วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ ประจาเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๘
๑. สังสรรค์ ศิษย์ เก่ า คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

๒. การแข่ งขันโบว์ ลงิ่ การกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพือ่ การศึกษา

วัน ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมงานเลี้ยง
สังสรรค์ "ศิ
ย์เก่ารวมใจถวายสมเด็
จพระเทพฯ"
ภายในงานมี การ
เนืษ่องในโอกาสทรงเจริ
ญพระชนมายุ
60 พรรษา
เลี้ยงสังสรรค์ พร้ อมการจับสลากของรางวัล และมอบรางวัลศิ ษย์
เก่าดีเด่น ณ ห้อง ๒๗๐๔A ชั้น ๔ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บุคลากรสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซี ย น ร่ ว มการแข่ ง ขัน โบว์ลิ่ ง การกุ ศ ลสมทบทุ น สนับ สนุ น เพื่ อ
การศึ ก ษา ชิ ง ถ้ว ยองคมนตรี นายชาญชัย ลิ ขิ ต จิ ต ถะ จัด โดย
คณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จ การมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง บางบอน กรุ งเทพฯ
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๓. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
11
อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ อ.ธี ราพร ปฏิ เวธวิทูร รองผูอ้ านวยการสานัก
และคณะผูบ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ร่ ว ม
โครงการพั000
ฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ หาร โดยมีคณะ
วิท ยากรชาวต่า งชาติ เ ป็ นผูอ้ บรมในครั้ งนี้ ณ ห้อ งแก้ว มรกต ชั้น ๑
อาคาร ๓ ห้องประชุม ชั้น ๙ , ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ชั้น ๖ และห้องประชุ ม ชั้น ๕ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. บุหลันลอยเลือ่ น The Musical & Mini Concert
วัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พย์พร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผู ้อ านวยการส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น และคณะ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่ วมชมการแสดง
"บุหลันลอยเลื่อน The Musical & Mini Concert" ละครที่มีแรงบันดาล
ใจจากบทเพลงพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย เรื่ อ งราวมหัศ จรรย์ที่ต ะเกี ย งและดนตรี เป็ นตัวเชื่ อ มโยง
ระหว่างคน ๒ ยุคให้ได้มาเจอกันและพบรักแท้ นาแสดงโดย คุณเก่ง
ธชย, คุณแก้ม กุลกรณ์พชั ร์ , อาจารย์ปุ้ย ดวงพร และนิ สิตนักศึกษา
จากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้าพระยา ณ บ้านเอกะนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒
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๕. การลงนามความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ Yunnan University

๖. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสู ตร
การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและการฝึ กซ้ อมหนีไฟ

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการส านัก วิเ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น พร้ อ มด้ว ย
คณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดิ นทางไป
ลงนามความร่ วมมือทางวิชาการกับ Yunnan University ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ อัน จะน าไปสู่ ก าร
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ร่ วมกัน

วัน ที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายฉั ต รชั ย รั ง ษี และ
นายเกตุสกล ศี ลเตชะ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่า ย
อาเซี ยน ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสู ตรการฝึ กซ้อม
ดับเพลิงและการฝึ กซ้อมหนี ไฟ เรื่ อง อัคคีภยั และการเคลื่อนย้าย โดย
คณะวิทยากรนาโดย ร.ต.อ.วีระยุทธ พราวศรี ณ หอประชุม ชั้น ๔
อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๘. ข่ าวทุนการศึกษา

๗. ข่ าวประชาสัมพันธ์
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 สานักประชาสัม พัน ธ์ ฯ ชั้น ๑ อาคาร ๑
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๕

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน
Technology Grants ซึ่ ง เป็ นทุ น ของของรั ฐบาลออสเตรี ย ภายใต้
ความร่ วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิ ลปะระหว่างไทยกับ
ออสเตรี ย ประจาปี ๒๕๕๘ ผูท้ ี่ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ Knbhon@mua.go.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
และอ่ า นรายละเอี ย ดได้ที่ www.inter.mua.go.th สมัครได้ถึ งวัน ที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการการอุด มศึ กษา ประกาศรั บสมัครนักศึ กษาเข้า ร่ ว ม
โครงการทุนการศึ กษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme
ระหว่า งสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาไทยและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่าย
โอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่า งกัน ผู ้ที่ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ jittree@mua.go.th และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบ
สมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Program and Funding
ส่ งใบสมัครได้ที่สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึ กษาต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘

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

