
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอความรวมมือเพื่อเตรียมสูระบบใหม 
รองคณบดีดานแผน  งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย  ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)    กลาววา 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการดําเนินการดานงบประมาณ  การเงิน  พัสดุ 
(CU -ERP)  ดานบุคคล   (CU-HR) และดานสารบรรณ (EDMS) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดปญหากับผูเกี่ยวของและผูปฏิบัติงานจึงขอแจงขอมูลเบื้องตนและขอความ
รวมมือภาควิชา/หนวยงานเพื่อรองรับการใชระบบดังกลาว ดังนี้ 
     ๑. ระบบ   CU - ERP  (ระบบงบประมาณ   การเงิน   พัสดุ) 
  -  เร่ิมใชระบบจริง วันที่   ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 

      ขอความรวมมือหากมีความจําเปนที่จะตองจัดซือ้จัดจางหรือเบิกจายเงินชวงวันที่  
   ๑ - ๑๔    ตุลาคม   ๒๕๕๐  ขอใหดําเนินการเทาที่จําเปน และขอใหเร่ิมจัดซื้อจัดจาง/ 
   เบิกจาย   วันที่   ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
-   ในปงบประมาณ   ๒๕๕๑   การจัดซื้อจัดจางตองเสนอขออนุมัติในระบบกอนจึงจะนําเงิน  

      ไปซื้อได (นําใบเสร็จมาทําเรือ่งซื้อจางยอนหลังไมได) 
  -   ในชวง  ๒  ไตรมาสแรก  (ตลุาคม  ๒๕๕๐  –  มีนาคม   ๒๕๕๑) ไมสามารถขอเพิ่มหรือ 
      เปล่ียนแปลงงบประมาณได 

๒. ระบบ  CU - HR (งานบุคคล) 
-   ใชวิธีจายตรงเงินเดือน โดยโอนเขาบัญชี ทั้งนี้จะ update ขอมูลการลา การมาปฏิบัติงาน     
     ประมาณวันที่  ๑๕  ของเดือน หากมีบุคลากรลาออกหรือไมมาปฏิบัติงานโดยไมทราบ   

       สาเหตุ  ขอความรวมมือรีบแจงหนวยบริหารทรัพยากรมนุษยทราบโดยดวน  เพื่อระงับ 
                          การจายเงินเดือน 

๓. ระบบ  EDMS (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส) 
   -  เร่ิมใชแลวตั้งแตวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๐  หัวหนาภาควิชา/หนวยงานสามารถคนหา  
      หรือติดตามเรื่อง ตางๆ  ทีส่งไปยังภาควิชา/หนวยงานไดดวยตนเองในระบบ EDMS 

 
 
 

ฉบับที่  ๓๗   ประจําสัปดาหที่  ๒   วันจันทรที่   ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๒

 โครงการพัฒนาฯบุคลากรสายสนับสนุน 
 หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  งานบริหารทั่วไป  คณะครุศาสตรไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริการ
สูความเปนเลิศ   ครั้งที่     ๖  เรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
ระหวางวันที่ ๙ -๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ณ  หอง  ๑๐๖  คณะครุศาสตร   และที่สวัสดิการ
กองทัพอากาศ  (อาวมะนาว)  อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
กําหนดการ 

วันศุกรที่   ๙   พฤศจิกายน    ๒๕๕๐ 
๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๑๕ น.  เปดการสัมมนาโดยคณบดีคณะครุศาสตร 
๑๓.๑๕ น. – ๑๔.๓๐ น.  บรรยายเรื่อง “พัฒนาตนเองอยางไรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง 

เทคโนโลยี”    โดยรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร 
๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  รับประทานอาหารวาง 
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง 
     -  การเปลี่ยนแปลงดานงบประมาณ 
     -  การเปลี่ยนแปลงดานการเงิน 
     -  การเปลี่ยนแปลงดานพัสดุ 
     -  การเปลี่ยนแปลงดานบุคคล 
     -  การเปลี่ยนแปลงดานสารบรรณ 
    โดยเลขานุการคณะ หัวหนางานแผนและงบประมาณ หัวหนางาน 
    การเงินและบัญชี  หัวหนาหนวยพัสดุ   และหัวหนางานบริหารทั่วไป 
และในวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เดินทางไปทัศนศึกษาที่จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
     **************************** 
 

 ประกาศ/คาํสัง่ 
คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสปัดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. ปรับโครงสรางการบริหารคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐   
๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาหลักสูตร  
       การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา (เพิม่เติม) 

               (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
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 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
 คณะครุศาสตร  จะเปดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม ป
การศึกษา ๒๕๕๑ ผูมีสทิธ์ิสมัครจะตองเปนบุตรคณาจารยประจาํจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เกิด
ระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘    จาํหนายใบสมคัรตั้งแตวันที ่๕ ถึง ๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ หองการเงิน โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    
รับสมัครวันที ่๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณโถงของระดับอนุบาล 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๗๔๕   
 

 กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๓๒  “จางนอยเกม” 
 ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมพล  ดาวเรือง หัวหนาหนวยประชาสัมพันธ และอาจารย  ณัฐพร  สุดด ี  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา  เปดเผยวา   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  สงนักกีฬา
เขารวมชิงชัยในการแขงขันกีฬาสาธิตสามคัคี ครั้งที ่ ๓๒  “จางนอยเกม”     ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗  
ตุลาคม  ๒๕๕๐  ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คร้ังนี้ จํานวน ๑๘๕  คน  ใน ๑๑ ชนิด ไดแก
กีฬา   เปตอง    ลีลาศ   กรีฑา   ฟุตบอล   เทนนิส    แฮนดบอล    เทเบิลเทนนิส   แบดมินตัน   วายน้ํา กอลฟ  
และหมากกระดาน    ขณะนี้กําลังเตรียมการฝกซอม  โดยมีความหวังในกีฬาหลายประเภท  แตบางประเภท
นักกีฬาอาจจะยังใหมตอสนามแขงขันอยูบาง  อยางไรก็จะทําใหดีที่สุด   เพราะถือวา “ชัยชนะที่ย่ิงใหญเหนือ
สิ่งอื่นใดคือ “ความสามัคค”ี   และ “น้ําใจนักกีฬา”    
 
 
 

 ตอนรบัคณะผูบริหารเนปาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันพุธที่  ๑๒  กันยายน   ๒๕๕๐   รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล ประธานสาขาวิชา

การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และคณาจารยในสาขาวิชาฯ ใหการตอนรับคณาจารยจากสถาบัน AIT Asian 
Institute of Technology และคณะผูบริหารจากสถาบัน Non - Formal Education Center ประเทศเนปาล 
เยี่ยมชมและศกึษา ดูงาน ณ สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความ
เปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ     

 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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 กิจกรรมวันการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกรที่    ๗  กันยายน    ๒๕๕๐    สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย 
การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันการศึกษานอกโรงเรียน 
โดยภายในงานมีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัยดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน  โดย Dr. Cameron  
Richards อาจารยจาก University of Western Australia การนําเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
ของนิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑติ การจําหนายสินคา OTOP และการจัดนิทรรศการ โดยมีคณาจารย และนิสิต 
นักศึกษาและผูสนใจเขารวมงานในครั้งนี้ 
 

 อบรมการทาํวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาฯ รวมกบัศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง จัดโครงการฝกอบรมเรื่อง การพัฒนา
ความสามารถการทําวิจัยและพัฒนาสําหรบันักการศึกษานอกระบบ   ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ถึงวันที่  ๑๓  กันยายน   ๒๕๕๐   โดยมีคณาจารยใน
สาขาวิชาฯ บรรยายใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
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 ผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผูแทนบริหาร 
 ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  ดํารงตําแหนงจนครบวาระในวันที่ ๗  
กันยายน ๒๕๕๐ นั้น  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูแทนบริหาร เมื่อวันที ่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๐  ปรากฏวา มีผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผูแทนผูบริหาร ดังนี้ 
 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์   อุดมกิจเดชา  รองอธิการบด ี
 ๒.  ศาสตราจารย นายแพทย ภิรมย  กมลรัตนกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 ๓.  ศาสตราจารย ดร.ดิเรก   ลาวัณยศิริ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   
 ๔.  ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.อรรณพ  คุณาวงษฺกฤต คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว. กัลยา  ติงศภัทิย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.  ผูชวยศาสตราจารย ธิติพนัธุ    เชื้อบุญชยั   คณบดีคณะนิติศาสตร 
 ๗.  ศาสตราจารย ดร.ภัสสร  ลิมานนท   ผูอํานวยการวทิยาลัย 
        ประชากรศาสตร 
  
   
  

   “ภาวะโลกรอน” กับการดําเนนิชีวิต   (ตอจากฉบบัท่ีแลว) 
         โดย...ธวชัชัย     สุขลอย 
         จากตัวอยางที่กลาวในฉบับที่แลว  เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และเกิดขึ้นแลวในหลายภูมิภาคของโลก 
แตเหตุการณตาง ๆ เหลานี้ ยังไมไดรับความสนใจจากคนไทยมากนัก อาจเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาวมิได
เกิดขึ้นในประเทศไทย 
          หากกลาวสําหรับประเทศไทย นักวิชาการจากหลายหนวยงานไดสรุปผลจากการศึกษาใกลเคียงกันวา 
“ภาวะโลกรอน” มีความสัมพันธกับปญหาการกัดเซาะชายฝงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน แมปญหาการกัดเซาะ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นมาตอเนื่องอยูกอนแลว แตในชวงหลังปญหาดังกลาวไดเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นอยางมาก 
ดังตัวอยางเชน ชุมชนบานขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ ซึ่งจากการศึกษาของ
นักวิชาการประกอบกับคําบอกเลาของคนในพื้นที่ สามารถสรุปในเบื้องตนไดวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงใน
บริเวณดังกลาวทําใหพื้นที่ซึ่งเคยเปนแผนดินหายไปหลายหมื่นไรโดยบริเวณที่เคยเปนชุมชนมีบานพักอาศัยของ
ชาวบานถูกน้ําทะเลกลืนกินพื้นที่เขามาโดยตลอด ซึ่งปจจุบันยังเหลือรองรอยเปนหลักฐาน คือ เสาไฟฟาจํานวน
มากที่ปจจุบันตองกลายเปนเสากลางทะเลจากที่กลาวมา เปนเพียงตัวอยางหนึ่งของชุมชนในประเทศไทย
เทานั้น ที่ประสบกับปญหาน้ําทะเลรุกเขามากลืนกินที่อยูอาศัยของประชาชน เพราะแทจริงแลวยังมีอีกหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย ที่ตองประสบชะตากรรมเดียวกันกับชุมชนบานขุนสมุทรจีน  ดังนั้นการบรรเทาภัยรุนแรง

นานาขาว 

เรื่องนารู 
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จาก “ภาวะโลกรอน”จึงเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมไทยควรตระหนักและใหความรวมมือในการปรับและเปลี่ยน
พฤติกรรมบางประการในการใชชีวิตประจําวัน เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจกดังเชนการปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อลดการใชพลังงานที่เกินความจําเปนรวมถึงการเช็คลมยาง
และดูแลรักษาสภาพเครื่องยนตของยานพาหนะอยางสม่ําเสมอเพื่อลดการเผาผลาญน้ํามันโดยไมจําเปน และ
การขับยานพาหนะดวยความเร็วที่พอเหมาะก็สามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดดวยเชนกันตลอดจน 
ลดการใชถุงพลาสติกเนื่องจากการเผาทําลายถุงพลาสติกที่กลายเปนขยะทําใหเกิดการสะสมตัวของสารพิษใน
ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้การเดินใหมากขึ้นแทนการใชยานพาหนะในระยะทางไมไกลนักจะชวยลดการเผา
ผลาญพลังงานเชื้อเพลิงไดจํานวนมาก รวมถึงการปลูกตนไมในบริเวณที่พักอาศัยสามารถชวยดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดไมใหไปสะสมตัวในชั้นบรรยากาศ  

มาตรการดังกลาวขางตน นอกจากจะชวยบรรเทาภัยรุนแรงจาก “ภาวะโลกรอน” แลว ยังเกิดประโยชน
อยางเปนรูปธรรมตอตัวผูปฏิบัติเองดวย  เชน  การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
หรือการเช็คลมยางและดูแลรักษาสภาพเครื่องยนตของยานพาหนะอยางสม่ําเสมอ ชวยใหประหยัดคาไฟและ
คาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศและยานพาหนะ สวนการขับยานพาหนะดวยความเร็วที่พอเหมาะก็ชวยประหยัด
คาน้ํามันและชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ดวย ตลอดจนการเดินใหมากขึ้นแทนการใช
ยานพาหนะในระยะทางไมไกล ชวยใหสุขภาพแข็งแรงขึ้น และนอกจากนี้การปลูกตนไมในบริเวณที่พักอาศัย ก็จะ
ชวยเพิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ใหกับผูที่พักอาศัยดวยเชนกัน 
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ประชาสัมพันธใหผูอื่นรวมกันประหยัดพลังงานซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยลดภาวะโลกรอนได 
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