วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๘
๑. ทำบุญประจำปี ศู นย์ กำรศึกษำนอกทีต่ ้งั สระยำยโสม

๒. งำนเฉลิมฉลองเนื่องในวันชำติสำธำรณรัฐอิสลำมแห่ งอิหร่ ำน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศ.นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จัน ทร์ วิ ภ า ดิ ล กสั ม พัน ธ์ รองอธิ ก ารบดี อ.ดร.สุ ทิ พย์พร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
และคณะผูบ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ร่ ว มงานท าบุ ญ ประจ าปี ๒๕๕๘
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั สระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน ร่ วมงานเฉลิมฉลองเนื่ องใน
วันชาติ และการประกาศชัยชนะแห่ ง การปฏิ ว ตั ิ อิ สลามในอิ ห ร่ า น
ครบรอบ ๓๖ ปี ณ ห้องแกรนด์ บอลรู ม โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ ค
นายเลิศ (Swissotel Nai Lert Park Hotel) กรุ งเทพมหานคร
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๓. “๑๔ กุมภำฯ” วันสถำปนำ “รำชภัฏ”
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิ การบดี
(รอโปรดเกล้าฯ) อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศ
สัมพันธ์แ11
ละเครื อข่ายอาเซี ยน พร้อมด้วยผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นิ สิต
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่ วมพิธีวาง
พานพุม่ เนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้า000
นสมเด็จเจ้าพระยา

๔. โครงกำรประชุมสัมมนำและศึกษำดูงำน
เรื่องกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรฯ
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๘ อ.ขวัญ นภา วัจ นรั ต น์
รองผู ้อ านวยการส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น ร่ ว ม
โครงการประชุ ม สัม มนาและศึ กษาดู งาน เรื่ อ งการพัฒ นาศักยภาพ
ผู ้บ ริ หารและบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ส่ งเสริ มการบริ หาร
งานตามหลัก ธรรมาภิ บาลและเพิ่ม สมรรถนะในการปฏิ บัติ งานด้วย
จิ ตบริ การโดยวิทยากร อาจารย์อรรจน์ สี หะอาไพ ผูอ้ านวยการศู นย์
การศึ กษาต่อเนื่ องฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จัด
โดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็ จ เจ้าพระยา ณ โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ล หั วหิ น บี ช รี สอร์ ท
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

อ่ำนต่ อหน้ ำ ๒
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๕. “กล้ ำดีรวมใจถวำยเป็ นพุทธบูชำ”
วัน ที่ ๒๔ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พย์พร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน อ.ขวัญนภา
วัจ นรั ต น์ อ.ธี ร าพร ปฏิ เ วธวิ ทู ร รองผู ้อ านวยการ และเจ้าหน้า ที่
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมงานบุญถวายสังฆทาน
พระสงฆ์จานวน ๙ รู ป จัดโดยนิสิตนักศึกษาชมรมกล้าดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร ๑ ชั้น ๑

๗. ผู้บริหำร มบส. ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์
ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
วัน ที่ ๒๕ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๒) จั ด โดยกองนโยบายและแผน ส านั ก งาน
อธิ การบดี ณ ห้อ งประชุ ม อาคาร๑๑ชั้น ๙ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๖. ประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดทำสำรสนเทศมหำวิทยำลัยเพือ่ กำร
นำมหำวิทยำลัยสู่ กำรจัดอันดับระดับชำติและระดับนำนำชำติ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน และนายเกตุสกล ศี ลเตชะ
เจ้า หน้ า ที่ ส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการการจั ด ท าสารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การน า
มหาวิทยาลัยสู่ การจัดอันดับระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕.๑ อาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

๘. ข่ ำวทุนกำรศึกษำ
รัฐบาลจีนประกาศมอบทุนการศึกษาจานวน ๒ ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คุนหมิง สามารถสมัครได้ที่ www.mua.go.th ภายในวันที่ ๑๕มีนาคม๒๕๕๘
คณะกรรมการบริ หารกองทุ น การศึ ก ษาของรั ฐบาลจี น มอบ
ทุนการศึ กษาจานวน 7 ทุ น ติ ดตามเงื่ อนไขการติ ดต่อขอรั บทุ นได้ที่
www.csc.edu.cn/laihua ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๙. ข่ ำวประชำสัมพันธ์
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
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