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หวัหนา้และผูช้ว่ยหวัหนา้        
SALC ไปเปน็วทิยากร 
ตามค าเชญิของคณะ 
อกัษรศาสตร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

What’s New 

SALC จัดกจิกรรม Happy Songkran’s Day  

  ผลการพิจารณาปรากฏว่ามีนิสิตที่ได้รับรางวัลรวม  
10 คน จากผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 52 คน ติดตามรายช่ือผู้
ได้รับรางวัลได้ทางเว็บไซต์ และป้ายประชาสัมพันธ์ของ SALC 

  SALC ได้จัดกิจกรรม Happy Songkran’s Day ขึ้นระหว่าง
วันที่ 1-22 เมษายน 2559 เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษบอกเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์เก่ียวกับวันสงกรานต์ลงบน
การ์ดที่ทาง SALC ได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมรับสิทธิ์ จับรางวัลหนึ่งครั้ง  
ส่วนข้อความที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์จะได้รับเพิ่มอีก 1 รางวัล 

หวัหนา้และผูช้ว่ยหวัหนา้SALC ไปเปน็วทิยากรตามค า
เชญิของคณะอกัษรศาสตร ์

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร ปล้ืมคิด 
หัวหน้าSALC และนายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าSALC  
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ค าแนะน าการจัดท าโครงการพัฒนา 
คุณภาพงานแก่บุคลากรสายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จ านวน 80 คน 
ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร ทั้งนี้เป็นไปตามค าเชิญของ  
รศ.ดร. ก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ อันสืบเนื่องมาจาก
การที่SALC ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพงานยอดเยี่ยมประจ าปี 2558 
“โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour”  
การได้รับเกียรติครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของ SALC หลังจากได้รับเชิญจาก
ส านักงานวิทยทรัพยากรเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 

ที่มาภาพประกอบ : http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/gallery/staff2a/ 
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What’s New 

หวัหนา้SALC เปน็ประธานจดัการแขง่ขนักฬีาเทเบลิ
เทนนสิ กฬีาภายในของบคุลากรจฬุาฯ 

  นายวิเชียร ปลื้มคิด หัวหน้าSALC ได้รับการแต่งต้ังจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสของบุคลากร จุฬาฯ  
ครั้งที่ 38 ประจ าปี 2559 การท าหน้าที่ประธานจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 19 โดยเริ่มท าหน้าที่ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา   

หวัหนา้SALC เขา้รว่มพธิจีดุไฟฤกษก์ฬีาภายใน 
ของบคุลากรจฬุาฯ 

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  
เวลา 09.09 น. นายวิเชียร ปลื้มคิด หัวหน้า
SALC ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีจุดไฟฤกษ์เพื่อใช้จุด
คบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรฯ  

ประจ าปี 2559 ณ ลานโพธิ์ด้านหน้าส านักงานวิทยทรัพยากร โดยมีศาสตราจารย์  
นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  

เจา้หนา้ที ่SALC รว่มเดินพาเหรดในพธิเีปิด 
การแขง่ขนักฬีาภายในของบคุลากร ประจ าป ี2559 

      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.  
SALC ได้ส่งนางสาวใบหยก คล้ายสินธุ์ และนางสาว 
ขวัญใจ นาส าราญ เป็นตัวแทนSALC เข้าร่วมขบวน
พาเหรดของสถาบันภาษาในพิธีเปิดสนามการแข่งขันกีฬา
ภายในของบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่ 38 ประจ าปี 2559 ณ 
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SALC ยังคงเปิด
ให้บริการนิสิตตามปกติจนถึงเวลา 19.00 น.) 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. ณ อาคารเฉลิม
ราชกุมารี 60 พรรษา นายวิเชียร ปลื้มคิด หัวหน้าSALC ไดเ้ป็นตัวแทน
เข้าร่วมโครงการ “จุฬาฯ รักษ์โลก” เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  
7 รอบ โดยร่วมปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน  
และสร้างพื้นที่สีเขียวในกับมหาวิทยาลัย 

หวัหนา้SALC รว่มโครงการ “จฬุาฯ รกัษโ์ลก” 
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New Arrival 

  MyGrammarLab Intermediate (428.5 F663M In.)  
และ MyGrammarLab Advanced (428.5 F663M Ad.) เป็นหนังสือที่ 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาและค าแนะน าเกี่ยวกับไวยากรณ์ในด้านต่างๆ พร้อมแบบฝึกหัด
ภายในเล่ม และบทเรียนเสริมที่ใช้สื่อผสมในการสอน และแบบฝึกหัดในรูปแบบ
ออนไลน์ 

ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 
ประจ าเดอืนพฤษภาคม      Empire Magazine (Magazine Zone) 

นิตยสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกความเคลื่อนไหวในวงการ
ภาพยนตร์ ซีรีส์ นักแสดง ที่จะท าให้คุณกลายเป็นส่วน
หนึ่งของโลกภาพยนตร์ 

  Everest (M931) ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของเหล่านักพิชิตยอด 
เขาเอเวอร์เรสต์ในปี 1996 ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อเกิดพายุหิมะครั้ง
รุนแรงโดยไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้า เหล่านักปีนเขาจะหาทางรอดพ้นจากหายนะครั้งนี้
ได้อย่างไร โปรดติดตาม !!! 



 

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

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

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

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 

SALC ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาคุณภาพงานที่คณะอะไร 
 

A. ส านักงานวิทยทรัพยกร 
B. คณะอักษรศาสตร์  
C. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดจีากการตอบค าถาม ประจ าเดอืนเมษายน 

เฉลยค าถาม ผูแ้ตง่หนงัสือการต์นูโดราเอมอ่นมื่อชือ่ว่า C. ฟจุิโกะ เอฟ ฟุจโิอะ 
 
รางวลัที ่1 : กระเป๋าผา้ 
  คุณปรางค์ จันทร์รุจิพัฒน์ 
รางวลัที ่2 : ถุงผ้าหรูดู 
  คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ 
รางวลัที ่3 : กระเป๋าใสเ่หรยีญ 
  คุณอรวิภา ก่ าใย  
  
   ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

Did you know ?


