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What’s New  

กจิกรรม Loy Krathong’s Day  

  SALC จัดกิจกรรม Loy Krathong’s Day ขึ้นระหว่างวันที่  
23-25 พฤศจิกายน 2558  เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการเขียน 
ภาษาอังกฤษบอกเล่าเรื่องราว หรือประสบการณ์เกี่ยวกับวันลอยกระทงลงบนการ์ด  
ที่ทาง SALC ได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมรับสิทธิรับจับรางวัลหนึ่งครั้ง ส่วนข้อความ  
ที่เขียนไว้ถ้าผ่านการพิจารณาจากอาจารย์จะได้รับเพิ่มอีก 1 รางวัล 
  ผลการพิจารณาปรากฏว่ามีนิสิตที่ได้รับรางวัลรวม 10 คน จากผู้เข้าร่วม
จ านวนทั้งสิ้น 61 คน ติดตามรายละเอียดผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ของ SALC 

SALC ไดร้บัรางวลัดเียีย่ม ในโครงการพฒันา
คณุภาพงาน 2558 

 ตามที่ SALC ได้ส่ง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรม  
Conversation Hour” เข้าร่วมใน “โครงการพัฒนาคุณภาพงาน (CU Quality Team)”
ประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม  
โครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่ง SALC  
Today ได้น าเสนอข่าวมา โดยล าดับแล้วนั้น (อ่านย้อนหลังได้ที่ http://goo.gl/hDUQss)  

http://goo.gl/hDUQss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความส าเร็จในคร้ังนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถาบันภาษา ก าลังใจจาก 
ชาวสถาบันภาษาทุกท่าน และการร่วมแรงร่วมใจในการท างานเป็นทีมของบุคลากรของ 
SALC ทุกคน รวมทั้งผู้ช่วยสอนประจ า SALC นายธนภัทร  เรืองสาตรา  
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้เขียนโปรแกรม Conversation Hour Online  
Reservation ซึ่งเป็นหัวใจของโครงการฯ และเป็นผู้น าเสนอโครงการฯ ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการตัดสิน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ท าให้โครงการฯนี้ประสบความส าเร็จ ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณใดๆ เลย  

 ส าหรับโปรแกรม Conversation Hour Online Reservation เริ่มใช้งาน
จริง ตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ ที่เว็บไซต์ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ http://www.culi.chula.ac.th/salc  และสามารถใช้บริการ ผ่านสมาร์ทโฟนที่
ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้อีกด้วย 
  ท่านที่สนใจรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯติดตามได้จากเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้
เร็วๆ นี้ 
 

   ต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 SALC ได้รับเกียรติ ให้เข้า
ร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ "ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่..ก้าวใหม่ๆ  
เพื่อจุฬาฯ" ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ ซึ่งในงานนี้ SALC จะต้องน าเสนอ 
โครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาในรอบตัดสิน ผลปรากฏว่า 
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour”   
ของSALC  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท   
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      Jurassic World (M878)    
       เตรียมพบกับความต่ืนเต้น ลุ้นระทึกไปกับ 
       สวนสนุก Jurassic World ที่จะพาคุณไป 
       สัมผัส สัตว์ยุคดึกด าบรรพ์อย่าง “ไดโนเสาร์”  
       หลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะเจ้า   
"อินโดไมนัส เร็กซ์” ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมขึ้น  
เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อเจ้า 
อินโดไมนัส เร็กซ์ หลุดออกมาจากกรงและพร้อมขย้ าทุกสิ่ง นักท่องเที่ยวจะ
รอดพ้นอันตรายจากว้ายร้ายตัวนี้ได้หรือไม่ เหตุการณ์ใน สวนสนุกจะมีจุดจบ
อย่างไร ห้ามพลาด!!!! 

 

 
 

 

 

 

New Arrival 
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ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 
ประจ าเดอืนธนัวาคม 

 Barron's Practice Exercises for the TOEFL  
(428.75 S532P) เป็นหนังสือที่รวบรวมแบบฝึกหัด TOEFL มากถึง  
1,000 ค าถาม ที่มาพร้อมค าอธิบาย ตัวอย่างเรียงความ และบทสนทนา    
 แบบถามตอบ พร้อมฟอร์มกระดาษค าตอบหลังชุดค าถาม ภายในประกอบไปด้วย 
รูปแบบของชุดข้อสอบ ที่มีระดับความยากและความยาวเสมือนผู้ใช้ ได้ท าชุดข้อสอบ
ของจรงิ 
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Did you know ?

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดจีากการตอบค าถาม ประจ าเดอืนพฤศจกิายน  

เฉลยค าถาม : SALC ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายจากผูเ้ข้าแช่งขันทั้งหมด  55 ทมี 
รางวัลที่ 1 : สมุดโน๊ต 
  นางพีรญา จิตพิทักษ์ 
รางวัลที่ 2 : กระเป๋าใส่เหรียญ  
  นางสุรีรัตน์ คงสมปราชญ์  
รางวัลที่ 3 : กระเป๋าใส่เหรียญ  
  นางสาวดวงกมล ผลเพ่ิม 
 
ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 Salc จัดกิจกรรมวันลอยกระทางในวันที่เท่าไร 
 A. 23-25 พฤศจิกายน  
 B. 24-26 พฤศจิกายน  
 C. 24-27 พฤศจิกายน  

ชื่อ-นามสกลุ ..................................................... 
 

โทรศัพท ์........................................................... 
 ส่งค าตอบได้ที่หน้าเคาน์เตอร์บริการห้อง SALC  

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
ประกาศช่ือผู้โชคดีท่ าด้รับรางวัล จ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน 

ทาง www.culi.chula.ac.th/salc และจดหมายข่าวฉบับหน้า 

 


