเอกสารประกอบการลดหย่อนอื่น ๆ
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

