
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าวของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เพื่อชาวสถาบันภาษา จุฬาฯ   

SALC 
TODAY 
Vol.1 August 2015  

What’s New? 
  + กิจกรรมHappy Mother’s Day  
    และ Back to School 
  + การจองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  
    Conversation Hour Online 
  + ต้อนรับเปิดเทอมกับเก้าอี้   
    และโซฟาใหม่ 

New Arrival 
มาฝึกภาษาผ่าน  

บอร์ดเกมกันเถอะ !! 

**อ่านฉบับออนไลน์สีสันสดใสได้ที่ www.culi.chula.ac.th/salc** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เพื่อให้กลุ่มผู้รับบริการของ SALC ซึ่งประกอบด้วยนิสิตจุฬาฯ บุคลากรจุฬาฯ 
และบุคคลภายนอกที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆของสถาบันภาษาจ านวนประมาณ 
30,000 คน มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ SALC  
ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงจากทุกที่ ทุกเวลา SALC จึงได้มุ่งพัฒนาช่องทางการส่ือสารที่
หลากหลาย ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ณ 
วันนี้เรามชี่องทางการส่ือสารที่พร้อมให้บริการแล้ว ดังนี้ 
 
  1. เว็บไซต์ www.culi.chula.ac.th/salc เป็นช่องทางการส่ือสารที่สามารถให้    
ให้เนื้อหาสาระต่างๆ ที่ครอบคลุมการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด  
  พร้อมบริการจองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์  
 2. Facebook www.facebook.com/salc.culi เพื่อแจ้งข่าวสาร เหตุการณ์ 
 ต่างๆ อย่างรวดเร็ว 
 3. Line เพื่อส่ือสารกับนิสิตที่ช่วยท ากิจกรรมใน SALC เช่น กลุ่มนิสิต 
  ที่ช่วยท ากิจกรรม Let’s Chat ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกคน 
  4. Digital Signage เทคโนโลยีส่ือสารที่แสดงข้อมูลผ่านหน้าจอโทรทัศน์ 
  ขนาด 50 นิ้ว ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าประตูทางเข้า SALC เพื่อส่ือสารถึง 
  ผู้ใช้บริการด้วยภาพและเสียงที่หลากหลาย สีสันสดใสสวยงาม  
  และสามารถอัปเดท ได้ตลอดเวลา 
  5. E-mail ที่ salcculi@yahoo.com   
  6. โทรศัพท์หมายเลข 095-4596477 
  7. SALC Newsletter จดหมายข่าวรายเดือนส าหรับผู้ใช้บริการ  
  8. SALC Today จดหมายข่าวรายเดือนส าหรับชาวสถาบันภาษา 

หลากหลายช่องทางการสื่อสารจาก SALC  
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ 

มาแล้ว...มาแล้ว!! บริการบอร์ดเกม  
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ เพื่อการ
เรียนรู้ และฝึกทักษะภาษา 
ให้บริการนิสิตในศูนย์การเรียนรู้ฯ มี
หลากหลายประเภทให้เลือกเล่นกัน อาทิ 
1. Avalon 
2. For sale 
3. Battlestar Galactica 
4. Junior Pictionary 
5. Monopoly 
6. Monopoly Banking 
7. Panic on Wall Street! 
8. Munchkin Deluxe  หลังจากทดลองให้บริการบอร์ดเกม แก่นิสิต 

ตลอดภาคการศึกษาปลาย ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
ได้ท าการประเมินจากแบบสอบถามผลปรากฏ 
ว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนิสิตจ านวนมาก 

       “เป็นการฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ                     
            และเรียนรู้ค าศัพท์ที่  
         แปลกใหม่จากคู่มือ และเกม” 

“ช่วยฝึกฝนภาษาอังกฤษ 
  ได้อย่างน่าสนใจ”  

         “ท าให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
      มีความแปลกใหม่กว่าเดิม” 

 

New Arrival 

มาฝึกภาษาผ่านบอร์ดเกมกันเถอะ !! 

ฉบับหน้าเรามาดูกันว่าบอร์ดเกมไหนเป็นอย่างไร? 
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http://www.culi.chula.ac.th/salc%20จะ
http://www.facebook.com/salc.culi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s New? 
 
 
 
 
      
 

     เปิดเทอมใหม่นี้ SALC  
        ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ 
     เก้าอี้ใหม่สีขาวสะดุดตา 
     จ านวน 110 ตัว  
     เพื่อทดแทนเก้าอี้สีส้มที่ใช้ 
     งานมานานท าให้ 
บรรยากาศ ภายใน SALC สว่างสดใสมาก
กว่าเดิม นอกจากนี้ SALC ยังได้รับอนุมัติ
งบประมาณให้ซ่อมแซมเบาะโซฟาที่ถูกใช้งานกัน
อย่างคุ้มค่า โดยการหุ้มใหม่ด้วยหนังเทียมสีสัน
สดใส ทั้งนั้นทั้งน้ีก็เพื่อความสะดวกสบายแก่
นิสิตและผู้ใช้บริการทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
            
       
     
 
 
 

      เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ   
    และเปิดภาคการศึกษาใหม่  
    ทาง SALC ได้จัดกิจกรรม   
   Happy Mother’s Day  
   ขึ้นใน SALC ระหว่างวันที่  
   10–14 สิงหาคม 2558   
    และกิจกรรม Back to  
School ระหว่างวันที่ 17–21 สิงหาคม 2558 
เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษร่วมกิจกรรมชิงรางวัลด้วยการ
เขียนความประทับใจเก่ียวกับวันแม่ และBack to 
School ลงในฟอร์มที่ SALC  
จัดเตรียมไว้ให้พร้อมรับสิทธิจับ 
รางวัลหนึ่งครั้ง ส่วนข้อความ 
ที่เขียนไว้ถ้าผ่านการพิจารณาจาก 
อาจารย์จะได้รับเพิ่มอีก 1 รางวัล  

  

      
 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 SALC ได้พัฒนาระบบการจอง
ออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour มาใช้แทนระบบแจกบัตรคิวที่
ใช้มาแต่เดิม  เพื่ออ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้แก่นิสิตทุกคณะ ทุกคน 
ในการเข้าถึงการจองได้อย่างเท่าเทียมกันจากทุกที่ ทุกเวลา โดยระบบได้เปิดให้ 
ท าการจองได้แล้วตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา 
ส าหรับวิธีการจอง เงื่อนไขการจองและการยกเลิกการจองรอท่านอยู่แล้วที่ 
http://www.culi.chula.ac.th/salc 
  
 

ขอขอบคุณ : นายธนภัทร  เรืองสาตรา  
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  
ผู้พัฒนาระบบการจองออนไลน์เพื่อเข้าร่วม 
กิจกรรม Conversation Hour ให้แก่  
SALC โดยไม่รับค่าตอบแทน 

ต้อนรับเปิดเทอมด้วยความสดใส 
กับเก้าอี้และโซฟาใหม่    

การจองออนไลน์เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม Conversation Hour  
 บริการใหม่ล่าสุดจาก SALC  

   กิจกรรม Happy Mother’s Day    
   และกิจกรรม Back to School  
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What’s New? 
    

 
   เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558   
อาจารย์ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์  
กรรมการก ากับดูแล SALC พร้อมด้วยบุคลากร SALC จ านวน 5 คน และ
บรรณารักษ์ห้องสมุดอีก 1 คน เดินทางไป 
เยี่ยมชมและศึกษา ดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ 
และศูนย์สนเทศและหอสมุด (DPU) การเยี่ยมชมและศึกษา ดูงานในครั้งน้ีได้รับ
ประโยชน์และความรู้ใหม่ๆ ในการใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีคุณภาพระดับนานาชาติหลายโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรม 
SPEEXX ที่น ามาใช้กับนิสิตและบุคลากรทุกคนในDPU ซึ่งสามารถน าส่ิงที่ได้พบเห็นมา
ปรับใช้กับงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้เป็นอย่างดี  
 
       
       
 

SALC เย่ียมชมและศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) 

6 

    

 
    SALC ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมาเยี่ยมชมและศึกษา ดูงาน ดังนี้ 
 

                          วันพุธที่ 14 มกราคม 2558  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
 
 
  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558  
PUSAT BAHASA(LANGUAGE CENTER) SULTAN AGENG TIRTAYASA UNIVERSITY, 
INDONESIA 
 
 
 
        วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    
 
 
      วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558  
 กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
  ชมภาพและข้อมูลการเยี่ยมชมและศึกษา 
ดูงาน ได้ที่ SALC Archives ในเว็บไซต์ SALC  
http://www.culi.chula.ac.th/salc 
 

   SALC ให้การต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก 4 หน่วยงานในครึ่งปีแรก 
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สวัสดีครับ ผมช่ือน้อง SALC 
ผมเป็นน้องใหม่ประจ าศูนย์ 

การเรียนรู้ฯแห่งนี้ หน้าที่ของผม คือการ
เป็นตัวแทนของศูนย์ 

การเรียนรู้ฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารต่างๆของ SALC เพื่อให้นิสิต 

คณาจารย์ และบุคลากร ได้ทราบกันครับ 

Who am I? 

Did you know?

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

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

ภายในวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 
ประกาศชื่อผู้โชคดีทาง www.culi.chula.ac.th/salc และ

จดหมายข่าวฉบบัหน้า 
 

โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้อง SALC 
มีทั้งหมดกี่โปรแกรม อะไรบ้าง 
  A. 3 โปรแกรมได้แก่ Tell Me More, Burlington English 
     และEnglish Discoveries 
  B. 4 โปรแกรมได้แก่ English Discoveries, Tell Me More,  
     English 20 Interactive และBurlington English 
  C. 5 โปรแกรมได้แก่ Tell Me More, Burlington English,  
     English Discoveries, English 20 Interactive และEnglish Today 


