วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๗ ประจาเดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๕๗
๑. สำนักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ ำยอำเซียน รับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๖
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑๐มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร เรื่อง
“กำรเขียนคู่มอื ปฏิบัตงิ ำน (Operating Manual)”
ระหว่ า งวัน ที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
และว่าที่ ร.ต.หญิ งสิ ริรัตน์ ชูรักษ์ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
000 ย น เข้า ร่ ว มโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร เรื่ อง
เครื อข่ า ยอาเซี
“การเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน (Operating Manual)” ณ โรงแรมภูเขางาม
รี สอร์ท จังหวัดนครนายก

๒. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพือ่ สร้ ำงศักยภำพในกำรผลิตบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ ในกำรเตรียมควำมพร้ อม
สู่ ประชำคมอำเซียนภำยใต้ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บุคลากรสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อข่ายอาเซี ยน เดิ นทางไปศึ กษาดู งานร่ วมกับคณาจารย์และ
เจ้า หน้ า ที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ณ Mahasaraswati
Denpasar University บาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๔. โครงกำรเสริมสร้ ำงศักยภำพบุคลำกร และปฐมนิเทศพนักงำน
มหำวิทยำลัยบรรจุใหม่ ปี งบประมำณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ วมโครงการเสริ มสร้างศักยภาพบุคลากร และปฐมนิ เทศพนักงาน
มหาวิ ท ยาลัย บรรจุ ใ หม่ ปี งบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยมี
ผศ.ดร.ลิ นดา เกณฑ์มา รั กษาราชการแทนอธิ การบดี เป็ นประธาน
เปิ ดโครงการและกล่ าวต้อนรั บพนั กงานมหาวิ ทยาลัยใหม่ สายวิ ชาการ
พร้ อ มทั้ง ที ม ผูบ้ ริ ห ารได้ร่ ว มให้ ค าแนะน าข้อ มู ล ต่ า งๆและชี้ แ จง
แนวทางสิ ทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับ ณ ภูรัญญา
รี สอร์ท ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
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อ่ำนต่ อหน้ ำ ๒

๕. ประชุมรับทรำบกำรปฏิบัตติ ำม มำตรำ ๓๘
และมำตรำ ๗๗ แห่ ง พ.ร.บ. คนเข้ ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
เรื่อง “กำรรับแจ้ งคนต่ ำงด้ ำวเข้ ำพักอำศัยของผู้ประกอบกำร
ทีม่ คี นต่ ำงด้ ำวพักอำศัย”
วัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่า ที่ ร.ต.หญิ ง สิ ริ รั ต น์ ชู รั ก ษ์
เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเข้าร่ วมประชุ ม
รับทราบการปฏิ บตั ิตาม มาตรา ๓๘ และมาตรา ๗๗ แห่ ง พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เรื่ อง การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
ของผูป้ ระกอบการที่มีคนต่างด้าวอาศัย ณ ห้องประชุม ๓ กองบังคับ
การตรวจคนเข้าเมื อ ง ๑ อาคารรั ฐ ประศาสนภักดี ศู น ย์ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนนทบุรี

๗. ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเข้าร่ วมประชุมการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เตรี ยมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภายในประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุ ม ชั้น ๑๔
อาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๖. “กำรเตรียมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖”
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วมประชุม “การเตรี ยมงานพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖” ณ ห้องประชุม
ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๘. ข่ ำวประชำสัมพันธ์
กระทรวงการต่ า งประเทศสหรั ฐ เม็ ก ซิ โ กมอบทุ น การศึ ก ษา
จานวน ๑ ทุน สาหรับนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู ้ดา้ นภาษาสเปน
ที่ประสงค์จะร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญา
โทระยะสั้น การทาวิจยั ระยะสั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบ
สมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗
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
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