
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

   
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  
เปดเผยวา  เนื่องดวยขณะนี้ใกลปงบประมาณ ๒๕๕๐ แลว  ประกอบกับในปงบประมาณ ๒๕๕๑  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนโยบายใหทกุคณะนําระบบ CU – ERP (CU  Enterprise  Resource  
Planning)   มาใชในการดาํเนนิการดานงบประมาณ  การเงนิ  บัญชีและพัสดุ  ของคณะโดยใหเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๕๐  ใหแลวเสร็จภายในเดือนสงิหาคม ๒๕๕๐  และใหจัดทาํรายงาน
การเงนิประจาํป ๒๕๕๐  ใหแลวเสร็จและนําเขาระบบใหมภายในเดือนกนัยายน ๒๕๕๐  ดังนัน้คณะจึง
ขอความรวมมอืภาควิชา/หนวยงานใหวางแผนในการใชพัสดุรวมทัง้เบกิจายเงนิลวงหนาเพื่อใหสง
หลักฐานไดทนัตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ คือ 

๑. สงใบเสนอซื้อ/จางใหหนวยพสัดุ   และสงเรื่องขออนุมัติใชเงินใหงานการเงนิ ฯ  
ภายในวันที ่๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
 ๒.  สงหลกัฐานการจัดซ้ือ/จัดจางที่ดําเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว หรือหลักฐานการเบิก
เงินตามรายการที่ไดรับอนุมัติไวแลว หรือที่ยืมรองจายคณะไป  และสงใบเบกิคารักษาพยาบาล  
คาเลาเรียนบุตร (กรณีจาํนวนเงินเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท)  และรายการเบิกจายงบประมาณแผนดิน
ทุกรายการ ใหงานการเงนิฯ ภายในวนัที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 ๓.  สงหลักฐานการเบิกจายงบคณะที่เกิดขึ้นในชวงวันที่ ๑๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  ให
งานการเงิน ฯ  ภายในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
 ทั้งนี้ หากไมสามารถดาํเนนิการเบกิจายไดทันตามเวลาที่กาํหนดขางตนจะไมสามารถเบิกจาย
ไดตอไป  แมจะไดจายเงินไปลวงหนาก็ตาม   สําหรับงาน/โครงการทีไ่มสามารถดาํเนินการไดทนัภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐  ขอใหเลื่อนไปดําเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ แทน  โดยไปตั้งงบประมาณ
รองรับไวในปงบประมาณ ๒๕๕๑   

 
       

 

ฉบับที่  ๒๕   ประจําสัปดาหที่   ๑   เดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๐ 

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณกองทุนคณะครุศาสตร



 ๒

‡    คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 
๑. แตงต้ังหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ฝายประถม 
๒. แตงต้ังคณะกรรมการยกรางหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) ภาควิชา

นโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศกึษา 
๓. แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารศนูยวจิัยและพัฒนาการศกึษาเพื่ออาชีพและ 

การพัฒนากาํลังคน 
๔. แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม 

            (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

 
 

‡   ผลการประกวดกลอนสุนทรภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที ่   ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐   เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ   หอง   ๔๐๙   อาคาร

ประชุมสขุ  อาชวอํารุง  รองศาสตราจารย อมรา  รอดดารา  เปนประธานมอบเกียรติบัตรแก
นิสิตที่ไดรับรางวลัในการแตงกลอนสภุาพ  เพื่อสดุดีสุนทรภูกวีเอกของโลก  ผูรังสรรคผลงาน
อมตะอันทรงคุณคาใหแกวงวรรณคดีไทย   ซ่ึงจดัโดยสาขาวชิาการสอนภาษาไทย  คณะครุ
ศาสตร  จุฬา ฯ  มี รองศาสตราจารย ไขสิริ    ปราโมช   ณ   อยุธยา    ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. กมลมนสัชท  บัณฑติยานนท    ผูชวยศาสตราจารย พันธุทิพา    หลาบเลิศบญุ  และผูชวย
ศาสตราจารย  ดวงใจ  ไทยอุบุญ   รวมงาน   โดยผลการประกวดกลอนสุนทรภูมีนิสติไดรับ
รางวลัดังนี้   รางวลัที่  ๑  นายฐิติพล  ดงเรืองศรรีางวลัที่  ๒   นายเฉลิมลาภ    ทองอาจ   
รางวลัที ่  ๓  นายคีระคิน   ทรายะลนิลดากร  รางวลัชมเชยอันดับ  ๑  นางสาวจตุพร  สมดี  
และรางวัลชมเชยอันดับ  ๒  นางสาวสุวณีา   ฟงธรรมมงคล 
 
 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 



 ๓

 
รางวลัที่ ๑ 

สดุดีสุนทรภู 
  
  กวีกานทขานขับศัพทผสาน  ผจงจารรอยเรยีงเสียงอักษร 
 พร้ิงเพริศเฉิดฉายลายกาพยกลอน  เสนาะคําพร่าํสุนทรขจรจินต 
  เพชรน้าํเอกสารพันทานสรรคสราง นิราศรางหางไกลไปตางถิน่ 
 สุภาษิตสอนใจยังไดยิน    บทละครทัง้สิน้สิ่งประเทือง 
  ใหซาบซึง้ตรึงจิตพิสมัย   ใหภิรมยหลงใหลในรสเรื่อง 
 ใหบันเทิงเริงใจไรขุนเคือง    ใหฟูเฟองเรืองปญญาคานยิม 
  ทั้งคําหวานวาแววใหไหวหวัน่  ทั้งโศกศัลยโศกาพาขื่นขม 
 ทั้งนอยเนื้อตํ่าจิตคิดระทม   ทั้งหลากหลายอารมณในผลงาน 
  สนั่นเสยีงสาํเนียงกรีดหวีดวเิวก  ที่นิว้เอกประจงจับขับขาน 
 การเวกรองกองดังกงัวาน    ก็ไมปานปแกวพระอภัย 
  เจื้อยแจวจับจติพิศวาส   จะคลายคลาดหนายเบื่อนัน้หาไม 
 โหยหวนชืน่ลวนประโลมใจ   นี้เปรียบไดดังรสบทกว ี
  ทั้งคติโอวาทศาสนา   มารยาทจรรยาพาผองศร ี
 บทเหเสภาทัง้หลายม ี    กลกลอนกลาวพาทนีี้ช่ําชอง 
  สัมผัสคําสัมผัสใจทั้งในนอก  แสดงออกอารมณใดไมเปนสอง 
 ไพเราะเหมาะความตามทาํนอง   ประสมคําคลองจองจับฤทยั 
  สมนามสุนทรโวหารแลว   ด่ังดวงแกวแหงกรุงศรีทีย่ิ่งใหญ 
 ดุจเทพเสกสรรคประสิทธิ์ไว   อยูคูไทยในวงศิลปาการ 
  เพชรน้าํหนึ่งยอดมณีศรีสยาม  ขอกราบนามดวยจิตอธิษฐาน 
 จอมปราชญผูสถิตทิพยวิมาน   จงสราญในสวรรควรรณกรรม 
 

   ประพันธโดย   
    นายฐิติพล    ดงเรืองศรี 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔

รางวลัที่  ๒ 
 

ศรีสนุทรสดุดี 
 

  กราบรําลึกสาํนึกคุณสุนทรภู  กาพยกลอนอยูคูไทยไมสูญหาย 
 เสนาะล้ําคําประเสริฐเลิศเรียงราย   ด่ังเพชรพรายประกายชวงสรวงกว ี
  อันรักเศราโศกศัลยในกัลปกอน  หรือทุกขรอนผอนเยน็เปนวถิี 
 ทานรอยเรียงวจนามาพาท ี   ดวยวถิีวงวรรณนิรันดรรัตน 
  เปนนิราศรักรอนผอนถวิล  เปนนทิานวงศอินทรถิน่กษัตริย 
 เปนอนุศาสนสอนสัตวปริยติั   เปนสมบัติพัสถานวิญญาณไทย 
  “ถึงมนุษยครุฑาเทวาราช”  ยินเพลงวาดคาํเสนาะไพเราะใหญ 
 ยอมใหลหลงรืน่รสพจนัย    ทราบทรวงไวเวี่ยกรรณพรรณนา 
  “มนุษยนีท้ี่รักอยูสองสถาน”  ทานตราไวแตบุราณนานมีคา 
 คือรักมิ่งมารดรพรบิดา    แลรักษาตนไวใหเทีย่งธรรม 
  อีกสอนวาอยาไวใจมนษุย  ควรพิเคราะหใหผองผุดสุดรังสรรค 
 มีข้ึนลงตรงชะตาสารพนั    ดวยกรรมนัน้ผันแปรไมแนนอน 
  เปนแบบอยางทางชีวิตอทุิศให  แดองคไตรรัตนะประภัสสร 
 อีกจงรักภักดทีี่ถาวร    ถวายไททินกรอมรภพ 
  ทั่วธาตรีประจกัษงานจารบรรเจิด  สดุดีกวีเลิศโลกบรรจบ 
 นิกรชนลนหลามาเคารพ    ดวยประสบเสนาะสวรรคสรรเสกคุณ  
  ๒๖   มถิุนาเวยีนปรากฏ   ชาติยศยอมหอมนานกาลเกือ้หนนุ 
 อมตพจนาคาวิบุลย    พระศรีสุนทรโวหารตระการไป 
  ลูกหลานไทยไดจําเริญเดินตามรอย รักภาษาแลศลิปรอยกรองยิง่ใหญ 
 อนุรักษวฒันธรรมนําพนภัย   สม “สุนทร”  ทานฝากไวใหแผนดิน 
 

ประพันธโดย     
นายเฉลิมลาภ   ทองอาจ 

 
 

 
 
 
 



 ๕

รางวลัที่  ๓ 
 

สดุดีสุนทรภู 
 

  สุนทรภูครูกวศีรีโกสินทร   ผูหลั่งรินบทกลอนอักษรสาร 
 ประพันธพาทยศาสตรศิลปจินตนาการ  เปนตํานานกลอนกาพยตราบชั่วกาล 
  กาพยกลอนแกวไพเราะเสนาะนกั  ถอยสํานวนชวนชกัดวยคาํหวาน 
 ทานเปนเลิศแหงกวีสรางตํานาน   สรางสรรคถอยทอสานงานกว ี
  สุนทรภูอัจฉริยะกวีศรีสยาม  ด่ังเพชรงามอนัเลอคาดวยศักดิ์ศรี 
 เปนเพชรแทในโลกแหงกว ี   เพชรน้าํหนึ่งแหงปฐพทีี่วับวาม 
  เพชรน้าํคางวางบนบัลลังกเมฆ  เพชรน้าํเอกกลอนบทกองภพสาม 
 ทั่วแผนดนิยกยองครูผูลือนาม   เปนเพชรงามคูหลาฟายนิยล 
  รอยบทกลอนสอนใจใหครวญคิด  ชวนพินจิถวนทั่วทุกแหงหน 
 จากกษัตริยสูไพรฟาทุกชัน้ชน   หากไดยลตางกลาวขานนามสุนทร 
  ไมเมาเหลาแลวใยเลายังเมารัก  หากแตเฝาฟูมฟกเมาอักษร 
 ทั้งชวีินทัง้ซัดเซพเนจร    แตงโคลงกลอนเลี้ยงกายจนวายปราณ 
  สุนทรภูครูกวส่ีีแผนดิน   ผูสรางศิลปแหงกวทีี่กลาวขาน 
 แมวันนี้ไมมีครูเหมือนวันวาน   แตทุกยุคทกุกาลมิลืมไป 
  หากวนันีห้มดสิ้นกวีแกว   คงสิ้นแลวบทกวีส่ีสมัย 
 กวีงามอนัล้ําคาคงหมดไป   รองรอยแหงความเปนไทยคงสิ้นลง 
  สุนทรภูกวีโลกผูรังสรรค   กาพยกลอนโคลงสารพนัดั่งประสงค 
 ทานเปนเลิศแหงครูผูบรรจง   ทุมเทใจอันมัน่คงในกว ี
  ยี่สิบหกมิถนุามาครอบครบ  ลูกหลานขอนอมนบกวีศรี 
 รําลึกถึงเพชรน้ํางามแหงวรรณคดี   สุนทรภูครูกวส่ีีแผนดิน 
 

ประพันธโดย 
           นายคีระคิน    ทรายะลินลดากร  

 
 
 
 
 



 ๖

  
 
‡     งานเลีย้งแสดงความยินดีบัณฑติใหม คณะครุศาสตร จฬุา ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๐  เวลา ๑๘.๐๐ น.   ณ  หองราชมณเฑียร  แกรนด  
บอลรูม   โรงแรมมณเฑยีร   กรุงเทพ   สํานกังานกิจการนสิติ    จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
บัณฑิตใหมคณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย    ปการศึกษา  ๒๕๔๙    
 
‡    รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จฬุา ฯ  รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัย  (หมวดเงนิอุดหนุน)    ตําแหนง
อาจารย    จาํนวน   ๑  อัตรา  วุฒิปริญญาเอก   สาขาวิชาบริหารการศึกษา   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมคัรไดที่   หนวยบริหารทรพัยากรมนุษย   
สํานกังานเลขานกุาร   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒   
ต้ังแตบัดนี้ – วันที่   ๓๑  กรกฎาคม     ๒๕๕๐    ในวันและเวลาราชการ      

กิจกรรมดานนิสิต

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอวามเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


