วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒๑ ประจาเดือน กันยายน ปี ๒๕๕๘
๑. กิจกรรม บายศรีสู่ ขวัญ และ ต้อนรับนิสิตใหม่
ปี การศึกษา ๒๕๕๘

๒. ต้ อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วัน ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วมงาน
กิจกรรม "บายศรี สู่ขวัญ และ ต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา ๒๕๕๘"
โดยมี ผศ.ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ม า อธิ การบดี เป็ นประธานในพิธีเ ปิ ด
พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากหมอทาขวัญศิลปิ นแห่ งชาติ อาจารย์ ชินกร
ไกรลาศ ทาพิธีแหล่บายศรี สู่ขวัญ ให้แก่นิสิตใหม่ เพื่อเป็ นขวัญและ
ก าลัง ใจให้ แ ก่ นิ สิ ต ต่ อ ไปการเปิ ดภาคเรี ยนประจ าปี การศึ ก ษา
๒๕๕๘ ณ ห้อ งประชุ ม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
01111
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัน ที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๕๘ ส านักวิเ ทศสัม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
อาเซี ยนได้ ท ากา ต้ อ นรั บ ค ณะกร รมการติ ดตาม ตร วจสอ บ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม ชัน้ ๖ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๓. ต้ อนรับคณะผู้บริหารจาก Lipa City Colleges
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
วัน ที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๕๘ ส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
อาเซี ย นได้ท าการต้อ นรั บ คณะผู ้บ ริ หารจาก Lipa City Colleges
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ และร่ ว มพู ด คุ ย หารื อ ด้า นความร่ ว มมื อ ทาง
วิ ช าการ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๖ อาคาร ๑๑ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนำยน ๒๕๕๘

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๔. งานคืนสู่ เหย้ าศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัย
“สานสายใย รวมใจลูกสุ ริยะ” ประจาปี ๒๕๕๘
วัน ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๘ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการส านัก วิเทศสัม พันธ์ และเครื อ ข่ายอาเซี ยน เข้าร่ ว มงาน
คื น สู่ เ หย้า ศิ ษ ย์เ ก่ า มหาวิ ท ยาลัย “สานสายใย รวมใจลู ก สุ ริ ยะ”
ประจาปี ๒๕๕๘ ซึ่ งจัดโดยสมาคมศิ ษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
พระราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใน
งานดังกล่าว มี ผศ.ดร.ลิ นดา เกณฑ์มา อธิ การบดี และนายกสมาคม
ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ เป็ นประธานเปิ ดงาน
ต้อนรับลูกสุริยะกลับสู่ภายใต้ร้ ัวมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่ งภายในงานปี นี้
มีการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง ๒๔ท่าน ที่
ได้ทาคุณประโยชน์แก่สถาบันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านความสาเร็ จใน
อาชีพและหน้าที่การงาน ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔

๕. 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
๖. 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
ประจำปี กำรศึ
กษำ ๒๕๕๗ " กิ่เจน้กรรมที
่ ๓ ค่ ำยภำษำอั
โครงการจากต่
างประเทศในสาขาที
นการแลกเปลี
่ยนทางวัฒงกฤษ
นธรรม
(Eng งCamp
) ระหว่าำใจอั
งวันนทีดี่ ๒๖
– า๒๘
มิถุนำยน
๒๕๕๘
และส่
เสริ มความเข้
ระหว่
งประเทศ
การศึ
กษา สวัสดิ การ
สังคม วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการสาธารณสุ ข รวมทั้งการอนุรักษ์
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
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