วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๖ ประจาเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๕๗
๑. โครงการกีฬาสัมพันธ์ และการส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณาจารย์ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว
ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายเกตุสกล ศีลเตชะ และ
ฃ
นายฉัตรชัย รังษี เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
เข้าร่ วมโครงการกี ฬาสัมพันธ์และการส่ งเสริ มศิ ลปะและวัฒนธรรม
ของคณาจารย์และนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ร่ วมกับมหาวิทยาลัย
แห่ ง ชาติ ล าว ระหว่ า ง ณ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว

๒. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Born to be PR เรื่อง "หลักการเขียน
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ และเพือ่ สร้ างภาพลักษณ์ "
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายเกตุสกล ศีลเตชะ และนายฉัตรชัย
รังษี เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วมอบรม
เชิ งปฏิ บัติการ Born to be PR เรื่ อ ง "หลักการเขี ยนเพื่ อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ " โดยท่ า นวิ ท ยากร
อ.มนัสกวิญ ชางประยูร รองผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาบุ คลิ กภาพ
และการพูด STC ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. ศึกษาดูงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ (Bali Art Festival 2014)
๓. ต้ อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซียนต้อ000
นรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่า งวัน ที่ ๒๔ – ๑๘ มิ ถุ นายน ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ วมเดินทางพร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรี ยนการสอนดนตรี
ณ มหาวิทยาลัยยอคยาการ์ ตา้ และศึ กษาดู งานเทศกาลดนตรี และ
ศิลปะ (Bali Art Festival 2014) ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

0

อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การเตรียมความพร้ อม

๗. ข่ าวประชาสัมพันธ์

รับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเชิ ญ บุ คลากรเข้าร่ วมประชุ ม ฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ การวิชาการ
สัญจร (ปขมท.) ครั้งที่ ๓ เรื่ อง “เทคนิ คการทาผลงานสายสนับสนุ น
วิชาการ” ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่
ฮิลล์ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ค่าลงทะเบี ยน ๒,๕๐๐ บาท/คน
ผูส้ นใจสามารถส่ งใบสมัครไปที่ ว่าที่ ร้อยตรี สุวิต ผิวพันคา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ๔๐๐๐๒ โทรศัพ ท์ ๐๘๑๘๗๑-๔๐๐๑ e-mail : suwpie@kku.ac.th ภายในวันที่ ๔สิ งหาคม ๒๕๕๗

ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ – ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ นางกาญจนา
พุทธสงกรานต์ และนางสาวศุภทั รษร พรนคร เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การ
เตรี ยมความพร้ อ มรั บ การด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ณ โรงแรมกระบี่ ซัคเซส บีช รี สอร์ท จังหวัดกระบี่

๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้บริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ วมเดิ นทางพร้ อมคณะ เข้ารั บการอบรมเชิ งปฏิ บัติการการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ หารคณะ(Communicative English
for Executive) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ Edenz College
ประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ กาหนดจัดมหกรรมการจัดการ
ความรู ้ NIDA Knowledge Forum 57 ในวันศุ กร์ ที่ ๑ สิ งหาคม
๒๕๕๗ ระหว่าง ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมี การเสวนาหัวข้อ “เตรี ยมทัพความรู ้
และนวัตกรรม นาองค์กรสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน” สถาบันจึ งขอ
เรี ยนเชิญท่านหรื อผูแ้ ทนเข้าร่ วมในมหกรรมการจัดการความรู ้ โดย
สามารถส่ งรายชื่ อเข้าร่ วมงานได้ที่ km.nida2557@gmail.com หรื อ
ทางโทรสาร ๐๒-๓๗๔-๔๒๕๒ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ 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
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