วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๘ ประจาเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๗
๑. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้ าที่ ส านักวิ เทศสั มพันธ์ และ
เครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมปฏิ บตั ิหน้าที่ ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี การศึ กษา ๒๕๕๖
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

๒. โครงการอบรมภาษาเพือ่ การติดต่ อสื่อสาร
และการศึกษาวัฒนธรรมสังคมอาเซียน ครั้งที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศ
สั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น จัด โครงการอบรมภาษาเพื่ อ การ
ติดต่อสื่ อสารและการศึกษาวัฒนธรรมสังคมอาเซียน ครั้งที่ ๔ โดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และภาษาจีน ทาการ
อบรมให้กบั อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
ซึ่ งดาเนิ นการแล้วเสร็ จ และทาการมอบประกาศนี ยบัตรให้กับผูเ้ ข้า
อบรม ณ ห้อง ๑๐๔๑ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระหว่างวันที่ ๖–๗ สิ งหาคม ๒๕๕๗ นางกาญจนา พุทธสงกรานต์
และว่าที่ ร.ต.หญิ งสิ ริรัตน์ ชูรักษ์ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ายอาเซียน เข้าร่ วมงานการประชุม เรื่ อง "การจัดทาแผนบริ หาร
000
ความเสี่ ยงและการควบคุ
มภายใน และเพื่อ ติ ดตามประเมิ นผลตาม
แผน" โดยกองนโยบายและแผน สานักงานอธิ การบดี ณ ลองบี ช
การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

๔. การตรวจเยีย่ มความพร้ อม โครงการจัดตั้ง “วิทยาลัยการดนตรี”
วันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑา
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ม า
รั ก ษาราชการแทนอธิ การบดี ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สมหมาย
มหาบรรพต รองอธิ การบดี อาจารย์ ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผู ้อ านวยการส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ และเครื อข่ า ยอาเซี ย น และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อม โครงการ
จัดตั้ง “วิทยาลัยการดนตรี ” และร่ วมประชุมหารื อ ติดตามแนวทาง
การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ณ อาคาร ๒๗ ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

0

อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี YSTCM
ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่ า งวัน ที่ ๒๒ – ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๗ คณะผู ้บ ริ หาร
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้าพระยา และผูท้ รงคุ ณวุฒิ ด้า น
ดนตรี ร่วมเดิ นทางศึ กษาดูงานการบริ หารจัดการวิทยาลัยการดนตรี
ที่ Yong Siew Toh Conservatory of Music (YSTCM) ณ ประเทศ
สิ งคโปร์ เพื่ อนาความรู ้ แ ละข้อ มูลต่ างๆเพื่อ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๖. นิสิตร่ วมน้ อมจิต บูชาครู
วันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติ รัตนศักดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมพิธีไหว้ครู
ปี การศึ กษา ๒๕๕๗ น้อมจิ ต บู ชาครู โดยนิ สิตชั้นปี ที่ ๑ คณะครุ ศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในชุดพิธีการต่างพร้อมเพรี ยง
กันน้อมจิต บูชาครู ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์
๗. โครงการ "บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาเปิ ดประตูสู่ อาเซียน
เชิดชู เกียรติสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค)"
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน และ
บริ ษทั อักษรสยามฟอร์ คิส จากัด ร่ วมดาเนิ นการจัดโครงการบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาเปิ ดประตูสู่ อาเซี ยน เชิ ดชูเกี ยรติ สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุริย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) ณ หอประชุ ม ใหญ่ อาคาร ๑
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ ดรับสมัครนิ สิตรหัส
๕๖ ร่ ว มโครงการเพิ่ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต สร้ า งมิ ต รภาพกับ นิ สิ ต
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น “เรี ยนร่ วมภาษาและวัฒ นธรรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ชีวติ สร้างมิตรภาพกับนิ สิตประเทศเพื่อนบ้าน” นิ สิตที่
สนใจเข้าร่ วมโครงการ สามารถรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ ส านัก วิเ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ชั้น ๓
อาคาร ๑๐ โทร. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๐ เริ่ มเปิ ดรับสมัคร
วันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (พร้อมชาระเงินสมทบทันที)
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาโดยมี บทเรี ยนออนไลน์ English Discoveries ให้บริ การ
สาหรับนิ สิตนักศึ กษา ณ ห้อง ๑๐๔๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ โดยสามารถ
เข้าใช้บริ การได้ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ติ ด ต่ อ ขอเข้า รั บ บริ การได้ที่ ส านั ก งานส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
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