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New Arrival 

What’s New 

ตวัอยา่งทรพัยากร 
สารสนเทศใหมพ่รอ้มให ้
บรกิารประจ าเดอืนมถินุายน 

บคุลากร SALC เขา้รว่ม
โครงการพีส่อนนอ้ง  

เรือ่ง “Infographic เพือ่การ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมุด” 
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What’s New 

บคุลากร SALC เขา้รว่มโครงการพีส่อนนอ้ง  
เรือ่ง “Infographic เพือ่การประชาสมัพนัธห์อ้งสมุด” 

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายจิโรจ พรนิเพท ได้เข้าร่วม 
โครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด”  
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ส านักงานวิทยทรัพยากร เวลา 13.00- 
16.00 น. ทั้งนี้เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ของ SALC ให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น 

บคุลากร SALC เขา้รว่มโครงการปอ้งกนัอคัคภียัฯ 
ประจ าป ี2559 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายจิโรจ พรนิเพท 
และนางสาวขวัญใจ นาส าราญ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากสถาบันภาษา  
ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อม
อัคคีภัย ประจ าปี 2559 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดโดยฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่ ส านักบริหารระบบกายภาพ 
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการฝึกอบรมในห้องอบรมแล้ว  
ยังมีการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจสาเหตุของการเกิด
อัคคีภัยและรู้ขั้นตอนการหนีอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สามารถน าความรู้มา
ใช้เพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสามารถประสานเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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What’s New บคุลากร SALC เขา้รว่มโครงการทศันศกึษาดงูานนอกสถานที่ 
“หอ้งสมุดมารวย”  

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางสาวใบหยก คล้ายสินธุ์  
และนางสาวขวัญใจ นาส าราญ ไดเ้ข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
“ห้องสมุดมารวย” http://www.maruey.com/home/index.html 
ที่ทางส านักงานวิทยทรัพยากรจัดขึ้นเพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด้านการให้บริการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
จัดการห้องสมุด โดยจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์และต่อยอด 
การท างานใน SALC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หวัหนา้SALC เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาบคุลากร 
สกอ. ประจ าป ี2559 

  หัวหน้า SALC ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้จัดการทีม
กีฬาเทเบิลเทนนิสบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 35 ประจ าปี 
2559 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จ. ปทุมธานี http://www.thanyaburigame.rmutt.ac.th/ ระหว่าง
วันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 การท าหน้าที่ผู้จัดการทีมฯครั้งนี้นับเป็นการท า
หน้าที่เป็นคร้ังที่ 21 ติดต่อกัน 
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New Arrival 

ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 
ประจ าเดอืนมถินุายน 

  Me before You (Fic M938M) นวนิยายแนวโรแมนติก ที่ก าลังจะ
น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2016  เรื่อง Me before You จะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อสาวน้อยอย่าง “หลุยซ่า คลาร์ก” ต้องการที่จะหาเงินมาจุนเจือ ครอบครัว เธอจึง
เข้าไปท างานเป็นผู้ดูแลเศรษฐีหนุ่มอย่าง วิล เทรย์เนอร์ ที่ประสบอุบัติเหตุ ท าให้เขา
พิการและยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเธอจะช่วยให้เขา ผ่านเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายและ
สามารถท าให้เขากลับมามีชีวิตชีวาได้หรือไม่ โปรดติดตาม!! 

  World Soccer Magazine  
(Magazine Zone) นิตยสารที่รวบรวมข่าวสาร 
และความเคลื่อนไหวทุกสถานการณ์ในวงการ 
ฟุตบอลทั่วโลก โดยนักวิจารณ์ นักเขียน และกูรู
ด้านฟุตบอลระดับนานาชาติ  
ที่คุณไม่ควรพลาด !!! 

   Goosebumps (M939)  
เมื่อเด็กหนุมอย่างแซค คูปเปอร์ ต้องจ าใจย้ายบ้าน  
จากนิวยอร์คมาอยู่ในชนบท ท าให้เขาได้พบกับ 
เพื่อนบ้านสุดประหลาดอย่างอาร์. แอล. สไตน์ 
นักเขียนนวนนิยายแฟนตาซีเรื่อง Goosebumps  
และลูกสาวของเขาฮันนาห์ แต่แล้วแซคก็ได้ล่วงรู้ 
ความลับของเพื่อนบ้านที่ถูกซ่อนเอาไว้ ซึ่งก็คือ 
เหล่าปีศาจที่ถูกเขียนในนวนิยายมีตัวตนจริงๆ  
และหลุดออกมาบนโลกมนุษย์ท าให้แซค  
และเพื่อนบ้านต้องช่วยกันจับปีศาจเหล่านี้ 
กลับเข้าสู่หนังสือเหมือนเดิม พวกเขาจะท าส าเร็จ
หรือไม่โปรดติดตาม!! 
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ชื่อ-นามสกุล .................................................... 
 

โทรศัพท ์.......................................................... 
 ส่งค าตอบได้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์บรกิารห้อง SALC 

ภายในวันท่ี 17 มิถุนายน 2559 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง www.culi.chula.ac.th/salc และ

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 

นิตยสารใหม่ที่ SALC น ามาให้บริการมีช่ือว่าอะไร 
 

A. World Soccer 
B. World Sports 
C. World Football 

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดจีากการตอบค าถาม ประจ าเดอืนพฤษภาคม 

เฉลยค าถาม SALC ไดร้บัเชญิใหเ้ปน็วทิยากรครัง้ที ่2 ในโครงการพฒันาคณุภาพ
งานทีค่ณะ B. คณะอักษรศาสตร์  
 

     รางวลัที ่1 : หูฟงัคอมพวิเตอร์ 
         คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ 
     รางวลัที ่2 : พวงกญุแจตุ๊กตาหมี 
       คุณสกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม 
      รางวลัที ่3 : กระเป๋าใสเ่หรยีญ 
       คุณจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม  
   

  ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

Did you know ?


