
 
 
 
 
 
 
 

   รองคณบดีดานแผน ฯ  เชื่อประชาคมครุศาสตรพรอมรับมือระบบ CUERP    
          CUHR  และ  EDMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ หองศูนยสารนิเทศ   รองคณบดีดานแผน  
งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธ์ิทอง)  เชิญเจาหนาที่สายสนับสนุนรวมรับฟง
การเปลี่ยนแปลงการทํางาน   โดยนําระบบ   CUERP    CUHR  และ  EDMS  มาใชในการทํางาน   ไดแก 
งานการเงินและบัญชี     งานพัสดุ   งานงบประมาณ   งานบุคคล    และงานสารบรรณ   ทั้งน้ีในชวงแรกของ
การนําระบบดังกลาวมาใช อาจจะทําใหหลายหนวยงานประสบปญหาในการทํางานบาง   แตเมื่อไดเรียนรูและ
ลงมือปฏิบัติก็จะทําใหการทํางานมีความคลองตัวมากขึ้น  ในอนาคตหากทุกคนมีความเขาใจในระบบและ
สามารถปฏิบัติไดก็จะทําใหลดภาระขั้นตอนการทํางาน  ทําใหเกิดผลการทํางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด  รวมทั้งยังเปนการลดปญหาดานเอกสาร   ทั้งนี้ รองคณบดีดานแผน ฯ  เชื่อวาประชาคมครุศาสตร
สามารถที่จะทํางานกับระบบดังกลาวไดภายใน ๓  เดือน    
 จากนั้นเลขานุการคณะ   (นางรัตติกร  เอกษมานนท)    หัวหนางานการเงินและบัญชี (นางสุดา  
ประทีปสุวรรณ)  หัวหนางานแผนและงบประมาณ  (นางสาวคงคารัตน  กิจจานนท)  และหัวหนาหนวยพัสดุ  
(นางอัญชลี   ภูผาเรือง)   ไดชี้แจงเกี่ยวกับการนําระบบ CUERP   CUHR  และ  EDMS  มาใชกับหนวยงาน   
 
 
 
 

ฉบับที่  ๓๙   ประจําสัปดาหที่  ๔   วันจันทรที่   ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 



 ๒

 
 

 อาจารยไดรับเล่ือนตําแหนงทางวิชาการ 
 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารยอรรถพล  อนันตวรสกุล   ที่ไดรับแตงตัง้ให
ดํารง  ผูชวยศาสตราจารย  ต้ังแตวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๙ 
   

 รักษาราชการแทนคณบดี 
 ดวย คณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดรับเชญิจากสภาคณบดี
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย เดินทางไปเขารวมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทย   ในวันท่ี ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ณ หองดุสิตา อาคารภูพานเพลซ  ช้ัน  ๒  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร    และเดินทางไปศึกษาดูงานการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม  ณ ประเทศเวียดนาม  ในวันท่ี ๖ – ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
 ดังนั้น   ในชวงเวลาดังกลาวรองคณบดีดานแผน   งบประมาณ  และการบริหาร   (รองศาสตราจารย ดร.
สุกรี  รอดโพธ์ิทอง)   เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร  
 

 แตงต้ังประธานสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.อัมพร  มาคนอง   ได รับแตงตั้งจากคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหเปนประธานสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา   สืบตอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  ชิดมงคล  ที่ครบวาระ   ทั้งน้ีตั้งแตวันท่ี  ๑   
ตุลาคม   ๒๕๕๐  โดยมีวาระ ๒ ป 
 

  ประกาศ/คําส่ัง 
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสปัดาหท่ีผานมา ดังน้ี 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเครือขายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการเรียนรู เรื่อง ลูกเสือเพื่อส่ิงแวดลอมและคูมือปฏิบัติ

กิจกรรมในคายลูกเสืออุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิริธร 
๓. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเครือขายคลังสมองดานการศึกษาคณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   
๔. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินของศูนยบริการวิชาการจิรายุ – พูนทรัพย จงัหวัดระยอง 

(เพิ่มเติม) 
๕. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการการศึกษาสําหรับเด็ก 

ที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
                          (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๓

 รวมอวยพรวนัเกิด ๙๗ ป ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยธุยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐       ณ บานสุขุมวิท ๑๐๑/๑     คณบดี (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์   
ศิริบรรณพิทักษ)    รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)       
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  (อาจารยวิวัฒนชัย  สุขทัพภ)  ผูชวยคณบดีดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  รุโจปการ)  เลขานุการคณะ  (นางรัตติกร   เอกษมานนท)   
และคณาจารยคณะครุศาสตร   รวมอวยพร   ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา   
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด 
 
 

 
 ความรวมมือทางวชิาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หองคณบดี  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.
พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)    
รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)   หัวหนาภาควิชาหลักสูตร 

กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ



 ๔

การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พิมพันธ   เดชะคุปต)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปองสิน  วิเศษศิริ  และอาจารย ดร.จินตวีร  ม่ันสกุล   ใหการตอนรับ Dr.Jon E. Travis,  Assistant  Dean  of  
Graduate  Studies  และ   Professor of  Education   มหาวิทยาลัย  Texas  A& M  University  - 
Commerce     เพื่อปรึกษาหารือดานความรวมมือทางวิชาการ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๑๕   ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองคณบดี   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย  ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)    
รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)  และหัวหนาภาควิชา
หลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  (ผูชวยศาสตราจารย   ดร.พมิพันธ   เดชะคุปต)  ใหการตอนรับ 
Dr. Alma  Flores – Agustin  คณบดีจาก Notre  Dame  of  Kidapawan  College  ประเทศ Philippines  
เพื่อปรึกษาหารือดานความรวมมือทางวิชาการ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 และในวันเดียวกัน เวลา    ๑๕.๓๐  น.   Dr.  Marietta   P.  Demelino    คณบดี   College   of 
Cooperatives,  Polytechnic  University   of   Philippines   และคณาจารยและนักศึกษาปริญญาเอก  รวม 
๒๘  ทาน   เขาเยี่ยมชมคณะครุศาสตรผานการติดตอของ SEAMEO     โดยมี คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร.
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   กลาวตอนรับ และบรรยายสรุปตอบขอซักถาม โดย รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการ
พิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)   
 
 



 ๕

 
 
             

 จัดต้ัง “วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข” 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกิจการของสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร
การแพทยและวิทยาลัยการสาธารณสุขแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เขาดวยกัน โดยใชชื่อวา    “วทิยาลัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข”  โดยมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เปนผูบริหารหนวยงาน   
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป   
 ดังนั้น ในโครงสรางองคกร และในระบบงานสารบรรณของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไมปรากฏ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยและวิทยาลัยการสาธารณสุขแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกตอไป   
 

 ฝกใหเปนนักเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาท 
 สถานบริการวิชาการมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  รวมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
Panda  Education (Thailand) จัดโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการหลักสูตร ฝกใหเปนนักเจรจาไกลเกล่ียขอ
พิพาท (How  to  be  a  better  Mediator)  ในวันที่ ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๐๐ น.  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร.  ๐๘๙ – ๖๓๓๐๕๘๒   
 
 
 
 

 มธ. พบ "๑๐ พฤติกรรมประหยัดไฟฟายอดนิยม"  
ระบุสาเหตุสําคัญที่ผูใชไฟ ไดรับสวนลดจากโครงการประหยัดไฟ กําไร ๒ ตอ เกิดจากความตั้งใจและ

พยายามท่ีจะประหยัดนายเมตตา บันเทิงสุข ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงผลการประเมินโครงการประหยัดไฟ กําไร ๒ ตอ ท่ีเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
มิถุนายน ๒๕๔๗ โดย สนพ. ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทํา
การสํารวจพฤติกรรมประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม ๓,๐๐๐ ตัวอยาง พบวา มีกลุม
ตัวอยางไดรับสวนลดจากโครงการฯ ถึง ๓๑% โดย ๗๘% ของกลุมตัวอยางที่ไดรับสวนลดคาไฟระบุวา สาเหตุ
สําคัญที่ทําใหไดรับสวนลด เกิดจากความตั้งใจและพยายามที่จะประหยัดไฟ นอกจากนี้ แรงจูงใจสําคัญที่ทําให
กลุมตัวอยางคิดประหยัดไฟในครัวเรือน คือ ๔๗% ระบุวาเพื่อลดคาใชจายในครัวเรือน ๓๐% ระบุวาตองการ
ชวยชาติประหยัดพลังงาน และ ๒๓% ระบุวาไดรับการกระตุนจากการประชาสัมพันธ ทําใหเกิดแรงจูงใจ    

นอกจากนี้ จากการสํารวจยังพบวิธีการประหยัดไฟฟาท่ีไดผลท่ีสุด และทําใหไดสวนลดใน
โครงการฯ ๑๐  วิธี ไดแก 

 

เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 

นานาขาว  



 ๖

 

 ๑.  ปดไฟที่ไมจําเปน และเปลี่ยนหลอดไฟเปนแบบตะเกียบ 
 ๒.  เปดแอรที่อุณหภูมิ ๒๕  องศา  เซลเซียส  
 ๓.  ใชพัดลมแทนแอร และลางแอรเปนประจําใชเคร่ืองใชไฟฟาที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร  ๕ 
  ๔.   ดูโทรทัศนรวมกัน และไมเปดท้ิงไวเม่ือไมมีคนดู  
 ๕.  ไมเลนเกมคอมพิวเตอรทั้งวัน 

๖.  ลดการใชนํ้าอุน 
๗.  ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทันทีเม่ือเลิกใชงาน 
๘.  รีดผาคร้ังละมากๆ และตากผาแทนการอบผา 
๙.  ใชกาซหุงตมแทนเตาไมโครเวฟ 

          ๑๐.  ปลูกตนไมชวยลดความรอน 
     "จากตัวเลขผลสํารวจพฤติกรรมของผูใชไฟฟา จะเห็นไดวาคนไทยสวนใหญเร่ิมเห็นความสําคัญ

ของการประหยัดไฟฟามากขึ้น ไมวาจะเปนผูที่ไดรับขาวจากการประชาสัมพันธโครงการ หรือตองการลดคา
ครองชีพของตนเองก็ตาม ซึ่งนับวาการรณรงคประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีประชาชนสวนหน่ึงท่ียัง
ไมไดเร่ิมประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเน่ือง ซึ่งทาง สนพ. จะเรงรณรงค เพื่อกระตุนใหประชาชนกลุม
ดังกลาวเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมและปฏิบัติใหติดเปนนิสัยตอไป”นายเมตตากลาว 

สําหรับผลการรณรงคโครงการประหยัดไฟ กําไร ๒ ตอ ๘ เดือน ตั้งแตเดือน มิ.ย. ๒๕๔๗  - ม.ค. 
๒๕๔๘  มีประชาชนไดรับสวนลดจากโครงการฯ ดังนี้ ครัวเรือนที่ประหยัดได ๔.๓ ลานครัวเรือน หนวยไฟฟาที่
ประหยัดได ๒,๓๖๐ ลานหนวย คิดเปนเงินที่ประหยัดได ๗,๓๓๘ ลานบาท 
 แลวพวกเราประชาคมครุศาสตร เร่ิมประหยัดพลังงานกันแลวหรือยัง? 
 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รวมกับ 
OMEP  THAILAND 

จัดการประชุมนานาชาติ 
เร่ือง   “Promoting   Learning  Potentiality  For  Young  Children” 

ระหวางวันท่ี  ๑๑  –  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
ณ    คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอเชิญคณาจารย  นิสิตและผูสนใจเขารวมประชุม ดังกลาว 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

โทร. ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๖๐๕ 
หรือดูรายละเอยีดไดที่  www.edu.chula.ac.th 

 


