วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๔ ประจาเดือน เมษายน ปี ๒๕๕๗
๑. งานสืบสานวัฒนธรรมและความเป็ นประเพณีไทย
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติ รัตนศักดิ์ ผูอ้ านวย
การสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน และ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์
รองผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วมงาน
สื บสานวัฒนธรรมและความเป็ นประเพณี ไทย ประเพณี สงกรานต์
จั ด โดยส านั ก วิ ท ยบริ การและสารสนเทศ ณ ชั้ น ๑ อาคาร ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓. การประชุมเชิงวิชาการ “ การเตรียมความพร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ ๖ : ไทยกับการเป็ นศู นย์ กลางของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ”
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นายเกตุสกล ศี ลเตชะ นายฉัตรชัย
รังสี และ ว่าที่ ร.ต.หญิงสิ ริรัตน์ ชูรักษ์ เจ้าหน้าที่สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อ000
ข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วม "การประชุมเชิ งวิชาการ การเตรี ยม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๖ : ไทยกับการเป็ นศูนย์กลาง
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน" จัดโดยศูนย์อาเซี ยน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องราชดาเนิ น ชั้น ๑ โรงแรม
รอยัล ปริ๊ นเซส หลานหลวง

๒. การประชุมเชิงวิชาการ “ การเตรียมความพร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ ๔ : ไทยกับการเป็ นศู นย์ กลางของประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ”
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ นางกาญจนา พุทธสงกรานต์ และ
นางสาวศุภทั รษร พรนคร เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซี ยน เข้าร่ วม "การประชุ มเชิ ง วิชาการ การเตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๔ : ไทยกับการเป็ นศูนย์กลางของประชาคม
การเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น" จั ด โดยศู น ย์อ าเซี ย นศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ณ ห้อ งราชด าเนิ น ชั้น ๑ โรงแรมรอยัล
ปริ๊ นเซส หลานหลวง

๔. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ ภาษา
ของประเทศเพือ่ นบ้ าน ปี การศึกษา ๒๕๕๖
โครงการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน ปี การศึ กษา ๒๕๕๖ เชิ ญวิทยากรมาให้ความรู ้ ดา้ นภาษา
๖ ภาษา ประกอบด้วย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม
ภาษาบาฮาซามาเลย์ และภาษาจี น โดยท าการอบรมให้กับ อาจารย์
นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และบุ ค คลทั่ว ไปที่ ส นใจ ในจ านวน ๖๐
ชั่วโมง ซึ่ งดาเนิ น การแล้วเสร็ จ และท าการมอบประกาศนี ย บัต ร
ให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

0

อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. การแข่ งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ "อ่ างแก้ วเกมส์ "
ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายเกตุสกล
ศีลเตชะ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วม
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ ๓๓ "อ่างแก้วเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๖. ข่ าวทุนการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจยั และบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร
ของซี มีโอ (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study
and Research in Agriculture : SEARCA) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จัดสรร
ทุนระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก สาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทอย่าง
ครอบคลุมและยัง่ ยืน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ สนใจดู
รายละเอี ยดเพิ่มเติ มและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.searca.org/
index.php/application-foems ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์

๗. โครงการพัฒนาการนาภาษาอังกฤษมาใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงการ “English Proficiency for
Students, Teachers and Staff ”
ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิพย์พร
โชติ รัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ วมเดินทางพร้อมคณะ เข้าฝึ กอบรมเทคนิคการนาภาษาอังกฤษมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนตามโครงการ “English Proficiency for Students,
Teachers and Staff ” ณ Edenz College ประเทศนิวซีแลนด์

- สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียเปิ ดรับสมัครผูส้ นใจเข้าร่ วม
อบรม "โครงการอบรมภาษาเพื่อ การติ ด ต่อ สื่ อสารและการศึ กษา
วัฒนธรรมสังคมอาเซี ยน ครั้งที่ ๔" เปิ ดรับสมัครตั้งแต่บดั นี้ – ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ ๕๐๐ บาท
เริ่ มเรี ยนวันเสาร์ ที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๗ สามารถดาวน์โหลดใบ
สมัค รได้ที่ www.bsru.ac.th หรื อสมัค รได้ที่ ส านั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์
และเครื อข่ายอาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
- สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาโดยมีบทเรี ยนออนไลน์ English Discoveries ให้บริ การ
สาหรับนิ สิตนักศึกษา 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 ชั้น ๓ อาคาร ๑๐
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