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คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    สโมสรซอนตาประเทศไทย   มูลนิธิกตเวทินในพระ

บรมราชูปถัมภ    มูลนธิิศาสตราจารยม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  มูลนิธิ

      ฉบับที่  ๓๘   ประจําสัปดาหที่ ๓     วันจันทรที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๑    



 ๒

วิชาชีพ   จัดงาน “มงคลดิถีสูขวบปท่ี ๙๙”  เพื่ออวยพรวนัเกิดครบ ๙๘ ป กาวสูปที่ ๙๙  ของ
ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยธุยา  ในวันอาทิตยท่ี ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑  
ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ณ หองสัมมนา   อาคารพนูทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

 
 
 
 

                   
 

 ทั้งนี้ หากทานใดมคีวามประสงคจะสรางบญุรวมกับทานผูหญิงโปรดพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณปรับปรุงบานของทานใหเปนพิพิธภัณฑบานจิรายุ - พูนทรพัยเพื่อเปนประโยชนแกสังคม
ตอไป   
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       เชิญชวนสงผลงานวชิาการ/วิจัย  
                     หวัขอ การวิจัย การวัดผล การประเมิน สถิติ และจิตวิทยา 

 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดงาน
การประชุมสัมมนาการวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง  “กระแสและแนวโนม
ของโลก ในการวิจัย  การวัด และการประเมิน สถิติ และจิตวิทยาการศึกษา ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒    ณ ชลพฤกษรีสอรท  จังหวัดนครนายก   

กิจกรรมของการจัดงานที่สําคัญประกอบดวย การบรรยายทางวชิาการของ keynote speaker  ในประเด็น
เกี่ยวกับสถิติ วิจยั วัดและประเมินทางการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา ไดแก   Prof. Marvin C. Alkin,  Prof. Eiji 
Muraki, Prof. Mark Wilson และ Prof. Akihito Kamata  การนําเสนอผลงานของนักวิชาการและนิสิตของสถาบันตางๆ 
ในลักษณะการนําเสนอในหองบรรยาย การนําเสนอดวยโปสเตอร 

ทั้งนี้ การจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดประชุมระดับนานาชาติ The IMES 2009 International 
Conference: Global Issues and Trends in Educational and Psychological Measurement, Evaluation, 
Statistics and Research Methodology     สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมวิชาการไดเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และ
ไดแลกเปลีย่นความคิดเห็นในดานสถิติ การวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา    เผยแพร
ความรู ความกาวหนาและวิทยาการใหมๆ ทางสถิติ การวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา
ที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยและสงเสริมใหเกดิสัมพันธภาพที่ดีและสรางเครือขายทางวิชาการดานสถิติ การวิจัย การ
วัดและประเมินทางการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาระหวางคณาจารยและนิสิตนักศึกษา ผูสนใจและบุคลากร
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ 

ขอเชิญคณาจารย  นิสิตนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ สงผลงานนําเสนอแบบ Presentation   ใน
หัวขอดังนี้ 

๑. การวิจัยทางการศึกษา  ๒.  การวัดผลทางการศึกษา 
๓. การประเมินทางการศึกษา                 ๔.  สถิติการศึกษา 
๕.  จิตวิทยาการศึกษา 

และแบบ Poster ในหัวขอ สถิติ การวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา        
พรอมทั้งเขารวมประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดคาลงทะเบียนดงันี้ 
ชําระเงินภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
• นิสิต  นกัศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 
• คณาจารยและบคุคลที่สนใจ ๒,๕๐๐ บาท 
• ชาวตางประเทศ ๒๕๐ $US. 
  ชําระเงินระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๒  
• นิสิต นักศกึษา ๒,๕๐๐ บาท  
• คณาจารยและบุคคลที่สนใจ ๓,๐๐๐ บาท 
• ชาวตางประเทศ ๓๐๐ $US. 
ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง http://www.cued-research .com หรือ 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ E – mail : IMES2009@cued-research.com และโทรศัพท ๐๒ – ๒๑๘-๒๕๘๑ -๙๗  
ตอ ๘๐๐   
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           กิจกรรมดานกิจการนิสิต 
 
 
 

  ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปญญา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ศูนยพัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ   สํานักงานกิจการนิสิต คณะครุศาสตร   จัดโครงการเสริมความเปนครู  
“ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปญญา”  ณ วัดเขาวัง  ต.หนาเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี  รุนที่๑๘  ระหวางวันที่ 
๘ – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ใหแกนิสิตปริญญาบัณฑิต ช้ันปที่ ๑   และชั้นปอ่ืน ๆ (ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ)   โดย
กําหนดหลักสูตรการอบรมแบบรับฟงการบรรยายและแบงกลุมปฏิบัติธรรม  การรายงานผลการอบรม  การแสดงความ
คิดเห็น   มีวัตถปุระสงคเพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ   และตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาจิตและสามารถ
ปฏิบัติเพ่ือใหเปนผูที่มีศีล  สมาธิ  และปญญา  สามารถคิดถกู  พูดถูก  และทําถกู  อีกทั้งยังเปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชน   
 โครงการนี้ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จุฬา ฯ  ซ่ึงใหความสําคัญของการจัดกิจกรรมเสริม
ความเปนครู ตามคูมือมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและประกาศเกณฑรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู  โดยมีประกาศ
คณะครุศาสตรใหนิสิตที่จะเรียนประสบการณวิชาชีพครูจะตองผานเกณฑการประเมินดานคุณธรรมและบุคลิกภาพ 
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                กิจกรรมดานบริหาร 

 
 

 
 

 เยีย่มโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมัธยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   ๑๓  ตุลาคม   ๒๕๕๑     เวลา  ๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐  น .  ณ  หองประชุม  ๕  ทศวรรษ

สาธิตจุฬา ฯ  โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายมัธยม   รองคณบดดีานแผนงบประมาณและการบริหาร  
(รองศาสตราจารย ดร. สุกร ี รอดโพธิ์ทอง )   ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยมและ 
รองคณบดี  ( รองศาสตราจารย วีระชาติ  สวนไพรินทร)  พรอมดวยผูบริหารโรงเรียน   ใหการตอนรบั  
นายกสภามหาวิทยาลัย  (ศาสตราจารย นายแพทย  จรัส  สุวรรณเวลา)   พรอมดวยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   ในโอกาสเขาเยี่ยมชมโรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 
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                        นานาขาว 

   ตรวจสุขภาพพนักงานรานอาหาร 
 
 

 
 
 
           

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒   

คณะครุศาสตร   จัดโครงการตรวจสุขภาพผูประกอบการรานอาหารในคณะครุศาสตร  และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  ฝายมัธยม  จํานวน ๕๘ คน    ทั้งนี้พนักงานที่ผานการตรวจสุขภาพและแพทยใหปฏิบัติงานรานอาหาร
ได คณะครุศาสตรจะออกบัตรผูผานการตรวจสขุภาพให 
 
 
 
 

  เสวนา “สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนิสิตจฬุา ฯ” 
  สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการเสวนาเรื่อง “สวัสดิการ และสวัสดิภาพของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ หอง ๒๐๕ ชัน้ ๒ อาคาร
จามจุรี ๓    
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทร. ๑๒ – ๒๑๘ - ๐๑๖๓ 
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                   ระเบียบนารู  
 

    การเบิกจายเงินสําหรับขาราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและการดําเนินการ
เก่ียวกับการใชงบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก  

  

 เน่ืองดวยขณะนี้เร่ิมปงบประมาณ  ๒๕๕๒ แลว คณะครุศาสตร ขอแจงเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
สําหรับขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและการดําเนินการเกี่ยวกับการใช
งบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก ดังน้ี 
 ๑.   การเบิกคารักษาพยาบาลและคาเลาเรียนบุตรสําหรับขาราชการที่เปล่ียนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
 ตามที่ขาราชการที่เปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
และมีสถานภาพเปนขาราชการบํานาญและเปนผูไดรับบํานาญแลวน้ัน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลและ
คาเลาเรียนบุตร ได(กรณีไมไดทําเร่ืองจายตรง) ต้ังแตวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป โดยสามารถ
ขอรับแบบฟอรมและยื่นเอกสารไดที่สวนการคลัง อาคารจามจุรี ๕ชั้น ๓ 
 ๒. การดําเนินการเกี่ยวกับการใชงบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยแหลงทุน
ภายนอก 
 ตามที่ไดมีการใชระบบ CU-ERP ในการดําเนินงานดานงบประมาณ การเงินและพัสดุ ทําใหการ
ดําเนินการในการใชงบประมาณสําหรับโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก ตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนจึงจะสามารถใชงบประมาณในระบบได ดังน้ันจึงขอแจงข้ันตอนการดําเนินงานมา
เพ่ือทราบดังน้ี 
 ๒.๑   กรณโีครงการบริการวิชาการ 
  เมื่อหนวยงาน/บุคคลไดรับการสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการแลว ตองดําเนินการดังน้ี 
                               ๑)    จัดทําโครงการเสนองานวิจัยฯและใหงานการเงินฯตรวจสอบงบประมาณเพื่อ 
เปนไปตามระเบียบฯ กอนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 
                              ๒)   สํานักงานวิจัยฯ เสนอโครงการเขาที่ประชุมคณบดี ซ่ึงจะมีการประชุมทุกวันพุธ
ของสัปดาห 

๓) เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ งานแผนฯจะนํางบประมาณโครงการขึ้นระบบ CU-ERP 
โครงการจึงจะสามารถยืมเงินรองจายได  ในวงเงินไมเกินรายรับที่ได 

๔) หนวยงานดําเนินการยืมเงินรองจายไปดําเนินการได โดยจะตองดําเนินการจัดซ้ือ/จัด 
๕) จางตามระเบียบพัสดุกอนไปดําเนินการซื้อหรือจาง หากเปนการจายคาตอบแทนไม 



 ๘

 

ตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง แตจะตองหักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 10 สําหรับผูที่มีรายไดประจํา 20,000  บาท 
ข้ึนไป และนําสงภาษีที่งานการเงินของคณะ 

๖) หากโครงการดังกลาวไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ของแต 
ละป งานแผนฯจะยกงบประมาณที่เหลือของโครงการขึ้นระบบ CU-ERP ในปตอไป เพ่ือใหสามารถใช
งบประมาณตอไปได 

๗)  เมื่อเสร็จส้ินโครงการแลว หัวหนาโครงการตองจดัทําสรุปงบรายได รายจายของ 
โครงการเสนองานวิจัยฯเพ่ือแจงคณะกรรมการบริหารคณะทราบตอไป 

๒.๒  กรณีโครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก  
 เมื่อหนวยงาน/บุคคล ไดรับการสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการโครงการวิจัยแหลง

ทุนภายนอกแลว  ตองดําเนินการดังน้ี 
๑)  จัดทําประกาศจุฬาฯ เรื่องบริหารการเงินและโครงการวิจัยเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร 

คณะ ซ่ึงมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ ๑ และ ๓ ของเดือน โดยสามารถติดตอรายละเอียดใน
การดําเนินงานไดที่สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ 

๒) สํานักงานวิจัยฯเสนออธิการบดีลงนามในประกาศฯ 
๓) เมื่ออธิการบดีลงนามประกาศแลวงานแผนฯ นํางบประมาณโครงการขึ้นระบบ CU-ERP 

โครงการจึงจะสามารถยืมเงินรองจายได 
๔) หนวยงานดําเนินการยืมเงินรองจายไดครั้งละไมเกิน 500,000 บาทโดยไมตองดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง ยกเวนกรณีครุภัณฑ เมื่อตองการยืมเงินรองจายกรณีจายเปนคาตอบแทนจะตองหักภาษี ณ ที่
จายรอยละ ๑๐  สําหรับผูที่มีรายไดประจําเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และนําสงภาษีท่ีงานการเงินฯ 
ของคณะ 

๕) หากโครงการดังกลาวไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในเดอืนกันยายน ของแตละป งาน
แผนฯจะยกงบประมาณที่เหลือของโครงการขึ้นระบบ CU-ERP ในปตอไป เพ่ือใหสามารถใช
งบประมาณตอไปได 

๖) เมื่อเสร็จส้ินโครงการแลว  หัวหนาโครงการตองจัดทํารายงานการรับเงิน-จายเงิน              
ของโครงการเสนองานวิจัยฯเพ่ือแจง คณะกรรมการบริหารคณะทราบตอไป 
        
   รวมทําบุญทอดผาปาการศึกษา  สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 

สามารถโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร 
ช่ือบัญชี ทอดผาปาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬา ฯ เลขที่บัญชี ๑๕๒ – ๔ – ๖๓๒๘๙ – ๘ 

และสําเนาใบนําฝากไปที่ FAX ๐๒ – ๒๑๕ – ๓๕๕๘ ,๐๒ – ๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
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