วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๓๑ ประจาเดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๕๙
๑. โครงการ "การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์ และบุคลากร มบส. ครั้งที่ ๒"

๒. โครงการ "เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ
และแนวทางปฏิบัตขิ องภาครัฐ"

ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมกับ กองกลาง สานักงานอธิ การบดี โครงการ
"การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษและการทดสอบทั ก ษะ
ภาษาอัง กฤษส าหรั บ คณาจารย์แ ละบุ ค ลากร มบส. ครั้ งที่ ๒"
กิจกรรมระยะที่ ๒ ณ โรงแรม ลอง บีช ชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาว ศุภทั รษร พรนคร
นายฉัตรชัย รังษี เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
เข้า ร่ ว มโครงการ "เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานพัส ดุ แ ละ
แนวทางปฏิ บัติ ข องภาครั ฐ " จัด โดยงานพัส ดุ กองคลัง ส านัก งาน
อธิการบดี ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอา รี สอร์ท จ.เพชรบุรี
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๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง "การบริหารงานสารบรรณ
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้ างจิตบริการ"
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาว ศุภทั รษร
พรนคร นายฉัตรชัย รังษี เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซียน เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง "การบริ หารงาน
สารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างจิตบริ การ" จัดโดย
กองกลาง สานักงานอธิ การบดี ร่ วมกับศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ณ เบลล์ วิลล่า รี สอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสี มา

๔.. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต มบส.และคณะ
เยาวชนไทย-อเมริกนั เข้ าพบ นายกรัฐมนตรี เพือ่ ประชาสัมพันธ์
การแสดงละครประยุกต์ เรื่อง “ซินเดอเรลล่ า”
วัน ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผศ.พิ ษ ณุ บางเขี ย ว รศ.ปรี ย านุ ช
กิ จ รุ่ ง โรจน์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศัก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย คณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์
นิ สิต และคณะเยาวชนไทย-อเมริ กนั เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงละครประยุกต์ เรื่ อง
“ซินเดอเรลล่า” ของคณะเยาวชนไทย-อเมริ กนั ในโครงการมรดกไทย
คืนถิ่น ครั้งที่ ๖ ณ ทาเนียบรัฐบาล

อ่านต่ อหน้ า ๒

0

๕. การแสดงละครประยุกต์ เรื่อง “ซินเดอเรลล่ า” ภาคพิเศษ
วัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย ร่ วมชมการแสดงละคร
ประยุกต์ เรื่ อง “ซิ นเดอเรลล่ า” ภาคพิเ ศษ โดยคณะเยาวชนไทยอเมริ กนั ในโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ ๖ โดยได้รับความสนใจ
จากผูช้ มและผูป้ กครองเข้าชมเป็ นจานวนมาก ณ โรงละครแห่ งชาติ
ำปีจกำรศึ
ษำ่ อ๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๓่ ดค่้อำยโอกาส
ย
โอกาสนี้ ได้ประจ
ร่ ว มบริ
าคเงิ นกเพื
มอบแก่"เ ยาวชนไทยที
งกฤษ (Eng Camp
่างๆ ในประเทศไทยต่
ณ สถานที่ตภำษำอั
อไป ) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๖. โครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม
แห่ งชาติพม่ า สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
ระหว่า งวัน ที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร
โชติ รัต นศัก ดิ์ ผูอ้ านวยการส านักวิเ ทศสัมพัน ธ์แ ละเครื อข่ า ย และ
บุคลากรสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนได้เดิ นทางไปร่ วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความร่ วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิ ลปะและ
วัฒนธรรมแห่ งชาติพม่า (National University of Arts and Culture กำรศึกษำ
กิจกรรมที
๓ ค่ ำยก ารบดี
NUAC) นประจ
าโดยำปีผศ.ดร.จั
น ทร์๒๕๕๗
วิ ภา ดิ "ล กสั
ม พัน ธ์ ่รองอธิ
ภำษำอั
งกฤษ (Eng
Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
ณ สาธารณรั
ฐแห่งสหภาพเมี
ยนมาร์
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๗. โครงการอบรม "การเขียนรายงานการประชุมอย่ างมืออาชีพ"
วัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางกาญจนา พุ ท ธสงกรานต์
นางสาว ศุภทั รษร พรนคร เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซียน เข้าร่ วมโครงการอบรม "การเขียนรายงานการประชุมอย่างมือ
อาชี พ" วิทยากรโดย ดร.สุ รัฐ ศิ ลปอนันต์ กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิใน
สภามหาวิ ท ยาลัย และคุ ณ โสภณ นุ่ ม ทอง ที่ ป รึ กษาส านั ก งาน
ประจ
ำปี กำรศึกษำคลากรทางการศึ
๒๕๕๗ " กิจกรรมที
่ ๓ ค่ ำบรรยาย
ย
คณะกรรมการข้
าราชการและบุ
กษา (กคศ.)
ในหัวข้อ "ความรู
ทารายงานการประชุ
อาชีพ
ภำษำอั้ทวั่งไปในการจั
กฤษ (EngดCamp
) ระหว่ ำงวันทีม่ อย่
๒๖างมื
– อ๒๘
จัดโดยกองกลาง
สานัก๒๕๕๘
งานอธิการบดี ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๖
มิถุนำยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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
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