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คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์”
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
(ศูนย์ขอนแก่น)

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ ”สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
( ศูนย์ขอนแก่น )
ใน วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอ มพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
กาหนดการ
เวลา

กิจกรรม

08.00 – 08.30น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00น.

09.00 – 10.3น.

10.30 – 10.4น.
10.45 – 12.00น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30น.
14.30 – 14.45น.
14.45 – 16.00 น.
16.00 น.

พิธีเปิดโครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานการออกแบบด้านกราฟิก ”
วิทยากร 1. อาจารย์จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
(ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1)
อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. อาจารย์อรนงค์ บุเกตุ (ห้องปฏิบัติการคอมฯ 2)
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
3. อาจารย์ธนกร สายปัญญา (ห้องปฏิบัติการคอมฯ3)
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานการออกแบบด้านกราฟิก ”
(ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ หัวข้อ
“ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจ
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์”
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ หัวข้อ
“ การออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจ
ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์” (ต่อ)
สรุปโครงการและปิดการอบรม

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
เวลา

กิจกรรม

ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการฯ
08.30 –09.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ”
วิทยากร 1. อาจารย์มัสยา ราชวงษ์ อาจารย์สาขาวิชา
09.00 – 10.30 น. ภาษาอังกฤษ
2. อาจารย์ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ: ด้านการสื่อสาร/การฟัง
10.45 – 12.00 น.
/การสนทนา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
: การเขียนใบสมัครงาน
13.00–14.00น.
/คาศัพท์ทางธุรกิจ
14.30– 14.4น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ : การเขียนใบสมัคร
14.45 – 16.00 น.
งาน/คาศัพท์ทางธุรกิจ(ต่อ)
16.00 น.
สรุปการอบรมและปิดโครงการ
หมายเหตุ : นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 3 จานวน 470 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น
08.00 – 08.30 น.

รุ่นที่ 1 ส.2 มิถุนายน 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

รุ่นที่ 2 อา.3 มิถุนายน 2561
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ การตลาด

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ
อาจารย์อยู่เวร : ดร.สุธัชนุกูล นุ่นภูบาล
เจ้าหน้าที่อยู่เวร
1.นายสุทัศน์ ทองโชติ 2.นายอติชาต พวงกันยา 3.นายจักรภาณุ โกมาสถิตถ์ 4.นายกัมพล เกศสาลี 5.นายปราม นามวงษ์
6.นายณัฐพงษ์ เพ็ญพลกรัง
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายนภาพล พรมจักร์
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ
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งานบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เวลา
กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
09.00-09.20 น.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน
09.30-10.45 น.
โดย นายเรืองชัย จรุ งศิรวัตน์
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.20 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน (ต่อ)
14.20-14.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.35-16.30 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน (ต่อ)
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
เวลา
กิจกรรม
09.00-10.20 น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน
โดยนายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
10.20-10.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.35-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน(ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-14.45 น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน(ต่อ)
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน(ต่อ)
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
เวลา
กิจกรรม
บรรยาย เรื่อง การเขียนคู่มือในการปฏิบัติง าน
09.00-10.20 น.
โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
10.20-10.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.35-12.00 น. บรรยาย เรื่อง การเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-14.45 น. บรรยาย เรื่อง การเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง การเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน (ต่อ)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
เวลา
กิจกรรม
ฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน
09.00-10.20น.
โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
10.20-10.35น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.35-12.00น.
ฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-14.45น.
ฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
14.45-15.00น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00น. ฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร
16.00-16.30 น.
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561
เป็นผลให้ก ารดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ต้องสิ้นสุดล ง
ก่อนที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่
28 สิงหาคม 2562
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิ ชาการ 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
ขอให้ “ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 2”
มาปฏิบัติงานในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561
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- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
- เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ
- มีค วามรู้เข้าใจระบบ ธรรมชาติ และศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ไม่เป็นคณาจารย์ประจา
ข้าราชการพลเรือน
และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ให้คณาจารย์ประจาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสภาวิชา การ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ตามมาตรา
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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
จะต้องเสนอชื่อด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะนารายชื่อบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคั
ดเลือก
และแต่งตั้ง จานวน 1 คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561
เป็นผลให้ก ารดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ต้องสิ้นสุดล ง
ก่อนที่จะ ครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่
28 สิงหาคม 2562
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ .ศ. 2547 ข้อ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังนี้
คุณสมบัติ ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก มีคุณสมบัติดังนี้

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอด
ข้อควรปฏิ
บัติเมืก่อษากฎหมายแห่
ลิฟต์ค้าง ง
กฎหมายจากส
านักอบรมศึ
เนติบัณฑิตยสภาภาคหนึ่ง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

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

