
 
จดหมายขา่วของศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

เพือ่ชาวสถาบนัภาษา จฬุาฯ 

SALC 
TODAY 
Vol.3 October 2015 

**อ่านฉบับออนไลน์สีสันสดใสได้ที่ www.culi.chula.ac.th/salc** 

New Arrival 

+ตวัอย่างทรัพยากร 
สารสนเทศใหม ่

พรอ้มใหบ้ริการแล้ว 

What’s New 

+ขอแสดงความยนิดกีบั 
ผู้ชว่ยสอนประจ า  
ในโอกาสส าเรจ็การศึกษา 

+ SALC เขา้รอบ 
น าเสนอผลงานโครงการ 
พฒันาคุณภาพงาน ป ี2558  
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What’s New  

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีเยีย่มชม
ศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 
2558 เวลา 13.00 -16.00 น อาจารย์ 
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่าย 
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และคณะรวม 7 ท่าน 
เดินทางมาศึกษาดูงานสถาบันภาษา  
พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

เจ้าหน้าทีศ่นูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองท าคะแนนสอบ  
CULI Test ไดเ้ปน็อนัดบั 1 และอนัดบั 2 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 สถาบันภาษาได้จัดสอบ CULI 
Test ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันภาษา ตามโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 313 
อาคารเปรมบุรฉัตร จ านวน 32 คน ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ นายจิโรจ พรนิเพท และนางสาวใบหยก คล้ายสินธุ์ 
สามารถท าคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 
ตามล าดับ 

 ล่าสุดโครงการฯ ของ SALC  
ได้เข้ารอบน าเสนอผลการด าเนินการตาม
โครงการฯ ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 
จามจุรี 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 
2558 เวลา 13.45 น. ซึ่งผลการตัดสิน 
รอบสุดท้ายจะประกาศในเร็วๆ นี้ 

SALC เขา้รอบน าเสนอผลงานโครงการพฒันาคณุภาพงาน  
ปี 2558 ณ อาคารจามจรุ ี3 

     SALC ส่ง “โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรม  
Conversation Hour เข้าร่วมใน “โครงการพัฒนาคุณภาพงาน  
(CU Quality Team)”ประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดี 
ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่  
31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  
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SALC ได้เร่งรัดจัดซื้อหนังสือ ภาพยนตร์และเพลงใหม่ๆ เพื่อบริการแก่ทุกท่านด้วย
เงินงบประมาณ ปี 2559 ที่เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมาจ านวน
กว่า 46 รายการ อาทิ 
   หนังสื่อ  
     — Cambridge IELTS 10 
     — Collins Vocaburary and Grammar  
    for The TOEFL Test 
     — Guinness World Record 2016 
    ภาพยนตร์และเพลงใหม่ 
     — Pitch Perfect 2 
     — Jurassic World 
     — Maroon 5 - V : Asia Tour Limited Edition 
     — Ost. Furious 7  
   
       
 
 
 
                  ทั้งหมดนี้พร้อมให้บริการทุกท่านได้เร็วๆ นี้  
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What’s New  

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 นางสาวอลิสา  อินทร์จันทร์ 
(ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันภาษา) นายปณชัยรัศมิ์  องค์อมรรัตน์  
และนางสาวณัฏฐา ศศิธร อดีตผู้ช่วยสอน (TA) ประจ าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษา 

ขอแสดงความยนิดกีบัผูช้ว่ยสอนประจ า  
ศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองในโอกาสส าเรจ็การศกึษา 

Congratulations 

หนงัสอืใหมท่ีจ่ดัซือ้ดว้ยงบประมาณ ป ี2559  

อลสิา   

ณัฏฐา ปณชยัรศัมิ ์  



 

 

 
 

 

New Arrival 

6 7 

CULI DICTIONARY OF ENGLISH USAGE (428.4 C967) 
  อีกหนึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจของคณาจารย์สถาบันภาษา ซึ่งที่มุ่งมั่น
จัดท าหนังสืออ้างอิงในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและ
ผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือประกอบอาชีพ 
ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในภาษาและผู้ที่ศึกษาด้วยตนเองและต้องการหาค าตอบ
หรือค าอธิบายและยกตัวอย่างการใช้ภาษาที่ถูกต้องประกอบ โดยมีการค้นคว้าและ
อ้างอิงจากต าราและหนังสือภาษาต่างประเทศที่เชื่อถือได้เป็นจ านวนมากอย่างละเอียด 

   Birdman (M849) ภาพยนตร์ที่ได้รับการันตี 
จากเวที รางวัลออสการ์ ปี 2015 ถึง 4 รางวัล ได้แก่  
- สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม   
- สาขาผู้ก ากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม  
- สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม   
- สาขาก ากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม  
 โดยภาพยนตร์จะเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของนักแสดงชายช่ือ 
Riggan ผู้ที่เคยมีช่ือเสียงโดงดังจากการรับบทเป็น 
ซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง Birdman ที่สถานะปัจจุบันของเขา  

กลับไม่ได้โด่งดังเหมือนแต่ก่อน เขาจึงต้องหาทางให้ตนเองกลับมามีช่ือเสียงอีกครั้ง 
โดยการกลับมาเล่นละครบรอดเวย์ ซึ่ง Riggan พยายามต่อสู้กับจิตใจของตนเอง 
ที่ก าลังท าให้เขายึดติดกับชื่อเสียงครั้งเมื่อเขายังเป็น Birdman โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ 
ได้นักแสดงน าอย่าง Michael Keaton ที่มารับบทของ Riggan ก็มีลักษณะ 
คล้ายคลึงกับ Riggan ที่เคยโด่งดังจากบทบาทของ Batman มาก่อนเช่นกัน 

 

  The Theory of Everything (M850) 
ภาพยนตร์ที่จะพาคุณไปรู้จักกับความรักของ Stephen  
Hawking นักฟิสิกส์ระดับโลก ที่ต้องพบ กับโรคร้ายอย่าง 
โรค ALS หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
ตั้งแต่อายุ 21 ปี ในขณะที่ ก าลังคบกับ Jane ผู้ซึ่งเป็น 
แรงผลักดันให้ Stephen ต่อสู้กับโรคร้ายที่ถูกวินิจฉัยว่า เขา
สามารถใช้ชีวิตได้ไม่เกิน 2 ปี ผลงานยอดเยี่ยมการันตีจาก 
รางวัลนักแสดงชายยอดเยียมรางวัลออสการ์ ปี 2015 
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะท าให้คุณสัมผัสได้ว่า 
" ถงึแมว้า่ชวีติอาจดเูหมอืนเลวร้าย แตท่ีใ่ดมีชวีิต ทีน่ัน่ยอ่มมีความหวงั "  

ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหมพ่รอ้มใหบ้รกิารแล้ว 



 

Did you know ?

ชื่อ-นามสกุล ..................................................... 
 

โทรศัพท์ ........................................................... 
 ส่งค าตอบได้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์บรกิารห้อง SALC 

ภายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง www.culi.chula.ac.th/salc และ

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีให้บริการเกมกระดาน เพื่อฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดก่ีเกม 
 A. 8 เกม 
 B. 9 เกม 
 C. 10 เกม 

Upcoming Events 
  

ดื่มด่ ากับบรรยากาศแบบไทยๆ  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง กับกิจกรรม 

 “วันลอยกระทง” 
ได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน  


