
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Issue 1/2013                              ส่ือประชาสัมพันธ์งานศูนย์ภาษา ฉบับที่ 1/ 2556                

 

 

VRU  Language  Center 
                          

VRU Language Center Staff 
              Chiraporn  Thongtawee  ,  Ornuma  Chingchit , 
Worawan  Wongsriwiwat , Chirarat  Prayoonwong , Kusuma  Lohde ,    

            Tossapol  Pungcharoen , Supansa  Charoenporn , 
Chakraphan  Pumdontree ,  Thanisara  Thasepach , 

Natthawut Sangkrut    
 

Contact:     02 529 0674 - 7 ext.456          Fax. 02 909 3044 
Email:   vrulanguagecenter@hotmail.com 

 

      Happy New Year สวัสดปีีใหมค่่ะ            ฉบับนี้มีอะไรน่าสนใจมาฝากกัน 

   อีกเช่นเคย  โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศต่างๆซึ่งจะจัดขึ้นใน    

   เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์นี้  มีหลากหลายประเภทให้ผู้สนใจได้เลือกตามความต้องการ  

   และศูนย์ภาษาจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ โปรดติดตามด้วยนะคะ 

       ศูนย์ภาษา  VRU Language Center 
-------------------------------------------------------------------- 

                                           

                                     ศ 

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ภาษา  ระหว่าง  มกราคม  –  กุมภาพันธ ์2556 
7 ม.ค. - 31 ม.ค.  -อบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 

  ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมฝึกสหกิจในต่างประเทศ  

12 ม.ค. - 3 ก.พ. 
   เสาร-์อาทิตย์ 

-อบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร60 ชั่วโมง ส าหรับผู้สนใจทั่วไป 
  (ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์) 

15 ม.ค. - 7 ก.พ.  
 

- อบรมภาษาบาฮาซามาเลย์ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
- อบรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
   ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนและนักศึกษา รุ่น 1 

18 ม.ค. - แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังท่ี 1 
 (ศูนย์ภาษา,วิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา)  

23 ม.ค. - แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ    (ตอบปัญหาและร้องเพลง)   

 6 ก.พ. - เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 (ตอบปัญหาอาเซียน  / ตอบปัญหาภาษาจีน / ตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น 
    ร้องเพลง / การแสดง,Cover Danceโดยใช้ภาษาที่ 3) 

พุธที่ 13 ก.พ. 
13.00-15.00 

- Language Center  Movie  House    ขอเชิญชวน 

    เพลินดูหนัง  ฝึกฟังภาษา  (ชมภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ) ครั้งที ่2  

 

ศูนย์ภาษา 
คลังแห่งภาษา 

เสริมสร้างปัญญา
แก่มวลชน 

เรียนรู้หลากหลายภาษา 

กล้าสนทนากับชาวต่างชาต ิ

ที่...ศูนย์ภาษา 
 

                      เดือนเมษายนน้ี ศูนย์ภาษาจะเปิดอบรม  
                         “ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ” 
   อาจารย์ท่านใดสนใจ  โปรดติดตามข่าวสาร ศูนย์ภาษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

Hot! 

http://www.google.co.th/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=543&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=TyDS1bdKApYpKM:&imgrefurl=http://www.ivalue.co.in/newsletter.php&docid=CWA-3LMTOOW9SM&imgurl=http://www.ivalue.co.in/images/newsletter-icon.png&w=150&h=136&ei=i6eOUPGKL9GHrAf3sIG4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=218&sig=113342142410865159637&page=3&tbnh=108&tbnw=120&start=29&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:29,i:237&tx=72&ty=50
http://www.google.co.th/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=543&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ejkwTfPI1tluZM:&imgrefurl=http://rasoulfoundation.org/&docid=XNXU7syDiPPNSM&imgurl=http://www.rasoulfoundation.org/NewsletterIcon_000.png&w=472&h=255&ei=i6eOUPGKL9GHrAf3sIG4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=559&vpy=228&dur=203&hovh=165&hovw=306&tx=193&ty=115&sig=113342142410865159637&page=2&tbnh=116&tbnw=215&start=13&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:13,i:188


 

 

 อบรมภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นรุ่นที่2 
    ศูนย์ภาษาได้จัดอบรม ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น รุ่นที ่2   
  ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ , สายสนับสนุน 
  และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12พ.ย.-12ธ.ค.55  
  สอนโดย Miss  TRAN  THI  QUYNH TRANG  

  และ Miss TRAN THI  BICH  THAO 

  นักศึกษาทุนปริญญาโทชาวเวียดนาม  
 
                                                                                                       

 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 

           เมื่อวันที่ 12พ.ย.55  ศูนย์ภาษาได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1      โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบวุฒิบัตร
ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ช้ัน 8 อาคาร 75 ปี 
                                                                                                                             

                 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที ่2 
 ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. – 12 ธ.ค. 55  บุคลากรสายวิชาการ 
 และสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ 

                                                   เพื่อการสื่อสาร โดยอาจารย ์
                                                   เจ้าของภาษา  ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรตาม   
                                                   เกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้รับวุฒิบัตร และสามารถร่วม    
                                                   โครงการอบรม  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะใน       
                                                   ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป               
                                                                   อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น รุ่นที ่1 

 บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษาให้ความสนใจร่วมโครงการ 

 อบรม ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น รุ่นที ่1   
 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12พ.ย.-12ธ.ค.55  จ านวนมาก 
 โดยอาจารย ์ WANG TIAN SONG  เป็นผู้ให้ความรู้   
 ทั้งนี้ ศูนย์ภาษาจะจัดอบรมภาษาจีนรุ่นต่อไปในปีการศึกษาที ่
 1/2556  โปรดติดตามข่าวสารและมาเรียนกันเยอะๆนะคะ ^^ 
 
                                                                                                       

Class อจ.Daniel Guiney 

Class อจ.Daniel Guay 

พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ น้ี  เวลา บ่าย 1 โมง 
    Language Center  Movie House 
              เชิญชมภาพยนตร์ ต่างประเทศ       
      ต้อนรับเทสกาล แห่งความรัก   
 

นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา แวะมาศูนย์ภาษา 
     ร่วมสนุก ตอบค าถามประจ าสัปดาห ์
    จับรางวัลลุ้นผู้โชคดีที่ตอบค าถามถูก 
   รับของที่ระลึกจากศูนย์ภาษา ไปเล้ยยยย 

http://www.google.co.th/imgres?hl=en&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=i3-X3m_JOjNIWM:&imgrefurl=http://wallpapersallin.blogspot.com/2012/06/rose-flower-wallpaper-6.html&docid=WHyKBc2bip2UfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-HGA1Tl4e9UY/T-B7FXxAohI/AAAAAAAADkQ/85XKuGmU_zk/s1600/rose+petals.jpg&w=1280&h=960&ei=zHALUb3jGcnqrQf1_4HICg&zoom=1&iact=hc&vpx=213&vpy=62&dur=3187&hovh=194&hovw=259&tx=130&ty=132&sig=111700547155232181084&page=2&tbnh=142&tbnw=190&start=6&ndsp=14&ved=1t:429,r:7,s:0,i:181

