
 
 
 
 
 
 
 

   ระบบ  CUERP   CU-HR  EDMS    คืออะไร 
 เลขานุการคณะครุศาสตร  กลาววา  ปจจุบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ไดนําระบบ
อิเล็กทรอนิกส ไดแก CUERP CUHR  และ EDMS มาใชกับงานหลายดาน  ประกอบดวย ดาน
งบประมาณ  การเงินบัญชี     พัสดุ   บุคคล   และสารบรรณ    มีผลทําใหงานดังกลาวมีความถูกตอง 
รวดเร็ว  และประหยัดทรัพยากร   ซึ่งคณะครุศาสตรก็ไดนําระบบดังกลาวมาใชในงานตาง ๆ  ของคณะครุ
ศาสตรตามที่ประชาคมครุศาสตรไดทราบกันอยูบางแลว  โดยเฉพาะ  ระบบ EDMS   (ระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส)   ซึ่งประกอบดวยระบบยอยคือ  ระบบ  Employee  Self   Service  (ESS)  
ระบบบริหารทุนวิจัย (RD)  และระบบงานสารบรรณ  (Dts)   ทั้งนี้ คณะครุศาสตรไดรับใหเปน
ตนแบบระบบงานสารบรรณ   และเพ่ือใหเกิดความเขาใจระบบดังกลาวรวมกัน    จึงสรุปสาระสําคัญ
ใหทราบดังนี้   
 ระบบ CUERP   (CU  Enterprise   Resource  Planning)   
เปนระบบที่ใชทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลกระทบคือจะตองมีการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานและการ
ปฏิบัติงานดานงบประมาณ  พัสดุ   การเงินและบัญชี   ซึ่งเจาหนาที่ภาควิชา/หนวยงานมีสวนสําคัญตอ
การใชงานในระบบดังกลาว   เพราะเปนจุดเชื่อมระหวางหนวยงานกลางกับผูใชบริการ  (คณาจารย   
และบุคลากร)    ซึ่งส่ิงสําคัญของระบบนี้คือตองมีการวางแผนในการทํางาน  โดยจะดําเนินการจัดซื้อจัด
จางหรือเบิกจายเงินยอนหลังเชนที่เคยปฏิบัติไมได  
 นอกจากนั้นกิจกรรมใดที่ไมไดตั้งงบประมาณไวก็จะไมสามารถดําเนินการในระบบได   การจาย
คาตอบแทนบุคลากรของคณะครุศาสตรภายใตกิจกรรมทุกกิจกรรมจะจายโดยโอนเขาบัญชีธนาคาร    
อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ การใชงบประมาณโครงการวิจัยแหลงทุนภายนอกและโครงการบริการ
วิชาการจะใชงบประมาณไดเมื่อโครงการดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิการบดี   กรณีโครงการวิจัยแหลง
ทุนภายนอก (อธิการบดีลงนามในประกาศ)  และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดีกรณีโครงการบริการ
วิชาการ 
 

ฉบับที่  ๔๐   ประจําสัปดาหที่   ๕   วันจันทรที่   ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 



 ๒

 จากการนําระบบดังกลาวมาใช ตองยอมรับวาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไปจาก
เดิมมาก   ดังนั้น   ในชวงแรกของการปฏิบัติงานอาจเกิดความลาชาและไมสะดวกในการใหบริการ 
เนื่องจากระบบนี้เปนระบบที่ซับซอน          ประกอบกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบอยูในระหวางการเรียนรู
การปฏิบัติงานจริง  จึงตองขออภัยลวงหนาดวย   ทั้งนี้หากหนวยงานใดมีปญหาในการปฏิบัติงานไมวา
จะดานการเงิน   ดานพัสดุ     ดานงบประมาณ  หรือดานบุคคล  โปรดติดตอหนวยงานที่เก่ียวของได
โดยตรง เพื่อเจาหนาที่จะไดใหคําแนะนําที่ถูกตองกอนการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ  เพื่อไมเปนปญหาใน
การปฏิบัติงานภายหลัง 
 ระบบ CU-HR    (CU Human  Resource  Management)   คือโครงการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบบริหารงานบุคคล  ซึ่งกระบวนการทํางานหลักคือ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  ทําหนาที่ดูแลใน
เรื่องการจายเงินเดือน ขาราชการ  ลูกจาง  พนักงาน  ซึ่งจะจายตรงโดยโอนเขาบัญชี  โดยขอมูลทั้งหมด
จะถูกสงไปยังมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะดูแลในเรื่องของการจายเงินเดือน  ทั้งนี้หากบุคลากร
ทานใดหยุดงานขอใหปฏิบัติตามระเบียบโดยการโทรแจงผูบังคับบัญชาทราบ และเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน
ใหสงใบลาทันที สําหรับหัวหนาหนวยงานหากมีบุคลากรในหนวยงานไมมาปฏิบัติงานติดตอกันหลายวัน
โดยไมทราบสาเหตุใหรีบแจงหนวยบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อระงับการจายเงินเดือนไวกอน  เนื่องจาก
จะมีการ update ขอมูลเก่ียวกับการลา  การเขาและออกจากงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อสงขอมูลให
มหาวิทยาลัย run payroll จายเงินเดือน   
 สําหรับระบบ  CU – HR  มี  ๒  ระยะ   
 ระยะที่  ๑  เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม   ๒๕๕๐  ประกอบดวย  ระบบจัดการโครงสรางองคกร  ระบบ
การจัดขอมูลบุคลากร   ระบบการจัดการคาใชจายบุคลากร  และระบบการบันทึกการลา 
 ระยะที่ ๒    เริ่มวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  ประกอบดวย  ระบบการจัดการคาตอบแทน  
ระบบการพัฒนาบุคลากร  ระบบฝกอบรมและสัมมนา   ระบบการจัดการประสิทธิภาพ   ระบบการสรรหา  
ระบบการจัดการสวัสดิการ  ระบบการจัดการดานเวลาและการลา  
 ทั้งนี้   ตั้งแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๐   ขอใหคณาจารยและเจาหนาท่ีรับใบแจงยอดเงินเดือน
ไดที่หนวยบริหารทรพัยากรมนุษย   สํานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร    
 ระบบ EDMS    (Electronic   Data  Management  System)   คือโครงการระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอกนิกส    เปนโครงการปรับปรุงการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีความรวดเร็ว  ลดขั้นตอน  เอกสารไมสูญหาย  ลดการใชกระดาษและการให
เจาหนาที่เดินหนังสือที่  ซึ่งคณะครุศาสตรเริ่มใชระบบงานสารบรรณและ   ระบบบริหารทุนวิจัย  ในวันที่  
๑  ตุลาคม   ๒๕๕๐  สวนระบบ Employee  Self  Service  (ESS)   จะเริ่มใชประมาณเดือนมีนาคม   
๒๕๕๑  โดยหากเริ่มใชบุคลากรทุกคนสามารถดูและแกไขขอมูลดานบุคคลของตนเองไดในสวนทั่วไป
ของ    สําหรับระบบงานสารบรรณจะทําการรับ – สงเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาน   ขณะนี้
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เจาหนาที่ไดลงโปรแกรมใหกับภาควิชาและหนวยงานหลักที่ใชในเบื้องตนกอน  ซึ่งสามารถใชงานไดเลย   
และจะทยอยลงโปรแกรมใหกับประธานสาขาวิชาและเจาหนาที่สาขาวิชาตอไป  สําหรับหนวยใดที่
จําเปนตองใชและยังไมไดลงโปรแกรมขอใหแจงวันเวลานัดหมายดวยเพื่อเจาหนาที่จะไดดําเนินการ
ติดตั้ง  ทั้งนี้   ในการติดตั้งโปรแกรมจําเปนตองมี  Password ของผูใช  ดังนั้นผูใชจึงจําเปนตองอยู
ในขณะลงโปรแกรมเพ่ือเปลี่ยน  Password  ของตนเองดวย  ทั้งนี้  จะมีการอบรมการใชงานใหแก
หัวหนาภาควิชา   ประธานสาขาวิชา และเจาหนาที่อีกครั้งหนึ่ง   ซึ่งจะนัดหมายภายหลัง 
 
  
 

 ประชุมคณาจารยทีป่ฏิบัติงานประจาํภาควิชา 
คณะครุศาสตร จะจัดประชุมคณาจารยประจําภาควิชา  ในวันพุธที่ ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐

เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๔๐๑  ช้ัน ๔   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  โดยมีกําหนดการ
ดังนี้ 
 เวลา   ๑๑.๓๐  น.   รับประทานอาหารกลางวัน  
 เวลา   ๑๒.๐๐  น. ระเบียบวาระการประชุม 
    -   การเปล่ียนแปลงที่สําคญั 
    -   ความคืบหนาโครงการสรางอาคารใหมทดแทนอาคาร  ๒ 

-    การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการบริหารงานบุคคล 
     งบประมาณ  การเงนิ และพัสดุ  ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
-   เรื่องอืน่ ๆ  (ถามี)  

 
 

 กฐินสามัคคี 
 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสมาคมครุศาสตรสัมพันธ    สมาคมผูปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ   และสมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ   จัดทอดกฐินสามัคคีในกฐินกาล  ป 
๒๕๕๐   โดยจะจัดทอดกฐิน  ณ   สํานักสงฆหวาโทน  ตําบลคลองวาฬ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ    
ในวันเสารท่ี ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   

ขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีเพ่ือรวบรวมปจจัยในการสรางวิหารและ
พระอุโบสถสํานักสงฆหวาโทน   อีกทั้งชวยสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนบานหวากอมิตรภาพที่   ๗๒  
ทั้งนี้   คณะครุศาสตรไดจัดสงซองทําบุญไปที่ภาควิชา/หนวยงานแลว  
 
 

กิจกรรมดานบริหาร 
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กําหนดการ 
 
วันเสารท่ี ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกเดินทางจากคณะครศุาสตร 
เวลา ๑๐.๐๐ น.  เชิญองคกฐินไปประดิษฐานที่สํานักสงฆหวาโทน ตําบลคลองวาฬ  

อําเภอเมือง   จังหวัดประจวบครีีขันธ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  รวมรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระสงฆเจรญิพระพุทธมนต 
               พิธีถวายผากฐิน 

- คณบดีคณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชิญผาไตรกฐิน 
และกลาวคําถวายผากฐิน 

- คณาจารย   คณะกรรมการ   บุคลากร  และแขกผูมีเกียรต ิ
ถวายเครื่องบริวารกฐิน พัดรอง ผาไตรและถวายเครื่องไทยธรรม 

        พระสงฆ อนุโมทนา 
  -     พระสงฆประกอบพิธีกฐินกรรม 

เวลา ๑๔.๐๐ น.   ออกเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ตาง ๆ อาทิ  
  -     ชมอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา  ณ  หวากอ 
  -     ชมประวตัศิาสตรสงครามโลกครัง้ที่ ๒ 

เวลา ๑๗.๐๐  น.  เขาที่พักอาวมะนาว 
เวลา ๑๘.๐๐  น.  รับประทานอาหารเย็น 
    พักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตยท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
เวลา ๐๗.๓๐  น.  รับประทานอาหารเชา 
เวลา ๐๘.๓๐  น.  ออกเดินทางไปสวนที่แคบทีสุ่ดของประเทศไทย   ชมตลาดชายแดน 
    พมาที่ดานสิงขร เลือกซื้อกลวยไมปา  ผลิตภัณฑไม  พลอย    

หินนําโชค ฯลฯ 
เวลา      ๑๐.๐๐  น.  ทัศนศึกษาเขาธงชัย ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธกิตตสิิริชัย  

ซึ่งชาวบางสะพานสรางขึ้นเพื่อนอมเกลาถวายสมเด็จพระนางเจา 
สิริกิติ์  ฯ  พระบรมราชินนีาถฯ    ตําหนักกรมหลวงชุมพร 
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เขตอุดมศักดิ์   และพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ   หรือ 
พระมหาเจดียเกายอด ซึ่งชาวบานกรูดรวมใจสราง 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงครองสริิราชสมบัตคิรบ ๕๐ ป 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๔.๐๐ น.  ทัศนศึกษาวัดหวยมงคลที่ประดิษฐานหลวงปูทวดองคใหญที่สุด 

ในโลก 
เวลา ๑๘.๐๐ น.  เดนิทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ 
 

 โครงการพัฒนาฯบุคลากรสายสนับสนุน 
 หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  งานบริหารทั่วไป ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริการสูความ
เปนเลิศ   ครั้งที่   ๖     เร่ืองการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส   
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ณ  หอง  ๑๐๖  คณะครุศาสตร   และที่สวัสดิการ
กองทัพอากาศ   อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
 
             

 
 หองสมุดวิลเล่ียม วอรเรน 

 มูลนิธิเจมส เอช ดับเบิลยู ทอมปสัน   ถนนพระราม  ๑    ตรงขามสนามกีฬาแหงชาติ ขอแนะนํา
หองสมุดวิลเล่ียม  วอรเรน ซึ่งเปนหองสมุดที่เพ่ิงเปดใหบริการ เพื่อเปนการขยายวงความรู   ทั้งนี้
หองสมุดดังกลาวยินดีใหบริการตอบคําถามและชวยคนควาแกอาจารย  นักวิจัย  และนักศึกษา โดยเปด
ทําการตั้งแตวันอังคาร – วันเสาร เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๗.๐๐ น.  หยุดทําการวันอาทิตย วันเสาร และ
วันหยุดนักขัตฤกษ 
 รายละเอียดติดตามไดที่ www.thejimthompsonartcenter.org  หรือโทร. ๐๒ – ๖๑๒๖๗๔๑   
  
 
 

 ช้ี  “โลกรอน”  สงผลคนเปนโรคตอกระจก  
นายแพทยสงวน   นิตยารัมภพงศ  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

กลาววาหลังจากที่ไดมีการดําเนินโครงการผาตัดตาตอกระจก ๘๐,๐๐๐ ราย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา โดยเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 

เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 

นานาขาว  
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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 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 

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

๒๕๔๙ - ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐  นั้น   จนถึงขณะนี้มีผูปวยเขารวมโครงการ  ๕๐,๙๑๙  ราย   มี  ๗๓  
โรงพยาบาลเขารวมโครงการ  ทําใหจํานวนผูปวยที่รอคิวผาตัดลดนอยลง และคิวผาตัดส้ันลง   เพราะมี 
การกระจายและเกลี่ยคิวไปทั่วประเทศ ทําใหผูปวยตาตอกระจกเขาถึงบริการที่ดีข้ึน  ซึ่งแตละปประเทศ
ไทยมีผูสูงอายุกวา  ๖๐,๐๐๐  ราย  ที่มีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคตาตอกระจก    ซึ่งจําเปนตองไดรับ
การเปล่ียนเลนสตา โดยขณะนี้มีผูปวยสะสมกวา  ๑๐๐,๐๐๐  คน   

เลขาธิการ สปสช. กลาววา ปญหาโลกรอน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีภาวะเสี่ยงตอการ
เปนโรคตอกระจกมากขึ้น นักวิทยาศาสตรระบุวา โดยปกติความรอนจากแสงแดดจะถูกชั้นบรรยากาศ
โอโซนดักไว ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลตผานเขามาไดนอย    แตเมื่อเกิดภาวะโลกรอนแสงแดดที่สองลงมา 
หากสายตาไดรับแสงแดดมากเกินไปจะสงผลใหเกิดโรคตาตอกระจก บางรายอาจถึงขั้นตาบอดได ซึ่ง
ขณะนี้พบวามีประชาชนเขารับการรักษาโรคตาตอกระจกมากขึ้น เพราะภาวะโลกรอนมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษย   

“ขณะนี้มีหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศสนใจเขารวมโครงการ บางโรงพยาบาลไมมีจักษุแพทย 
แตก็ใชวิธีใหจักษุแพทยของโรงพยาบาลจังหวัดยกทีมกันลงมาทําการผาตัดใหคนไขที่โรงพยาบาลชุมชน 
ซึ่งมีผูปวยที่ยังเขาไมถึงบริการและรอคิวนานมาก แตเมื่อเขารวมกับโครงการนี้ผูปวยไมจําเปนตองรอคิว 
สามารถไปผาตัดที่โรงพยาบาลใกลเคียงและไมจําเปนตองเปนโรงพยาบาลตามสิทธิก็ได” เลขาธิการ 
สปสช.กลาวและวา ผูปวยตาตอกระจกสามารถลงทะเบียนไดที่โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ และ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สายดวน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ โดยในปนี้ สปสช.ไดตั้งงบประมาณ
สําหรับโครงการนี้ไว  ๕๖๐  ลานบาท    

จากคอลัมนขาวการศึกษา     หนังสือพิมพไทยรัฐ   
ฉบับวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


