ปีที่ 38 ฉบับที่ 2033 ประจาวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
Z
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

ขอเชิญร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิ
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กาหนดดาเนินโ ครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปี
2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09 . 00 น .
ณ ศาลพระภูมิ หน้าอาคาร
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
และหน้าอาคารสหวิทยาก
ารสารสนเทศ
( อาคาร 20 )
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
กาหนดการ
เวลา
08.30 น.

09.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมชมการแสดงมหกรรม
หน้ากากนานาชาติ ประจาปี2561
(International Mask Festival, 2018)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมชมการแสดงมหกรรมหน้ากาก
นานาชาติ ประจาปี 2561 (International Mask Festival,
2018 ) โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย จัด โครงการมหกรร มหน้ากากนานาชาติ ประจาปี 2561
(International Mask Festival, 2018) วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน
2561 เวลา 08 .00 - 16 .30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
เวลา

กิจกรรม
08.00-09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.30-10.00น.

10.00-12.00 น.

กิจกรรม

อธิการบดี ผู้บริหารพร้อมกัน ณ บริเวณพุทธอุทยาน
ประกอบพิธีสักการะพระพุทธยาน
ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจา
มหาวิทยาลัย
ณ ศาลพระภูมิ
หน้าอาคาร
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
- อธิการบดีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระบางเมือง
ทรายขาว
- ศาสนพิธีกรนากล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
- อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาสักการะศาลพระภูมิ
และถวายเครื่องสังเวย
นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย
ประกอบพิธีบวงสรวง
- ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
จุดธูปเทียนสักการะศาลพระภูมิ
- ราบวงสรวง/เจ้าหน้าที่จุดประทัด งไฟบู
บั้ ชาศาลพระภูมิ
- เป็นเสร็จพิธี -

แจ้งระบบหมายเลขโทรศัพท์ ภายใน ของสานักงานบัณฑิตศึกษา
จากเดิมหมายเลข
45121
เปลี่ยนเป็น
55121
เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

16.30 น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กล่าวต้อนรับนักแสดงและกล่าวเปิดงาน
การแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ รอบที่ 1
- ราชอาณาจักรกัมพูชา
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ราชอาณาจักรไทย
ชมนิทรรศการ “ต่างคล้ายใช่เลย”
ชมนิทรรศการ และการสาธิตประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน
ผี ขนน้า
การทอผ้า การจักสาน
และอาหารพื้นบ้านจังหวัดเลย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ รอบที่ 2
- ราชอาณาจักรกัมพูชา
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ราชอาณาจักรไทย
- ชมนิทรรศการ “ต่างคล้ายใช่เลย”
ชมนิทรรศการ และการสาธิตประดิษฐ์
หน้ากากผีตาโขน ผีขนน้า การทอผ้า การจักสาน และ
อาหารพื้นบ้านจังหวัดเลย
เสร็จสิ้นการแสดง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรม
ให้ความรู้โครงการวิจัย
เรื่อง “การประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ
ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
”
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดอบรมให้ความรู้โครงการวิจัย
เรื่อง “การประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
”ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 06 . 00 - 16 . 30 น . ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านวังน้าเย็น
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
กาหนดการ
เวลา
06.00 น.

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดกฎหมาย
จากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง
สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จน ถึง วันที่ 8 กันยายน
2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000
บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ หมายเลข
กิจกรรม
เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปยังศูนย์เรียนรู้การ โทรศัพท์ 0-4280-8000 ต่อ 43107 หรือ 06-2105-5538
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังน้าเย็น
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 และจุลินทรีย์ในแหล่”งน้า
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
โดยใช้ตั วชี้วัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย เกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทาง
กายภาพและทางเคมี
15.00 - 16.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
การประเมินคุณภาพน้า
โดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลยเกีย่ วกับผลการศึกษาแมลงน้าในลุ่มน้าหมัน
16.00 - 16.30น. ปิดการอบรม
16.30 น.

ศูนย์ถ่ายทอดกา รบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอด
กฎหมายจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาภาคหนึ่ง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ช่วงเช้า เวลา 10.30 - 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ช่วงบ่าย เวลา 14.45
- 15.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม

ขอให้ “ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 1”
มาปฏิบัติงานในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดอบรมการเสริมทักษะ
การใช้เครื่องมือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
จัดอบรมการ
เสริมทักษะการใช้เครื่องมือ
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง Sc 207 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน-เปิดการอบรม
08.30 – 10.30 น.
เครื่องมือวัดพื้นฐาน
10.30 – 10.50 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 น.
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
14.30 – 14.50 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.20 น.
เครื่องมือวัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า
16.20 – 16.30 น.
ประเมินความพึงพอใจ

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์อยู่เวร : นายสิทธิชัย สมศรี
เจ้าหน้าที่ อยู่เวร 1.นายเสริฐสันต์ จันทะวัน 2.นายศุภชัย มังดินดา
3.นายพิพัธน์ วังคา 4.นายนพรัตน์ บรรเทา 5.นายนริศร ดวงพรม
6.นายสุรัตน์ พิมพ์โคตร
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายนภาพล
พรมจักร์
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่
หน่วยงาน
เบอร์โทรภายใน
งานวิเทศสัมพันธ์
31703
งานน้าดื่ม
48126
ประธานสภาคณาจารย์
41109
สาขาวิชานาฏศิลป์
51159
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์
42112

ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง
ลิฟต์ที่ได้มาตรฐานจะได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยมาก
ที่สุดโดยเฉพาะระบบนิรภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหากรณี
ลิฟต์ค้างไม่ว่าจะสาเหตุใดขอแนะนาข้อควรปฏิบัติดังนี้
1.เมื่อลิฟต์ค้างอย่าตกใจจนเกินเหตุควรตั้งสติให้ดีและไม่ต้องกังวลว่าจะขาด
อากาศหายใจเนื่องจากลิฟต์ได้ถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ
แม้ว่าพัดลมระบายอากาศจะไม่ทางาน
2.ให้กดปุ่มสัญญาณ EMERGENCY CALL ที่แผงปุ่มกดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากบุคลากรภายนอก
3.ให้ข้ อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่กาลังให้ความช่วยเหลือ เช่น มีผู้โดยสารกี่คน
มีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่และพยายามสังเกตชั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่ลิฟต์ค้าง
เพื่อทราบตาแหน่งค้างอยู่ผ่านทาง Interphone จากนั้นให้รอการช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่
4.ขณะที่ทาการช่ วยเหลือ ลิฟต์อาจจะมีการเคลื่อนที่เพื่อให้จอด
ตรงตาแหน่งระดับชั้น ดังนั้นระหว่างที่รอ อย่าพยายามงัดหรือเปิดประตู
จากด้านในโดยเด็ดขาด
5.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกระทาการใดๆ โดยเด็ดขาด
กรณีไฟดับลิฟต์มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)
เป็นระบบที่ช่วยในกรณีไฟฟ้าอาคารดับ ซึ่งเมื่อไฟฟ้าอาคารดับระบบลิฟต์จะนับ
ถอยหลังประมาณ 30-60 วินาที แล้วเปิดใช้งานระบบ ARD จะทาหน้าที่
ช่วยให้ลิฟต์เคลื่ อนที่ไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด พร้อมประตูลิฟต์เปิดออกเพื่อให้
ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ทั้งหมดและลิฟต์จะทาการปิดระบบตัวเองไม่มีการรับคาสั่ง
ต่อจนกว่าไฟฟ้าอาคารจะเป็นปรกติ ระบบลิฟต์จะสู่สภาวะการทางานปรกติ
โดย การ Set ตัวเองใหม่อีกครั้ง

 ศูนย์ถ่ายทอ ดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดกฎหมาย
จากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง
สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจาล อง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
0-4280- 8000
ต่อ 43107 หรือ 06-2105-5538

