วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๗ ประจาเดือน มีนาคม ปี ๒๕๕๙
๑. โครงการจัดประชุมแลกเปลีย่ นความร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่ างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา กับ
มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่ งพม่ า (NUAC)
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผู ้อ านวยการส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น เข้า ร่ ว ม
โครงการจัดประชุ ม แลกเปลี่ ยนความร่ ว มมื อทางวิช าการ น าโดย
ผศ.ดร.จันทร์ วิภา ดิ ลกสัมพันธ์ รองอธิ การบดี ประชุมแลกเปลี่ยน
ความร่ วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่ ง
พม่า (NUAC) ณ เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

๒. การแสดง “Bloco Malagasy” South East Asia Tour 2016
วัน ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย ร่ วมชมการแสดงดนตรี
Bloco Malagasy จากประเทศมาดากัสการ์ จัดโดยวิทยาลัยการดนตรี
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้าพระยา ณ อาคาร ๒๙ ชั้น ๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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๓. โครงการอบรมเรื่อง “รู้ เท่ าทันกฎหมาย
ห่ างไกลความรับผิด” รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นางกาญจนา พุทธสงกรานต์ นางสาว
ศุ ภทั รษร พรนคร และนายเกตุสกล ศี ล เตชะ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศ
000อข่ายอาเซี ยน ได้เข้าร่ วมโครงการอบรมเรื่ อง “รู ้เท่าทัน
สัมพันธ์และเครื
กฎหมาย ห่า1111
งไกลความรับผิด” รุ่ นที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร "การทบทวนแผนกลยุทธ์ การ
สร้ างความเป็ นเลิศเพือ่ เสริมสร้ างศักยภาพการแข่ งขันฯ"
วัน ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๕๙ อ.ขวัญ นภา วัจ นรั ต น์ อ.ธี ร าพร
ปฏิเวธวิทูร รองผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
เข้ าร่วมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์
การสร้ า งความเป็ นเลิ ศ เพื่ อ เสริ มสร้ า งศั ก ยภาพการแข่ ง ขัน ฯ"
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๗. ข่ าวทุนการศึกษา

๖. 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
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
โครงการจากต่างประเทศในสาขาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
งกฤษ
Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
และส่ งเสริภำษำอั
มความเข้
าใจอั(Eng
นดี 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

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

