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New Arrival 

What’s New 

FSA Self-Editing  
กจิกรรมใหมลําํสุดใน SALC 

ตวัอยาํงทรพัยากรสารสนเทศใหม ํ
พรอ๎มใหบ๎รกิารประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 

New Book : 
FIC W425M 

New Movie : 
 M897  

New Book :  
  Fic R884F 

New Movie : 
Pixels M903  
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What’s New 

FSA Self-Editing กจิกรรมใหมลําํสดุใน SALC 

  โครงการตรวจทานการเขียนด๎วยตนเอง (FSA Self-Editing Project) 
เป็นโครงการใหมํลําสุดใน SALC ที่จะชํวยให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎เรียนรู๎วิธีการ 
และเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ การใช๎ไวยากรณ์ในการเขียนให๎ถูกต๎อง และสามารถ
ตรวจทานการเขียนได๎ด๎วยตนเองด๎วยกลยุทธ์ Functional Sentence Analysis 
(FSA) โดยมีอาจารย์เป็นผู๎อธิบายและให๎ค าแนะน า ทั้งนี้มีอาจารย์จุฑารัตน์ คัมภีรภาพ 
เป็นผ๎ูรับผิดชอบโครงการและ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศรา กาต๊ิบ เป็นผู๎ประสานงาน
โครงการ 

 SALC จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2016 
ขึ้นระหวํางวันที่ 21 ธันวาคม 2558 — 8 มกราคม 2559 เพื่อให๎นิสิตได๎ใช๎ความรู๎
ความสามารถด๎านการเขียนภาษาอังกฤษบอกเลําเรื่องราวหรือประสบการณ์เก่ียวกับ  
วันคริสมาสต์ และวันปีใหมํลงบนการ์ด ที่ทาง SALC ได๎จัดเตรียมไว๎ให๎พร๎อมรับสิทธิ  
รับจับรางวัลหนึ่งครั้ง สํวนข๎อความที่ได๎รับการคัดเลือกจากอาจารย์จะได๎รับเพิ่มอีก 1 รางวัล 
  ผลการพิจารณาปรากฏวํามีนิสิตที่ได๎รับรางวัลรวม 10 คน จากผู๎เข๎ารํวมจ านวน 
ทั้งสิ้น 105 คน ติดตามรายละเอียดผู๎โชคดีได๎ทางเว็บไซต์ และป้ายประชาสัมพันธ์ 
ของ SALC 

SALC จัดกจิกรรม  
Merry Christmas & Happy New Year 2016  

เจา๎หนา๎ที ่SALC เขา๎รวํมสัมมนาบคุลากรสถาบนัภาษา  
ประจ าป ี2559 

  การสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจ าปี 2559  
ระหวํางวันที่ 11-12 มกราคม 2559 ณ ห๎อง 204  
สถาบันภาษา เจ๎าหน๎าที่ SALC ทุกคนรวม 6 คน 
เข๎ารํวมสัมมนาอยํางพร๎อมเพรียงกัน กํอนที่จะเดินทางไป 
รํวมสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
ระหวํางวันที่ 12-15 มกราคม 2559  
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What’s New 

เจา๎หนา๎ที ่SALC เขา๎รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
OCLC WorldCat 

  เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2559 นายวิเชียร  ปลื้มคิด หัวหน๎า SALC 
และนางสาวใบหยก  คล๎ายสินธุ์ บรรณารักษ์เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบ 
OCLC WorldCat ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ OCLC (Online 
Computer Library Center) WorldCat เป็นระบบออนไลน์ที่จะชํวยให๎การ
เข๎าถึงสารสนเทศในห๎องสมุดตํางทั่วโลกที่เป็นสมาชิกได๎มากกวํา 16,000 แหํง 
มากกวํา 100 ประเทศทั่วโลกเป็นไปได๎เพียงปลายนิ้วสัมผัส ติดตามรายละเอียดจะ
เพิ่มเติมใน SALC Today ฉบับหน๎า 

คณบดคีณะมนษุยศาสตร ์The State Islamic  
University (UIN) เยีย่มชม SALC 

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 12.10 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ The 
State Islamic University (UIN) พร๎อมด๎วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต และหัวหน๎าภาควิชาภาษาอังกฤษเข๎าเยี่ยมชม SALC โดยมีนายวิเชียร ปลื้มคิด 
หัวหน๎า SALC และนายจิโรจ พรนิเพท ให๎การต๎อนรับและน าชม SALC 

สถาบนัภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัรงัสติศกึษา ดงูาน SALC 

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น รองศาสตราจารย์สุชาดา  
นิมมานนิตย์ ผู๎อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะรวม 4 
คน เข๎าศึกษาดูงาน SALC โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. กุลพร หิรัญบูรณะ 
ผู๎อ านวยการ สถาบันภาษา และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์  
รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการให๎การต๎อนรับ บรรยายสรุปและน าชม SALC พร๎อมทั้ง
เจ๎าหน๎าที่ SALC ให๎การต๎อนรับและอ านวยความสะดวก 

SALC ไดร๎บัเกยีรตใิหไ๎ปน าเสนอโครงการพฒันางานฯ 
ตอํทีป่ระชมุคณบด ี

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 นายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ ผู๎ชํวย
หัวหน๎า SALC  หัวหน๎า “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข๎ารํวมกิจกรรม  
Conversation Hour” ซึ่งเป็นโครงการที่ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัย 
และนางสาวใบหยก คล๎ายสินธุ์ ได๎มีโอกาสน าเสนอและตอบข๎อซักถามเก่ียวกับ
โครงการฯ ตํอที่ประชุมคณบดี ตามค าเชิญของส านักบริหารยุทธศาสตร์ จุฬาฯ 
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ตวัอยาํงทรพัยากรสารสนเทศใหม ํ
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 The Martian (FIC W425M/M897)  
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ NASA สํงทีมขึ้นไปส ารวจบนดาว 
อังคาร แตํต๎องเกิดยกเลิกกะทันหันเมื่อสภาพอากาศ  
บนดาวไมํเป็นใจ สงผลให๎ทีมส ารวจต๎องสูญเสีย  
นักบินอวกาศไป 1 คน และบินกลับมายังโลก 
  แตํแล๎วเหตุการณ์ไมํคาดฝันก็ได๎เกิดขึ้น  
เมื่อนักบินอวกาศที่ทุกคนคิดวําตายไปแล๎วกลับยังมีชีวิต 
และติดตํอมายังโลก เพื่อขอความชํวยเหลือ เขาผู๎นั้น 
จะท าอยํางไรให๎ตนเองนั้นสามารถเอาชีวิตรอดขณะอยูํบน 
ดาวอังคารในเวลาที่จ ากัด 

  นวนิยาเลํมดังกลําวถูกจัดให๎ขายดีของ New York Times  
Bestseller  และยังถูกดัดแปลงน ามาสร๎างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในปี 2015 
อีกด๎วย 

  Fantastic Beasts and Where to 
Find Them (Fic R884F) เป็นหนังสือที่วําด๎วย 
สัตว์มหัศจรรย์ที่จะพาผู๎อํานได๎ทราบถึงลักษณะของสัตว์ที่ 
โลดแลํนอยูํในโลกเวทย์มนต์ในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่  
พอตเตอร์ วําแตํละชนิดมีลักษณะอยํางไร อาศัยอยูํที่ไหน  
หนังสือเลํมนี้มีความพิเศษอยูํที่เคยเป็นหนังสือเรียน  
ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ นั่นเอง 
  และในปี 2016 หนังสือเลํมนี้ก าลัง 
จะถูกน ามาสร๎างเป็นภาพยนตร์ยฟอร์ยักษ์ 
ให๎เหลําสาวกพํอมดน๎อยได๎รับชมกันอีกด๎วย 

  Pixels (M903) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ตํางดาวเข๎าใจผิดวํา  
เทปบันทึกวีดิโอเกมที่มีการไลํลํามนุษย์ตํางดาวนั้นเป็นการเปิดท๎าศึกสงคราม 
กับพวกมัน และพร๎อมโจมตีโลกมนุษย์ในแบบวิดีโอเกม ท าให๎ชาวโลกต๎องหัน  
มาขอความชํวยเหลือจากสุดยอดแชมป์วิดิโอเกมระดับต านาน  
พวกเขาเหลํานี้ จะชํวยกอบกู๎โลกได๎หรือไมํ อยําพลาด!!! 



 

Did you know ?

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

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

ภายในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง www.culi.chula.ac.th/salc และ

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 

 

ประกาศรายชือ่ผูโ๎ชคดจีากการตอบค าถาม ประจ าเดอืนมกราคม 

เฉลยค าถาม หนังสือ TOEIC Strategy! Winning Multiple Choice 
Strategies for the TOEIC Exam มีการจัดเก็บไฟล์เสียงแบบ  
C. จัดเกบ็โดยใช ๎QR Code 
รางวลัที ่1 : กระเป๋าผา๎ใสขํอง 
  คุณนภัสวรรณ ทองประสาน 
รางวลัที ่2 : กลอํงพลาสติกเอนกประสงค ์
  คุณมาโนช เอี่ยมมงคล 
รางวลัที ่3 : กระเป๋าใสเํหรยีญ 
  คุณจิราวรรณ อุสําห์   
    ผู๎โชคดีสามารถรับรางวัลได๎ที่เคาน์เตอร์บริการห๎องศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  

กิจกรรมใหมํลําสุดใน SALC คือกิจกรรมอะไร 
A. FSA Self-Editing Project 
B. Let’s Chat 
C. SSA Self-Editing Project 


