ปีที่ 38 ฉบับที่ 1984 ประจาวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
Z

กาหนดการติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ ศูนย์ สานัก

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

กาหนดการติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา2560 ระดับคณะ ศูนย์ สานักระหว่างวันที่ 23 – 28
มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
กาหนดการ

คณะครุศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการประกัน
คุณภาพการศึ กษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ระหว่างวันที่ 30
มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
ตึก 23
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ

วัน/เดือน/ปี
คณะ/หน่วยงาน
27 มี.ค. 61 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
เวลา 13.00-16.30 น.
28 มี.ค. 61 สานักวิชาศึกษาทั่วไป
เวลา 09.00-12.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี
ล
เวลา 13.00-16.30 น.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
อ.วิลัยพร ยาขามป้อม

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น “วัฒนธรรมล้านช้างในเมืองเลย”
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ
“วั่นฒนธรรมล้านช้างในเมือง
เลย” ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัภัยฏราช
เลย
กาหนดการ
กิจกรรม
เวลา
08.00 -08.30น.
08.30 -09.00น.
09.00 -10.30 น.

10.30 -10.40 น.
10.40 -12.10 น.
12.10 -13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.40 น.
14.40 - 16.40 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการอบรม โดย ผศ .อารีวรรณ์ บังเกิด
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรยายหัวข้อ “ศิลปะล้านช้างในเมืองเลย”
โดย รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล , รศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร
อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนค, าผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรยายหัวข้อ “พุทธศาสนาแบบล้านช้างในเมืองเลย”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายหัวข้อ“วัฒนธรรมล้านช้างกับวิถีชีวิตชาวเมืองเลย
”
โดย ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
, ว่าทีพ่ .ต.ดร. ณัฏฐพล ตันมิ,่ง
นายทนง สุวรรณสิง,ห์ ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรยายหัวข้อ“วัฒนธรรมล้านช้างกับวิถีชีวิตชาวเมืองเลย
” (ต่อ)

 ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการหลังเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น. ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม
2561 ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.00-16.30น. ตามปกติ

เวลา

กิจกรรม

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน
13.01-14.45 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกดัษาระ
บคณะ

วิทยากร
ดร .จุทามาส ศรีจานงค์
ดร.วีนัส ภักดิ์นรา
14.46-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.51-17.00 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศุกร์สดใส
ใส่ผ้าไทยทาบุญตักบาตร
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ
ศุกร์สดใสใส่ผ้าไทยทาบุญตักบาตร ในวัน ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 06.30 - 08.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีส่วนร่วมในการอนุ
รักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย และร่วมทาบุญตักบาตรตามประเพณีไทย สานักศิลปะ
และวัฒนธรรมจึงขอเชิญท่านร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 9 รูป
กาหนดการ
เวลา

กิจกรรม

06.30 –
07.00 น.

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน
ณ ลานวัฒนธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ศาสนพิธีกรไหว้พระรับศีล
- ศาสนพิธีกรนากล่าวคาถวายอาหารบิณฑบาต
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารับพร
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันทาบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จานวน 9 รูป
-เป็นเสร็จพิธี-

07.00 น.

การแต่งกาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ : ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมือง/ชุดสุภาพ
นักศึกษา : ชุดนักศึกษา

ขอให้ ชุดปฏิบัติงาน กศ .พ. ทั้งชุด 1, 2 ส่งใบเบิก กศ .พ.
ส่งภายในวันที่
30 มีนาคม 2561 ณ งานบริหาร
งานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

2
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการวาดภาพในสถานที่จริง
(ถ่ายภาพ)
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการวาดภาพในสถานที่จริง (ถ่ายภาพ )
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -1 เมษายน2561 ณ ห้องโถง ตึก23 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
กาหนดการ
วันที่ 31 มีนาคม 2561
(ทฤษฎีการถ่ายภาพ)
เวลา
รายละเอียด
08.30–09.00 น. ลงทะเบียนรับอุปกรณ์และเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติการ
09.00-10.30 น. หลักการและทฤษฎีในการถ่ายภาพ
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40-12.00
หลักการและทฤษฎีในการถ่ายภาพ Landscape
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเทคนิคต่างๆ
14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-17.00 น. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเทคนิคต่างๆ
วันที่ 1 เมษายน 2561 (ภาคปฏิบัติ )
08.30–09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการวิจารณ์
ผลงานศิลปะ
09.00-10.30 น.
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนอกสถานที่
10.30-10.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40-12.00 น.
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนอกสถานที่
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.
นักศึกษานาเสนอผลงานและวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการ
ถ่ายภาพนอกสถานที่
14.30-14.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-17.00 น.
สรุปผลการถ่ายภาพนอกสถานที่

งานอนามัยและพยาบาล ขอเชิญบริจาคโลหิต
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จัดโครงการ ราชภัฏเลยร่วมใจ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการ
สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
ในวันพ ฤหัสบดี ที่ 19 และ วันอังคารที่ 24 เมษายน 25 61
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต สอบถามเพิ่มเติม โทร. 42106
ที่ ปรึกษา : ผศ .ดร .เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์อยู่เวร : ผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด
เจ้าหน้าที่อยู่เวร: 1.นายยุทธนันท์ พาเสาะ 2.นายวรยศ วิฑูธีรศานต์
3.นายขวัญชัย นพรัตน์ 4.นายอาพล กองมณี 5.นายประเสริฐ
ลูกแก้ว 6.นายธนกฤต ปราบมีชัย 7.นายอดิศักดิ์ อารมเสรีย์
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายดารงศักดิ์ โศณณายะ
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นายกนก นามคันที

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
และเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน ประจาปีการศึก2560
ษา
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทางาน ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดการ
วันที่ 9 เมษายน 2561
เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-9.00 น.

09.00-10.30 น.

10.30-10.40 น.
10.40-12.20 น.

12.20-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.40 น.
14.40-15.40 น.
15.40-16.40 น.

16.40 น.

รายละเอียด
นักศึกษาลงทะเบียน
พิธีเปิดงานโครงการปัจมนิ
ฉิ เทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางาน ประจาปีการศึกษา
2560
โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรยาย - แนวคิดและหลักการธรรมาภิบาล
- หลักธรรมาภิบาลในการทางาน
โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช
นักวิชาการยุติธรรมชานาญก ารสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ภาค 4 ขอนแก่น
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บรรยาย - ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
- การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลการทุจริตและคอรัปชั่น
โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช
นักวิชากา รยุติธรรมชานาญการสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ภาค 4 ขอนแก่น
รับประทานอาหารกลางวัน
-บรรยายการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
โดย บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-บรรยาย ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ก่อนออกสู่สถาน
ประกอบการ โดย สานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
-บรรยายการเตรียมความพร้อมสาหรับการทางาน
-บรรยายแนวโน้มและอนาคตของตลาดแรงงาน
โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดเลย
เสร็จสิ้นกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2561
เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-10.30 น.

10.30-10.40 น.
10.40-12.20 น.

12.20-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.40 น.
14.40-16.40 น.
16.40 น.

รายละเอียด
นักศึกษาลงทะเบียน
-บรรยาย การเตรียมตัวในการสอบ
-วันเวลาในการสอบภาค ก. ของสานักงาน ก.พ.
-ติววิชา คณิตศาสตร์ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ฝึกทาข้อสอบ พร้อมดูเฉลย
วิทยากร ผศ.ฉันทนา ซิมตระการกุลและทีมงาน
พักรับประทานอาหรว่างและเครื่องดื่ม
ติวสอบภาค ก.
-วิชา คณิตศาสตร์ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ฝึกทาข้อสอบ พร้อมดูเฉลย
รับประทานอาหารกลางวัน
ติวสอบภาค ก. วิชา ภาษาไทย
-ฝึกทาข้อสอบ พร้อมดูเฉลย
วิทยากรอาจารย์สุธาสินี ราชเจริญและทีมงาน
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ติวสอบภาค ก. วิชา ภาษาไทย
-ฝึกทาข้อสอบ พร้อมดูเฉลย
เสร็จสิ้นกิจกรรม
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