


 
 

กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเงนิเดือนประจําปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยใช้ระบบ  CU-HR ประจําปี 2558 
ณ ห้องประชมุศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

----------------------------- 
รุ่นที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  ช้ีแจงนโยบายการปรับเงินเดือนประจําปี 2558 ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เวลา 09.30 – 10.20 น.  วิธีการปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR 
เวลา 10.20 – 10.35 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.35 – 12.00 น. วิธีการปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. Work  Shop การปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR 
เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45 – 16.00 น.  Work  Shop การปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR (ต่อ) 
 

********************** 
 

รุ่นที่ 2 : วันศกุร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  ช้ีแจงนโยบายการปรับเงินเดือนประจําปี 2558 ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เวลา 09.30 – 10.20 น.  วิธีการปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR 
เวลา 10.20 – 10.35 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.35 – 12.00 น. วิธีการปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. Work  Shop การปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR 
เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45 – 16.00 น.  Work  Shop การปรับขึ้นเงินเดือนในระบบ CUERP : HR (ต่อ) 
 

********************** 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



รายชื่อสว่นงาน/หน่วยงาน 
 

รุ่นที ่1 
วันพฤหสับดีที ่23 กรกฎาคม 2558 

รุ่นที ่2 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 

1. คณะครุศาสตร์ 1. บัณฑิตวิทยาลัย 
2. คณะจิตวิทยา 2. สถาบันการขนส่ง 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 
4. คณะนิติศาสตร์ 4. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 
5. คณะนิเทศศาสตร ์ 5. สถาบันไทยศึกษา 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 6. สถาบันวิจัยพลังงาน 
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 7. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
8. คณะแพทยศาสตร ์ 8. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 9. สถาบันวิจัยสังคม 
10. คณะรัฐศาสตร์ 10. สถาบันเอเชียศึกษา 
11. คณะวิทยาศาสตร์ 11. สํานักงานวิทยทรัพยากร 
12. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 12. สํานักงานการทะเบียน 
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14. สํานักตรวจสอบ 
15. คณะเศรษฐศาสตร ์ 15. สํานักบริหารวิชาการ 
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16. สํานักบริหารวิจัย 
17. คณะสหเวชศาสตร์ 17. สํานักบริหารกิจการนิสิต 
18. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 18. สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม 
19. คณะอักษรศาสตร ์ 19. สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ 
20. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 20. สํานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
21. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 21. สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
22. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 22. สํานักบริหารระบบกายภาพ 
23. สถาบันภาษา 23. สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
24. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 24. ศูนย์บรหิารกลาง 
 25. ศูนย์กฎหมายและนิติการ 
 26. ศูนย์สื่อสารองค์กร 
 27. ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 28. ศูนย์บรหิารความเสี่ยง 
 29. ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ 
 30. ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน 
 31. ศูนย์การศกึษาทั่วไป 
 32. ศูนย์จุฬาฯ – ชนบท 



รุ่นที ่1 
วันพฤหสับดีที ่23 กรกฎาคม 2558 

รุ่นที ่2 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 

 33. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู ้
 34. ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ 
 35. สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาฯ 
 36. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 
 37. ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาฯ 
 38. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ 
 39. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ 

 
หมายเหตุ  : ส่วนงานละไม่เกิน 2 ท่าน 

      กรณีส่วนงานใดมาเกินกว่าที่กําหนดไว้  ขอสงวนสิทธ์ิที่น่ังให้ส่วนงานอ่ืนๆ ก่อน 
      เน่ืองจาก ห้องอบรมมีทีน่ั่งรองรับได้เพียง 50 ท่านเทา่น้ัน 


