วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๕ ประจาเดือน มกราคม ปี ๒๕๕๙
๑. งานทาบุญประจาปี อาคารสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
(อาคาร ๑๐)

๒. ร่ วมประชุมกับผู้บริหาร
Phnom Penh international university (PPIU)

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ ว มกับ ส านัก คอมพิ ว เตอร์ จัด งานท าบุ ญ ประจ าปี อาคารสมเด็ จ
เจ้ า พระยาบรมมหาพิ ชั ย ญาติ (อาคาร ๑๐)
รศ.ดร.วิ โฬฏฐ์
วัฒนานิ มิตกูล เป็ นประธานในพิธี โดยมี ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่ วมพิธีกนั อย่างมากมาย ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัน ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เดินทางร่ วมกับ
คณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาโดยท่าน
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิ การบดี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผูช้ ่วย
อธิ การบดี ได้เดินทางไปประชุมเกี่ยวกับความร่ วมมือทางวิชาการกับ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย Phnom Penh international university (PPIU)
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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๓. เดินเพือ่ สุ ขภาพ ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนและตัวแทนอาจารย์นกั ศึกษา
ต่างชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนอาเซี ยนผสานความร่ วมมือด้านภาษา
และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ เข้าร่ วมงานเดิน
000
เพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ปี ศรี สุริยวงศ์ ผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัย
1111จเจ้าพระยา
ราชภัฏบ้านสมเด็

๔. โครงการค่ ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่ วมมือด้ านภาษา
และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อ ข่ ายอาเซี ยน ได้จัดโครงการค่ ายเยาวชนอาเซี ยนผสานความ
ร่ วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้ง
ที่ ๒ เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ แ ละส่ งเสริ มทั ก ษะทางภาษา สั ง คม
ศิ ล ปวัฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ้า น ท าให้เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซี ยน เพื่อการอยูร่ ่ วมกันด้วย
ความเข้า ใจ ทั้ง ยัง เป็ นการสร้ า งเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ ในด้ า น
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่ความร่ วมมือด้านอื่นๆ ใน
อาเซียน โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เกี ยรติเป็ นประธานในพิธีเปิ ดค่ายเมื่อวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ มี อาจารย์แ ละนักศึ กษาจากมหาวิท ยาลัย ใน
อาเซี ย นจาก ๗ ประเทศ ได้แ ก่ มาเลเซี ย สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๕. โครงการค่ ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่ วมมือด้ านภาษา
และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ ครั้งที่ ๒ (ต่ อ)
สาธารณรั ฐ สัง คมนิ ย มเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูช า สาธารณรั ฐ
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ประเทศสิ ง คโปร์ และมี นิ สิต นักศึ ก ษาจากมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏอี ก ๖ แห่ ง เข้าร่ วมโครงการได้ท ากิ จกรรมหลายอย่าง เช่ น
กิ จ กรรมเสวนาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและวัฒ นธรรม กิ จ กรรมกี ฬ า
กำรศึกกษาวั
ษำ ฒ๒๕๕๗
" กิจกรรมที
่ ๓ ค่ศนศึ
ำย กษาใน
อาเซี ยนสัมพัประจ
นธ์ กิ จำปีกรรมศึ
นธรรมไทย
กิจกรรมทั
ภำษำอังกฤษ
(Eng วCamp
) ระหว่ ำงวันที่อ่ งในวั
๒๖ –น๒๘
เขตกรุ งเทพมหานคร
กิจกรรมร่
มพิธีวางพวงมาลาเนื
คล้ายวัน
มิถุนจำยน
๒๕๕๘
พิ ร าลั ย สมเด็
เจ้ า พระยาบรมมหาศรี
สุ ริ ยวงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๗. ข่ าวทุนการศึกษา
กองทุน Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Grant
Programme (JEC Fund Grant Programme) ภายใต้ Kansai Osaka 21th
Century Association เป็ นมูลนิ ธิเพื่อกิจการสาธารณะที่สนับสนุนการ
ดาเนิ น กิ จ กรรมด้านวัฒ นธรรมในเขตคัน ไซ จะมอบทุ นสนับ สนุ น
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
โครงการจากต่างประเทศในสาขาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
และส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี ระหว่างประเทศ การศึ กษา สวัสดิ การ
มิถุนำยนการแพทย์
๒๕๕๘ และการสาธารณสุ ข รวมทังการอนุรักษ์
สังคม วิทยาศาสตร์
้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยจะประกาศผลการพิจารณา
ในเดื อ นมี น าคม ๒๕๕๙ สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.osaka21.or.jp/jecfund/en/index.html
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
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

