
ปฏิรูปพัสดุลดขั้นตอนการเบิกจาย
ÃÍ§¤³º Ṍ́ ŒÒ¹á¼¹ §º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

(ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.ÊØ¡ÃÕ  ÃÍ´â¾¸Ôì·Í§) à»•´à¼ÂÇ‹Ò à¾×èÍ
à»š¹¡ÒÃÅ´ÀÒÃÐ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃàºÔ¡ ‹̈ÒÂ¾ÑÊ´ Ø «Öè§»˜̈ ¨ØºÑ¹ÁÕ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Õè«Ñº«ŒÍ¹áÅÐËÅÒÂ¢Ñé¹µÍ¹  ¨Ö§àËç¹ÊÁ¤ÇÃ
¡ÓË¹´á¹Ç» Ô̄ºÑµÔ â´ÂàÃÔèÁáÃ¡ä´ŒàªÔ¼ŒÙ·ÓË¹ŒÒ·Õè´ÙáÅ Œ́Ò¹
¾ÑÊ´Ø¢Í§ÀÒ¤ÇÔªÒ/Ë¹‹ÇÂ§Ò¹    Ã‹ÇÁ»ÃÐªØÁËÒÃ×Í¡Ñº§Ò¹
ÍÒ¤ÒÃáÅÐ¾ÑÊ´Ø  áÅÐ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑªÕ    à¾×èÍ·Ó¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨áÅÐÈÖ¡ÉÒ»˜ËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§àÊ¹ÍÇÔ Õ̧¡ÒÃá¡Œ
»˜ËÒ  ã¹àº×éÍ§µŒ¹ÁÕ¢ŒÍÊÃØ» ¤×Í ÀÒ¤ÇÔªÒ¨Ðà»š¹¼ŒÙÃÇºÃÇÁ
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃãªŒÇÑÊ´ØÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ áÅÐÇÑÊ´Øà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒã¹áµ‹ÅÐÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍ
¹ÓàÊ¹ÍãËŒ¾ÑÊ´Ø¨Ñ´«×éÍàÍ§ã¹¤ÃÒÇà ṌÂÇ¡Ñ¹  â´Â¼ŒÙ´ÙáÅ¡ÒÃ
àºÔ¡ ‹̈ÒÂ¾ÑÊ´Ø¢Í§ÀÒ¤ÇÔªÒ¨ÐÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¹ÓÊ‹§Ë¹‹ÇÂ¾ÑÊ´Ø
·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ ò ÊÑ»´ÒË•¡‹Í¹à»•´ÀÒ¤àÃÕÂ¹  àÁ×èÍ¾ÑÊ Ø̈́ Ñ́ ËÒãËŒ
áÅŒÇ¡çãËŒÀÒ¤ÇÔªÒ/ÊÒ¢ÒÇÔªÒàºÔ¡ÇÑÊ´Ø·ÕèÊÑè§«×éÍ·Ñé§ËÁ´ä»à¡çºäÇŒ
ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ ¾ÃŒÍÁ·ÓºÑªÕàºÔ¡¨‹ÒÂ ãËŒªÑ´à¨¹
¡ÒÃ¢Í«×éÍÇÑÊ´Ø¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÇÑÊ´ØÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í×è¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
¨Óà»š¹àÃ‹§´‹Ç¹ÂÑ§¤§·Óä Œ́ª‹Ç§·ŒÒÂ¢Í§áµ‹ÅÐà ×́Í¹µÒÁ¢ŒÍ
¡ÓË¹´à ỐÁ áµ‹¤ÇÃªÕéá¨§àËµØ¼Å »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

¹Í¡¨Ò¡¹Õéä Œ́»ÃÑº»ÃØ§ÇÔ̧ Õ¡ÒÃáÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃàºÔ¡
¨‹ÒÂÍ×è¹ æ  «Öè§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Ò§½†ÒÂºÃÔËÒÃ¨Ðä´Œá¨Œ§ãËŒÀÒ¤
ÇÔªÒ/ÊÒ¢Ò áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒº áÅÐ¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ
»¯ÔºÑµÔµ‹Íä»
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ครศุาสตร ตอนรบัคณะผปูระเมนิภายนอก สมศ.

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñô ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõôù  àÇÅÒ
ðø.óð - ñò.óð ¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ ôðõ
ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ¢  ÍÒªÇÍÓÃØ§      ¼ŒÙºÃÔËÒÃ    ¤³Ò¨ÒÃÂ•
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè  áÅÐ¹ÔÊÔµ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•ãËŒ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑº
´Ã.¼´Ø§ªÒµÔ  ÊØÇÃÃ³Ç§È•  ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ́ Ã.Ê´ª×è¹  ªÑÂ»ÃÐÊÒ¸¹•
áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ•·Ô¾Â• ¹ÔÅ¹¾¤Ø³    ¤³Ð¼ŒÙ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂ¹Í¡
ÊÁÈ.  ã¹âÍ¡ÒÊ·ÕèÁÒµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂ¹Í¡ (ÃÍº·Õè ò)

ËÅÑ§¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ  à»š¹
¡ÒÃµÍº¢ŒÍ«Ñ¡¶ÒÁáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÃÐËÇ‹Ò§¤³Ð
¼ŒÙ»ÃÐàÁÔ¹ Ï áÅÐ¼ŒÙºÃÔËÒÃ ¤³Ò¨ÒÃÂ•¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•
¨Ò¡¹Ñé¹¤³Ð¼ŒÙ»ÃÐàÁÔ¹ä´ŒàÂÕèÂÁªÁÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃ
Ê¹à·È·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÙ¹Â•µÓÃÒáÅÐàÍ¡ÊÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÈÙ¹Â•à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ÈÙ¹Â•·´ÊÍºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹
à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔªÒªÕ¾    áÅÐ¾Ù´¤ØÂ¡Ñº¹ÔÊÔµ
¢Í§¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•´ŒÇÂ

ã¹¡ÒÃ¹Õé¼ŒÙª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.´Ç§¡ÁÅ
äµÃÇÔ̈ ÔµÃ¤Ø³  ¼ŒÙª‹ÇÂ¤³º´Ṍ ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
ä´ŒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÍº»‚   òõôø    «Öè§
¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µÑÇº‹§ªÕéã¹ÃÐ´Ñº¡Å‹ØÁÊÒ¢ÒÇÔªÒ ·Ñé§ËÁ´
÷    ÁÒµÃ°Ò¹   ¾ºÇ‹Ò¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÍÂ‹Ùã¹ÃÐ´Ñº´ÕÁÒ¡
¨Ó¹Ç¹ ô  ÁÒµÃ°Ò¹    ¤×Í   ÁÒµÃ°Ò¹´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
ÁÒµÃ°Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ÁÒµÃ°Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊ¶ÒºÑ¹áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã  áÅÐ
ÁÒµÃ°Ò¹´ŒÒ¹ÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾  áÅÐÍÂ‹Ùã¹ÃÐ´Ñº´Õ
¨Ó¹Ç¹   ó   ÁÒµÃ°Ò¹ ¤×Í ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ºÑ³±Ôµ
ÁÒµÃ°Ò¹ Œ́Ò¹§Ò¹ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤•  áÅÐ
ÁÒµÃ°Ò¹ Œ́Ò¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹       «Öè§
àÁ×èÍÃÇÁ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂáºº¶‹Ç§¹éÓË¹Ñ¡·Ø¡ÁÒµÃ°Ò¹
¾ºÇ‹ÒÍÂ‹Ùã¹ÃÐ´Ñº´ÕÁÒ¡ ¤×Í ô.õó
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แตงตัง้กรรมการและเลขานกุาร - กรรมการและผชูวยเลขานกุาร

แตงตัง้รกัษาการหวัหนาหนวยประชาสมัพนัธ

กิจกรรมดานวิชาการ

¹Ò§ÊÒÇÊØÁÒÅÕ   àªÂâÀ¤Ò  ä´ŒÃÑºáµ‹§µÑé§¨Ò¡¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•      ãËŒÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃËÑÇË¹ŒÒ
Ë¹‹ÇÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸• âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ¨ØÌÒ Ï ½†ÒÂÁÑ¸ÂÁ   ·Ñé§¹ÕéµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè ñù µØÅÒ¤Á òõôù
à»š¹µŒ¹ä»

ประชมุอาจารยนเิทศกโรงเรยีน/หนวยงานปฏบิตักิารวชิาชพี
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñð ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõôù  àÇÅÒ ñó.ðð ¹.  ³ ËŒÍ§ ôðñ ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ¢    ÍÒªÇÍÓÃØ§

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.ÊØ¡ÃÕ  ÃÍ´â¾¸Ôì·Í§  ÃÍ§¤³º´Ṍ ŒÒ¹á¼¹ §º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ÃÑ¡ÉÒ
ÃÒª¡ÒÃá·¹¤³º´Õ  à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»•´   â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÒ¨ÒÃÂ•¹Ôà·È¡•âÃ§àÃÕÂ¹/Ë¹‹ÇÂ§Ò¹» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾
«Öè§¨Ñ́ â´ÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡ÒÃÊÍ¹   â´Âä´Œ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ•¹Ôà·È¡•à»ÃÕÂº
àÊÁ×Í¹¾ÕèàÅÕéÂ§·Õè̈ ÐÊÃŒÒ§¤¹ãËŒà»š¹¾‹Í¾ÔÁ¾•áÁ‹¾ÔÁ¾• «Öè§¶×ÍÇ‹Òà»š¹Ë¹ŒÒ·Õè¤‹Í¹¢ŒÒ§Ë¹Ñ¡áÅÐµŒÍ§ã¡ÅŒªỐ
¡Ñº¹ÔÊÔµ·Õè̈ ÐãËŒà»š¹¤ÃÙ·Õè́ Õµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ä´Œ¢Íº¤Ø³ ª×è¹ªÁ¡Ñº¤³Ò¨ÒÃÂ•·Ø¡·‹Ò¹·ÕèãËŒ
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í  ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÁÍºà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ´ŒÇÂ  ¨Ò¡¹Ñé¹ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ•  ´Ã.³ÃØ·¸•   ÊØ·¸ Ô̈µµ•
ÃÍ§¤³º Ṍ́ ŒÒ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡ÒÃÊÍ¹ ªÕéá¨§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÇÔªÒ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ   áÅÐ»•´·ŒÒÂ
´ŒÇÂ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³•¡ÒÃ¹Ôà·È

กิจกรรมดานบริหาร

ÍÒ¨ÒÃÂ• ´ØÊỐ Ò  ·Ô¹ÁÒÅÒ  ä´ŒÃÑºáµ‹§µÑé§¨Ò¡¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• ãËŒà»š¹     ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃŒÙ
¢Í§à´ç¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÔàÈÉÃÐ´Ñº»ÃÔ--ÒºÑ³±Ôµ áÅÐ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ŒÙª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃŒÙ¢Í§à´ç¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
µŒÍ§¡ÒÃ¾ÔàÈÉÃÐ´Ñº»ÃÔ--ÒºÑ³±Ôµ  ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• ¨ØÌÒ Ï
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ขอเชญิชวนคณาจารย  เจาหนาที ่นสิติ และผมูจีติศรทัธารวมโครงการตกับาตรวนัพธุภาคปลาย ปการ
ศึกษา ๒๕๔๙  ณ บริเวณอาคารประชุมสุข  อาชวอำรุง  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีกำหนดการ ดังนี้

เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๔๙ วนัพธุที ่๑๕ , ๒๒ และ ๒๙
เดือนธันวาคม  ๒๕๔๙ วนัพธุที ่๙ , ๑๓ และ ๒๐
เดือนมกราคม  ๒๕๕๐ วนัพธุที ่๓ ,๑๐,๑๗ และ ๓๑
เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๐ วนัพธุที ่๗. ๑๔ และ ๒๑

GIFT  TOWN  THE  WEST  WAS  BORN
สาขาวชิาศลิปศกึษา ภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิปศกึษา  จะจดังาน GIFT  TOWN  THE WEST

WAS  BORN ระหวางวนัที ่๒๒ - ๒๔  พฤศจกิายน ๒๕๔๙  ณ อาคารครศุลิป

โครงการตกับาตรวนัพธุ

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

เมือ่วนัที ่ ๙ - ๒๑  ตลุาคม  ๒๕๔๙   นสิติคณะครศุาสตร  จำนวน  ๓๘  คน  ไดไปออกคายกลางปทีบ่าน
หนิแตก อำเภอพนันานคิม  จงัหวดัสกลนคร  โดยไปชวยกนัสรางโรงเรอืน โรงนาของโรงเรยีน และไดนำหนงัสอื
ทีไ่ดรบับรจิาคไปใหหองสมดุของโรงเรยีนดวย   นายธราดล  รานรนิทร  นสิติชัน้ปที ่๓   สาขามธัยมศกึษา
(มนษุยศาสตร - สงัคมศาสตร) ประธานโครงการคายกลางป ๒๕๔๙  ไดเลาใหฟงวา  วตัถปุระสงคของการ
ออกคายทีบ่านหนิแตกครัง้นี ้เพือ่ใหนสิติมบีทบาทตอการสงเสรมิการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้ทางตรงและทางออม
รวมถึงไดบำเพ็ญประโยชนตอสังคม  เกิดสัมพันธภาพอนัดรีะหวางนสิติดวยกนัและกบัชาวบาน  ตลอดจน
ฝกประสบการณวชิาชพีคร ูและการทำงานรวมกนั   ทัง้นีไ้ดแบงกจิกรรมออกเปน ๓ ฝาย คอื

๑.  ฝายการศกึษา  ทำหนาทีจ่ดัการศกึษา การเรยีนการสอนใหแกเดก็  สงเสรมิใหเดก็กลาแสดงออก
๒.  ฝายโครงงาน  ทำหนาที่ ทำงานรวมกับชาวบานในการสรางซุมอาคารเอนกประสงคขนาด ๘ เสา  ขึ้น ๑ หลัง
๓.  ฝายสมัพนัธชาวบาน ทำหนาที ่จดักจิกรรมสรางสมัพนัธกบัชาวบาน  เรยีนรวูถิชีาวบานและชนบท
นอกจากนี้ยังมีงานฝายอื่น ๆ  อีก เชน จัดกิจกรรมกีฬาสี   รอบกองไฟ  เรียนรูทักษะการทำอาหาร  ทำความ

สะอาดพื้นท ี่
ผลทีไ่ดรบัจากการออกคายครัง้นี ้คอืไดเพิม่พนูความรแูละฝกประสบการณใหม ๆ  มากมาย  สราง

สมัพนัธภาพทีด่กีบันสิติดวยกนัและกบัชาวบาน   บำเพญ็ประโยชนสรางสาธารณประโยชนทัง้ดานสถานที่
การศกึษาใหแกผอูืน่ พฒันาตนเองทัง้ดานความร ู ความคดิ ปญญา จรยิธรรม อกีทัง้รจูกัและสงเสรมิการพฒันา
ทีย่ัง่ยนืในลกัษณะตาง ๆ  เชน สงเสรมิภมูปิญญาทองถิน่  อนรุกัษสิง่แวดลอม

"การออกคายครัง้นีผ้มมคีวามประทบัใจในหลายประเดน็ตัง้แต ระบบการทำงานของคาย  ทีท่ัง้ไดฝก
การทำงานรวมกัน   การสรางสัมพันธรวมกัน  การเคารพซึ่งกันและกัน   ความเปนประชาธิปไตย  น้ำใจจาก
ชาวบาน การสอนเดก็นกัเรยีน ความอิม่ใจทีไ่ดทำบญุ  การฝกตนเองใหอยรูวมกบัผอูืน่อยางมคีวามสขุ  แกปญหา
อยางมีปญญา ความประทับใจของผมเริ่มตั้งแตวันแรกจนถึงวันอำลาชาวบานในวันสุดทาย"  ประธานโครงการคาย ฯ
กลาว

ออกคายกลางปทีบ่านหนิแตก

กิจกรรมดานนิสิต
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อบรม/สัมมนา
โครงการบรกิารทางวชิาการประชาคมวชิาชพีครู

โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ฝายประถม จะจดัโครงการบรกิารทางวชิาการประชาคมวชิาชพีครู
เพือ่นอมถวายเปนราชสกัการะแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  ในวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป   หวัขอ
"การสอนสงัคมศกึษาบนพืน้ฐานการวจิยัและการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม" และหวัขอ "เทคนคิการจดั
กจิกรรมการเรยีนรคูณติศาสตรเรือ่งบทประยกุตและเรขาคณติ ชวงชัน้ที ่๒  ในวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม    มีวัตถุประสงคเพื่อนอมถวายเปนราชสกัการะ
และแสดงกตญักูตเวทติาธรรมแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั   ในวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป
สนับสนุนสงเสริมใหคณาจารยของโรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแกเพื่อนครูรวมอาชีพไดชวยกัน
พัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ  ใหคณาจารยของโรงเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับ
เพือ่นครรูวมอาชพีเพือ่ประโยชนในการจดัการศกึษาใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  ใหบรรลพุนัธกจิของมหาวทิยาลยั
ในการถายโอนองคความรกูบัสาธารณะเพือ่ชวยพฒันาสงัคมไทยไปสกูารพึง่พาตนเองอยางยัง่ยนืในประชาคมโลก

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๗๔๕

การสูญเสียของชาวครุศาสตร
ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความเสยีใจกบัครอบครวั  วาที ่ร.ต. (หญงิ) กลุธดิา  อนิจำปา

ศษิยเกา   ระดบัปรญิญาตร ี   คณะครศุาสตร    ซึง่เสยีชวีติจากการถกูลอบยงิระหวางเดนิทางไป
สถานรีถไฟรอืเสาะ  จ. นราธวิาส เพือ่กลบับานที ่จ.ยะลา  เมือ่วนัที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙

ประวตัขิองวาที ่ร.ต.(หญงิ)กลุธดิา อนิจำปา

๒๕๓๔ - ๒๕๓๗ ศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วิชาเอกพลศึกษา

๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ เขารวมโครงการบณัฑติอาสา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  เปนครอูาสาที่
จังหวัดเชียงราย

๒๕๔๐ บรรจเุปนคร ูสอนวชิาภาษาไทย  ทีโ่รงเรยีนบานรอืเสาะ  จ.นราธวิาส
๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ศกึษาในระดบัมหาบณัฑติ ทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขต

ปตตาน ี  วชิาเอกบรหิารการศกึษา
๒๕๔๙ สอบเลือ่นขัน้ไดเปน รองผอูำนวยการโรงเรยีนบานราเมาะ  ต.รอืเสาะ
๑๕ พ.ย. ๒๕๔๙ เสยีชวีติ โดยถกูลอบยงิขณะเดนิทางกลบับาน อ.เมอืง จ.ยะลา



๖

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

     ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÊÓ¤Ñ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ Ô̧µ ¹ÔÊÔµ à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè áÅÐ¤³Ò¨ÒÃÂ• ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•
ò. à¾×èÍ¹ÓàÊ¹Í¢‹ÒÇÊÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñµ‹Í»ÃÐªÒ¤Á¤ÃØÈÒÊµÃ•
ó. à¾×èÍà»š¹Ê×èÍ¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•

“ความเรอืงปญญาและคณุธรรม คอื มาตรฐานคณุภาพบณัฑติครศุาสตร”

Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í :    Ë¹‹ÇÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸• â·Ã. ð - òòñø - òôñ÷  â·ÃÊÒÃ ð - òòñõ - óõõø
           Í‹Ò¹»ÃÐªÒ¤Á¤ÃØÈÒÊµÃ•ä´Œ·Õè  www.edu.chula.ac.th

สสวท. ขอเลือ่น
เนือ่งจากขณะนีห้ลายๆจงัหวดัยงัประสบกบัภาวะน้ำทวม  สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี (สสวท.)  จงึขอเลือ่นกำหนดการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเขาโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    ประจำป   พ.ศ.๒๕๔๙   รอบที่   ๑   จากเดิมวันเสารที่  ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๔๙
เปนวนัอาทติยที ่ ๑๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๙    โดยวชิาคณติศาสตร ชัน้  ป.๓ และ ป.๖ จะสอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
และวชิาวทิยาศาสตร ชัน้ ป.๓ และ ป.๖ สอบเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ขอเชญิบชูาองคพระพทุธชนิราช
คณะกรรมการ สำนกัสงเสรมิพทุธศรรีตัน    การเผยแพรพระพทุธศาสนา   รวมกนัจดัสรางองคพระ

พทุธชนิราช (จำลอง)   องคพระสรางดวยเนือ้ซลิกิา ส ี๓ กษตัรยิ องคพระสเีงนิมกุ  ผาไตรสนีากประดบัสงัวาลย
ปดทอง  และฐานสทีอง  ไดเขารวมพธิพีทุธาภเิษกพระเนตร ถกูตองตามหลกัพระพทุธศาสนาทกุประการ  เพือ่
มอบแดพทุธศาสนกิชนผเูลือ่มใสศรทัธา  คาบชูาองคละ ๖๙๙ บาท  รายไดสวนหนึง่มอบใหกบัการบรูณะ
วดั  ซอมแซม  โบสถ  ศาลา และอืน่ ๆ  ทีเ่ปนประโยชนในการสบืทอดพระพทุธศาสนาตอไป

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่โทร. ๐๒ - ๔๒๘๓๗๓๖

นานาขาว
ขอขอบคณุ

-  นางกญัญา   อนุไทยแท  ขอขอบพระคณุคณาจารย  เจาหนาที ่ทกุทานทีร่วมพธิสีวดพระอภธิรรม
และงานพระราชทานเพลิงศพคุณแมกิมเฮี้ยะ  แซโงว  เมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม

-  คณาจารย นักเรียน  ผูปกครองและเจาหนาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ขอขอบคุณ
บุคลากรคณะครุศาสตรทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีตลอดภาคตน ปการศึกษา ๒๕๔๙
ขอตอนรับสูภาคปลาย ซึ่งเปดเมื่อวันจันทรที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙และหวังที่จะไดรับความรวมมือ
อันดเีหมอืนเชนเคย

รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.คณิศักดิ์  อรวีระกุล   คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับ
แตงตัง้จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ใหดำรงตำแหนงผชูวยอธกิารบด ี โดยใหปฏบิตัริาชการรวมกบั
รองอธกิารบดใีนราชการดานแผนและงบประมาณ   ทัง้นี ้ตัง้แตวนัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป

แตงตัง้ผชูวยอธกิารบดี

ขาวจากมหาวิทยาลัย




