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บัตรรายเดือน เฉพาะบุคลากรและนิสิต ที่มีตราติดรถยนตสีแดง สีฟา สีเขียว หรือสีชมพู ที่ออก
โดยจุฬาฯ และยังไมหมดอายุการใชงาน บัตรรายเดือน ใบละ 900 บาท คามัดจํา
บัตร 200 บาท คืนคามัดจําเม่ือนําบัตรมาคืนหลังบัตรหมดอายุไมเกิน 30 วัน 

การสมัคร ใหนําตราติดรถยนตมาแสดง ณ จุดจําหนาย 
 

คูปอง สําหรับจําหนายใหกับสวนงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสวนงานสามารถ
แจกจายใหกับบุคลากรของสวนงาน หรือบุคคลที่ทางสวนงานเห็นสมควร ทั้งน้ี
สวนงานที่ประสงคจะซื้อคูปอง  จะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  
โดยรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย คูปอง เลมละ 500 บาท 
(1 เลมมี 50 ใบ ใบละ 10 บาท ขายยกเลม)  คูปอง 1 ใบจอดรถได 1 ชม. 

การซื้อคูปอง นําเอกสารที่ไดรับความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลยัมาแสดง ณ จุดจําหนาย 
 

หมายเหตุ บัตรชํารุดหรอืสูญหายตองเสียคาปรับ 500 บาท 
 
การจัดเก็บคาบริการ 15 นาทีแรก ไมเก็บคาบริการ    เกิน 15 นาที เก็บคาบริการ ดังน้ี 

• บุคลากร และนิสิต  ที่มีตราติดรถยนตสีแดง  สีฟา  สีเขียว หรือ 
สีชมพู ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และยังไมหมดอายุการใชงาน  
เก็บคาบริการ 10 บาท/ชั่วโมง (อัตราเดียวคงทีต่ลอดทัง้วัน) 

• บุคคลภายนอก/บุคลากรและนิสิต ที่ไมมีตราติดรถยนต 
วันทําการปกติ  6.00 น. – 18.00 น. เก็บคาบริการ 30 บาท/ชั่วโมง 
 หลัง 18.00 น. เก็บคาบริการ 15 บาท/ชั่วโมง 

วันหยุดทําการ  เก็บคาบริการ 15 บาท/ชั่วโมง (อัตราเดียวคงทีต่ลอดทัง้วัน) 
 
จุดจําหนาย สํานักงานบริเวณอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร 
 

อาคารจอดรถมหาจักรีสิรินธร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญไปเสนอบทความเรื่อง “Jack Kerouac’s 
Buddhism in American Haiku and The Scripture of the Golden Eternity: Ancient Eastern 
Wisdom Filtered through Contemporary Western Imagination” ในการประชุมนานาชาติ The 
21st Annual Conference of the American Literature Association ณ นครซานฟรานซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2553  

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ  ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนของจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย เขารวมประชุม The 2nd Academic Cooperation South East Asia Support 
(ACCESS) Dialogue Event ในหัวขอ “Mobility as an Instrument for Integration: Sharing 
Experiences and New Ideals” จัดโดย ASEAN University Network (AUN) ณ University of the 
Philippines กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน 2553 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ในฐานะ Thai Director ของ CIDA (Canadian 
International Development Agency) ไดรับเชิญเขารวมประชุม Final Report Meeting ของ
โครงการ Adult Education for Economic Development ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง Simon 
Fraser University ประเทศแคนาดา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, National University of Laos และ 
Royal University of Phnom Penh ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 26 
เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2553 

 อาจารย ดร. นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ใหเปนผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโครงการผลิต
สื่อใหกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย Thailand Cyber 
University (TCU) เรื่องการพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูภาษามลายู
ทองถิ่น (ยาวี)  

 อาจา รย  ดร .  นู รี ด า  หะยี ย ะ โก ะ  ภาควิ ช าภาษาตะวั นออก  ได รั บ เ ชิญจ าก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายวิชาวัฒนธรรมมาเลย หลักสูตรปริญญาตรี 
ในภาคตน ปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2553 (ทุกวันอังคาร) เวลา 9.30-12.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร . มนธิรา ราโท  ภาควิชาภาษาตะวันออก ได รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายวิชาวรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หลักสูตรปริญญาตรี ภาคตน ปการศึกษา 2553 ในวันที่ 24 และ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 
16.00-19.00 น. 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 



 ๓ 

 อาจารย ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ใหเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการแปลและการลาม” ในการสัมมนาวิชาการดานลามภาษามือไทย 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 

 รองศาสตราจารย ดร. ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสมาคม
ปญญาภิวัฒน รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ใหเปนวิทยากรการเสวนาประเทืองปญญา 
ครั้งที่ 54 ในหัวขอเรื่อง “สุนทรภู นักเลานิทานของโลก” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30-
16.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หน่ึงฤดี โลหผล  ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับเชิญจากวิทยาลัย-
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวขอ "Learning 
Outcome" ณ อาคารวิศิษฐ ประจวบเหมาะ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 

 รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์  ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับเชิญจากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เปนวิทยากร และที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาสเปน ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตลอดปการศึกษา 2553 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ปทมะศังข  ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับแตงตั้งเปน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจําป 2553 

 ผูชวยศาสตราจารยชูศรี มีวงศอุโฆษ ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับเชิญจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบสัมภาษณผูสมัครรับทุนฝกอบรม
ดานภาษาของศูนยระดับภูมิภาควาดวยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาดาน
ภาษา (QITEP in Language) ประเทศอินโดนีเซีย ในวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553 

 ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดเดินทางไปสหรัฐอเมริการะหวาง
วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2553   เพ่ือประสานงานการวิจัยกับ Professor Dr. Wanni Anderson      
ที่มหาวิทยาลัยบราวน (Brown University)  มลรัฐโรด ไอรแลนด  และเพื่อพานางสาวสายปาน      
ปุริวรรณชนะ นิสิตในที่ปรึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาไทย ที่
ไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)        
ไปคนควาวิจัยที่มหาวิทยาลัยบราวนเปนเวลา 3 เดือน ทั้งน้ี โดยมี Professor Anderson เปนผูดูแล
และใหคําปรึกษาในตางประเทศ 
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