
 

 

 

 

             
 
      
            :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                                             (การประชุมอาจารย์ วันที่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

แผนงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๕๖ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้ด าเนินการจัดการปฐมนิเทศ  ดังนี้ 

  ประเภทรับตรง (โควตา) จ านวน  ๖๙๗ คน         ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จ านวน  ๑,๕๘๒ คน 
     (วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)     (วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพ่ือให้
นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย 
อาทิเช่น อาคารสถานที่ หลักสูตรการเรียนการสอน ผู้บริหาร การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตจิต
อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข 
 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
“จากอดีต สู่ปัจจุบัน ด้วยความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” 

 

ด้วยวันที่  ๙ มิถุนายน ของทุกปี  ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูล าปาง สถาบันราชภัฎล าปาง และเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะและ  
สร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถออกสู่ท้องถิ่น สร้าง   
ความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคม ด้วยความวิริยะอุตสาหะของคณาจารย์ พนักงาน
ลูกจ้าง และนักศึกษาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม     
จุดเทียนร าลึกถึงท่าอาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ ซึ่งเป็นครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 
และอธิการบดีคนแรก และร าลึกถึงคุณความดีของคณาจารย์ผู้ประสิทธิ
ประสาทวิชา ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน ๒,๑๔๐ คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

โดย งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดล าปาง โรงพยาบาลล าปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 
เพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ และเพ่ือเป็นการท าบุญร่วมกัน  
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมบั วตอง โดยผู้บริจาคประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

โครงการการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา   
(หลังอาคารอาลัมพาง) ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาค 
กศ.บป. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในระหว่างคณะ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ
การเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย และเพ่ือให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านกีฬา กองเชียร์ และ
รวมถึงการจัดการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ดังนี้ กีฬา
ฟุตบอล ๑๑ คน, กีฬาเปตองทีม ๓ คน ชาย/หญิง, กีฬาแชร์บอล 
และกีฬาพ้ืนบ้าน 

พิธีไหว้ครู ประจ าปี ๒๕๕๖ 
“นพน้อมวันทา  บูชาครู” 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา   
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาร าลึกถึง                                           

ความเหนื่อยยากของการเป็นครูผู้ประสิทธิ ประสาทวิชา อบรม สั่งสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดี ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะ
น าไปประกอบอาชีพ และพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งเป็นกิจกรรม  ที่ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ตัวแทนนักศึกษาที่ถือพานทุกชั้นปี ทุก
ชั้นเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และรู้หน้าที่ รู้จักใช้สิทธิของตนเองในการเลือกตั้ง 
โดยได้เริ่มรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และท าการเลือกตั้งในวันที่ ๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น  

 
   

 

มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๔,๘๓๒ คน 
แยกเป็น   - บัตรดี จ านวน  ๓,๘๔๙  บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๖ 

- บัตรเสีย จ านวน ๔๒๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙ 
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน ๕๖๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๕ 

โดยผลการเลือกตั้งจากการลงคะแนนเสียงของนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ ดังนี้ 
- หมายเลข ๑ นางสาวนุชจีรา  มูลใจยา ได้คะแนน ๒,๐๕๙ คะแนน 
- หมายเลข ๒ นายจิราวัฒน์  ต๊ะมาสี ได้คะแนน ๘๒๙ คะแนน 
- หมายเลข ๓ นายณฐโชค  เกิดแหลมทอง ได้คะแนน ๙๖๑ คะแนน 

ซึ่งจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ นางสาวนุชจีรา  มูลใจยา ได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๖ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง
ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้เผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน       
ยาเสพติด โดยการบรรยายพิเศษ “ค าสารภาพ (บาป) ของชายชรา” วิทยากรโดย คุณปรีชา พรหมมณี (จากรายการคนค้น
คน) จัดขึ้น ๒ รอบ ดังนี้ 

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑)  
  โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจากคุณมงคล  สุกใส ปลัดจังหวัดล าปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และในภาคบ่าย ได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นประธานในพิธีเปิด 

 วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ หอประชุมใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- ภาคเช้า นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ทุกคณะ  โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ล าปาง เป็นประธานในพิธีเปิด 
- ภาคบ่าย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ทุกคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นประธานในพิธีเปิด 
   

 



 

 

 

  
  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบัวตอง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การ
บริหารนักศึกษา (อนศ.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับผู้น านักศึกษา ประปีการศึกษา 
๒๕๕๖ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย คือ คณะกรรมการสภานักศึกษา, 
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) และสโมสรนักศึกษา
ทั้ง ๖ คณะ  

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่  
และกีฬาพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรม 

      กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการ “กีฬาน้องใหม่  
และกีฬาพ้ืนบ้าน เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายเพ่ือให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา สร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา ตลอดจนถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างคณะ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา (หลังอาคาร   
อาลัมพาง) โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยให้แต่ละคณะจัดการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาพ้ืนบ้าน ดังนี้ เรือบก,    
วิ่งกระสอบ, ตีกอล์ฟบก, วิ่งผลัด, ซุปเปอร์แมน, กินวิบาก, วิ่ง ๙ ขา และเชียร์ลีดเดอร์ 

โครงการราชภัฏใส่ใจสุขภาพ ลดพุง ลดน้ าหนัก ลดโรค 

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการ “ราชภัฏใส่ใจสุขภาพ ลดพุง 
ลดน้ าหนัก ลดโรค” เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใส่ใจสุขภาพ          
มีร่างกายที่แข็งแรง ดูแลควบคุมน้ าหนัก ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งได้รับ
ความรู้ในการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี โดยจัดกิจกรรมการเต้น     
แอโรบิค ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และยังได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ 
“ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้น านักศึกษา (ภาค กศ.บป.) 

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา (ภาค กศ.บป.) ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้น านักศึกษา (ภาค กศ.บป.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าวิสัยทัศน์และแนวคิดต่าง ๆ ที่ทันสมัย ประสบการณ์
ในด้าน ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารนักศึกษา (ภาค กศ.บป.) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหาร
จัดการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ คณะกรรมการองค์การบริหาร
นักศึกษา (ภาค กศ.บป.)  

โครงการราชภัฏสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

กองพัฒนานักศึกษาได้ก าหนดจัดโครงการราชภัฏสร้างวินัย ขับขี่
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด
ล าปาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย 
เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้านการจราจร และเพ่ือควบคุม
วินัยจราจร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดล าปางต่อไป  
 ซึ่งก าหนดการในภาคเช้า เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน 
กฏจราจร ในหัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย ถูกกฎ” ภาคบ่าย การอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับความคิด สร้างจิตส านึก ใส่ใจวินัยจราจร”   
และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจราจร ทั้ งนี้  ตลอดงานมีการจัด
นิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุทางจราจร และการบริการ
ตรวจเช็ครถ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา 
ภาวะผู้น านักศึกษาภาค ปกติ 

 

    กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษาภาค ปกติ เมื่อวันที่ ๑๐ – 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ไร่หญ้ารีสอร์ท อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้น านักศึกษาให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม และเพ่ือ
ส่งเสริมให้นั กศึกษาเกิดทักษะในการท างานเป็นทีม และ
เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้น า 

วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดงานข่วงวัฒนธรรม     
เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสามสอ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยในภาคเช้าได้มีพิธี
ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ และใน
ภาคค่ า    มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีอธิการบดีเป็น
ประธาน  

 

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร     
เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถที่หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดล าปาง อ าเภอเกาะคา 
โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธี 



 

   

โครงการการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง Rajabhat University Music Contest 
 

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 
Rajabhat University Music Contest โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ รอบ
คัดเลือก   วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา และ
รอบตัดสิน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีวงดนตรีเข้าร่วมประกวดทั้งหมด จ านวน ๑๓ วง และ  
วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๗ วง ดังนี้ 

๑. วง Monkey Head  ๕. วงคิงโฟม 
๒. วงข้าวแต๋นป้าบิน  ๖. วง LPRU Acoustic 
๓. วง Good View  ๗. วงมหาดไทย 
๔. วง Trio 
 
 
 

   สรุปผลการประกวด - รางวัลชนะเลิศ คือ วงมหาดไทย 
      - รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ คือ วง LPRU Acoustic 
     - รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ คือ วง Trio 

- รางวัลชมเชย ๑  คือ วงข้าวแต๋นป้าบิน 
- รางวัลชมเชย ๒  คือ วง Good View 

 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) ได้ด าเนินการโครงการ “พัฒนาศักยภาพการท างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)” การศึกษาดูงาน     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
การด าเนินงานการปฏิบัติงานกองทุน ฯ เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงงานกองทุน ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วตรงตามระเบียบปฏิบัติของงานกองทุน ฯ  

 น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
พิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จ านวน ๒ ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๓ ท่าน 

 



 

  
โครงกาส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา 

: งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมกีฬา
เพ่ือสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ๒๖ สถาบัน เขตภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
และสอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยก าหนดจัดแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา
เทศบาล ๗ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทชายคู่ จ านวน ๑๐ ทีม, ประเภทหญิงคู่ จ านวน ๑๐ ทีม และ
ประเภทคู่ผสม จ านวน ๘ ทีม  

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
“เตรียมความพร้อมบัณฑิต สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา       
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ส าหรับผู้เรียนหลักสูตร ๔ ปี ที่จบ ๓ ปีครึ่ง       
ทุกสาขาวิชา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ใกล้จะ
ส าเร็จการศึกษา ให้ได้รับความรู้เรื่องการเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพ 
รวมทั้ งเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจที่ ได้ เรียนจบเป็นบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

 
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์” การให้

ความรู้เรื่อง “ภาวะตลาดแรงงาน และอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ต าแหน่งงานว่าง เทคนิคการสมัครงาน สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้งาน 
กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ” การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ “การประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง
และลูกจ้าง ” การครองตน ครองคน ครองงาน ตลอดจนมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัว
ประกอบอาชีพ, ต าแหน่งงานว่าง, การสมัครงาน และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน 
 



 

  

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 
“การอบรมแกนน านักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” 

: งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ “การอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษ กฎหมายและ
บทลงโทษ เพ่ือเป็นการสร้างแกนน านักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเครือข่ายและเป็นแนวร่วมในการต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ), สภานักศึกษา, ตัวแทนสโมสรนักศึกษา ๖ คณะ, 
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยก าหนดจัดโครงการในวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ าเภอหางดง และโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่)   
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไป และขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 

 การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
          วันศุกร์ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  อ าเภอลอง, อ าเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่ 
  ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ “มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ 
กยศ. : การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)” ขึ้น โดยการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอลอง อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการพิจารณากองทุนฯ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๑๐ ท่าน เพ่ือเป็นการตรวจเยี่ยมสถานภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาและเพ่ือเป็นการสอบ
ทานข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษาและรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอ่ืน ทั้งนี้ยังได้มี   
การติดตามผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ว่ามีการช าระหนี้คืนกองทุนฯ หรือไม่ เพ่ือให้กองทุนฯ ได้มีเงินทุนหมุนเวียน
ให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเงินเรียนและมีอนาคตทางการศึกษาต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป การด าเนินการ เวลา สถานที่ 

๒๘ – ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๕๖ 

ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  (ส าหรับผู้กู้ยืม
เงินทุกประเภท) ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ 
 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ภาคเช้าเวลา  
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ภาคบ่ายเวลา  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   

 
หอประชุมจันทน์ผา   
มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ล าปาง 
 
 

๒๘ ต.ค. ๕๖  ภาคเช้า คณะมนุษยศาสตร์ฯ   ชัน้ปทีี่  ๑  และ  ๒ 

๒๘ ต.ค. ๕๖  ภาคบ่าย คณะคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปทีี่  ๓,๔,๕ 

๒๙ ต.ค. ๕๖  ภาคเช้า คณะวิทยาการจัดการ  ชัน้ปีที่ ๑  และ  ๒ 

๒๙ ต.ค. ๕๖  ภาคบ่าย 
คณะวิทยาการจัดการ ชัน้ปีที่ ๓, ๔   

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกชั้นป ี
๓๐ ต.ค. ๕๖  ภาคเช้า คณะครุศาสตร์  ชัน้ปีที่ ๑,๒,๓ 

๓๐ ต.ค. ๕๖  ภาคบ่าย 
คณะครุศาสตร์ ชัน้ปีที่ ๔,๕  

 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ทุกชั้นปี 
๓๑ ต.ค.  ๕๖  ภาคเช้า คณะวิทยาศาสตร์  ชัน้ปทีี่  ๑  และ  ๓ 

๓๑ ต.ค.  ๕๖  ภาคบ่าย คณะวิทยาศาสตร์  ชัน้ปทีี่  ๒,๔,๕ 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.snk.lpru.ac.th 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 การส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ  ส าหรับผู้กู้ทุกประเภท ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  ได้ก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินทุกประเภท (ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ รายเก่าต่อเนื่องจาก
สถาบันอ่ืน  และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ส่งเอกสารแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินฯ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  
๒๕๕๖ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง”  
 : งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” กองพัฒนานักศึกษา ได้ก าหนดจัดโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น และ
ตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบของการทุจริตคอรัปชั่น  และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต           
ความพอเพียง และการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สภานักศึกษา, 
องค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ), สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จากทุกคณะ โดยก าหนดจัดโครงการวันพุธที่    
๖ และวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ้ายค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏล าปาง และการเดินรณรงค์จากห้าแยกข่วงนคร เทศบาลนครล าปาง – ศาลากลางเก่า  
 



ขอความร่วมมือการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

ขอเชิญชวนอาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี  
สมัครเข้าร่วมวงดนตรีเพื่อเป็นสมาชิกวงดนตรี วงป่าเหียง Band  

สามารถสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง 
 

 

ขอความร่วมมือมายังอาจารย์ทุกท่าน ได้ย้ าเตือนแก่นักศึกษา 
ถึงแนวปฏิบัติการขับขี่  รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัย ต้องสวมใส่    
หมวกนิรภัย ทุกครั้ง เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ภายใน
มหาวิทยาลัย  

 

    
 

ขอความร่วมมือมายังอาจารย์ทุกท่านช่วยกวดขันและดูแลเอาใจใส่ รวมไปถึงควบคุมดูแล      
ด้านการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 

ขอเชิญชวนอาจารย์ที่มีความสนใจในการเต้นลีลาศ 
เข้าร่วมชมรมลีลาศ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง 

 
 


