วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐ ประจาเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๗
๑. โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวติ สร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน “เตรี ยมความพร้อมก่อนเดินทาง
ไปเรี ยนร่ วมในประเทศเพื่อนบ้าน”

๒. โครงการเพิ่มประสบการณ์สร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน “เรี ยนร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวติ สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

วันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซี ย น ได้จัด โครงการเพิ่ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต สร้ า งมิ ต รภาพ
กับ นิ สิ ต ประเทศเพื่ อ นบ้ า น “เตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นเดิ น ทาง
ไปเรี ยนร่ วมในประเทศเพื่อนบ้าน” ให้กบั นิสิตและอาจารย์ที่เข้าร่ วม
โครงการ “เรี ยนร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิ สิตประเทศเพื่อนบ้าน” โดยเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมและให้
ขอ้ มูล ทาความเข้าใจก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
1111
โดยอาจารย์ วิ ท ยากรที่ มี ป ระสบการณ์ ณ ชั้ น ๔ อาคาร ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวัน ที่ ๑๙ ตุ ล าคม – ๑ พฤษจิ กายน ๒๕๕๗ สานักวิเ ทศ
สั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น ร่ วมกับ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ส่ ง นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาไปเรี ยนร่ วมในโครงการเพิ่ ม
ประสบการณ์สร้างมิ ตรภาพกับนิ สิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรี ยนร่ วม
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิม่ ประสบการณ์ชีวติ สร้างมิตรภาพกับนิ สิต
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น” โดยได้ ส่ ง นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาไปเรี ยนร่ วม ณ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ๖ ประเทศ ดังนี้

Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
11
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University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

0
University Mahasaraswati Denpasar (UNMAS) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ่านต่ อหน้ า ๒

๒. โครงการเพิ่มประสบการณ์สร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน “เรี ยนร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวติ สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” (ต่อ)

๓. การลงนามความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผศ.ดร.ลิ นดา เกณฑ์ม า
รักษาราชการแทนอธิ การบดี ผศ. สายัณ พุทธลา ผูอ้ านวยการสานัก
กิ จการนิ สิตนักศึ กษา อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เดินทางไปร่ วมลงนามความ
ร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Lipa City Colleges , Batangas
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

University of Social Sciences and Humanities (USSH- Hanoi)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔. ข่ าวประชาสัมพันธ์

Lipa City Colleges , Batangas ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สมาคมครุ ศาสตร์สมั พันธ์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่ วมโครงการรวมพลังระดมความคิดเรื่ อง “ปฏิ บตั ิการเชิ ง
รุ กในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ในวันเสาร์ ที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้จ่ า ย สนใจเข้า ร่ ว มติ ด ต่ อ ๐๒-๒๑๘๒๕๓๕,๓๗ หรื อ arunee.ho@chula.ac.th
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

บรรณาธิการ : อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (อ.หนู) คนเขียนข่ าว : อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ (อ.น้ า) อ.ธีราพร ปฏิเวธวิทูร (อ.โอ้)
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๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรู จี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่ อ ๑๗๔๐ โทรสาร ๐๒-๔๖๕-๓๒๒๔

