ปีที่ 33 ฉบับที่ 793 ประจาวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556
เชิญร่วมงานอนุรกั ษ์และ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มงานอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานประเพณี ส งกรานต์ ปี 2556
“สวัสดีวันปีใหม่ไทย หลอมรวมใจชาวราชภัฏเลย” ในวันพฤหัสบดีที่ 11
เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าสานักวิทยบริการ
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่
กาหนดการ
เวลา
กิจกรรม
07.00 น. ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทาบุญตักบาตร
- พระสงฆ์จานวน 9 รูป เดินทางมาถึงมณฑลพิธี
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรนากล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาเบญจศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ผู้ร่วมงานตักบาตร
08.00 น. พิธถี วายภัตตาหาร จตุปจั จัย ไทยธรรม
- ผู้บริหารถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน้า/รับพร
- พระสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหาร
- ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารเช้า
09.30 - พิธสี รงน้าหลวงพ่อพระใหญ่ สักการะศาลพระภูมิ
10.00 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมกันบริเวณพุทธอุทยาน
- พิธีกรนากล่าวคาบูชาพระรัตนตรัยขอขมาหลวงพ่อพระใหญ่
- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สรงน้าหลวงพ่อพระใหญ่
- อธิการบดีเปลี่ยนผ้าหลวงพ่อพระใหญ่
- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สรงน้าสักการะศาลพระภูมิ
10.00 น. พิธรี ดน้าขอพรผูบ้ ริหาร อาจารย์อาวุโส
- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สรงน้าพระพุทธ
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รดน้าขอพรผู้บริหาร, อาจารย์อาวุโส
10.30 น. กิจกรรมนันทนาการ

ข่าวจากศูนย์วิทยบริการ

 ศูนย์วิทยบริการ จะดาเนินการย้ายเครื่อง Server ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ไปไว้ที่ อาคาร Data Center ในระหว่างวันที่
10-11 เมษายน 2556 จึงทาให้ไม่สามารถสืบค้นหนังสือผ่าน
Web Social Opac และใช้บริการยืม-คืนหนังสือได้
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 48113

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2556
คือระหว่างวันที่ 12–16 เมษายน 2556
เตือนภัยประชาชนให้ช่วยกันปฏิบตั ติ ามกฎ
เพื่อลดอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในระหว่ า งวั น ที่ 11-17 เมษายน 2556 เป็ น ช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2556 ในช่วงนี้จะมีประชาชนจานวนมากเดินทางกลับ
ภูมิลาเนาและท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ทาให้การใช้ยานพาหนะ
คับคั่งและเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากผู้ขับขี่
ประมาท โดยเฉพาะ เมาแล้วขับ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ได้จัดหน่ว ยตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจหายาบ้า ในปัสสาวะ
รวมทั้งตั้งจุดตรวจทุกอาเภอในทุกเส้นทาง เข้า -ออก จังหวัดเลยทุกวัน
จึงขอเตือนภัยมายังประชาชนให้ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ต้องเปิดไฟและสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน
ขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งผู้ขับ และผู้นั่งในรถ ตรวจสภาพรถ
ให้พร้อมก่อนเดินทางไกล ปฏิบัติตามกฎจราจร มีน้าใจให้กันและกัน
ที่สาคัญที่สุด “เมาไม่ขับ”
หากเกิดอุบัติเหตุหรือพบเห็นอุบัติเหตุ สามารถเรียกหน่วยกู้ชีพ
โรงพยาบาล โทร. 1669 ทันที สาหรับผู้ที่มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า หากเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน หรือ อุบัติเหตุ สามารถเข้า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด เพื่อช่วยชีวิต
อย่างเร่งด่วน ก่อนส่งตัวกลับไปรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลที่ผู้ป่วย
ได้ ลงทะเบี ยนใช้ สิ ทธิ ไว้ ต่อ ไป การเข้า รับ การรั กษาสามารถใช้ เพี ย ง
บัตรประจาตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วน โทร. 1330 ได้ตลอดเวลา
ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

วัดศรีบญ
ุ เรือง บ้านติว้ จังหวัดเลย
ขอเชิญร่วมทาบุญถวายผ้าป่าสามัคคี
ส านั ก งานวั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง คณะกรรมการวั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง
และคณะกรรมการโรงเรี ย นวั ด ศรี บุ ญ เรื อ งปริ ยั ติ ศึ ก ษา ร่ ว มกั บ
พุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านติ้ว ตาบลกุดป่อง อาเภอเมืองเลย จัดงาน
ผ้าป่าสามัคคีขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2556 เพื่อจัดหาทุน
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษาให้แล้วเสร็จ
จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มท าบุ ญ ถวายผ้ า ป่ า สามั ค คี
ได้ที่ วัดศรีบุญเรือง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4286-1574-5

2
เวทีนาเสนอความก้าวหน้างานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
สานักงานสนับสนุนการวิจยั กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
(สกว.ฝ่า ยวิจัย เพื่อ ท้อ งถิ่น ) และศูน ย์ป ระสานงานวิจัย เพื่อ ท้อ งถิ่นชุ ด
นักวิชาการเลย จัดให้มีเวที “นาเสนอความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ภายใต้ โ ครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก งานสนั บ สนุ น การวิ จั ย กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ขึ้น ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2556
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กาลังเอก ชั้น 5 อาคาร
วิช ญาการ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ เลย เพื่ อ นาเสนอความก้า วหน้ าและ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานในระยะที่สอง และสามารถปรับแผนงานให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของโครงการได้
คณาจารย์ท่า นใดที่ ส นใจเข้าร่วม สามารถแจ้ งความประสงค์ได้ ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ
โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 ต่อ 41141-41143 ภายในวัน จัน ทร์ที่
22 เมษายน 2556

กาหนดการนาเสนอความก้าวหน้างานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
เวลา
กิจกรรม
09.00 ผู้เข้าร่วมเวทีลงทะเบียนรับเอกสาร
09.30 น.
09.30 - พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค
10.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.สุทิน สุขคง
ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ดาเนินรายการ โดย อาจารย์เดือนเด่น นาคสีหราช
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10.00 - นานาทัศนะต่อโครงการความร่วมมือ “งานวิจัยและ
10.40 น. มหาวิทยาลัยรับใช้ทอ้ งถิน่ อย่างไร” โดยมุมมองของวิทยากร
(ท่านละ 10 นาที)
- มุมมองของชุมชน
โดย ร.ต.ไพฑูรย์ มนัส ทีมวิจัยบ้านนาหอ
- มุมมองนักวิชาการทีผ่ า่ นวิจัย CBR
โดย ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง
- มุมมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดย ดร.สุพรรณี พฤกษา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- มุมมองของ สกว.
โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
ผู้อานวยการ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.55 - นาเสนอความก้าวหน้าครึ่งทางโครงการ “การจัดการความรู้ภูมิ
12.15 น. ปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชน
ชุมชนนาหอ ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”
โดย ผศ.ดร. พยุงพร นนทวิศรุต และทีม
(นาเสนอ 30 นาที แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 45 นาที)
ดาเนินรายการโดย นายภาสกร บัวศรี ผู้ประสานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นชุดนักวิชาการเลย
12.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
กิจกรรม
13.15 - นาเสนอความก้าวหน้าครึ่งทางโครงการ “แนวทางการเพิม่
14.25 น. มูลค่าป่าชุมชนดงสามขา เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน บ้านน้าแคม ต.น้าแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย”
โดย อาจารย์อนุชา วิลัยแก้ว และทีม
(นาเสนอ 30 นาที แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 45 นาที)
14.25 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - นาเสนอความก้าวหน้าครึ่งทางโครงการ “การสร้างความ
15.55 น. มั่นคงของครอบครัวโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนบ้านน้อยคีรี
ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย”
โดย อาจารย์วิชญ์ มะลิต้น และทีม
(นาเสนอ 30 นาที แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 45 นาที)
15.55 ร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงานระยะต่อไป
16.10 น.
16.10 สรุป/ปิดเวทีวิชาการและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
16.20 น.

กาหนดการสัง่ จองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2555
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย กาหนดให้ บัณฑิต ที่สาเร็ จการศึ กษา
ประจาปีการศึกษา 2554-2555 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บัณฑิตสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่
19 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ งานกิจการพิเศษ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41151
อัตราให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ (ชาระเงินวันทีว่ ดั ตัว)
รายการ
1. บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ค่าเช่าชุดครุย
1.2 ค่าประกันชุดครุย
รวมชาระ
2. บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีม่ ีความประสงค์เช่าซื้อชุดครุย
3. บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาทีส่ งู กว่าระดับปริญญาตรี

จานวน
1,500 บาท
1,000 บาท
2,500 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท

ขอเชิญเทีย่ วงานย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์รมิ ฝัง่ โขง
ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2555
ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย
ทีป่ รึกษา : ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายจตุพงษ์ กะวิวังสกุล
อาจารย์ตรวจเวร : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์อยูเ่ วร : นายอภิเดช โยชน์เยื้อน
เจ้าหน้าทีอ่ ยูเ่ วร : นายคาพันธ์ โสโพ นายจิรายุส อรุณเดชาชัย
นายอาคม วิชัย นายอลงกรณ์ ศิริวัฒน์ นายศรายุท เตชะธนสารสมบัติ
นายสุริยา ลุนจันทา นายยุทธพงษ์ คาภูอ่อน นายนิยม บัวระภา
เขียนข่าว/พิมพ์/อัดสาเนา : น.ส.ทัศนีย์ นราพล/น.ส.อรอุมา วงศ์กิตตะ

