วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๓๓ ประจาเดือน กันยายน ปี ๒๕๕๙
๑. โครงการประชุมเชิงสัมมนาปฏิบัตกิ ารเรื่อง "การติดตาม
แผนการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สู่ การจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กัน ยายน ๒๕๕๙ อ.ธี ร าพร ปฏิ เวธวิทู ร
รองผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน นายฉัตรชัย
รังษี ว่าที่ ร.ต.หญิงสิ ริรัตน์ ชูรักษ์ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ายอาเซียน เข้าโครงการประชุมเชิงสัมมนาปฏิบตั ิการเรื่ อง "การ
ติดตามแผนการประเมินและการปรั บปรุ งการควบคุมภายใน สู่ การ
จัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐"
จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิ การบดี ณ โรงแรม
01111
ระยอง รี สอร์ท จ.ระยอง

๒. งานเกษียณอายุราชการ "มุทติ า กษิณา"
วัน ที่ ๙ กัน ยายน ๒๕๕๙ เจ้า หน้ า ที่ ส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซียน ร่ วมงานเกษียณอายุราชการ "มุทิตา กษิณา" และมอบ
ของที่ ระลึกให้แก่ผูเ้ กษี ยณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
ความอบอุ่ น และอิ่ ม เอมใจ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๔ อาคาร ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. มบส. รับน้ องสร้ างสรรค์ "กิจกรรม บายศรีสู่ ขวัญ
และ ต้ อนรับนิสิตใหม่ ๒๕๕๙
๓. พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
วัน ที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๕๕๙ เจ้า หน้า ที่ ส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ า ยอาเซี ย น ร่ ว มงานพิ ธี ถ วายปริ ญญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา แด่ พ ระพรหมบัณ ฑิ ต
(ประยูร ธมฺ มจิ ตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ มณฑล
พิธีวดั ประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัน ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการส านัก วิเ ทศสัม พันธ์ แ ละเครื อ ข่ ายอาเซี ย นเข้าร่ ว มงาน
มบส.รั บน้องสร้างสรรค์ "กิ จกรรม บายศรี สู่ขวัญ และ ต้อนรับนิ สิต
ใหม่ ๒๕๕๙ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิ การบดี ให้เกี ยรติเป็ น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ชินกร ไกรลาศ หมอทาขวัญศิลปิ น
แห่ งชาติ ให้เกียรติ ทาพิธีแหล่บายศรี สู่ขวัญ ให้แก่นิสิตใหม่ เพื่อเป็ น
ขวัญและกาลังใจให้แก่ นิสิตต่อไป ณ ห้องประชุ ม ชั้น ๔ อาคาร ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๕. การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ได้รั บ การตรวจติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นการตรวจเยี่ยมเพื่อ
รั บ ฟั ง และพู ด คุ ย เพื่ อ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
บริ ห ารงานและด าเนิ น การของมหาวิท ยาลัย หน่ ว ยงานระดับ คณะ/
วิท ยาลัย /ส านัก /ศู น ย์/ สถาบัน ณ ห้อ งประชุ ม สมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า ชั้น ๖
อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๗. ข่ าวทุนการศึกษา

๖. 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

ของหายได้คืน สานักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งให้อาจารย์ บุคลากร และ
นิ สิตนักศึกษา ทราบว่าหากสิ่ งของหายหรื อพบสิ่ งของสามารถติดต่อ
แจ้ง-รั บ ของหายได้ที่ สานักประชาสัมพันธ์ ฯ ชั้น ๑ อาคาร ๑๒
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๕

รั บสมัค รนักศึกษาเข้ า ร่ ว มโครงการทุนการศึก ษาภายใต้ DUOThailand Fellowship Programme ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอน์มใบสมัครและรายละเอียดทุน
ได้ ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้ หวั ข้ อ "ประกาศและเวียนแจ้ ง"
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนยซีำยน
มหาวิทยาลั
เป่ ยต้๒๕๕๘
า (Northwest University) นครซี อาน มณฑล
ส่ านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่ วมกับรัฐบาลจี นและสถาบันขงจื่ อ
ได้จัด ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ประจ าปี การศึ ก ษา
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผูท้ ี่ สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบสมัคร
และรายละเอี ย ดทุ น ได้ที่ www.mua.go..th ภายใต้หั ว ข้อ แวดวง
อุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
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
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรู จี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่ อ ๑๗๔๐ โทรสาร ๐-๒๔๖๕-๓๒๒๔

