วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ ประจาเดือน เมษายน ปี ๒๕๕๙
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร "การทบทวนแผนกลยุทธ์ การ
สร้ างความเป็ นเลิศเพือ่ เสริมสร้ างศักยภาพการแข่ งขัน"
วัน ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผู ้อ านวยการส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น เข้า ร่ ว ม
โครงการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้าง
ความเป็ นเลิ ศ เพื่ อ เสริ มสร้ า งศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น " น าโดย
ผศ.ดร.ลิ น ดา เกณฑ์มา อธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็ นประธาน ร่ วมด้วย ผูบ้ ริ หาร มบส. คณบดี ผูอ้ านวยการ
ส านั ก ฯ เข้ า ร่ วมน าเสนอ อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย น และรั บ ฟั ง
ข้อ เสนอแนะจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ณ ห้อ งประชุ ม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัย01111
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓. ผู้บริหาร มบส. ต้ อนรับ ดร.ยิง่ ศักดิ์ เพือ่ หารือ
ความร่ วมมือเปิ ดหลักสู ตรร่ วมกัน
วัน ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ม า อธิ ก ารบดี
อ.ธีราพร ปฏิเวธวิทูร รองผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
000
อาเซี ยน และคณะผู
บ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ให้ก ารต้อ นรั บ ดร.ยิ่ง ศัก ดิ์
จงเลิศเจษฎาวงศ์
1111คุณมารี น่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ และคุณกวิน จงเลิศเจษฎา
วงศ์ ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิ จการอาหารไทยและนานาชาติ
เพื่อ หารื อ ความร่ วมมื อเปิ ดหลักสู ตรร่ วมกัน ระหว่า ง สาขาคหกรรม
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ
การอาหารไทยและนานาชาติ (TIFTEC) ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า
ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒. สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ" ๒๕๕๙
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซียน ร่ วมงานสงกรานต์บา้ นสมเด็จฯ" ๒๕๕๙ บรรยากาศที่เต็มไป
ด้วยความความชุ่มฉ่ าและอิ่มเอมใจ สรงน้ าพระพุทธรู ป สมเด็จพระ
บู ร พมหากษัตริ ยาธิ ราช และสมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริ ยวงศ์
ร่ ว มกับ คณะผู ้บ ริ ห าร คณาจารย์ และผู ้ร่ ว มงาน มี พิ ธี ร ดน้ าขอพร
ผูอ้ าวุโส ผูม้ ีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม และรดน้ าขอพรผูบ้ ริ หารของ
มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. คณะผู้บริหาร มบส. ประชุมแลกเปลีย่ นความร่ วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือรัฐออสเตรเลีย
ระหว่างวันเป็ที่ น๒๓
๒๕๕๙ ผศ.ดร.ลิ
เลิศเพื- ่อ๓๐
เสริ เมษายน
มสร้างศักยภาพการแข่
งขันฯ" นดา เกณฑ์มา
อธิ การบดี อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์ ผูอ้ านวยการส านัก วิเ ทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน และคณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เข้าร่ วม
ประชุ ม แลกเปลี่ ยนความร่ ว มมื อทางวิช าการกับ Edith Cowan
University: ECU และ Phoenix Academy ณ ประเทศออสเตรเลีย

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๗. ข่ าวทุนการศึกษา

๖. ข่ าวประชาสัมพันธ์

รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มโครงการทุ น การศึ ก ษาภายใต้ DUOThailand Fellowship Programme ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูท้ ี่
สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่
www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศและเวียนแจ้ง" ส่ งใบ
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
สมัครภายในวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มหาวิทยาลั
เป่ ยต้๒๕๕๘
า (Northwest University) นครซี อาน มณฑล
มิถุนยซีำยน
ส่ านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่ วมกับรัฐบาลจี นและสถาบันขงจื่ อ
ได้จัด ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ประจ าปี การศึ ก ษา
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผูท้ ี่ สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบสมัคร
และรายละเอี ย ดทุ น ได้ที่ www.mua.go..th ภายใต้หั ว ข้อ แวดวง
อุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

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

