
    ระบบ  CU-ERP กับงานพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

   ขอแสดงความยินด ี
ประชาคมครศุาสตร  ขอแสดงความยินดกัีบคณาจารยท่ีไดรับรางวัลดังนี ้
๑.  ศาสตราจารย ดร.สุวิมล    วองวาณิช     ไดรับการประกาศเกียรติคณุใหเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาต ิ 

สาขาการศึกษา  ประจําป ๒๕๕๐  จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ    
    โดยผูรับการประกาศเกยีรติคุณเปนนักวจิัยดีเดนแหงชาติ จะไดรับเงนิรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

พรอมทั้งเหรียญนักวจิัยดเีดนแหงชาติ และประกาศนียบตัรเชิดชูเกยีรตคิุณ   ทั้งนี้จะมพีิธีมอบรางวัล ในวนัที่  
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   

๒.  รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  ไดรับการประกาศเกียรติคณุจากสมาคมแนะแนว
แหงประเทศไทย ใหเปน ผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา   ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาดีเดน  ท่ี
สนับสนุนการบริหารงานและสงเสริมวิชาชีพจิตวิทยาแนะแนว  ประจําป ๒๕๕๐   และจะเขารับโลรางวัล จาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   ในวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ณ    โรงแรมจอมเทียนปาลมบชี  
พัทยา    จ.ชลบุรี 

 
   

 หัวหนาหนวยพัสดุ  (นางอัญชลี  ภูผาเรือง)  แจงวา การที่คณะครุศาสตร ไดนําระบบ CU – ERP  มา
ใชกับงานพัสดุในการดําเนนิงานจัดซื้อจดัจาง นัน้  เพือ่ใหคณาจารยและเจาหนาทีป่ฏิบัติงานไดถูกตองไมเกิด
ปญหาเรื่องถูกตีกลับ  จึงขอสรุปประเด็นสําคัญ และขอความรวมมือ ดังนี ้
สิ่งท่ีควรปรับใหปฏิบัตงิานงายขึ้นกับระบบ CU-ERP 
 ในการดาํเนินการจัดซื้อ/จางกับระบบ CU-ERP นั้นตองดําเนินการควบคูไปกับระเบียบฯวาดวยการ
พัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย ดังนั้นจึงตองมกีารขออนุมัติการจัดซื้อ/จาง และตองไดรับการอนุมัติกอน แลวจึง
ดําเนินการได  ในการปฏิบัตงิานจึงควรมีการวางแผนการจัดซื้อ/จางกอน  ซ่ึงในการวางแผนจัดซื้อ/จาง จะม ี๒ 
ลักษณะดวยกนั คือ 

๑. วางแผนเพื่อซ้ือวัสดุเขาคลัง ซ่ึงตองทําการประมาณการใชวัสดุ 2-3 เดือนลวงหนา ใน 
ระบบ CU-ERP นี้การซื้อของเขาคลังจะจัดซื้อตามเงินทุน ประเภทธุรกิจ ศูนยตนทนุ  และเขตตามหนาที่ 
ของหนวยงานนั้นๆ      ซ่ึงรวมถึงการจัดเกบ็วัสดุจะแยกเก็บเปนหนวยงานดวย 

ฉบับที่  ๔๔   ประจําสัปดาหที่  ๔     วันจันทรที่   ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 

                                              ขอแสดงความยินดี 



 ๒

๒.  การวางแผนประมาณการลวงหนาในการจดัซื้อ/จางที่เปนคาใชจายประจํา และคาใชจาย 
อ่ืนๆ เชน คาถายเอกสาร ดอกไม พวงหรีด เปนตน 
 เนื่องจากระบบ CU-ERP ไมสามารถทําการจัดซื้อ/จางยอนหลังได เพราะระบบฯ จะใชวันที่ปจจบุัน
เสมอ ดังนั้นจงึตองทําใบเสนอซื้อ/จางมากอน (สามารถโหลดไดที่เวบ็ไซดคณะฯ) สงใหหนวยพัสดุจัดทําใบ
ขอซื้อ/จาง (PR) เพื่อขออนุมัติการจัดซื้อ/จางนั้นกอนซึ่งหมายถึงการกันวงเงินตามงบประมาณดวย แลวหนวย
พัสดุดําเนนิการตามขั้นตอนตอไป 
สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ 

๑.  การจัดซื้อ/จาง ในระบบ CU-ERP หนวยงานตองสามารถระบุรหัสเงินทุน ประเภทธุรกิจ ศูนย 
ตนทุน   และเขตตามหนาที่   รวมถึง  รหัสรายการขอซื้อ/จาง ใหชัดเจนและสอดคลอง เนื่องจากจะทําให
หนวยพัสดุสามารถหักงบประมาณไดถูกตองตามความตองการของหนวยงานและไมเกิดปญหาในระบบ
ดังกลาว    

๒. การซื้อวัสดุทีม่ีอายุการใชงานมากกวา 1 ป เชน โทรศัพท โทรสาร พร้ินเตอร กระติกน้าํรอน 
รถเข็นชนิดตางๆ เปนตน ซ่ึงราคาไมถึง 5,000 บาท เดิมใหตัดเปนคาใชจายไป แตระบบ CU-ERP ใหถือวา
เปนครุภัณฑมลูคาต่ํา   ซ่ึงตองทําการขอสรางขอมูลหลักสินทรัพยกับ DATA CENTER เพื่อนําขอมูลขึ้น
ระบบแลวจงึทําการจัดซื้อได 

๓. การจัดซื้อ/จางที่หนวยงานดําเนินการซื้อ/จางเอง กรณีเรงดวนหรือฉุกเฉนิ เมื่อไดรับใบเสร็จหรือ
ใบสงของลงวันที่ ณ ปจจุบนั ใหรีบจดัทําใบเสนอซื้อ/จาง สงมายังหนวยพัสดุในวนันั้นเลย กอนเวลา ๑๕.๐๐ 
น. เพื่อหนวยพัสดุขอเวลาดาํเนินงานใหทนักับเวลา 
ทั้งนี้ในระยะแรกอาจมีปญหาท่ีเกิดขึ้น  คือ 
             ๑.    ความลาชา ในการปฏิบัติงานในระบบ CU-ERP เปนระบบใหมที่ตองใชเวลาใน 
การศึกษาและเรียนรู กับการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากการอบรมเปนเพียงกรณศีึกษาไมซับซอนเหมือน
เหตุการณที่เกดิขึ้นจริง จึงทําใหการปฏิบัตงิานและการตัดสินใจเปนไปดวยความลาชา 
 ๒. ถาหนวยงานไมสามารถระบุรหัสเงินทุน ประเภทธุรกิจ ศูนยตนทุน เขตตามหนาที ่  และรหัส
รายการขอซื้อ/จาง ใหชัดเจนได หนวยพัสดุก็ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ/จางตามระบบฯได เพราะมีบาง
หนวยงาน/โครงการ ระบบฯยังไมสามารถรองรับตองใชเวลาในการดําเนินการ จึงทําใหหนวยพัสดไุม
สามารถดําเนินการจัดซื้อ/จางได และไมสามารถรับเรื่องไว แตถาหนวยพัสดุไดรับแจงจากหนวยวางแผนฯ ถึง
รหัสตางๆ ก็สามารถรับเรื่องไวไดและดําเนินการตอไป 
 ๓. หนวยพัสดไุดดําเนินการจัดซื้อ/จาง ตามขั้นตอนเสร็จเรียบรอยแลวตามความตองการหนวยงาน
นั้น แตหนวยงานตองการเปลี่ยนงบประมาณใหม  ซ่ึงหนวยพัสดุตองทําการยกเลิกเอกสารเกากอนตามลําดับ
ขั้นตอน แลวจึงสามารถดําเนินการใหใหมได จึงขอความรวมมือหนวยงานในการตัดสินใจใชงบประมาณให
ชัดเจน 
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 อยางไรก็ตาม หนวยพัสดุจะพยายามปรับปรุงใหดีขึ้น ยินดีรับฟงขอเสนอแนะและรับปรึกษาปญหา
กอนการจดัซื้อ/จางเพื่อชวยกันแกไข หากลาชาไปตองขออภัยมา ณ ทีน่ี้ดวย 
 
           กิจกรรมดานวิรัชกิจ 
 

  ตอนรับนกัวิชาการจากตางประเทศ 

                                
 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ คณะครุศาสตร   คณบดีคณะครุศาสตร  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  และ รองคณบดีดานวิรัชกิจ  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก 
โควินท)   ใหการตอนรับคณะนักวิชาการ จาก National  Chi  Nan  University , Taiwan  ซ่ึงเปนแขกรับเชิญ
ของสถาบันเอเชียศึกษา ประกอบดวย  Dr.Dian – Fu Chang , Dean, College of Humanities         Dr.Pei-Hsiu 
Chen , Director, Centre for Southeast Asian Studies   และ Dr.Ming – Lieh Wu , Director, Graduate  
Institute of  Education   โดยแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกับความกาวหนาในดานการเรียนการสอนและการ
ทํางานวิจยั 
 
             กิจกรรมดานวิชาการ 

   สัมมนาวชิาการเฉลิมพระเกียรติ 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและการบริหาร และสาขาวิชาบริหารการศึกษา  
คณะครุศาสตร  ขอเชิญเขารวมสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เร่ือง “บทเรียนท่ีไดรับและผลกระทบตอการ
จัดการศึกษาในปจจุบันจากการปฏิรูปการศึกษาในรัชสมยัรัชกาลท่ี ๕”  ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองศูนยสารนิเทศ  คณะครุศาสตร   โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานการศกึษา  ศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  สินลารัตน    และ อาจารยสวัสดิ์  จงกล  เปนวิทยากร 
 การสัมมนาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   
เนื่องในศุภวาระครบ ๑๐๐ ป  ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจทูลเกลา ฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   และเฉลิม
ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ตลอดจนครบวาระการกอต้ัง ๙๐ ป ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และครบรอบการกอต้ัง ๕๐ ปของคณะครุศาสตร ในโครงการชุดการสัมมนา (Seminar  Series)  
: พระอัจฉริยภาพทางการบริหารกับสังคมไทย 
 



 ๔

 

  โครงการมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  ขอเชิญรวมโครงการมิง่มงคลเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในวันศุกรท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอง 
๑๐๑   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง    ภายในงานประกอบดวยพิธีถวายภัตตาหารแดพระสงฆ            พระสงฆ  
๘๑  รูป เจริญพระพุทธมนต และถวายพระพรชัยมงคล     ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  “ตามรอยเบื้องยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  โดย พลตาํรวจเอก วศิษฐ  เดชกุญชร  
   
                                                           กิจกรรมดานบริหาร 

  อาจารยไดรับเลื่อนตําแหนงทางวชิาการ 
 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยคณะครุศาสตร  ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงทางวชิาการ ดังนี้  

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิราพร  อัจฉริยโกศล  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย   ตั้งแตวันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๔๙ 

๒.  อาจารย  ดร.พรทิพย   แขงขัน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย   ตั้งแตวนัที่ ๒๕  กนัยายน ๒๕๔๙ 

๓. อาจารย พัชริน  สงวนไพโรจน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย   ตั้งแตวนัที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 
 

  ผลการตรวจสุขภาพผูประกอบการรานอาหารในคณะครุศาสตร 
 ตามที่คณะครศุาสตร  รวมกับ ศูนยบริการสาธารณสุข ๕  จุฬาลงกรณ  ไดดําเนนิการตรวจสุขภาพ
ผูประกอบการรานอาหารในคณะครุศาสตร  เมื่อวนัที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครุ
ศาสตร  โดยมีการตรวจสุขภาพทั่วไป  ตรวจเลือด  เพาะเชื้ออุจจาระ  และนัดเอกซเรยปอด ในวันที่ ๑๑ , ๑๖ 
และ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐  โดยมีผูเขารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ๕๓ ราย  ผลเปนดงันี้ 
 -  พบน้ําตาลสงูเกินเกณฑ    ๓ ราย 
 -  ไขมันในเลอืดสูง    ๓๑ ราย 
 -  การทํางานของตับผิดปกต ิ     ๘   ราย 
 -  การทํางานของไตปกติทุกราย    
 -  เปนพาหะของไวรัสตับอักเสบบี    ๒ ราย 
 -  ผลเพาะเชื้ออุจจาระขึ้น Salmonella gr.B  ๒         ราย 
    Salmonella gr.E  ๑          ราย 
 -  มีผูเขารับการเอ็กซเรยปอด              ๔๑         ราย ผลปกติ 



 ๕

 

นานาขาว 

 ทั้งนี้ ศูนยบริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ ไดแจงผลการตรวจรักษา  และใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตัวเปนรายบุคคล   พรอมทั้งใหการรักษาและตดิตามผลในรายทีผ่ลอุจจาระพบเชื้อ   
 
     
 

  จุฬา ฯ เปดรับแบบแสดงความจํานงกูซ้ือท่ีอยูอาศัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดรับแบบแสดงความจํานงของขาราชการ   ลูกจางประจาํเงินงบประมาณ
แผนดิน   ลูกจางประจําเงนิผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  และพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจขอกูสวัสดิการ
เพื่อเคหะสงเคราะหของมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกสรางอาคาร /ทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมมาก /ซ้ือที่ดินพรอม
อาคารหรือหองชุด  /ไถถอนจํานองที่ดนิพรอมอาคารหรือหองชุด/ดัดแปลงหรือซอมแซมที่อยูอาศัยแหงแรก
ของตนเอง ระหวางวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐  ณ สายงานสวสัดิการ  สวน
บริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารทรพัยากรมนษุย    
 ผูสนใจติดตอขอรับแบบแสดงความจํานง และสอบถามรายละเอียดไดที่ สายงานสวสัดิการ   
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารทรัพยากรมนษุย   อาคารจามจุรี ๕  ช้ัน ๕ โทร. ๐๒ – ๒๑๘๐๑๖๓   
 
     แกไขขาว 
  

ตามที่ประชาคมครุศาสตร   ฉบับท่ี ๔๓   วันจันทรท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   ลงขาว   
ยอดเงินทอดกฐินสามัคคี    เมื่อวันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๐      ณ  สํานักสงฆหวาโทน ในตําบลคลองวาฬ 
อําเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ  เพื่อรวบรวมปจจยัในการสรางวิหารและพระอุโบสถสํานักสงฆหวาโทน 
อีกทั้งชวยสนบัสนุนการศึกษาของโรงเรียนบานหวากอมิตรภาพที่๗๒ เนื่องจากมีขอผิดพลาดในการพิมพ
จํานวนเงินในสวนของโรงเรียนบานหวากอ    ประชาคมครุศาสตร จึงขอแกไขยอดเงินทําบุญ ดังนี้  

                สํานกัสงฆหวาโทน        ร.ร.บานหวากอ 
ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการและสมาคม ฯ   (๑๑๑,๕๕๘.๒๕)        ๗๗,๑๙๒.๗๕                    ๓๔,๓๖๖.๐๐ 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ประถม             (๑๕๓,๐๗๑.๗๕)             ๙๐,๑๙๕.๐๐                     ๖๒,๘๗๖.๗๕ 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ มัธยม                 (๓๒,๗๕๒.๗๕)          ๑๔,๗๙๘.๗๕                    ๑๗,๙๕๔.๐๐ 
                                รวม    (๒๙๗,๓๘๒.๗๕)            ๑๘๒,๑๘๖.๐๐                 ๑๑๕,๑๙๖.๗๕                          
 
 ตองขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ท่ีนี้ดวย 
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“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

เรื่องนารู  :  การตูนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 
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เรื่องนารู  :  การตูนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 


