วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๓๒ ประจาเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๙
๑. งานเสวนา " ประชาคมอาเซียน : หลากหลายแต่ หลอมรวม "
วัน ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ว่าที่ ร.ต.หญิง
สิ ริรัตน์ ชูรักษ์ นางกาญจนา พุทธสงกรานต์ นายเกตุสกล ศีลเตชะ
เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมงานเสวนา
ภายใต้หั ว ข้อ " ประชาคมอาเซี ย น : หลากหลายแต่ ห ลอมรวม "
จัด โดยกรมอาเซี ย น กระทรวงการต่ า งประเทศ ณ วิเ ทศสโมสร
กระทรวงการต่างประเทศ

๒. งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
วัน ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ เจ้า หน้ า ที่ ส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมงานปฎิ บตั ิหน้าที่งานพระราชทานปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมอาคารใหม่ สวนอัมพร
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๔. ต้ อนรับบุคลากรจาก Phnom Penh International (PPIU)
๓. พิธีไหว้ ครู ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วัน ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วมงานพิธี
ไหว้ครู ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็ นการแสดงตนของนิ สิตใหม่วา่
ขอเป็ นศิษย์ และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ณ หอประชุม
อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ได้ต ้อ นรั บ บุ ค ลากรจาก Phnom Penh
International (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชามาฝึ กงานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน ๒ คน คือ Mrs. Dy Dara
หัวหน้างานกิจการนิ สิตนักศึกษา PPIU ฝึ กงานที่สานักกิจการนิ สิต
นักศึกษาMr. Phal Phyrak เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT PPIU ฝึ กงานที่สานัก
คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๕. การประชุมผู้บริหารสถาบันขงจือ่ แห่ งประเทศไทย

๖. ข่ าวทุนการศึกษา

ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙

รับสมัครนักศึกษาเข้ าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUOThailand Fellowship Programme ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอน์มใบสมัครและรายละเอียด
ทุนได้ ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้ หวั ข้ อ "ประกาศและเวียน
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
แจ้ ง" ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มหาวิทมิยาลั
ซีเป่ ยต้
า (Northwest University) นครซี อาน มณฑล
ถุนยำยน
๒๕๕๘
ส่ า นซี สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ร่ ว มกับ รั ฐ บาลจี น และสถาบัน
ขงจื่ อ ได้ จั ด ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ประจ าปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผู ้ที่ ส นใจสามารถดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์ ม ใบสมัค รและรายละเอี ย ดทุ น ได้ที่ www.mua.go..th
ภายใต้หัวข้อ แวดวงอุ ด มศึ กษา ภายในวัน ที่ ๑ กัน ยายน ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผู ้อ านวยการส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย และ อ.เวิ น เซี่ ย งยวี่
ผู ้อ านวยการสถาบั น ขงจื้ อ ประจ ามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ร่ วมการประชุ ม ผูบ้ ริ หารสถาบัน ขงจื่ อ แห่ งประเทศไทย
ประจำปีณกำรศึ
จกรรมที
่ ๓ นค่ ำย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
สถาบักนษำ
ขงจื๒๕๕๗
่อ มหาวิ" ทกิยาลั
ยขอนแก่
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฝึ กซ้ อมป้ องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการ
ฝึ กซ้อมป้ องกันอัคคีภยั แก่บุคลากร" จัดโดยกองอาคารสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม วิทยากรโดย คุณสมยศ อาดา เจ้าหน้าทีและบรรเทาสา
ธารณภัย สถานีดบั เพลิงลาดกระบัง กองปฏิบตั ิการดับเพลิง 2 สานัก
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุ งเทพมหานคร และคณะ บรรยาย
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ อั ค คี ภ ั ย และช่ ว งบ่ า ยเป็ นการบรรยายเชิ ง
ปฏิ บัติ การทักษะ และความรู ้ ใ นการใช้อุ ป กรณ์ ดับ เพลิ ง ณ ห้อ ง
ประชุมระบิลบัวแก้ว ๒ อาคาร ๒๔ ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา

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

๓. สานักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ ายอาเซียน รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗

