วารสาร IAA ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๕ ประจาเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๗
๑. ร่ วมงานสัปดาห์ วชิ าการความมัน่ คงของ
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ (สปท.)
()
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผูอ้ านวยการ
ส านักวิ เทศสั มพันธ์ และเครื อข่ ายอาเซี ยน และนางกาญจนา พุ ทธสงกรานต์
เข้า ร่ วมงานสัป ดาห์ วิช าการความมัน่ คงของสถาบัน วิชาการป้ องกัน
ประเทศ (สปท.) โดยเข้าร่ วมอภิ ปรายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของ
ประเทศสมาชิกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประเด็นความร่ วมมือ
ในอนาคต” โดยผูแ้ ทนชาติสมาชิกอาเซี ยน ณ สถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ

๓. การประชุมกรรมการประจาสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ ายอาเซียน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซี ย น จัด การประชุ ม กรรมการประจ าส านัก วิเ ทศสัม พัน ธ์ แ ละ
000
เครื อข่ายอาเซียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.หญิงสิ ริรัตน์ ชูรักษ์ เจ้าหน้าที่
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน ได้รับเชิญให้เป็ นเลขานุการ
ในการตรวจประเมิ น ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ๒๕๕๖
ของสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๗ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเข้ าสู่
ตาแหน่ งทางวิชาการและการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ระหว่ า งวัน ที่ ๒๖–๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อ.ดร.สุ ทิ พ ย์พ ร
โชติรัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
และ อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองผูอ้ านวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อ ข่ า ยอาเซี ย น เข้า ร่ ว มโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการและการปรับปรุ งแผนกลยุทธ์
ระดับสาขาวิชา คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครู ส พัทยา
จังหวัดชลบุรี

0

อ่านต่ อหน้ า ๒

๕. โครงการอบรมภาษาเพือ่ การติดต่ อสื่อสารและการศึกษา
วัฒนธรรมสังคมอาเซียน ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม – ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ สานักวิเทศ
สั ม พัน ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น จัด โครงการอบรมภาษาเพื่ อ การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการศึ ก ษาวัฒ นธรรมสั ง คมอาเซี ย น ครั้ งที่ 4
โดยเชิ ญวิทยากรมาให้ความรู ้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจี น ซึ่ งทา
การอบรมให้กบั อาจารย์ นิ สิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจ โดยท าการอบรมทุ ก วัน เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๖. ข่ าวทุนการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก
- ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจยั และบัณฑิตศึ กษาด้านการเกษตร
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
- รัฐบาลออสเตรเลีย ได้เปิ ดรับสมัครบุคคลที่สนใจรับทุน Endeavour
Scholarships and Fellowships เริ่ มสมัครได้แล้วตั้งแต่วนั นี้ ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรั บ
ทุนได้ที่ www.aei.gov.au/ Endeavour
๘. ข่ าวประชาสัมพันธ์
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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