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ตวัอยาํงทรพัยากรสารสนเทศใหม ํ
พรอ๎มใหบ๎รกิารประจ าเดอืนมกราคม 

SALC รับรางวลัพฒันาระบบงานภายใน
สวํนงานยอดเยี่ยมจากทาํนอธกิารบดี 
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What’s New  

นักเรียน ENGLISH PROGRAM  
เยี่ยมชมSALC 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 
 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์เยาวภรณ์  หรูจิตตวิวัฒน์ หัวหน๎าโครงการ English 
Program น าคณะครูและนักเรียน English Program โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
อ.เมือง จ.หนองคาย จ านวนรวม 100 คน เข๎าเยี่ยมชมSALC เพื่อศึกษาแหลํงเรียนรู๎
และเพิ่มพูนสมรรถนะและทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีอาจารย์ ดร.
รนนท์  รุํงนภาเวทย์ ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์บุญญากร เสียงเสนาะ 
และอาจารย์ศุภกิตติ์  เทียมตะวัน เป็นวิทยากรบรรยายและสร๎างสรรค์กิจกรรม โดยมี
เจ๎าหน๎าที่ SALC ให๎การต๎อนรับ ดูแลและอ านวยความสะดวก คณะขา๎ราชการ-อาจารยศ์นูยภ์าษา  

กรมยทุธศกึษาทหารบก เยีย่มชม SALC 

 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. พ.อ. วิสันต์ สระศรีดา   
ผู๎อ านวยการศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก น าคณะข๎าราชการ-อาจารย์ศูนย์ภาษา  
กรมยุทธศึกษาทหารบก จ านวน 10 ทําน เข๎าเยี่ยมชม SALC เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู๎
และสร๎างเครือขํายประสานงานที่เข๎มแข็ง โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์  
รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการให๎การต๎อนรับ บรรยายสรุปและน าชม SALC พร๎อมทั้งจ๎าหน๎าที่
SALC ให๎การต๎อนรับและอ านวยความสะดวก 

หัวหน๎า SALC เข๎ารํวมงาน  
INTERNATIONAL CONFERENCE 

  สถาบันภาษาได๎อนุมัติให๎นายวิเชียร  ปลื้มคิด หัวหน๎า SALC  
เข๎ารํวมงาน International Conference The 2nd ASEAN Higher 
Education Forum on “Transcending Boundaries of  
Learning : A Quantum Leap into Digital Technology”  
ณ ห๎องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร   
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 จัดโดยคณะครุศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม 
การเรียนรู๎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  ทํานที่สนใจรายละเอียดของงานนี้ติดตามได๎ที่  
  http://www.lic.chula.ac.th/index.php/2559.html 

เจา๎หนา๎ที ่SALC เขา๎รบัการอบรมการอบรม 
การใชง๎านโปรแกรม SPSS 

  SALC ได๎สํงนายสมเกียรติ  ปัญญามีผลกิจ และนางสาวขวัญใจ นาส าราญ 
เข๎ารับการอบรมการใช๎งานโปรแกรม SPSS (Statistics Package for the 
Social Sciences) เพื่อการประมวลผลข๎อมูล ณ ห๎อง 214 สถาบันภาษา  
ในวันที่ 23 และ 25 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา   
โดยมีอาจารย์ณัฏฐธ์รรมา ทองเอี่ยม เป็นวิทยากร 
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What’s New  

SALC รับรางวลัพฒันาระบบงานภายในสวํนงานยอดเยี่ยม
จากทาํนอธกิารบดี 

  ตามที่ SALC ได๎น าเสนอ"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข๎ารํวมกิจกรรม 
Conversation Hour” เข๎ารํวมใน "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน (CU Quality 
Team) ประจ าปี 2558 และได๎รับการพิจารณาตัดสินให๎ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม  
ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของโครงการฯ ตามที่ SALC Today ได๎น าเสนอขําวความ
เคล่ือนไหวมาตามล าดับแล๎วนั้น 
 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ในที่ประชุมคณบดี จุฬาฯ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล อธิการบดีได๎ท าพิธีมอบโลํรางวัล 
พร๎อมเงินรางวัล 30,000 บาท ให๎แกํนายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ ผู๎ชํวยหัวหน๎า
ศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง หัวหน๎าโครงการฯ และนายธนภัทร เรืองสาตรา  
ทํานที่สนใจรายละเอียดตํางๆ ของโครงการฯสามารถติดตามได๎จากเว็บไซต์ SALC  
เร็วๆ นี้  

CULI มอบโลแํละเงนิรางวลั 
ใหแ๎กนํายธนภทัร เรอืงสาตรา 

     เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 
2558 ผู๎ชํวยศาสตราจรย์  
ดร.กุลพร  หริัญบูรณะ ผู๎อ านวยการ
สถาบันภาษา ได๎ท าพิธีมอบโลํ
ขอบคุณพร๎อมเงินจ านวน 15,000 
บาท ใหแ๎กํนายธนภทัร เรืองสาตรา 
ผู๎ชํวยสอนประจ า SALC ผู๎ที่เป็น
ก าลังส าคัญทีท่ าให๎โครงการพฒันา
ระบบงานของ SALC ได๎รับรางวัล
ยอดเยี่ยมจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

Upcoming Events 
 

  

  

  

  

ตอ๎นรบัเทศกาล วนัแหงํความรัก 
“Valentine's day” 
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ไดท๎ี ่SALC เรว็ๆนี ้
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ตวัอยาํงทรพัยากรสารสนเทศใหมพํรอ๎มใหบ๎รกิาร 
ประจ าเดอืนมกราคม 

  TOEIC Strategy! Winning  
Multiple Choice Strategies for  
the TOEIC Exam (428.75 T641) 
เป็นหนังสือที่จะชํวยเตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎ที่ 
ต๎องการจะเข๎าสอบ TOEIC ทีม่ีความสมบูรณ์ 
แบบอีกเลํมหนึ่ง ที่จะท าให๎ผู๎ใจเข๎าใจในค าถาม 
และวิเคราะห์ค าตอบได๎หลากหลายรูปแบบ 
อยํางถูกต๎อง 

  Pitch Perfect 2 (M884) 
ภาพยนตร์ที่บอกเลําเรื่องราวของกลํุมนักร๎อง 
เพลงประสานเสียง  The Barden Bellas  
โดยการกลับมาในคร้ังนี้ พวกเธอไมํได๎มาเลํนๆ    
          แตํพวกเธอกลับมาเพื่อหวังจะ 
          ครองแชมป์ระดับโลก!!!  

       โดยภายในเลํมประกอบไปด๎วยเทคนิค กลยุทธ์ แบบทดสอบ 
ที่มาพร๎อมไฟล์เสียงที่ใช๎เทคโนโลยี QR Code ในการจัดเก็บแทน แผํน 
CD-ROM ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหมํลําสุดที่ SALC สรรหามาให๎ 
บริการทุกทําน 

    BoyChoir (M893) เป็นภาพยนตร์ที่ 
บอกเลําเรื่องราวความสัมพันธ์อันสุดแสนประทับใจ  
ระหวํางสเต็ท เด็กชายก าพร๎าวัย 12 ปี ที่ถูกสํงมาใน 
โรงเรียนประจ าและเข๎าชมรม นักร๎องประสานเสียง 
ที่โดํงดังที่สุดในโลก ซึ่งโคจรมาพบกับคุณครู จอม
เฮี้ยบที่พยายามจะดึงพรสวรรค์ด๎านดนตรี ของเขา
ออกมาจนเกิดเป็นภาพยนตร์ดรามําระหวําง ลูกศิษย์
กับคุณครูที่จะชํวยเสริมสร๎างแรงบันดาลใจ 
ให๎กับทุกคนอยํางไมํรู๎ลืม  
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http://library.car.chula.ac.th/search?/f428.75+T641/f428.75+t641/-3,-1,,B/browse


 

Did you know ?

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

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

ภายในวันท่ี 28 มกราคม 2559 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง www.culi.chula.ac.th/salc และ

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 

หนังสือ TOEIC Strategy! Winning Multiple Choice Strategies 
for the TOEIC Exam มีการจัดเก็บไฟล์เสียงที่ใช๎กับแบบทดสอบอยํางไร 
 A. จัดเก็บโดยใช๎ AR Code 
 B. จัดเก็บโดยใช๎ CD-ROM 
 C. จัดเก็บโดยใช๎ QR Code 

ประกาศรายชือ่ผูโ๎ชคดจีากการตอบค าถาม ประจ าเดอืนธนัวาคม 

เฉลยค าถาม : Salc จัดกิจกรรมวันลอยกระทางในวันที่ 23-25 พฤศจกิายน  
รางวัลที่ 1 : ถุงผ๎าลายการ์ตูน 
  คุณดวงกมล  ผลเพ่ิม 
รางวัลที่ 2 : กระเป๋าเครื่องเขียน 
  คุณภรต  สิงหฤกษ์ 
รางวัลที่ 3 : กระเป๋าใสํเหรียญ 
  คุณขนิษฐา จ าปากะนันท์ 
  
    ผู๎โชคดีสามารถรับรางวัลได๎ที่เคาน์เตอร์บริการห๎องศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  


