วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๙ ประจาเดือน กันยายน ปี ๒๕๕๗
๑. นิทรรศการ L&A Exhibition

๒. การประชุม ณ มหาวิทยาลัยครู เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน คณะผูบ้ ริ หาร
และอาจารย์ ร่ วมพิ ธี เ ปิ ดงานนิ ท รรศการ L&A Exhibition
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่ า งวัน ที่ ๑๐ – ๑๔ กั น ยายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์
ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิ มิตกูล รองอธิ การบดี อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียนและผูอ้ านวยการ
สถาบันขงจื้ อ ฯฝ่ ายไทย อ.ชวลิ ต จู เจี่ ย ล่ามภาษาจี น เข้าร่ ว มประชุ ม
ณ มหาวิทยาลัยครู เทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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๓. งานสวดพระอภิธรรมศพ ท่ าน รศ.ดร.สุ พล วุฒิเสน
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี อ.ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน คณะผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ เจ้าหน้
าที่สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน ร่ วมงานสวด
000
พระอภิ ธ รรมศพ ท่ า น รศ.ดร.สุ พ ล วุ ฒิ เ สน อดี ต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ศาลา๑วัดประยุรวงศาวาส

๔. งานมุทติ าจิตผู้เกษียณอายุราชการ ๓๕ ๓๖ ราฤก
วัน ที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๕๕๗ เจ้า หน้า ที่ ส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ า ยอาเซี ย น ร่ ว มงานมุ ทิ ต าจิ ต ผูเ้ กษี ย ณอายุร าชการ ๓๕ ๓๖
ราฤก ณ หอประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

0

อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง วิธีปฏิบัตใิ นการตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่ าย
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์
รองผู ้อ านวยการส านักวิ เทศสั มพันธ์ และเครื อข่ ายอาเซี ยน นายฉั ต รชัย
รังสี และว่าที่ ร.ต.หญิงสิ ริรัตน์ ชูรักษ์ เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิใน
การตรวจสอบเอกสารเบิ กจ่าย จัดโดยกองคลัง สานักงานอธิ การบดี
ณ เจริ ญรัตน์ รี สอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๖. โครงการทางวิชาการร่ วมกันกับนานาชาติ : กิจกรรมสร้ างเสริม
สมรรถนะบุคลากร เพือ่ เตรียมความพร้ อม เพือ่ ปรับบทบาท
ภารกิจ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมเดินทางไป
ศึกษาดูงาน เรื่ อง โครงการทางวิชาการร่ วมกันกับนานาชาติ : กิจกรรม
สร้างเสริ มสมรรถนะบุคลากร เพื่อเตรี ยมความพร้อม เพื่อปรับบทบาท
ภารกิ จ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภาวิ ชาการ ณ มหาวิ ท ยาลัย
Fontys University of Applied Science ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
และ Rosenheim University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

๗. งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การก่ อตั้งสถาบันขงจือ้ ทัว่ โลก
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการ
แทนอธิ การบดี อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศ
สัม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น คณาอาจารย์ ร่ ว มงานเฉลิ ม ฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื้ อทัว่ โลก ซึ่ งจัดขึ้นโดยสถาบัน
ขงจื้ อ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้าพระยา ร่ ว มกับ สานักงาน
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจี นนานาชาติ (ฮัน่ ปั้ น) โดยภายในงาน
ประกอบด้วยกิ จ กรรมการให้ค วามรู ้ ตลอดจนผลงานที่ ผ่า นมาของ
สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา นอกจากนี้ ยงั มี
การแสดงต่างๆ บนเวที ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๒๗ ชั้น ๑๖

๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์
ส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย นได้จัด โครงการเพิ่ ม
ประสบการณ์ ชีวิตสร้ างมิ ตรภาพกับนิ สิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรี ยน
ร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ ๑๙ตุลาคม–๑พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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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