วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน มกราคม ปี ๒๕๕๗
๑. โครงการอบรมภาษาเพือ่ นบ้ าน รุ่นที่ ๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

๒. วันคล้ ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่ วง บุนนาค)

ในระหว่า งวัน ที่ ๑๒ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยส านั ก วิเทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนได้จดั โครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้าน
รุ่ นที่ ๙ โดยเชิญอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน ร่ วมเป็ น
วิ ท ยากรสอนภาษาและวัฒ นธรรมให้ กับ นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ ๑ ซึ่ งคณะ
วิ ท ยากรประกอบด้ ว ยอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก Phnom Penh
International University ( PPIU) -Cambodia จ า ก Mahasaraswati
Denpasar University ( MDU) – Indonesia จ า ก Universiti Utara
Malaysia (UUM)- Malaysia จ าก Southern Luzon State University
( SLSU) –Philippinesจ า ก University of Social Sciences and
Humanities (USSH) – ประเทศเวียดนาม นอกจากกิ จกรรมดังกล่าว
คณะวิทยากรได้ร่วมทัศนศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ส่ วนในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ คณะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ร่ วมจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจาชาติ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑
ชั้น ๔ และในช่วงค่าร่ วมงานเลี้ยงขอบคุณและรับประกาศนียบัตรจาก
คณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ คณะวิทยากรออกเดิ นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อเดินทางกลับยังแต่ละประเทศโดยสวัสดิภาพ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ อ.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์ แ ละเครื อ ข่ ายอาเซี ยน และบุ ค ลากรของสานัก
ร่ วมต้อนรับเอกอัครราชทู ตและตัวแทนทู ตจากประเทศต่างๆ ที่ เข้า
ร่ ว มงานวัน คล้า ยวัน พิ ราลัยสมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุ ริ ยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

0

๓. ต้ อนรับคณะกรรมการตรวจเยีย่ มสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้ โครงการแนวปฏิบัตทิ ดี่ เี ด่ น (Best Practice)
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศสัมพันธ์ และเครื อข่าย
อาเซี ย น ต้อ นรั บ "คณะกรรมการตรวจเยี่ย มสถาบัน อุ ด มศึ กษา
ภายใต้โครงการแนวปฏิ บัติที่ ดีเด่ น (Best Practice) ในการพัฒ นา
ความเป็ นนานาชาติของสถาบันอุดมศึ กษาในสังกัดและในกากับ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา ประจาปี ๒๕๕๖"
ณ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒

๔. ข่ าวทุนการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก

๖. ประมวลภาพโครงการอบรมภาษาเพือ่ นบ้ านรุ่นที่ ๙

- สถาบันการศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี Masdar Institute
of Science and Technology (MIST) ประเทศสหรั ฐอาหรั บ เอมิ เรตส์
จะมอบทุ นการศึ กษาให้แก่ นักศึ กษาเรี ยนดี จานวน ๑๐ ทุ น เพื่ อเข้า
ศึ กษาในระดับ ปริ ญ ญาโท สาขาวิท ยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
ปี การศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.masdar.ac.ae หรื อ thaiauh@emirates.net.ae
ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
- สานักการศึ กษากรุ งเทพมหานคร จะจัดสรรทุ น อุ ด หนุ น การวิจัย
จ านวน ๑๐ ทุ น ทุ น ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ กับ ผู ้ที่ ท าวิ จัย ในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ผูส้ นใจสามารถ
สมัค รขอรั บ ทุ น ได้ที่ กลุ่ ม งานส่ งเสริ ม การจัด การศึ ก ษาและความ
ร่ วมมื อในประเทศและต่างประเทศ หรื อ ดาวน์ โหลดใบสมัค รได้ที่
www.bangkokeducation.in.th ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๕. ข่ าวประชาสัมพันธ์
- โครงการ “ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน (ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาบา
ฮาซามาเลย์ และภาษาจี น) สาหรับ อาจารย์ นิ สิต นักศึกษา บุคลากร
และบุ คคลทั่วไป ในระดับ อุดมศึ ก ษา ปี การศึ กษา ๒๕๕๖” ขยาย
เวลารับสมัครถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดใบสมัคร
ที่ http://www.bsru.ac.th/ และส่ งใบสมัค รได้ที่ สานักวิเทศสัม พัน ธ์
และเครื อข่ า ยอาเซี ยน อาคาร ๑๐ ชั้ น ๓ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาติดต่อสอบถาม๐-๒๔๗๓ -๗๐๐๐ต่อ๑๗๔๐
- สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาสาหรับนิสิตนักศึกษา ณ ห้อง ๑๐๔๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ โดย
มี บ ทเรี ย นออนไลน์ English Discoveries ให้ บ ริ ก ารสามารถเข้า ใช้
บริ การได้ทุกวันจันทร์ -วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
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