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What’s New 

SALC จัดกจิกรรม Happy Valentine’s Day  

  ผลการพิจารณาปรากฏวํามีนิสิตที่ได๎รับรางวัลรวม 10 คน จากผู๎เข๎ารํวม
จ านวนทั้งสิ้น 70 คน ติดตามรายช่ือผ๎ูได๎รับรางวัลได๎ทางเว็บไซต์ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ของ SALC 

บคุลากร SALC ไดร๎ับการเสนอชือ่ใหเ๎ปน็ “คนด ีศรจีุฬาฯ” 
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  ตามที่มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการให๎รางวัลยกยํองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ 
“คนดี ศรีจุฬาฯ”ประจ าปี 2559 นั้น คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา โดยมติเวียน
ตามบันทึกที่ ศธ.0512.28/0169 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให๎เสนอช่ือ 
นางสาวประทุม วิริยะจิตรัตน์ เป็น “คนดี ศรีจุฬาฯ” ในกลุํมปฏิบัติการและวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในต าแหนํงตํางๆระดับต่ ากวําปริญญาตรี 
  นับเป็นครั้งที่ 3 ที่บุคลากร SALC ได๎รับการเสนอช่ือให๎เป็น “คนดี ศรีจุฬาฯ” 
หลังจากในปี 2558 นายวิเชียร ปล้ืมคิด หัวหน๎าSALC ได๎รับการเสนอช่ือให๎เป็น “คนดี 
ศรีจุฬาฯ” ในกลํุมบริหารจัดการระดับต๎น และนางสาวขวัญใจ นาส าราญได๎รับการเสนอช่ือใน
กลํุมปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในต าแหนํงตําง ๆ ระดับต่ ากวําปริญญาตรี 

ผูช๎วํยหวัหนา๎ SALC ไดร๎บัการเสนอชือ่ใหเ๎ปน็บคุลากรดเีดนํ 
ปขมท. ประจ าป ี2558 

  ตามที่ประชุมสภาข๎าราชการและลูกจ๎างมหาวิทยาลัย แหํงประเทศไทย (ปขมท.) 
ได๎จัดท าโครงการยกยํองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนผู๎มีผลงานดีเดํนของ ปขมท.
ประจ าปี 2558 นั้น คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา โดยมติเวียนตามบันทึกที่ 
ศธ.0512.28/2255 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีมติให๎เสนอช่ือ 
นายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ หัวหน๎าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข๎ารํวมกิจกรรม 
Conversation Hour ซึ่งได๎รับรางวัลยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัย ให๎เข๎ารํวมโครงการ
ยกยํองเชิดชูเกียรติของ ปขมท.ด๎านสร๎างสรรค์นวัตกรรมดีเดํน 
  นับเป็นครั้งที่ 2 ที่บุคลากร SALC ได๎รับการเสนอช่ือให๎เข๎ารํวมโครงการ 
ยกยํองเชิดชูเกียรติของ ปขมท.ในคร้ังนี้นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากในปี 2557  
นายวิเชียร ปลื้มคิด หัวหน๎า SALC ได๎รับการเสนอช่ือให๎เข๎ารํวมโครงการยกยํองเชิดชู
เกียรติของ ปขมท. ด๎านบริหาร 

  SALC ได๎จัดกิจกรรม Happy  
Valentine’s Day ขึ้นระหวํางวันที่  
8-12 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให๎นิสิตได๎ใช๎ความร๎ู  
ความสามารถด๎านการเขียนภาษาอังกฤษบอกเลํา  
เรื่องราวหรือประสบการณ์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ลงบน 
การ์ดที่ทาง SALC ได๎จัดเตรียมไว๎ให๎พร๎อมรับสิทธิ์จับรางวัล หนึ่งครั้งสํวน
ข๎อความที่ได๎รับการคัดเลือกจากอาจารย์จะได๎รับเพิ่มอีก 1 รางวัล 

       ตามที่ อาจารย์ ดร.ประมาณ  ทรัพย์ผดุงชนม์ 
กรรมการก ากบัดูแล SALC ได๎ไปด ารงต าแหนํง 
รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิจัย ต้ังแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
สถาบันภาษา ได๎มีค าสั่ง สถาบันภาษาที่ 032/2559 
แตํงต้ังอาจารย์ ดร. อรอุมา ละการชั่ว มาเป็นกรรมการ
ก ากับดูแล SALC ต้ังแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
เป็นต๎นไป 

กรรมการก ากับดแูล SALC คนใหม ํ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s New 
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 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวใบหยก คล๎ายสินธุ์ 
บรรณารักษ์ ได๎เข๎ารับการอบรมในโครงการพ่ีสอนน๎อง เรื่องการผลิตส่ือด๎วย  
Action Camera ซึ่งจัดโดยเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิชาชีพสายปฏิบัติการ 
วิชาชีพโสตทัศนศึกษา ณ ห๎องประชุม 2 ช้ัน 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ 
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ทั้งนี้เพื่อน าความรู๎ที่ได๎รับมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให๎บริการของSALC ให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 

บคุลากร SALC เขา๎รับการอบรมการผลติสือ่ดว๎ย    
Action Camera 

หวัหนา๎ SALC เขา๎รวํมการประชมุวชิาการ  
ปขมท. ประจ าป ี2559  

 เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559  
นายวิเชียร ปลื้มคิด หัวหน๎า SALC  
และนายจิโรจ พรนิเพท เจ๎าหน๎าที่ SALC  
พร๎อมด๎วยคุณจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม  
ผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ และคุณอารีย์ สิทธิสร  
หัวหน๎าหนํวยตารางสอน ตารางสอบ และทะเบียน จากฝ่ายวิชาการเดินทางไป 
เข๎ารํวมการประชุมวิชาการ ปขมท. เรื่อง “เดินหน๎าอุดมศึกษาไทย” ณ โรงแรมดวงตะวัน  
อ.เมือง จ.เชียงใหมํ การประชุมฯ ในครั้งนี้มีวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิมาให๎ความรู๎ อาทิ 
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ฯลฯ 
  ประชุมสภาข๎าราชการและลูกจ๎างมหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย (ปขมท.) 
(http://www.council-uast.com/) กํอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 และได๎จัดการประชุม
วิชาการประจ าปี ในภูมิภาคตําง ๆ ของประเทศเป็นประจ าทุกปี 

ส านกังานวทิยทรพัยากรขอเขา๎ศกึษา ดงูาน โครงการฯ 
ทีไ่ดร๎บัรางวลัยอดเยี่ยมของ SALC 

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยทรัพยากร จ านวน 14 คนได๎ขอเข๎าศึกษา ดูงาน “โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเข๎ารํวมกิจกรรม Conversation Hour” ซึ่งได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม
จากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎รับความรู๎และเสริมสร๎างความเข๎าใจใน
กระบวนการ ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนงานอยํางเป็นระบบ โดยใช๎ข๎อมูล และความคิด
ริเริ่ม สร๎างสรรค์ผํานการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแกํคณะศึกษาดูงาน 
นายวิเชียร ปลื้มคิด หัวหน๎า SALC และนายสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ ผู๎ชํวยหัวหน๎า  
SALC นางสาวใบหยก คล๎ายสินธุ์ บรรณารักษ์ และนายธนภัทร เรืองศาสตรา  
   ผู๎พัฒนาโปรแกรมฯ จึงได๎เดินทางไปน าเสนอรายละเอียดของโครงการฯ  
   แบํงปันประสบการณ์ และตอบข๎อซักถามตําง ๆ ณ ห๎องประชุม 2 ช้ัน 3  
   อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 
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New Arrival 

   Spy (M910) เมื่อสาวรํางใหญํอยํางซูซาน คูปเปอร์ ต าแหนํงนักวิเคราะห์ 
ของหนํวยสืบราชการลับของ CIA ได๎เป็นกลายมาเป็นสายลับอยํางที่เคยใฝ่ฝันเอาไว๎ 
เพื่อไปสืบคดีของสายลับหนุํมเพื่อนซี้ของเธอที่หายสาญสูญไปอยํางลึกลับ เธอจะสามารถ 
สืบหาความจริงได๎หรือไมํ  
  ภาพยนตร์แนวแอคช่ัน คอมเมดี้ ที่จะท าให๎คุณหัวเราะไปกับการปฏิบัติ ภารกิจ
สุดอลหมําน ที่คุณไมํควรพลาด!!! 

Maze Runner : The Scorch Trials  (M901) 
ภาพยนตร์ภาคตํอของ Maze Runner ที่เลําเรื่องราว 
ของเด็กหนุํมที่มีช่ือวําโทมัส และเหลําผองเพื่อน ที่หลุด
พ๎นออกจากวงกตมฤตยู และใช๎ชีวิตอยํางสงบสุข แตํพวก
เขาหารู๎ไมํวําภารกิจอันแสนนําสะพรึงกลัวก าลังกลับมาหา
พวกเขาอีกครัง้ พวกเค๎าจะรอดจากสมรภูมิมอดไหม๎ แหํง
นี้ได๎หรือไมํ โปรดติดตาม!! 

  Collins English for the TOEIC Test (428.75 C712) 
หนังสือชุดส าหรับผู๎ที่สนใจเตรียมตัวสอบ TOEIC โดยแบํงออกเป็น 3 เลํม ไดํแกํ 
   1. Skills for the TOEIC test : listening and reading  
   2. Skills for the TOEIC test : speaking and writing 
   3. Practice test for the TOEIC test 
  โดยหนังสือชุดดังกลําวมุํงเน๎นให๎ผู๎ที่สนใจสามารถฝึกทักษะทั้งฟัง พูด อําน 
เขียน ในการสอบ TOEIC พร๎อมชุดข๎อสอบที่จะชํวยเพิ่มพูนความสามารถใน 
การท าข๎อสอบอยํางมีประสิทธิภาพ 

ตวัอยาํงทรพัยากรสารสนเทศใหมพํรอ๎มใหบ๎รกิาร 
ประจ าเดอืนมนีาคม 



 

Did you know ?

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

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

ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง https://www.facebook.com/salc.culi 

และจดหมายข่าวฉบบัหน้า 

SALC จัดกิจกรรมอะไรในเดือนกุมภาพันธ์ 
 A. Chinese New Year 2016 
 B. Happy Valentine’s Day  
 C. จัดทั้ง 2 กิจกรรม 

ประกาศรายชือ่ผูโ๎ชคดจีากการตอบค าถาม ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์

เฉลยค าถาม กิจกรรมใหมํลําสุดใน SALC คือ A. FSA Self-Editing Project 
 

รางวลัที ่1 : กระเป๋าผา๎ใสขํอง 
คุณกรองทอง เหมะทัพพะ  
 

รางวลัที ่2 : ชดุปากการส ีpastel gel 
คุณพีรญา จิตพิทักษ์  
 

รางวลัที ่3 : สมดุโน๏ตเลมํเล็ก 
คุณภรต สิงหฤกษ์  
 
    ผู๎โชคดีสามารถรับรางวัลได๎ที่เคาน์เตอร์บริการห๎องศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  


