วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒๒ ประจาเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๘
๑. งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ (VNU University of Social Sciences and
Humanities: USSH ) และร่ วมประชุมกับผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผูอ้ านวยการส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น เดิ น ทาง
ร่ ว มกับ คณะผู ้บ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้า พระยา
นาโดยท่าน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิ การบดี ผศ.พิษณุ บางเขียว
รองอธิ ก ารบดี ผศ.ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ว กุ ญ ชร ผู ้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ผศ.ดร.อารี ว รรณ เอี่ ย มสะอาด คณบดี บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และ
รศ.สมชาย01111
พรหมสุ วรรณ กรรมการโครงการนักศึ กษาแลกเปลี่ยน
ประเทศจี น ได้เดิ นทางไปยังมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุ ษย์
ศาสตร์ (VNU University of Social Sciences and Humanities:
USSH) เพื่ อร่ วมงานเฉลิ มฉลองครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และร่ วมประชุมกลุ่มย่อยกับผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ( VNU University of
Social Sciences and Humanities: USSH) ณ เมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม

๒. การสวดพระอภิธรรม ผศ.ดร.สมชาย รัศมี อดีตรองอธิการบดี
วัน ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมการสวด
พระอภิธรรม ผศ.ดร.สมชาย รัศมี อดีตรองอธิ การบดี อาจารย์วิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ศาลา ๕
วัดเครื อวัลย์วรวิหาร (ฌาปนกิจสถานกองทัพเรื อ)

๓. สานักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ ายอาเซียน รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
วัน ที่ ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
อาเซี ยน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ประจาปี
การศึ กษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุ ม ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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อ่านต่ อหน้ า ๒
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๔. ข่ าวทุนการศึกษา

๕. ข่ าวประชาสัมพันธ์

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
ประจ
ำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗
" กิจกรรมที
่ ๓ ค่ ำฒยนธรรม
โครงการจากต่
างประเทศในสาขาที
่เน้นการแลกเปลี
่ยนทางวั
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Camp
) ระหว่ ำงวั
นทีก่ ๒๖
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และส่ งเสริภำษำอั
มความเข้
าใจอั(Eng
นดี ระหว่
างประเทศ
การศึ
ษา สวั
สดิ การ
มิถุนำยนการแพทย์
๒๕๕๘ และการสาธารณสุ ข รวมทั้งการอนุรักษ์
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
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริ กนั (ฟุลไบรท์) เปิ ดรับสมัครผูท้ ี่ สนใจชิง
ทุนการศึกษา ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program
ประจาปี การศึกษา 2559 จานวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริ ญญา
โทในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์
และพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาทุนสู งสุ ดไม่เกิ น 2 ปี ผูส้ นใจสามารถ
ติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และดาวน์ โ หลดใบสมัค รได้
ที่ www.fulbrightthai.org

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

