วารสาร IAA ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ ประจาเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๕๘
๑. โครงการเพิม่ ประสบการณ์ ชีวติ สร้ างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพือ่ นบ้ าน “เตรียมความพร้ อมก่อนเดินทาง
ไปเรียนร่ วมในประเทศเพือ่ นบ้ าน”
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ า ยอาเซี ย น ได้จัด โครงการเพิ่ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต สร้ า ง
มิ ต รภาพ กับ นิ สิ ต ประเทศเพื่ อ นบ้า น “เตรี ยมความพร้ อ มก่ อ น
เดินทางไปเรี ยนร่ วมในประเทศเพื่อนบ้าน” ให้กบั นิสิตและอาจารย์ที่
เข้ า ร่ วมโครงการ “เรี ยนร่ วมภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ ชีวิตสร้ างมิ ตรภาพกับนิ สิตประเทศเพื่อนบ้าน” โดย
เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มและให้ข ้อมู ล ท าความเข้า ใจก่ อ นการ
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เดิ น ทางไปเรี
ยนร่ ว มในต่ า งประเทศ โดยอาจารย์วิ ท ยากรที่ มี
ประสบการณ์ ณ ห้องประชุมแก้วมรกต ชั้น ๑ อาคาร ๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓. การต้ อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย DIMA

000

ระหว่า งวันที่ ๗ - ๑๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๘ สานักวิเทศสัมพันธ์ และ
เครื อ ข่ า ยอาเซี ย น ได้ต ้อ นรั บ ตัวแทนจากมหาวิท ยาลัย Dong-Ah
Institute of Media and Arts (DIMA) เพื่อร่ วมประชุมในการเตรี ยม
ความพร้อมการจัดโครงการ The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒. โครงการเพิม่ ประสบการณ์ สร้ างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพือ่ นบ้ าน “เรียนร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่
ประสบการณ์ ชีวติ สร้ างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพือ่ นบ้ าน”
ระหว่ า งวัน ที่ ๗ - ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสานักวิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซี ยน
ร่ วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ส่ งนิ สิตนักศึกษาไปเรี ยน
ร่ วมในโครงการเพิ่มประสบการณ์สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพือ่ น
บ้าน “เรี ยนร่ วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิ สิตประเทศเพื่อนบ้าน” ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
๗ ประเทศ ดังนี้ ๑.Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ๒. University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซี ย
๓.University Mahasaraswati Denpasar (UNMAS) สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย
๔.University of Social Sciences and Humanities (USSH - Hanoi)
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ๕.Lipa City Colleges, Batangas
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ๖.Phnom Penh International University (PPIU)
ราชอาณาจักรกัมพูชา ๗.Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรั ฐ
สิ งคโปร์

๔. โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์ และบุคลากร” รุ่นที่ ๒
วันที่ ๔ -๖ , ๙ - ๑๐ และ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สานักวิเทศสัมพันธ์
และเครื อข่ า ยอาเซี ย น ได้ จั ด โครงการ"การพัฒ นาทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยทาการ
อบรมภาษาอังกฤษ เป็ นจานวน ๓๐ ชั่วโมง ณ ห้องประชุ ม ชั้น ๙
อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่ อหน้ า ๒
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๕. การต้ อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ เทียนจิน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการ
แทนอธิ การบดี อ.ดร.สุ ทิพย์พร โชติ รัตนศักดิ์ ผูอ้ านวยการสานัก
วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ แ ละเครื อข่ า ยอาเซี ย น พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้บ ริ หาร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ร่ ว มให้ ก ารต้อ นรั บ
ำปี กำรศึก ารบดี
กษำ ๒๕๕๗
กิจยกรรมที
่ ๓ ค่เำทียยนจิ น
นาย จง อิ งประจ
หวา รองอธิ
ม หาวิ ท"ยาลั
ครุ ศ าสตร์
ภำษำอังฐกฤษ
(Eng Camp
ำงวัน่ยทีมและหารื
่ ๒๖ – ๒๘อใน
ประเทศสาธารณรั
ประชาชนจี
น ที่ เ)ดิระหว่
น ทางมาเยี
ุนำยนชาการระหว่
๒๕๕๘ างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
ความร่ วมมืมิอถทางวิ
ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๖. โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗”
กิจกรรมที่ ๓ ค่ ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครื อข่ายอาเซี ยน ได้จดั โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สาหรั บคณาจารย์และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗”
กิ จกรรมที่ ๓ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ซึ่ งมี คณาจารย์และ
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย จ านวน ๑๑๑ คน เข้า ร่ ว มโครงการนี้
กิ จ กรรมประกอบไปด้วย ฐานการเรี ย นรู ้ ภาษาอัง กฤษที่ เ ต็ม ไปด้วย
ความรู ้และความสนุกสนาน โดยทีมวิทยากรชาวต่างชาติ จานวน ๘ คน
มาร่ ว มให้ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นกิ จ กรรมครั้ งนี้ ณ โรงแรม
อิมพีเรี ยล พัทยา จ.ชลบุรี

๗. ข่ าวทุนการศึกษา
คณะกรรมการการอุด มศึ กษา ประกาศรั บสมัครนักศึ กษาเข้า ร่ ว ม
โครงการทุนการศึ กษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme
ระหว่า งสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาไทยและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่าย
โอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่า งกัน ผู ้ที่ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ jittree@mua.go.th และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบ
สมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Program and Funding
ส่ งใบสมัครได้ที่สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึ กษาต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘
กระทรวงการต่ างประเทศสหรั ฐเม็กซิ โ กจะมอบทุ นการศึ กษาแก่
นักศึ กษาไทยที่ มีความรู ้ภาษาสเปน และประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการ
แลกเปลี่ยนระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาใน
เม็กซิโก จานวน ๒ ทุน ในปี การศึกษา ๒๐๑๖ ผูท้ ี่สนใจสามารถสื บค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://amexcid.gob.mx/index.php ภายใน
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘

๘. 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 สานักประชาสัม พัน ธ์ ฯ ชั้น ๑ อาคาร ๑
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

