วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๖ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๙
๑. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร

๒. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ อ.ธี ราพร ปฏิ เวธวิทูร รองผูอ้ านวยการสานัก
เข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษส าหรั บ ผูบ้ ริ ห าร
หลักสู ตรภาษาอังกฤษสาหรับบริ หารงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัน ที่ ๘ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการส านัก วิเทศสัม พัน ธ์ และเครื อข่ า ย และ อ.เวิน เซี่ ยงยวี่
ผูอ้ านวยการสถาบัน ขงจื้ อ ประจ ามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ร่ วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุม ารี ที่ จ ะเสด็ จพระราชด าเนิ น มาทรงเป็ นประธานในพิ ธีเ ปิ ดงาน
ปี วอกทอง มงคลยิง่ ลาภพูนทวี ณ ถนนเยาวราช
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๓. มอบโล่แสดงความขอบคุณหน่ วยงานต่ างๆ

๔. งานวันตรุษจีน ๒๕๕๙

วัน ที่ ๑๐ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย อ.ขวัญนภา วัจนรั ตน์
รองผูอ้ านวยการสานัก ได้มอบโล่แสดงความขอบคุ ณยังหน่ ว ยงาน
ต่างๆ ที่ได้ม000
ีส่วนร่ วมในการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความ
ร่ ว มมื อ ด้า นภาษาและวัฒ นธรรมกับ มหาวิ ท ยาลัย ในต่ า งประเทศ
ครั้งที่ ๒ ณ 1111
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผศ.ดร.ลิ นดา เกณฑ์มา อธิ การบดี
ผศ.ดร.จัน ทร์ วิ ภ า ดิ ล กสั ม พัน ธ์ รองอธิ ก ารบดี อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เข้ าร่ วมงานวันตรุ ษจีน ๒๕๕๙ จัดโดย
สถาบันขงจื้ อประจามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ณ
อาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๕. โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการเขียนคู่มอื การปฏิบัตงิ าน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาว ศุภทั รษร พรนครนายฉัตรชัย
รั ง ษี และนายเกตุ ส กล ศี ล เตชะ เจ้าหน้าที่ สานักวิเ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซียน ร่ วมโครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่ อง การเขียนคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๖
ประจฏำปี
มหาวิทยาลัยราชภั
บ้ากำรศึ
นสมเด็กจษำ
เจ้า๒๕๕๗
พระยา " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
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
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
โครงการจากต่างประเทศในสาขาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
งกฤษ
Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
และส่ งเสริภำษำอั
มความเข้
าใจอั(นEng
ดี ระหว่
างประเทศ การศึ กษา สวัสดิ 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. โครงการส่ งเสริมความร่ วมมือด้ านวิชาการเพือ่ เผยแพร่
วัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่ างชาติ ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ได้จัด “โครงการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้า น
วิช าการเพื่ อ เผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมไทยแก่ นัก ศึ ก ษาต่ างชาติ ปี การศึ กษา
๒๕๕๘ ครั้ งที่ ๑ : แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ว ฒ
ั นธรรมไทยระหว่างนั กศึ กษาจาก
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
University Utara Malaysia (UUM) และนิ สิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ณ ห้อง
ำยน ๑๑
๒๕๕๘
ประชุม ชั้นมิ๓ถุนอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

