ปีที่ 38 ฉบับที่ 2029 ประจาวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
Z

งานบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 8 มิถุนายน
2561 ณ ห้องประชุมชั้น
9
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
เวลา
กิจกรรม
09.00-10.20น. ฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน
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

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ครั้งที่ 5/2561
มหาวิทยาลัย กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ครั้งที่ 5 / 256 1 ใน วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 256 1
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม
8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอด
กฎหมายจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาภาคหนึ่ง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
 ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดกฎหมายจาก
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง
สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
0-4280-8000 ต่อ 43107 หรือ 06-2105-5538

งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติ การ
วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นและภาระงานเพื่อกาหนด
กรอบตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติ การวิเคราะห์

เหตุผลความจาเป็นและภาระงานเพื่อกาหนดกรอบตาแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กาหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา

กิจกรรม

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน
พิธเี ปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดกรอบตาแหน่ง ที่สูงขึ้น
ของบุคลากร สายสนับสนุน (ชานาญงาน ชานาญงานพิเศษ
ชานาญการชานาญการพิเศษ ฯลฯ
)
โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์ นโยบาย
และแผนเชี่ยวชาญ
พักรับประทานอาหารว่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดกรอบตาแหน่ง ที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตัวอย่างเขียนเหตุผลความจาเป็นในการวิเคราะห์
กรอบตาแหน่ง
พักรับประทานอาหารว่าง
ตัวอย่างเขียนเหตุผลความจาเป็นในการวิเคราะห์
กรอบตาแหน่ง (ต่อ)
2561
ลงทะเบียน
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อกาหนด
กรอบตาแหน่งฯ
พักรับประทานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อกาหนด
กรอบตาแหน่งฯ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อกาหนด
กรอบตาแหน่งฯ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อกาหนด
กรอบตาแหน่งฯ (ต่อ)
พิธีปิดการอบรม

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

วันที่ 12 มิถุนายน
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 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.
14.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

2
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระดมความคิดเห็น
ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะ
(ต่างประเทศ -เฉพาะพื้นที)่ บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมและพั ฒนามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่ )
บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ” ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน
2561 เวลา 08 . 30 - 16 . 30 น . ณ ห้องประชุมจามจุรี
โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย
กาหนดการ
เวลา

กิจกรรม

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
กล่าวรายงาน โดย .ดร
สัญชัย เกียรติทรงชัย
09.10 - 09.30น.
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กล่าวเปิดการประชุม โดยผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษเลย
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
09.30 - 10.30น. และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์เฉพาะ
(ต่างประเทศ -เฉพาะพื้นที)่ บัตรสีชมพูในพื้นที่พิเศษเลย
วิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงา นของมัคคุเทศก์เฉพาะ
10.30 - 12.00น. (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษ
เลย ทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
12.00 - 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมเชิงปฏิบัติร่วมจัดทาร่างหลักสูตร
13.00 - 16.00น. กระบวนการพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย
16.30 น.
ปิดการประชุม
หมายเหตุ : 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.15-10.30 น. และเวลา 14.15-14.30 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรม
ให้ความรู้โครงการวิจัย
เรื่อง “การประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ
ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
”
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้โครง การวิจัย
เรื่อง “การประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
”ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 06 . 00 - 16 . 30 น . ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.) บ้านวังน้าเย็น
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
กาหนดการ
เวลา
06.00 น.

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังน้าเย็น

08.30 - 09.0น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่
หน่วยงาน
เบอร์โทรภายใน
งานวิเทศสัมพันธ์
31703
งานน้าดื่ม
48126
ประธานสภาคณาจารย์
41109
สาขาวิชานาฏศิลป์
51159
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์
42112

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์อยู่เวร : ผศ.ครรชิต ทิพรส
เจ้าหน้าที่อยู่เวร 1.นายจัตุพร ดีสุทธิ 2.นายยุทธภูมิ ยาขามป้อม
3.นายทนงศักดิ์ สุวรรณชัย
4.นายวรวุฒิ คาภูอ่อน
5.นายยุทธพงษ์ คาภูอ่อน 6.นายณัฐดนัย มูลศิริ
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายนิยม บัวระภา
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

กิจกรรม
เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปยังศูนย์เรียนรู้การ
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

08.00 –08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดโดยผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

09.00 – 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัด
ทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(ก่อนการดาเนินงานวิจัย) ในหัวข้อ “ที่มาและความสาคัญ
ของงานวิจัยฯ”
อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัดทาง
ชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมันอาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย (ก่อนการ
ดาเนินงานวิจัย ) ในหัวข้อ “การตรวจสอบคุณภาพน้าทาง
กายภาพ ทางเคมี และจุ
ลินทรีย์ในแหล่งน้”า
อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัด
ทาง ชีวภาพ
ในเขตลุ่มน้าหมัน
อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
(ก่อนการดาเนินงานวิจัย ) ในหัวข้อ
“การใช้แมลงน้าเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้า”
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัด
ทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งน้า
14.00 – 15.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
การประเมินคุณภาพน้า
โดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย เกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทาง
กายภาพและทางเคมี
15.00 - 16.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
การประเมินคุณภาพน้า
โดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลยเกี่ยวกับผลการศึกษาแมลงน้าในลุ่มน้าหมัน
16.00 - 16.30น. ปิดการอบรม
16.30 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ช่วงเช้า เวลา 10.30 - 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ช่วงบ่าย เวลา 14.45 - 15.00 น.พักรับประทานอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

ขอให้ “ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 2”
มาปฏิบัติงานในวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561
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จากสานักอบรมศึกษาก ฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง
สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จน ถึง วันที่ 8 กันยายน
2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000
บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4280-8000 ต่อ 43107 หรือ 06-2105-5538

ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอด
กฎหมายจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาภาคหนึ่ง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดกฎหมาย

ลิฟต์ที่ได้มาตรฐานจะได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยมาก
ที่สุดโดยเฉพาะระบบนิรภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหากรณี
ลิฟต์ค้างไม่ว่าจะสาเหตุใดขอแนะนาข้อควรปฏิบัติดังนี้
1.เมื่อลิฟต์ค้างอย่าตกใจจนเกินเหตุควรตั้งสติให้ดีและไม่ต้องกังวลว่าจะขาด
อากาศหายใจเนื่องจากลิฟต์ได้ถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ
แม้ว่าพัดลมระบายอากาศจะไม่ทางาน
2.ให้กดปุ่มสัญญาณ EMERGENCY CALL ที่แผงปุ่มกดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากบุคลากรภายนอก
3.ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้ าที่ที่กาลังให้ความช่วยเหลือ เช่น มีผู้โดยสารกี่คน
มีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่และพยายามสังเกตชั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่ลิฟต์ค้าง
เพื่อทราบตาแหน่งค้างอยู่ผ่านทาง Interphone จากนั้นให้รอการช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่
4.ขณะที่ทาการช่วยเหลือ ลิฟต์ อาจจะมีการเคลื่อนที่เพื่อให้จอด
ตรงตาแหน่งระดับชั้น ดังนั้นระหว่างที่รอ อย่าพยายามงัดหรือเปิดประตู
จากด้านในโดยเด็ดขาด
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5.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกระทาการใดๆ โดยเด็ดขาด
กรณีไฟดับลิฟต์มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)
เป็นระบบที่ช่วยในกรณีไฟฟ้าอาคารดับ ซึ่งเมื่อไฟฟ้าอาคารดับระบบลิฟต์จะนับ
ถอยหลังประมาณ 30-60 วินาที แล้วเปิดใช้งานระบบ ARD จะทาหน้าที่
ช่วยให้ลิฟต์เคลื่อนที่ไปจอดชั้น ที่ใกล้ที่สุด พร้อมประตูลิฟต์เปิดออกเพื่อให้
ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ทั้งหมดและลิฟต์จะทาการปิดระบบตัวเองไม่มีการรับคาสั่ง
ต่อจนกว่าไฟฟ้าอาคารจะเป็นปรกติ ระบบลิฟต์จะสู่สภาวะการทางานปรกติ
โดย การ Set ตัวเองใหม่อีกครั้ง

 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนสาธิตแห่งใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 042-845009
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 32901

 งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติ การ
วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นและภาระงานเพื่อกาหนดกรอบ
ตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 11
–
12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

