ปีที่ 38 ฉบับที่ 2042 ประจาวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
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การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 5/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา การ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่
5/ 25 61
ในวัน พุธ ที่ 2 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14 . 00 น .
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร“การทาธุรกิจการผลิตซีเรียลและสแน็คบาร์
จากธัญพืชเชิงพาณิชย์”
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัด อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การทาธุรกิจการผลิตซีเรียล
และสแน็คบาร์จากธัญพืชเชิงพาณิชย์
”ระหว่างวันที่ 27- 28
มิถุนายน 256 1 ณ ห้องประชุมเพชรจรัส ชั้น
3 อาคารภูคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
เวลา
กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00น.
พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00 - 10.00 น. บรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
และการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
โดย อ าจารย์ อุไรวรรณ บุษทิพย์
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10.00 - 11.00 น.
บรรยาย เรื่อง การสร้าง แรงบันดาลในการ
ในการทาธุรกิจ และการสร้างแบรนด์
โดย นายกันตพัฒน์ เจียรุ่ง เรืองกิจ ประธานสมาพันธ์
SME จ.เลย
11.00 - 12.00 น.
บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการองค์การ
การผลิต การตลาด และ การบริการ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
บรรยาย เรื่อง การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์
ตัวเลขทางการเงิน
14.00 - 16.00 น.
บรรยาย เรื่อง Business Model Canvas
ของธุรกิจ
16.00 - 20.00 น. กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเรื่อง การสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา
กิจกรรม
08.00-09.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การทาธุ รกิจการผลิตซีเรียลและสแน็ค
บาร์จากธัญพืชเชิงพาณิชย์ ” โดย คุณนิตยา ป้องกันภัย
เจ้าของกิจการ Nita Belgium Chocolate
09.00 - 10.00 น. บรรยาย หัวข้อ “สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
และมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง”
โดย นางสาววนิดา ฉายดิลก เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุข จ.เลย
10.00 - 11.00 น. บรรยาย หัวข้อ “กระบวนการและขั้นตอนการผลิต
ซีเรียลและสแน็คบาร์จากธัญพืช”
11.00 - 12.00น.
แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติและทดลองทางวิชาชีพ
หัวข้อ “การเตรียมวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ซีเรียลและสแ น็ค
บาร์จากธัญพืช”
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น.

แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติและทดลองทางวิชาชีพหัวข้อ
“การผลิตผลิตภัณฑ์ซีเรียลและสแน็คบาร์จากธัญพืช ”
19.00-20.00 น.
แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติและทดลองทางวิชาชีพหัวข้อ
“การทดสอบคุณภาพและรสชาติ”
20.00 - 20.30 น. สรุปผลการฝึกอบรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาศกยภาพทาง
วิชาการและการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
สาหรับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภัฏ

จััดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศกยภาพทางวิชาการและการ
คุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สาหรับคณาจารย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ จากรองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผน
และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
เวลา 08 .30 - 17 .00 น. ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 5
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย มีความประสงค์รับสมัคร
ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ
ประเภทร้านจาหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า
5,000 บาท /เดือน
จานวน 1 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีความประสงค์รับสมัคร
ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร
ณ ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคา
ประเภทร้านจาหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า
3,000
บาท /เดือน
จานวน 2 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 5 และ ล็อคที่ 10

2
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบติัการ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาการจัดการและโลจิสติกส์ ” ภายใต้โครงการ
พัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีงบประมาณ 2561 ใน
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ ชั้น 4 อาคาร 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างให้นักวิจัยมีทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลร ะดับชาติและนานาชาติได้ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญในการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใ
หม่ และกลุ่ม
วิทยาการจัดการและโลจิสติกส์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็น
วิทยากรบรรยาย ดังนั้น จึงขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในวันดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อตามแบบตอบรับหรือ โทรศัพท์
ภายใน 41141-41142, 51143 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

09.30 – 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 – 17.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฯ
เปิดโครงการโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรยาย หัวข้อ “ปัจจัยที่ควรคานึงถึงในการวางแผนกล
ยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
โดย ดร .เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันวิเคราะห์
SWOT ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Group
Brainstorming)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุป SWOT การกาหนดทิศทาง (วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ ) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ใน 4 ปีข้างหน้า
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาสร้างความเชื่อมโยง
และสอดคล้องจัดทาแผนStrategy map เป็นแนวทางการนาแผน
กลยุทธ์ไปใช้โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอให้ “ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 1”

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
บิดาของนางศิริพร จันทพล

ด้วย นายประสิทธิ์ แสนโภชน์ บิดาของนางศิริพร จันทพล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวั
นอาทิตย์
ที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเชิญท่านและบุคลากรร่วม
ฟังสวดพระอภิธรรมและร่วมงานฌาปนกิจศพ นายประสิทธิ์ แสนโภชน์
ตามกาหนดการดังนี้
1. กาหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 27 มิ ถุนายน 2561
เวลา 19.00 น. ณ บ้านผ่านศึก 2 เลขที่ 16 หมู่ 4 ตาบลบ้านตาด
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. กาหนดฌาปนกิจศพ
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ วัดธรรมโยธินนิวาส จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอด
กฎหมายจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาภาคหนึ่ง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ได้ดาเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดกฎหมาย
จากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง
สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ
ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
0-4280-8000 ต่อ 43107 หรือ 06-2105-5538
 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม : ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
( แม่ไก่- ลูกไก่ )
ประจาปี 2562 ตั้ งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
(https://www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไข
ของประกาศสานักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอ
การวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
(แม่ไก่-ลูกไก่) ประจาปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์อยู่เวร : นายชินเชิง แก้วก่า
เจ้าหน้าที่อยู่เวร : 1.นายฤทธิเดช เพ็ชรจันศรี 2.นายปริญญา จิตโคตร
3.นายธงชัย นามวงษ์ 4.นายประยงค์ แก้วสิมมา 5.นายอนุชา ผิวเหลือง
6.นายวรรณกิต ทับขันต์
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายครรชิต บุญไชยะ
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

มาปฏิบัติงานในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดอบรมการเสริมทักษะ
การใช้เครื่องมือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
จัดอบรมการ
เสริมทัก ษะการใช้เครื่องมือ
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง Sc 207 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง
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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 ลิฟต์อ
าจจะมีการเคลื่อนที่เพื่อให้จอด
ตรงตาแหน่งระดับชั้น ดังนั้นระหว่างที่รอ อย่าพยายามงัดหรือเปิดประตู
จากด้านในโดยเด็ดขาด
5.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกระทาการใดๆ โดยเด็ดขาด
กรณีไฟดับลิฟต์มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)
เป็นระบบที่ช่วยในกรณีไฟฟ้าอาคารดับ ซึ่งเมื่อไฟฟ้าอาคารดับระบบลิฟต์จะนับ
ถอยหลังประมาณ 30-60 วินาที แล้วเปิดใช้งานระบบ ARD จะทาหน้าที่
ช่วยให้ลิฟต์เคลื่อนที่ไปจอดชั้นที่ ใกล้ที่สุด พร้อมประตูลิฟต์เปิดออกเพื่อให้
ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ทั้งหมดและลิฟต์จะทาการปิดระบบตัวเองไม่มีการรับคาสั่ง
ต่อจนกว่าไฟฟ้าอาคารจะเป็นปรกติ ระบบลิฟต์จะสู่สภาวะการทางานปรกติ
โดย การ Set ตัวเองใหม่อีกครั้ง

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
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
13.00 – 14.30 น.
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
โรงเรียนสาธิตแห่งใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 042-845009
14.30 – 14.50 น.
รับประทานอาหารว่าง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 32901
14.50 – 16.20 น.
เครื่องมือวัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า
16.20 – 16.30 น.
ประเมินความพึงพอใจ

 งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติ การ
วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นและภาระงานเพื่อกาหนดกรอบ
ตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 11
–
12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9

