วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ ประจาเดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๕๘
๑. งานครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ ไทย-จีน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการ
แทนอธิ การบดี อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน และ อ.เวิน เซี่ ยงยวี่ ผูอ้ านวยการ
สถาบัน ขงจื้ อ ประจ ามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา
เข้าร่ วมงานครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย - จีน ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
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๒. การลงนามความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
วัน ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะผู ้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทน
อธิ การบดี รศ.ปรี ยานุ ช กิ จรุ่ งโรจน์เจริ ญ ผศ.ดร.ณุ ศณี มีแก้วกุญชร
อ.ดร.เพ็ญ พร ทองค าสุ ก อ.ดร.ปวิช ผลงาม และ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร
โชติ รั ต นศัก ดิ์ ได้ร่ ว มพิ ธี ล งนามความร่ วมมื อ ทางวิช าการด้า นการ
พัฒนาระบบจัดการหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ กษา
แห่ ง ชาติ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น กับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

๓. การลงนามความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)
มหาวิทยาลัย ECU ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา นาโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทน
อธิ การบดี รศ.ปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ รองอธิ การบดี ผศ.ดร.ณุศณี
มี แก้วกุญชร ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ ายการต่า งประเทศ ผศ.ดร.อารี วรรณ
เอี่ยมสะอาด คณบดี บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
000านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น
ผู ้อ านวยการส
และ
รศ.ดร.พนอเนื
่ อง สุ ทศั น์ ณ อยุธยา ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
1111
ร่ วมให้การต้อนรับ Associate Professor Jim Cross (Associate Dean
International) ผูบ้ ริ หารระดับสู งจาก Edith Cowan University ประเทศ
ออสเตรเลี ย ในโอกาสร่ วมประชุมหารื อ เรื่ อง โอกาสความร่ วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัย และการต่ ออายุ Memorandum of Understanding
(MOU) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

๔. โครงการ The 1st DIMA-BSRU K-POP Camp
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้าพระยา (BSRU) ร่ วมกับ
Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) ได้จดั โครงการ“The
1st DIMA-BSRU K-Pop Camp สาหรับนิ สิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา” ระหว่า งวัน ที่ ๖ – ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนภาษาเกาหลี การเรี ยนร้อง
เพลง การเต้น ผ่านวัฒนธรรม K-Pop

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๔. โครงการ The 1st DIMA-BSRU K-POP Camp (ต่ อ)
โดยนิ สิตในแต่ละกลุ่ม ได้นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนมาสร้างสรรค์
เป็ นการแสดงและเข้าแข่งขันหาผูช้ นะในพิธีปิด พร้อมด้วยการแสดงส่ ง
ท้ายจาก Dong-Ah Institute Of Media and Arts (DIMA)
โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็ น
ประจ
กำรศึกษำณ๒๕๕๗
" กิจมกรรมที
่ ๓อาคาร
ค่ ำย ๒๗
ประธานในพิ
ธี ปิ ำปี
ดโครงการ
ห้ องประชุ
ชั้ น ๑๖
(Eng
มหาวิทยาลัภำษำอั
ยราชภัฏงบ้กฤษ
านสมเด็
จเจ้Camp
าพระยา) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๖. ข่ าวทุนการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา
เข้า ร่ ว มโครงการทุ น การศึ ก ษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship
Programme ระหว่างสถาบันอุดมศึ กษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
ประจวำปียกิกำรศึ
กษำา งกั
๒๕๕๗
จกรรมที่ ๓ ค่ ำย
การถ่ า ยโอนหน่
ต ระหว่
น ผู ้ท"ี่ สกินใจสามารถสอบถาม
ภำษำอั
กฤษ
(Eng Camp) ระหว่และสามารถดาวน์
ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
รายละเอียดเพิ
ที่ jittree@mua.go.th
โหลด
่มเติมงได้
แบบฟอร์ มมิใบสมั
ครได้๒๕๕๘
ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Program
ถุนำยน
and Funding ส่งใบสมัครได้ที่สานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันศุกร์ที่ ๒๘สิ งหาคม ๒๕๕๘
กระทรวงการต่ างประเทศสหรั ฐเม็กซิ โ กจะมอบทุ นการศึ กษาแก่
นักศึ กษาไทยที่ มีความรู ้ภาษาสเปน และประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการ
แลกเปลี่ยนระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาใน
เม็กซิโก จานวน ๒ ทุน ในปี การศึกษา ๒๐๑๖ ผูท้ ี่สนใจสามารถสื บค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://amexcid.gob.mx/index.php ภายใน
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘

๕. โครงการ ASEAN University Presidents’Talk on
“Higher Education in 21st Century : ASEAN Community
Universities towards 2025”
ผศ.ดร.ณุ ศณี มี แก้วกุญชร ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายการต่างประเทศ
อ.ขวัญ นภา วัจ นรั ต น์ รองผู ้อ านวยการส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซี ยน และบุคลากรคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ร่ วมโครงการ ASEAN University Presidents’Talk on “Higher
Education in 21st Century : ASEAN Community Universities towards
2025” เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเปิ ด
วิสัยทัศน์เกี่ ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรั บการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

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 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

