ปีที่ 38 ฉบับที่ 1926 ประจาวันพุธที่ 3 มกราคม 2561
Z

ส.ค.ส. 2561
จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

“ เนื่องในวโร กาสวันขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยโปรดประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี 2561”

“ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ ขออวยพรให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ
และครอบครัวมีความสุขตลอดปี 2561”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออานาจคุณพระศรีรั ตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน
และครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกาย
“ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
แข็งแรง และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”
จงดลบั นดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญ
ตลอดไป”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพรรณี พฤกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

“ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออวยพรให้บุคลากรพร้อม
ครอบครัวและนักศึกษาทุก ๆคน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จงพบแต่ความสุขและความเจริญ การงาน ประสบความสาเร็จ
และก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ
ด้วยความปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

“ในศุวาระขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
สุขภาพแข็งแรง พบแต่สิ่งดีๆในชีวิต”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พีรกมล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

“ในวาระดิถีขึ้นปี ใหม่ พ.ศ.2561 ขอให้ทุกท่านมีความสุข
มีสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้า
คิดสิ่งใดขอ ให้สมปรารถนา
ทุกประการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลรัตน์ สุภามา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์อยู่เวร : ดร.วัชรินทร์ สินศิริ
เจ้าหน้าที่ อยู่เวร : 11.นายกิตติพงษ์ อินนุชิต 2.นายสุเมศ มันขุนทศ
3 . นายพรสุระ บ อนสิทธิ์ 4 . นายพัฒนชัย ยศสุภาพ
5. นายภัทรพล ไชยแสง 6. นายจิระยุทธ จิระวัฒน์
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายขวัญชัย
ตอพรม
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

2
กาหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558 – 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กาหนดให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558 – 2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยให้บัณฑิตสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ www.lru.ac.th
ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินซึ่งกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการให้บริการและวัดตัว (พร้อมชาระเงิน) ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้
การดาเนินการ
วัน / เดือน/ ปี
จองชุดครุยวิทยฐานะ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 5 – 20 มกราคม61
www.lru.ac.th
วิธีการชาระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ทุกสาขา ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท วันที่ 5 – 21 มกราคม61
ผู้ชาระเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการนี้ ขอให้บัณฑิตชาระเงินในวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด ตามอัตรา
ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายการ
1. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ค่าเช่าชุดครุย
1.2 ค่าประกันชุดครุย
รวมชาระ
2 . บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีความประสงค์เช่าซื้อชุดครุย
3. อัตราค่าตัดชุดครุยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาที่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี

จานวนเงิน

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน
ไปต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 เพื่อให้นักศึกษา
ได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไต้หวัน สหพันธรัฐมา
เลเซีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนทุน
1.1 คณะครุศาสตร์

34 ทุน

1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 ทุน

1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 ทุน

1.4 คณะวิทยาการจัดการ

32 ทุน

1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6

ทุน

1.6 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวั
ขอนแก่
ด น 7 ทุน

1,500 บาท
1,000 บาท
2,500 บาท

รายละเอียดทุน
มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาภาคปกติระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยแบ่งตามสัดส่วนของจานวนนักศึกษา
แต่ละคณะ มีรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ

2,500 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

3,000 บาท

ทั้งนี้ ให้ บัณฑิตทุกค นต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งาน
กิจการพิเศษ
และสิทธิประโยชน์โทร. 0-4280-8000 ต่อ 51151

ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง
ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง ลิฟต์ที่ได้มาตรฐานจะได้ รับการออกแบบ
ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยมากที่สุดโดยเฉพาะระบบนิรภัยที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหากรณีลิฟต์ค้างไม่ว่าจะสาเหตุใดขอแนะนาข้อควร
ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อลิฟต์ค้างอย่าตกใจจนเกินเหตุควรตั้งสติให้ดีและไม่ต้องกังวล
ว่าจะขาดอากาศหาย ใจเนื่องจากลิฟต์ได้ถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศ
ที่เพียงพอแม้ว่าพัดลมระบายอากาศจะไม่ทางาน
2. ให้กดปุ่มสัญญาณ EMERGENCY CALL ที่แผงปุ่มกด
เพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรภายนอก
3 . ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่กาลังให้ความช่วยเหลือ
เช่น มีผู้โดยสารกี่คน มีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่และพยายามสังเกต
ชั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่ลิฟต์ค้างเพื่อทราบตาแหน่งค้างอยู่ผ่านทาง
Interphone จากนั้นให้รอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
4.ขณะที่ทาการช่วยเหลือ ลิฟต์อาจจะมีการเคลื่อนที่เพื่อให้ จอด
ตรงตาแหน่งระดับชั้น ดังนั้นระหว่างที่รอ อย่าพยายามงัดหรือเปิดประตู
จากด้านในโดยเด็ดขาด
5.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกระทาการใดๆ โดยเด็ดขาด
กรณีไฟดับ ลิฟต์มีระ บบ ARD (Automatic Rescue Device)
เป็นระบบที่ช่วยในกรณีไฟฟ้าอาคารดับ ซึ่งเมื่อไฟฟ้าอาคารดับระบบลิฟต์

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย และกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาหรับหลักสูตร 4 ปี
เทียบโอนเป็นนักศึกษาปีแรกที่เข้าศึกษา และจะต้องได้รับการยินยอมจาก
ผู้ปกครอง และไม่เคยได้รับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลมาก่อน
2. มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ น
อุปสรรคในการศึกษาอบรม
4. มีความประพฤติดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และต่อโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
การสมัคร
ผู้สนใจขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
http://www.lru.ac.th/ และยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30–
16.30 น. ในเวลาทาการ ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ และห้องสานักงาน 201 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ขอให้“ชุดปฏิบัตงิ าน กศ.พ.ชุดที่ 1”
มาปฏิบัติงานในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561
 ข อเชิญชมนิทรรศการ
" ภาพ พิมพ์ เพื่อ พ่อ
"
โดย ศิลปิน อาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 3 - 30 มกราคม 2561
ณ หอศิลป์ต้นตาล จ.ขอนแก่น พิธีเปิด วันที่ 4 มกราคม 2561
เวลา 18.00 น.

