วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๗
๑. ศึกษาดูงานการบริหารงาน และหารือความร่ วมมือด้ าน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการผลิตและพัฒนาครู
ณ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เบลเยีย่ ม และฟิ นแลนด์
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดร.สุ ทิพย์พร
โชติ รัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ วมเดิ นทางกับคณะผูบ้ ริ หารของบัณฑิตวิทยาลัย เดิ นทางไปศึ กษาดู
งาน ณ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เบลเยี่ยม และฟิ นแลนด์ เพื่อศึ กษาการ
บริ ห ารงานและร่ ว มหารื อ เกี่ ย วกับ ความร่ วมมื อด้านการศึ กษาในระดับ
บัณฑิตศึ กษา ณ Fontys University of Applied Sciences วิทยาเขต
นานาชาติเวนโล (Venlo) ซึ่งมีชื่อเสี ยงทางด้านการฝึ กอบรมครู ผสู ้ อนที่
มีคุณภาพของประเทศเนเธอร์ แลนด์ และศึกษาดูงานด้านการผลิตและ
พัฒนาครู ที่ HAMP University of Applied Sciences Professional
Teacher Education Unit (HAMP PTEU) ประเทศฟิ นแลนด์

๒. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ ภาษา
ของประเทศเพือ่ นบ้ าน ปี การศึกษา ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน จัดโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้ดา้ น
ภาษา ๖ ภาษา ประกอบด้วย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
เวียดนาม ภาษาบาฮาซามาเลย์ และภาษาจี น ซึ่ งทาการอบรมให้กับ
อาจารย์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และบุ ค คลทั่ว ไปที่ ส นใจ ใน
ระดับอุดมศึ กษา ปี การศึ กษา ๒๕๕๖ ทาการอบรมทุกวันเสาร์ เวลา
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รวมทั้งหมด ๖๐ ชัว่ โมง โดยเริ่ มในวันเสาร์ ที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

000

0

อ่านต่ อหน้ า ๒

๓. การลงนามความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ EDENZ COLLEGE ประเทศนิวซีแลนด์
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รศ.ดร.พนอเนื่ อง สุ ทศั น์ ณ อยุธยา
รองอธิ การบดี รศ.ดร.บุ ญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผศ. ดร.ลิ นดา เกณฑ์มา คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ผศ.ดร.อารี วรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
และดร.สุ ทิพย์พร โชติ รัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ายอาเซี ยน ร่ วมพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง
EDENZ COLLEGE กับ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน อาคาร ๑๐ ชั้น ๓

๔. พิธีลงนามต่อสัญญาความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มี นาคม ๒๕๕๗ รศ.ดร.วิโฬฏฐ์
วัฒ นานิ มิ ต กู ล รองอธิ ก ารบดี ผศ.ดร.ลิ นดา เกณฑ์ม า คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สุ ทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน และคณะร่ วมพิธีลงนามต่อ
สัญญาความร่ วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ภายใต้
โครงการความร่ วมมือผลิตบัณฑิตไทย-จี น ที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
มาแล้วเป็ นเวลา 8 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕. ข่ าวทุนการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก
- สถาบั น การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี Masdar
Institute of Science and Technology (MIST) ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ มอบทุนการศึ กษาให้แก่นักศึ กษาเรี ยนดี จานวน ๑๐ ทุ น
เพื่ อ เข้ า ศึ กษาในระดั บ ปริ ญญาโท สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี การศึ กษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สนใจสามารถศึ กษา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และดาวน์ โหลดใบสมัครที่ www.masdar.ac.ae
หรื อ thaiauh@emirates.net.ae ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
๖. ข่ าวประชาสัมพันธ์
- สถาบันการศึ กษา United Nations University Institute for
Sustainability and Peace (UNU-ISP) เปิ ดรับสมัครนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาโท หลักสูตร PhD in Sustainability Science ศึ กษารายละเอียด
เพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://pgp.isp.unu.edu/apply ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
- สานักงานอธิ การบดี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร ได้จัด อบรม
“โครงการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพกระบวนการปฏิ บัติ ง าน”
โดยจัด อบรม ๓ รุ่ น รุ่ น ละ ๓๐ คน สนใจสามารถสอบถามได้ที่
๐๘๑ ๘๒๗ -๘๘๗๕ หรื อ ๐๒๕๔๔- ๘๕๑๐
- สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาโดยมีบทเรี 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 ก ารได้ที่ ส านั ก งานส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซียน อาคาร ๑๐ ชั้น ๓
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