วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๖ ประจาเดือน เมษายน ปี ๒๕๕๘
๑. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

๒. การประชุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและแนวทางความ
ร่ วมมือด้ านต่ างๆ กับวิทยาลัยเทคนิคสิบสองปันนา

วัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลิ น ดา เกณฑ์มา ว่าที่ อธิ การบดี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
(รอโปรดเกล้าฯ) อ.ดร.สุ ทิ พย์พร โชติ รั ต นศัก ดิ์ ผูอ้ านวยการส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน พร้อมด้วยผูบ้ ริ หาร คณาจารย์
นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่ วมพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่ องในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ ลาน
อนุ สาวรี ย ์สมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)
มหาวิทยาลั1111
ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ เมษายน ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผู ้อ านวยการส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น และคณะ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่ วมประชุมหารื อ
เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน แนวทางความร่ วมมือ และกิ จกรรม
ต่ า งๆ ในปี การศึ ก ษา ๒๕๕๘ กับ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค สิ บ สองปั น นา
Xishuangbanna Vocational and Technical Institute ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ก้ าวสู่ ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ ด้ วยระบบพีเ่ ลีย้ งและทีป่ รึกษา
11
๓. โครงการอบรมการพั
ฒนาบุคลิกภาพและงานพิธีการ
ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นางกาญจนา พุทธสงกรานต์
และว่าที่ ร.ต.หญิ
000 งสิ ริ รัตน์ ชู รักษ์ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและงาน
พิธีการต่างๆ ณ ห้องประชุมแก้วมรกต ชั้น ๑ อาคาร ๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการ
ส านัก วิเ ทศสัม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น อ.ขวัญ นภา วัจ นรั ต น์
รองผูอ้ านวยการสานัก ร่ ว มโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ การ เรื่ อ ง
"การพัฒ นาศัก ยภาพคณาจารย์เ พื่ อ ก้า วสู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ :
ดาเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึ กษา" ณ หอประชุม ชั้น ๔
อาคาร ๒๗ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึ กปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพครู
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ อ.ขวัญนภา วัจนรั ตน์ รองผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน และนายเกตุสกล ศี ลเตชะ
เจ้าหน้าที่สานัก ร่ วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึ กปฏิบตั ิการทางวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๖. การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ บุคลากรสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซี ย น ร่ ว มการประชุ ม ของมหาวิท ยาลัย เพื่ อ รั บ ทราบข้อ มูล การ
ขับเคลื่ อนนโยบายตามแผนกลยุทธ์ ระบบสวัสดิ การการประเมิ น
ความดีความชอบ การประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๘ และในการ
ประชุ ม ครั้ งนี้ ยัง จั ด ให้ มี ก ารลงคะแนนเลื อ กผู ้ แ ทน เพื่ อ เป็ น
กรรมการบริ หารงานบุคคล ได้แก่ผูแ้ ทนข้าราชการสายสอน ผูแ้ ทน
ข้าราชการสายสนับสนุ น ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน และ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุ น ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔
อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๗. งานสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่ อธิ การบดี
(รอโปรดเกล้าฯ) อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผูอ้ านวยการ
สานัก และบุ ค ลากรของสานัก เข้า ร่ ว มงานสงกรานต์บ้านสมเด็ จ ฯ
ประจาปี ๒๕๕๘ โดยในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ รถสรงน้ าพระ
และมีการสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของมหาวิทยาลัย ปิ ดท้ายด้วยการรดน้ า
ด าหั ว ผู ้ใ หญ่ เ พื่ อ ขอพร ตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยโบราณ
ณ ลานอนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร”
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มี น าคม ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลิ นดา เกณฑ์ม า
ว่ า ที่ อ ธิ ก ารบดี (รอโปรดเกล้า ฯ) อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเ ทศสัมพัน ธ์และเครื อข่ ายอาเซี ยน อ.ขวัญ นภา
๗.
วัจ นรั ต น์ อ.ธี ร าพร ปฏิ เ วธวิทู ร รองผูอ้ านวยการสานัก เข้า ร่ ว ม
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ธรรม "ธรรมาภิ บ าลสาหรั บ ผูบ้ ริ ห าร"
ณ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้าพระยา และภู วนาลี รี ส อร์ ท
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา

อ่านต่ อหน้ า ๓

๙. การลงนามความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ Phnom Penh International University (PPIU)

๑๐. งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุ พล วุฒิเสน
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ว่า ที่ อ ธิ ก ารบดี (รอโปรดเกล้า ฯ) อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการส านักวิเ ทศสัม พันธ์ และเครื อ ข่า ยอาเซี ยน พร้ อมด้วย
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปลงนาม
ความร่ ว มมื อ ทางวิชาการระหว่า งมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา และ Phnom Penh International University (PPIU)
ณ ประเทศกัมพูชา

วัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ บุ ค ลากรส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ร่ ว มงานพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพ รศ.ดร.สุ พ ล
วุฒิเสน อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ร่ ว มต้อ นรั บ แขกผู ้มี เ กี ย รติ จ ากต่ า งประเทศ ที่ ม าเข้า ร่ ว มงานพิ ธี
พระราชทานเพลิงศพฯ ณ เมรุ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้ สามารถวิเคราะห์
และประเมินค่ างาน ในการกาหนดระดับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนให้ สูงขึน้
วัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ และเครื อข่ ายอาเซี ยน อ.ขวัญ นภา
วัจนรั ตน์ รองผูอ้ านวยการสานัก เข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ ห าร ให้สามารถวิเ คราะห์ และประเมิ นค่ างาน ในการก าหนด
ระดับ ตาแหน่ ง บุ ค ลากรสายสนับสนุ น ให้สูง ขึ้ น ณ โรงแรมไอบิ ส
กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ไซด์

๑๒. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
วัน ที่ ๒๘ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
อ.ขวัญนภา วัจนรั ตน์ อ.ธี ราพร ปฏิ เวธวิทูร รองผูอ้ านวยการสานัก
เข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษส าหรั บ ผู ้บ ริ หาร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๔

0

๑๓. การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้ อม
สู่ ประชาคมอาเซียน ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
วัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
อาเซียน ต้อนรับคณะทางานจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเข้าตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน
โครงการเตรี ยมความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ชั้น ๓
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๔. ข่ าวทุนการศึกษา
คณะกรรมการการอุด มศึ กษา ประกาศรั บสมัครนักศึ กษาเข้า ร่ ว ม
โครงการทุนการศึ กษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme
ระหว่า งสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาไทยและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่าย
โอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่า งกัน ผู ท้ ี่ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ด
เพิม่ เติมได้ที่ jittree@mua.go.th และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบ
สมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Program and Funding
ส่ งใบสมัครได้ที่สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึ กษาต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘
๑๖. ข่ าวประชาสัมพันธ์

๑๕. ข่ าวประชาสัมพันธ์
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาโดยมี บทเรี ยนออนไลน์ English Discoveries ให้บริ การ
สาหรับนิสิตนักศึกษา ณ ห้อง ๑๐๔๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ โดยสามารถเข้า
ใช้บริ การได้ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ติดต่อขอเข้ารับบริ การได้ที่ สานักงานสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถานเอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ อิ ส ลามปากี ส ถาน แจ้ ง ว่ า
มหาวิทยาลัย Aga Khan ของปากีสถานเปิ ดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
เพื่ อ เข้า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
ประจ าปี การศึ กษา ๒๐๑๕ สามารถศึ กษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบ
สมัค รได้ที่ www.aku.edu/registrar หรื อ โทร +๙๒ ๒๑๓๔๘๖๖
๔๔๑๐/๔๔๑๒
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะจัดโครงการอบรมภาษาจีนสาหรับนิ สิต
นักศึ กษา และบุคลากรทางการศึ กษา ครั้งที่ ๒ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
โครงการกิจกรรมส่ งเสริ มสร้างความรู ้เกี่ ยวกับประเทศจี น โดยอบรม
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัง หวัด เชี ย งราย โดยยกเว้น ค่ า ใช้จ่ า ย ผู ้ที่ ส นใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เอกชัย ทวีปวรชัย โทร ๐๘ ๖๙๕๓ ๖๑๓๕
ekachai@mfu.ac.th รับสมัครภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ของหายได้คืน สานักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งให้อาจารย์ บุคลากร และ
นิ สิตนักศึกษา ทราบว่าหากสิ่ งของหายหรื อพบสิ่ งของสามารถติดต่อ
แจ้ง -รั บ ของหายได้ที่ สานักประชาสัม พัน ธ์ ฯ ชั้น ๑ อาคาร ๑
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๕

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 ภาพประกอบจากสานักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
สานักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา E-mail : oil_2555@windowslive.com
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