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ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหม่ 
พรอ้มใหบ้รกิารประจ าเดอืนเมษายน 
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What’s New 

นกัศกึษา Harvard สหรฐัอเมรกิาท ากจิกรรมใน SALC 

 
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 
เวลา 13.30-15.00 น. SALC 
ร่วมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
นายพงศธร นาคสุทธิ์ จัดกิจกรรม 
Let’s Speak English with 
Harvard Students  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา  
โดยกิจกรรมจัดเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงแรกเป็นการแบ่งนักศึกษาจาก  
Harvard ซึ่งมีจ านวน 12 คน 
ออกเป็น 3 กลุ่ม อยู่ประจ าห้อง CULI 
ช้ัน 1 ห้อง 210 และภายใน SALC  
และเปิดให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
และสนทนาได้อย่างเป็นกันเอง  

 ส าหรับช่วงที่ 2 เป็นการรวมกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในมุมมองของนักศึกษาฮาเวิร์ด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

คณะอกัษรศาสตรเ์ชญิผูช้ว่ยหวัหนา้ SALC เปน็วทิยากร  
  คณะอักษรศาสตร์ได้เชิญคุณสมเกียรติ ปัญญามีผลกิจ เป็นวิทยากรให้
ค าแนะน าการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพงานแก่บุคลากรในการจัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการท างานตามนโยบายของ 
คณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 11.00-11.30 น.  
ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร  
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What’s New 
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ครัง้แรกของ SALC ในงาน 2016 Post-RELC Seminar 

            ของขวญัล้ าคา่แดป่ระชากรจฬุาฯ 

   ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบ 100 ปี ส านักงานวิทยทรัพยากร 
และห้องสมุดในเครือข่าย CHULALINET มีความยินดีมอบของขวัญล้ าค่า แด่ประชาคม
จุฬาฯ โดยการบอกรับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศให้บริการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการค้นคว้า วิจัยให้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นในทุกสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

       

      1. หนงัสอือเิล็กทรอนิกส ์(e-book)  
        มีให้บริการเพิ่มขึ้น จาก 49,121 รายการ  
       เป็น 162,230 รายการ   
       http://www.car.chula.ac.th/curef 
         /?filter=type&id=1 
 

     
 

     2. วารสารอเิล็กทรอนิกส ์(e-journal) 
        จ านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม  
        เป็น 16,442 รายการ  
  http://www.car.chula.ac.th/ 
  curef/?filter=type&id=3  
 

   ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดซื้อ ScienceDirect 
Backfiles ครบทุกสาขา รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ SpringerLink 
เข้าใช้ได้ต้ังแต่ ปีพิมพ์ 1842-2016 อีกด้วย 
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  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ในงานสัมมนาระดับชาติ  
2016 Post-RELC Seminar เรื่อง“Teaching Literacies  
Emerging Pathways and Possibilities in Language  
Education” ณ โรงแรมแมนดารนิ สามยา่น กรงุเทพมหานคร  
SALC ได้รับเกียรติจากสถาบันฯ ให้น ากิจกรรมและผลงานของ SALC  
ไปจัดแสดง ซึ่ง SALC ได้น ากิจกรรมและผลงานต่างๆ ออกเผยแพร่ 
ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด  
42 นิ้วและเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรของ SALC ได้แก่  
นายจิโรจ พรนิเพท และนางสาวใบหยก คล้ายสินธุ์ เป็นผู้ให้ข้อมูล 
และตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้มาชมด้วย (SALCเปิดให้บริการตามปกติ)  
พร้อมกันนี้ได้น า CULI Passport SALC Newsletter  
และ SALC Today ไปแจกให้แก่ผู้สนใจในงานอีกด้วย 

http://www.car.chula.ac.th/curef/?filter=type&id=1
http://www.car.chula.ac.th/curef%0b%20%20%20%20%20%20/?filter=type&id=1
http://www.car.chula.ac.th/curef%0b%20%20%20%20%20%20/?filter=type&id=1
http://www.car.chula.ac.th/curef/?filter=type&id=3
http://www.car.chula.ac.th/%0b%20curef/?filter=type&id=3
http://www.car.chula.ac.th/%0b%20curef/?filter=type&id=3
http://www.culi.chula.ac.th/International/2016PostRELC
http://www.culi.chula.ac.th/International/2016PostRELC
http://www.culi.chula.ac.th/International/2016PostRELC
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New Arrival 

  Doraemon vol.1-vol.4  
   (Manga Zone) การ์ตูนยอดฮิต 
   ตลอดกาลที่บอกเล่าเรื่องราวของ 
เจ้าแมวหุ่นยนต์สีน้ าเงินที่มีช่ือว่า  
“โดราเอม่อน” ที่มาพร้อมกับของวิเศษ 
ในกระเป๋าหน้าท้อง ได้เดินทางมาจาก 
โลกอนาคต มาคอยเป็นเพื่อน และช่วยเหลือ 
เด็กชายที่สุดแสนขี้เกียจอย่างโนบิตะ  
และเหล่าผองเพื่อน  
  ผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้กับ  
ฟุจิโกะ เอฟ ฟุจิโอะ เชิญพบกับสุดยอดการ์ตูน  
ในต านานที่ไม่มีวันจบได้ที่นี่ ที่เดียว!! 

ตวัอยา่งทรพัยากรสารสนเทศใหมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 
ประจ าเดอืนเมษายน 

  Pan (M930) เมื่อเด็กหนุ่มจากบ้านเด็กก าพร้าชาย “ปีเตอร์ แพน” ถูก
กลุ่มโจรสลัดลักพาตัวไปยังดินแดนที่มีช่ือว่า “เนเวอร์แลนด์” การผจญภัยครั้ง 
ยิ่งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับมิตรภาพระหว่างเขา และ “เจมส์ ฮุค” เขาทั้งสองจะ
ผ่านฟันเรื่องราวอันแสนอันตรายได้หรือไม่ ปีเตอร์จะไขความลับเก่ียวกับ แม่ของตนเอง
ได้หรือไม่ โปรดติดตาม!! 

  Hotel Transylvania 2 (M935) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสุดที่รักของ 
ท่านเคาท์แดร็กคูล่า “เมวิส” ได้แต่งงานกับมนุษย์อย่าง “โจนาธาน” และยังได้ให้ 
ก าเนิดลูกชายตัวน้อยลูกครึ่งมนุษย์แวมไพร์ตัวน้อย ท าให้คุณลุงเคาท์แดร็กคูล่า และ
เหล่าผองเพื่อนหาทางพิสูจน์กับหลานชายตัวแสบว่ามีเช้ือแวมไพร์หรือไม่ ในช่วงเวลาที่
เมวิส และโจนาธานออกไปพักร้อน เรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหน โปรดติดตาม!! 
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Did you know ?

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

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

ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2559 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง https://www.facebook.com/salc.culi 

และจดหมายข่าวฉบบัหน้า 

ผู้แต่งหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนมีช่ือว่าอะไร 
 A. ฟุจิโอะ เอฟ ฟุจิโอะ  
 B. ฟุจิโกะ เอส ฟุจิโอะ 
 C. ฟุจิโกะ เอฟ ฟุจิโอะ 

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดจีากการตอบค าถาม ประจ าเดอืนมนีาคม 

เฉลยค าถาม กิจกรรมใหม่ล่าสุดใน SALC คือ B. Happy Valentine’s Day  
 

รางวลัที ่1 : กระเป๋าดนิสอ Kuro Sweet 
 คุณทรรศนีย์ กลันตรานนท์  
 

รางวลัที ่2 : กระเป๋าใสเ่หรยีญ 
 คุณกรองทอง เหมะทัพพะ 
 

รางวลัที ่3 : ชดุอุปกรณท์ าเลบ็ 
 คุณธนพรรณ ปานทอง 


