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ปีที่ 38 ฉบับที่ 2020 ประจาวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม
2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์ภาษา จัดปฐมนิเทศแก่อาจารย์ผู้ควบคุมและนักศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปอบรมต่างประเทศตามโครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่สากลประจาปีงบประมาณ2561

ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดปฐมนิเทศแก่อ าจารย์ผู้ควบคุม
และนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปอบรมต่างประเทศ
ตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจาปีงบประมาณ
2561
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08 . 30 –12 . 00 น .
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น
2 อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
กาหนดการ
เวลา

กิจกรรม

- ลงทะเบียน
- กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง
09.30 – 09.45 น.
หัวหน้าศูนย์ภาษา
- กล่าวให้โอวาทแก่ อาจารย์ผู้ควบคุม และนักศึกษา
09.45 - 10.00น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
. เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- แนะนาอาจารย์ผู้ควบคุมและนักศึกษา
10.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยตัวแทนนักศึกษา
ที่ได้รับทุนรุ่น 2560
- พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 น.
- ปิดการปฐมนิเทศ
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

“พัฒนาทักษะด้านการวิจ”ัยหัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ
(เชิจงัยคุณภาพ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้าน
การวิจัย ”หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงคุณภาพ ) ในวันที่ 24 พฤษภาคม
2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสน เทศ (อาคาร 20) สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
เวลา

กิจกรรม

08.00 – 08.30น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การบรรยาย หลักการสร้างเครื่องการวิจัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การบรรยาย หลักการสร้างเครื่องการวิจัย (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
บรรยาย การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
บรรยาย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ
(ต่จอัย)

08.30 – 09.0น.

08.30 - 09.30 น.

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอด
กฎหมายจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาภาคหนึ่ง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดกฎหมายจาก
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง
สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชานิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4280-8000 ต่อ 43107
หรือ 06-2105-5538

09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30- 14.45 น.
15.15 – 16.30 น.

ขอให้ชุดปฏิบัติงาน กศ .พ. ทั้งชุด 1, 2 ส่งใบเบิก กศ .พ.
ส่งภายในวันที่
25 พฤษภาคม
2561
ณ งานบริหารงานบุคคลชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์อยู่เวร : ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง
เจ้าหน้าที่อยู่เวร 1. นายประสิทธิ์ฏิชัย ชัยยันต์2.นายปณิธาน ศรีบุญเรือง
3.นายรังสี ศศิสุวรรณพงศ์
4.นายสงกรานต์ รสหามแห
5.นายประทวน เนตรแสงศรี6.นายอนุสรณ์ พรหมมาศ
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายเทอดศักดิ์
ฉันทะพจน์
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

2
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภาย นอก ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561
เป็นผลให้ก ารดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ต้องสิ้นสุดล ง
ก่อนที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่
28 สิงหาคม 2562
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภ าวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังนี้
คุณสมบัติ ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
- เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ
- มีความรู้เข้าใจระบบ ธรรมชาติ และศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ไม่เป็นคณาจารย์ประจา
ข้าราชการพลเรือน
และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ให้คณาจา รย์ประจาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสภาวิชา การ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ตามมาตรา
20 ( 3 )
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ .ศ. 2547 ตามใบเสนอชื่อ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานธุรการและสารบรรณ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
โดยผู้ที่ เสนอชื่อ
จะต้องเสนอชื่อด้ วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะนารายชื่อบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้ง จานวน 1 คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงานสาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น
9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ( อาคาร 19 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 คณะวิทยาการ จัดการ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ ”สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
( ศูนย์ขอนแก่น )
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

คณะวิทยาการจัดการ จั“โครงการพั
ด
ฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในอาชี”สพาหรับนักศึกษาภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ ”สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 2 –
3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
หมายเหตุ : นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 3 จานวน 470 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น
เวลา

กิจกรรม

08.00 – 08.3น.

ลงทะเบียน

08.30 –09.00 น.

พิธีเปิดโครงการฯ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

09.00 – 10.30น.

บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ”
วิทยากร 1. อาจารย์มัสยา ราชวงษ์ อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. อาจารย์ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ: ด้านการสื่อสาร/การฟัง
/การสนทนา
วิทยากร 1. อาจารย์มัสยา ราชวงษ์
2. อาจารย์ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์

12.00 – 13.00น.

13.00–14.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
: การเขียนใบสมัครงาน
/คาศัพท์ทางธุรกิจ
วิทยากร 1. อาจารย์มัสยา ราชวงษ์
2. อาจารย์ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์

14.30– 14.4น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00น.

กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ : การเขียนใบสมัคร
งาน/คาศัพท์ทางธุรกิจ(ต่อ)

16.00 น.

สรุปการอบรมและปิดโครงการ
รุ่นที่ 2 ส.2 มิถุนายน 2561
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
รุ่นที่ 3 อา.3 มิถุนายน 2561
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ การตลาด

3
ขอให้ “ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 2”
มาปฏิบัติงานในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561
 ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบั
ณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดกฎหมายจาก
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ 71
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 8
กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชา
นิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4280- 8000 ต่อ 43107
หรือ 06-2105-5538

