ปีที่ 38 ฉบับที่ 2038 ประจาวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
Z
คณะวิทยาการจัดการจัด โครงการแนะแนวอาชีพและเตรียม
ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสู่อาชีพอิสระ

คณะวิทยาการจัดการ
จัด โครงการแนะแนวอาชีพ
และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสู่อาชีพอิสระ
ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโถง อาคารปฏิบัติการ
สหวิทยากรเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ( อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
เวลา

กิจกรรม

08.00 – 08.30 น.

- ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. - พิธีเปิดโครงการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
08.45 – 10.15 น. - บรรยาย หัวข้อเรื่อง “การแนะแนวอ าชีพและเตรียม
ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสู่อาชีพอิสระ
”
และฝึกปฏิบัติ
โดย อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10.15 - 10.30น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 11.30 น. - นาเสนอผลงานและประเมินผล
โดย อาจารย์คณะวิทาการจั
ย ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11.30 – 12.00 น. - พิธีปิดโครงการ

ขอให้ชุดปฏิบัติงาน กศ .พ. ทั้งชุด 1, 2 ส่งใบเบิก กศ .พ.
เขียนเบิกถึง วันที่ 24 มิถุนายน 2561 และส่งภายในวันที่ 22
มิถุนายน 2561 ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
8 ชั้น

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการฝึกทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ เรื่อง “การทาสื่อโฆษณา
แผ่นพัน โบรชัวร์ เพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจ ”
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ

คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการฝึกทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ เรื่อง
“การทา สื่อโฆษณาแผ่นพัน
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.
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.

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์อยู่เวร : นายกรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
เจ้าหน้าที่อยู่เวร : 1.นายไพรวัลย์ ภูพลผัน 2.นายประวิทย์ วัฒนราช
3.นายสุรพล ดอนหงษา
4.นายกนก นามคันที
5.นายตะวัน ราชพัฒน์ 6.นายปรัชญา แปลงกัณทา
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายพรณรงค์
วรชินา
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

16.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อ“การท
ง าแผ่นพับ โบรชัวร์ เพื่อใช้ใน
งานธุรกิจ” วิทยากร อาจารย์ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “การทาแผ่นพับ โบรชัวร์
เพื่อใช้ในงานธุรกิจ”(ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง“การทา Presentation
สาหรับงานธุรกิจ” วิทยากร อาจารย์ปฐมาวดี คาทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง“การทา Presentation
สาหรับงานธุรกิจ” (ต่อ)
สรุปการอบรม และปิดโครงการ

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด

ขอให้ “ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 2”
มาปฏิบัติงานในวันที่ 23 - 24 มิถนุ ายน 2561
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการพัฒนาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการพัฒนาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเตรี
ยมความพร้อม
ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่าง วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาปอ อาเภอนาแห้ว จ.เลย
กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
เวลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ
“กิจกรรมนาร่องเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย
”
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “กิจกรรมนาร่องเส้นทาง
ท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย” ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 อาเภอ
ในพื้นที่พิเศษเลย เส้นทาง เลย – ด่านซ้าย – นาแห้ว – ภูเรือ
กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
เวลา
06.00 น.
09.00 น.

กิจกรรม

ออกเดินทางไปยัง รร.ตชด.บ้านนาปอ อาเภอนาแห้ว
จ.เลย
08.30 น.
คัดแยกหนังสือและทาความสะอาดห้องสมุด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
จัดพื้นที่ห้องสมุดและจัดหมวดหมู่หนังสือลงในระบบ
โปรแกรมห้องสมุด
16.00 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
06.00 น.

เวลา

กิจกรรม

ออกเดินทางไปยัง รร.ตชด.บ้านนาปอ อาเภอนาแห้ว
จ.เลย
08.30 น.
นาหนังสือขึ้นชั้นวางและตกแต่งฝาผนังห้องสมุด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ตกแต่งฝาผนังห้องสมุดและเก็บรายละเอียด
การดาเนินงาน
16.00 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

10.30 น.

11.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

06.00 น.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดอบรมการเสริมทักษะ
การใช้เครื่องมือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
จัดอบรมการ
เสริมทักษะการใช้เครื่องมือ
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง Sc 207 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
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

14.30 น.

15.30 น.

16.30 น.
17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.

กิจกรรม
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สักการะ พระธาตุศรีสองรัก อันเป็นปูชนียสถานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพี่ น้องชาวไทยชาวลาว ชมองค์พระธาตุที่
ได้รับอิทธิพลมาตามแบบอย่างของชาวลาว สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นสักขีพยานแสดงความเป็นมิตรระหว่างไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สักการะ วัดเนรมิตร เป็นอุโบสถทาด้วยศิลาแลงทั้งหลัง
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีจิตรกรรมฝาผนังแ ละ
สถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิทัศน์ที่งดงาม
มีพระพุทธชินราชจาลอง
ออกเดินทางสู่ อาเภอนาแห้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่ลองเลย
เยี่ยมชม วัดศรีโพธิ์ชัย แสงภา ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่ง
หนึ่งที่สร้างมาพร้อมกับวัดโพธิ์ชัย
บ้านนาพึง
มีอายุกว่า 400 ปีแล้ว
สักการะ พระธาตุดินแทน เป็นพระธาตุที่เอาดินมาก่อทับ
ถมเป็นองค์พระธาตุโดยไม่ใช้วัสดุอื่น เช่น อิฐ หิน ปูน
จนกลายเป็นเนินสูงและมีฉัตรอยู่บนยอด
นับว่าเป็นพระธาตุที่มีความแปลกกว่าที่อื่น
เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย นาพึง สักการะพระเจ้าองค์แสนหรือ
พระเจ้าแสนห่า ชมความสวยงามของวิหารหรืออาราม
ตลอดจนภาพเขียนสีที่สวยงาม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่
อาเภอภูเรือ
ออกเดินทางสู่อาเภอภูเรือ สักการะ พระพุทธศิลามณี
นาคศรีสังวรภูเรือ ที่วัดสมเด็จภูเรือ
สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ คาเฟ่ ดี มีนา
รับประทานอาหารเย็น ณ คาเฟ่ ดี มีนา
เข้าที่พัก ภูเรือเรือนไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครงาน ด่วน 1 ตาแหน่ง!!!
ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครงาน ด่วน 1 ตาแหน่ง!!!
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การจัดการ
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 มีทักษะในการใช้ MS.Word , MS.Excel ได้เป็นอย่างดี
 มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 มีทักษะในการสื่อความ ติด ต่อประสานงาน
 หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังสะพุงชั้น 2 โทรศัพท์ 042-841605
, 042-84245
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ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง
ลิฟต์ที่ได้มาตรฐานจะได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยมาก
ที่สุดโดยเฉพาะระบบนิรภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหากรณี
ลิฟต์ค้างไม่ว่าจะสาเหตุใดขอแนะนาข้อควรปฏิบัติดังนี้
1.เมื่อลิฟต์ค้างอย่าตกใจจนเกินเหตุควรตั้งสติให้ดีและไม่ต้องกังวลว่าจะขาด
อากาศหายใจเนื่ องจากลิฟต์ได้ถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ
แม้ว่าพัดลมระบายอากาศจะไม่ทางาน
2.ให้กดปุ่มสัญญาณ EMERGENCY CALL ที่แผงปุ่มกดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากบุคลากรภายนอก
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3.ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่กาลังให้ความช่วยเหลือ เช่น มีผู้โดยสารกี่คน
มีใครได้รั บบาดเจ็บหรือไม่และพยายามสังเกตชั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่ลิฟต์ค้าง
เพื่อทราบตาแหน่งค้างอยู่ผ่านทาง Interphone จากนั้นให้รอการช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่
4.ขณะที่ทาการช่วยเหลือ ลิฟต์อาจจะมีการเคลื่อนที่เพื่อให้จอด
ตรงตาแหน่งระดับชั้น ดังนั้ นระหว่างที่รอ อย่าพยายามงัดหรือเปิดประตู
จากด้านในโดยเด็ดขาด
5.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกระทาการใดๆ โดยเด็ดขาด
กรณีไฟดับลิฟต์มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)
เป็นระบบที่ช่วยในกรณีไฟฟ้าอาคารดับ ซึ่งเมื่อไฟฟ้าอาคารดับระบบลิฟต์จะนับ
ถอยหลังประมาณ 30-60 วินาที แล้วเปิดใช้งานระบบ ARD จะทาหน้าที่
ช่วยให้ลิฟต์เคลื่อนที่ไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด พร้อมประตูลิฟต์เปิดออกเพื่อให้
ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ทั้งหมดและลิฟต์จะทาการปิดระบบตัวเองไม่มีการรับคาสั่ง
ต่อจนกว่าไฟฟ้าอาคารจะเป็นปรกติ ระบบลิฟต์จะสู่สภาวะการทางานปรกติ
โดย การ Set ตัวเองใหม่อีกครั้ง
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โรงเรียนสาธิตแห่งใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 042-845009
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 32901

 งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติ การ

