วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒๓ ประจาเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๕๘
๑. การลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างวันที่ ๔-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เดินทางร่ วมกับ
คณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่ วมการลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ(MOU) ฉบับใหม่ และ
ร่ ว มหารื อกับ คณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ครุ ศาสตร์ เ ที ยนจิ น เพื่อ หา
แนวทางและรายละเอียดในการสร้างความร่ วมมือทางวิชาการในด้าน
ต่างๆ ต่อไป ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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๒. พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อม
แต่ งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
วัน ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน ร่ วมพิธีรับสนอง
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ ม แต่งตั้ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิ การบดี โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิ น พร้อมด้วย
ผศ. ดร. ลินดา เกณฑ์มา ได้ประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิ การบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคณะผูบ้ ริ หาร
คณาจารย์ องค์การบริ หารนิสิตนักศึกษา บุคลากรและแขกผูม้ ีเกียรติเข้า
ร่ วมในพิธีเป็ นจานวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๖

๓. ต้ อนรับคณะผู้บริหารจาก
Dong-Ah Institute of Media and Arts
วัน ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ส านัก วิเ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
อาเซี ยน ต้อนรับคณะผูบ้ ริ หารจาก Dong-Ah Institute of Media and
Arts ที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
ได้เข้าเยีย่ มคารวะท่านอธิ การบดี และร่ วมประชุมกับคณะอาจารย์สาขา
000อหาแนวทางและรายละเอี ยดในการสร้ างความร่ วมมื อ
ต่างๆ เพื่อหารื
ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑๐
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๔. โครงการอาเซียนสัญจร ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างเดื อนพฤศจิ กายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ได้จัด โครงการอาเซี ย นสัญ จร ปี การศึ ก ษา
๒๕๕๘ เพื่อบริ การวิชาการแก่ โรงเรี ยนประถมศึ กษาในเขตพื้นที่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมภาษาอาเซี ยนได้แก่ (ภาษาบา
ฮาซา ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษา
ตากาล๊ อ ก) โดยวิ ท ยากรผู ้มี ป ระการณ์ ใ นภาษาต่ า งๆ ในลัก ษณะ
กิจกรรมที่ มีความหลากหลาย อาทิ ฐานให้ความรู ้ดา้ นภาษาอาเซี ยน
ต่างๆ กิจกรรมตอบคาถาม การสนทนา เกมส์ ตามความต้องการและ
ความจาเป็ นในการใช้ภาษาอาเซี ยนในระดับพื้นฐาน โครงการสาเร็ จ
ไปได้ดว้ ยดี

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๕. โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การติดต่ อสื่อสารสาหรับ
บุคคลภายนอก ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้รับความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดกองบังคับการ
ตารวจนครบาล ๖ (บก.น.๖) กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งประกอบไปด้วย สน.
จักรวรรดิ สน.บางรั ก สน.พลับ พลาไชย ๑ สน.พลับ พลาไชย ๒
สน.ปทุ ม วัน สน.ยานนาวา สน.สาราญราฎร์ และ สน.พระราชวัง
จานวนทั้งสิ้ น ๙๗ นาย ภายใต้การดาเนิ นงานของสานักวิ เทศสัมพันธ์
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
และเครื อข่ายอาเซี ยน ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัย
ภำษำอัจเจ้งกฤษ
(Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
ราชภัฏบ้านสมเด็
าพระยา
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๖. 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
ประจ
ำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗
" กิจกรรมที
่ ๓ ค่ ำฒยนธรรม
โครงการจากต่
างประเทศในสาขาที
่เน้นการแลกเปลี
่ยนทางวั
งกฤษ
Camp
) ระหว่ ำงวั
นทีก่ ๒๖
– ๒๘
และส่ งเสริภำษำอั
มความเข้
าใจอั(นEng
ดี 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
๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์

๗. ต้ อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University
วันที่ ๒๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่า ย
(NPTU)
อาเซี ยน และคณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Mike Yuan-Kuang Guu President
National Pingtung University (NPTU), Taiwan และ Dr.Ted YuChung Liu Dean of Office of International Affairs เนื่ องในโอกาส
เดิ น ทางมาเยีประจ
่ย มชมและเข้
ณ ห้อ งประชุ
ำปี กำรศึากพบคณะผู
ษำ ๒๕๕๗บ้ ริ"หกิาร
จกรรมที
่ ๓ ค่ ำยม ชั้น ๖
อาคาร ๑๑ ภำษำอั
มหาวิทยาลั
ยราชภั
ฏบ้Camp
านสมเด็) จระหว่
เจ้าพระยา
มพิธีลง
งกฤษ
(Eng
ำงวันและเข้
ที่ ๒๖า–ร่ ว๒๘
นามความร่มิวถมมืุนอำยน
ทางวิ๒๕๕๘
ชาการกับมหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ (MOU) ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

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

