วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๓๐ ประจาเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๕๙
๑. มบส. รวมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคล "เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตเิ ป็ นปี ที่ ๗๐"
วัน ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ บุ ค ลากรส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมงานรวมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสมหามงคล "เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ น
ปี ที่ ๗๐" ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒. โครงการประชุมเชิงปฎิบัตกิ าร
"การประกันคุณภาพการศึกษา สู่ ความเป็ นเลิศ"
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาว ศุภทั รษร พรนคร นางกาญจนา
พุทธสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ วมโครงการประชุมเชิ งปฎิ บตั ิการ "การประกันคุณภาพการศึ กษา
สู่ ความเป็ นเลิ ศ" วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิ ริ ลกั ษณ์ เรื องรุ่ ง โรจน์ และ
รศ.ดร.วศิ น อิ ง คพัฒ นากุ ล จัด โดยงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ณ ห้อ งประชุ ม ชั้น ๑๕ อาคาร ๖ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
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๓. โครงการ "การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์ และบุคลากร มบส." ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ า ยอาเซี ย น ร่ ว มกับ กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้จัด
โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาปี งบประมาณ ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๒ อบรมภาษาอังกฤษ
จานวน ๓๐ ชั่วโมง เพื่อให้คณาจารย์ และบุ คลากร มี ความรู ้ และได้
พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนาไปบูรณาการปฏิบตั ิงานการเรี ยน
การสอน ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านด้ านการเงิน
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาว ศุภทั รษร พรนคร
นายฉัตรชัย รังษี เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
เข้า ร่ ว มโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น จั ด โดยกองคลั ง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๕. นิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์ ประจาปี ๒๐๑๖

๖. ข่ าวประชาสัมพันธ์

"VISCOMM EX– XVI"

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

DESIGNทิ พEXHIBITION
วั[VISUAL
น ที่ ๒๑ มิCOMMUNICATION
ถุ น ายน ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ
ย์ พ ร โชติ รั XVI]
ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย ร่ วมพิธีเปิ ดนิ ทรรศการ
โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์ ประจาปี ๒๐๑๖ "VISCOMM EX–
XVI" [VISUAL COMMUNICATION DESIGN EXHIBITION XVI]
ดาเนิ นงานโดย นักศึ กษาสาขาวิชาออกแบบนิ เทศศิลป์ (ชั้นปี สุ ดท้าย)
ณ ห้อ งแสดงนิ ท รรศการ อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๗. ข่ าวทุนการศึกษา

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

รั บสมัค รนักศึกษาเข้ า ร่ ว มโครงการทุนการศึก ษาภายใต้ DUOThailand Fellowship Programme ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอน์มใบสมัครและรายละเอียดทุน
ได้ ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้ หวั ข้ อ "ประกาศและเวียนแจ้ ง"
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มหาวิทมิยาลั
ซี เป่ ยต้
า (Northwest University) นครซี อาน มณฑล
ถุนยำยน
๒๕๕๘
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
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

๓. สานักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ ายอาเซียน รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗

