ปีที่ 38 ฉบับที่ 2034 ประจาวันศุกร์ที่ 15 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

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการฝึกทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ เรื่อง “การทาสื่อโฆษณา
แผ่นพัน โบรชัวร์ เพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจ ”
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ

คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการฝึกทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ เรื่อง
“การทาสื่อโฆษณาแผ่นพัน
โบรชัวร์ เพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจ
”สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน
2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น
2 อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
เวลา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น
0900–10.30น.

10.30 – 10.45 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง“การทาแผ่นพับ โบรชัวร์ เพื่อใช้ใน
งานธุรกิจ” วิทยากร อาจารย์ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

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

กิจกรรม
06.00 น.
เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 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.

10.45 – 12.00 น.

บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “การทาแผ่นพับ โบรชัวร์
เพื่อใช้ในงานธุรกิจ”(ต่อ)
12.00.– 13.00 น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00.– 14.30 น
บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง“การทา Presentation
สาหรับงานธุรกิจ” วิทยากร อาจารย์ปฐมาวดี คาทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
14.30.– 14.45 น
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง“การทา Presentation
สาหรับงานธุรกิจ” (ต่อ)
16.00 น.
สรุปการอบรม และปิดโครงการ
หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด

12.00 - 13.00 น.

อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัด
ทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(ก่อนการดาเนินงานวิจัย ) ในหัวข้อ “ที่มาและความสาคัญ
ของงานวิจัยฯ”
อบรมให้ความรูรื้เ่องการประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ
ในเขตลุ่มน้าหมันอาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย (ก่อนการดาเนินงาน
วิจัย) ในหัวข้อ “การตรวจสอบคุณภาพน้าทางกายภาพ ทางเคมี
และจุลินทรีย์ในแหล่งน้”า
อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพน้าโดยใช้ตัวชี้ วัด
ทาง ชีวภาพ
ในเขตลุ่มน้าหมัน
อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
(ก่อนการดาเนินงานวิจัย ) ในหัวข้อ
“การใช้แมลงน้าเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้า”
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

นาเสนอผลงานวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพน้โดยใช้
า ตัวชี้วัดทาง
ชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมันอาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เกี่ยวกับผล
การตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งน้า
14.00 – 15.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
การประเมินคุณภาพน้า
โดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทาง
กายภาพและทางเคมี
15.00 - 16.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
การประเมินคุณภาพน้า
โดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพในเขตลุ่มน้าหมันอาเภอด่านซ้ายจังหวัด
เลย เกี่ยวกับผลการศึกษาแมลงน้าในลุ่มน้าหมัน
16.00 - 16.30น. ปิดการอบรม
16.30 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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แจ้งระบบหมายเลขโทรศัพท์ ภายใน ของสานักงานบัณฑิตศึกษา
จากเดิมหมายเลข
45121
เปลี่ยนเป็น
55121
เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คณะวิทยาการ จัด โครงการติดตามงาน ประกันคุณภาพ
และการติดตามการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดกา ร จัดโครงการติดตามงานประกันคุณภาพและ
การติดตามการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
กิจกรรมภาคเช้า
เวลา
08.00 – 08.30 น.

กิจกรรม

ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น พิธีเปิดโครงการฯ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ
09.00 – 10.30น. - เตรียมพิจารณาเอกสาร และดาเนินการตรวจ ติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยากร - อาจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วิชัย
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
-ดร .มธุรส ชลามาตย์ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. - ดาเนินการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 สาขาวิชาการเงิน
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โดย อาจารย์จารุวัลย์ รักษ์ม ณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- ดาเนินการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วิชัย
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- ดาเนิ นการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โดย ดร.มธุรส ชลามาตย์ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมภาคบ่าย
- ดาเนินการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 สาขาวิชาการเงิน
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โดย อาจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- ดาเนินการตรวจ ติดตาม การประกั นคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วิชัย
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- ดาเนินการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โดย ดร.มธุรส ชลามาตย์ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
14.30 – 14.40 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.40 – 16.30 น. - ดาเนินการตรวจ ติ ดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 สาขาวิชาการเงิน
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โดย อาจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ขอให้ “ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 1”
มาปฏิบัติงานในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์อยู่เวร : ผศ.กิตติกร ศรีลานนท์
เจ้าหน้าที่อยู่เวร 1.นายทิพากร วรรณะ 2.ว่าที่ร .ต.ลาพูน แสนหล้า
3.นายชานาญ สุวรรณไกรษร
4.นายสุเมธ เดชไทย
5.นายสราวุช พลลาชม 6.นายสถาพร บริบูรณ์วัฒน์
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายอดุลย์ นามวงศ์
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

3
คณะวิทยาการจัดการจัด โครงการแนะแนวอาชีพและเตรียม
ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสู่อาชีพอิสระ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อม

การเป็นผู้ประกอบการสู่อาชีพอิสระ
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ ห้องโถง อาคารปฏิบัติการสหวิทยากรเฉลิมพระเกียรติ
พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
เวลา
๐๘.๐๐ –
๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ –
๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ –
๑๐.๑๕ น.

๑๐.๑๕ –
๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ –
๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ –
๑๒.๐๐ น.

80

กิจกรรม
- ลงทะเบียน
- พิธีเปิดโครงการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
- บรรยาย หัวข้อเรื่อง “การแนะแนวอาชีพและเตรียม
ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสู่อาชีพอิสระ ” และ
ฝึกปฏิบัติ
โดย อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มห าวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- นาเสนอผลงานและประเมินผล
โดย อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
- พิธีปิดโครงการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดอบรมการเสริมทักษะ
การใช้เครื่องมือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุ
ศาสตร์ 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

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

