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New Arrival 

ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหม ่
พรอ้มใหบ้รกิารประจ าเดอืนพฤศจกิายน 

SALC ผา่นเขา้รอบ 20 ทมีสุดทา้ย 
โครงการพฒันาคณุภาพงาน ป ี2558 

What’s New 
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What’s New  

กจิกรรม Happy Halloween’s Day  

            
         ในเทศกาล Halloween ประจ าปี 2558 SALC ได้จัดกิจกรรม  
Happy Halloween’s Day ขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2558  
เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษบอกเล่าเรื่องราว 
หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับวัน Halloween ลงบนการ์ด ที่ทาง SALC ได้
จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมรับสิทธิรับจับรางวัลหนึ่งครั้ง ส่วนข้อความที่เขียนไว้  
ถ้าผา่นการพิจารณา จากอาจารย์จะได้รับเพิ่มอีก 1 รางวัล 
  ผลการพิจารณาของอาจารย์ปรากฏว่ามีนิสิตที่ได้รับรางวัลรวม 10 คน 
จากผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 88 คน ติดตามรายละเอียดผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ 
และป้ายประชาสัมพันธ์ของ SALC 

SALC ขยายอายกุารใชง้านโปรแกรม Burlington  

      หลังจากที่ SALC ได้น าโปรแกรม Burlington English  
มาให้บริการ ในSALC เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ  
ด้วยตนเองมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 และจะครบอายุการใช้งานในวันที่  
30 พฤศจิกายน 2558 นั้น เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้โปรแกรมได้ 
ตลอดปีการศึกษา 2558  SALC จึงได้ต่ออายุการใช้งานโปรแกรมออกไป 
จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในการต่ออายุครั้งนี้ยังได้เพิ่ม  
Engineering English เข้ามาอีก 1 สาขาอาชีพ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว  
4 สาขาชีพ คือ Business English, Doctors' English, Nurses 
English และ Legal English  
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What’s New  

สัมผสัเทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) 
ดว้ยตวัทา่นเองใน SALC  

SALC ผา่นเขา้รอบ 20 ทมีสุดทา้ย 
โครงการพฒันาคณุภาพงาน ป ี2558 

  ตามที่ SALC ได้ส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรม  
Conversation Hour เข้าร่วมใน “โครงการพัฒนาคุณภาพงาน (CU Quality 
Team)” ประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเดินทางมา 
เยี่ยมชมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 และต่อมา 
ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานอีกครั้งในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ต่อคณะกรรมการ 
ของมหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่าโครงการของ SALC ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 
โครงการ (จากทั้งหมด 55 โครงการ) ที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน มหกรรมคุณภาพ 
"ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่..ก้าวใหม่ๆ เพื่อจุฬาฯ"ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในงานนี้ SALC จะต้องน าเสนอโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาตัดสินรอบสุดท้าย 

      เทคโนโลยี AR เป็นการผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนจริง  
ที่ท าให้ภาพที่แสดงผลผ่านหน้าจอ Smartphone กลายเป็นวัตถุ (Object)  
3 มิติอยู่เหนือพ้ืนผิวจริง เทคโนโลยี AR นี้จะสามารถท าให้ผู้ใช้เห็นภาพเสมือนจริง 
ได้รอบด้าน 360 องศาโดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จริง เช่น  
ภาพไดโนเสาร์ในหนังสือก็สามารถท าให้ผู้อ่านมองเห็นได้ว่าเป็นไดโนเสาร์เดินอยู่บน 
หนังสือได้ ส่งเสียงร้องได้ เป็นต้น ทาง SALC ได้มีโอกาสสัมผัสกับ AR จากการ
เดินทาง ไปศึกษา ดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2557 และได้เลือกซื้อหนังสือ 
Guinness World Records 2015 ซึ่งบรรจุเทคโนโลยี AR 
ไว้ในเล่มให้ทุกท่านมาสัมผัสได้ตลอดเวลาที่ SALC 
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ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 

   Guinness World Record 2016 (R 032.02 G964 2016)    
 เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่เป็นที่สุดของโลกจากการบันทึกสถิติในทุกๆ
ปี ไม่ว่าจะเป็นที่สุดของความแปลกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ สัตว์ ที่สุดของวงการต่างๆ 
ได้แก่ แฟช่ัน เกม ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม หรือการคิดค้นนวัตกรรม หนังสือ
เล่มนี้จะน าพาผู้อ่านไปสัมผัสความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกทั้งยังช่วยให้ 
ผู้อ่านได้รับความรู้ใหม่ๆ ในรูปแบบสีสันสดใสตลอดทั้งเล่ม 

Paper Towns /John Green (Fic G811P) 
นวนิยายรักที่เล่าถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มทีช่ือว่า 
Quentin กับเด็กสาวที่รักการผจญภัยอย่าง  
Margo เพื่อนบ้านที่เขาหลงรักตั้งแต่เธอย้าย เข้ามา
ใหม่ จนกระทั่งวันหนึ่ง Margo ได้หายตัวไป ท าให้ 
Quentin และเพื่อนๆ ช่วยกันออกตามหา Margo 
นวนิยายเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับความรัก  
ที่หลากหลายอารมณ์ และรูปแบบ 

Must 
Read 

 Minions (M885) ภาพยนตร์แอนิเมช่ัน จากผู้สร้าง Despicable 
me 1 และ 2 จะผ่านคุณไปพบกับจุดเริ่มต้นของวายร้ายตัวแสบอย่างเหล่า  
minions ก่อนที่จะมาพบกับสุดยอดวายร้ายอย่าง “กร”ู ว่าพวกเขาเหล่านั้น มา
จากไหน และเคยเป็นใครก่อนจะมาเป็นลูกสมุนให้กับกรู 



 

Did you know ?

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

โทรศัพท ์.......................................................... 
 ส่งค าตอบได้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์บรกิารห้อง SALC 

ภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง www.culi.chula.ac.th/salc และ

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 

Upcoming Events 
           เตรยีมพบกบัการเฉลิมฉลองอนัแสนอบอุน่กบักจิกรรม 
 
 
 
 
 
   ไดท้ีศ่นูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ปลายเดอืนธนัวาคมนี้ 
                     “โปรดอยา่พลาด” 

 SALC ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพงาน 
(CU Quality Team)” ประจ าปี 2558 จากผู้เข้าแช่งขันทั้งหมดกี่ทีม 
  A. 50 ทีม 
  B. 55 ทีม 
  C. 60 ทมี 


