วารสาร IAA ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒๙ ประจาเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๙
๑. โครงการเพิม่ ประสบการณ์ ชีวติ สร้ างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพือ่ นบ้ าน “เตรียมความพร้ อมก่อนเดินทาง
ไปเรียนร่ วมในประเทศเพือ่ นบ้ าน”

๒. โครงการเพิม่ ประสบการณ์ สร้ างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพือ่ นบ้ าน “เรียนร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่
ประสบการณ์ ชีวติ สร้ างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพือ่ นบ้ าน”

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อข่ายอาเซี ยน ได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ ชีวิตสร้ าง
มิ ต รภาพ กับ นิ สิ ต ประเทศเพื่ อ นบ้า น “เตรี ยมความพร้ อ มก่ อ น
เดินทาง ไปเรีประจ
ยนร่ำปี
วมในประเทศเพื
่อนบ้า"น”กิจให้กรรมที
กบั นิ ส่ ิ ต๓และอาจารย์
กำรศึกษำ ๒๕๕๗
ค่ ำย
ที่เข้าร่ วมโครงการ โดยเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและให้ขอ้ มูล ทา
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
ความเข้าใจก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ โดยอาจารย์วิทยากรที่มี
มิถุนำยน ๒๕๕๘
ประสบการณ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
01111

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อข่ายอาเซี ยน ได้ส่งนิ สิตนักศึ กษาไปเรี ยนร่ วมในโครงการ
เพิ่มประสบการณ์ สร้ างมิ ตรภาพกับนิ สิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรี ยน
ร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับ
นิ สิ ต ประเทศเพื่ อ นบ้า น” โดยได้ส่ ง นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาไปเรี ยนร่ ว ม
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ๑๐ ประเทศ ดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยบูรไน
ดารุ สซาลาม (Universiti Brunei Darussalam - UBD) เนการาบรู ไนดา
รุ สซาลาม , ๒. Phnom Penh International University (PPIU)
ราชอาณาจัก รกัม พูช า , ๓. มหาวิท ยาลัย ชนชาติ กวางสี (Guangxi
University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน ๔. มหาวิทยาลัย
มหาสรั สวตี เด็ น ปาซาร์ (University Mahasaraswati DenpasarUNMAS) สาธารณรัฐอิ นโดนี เซี ย ๕. มหาวิทยาลัยแห่ งชาติ ลาว
(National University of Lao-NUOL) สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ๖. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซี ย (University Utara
Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซี ย ๗. มหาวิทยาลัยศิ ลปะและ
วัฒนธรรมแห่ งชาติพม่า (National University of Arts and Culture NUAC) สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ๘. Lipa City Colleges,
Batangas สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุ ษยศาสตร์ (University of Social Sciences and HumanitiesUSSH) สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ๑๐. Nanyang Polytechnic
(NYP) สาธารณรัฐสิ งคโปร์

อ่านต่ อหน้ า ๒
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๓. โครงกาประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การทบทวนตัวบ่ งชี้เพือ่ การ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อ.ธี ราพร ปฏิ เวธวิทูร
อ.ขวัญ นภา วัจ นรั ต น์ รองผู ้อ านวยการส านัก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละ
เครื อข่ายอาเซี ยน นางกาญจนา พุทธสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ สานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน เข้าร่ วมโครงกาประชุมเชิ งปฏิ บตั ิการ
เรื่ อง การทบทวนตัว บ่ ง ชี้ เพื่ อ การประกัน คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา
ประจาปี ๒๕๕๘ ของหน่ วยงานสนับสนุ นระดับสานักงาน สถาบัน
/ บัณฑิ ต วิท ยาลัย ณ โรงแรมอิ ม พีเรี ยล หัวหิ น บี ช รี สอร์ ท จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

๔.. การประชุมเตรียมความพร้ อมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
บริหารงานสารบรรณด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาว ศุภทั รษร พรนคร เจ้าหน้าที่
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน ร่วมการประชุมเตรี ยมความ
พร้ อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง การบริ หารงานสารบรรณด้ วย
ระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Document) โดยกองกลางส านัก งาน
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
อธิ การบดี ร่ วมกับ สานักคอมพิว เตอร์ จัด ขึน้ ณ ห้ องประชุมชัน้ ๙
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มิถุนำยน ๒๕๕๘

๗. ข่ าวทุนการศึกษา
รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มโครงการทุ น การศึ ก ษาภายใต้ DUOThailand Fellowship Programme ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูท้ ี่
สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่
www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศและเวียนแจ้ง" ส่ งใบ
ประจ
กษำ๒๕๕๙
๒๕๕๗ " กิจกรรมที่ ๓ ค่ ำย
สมัครภายในวั
นที่ ำปี
๑๕กำรศึ
สิ งหาคม
ภำษำอังกฤษ (Eng Camp) ระหว่ ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘
มหาวิทยาลั
เป่ ยต้๒๕๕๘
า (Northwest University) นครซี อาน มณฑล
มิถยุนซีำยน
ส่ านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่ วมกับรัฐบาลจี นและสถาบันขงจื่ อ
ได้จัด ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ประจ าปี การศึ ก ษา
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผูท้ ี่ สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบสมัคร
และรายละเอี ย ดทุ น ได้ที่ www.mua.go..th ภายใต้หั ว ข้อ แวดวง
อุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
๖. ข่ าวประชาสัมพันธ์
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยนเปิ ดบริ การห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษาโดยมี บทเรี ยนออนไลน์ English Discoveries ให้บริ การ
สาหรับนิสิตนักศึกษา ณ ห้อง ๑๐๔๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ โดยสามารถเข้า
ใช้บริ การได้ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ติดต่อขอเข้ารับบริ การได้ที่ สานักงานสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่าย
อาเซียน ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ของหายได้คืน สานักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งให้อาจารย์ บุคลากร และ
นิ สิตนักศึกษา ทราบว่าหากสิ่ งของหายหรื อพบสิ่ งของสามารถติดต่อ
แจ้ง-รั บ ของหายได้ที่ สานักประชาสัมพันธ์ ฯ ชั้น ๑ อาคาร ๑๒
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๕
บรรณาธิการ : อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (อ.หนู) คนเขียนข่ าว : อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ (อ.น้ า) อ.ธีราพร ปฏิเวธวิทูร (อ.โอ้)
ฝ่ ายสนับสนุนให้ ข่าวถึงมือท่ าน : เปี้ ยว ฝน ฉัตร เก่ง กุ๊ก ภาพประกอบจากสานักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
สานักวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา E-mail : oil_2555@windowslive.com
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรู จี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่ อ ๑๗๔๐ โทรสาร ๐-๒๔๖๕-๓๒๒๔

