วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ ประจาเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๕๗
๑. งานเลีย้ งสังสรรค์ ปีใหม่
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วนั ขึ้นปี ใหม่ ภายในงานประกอบไป
ด้วยชุ ดการแสดงจากคณะต่ างๆล้อมรอบไปด้วยร้ านอาหารที่ ทุ ก
หน่วยงานร่ วมกันนามาเลี้ยงบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการจับ
สลากของขวัญปี ใหม่ ณ ลานหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง "การจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘"
วันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายฉัตรชัย รังสี และว่าที่
ร.ต.หญิงสิ ริรัตน์ ชูรักษ์ เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซียน เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง "การจัดทาแผนบริ หาร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘"
จัด โดยงานประกัน คุ ณ ภาพ กองนโยบายและแผน และหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รี สอร์ท แอนด์สปา พัทยา
จังหวัดชลบุรี
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๓. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ สังสันทน์ สามัคคี สวัสดีใหม่ ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติ รัตนศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน อ.ขวัญนภา
วัจนรั ตน์ 11รองผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ ายอาเซี ยน
เข้า ร่ ว มพิ ธี ท าบุ ญ เนื่ อ งในวัน ขึ้ นปี ใหม่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ สังสันทน์ สามัคคี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ และเข้าร่ วม
การประชุม000
แนะนาคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากรใหม่ การมอบ
ของที่ ระลึกแก่คณะผูบ้ ริ หารชุ ดที่ ผ่านมา และการมอบโล่เพื่อเป็ น
เกี ย รติ กับ ผูท้ ี่ มีผ ลงานทางวิชาการในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๔a และห้องประชุม ๒๗๑๖a อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. กีฬาบุคลากรราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒๒
“ชงโคเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อข่ า ยอาเซี ยน ร่ วมงานกี ฬาบุ ค ลากรราชภั ฏ กลุ่ ม
รัตนโกสิ นทร์ ครั้งที่ ๒๒ “ชงโคเกมส์” ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็ จ เจ้าพระยารั บ หน้าที่ เ ป็ นเจ้าภาพในการจัด งานครั้ งนี้ โดย
กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิ ด การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
พิธีปิด การมอบเหรี ยญรางวัล และงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาบุคลากร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. การเขียนคู่มอื ปฏิบัตงิ าน (Operating Manual) รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายฉัตรชัย รังสี และนางสาว
ศุภทั รษร พรนคร เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
เข้าร่ วมการประชุ มเชิ งปฏิ บัติการเขี ยนคู่มื อปฏิ บัติงาน (Operating
Manual) รุ่ นที่ ๒ ณ โรงแรมภูเขางามรี สอร์ท จังหวัดนครนายก

๖. พิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ทาบุญและเลีย้ งสังสรรค์ เนื่องในโอกาสส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรับปี ใหม่
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
ร่ วมกับสานักคอมพิเตอร์ ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุ นนาค) และนิ มนต์พระสงฆ์เจริ ญ
พระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ร่ วมรับประทานอาหารและเลี้ยง
สัง สรรค์เ นื่ อ งในโอกาสวัน ส่ ง ท้า ยปี เก่ า ต้อ นรั บ ปี ใหม่ ๒๕๕๘
ณ ห้อง ๑๐๘๑ ชั้น ๘ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

๗. ข่ าวทุนการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษามีความประสงค์จดั สรรทุน
Technology Grants ซึ่ งเป็ นทุนจากรัฐบาลออสเตรี ย ภายใต้โครงการ
ความร่ วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับ
ออสเตรี ย ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๘ เปิ ดโอกาสให้บุ ค ลากรและ
บุคคลทัว่ ไปสมัครขอรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจยั ในระดับปริ ญญาเอก
ณ สาธารณรัฐออสเตรี ย ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ นางสาวกนกพร นุ่ มดี นักวิชาการศึ กษา ชานาญการ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา E-mail : knbhorn@mua.go.th และ
สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ใบสมัค รและรายละเอี ย ดทุ น ได้ที่
www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อชื่ อ “Announcements” ภายใน
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์
สานักสิ ริพฒั นา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จัดฝึ กอบรม
สาหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึ กษาทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน
๒๕ – ๓๐ คน ในโครงการพัฒนาสรรถนะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย รุ่ นที่
๗ ในวันที่ ๓ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และหลักสู ตรการบริ หารงาน
อุดมศึ กษาระดับสู ง (สาหรั บสายสนับสนุ น ) รุ่ นที่ ๑ ในวันที่ ๑๐
มี น าคม – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู ้ส นใจสามารถสมั ค รได้ ที่
www.training.nida.ac.th ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาโดยมี บทเรี ยนออนไลน์ English Discoveries ให้บริ การ
สาหรับนิ สิตนักศึ กษา ณ ห้อง ๑๐๔๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ โดยสามารถ
เข้าใช้บริ การได้ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ติ ด ต่ อ ขอเข้า รั บ บริ การได้ที่ ส านั ก งานส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐

บรรณาธิการ : อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (อ.หนู) คนเขียนข่ าว : อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ (อ.น้ า) อ.ธีราพร ปฏิเวธวิทูร (อ.โอ้)
ฝ่ ายสนับสนุนให้ ข่าวถึงมือท่ าน : เปี้ ยว ฝน ฉัตร เก่ง กุ๊ก
สานักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา E-mail : oil_2555@windowslive.com
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรู จี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่ อ ๑๗๔๐ โทรสาร ๐๒-๔๖๕-๓๒๒๔

