วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ ประจาเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๕๘
๑. ตักบาตรบอกรักพ่ อ Making Merit for Dad

๒. พิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณ เพือ่ เป็ นข้ าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน เข้าร่ วมตักบาตรบอกรักพ่อ
Making Merit for Dad จัดโดย ชมรมกล้าดี ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
๘๘ รู ป เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ณ ลานอนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)

วัน ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน และบุ คลากร
ส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น ร่ วมพิ ธี "ถวายสั ต ย์
ปฏิ ญ าณ เพื่ อ เป็ นข้า ราชการที่ ดี และพลัง ของแผ่ น ดิ น " ณ ลาน
อนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
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๖. ศึกษาดูงาน ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
๓. The 10th Confucius Institute Conference
วัน ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.จัน ทร์ วิ ภ า ดิ ล กสั ม พัน ธ์ รอง
อธิ ก ารบดี อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์ ผูอ้ านวยการส านัก วิ เ ทศ
สัม พัน ธ์แ ละเครื อ ข่า ยอาเซี ยน อ.เชาวลิ ต จู เ จี่ ย เข้า ร่ ว ม The 10th
000 Conference ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Confucius Institute

ระหว่า งวัน ที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ บุ คลากรสานักวิเ ทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เดิ นทางไปศึ กษาดูงานด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๔. ตักบาตรปี ใหม่ ประจาปี ๒๕๕๙

๕. วันสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุ คลากร
นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา และ นั ก เรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต น าโดย ผู ้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ม า อธิ ก ารบดี ร่ ว มท าบุ ญ ตัก บาตร
พระสงฆ์ เนื่ อ งในวาระดิ ถี ข้ ึ นปี ใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2559 ณ ลาน
อนุ ส าวรี ย ์ส มเด็ จ เจ้า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัน ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการส านัก วิเ ทศสัม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ร่ ว มงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิ การบดี
ได้นาคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุ คลากรและ
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
นิ สิ ต วางพานพุ่ม ดอกไม้เ พื่ อ ถวายสัก การะพระบรมราชานุ สาวรี ย ์
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรี ย ์ วงเวียนใหญ่
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๗. ข่ าวทุนการศึกษา
กองทุน Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Grant
Programme (JEC Fund Grant Programme) ภายใต้ Kansai Osaka 21th
Century Association เป็ นมูลนิ ธิเพื่อกิจการสาธารณะที่สนับสนุนการ
ดาเนิ น กิ จ กรรมด้านวัฒ นธรรมในเขตคัน ไซ จะมอบทุ นสนับ สนุ น
ประจ
ำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗
" กิจกรรมที
่ ๓ ค่ ำฒยนธรรม
โครงการจากต่
างประเทศในสาขาที
่เน้นการแลกเปลี
่ยนทางวั
งกฤษ
) ระหว่ ำงวั
นที่ก๒๖
และส่ งเสริภำษำอั
มความเข้
าใจอั(Eng
นดี รCamp
ะหว่างประเทศ
การศึ
ษา –สวั๒๘
สดิ การ
มิถุนำยนการแพทย์
๒๕๕๘ และการสาธารณสุ ข รวมทั้งการอนุรักษ์
สังคม วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยจะประกาศผลการพิจารณา
ในเดื อ นมี น าคม ๒๕๕๙ สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.osaka21.or.jp/jecfund/en/index.html

๘. 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
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