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                                                 ทําบุญทอดผาปาการศึกษา 
                                      สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
 

 

        

                                
 

เมื่อวันที่   ๑๘    พฤศจิกายน    ๒๕๕๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ วัดอัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี  
จังหวัดสิงหบุรีคณะครุศาสตร       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       รวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั   สมาคมครุศาสตรสัมพันธ     สมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร    สมาคมผูปกครองและครู

      ฉบับที่  ๔๓  ประจําสัปดาหที่ ๔     วันจันทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน   ๒๕๕๑    



 ๒

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สมาคมนกัเรียนเกาสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และชมรม
สายสัมพันธผูปกครองและคณาจารย นําคณาจารย  เจาหนาที ่ นิสิต และผูมีจิตศรัทธา รวมทอดผาปา
การศึกษาโครงการสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิง่ขวัญการศึกษาไทย    โดยพระเดชพระคุณพระ
ธรรมสิงหบุราจารย  (หลวงพอจรัญ  ฐิตธมัมโม)   เมตตาเปนองคประธานฝายสงฆ   ในการนี้มียอดเงิน
ทําบุญ  ๓,๐๐๙,๐๐๐  บาท (สามลานเกาพันบาทถวน)    ทั้งนี ้พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย  
(หลวงพอจรัญ  ฐิตธัมมโม) มอบเงนิสมทบทนุครั้งนี้อีก  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (หาแสนบาทถวน) และเงนิที่มี
ผูทําบุญกับหลวงพออีกเปนเงิน ๔๔,๕๐๐ บาท (ส่ีหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)   รวมมียอดเงินทาํบุญ
ทั้งสิ้น  ๓,๕๕๓,๕๐๐ บาท (สามลานหาแสนหาหมื่นสามพนัหารอยบาทถวน)  ซึ่งหลวงพอจรัญได
มอบเงนิทัง้หมดใหคณะครุศาสตรเพื่อใชสรางอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
 
     
                              คณะครุศาสตร จฬุา ฯ  
                  ประกอบพธิวีางศิลาฤกษอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
 
                                

                                     
 
  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระ
ม่ิงขวัญการศึกษาไทย   ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.     ณ  บริเวณมณฑลพิธี
บริเวณลานไทร โดยมีศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   เปนประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีพระกรรมฐาน
จากวัดตาง ๆ มารวมในพิธีดังนี้   
  ๑.  หลวงปูบุญมา  คัมภีรธัมโม วัดปาสีหพนม  จังหวัดสกลนคร 
  ๒.  หลวงปูคําบอ  ฐิตปญโญ  วัดใหมบานตาล  จังหวัดสกลนคร 

๓.  ทานเจาคุณพระราชภาวนาพินิจ วัดพุทธบูชา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๔.  ทานเจาคุณภัทรธรรมสุธี  วัดราชผาติการาม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๕.  หลวงพอวงศ   สุภาจาโร  วัดคําพระองค  จังหวัดหนองคาย 
๖.  หลวงพอสาคร  ธัมมาวุธโธ วัดปามณีกาญจน  จังหวัดนนทบุรี 
๗.  หลวงพอคูณ    สุเมโธ  วัดปาภูทอง  จังหวัดอุดรธาน ี



 ๓

                      นานาขาว 

                งานดานกิจการนิสิต 

๘.  เจาอธิการจิรวัฒน  อตตรกุโข วัดปาชัยชุมพล  จังหวัดเพชรบูรณ     
๙.  พระอาจารยธีรเวทย  ปุญญมาโน วัดแหลมทอง  จังหวัดชลบุรี 

                       
 จึงใครขอเรียนเชิญคณาจารย เจาหนาที่ นิสิต เขารวมในพิธวีางศิลาฤกษโดยพรอมเพรียงกัน  
 อนึง่ คณะครุศาสตรจะไดสงมอบพืน้ที่อาคาร ๒   ใหแกบริษัทสุทัศนวศิวการ จาํกัด  ซึ่งเปนผู 

รับจางดําเนนิการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิง่ขวัญการศึกษาไทย ในวันเสารที่ ๖  ธนัวาคม  
๒๕๕๑   รวมทั้งพื้นทีห่องอาหารทั้งหมด  โดยจะจัดใหมซีุมอาหารใหม (ชั่วคราว)  อยูบริเวณสนาม
ดานหนาอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง (อาคาร ๓)ดานอาคารจามจุรี ๕       นอกจากนัน้จะมกีารปดกั้น
ทางเดินเพื่อกาํหนดเขตปลอดภัยระหวางการทุบอาคารและการกอสราง   จงึขออภัยในความไมสะดวก
คร้ังนี้ดวย 
 
 
        
 
 

  แตงต้ังประธานกรรมการประสานงานบุคลากรกิจการนสิิต 
 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีกบั นายสมพร  สืบสาย  เจาหนาที่สํานักงานกิจการ
นิสิต  ที่ไดรับแตงตั้งจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนประธานคณะกรรมการประสานงานบคุลากร
กิจการนิสิต   โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

๑. ประสานงานการจัดกิจกรรมและการดูแลนสิิตตามกรอบภารกิจของงานกิจการนิสิต 
๒. เสนอแนวทางการปรับโครงสราง และแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาทีก่ิจการนิสิต 
๓. จัดกิจกรรมเพือ่เสริมสรางความสัมพนัธอันดีระหวางบุคลากรกิจการนสิิต 
๔. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย   
 

 
 
 

  ขอขอบพระคุณ 
 ผูชวยศาสตราจารย กัลยา ปริปญญาพร และครอบครัว  ขอขอบพระคุณคณาจารยและ
บุคลากร ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศและ
หนวยงานตางๆของคณะครุศาสตร  ที่ไดเปนเจาภาพในพิธีบําเพ็ญกุศลคุณพอซิ่วจั่ง แซล้ิม  เมื่อวนั
อังคารที ่๑๑ พฤศจิกายน  ณ วัดหวัลําโพง  รวมทัง้ทานอาจารยที่เกษยีณอายุราชการ   ที่ไดรวมพิธีสวด



 ๔

พระอภิธรรม พรอมทัง้มอบเงินทําบุญ และพวงหรีด   และรวมพธิีพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพเิศษ  
ในวนัพฤหัสบดีที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๑     ทัง้นี้ตองขออภัยหากใหการตอนรับผูมารวมงานไมทั่วถึง 
 
 

    การระงับการใชสทิธิเบิกจายตรงสวสัดิการรกัษาพยาบาลขาราชการ 
  ดวย กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบพบวาผูมีสิทธิ (ขาราชการ  ลูกจางประจํา  ผูรับเบี้ยหวัด 

บํานาญ)  และบุคคลภายในครอบครัว  เบิกจายคารักษาพยาบาลในโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการผิดปกติ  กลาวคือ  มีการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการหลายแหงในระยะเวลาใกลเคียงกัน และมีการเบิกจายคาใชจายเปนจํานวนมาก  โดย
กรมบัญชีกลางไดดําเนินการระงับการใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลของบุคคลดังกลาวในโครงการ
เบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการแลว  และอยูระหวางตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด 

  กรมบัญชีกลางแจงวา เพื่อมิใหมีการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลโดยไมถูกตองใน 
ระบบการเบิกจายตรง และเพื่อประโยชนในการควบคุมการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของบุคคล
ดังกลาว และบุคคลอ่ืนที่อาจตรวจพบในอนาคตวามีการดําเนินการเบิกจายคารักษาพยาบาลใน
โครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการผิดปกติ  ซึ่งยังคงสามารถนําใบเสร็จรับเงินคา
รักษาพยาบาลมาเบิกจากสวนราชการตนสังกัดไดหากถูกระงับการเบิกจายตรงแลว  จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบวาบุคคลใดมีพฤติกรรมการเบิกจายคา 
รักษาพยาบาลในโครงการเบิกจายตรงผิดปกติ  จะระงับการเบิกจายคารักษาพยาบาลของบุคคล
ดังกลาวในโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการโดยทันที 

๒. กรมบัญชีกลางจะดําเนินการแจงสวนราชการตนสังกัดของบุคคลดังกลาวใหทราบ 
วาบุคคลในสังกัดมีพฤติกรรมเบิกจายคารักษาพยาบาลผิดปกติ  และอยูระหวางการตรวจสอบ
รายละเอียด 
  ๓.   หากบุคคลที่ถูกระงับการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลนําใบเสร็จเงินคา
รักษาพยาบาลมายื่นเบิก  ณ  สวนราชการตนสังกัด  ขอใหสวนราชการตนสังกัดเรียกรายละเอียดการ
รักษาพยาบาลเพื่อประกอบการเบิกจาย   หากไมมีเอกสารประกอบการเบิกจายดังกลาวจะไมสามารถ
เบิกคารักษาพยาบาลได  ทั้งนี้เมื่อสวนราชการตนสังกัดอนุมัติใหบุคคลดังกลาวเบิกคารักษาพยาบาล
แลว ขอใหจัดสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน พรอมรายละเอียดการรักษาพยาบาลใหกรมบัญชีกลางทราบโดย
ดวนดวย   
  ทั้งนี้  เมื่อกรมบัญชีกลางไดดําเนินการตรวจสอบเวชระเบียน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถวนแลว  หากไมพบวามีการเบิกจายคารักษาพยาบาลที่ไมถูกตอง หรือสอไปในทางทุจริต
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จุฬา ฯ วิชาการ ‘ ๕๑  พลังแหงปญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒๖ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พบกับ :  เมืองวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  เมืองวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
  เมืองมนุษยศาสตร 
             เมืองสังคมศาสตร 
 
                  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  www.chulavichakarn2008.com 

 

แลว  กรมบัญชีกลางจะแจงการคืนสิทธิในโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการให
สวนราชการตนสังกัดทราบ เพื่อแจงบุคคลดังกลาวตอไป   
 

   ขอเชิญเขารวมโครงการเสริมสรางความรู 
  ธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดโครงการเสริมสรางความรูและประสบการณ 
เร่ือง จิตตภาวนากับการพฒันาคุณคาชวีิต  สําหรับนสิิตและบุคลากรจุฬา ฯ  รวม ๒ รุน ๆ  ละ
ประมาณ ๓๐ คน  ณ หองประชุม อาคารธรรมสถานจฬุา ฯ ดังนี ้
  รุนที่ ๑ ในวนัอังคารที ่๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  รุนที่ ๒  ในวนัอังคารที ่๙  ธนัวาคม ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๐๐  – ๑๕.๓๐ น. 

  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๓๐๑๘  
  
  ความปลอดภัยในการบริโภคผลติภัณฑนมไทย – เดนมารค 

  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ขอยืนยนัวาวตัถุดิบและ
ผลิตภัณฑนมไทย – เดนมารก  ไมมีสารปนเปอนเมลามนี โดยไดรับการทดสอบยนืยันแลวจากบรษิัท
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 สโมสรอาจารยจุฬา ฯ  เชิญชมและเลือกซื้อสินคาจากรานคาหลากหลายในงาน 

                                       “ตลาดนัดรบัปใหม ๒๕๕๑/๒๕๕๒” 
        วันพุธที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๑                             วันพฤหัสบดีที่ ๑๑, ๑๘, ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑   
        วันจันทรที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑                                  และ  ๘  มกราคม  ๒๕๕๒   
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                                   ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 

                        ขอเชิญชวนสงผลงานและเขารวมประชมุสัมมนาการวิจัย  
                    การวัดและประเมินทางการศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๑๗ 
     เรื่อง  “กระแสและแนวโนมของโลก ในการวิจยั  การวัด และการประเมิน  
                              สถติิ และจิตวทิยาการศกึษา” 
                       ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๒ 
                         ณ ชลพฤกษรสีอรท  จังหวัดนครนายก 
 

      สนใจสอบถาม ๐๒ – ๒๑๘๒๕๗๘ ตอ ๘๐๐ 
                   http://www.cued-research .com 
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วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
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