
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่วของศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

เพือ่ชาวสถาบนัภาษา จฬุาฯ 
SALC 

TODAY 
September Vol.2 

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

What’s New? 
 อธิการบดี เยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

New Arrival 

เสริมสร้างทักษะภาษา 

กับการ์ตูน Marvel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 11.05 น.  
   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี  
    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล  
          ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมคณะจ านวน 2 คน จากส านักบริหาร 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จุฬาฯ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและติดตาม  
ผลการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพงาน (CU Quality Team)” 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ส่ง “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour” เข้าร่วมโครงการ  
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร 
สถาบันภาษาให้การต้อนรับ 
 
         หลังจากที่ท่านอธิการบดีลงนามในสมุดเยี่ยมของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
เรียบร้อยแล้ว นายสมเกียรติ  ปัญญามีผลกิจ ประธานกลุ่ม และ 
นายธนภัทร  เรืองศาสตรา นิสิตปริญญาโท  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้เขียนโปรแกรม 
ได้น าเสนอรายละเอียด การด าเนินโครงการฯ 
และตอบข้อซักถาม  

อธกิารบดใีหเ้กยีรตเิยีย่มชมโครงการพฒันา 

คณุภาพงานศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

 
 ต่อจากนั้นท่านอธิการบดีและคณะได้กล่าว 
ช่ืนชมโครงการพัฒนาคุณภาพงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าอันทรงคุณค่า ซึ่งนับเป็นขวัญ 
และก าลังใจอย่างยิ่งในการด าเนินโครงการฯนี้  
และโครงการพัฒนา คุณภาพงานอื่นๆของศูนย์การเรียนรู้ฯ  
ในอนาคต 
 
   ส าหรับโปรแกรมจองเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour นี้  
เริ่มด าเนินการต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ 
ที่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ฯ http://www.culi.chula.ac.th/salc  และ
สามารถใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  
ได้อีกด้วย  

What’s New? 
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http://www.culi.chula.ac.th/salc%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://www.culi.chula.ac.th/salc%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s New? 
 

  เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 พันเอกไตรพล  ปานสีทอง 
นายทหารปฏิบัติการฯ กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เกียรติน าคณะนายทหาร  
จากศูนย์การศึกษาของกองทัพบกจ านวน 20 ศูนย์ฯ รวม 40 นาย  
มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้กับก าลังพล  
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับก าลังพล 
กองทัพบกตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กุลพร  หิรัญบูรณะ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการตลอดจนบุคลากรฝ่ายต่างๆ  
ของสถาบันภาษา มาให้การต้อนรับ และน าชมพื้นที่ให้บริการ ชมทรัพยากร
สารสนเทศ ที่หลากหลายและสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม Let’s Chat  
ของนิสิต ในสถานการณ์จริงภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

คณะนายทหารจากกรมยทุธศกึษาทหารบก  
เยี่ยมชมศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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       ตามที่สถาบันฯได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนรู้ของสายปฏิบัติการ  
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยทุกวันอังคารที่ 2 และ 4  
ของเดือน เวลา 12.15-12.45 น. ณ ห้อง 204 อาคารเปรมบุรฉัตรนั้น  
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558  นายวิเชียร  ปล้ืมคิด หัวหน้า SALC  
ได้เป็นตัวแทนใน การน าเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ SALC  
ที่ได้รวบรวม และเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และจดหมายข่าวรายเดือนของ  
SALC พร้อมทั้งแจก"SALC Today" ฉบับสิงหาคม 2558 ให้แก่ผู้เข้าร่วม 
รับฟัง ทุกท่าน 
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SALC รว่มกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องสถาบนัภาษา  

หวัหนา้ SALC เขา้รว่มโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
ของมหาวทิยาลัย  

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ ส าหรับบุคลากร 
สายปฏิบัติการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2558 นั้น สถาบันภาษา
ได้อนุมัติให้นายวิเชียร ปล้ืมคิด หัวหน้า SALC เข้าร่วมโครงการส่วนที่ 1 
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 และส่วนที่ 2 วันที่ 8-9 กันยายน 2558 
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 

 

New Arrival 

   หนังสือการ์ตูนค่าย Marvel ช่ือดังจากฝั่งอเมริกาที่ 
  ถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ยอดฮิตครองใจผู้ชมมาแล้วทั่วโลก  
 พร้อมให้บริการในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว อาทิ 
     1. Avengers vs. X-Men 
     2. Avengers : Quick Silver 
     3. Avengers : Scarlet Witch 
     4. Captain America : Winter Soldier  
     5. Avengers vs. X-Men : AXIS 
 
  หนังสือการ์ตูนเหล่านี้จะช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
        ผ่านเรื่องราวอันแสนสนุก ตื่นเต้น และเร้าใจไปกับตัวละครในเรื่อง  
        พร้อมภาพประกอบ  สีสันสดใสทั้งเล่มที่จะท าให้ 
 

        “การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษไมใ่ชเ่รือ่งนา่เบือ่อกีตอ่ไป” 

เสรมิสรา้งทกัษะภาษากบัการต์นู Marvel 

What’s New? 
 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ส านักงาน
วิทยทรัพยากรและคณะกรรมการประสานงานระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยได้จัดงาน
วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalinet Fair)  
ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมรู้จักแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆของห้องสมุดในเครือข่ายฯ และมีโอกาส 
แสดงความคิดเห็นในเรื่องภาพลักษณ์ของห้องสมุด ในความคาดหวัง ของผู้รับบริการ 
ฯลฯ ซึ่งนายสมเกียรติ  ปัญญามีผลกิจ ผู้ช่วยหัวหน้า SALC และ 
นางสาวขวัญใจ นาส าราญ ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ 
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ที่มา : https://www.facebook.com/ChulalinetDay/photos/pb.127654870644483.-
2207520000.1441591696./895460250530604/?type=3&theater  

บคุลากร SALC เขา้รว่มงาน Chulalinet Fair ครัง้ที ่6 

https://www.facebook.com/ChulalinetDay/photos/pb.127654870644483.-2207520000.1441591696./895460250530604/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ChulalinetDay/photos/pb.127654870644483.-2207520000.1441591696./895460250530604/?type=3&theater


 

Did you know ?

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

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

ภายในวันท่ี 28 กันยายน 2558 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง www.culi.chula.ac.th/salc และ

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 

กิจกรรม Conversation Hour สามารถรับนิสิตเข้าร่วม 
กิจกรรมได้มากที่สุดรอบละก่ีคน 
 A. 10 คน 
 B. 12 คน 
 C. 15 คน 

 
    พร้อมหรือยัง !! ที่จะพบกับบรรยากาศสุดหลอน 
                กับกิจกรรม  

         “Halloween ’s Day”  
      ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558    
      ที่เตรียมไว้ส าหรับน้องๆ นิสิตได้ร่วมท ากิจกรรม  
      พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ 
 

Upcoming Events 
 


