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คํานํา
 

 สภาจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยในการประชมุครัง้ที ่750 เมือ่วันที่ 

25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ไดมีมติเห็นชอบการปรับระบบการบริหารงาน

บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายดานบริหารงาน

บคุคลทีส่ภามหาวทิยาลัยในการประชมุครัง้ท่ี 744 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 

2555 ไดอนุมัติไวในเปาหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนา

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2555 - 2560 ทีก่าํหนดใหมกีารปรับปรุง

ระบบบริหารงานบุคคลที่มีกระบวนการสรรหาที่เอ้ือตอการไดคนดีและ

เกง มีระบบการมอบหมายงานที่ดี กําหนดคาตอบแทนตามคาของงาน

และเนนคางานมากกวาจํานวนคน สงเสรมิการพฒันาบคุลากรใหทาํงาน

ไดเต็มศักยภาพ มีเสนทางการเติบโตที่ชัดเจน มีการติดตามและ        

การประเมินผลที่เน นผลลัพธ เที่ยงตรง โปรงใสและเปนธรรม         

สรางคุณคาหลักที่เปนที่ยอมรับและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง

 การปรับระบบบริหารงานบุคคลครั้งน้ี นับเปนการปรับปรุง

ระบบทีด่าํเนนิการมาอยางตอเนือ่ง นบัตัง้แตการปฏริปูระบบบรหิารงาน

บุคคลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อแกปญหา     

ความดอยประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลสําหรับผูที่ไมไดเปน

ขาราชการ อันเปนจุดเริ่มตนของระบบพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี    

หลกัการสาํคญั คอื ระบบการวาจางเปนตามสญัญาจางทีม่กีาํหนดเวลา 

กรอบอัตรากําลังกําหนดตามเหตุผลความจําเปน มีการประเมินเพื่อ     

ตอสัญญา มีบัญชีคาจางบัญชีเดียวแตมีความยืดหยุนสูงตามคุณวุฒิ 

ประสบการณและความขาดแคลนของวิชาชีพ ปรับเงินเพิ่มตามภาวะ

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร



คาครองชีพในชวงสัญญา จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ เชน 

การประกันสังคม วันลาและกองทุนเงินสะสม โดยสภามหาวิทยาลัย     

ในการประชมุครัง้ท่ี 566 เมือ่ 26 กนัยายน 2539 ไดอนุมัตใิหใชระบบน้ี

สาํหรบัลกูจางเงนินอกงบประมาณแผนดนิทีจ่ะรบัใหมและลกูจางชัว่คราว

ในสวนกลางตั้งแต 1 เมษายน 2540 และในหนวยงานอ่ืนตั้งแต           

1 เมษายน 2541 สวนลูกจางประจํานั้นใหเขาสูระบบใหมโดยสมัครใจ 

พรอมออกระเบยีบวาดวยการบรหิารบคุคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2539 

ตอมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายปรับกําลังคนภาครัฐดวยการมีมาตรการยุบ

เลิกอัตราวางทั้งหมดเมื่อ 28 เมษายน 2542 และยุบเลิกอัตราเกษียณ

ในอนาคตโดยชดเชยอัตรากําลังที่ยุบเลิกดวยการจัดสรรเงินอุดหนุน      

คาใชจายบุคลากร สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 599 เมื่อวันที่ 

26 สิงหาคม 2542 จึงมีมติใหใชระบบพนักงานมหาวิทยาลัยน้ีกับการ    

วาจางบุคลากรใหมทั้งหมด

 ในชวงป 2544 - 2546 ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยมีการปรับ

ชวงเงินเดือนแรกเขาสําหรับตําแหนงงานระดับตางๆ เชน อัตรา            

เงนิเดอืนแรกเขาสําหรับตําแหนงทางวิชาการ หรือตําแหนงเชี่ยวชาญ

ชํานาญการตางๆ รวมทั้งระบบการประเมินผลเพ่ือปรับเพิ่มเงินเดือน

ระหวางสัญญาจาง

 ระบบพนกังานมหาวทิยาลยัไดมกีารปรบัปรงุใหสมบรูณข้ึนมาก

ในชวงป 2547 – 2551 ตามหลกัการทีไ่ดรบัอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั

ตามลําดับ กลาวคือ มีการกําหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย อาจารยปฏิบัติงานเต็มเวลา อาจารยปฏิบัติงานบางเวลา 

อาจารยทวิสังกัด นักวิจัย บุคลากรสายปฏิบัติการและผูบริหาร กําหนด

ระบบการบรรจุแตงตั้งและเงื่อนไขการวาจาง การเขาสูตําแหนงทาง



วิชาการ การมอบหมายงานและประเมินผล สวัสดิการและประโยชน

ตอบแทน วินัย การรองทุกขและอุทธรณ การพัฒนาบุคลากร           

การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน โดยมีการกําหนดอัตราเงินเดือน

แรกเขา การขึน้เงนิเดอืนประจาํปและอตัราเงนิเดอืนเมือ่เขาสูตาํแหนงใหม 

ผงัตาํแหนง เสนทางอาชีพและการพัฒนาสูตําแหนงท่ีสงูข้ึน นอกจากน้ี 

ยังมีประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติเปนครั้งแรกคือ 

ประกาศเกณฑภาระงานข้ันตํ่าของอาจารย พ.ศ. 2548 และประกาศ

เกณฑภาระงานขัน้ตํา่ของนกัวจัิย พ.ศ. 2549 สาํหรบัภาระงานของสาย

ปฏิบัติการน้ัน ไดมีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อรวมกันกําหนดภาระ

งาน แตยังไมไดจัดทําเปนประกาศ การปรับที่สําคัญมากในดาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชนคือ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแทน

กองทุนเงินสะสมและการจัดประกันสุขภาพกลุ มสําหรับพนักงาน     

มหาวิทยาลัย สวนในดานการบริหารงานบุคคลนั้น มีการพัฒนาระบบ

บรหิารบคุคล CU-HR ทีเ่ร่ิมใชงานตัง้แต 1 ตลุาคม 2550 และระบบ ESS 

(Employee Self Services) ที่สามารถใชงานไดในชวงตนป 2551   

รวมทั้งระบบการเปลี่ยนสถานภาพขาราชการมาเปนพนักงาน

มหาวิทยาลยั อยางไรกต็าม ในสวนของการปรบัโครงสรางเงินเดอืนนัน้ 

มีการปรับเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้ ระบบการบริหารบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นในชวงนี้คือ หลักการสําคัญของขอบังคับ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551     

หลงัการประกาศใชพระราชบัญญัตจุิฬาลงกรณมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 

แลว

 ระบบการบรหิารงานบคุคลนี ้เมือ่ใชมาระยะหนึง่ ยอมมีความ

จําเปนตองปรับปรุงตามสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังที่ไดมีการ
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(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน)

นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิเคราะหปญหาอุปสรรคบางประการวา ระบบดังกลาวอาจยังขาด

ประสิทธิภาพในดานการติดตามประเมินผล การสรรหาและแตงตั้ง     

การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ประกอบกบัสภาพการแขงขันภายนอก

ทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหโครงสรางคาตอบแทนของพนกังานมหาวทิยาลยัไมดงึดดู

คนดีและเกงเทาทีค่วร คณะกรรมการนโยบายบคุลากร สภาจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเรื่องนี้รวมกับฝายบริหารมาระยะหนึ่งแลว 

และมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลในเดือน

สิงหาคม 2555 เพื่อกําหนดหลักการสําคัญตางๆ ในการปรับระบบการ

บริหารงานบุคคลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนสําเร็จเปนนโยบาย

และแผนการดาํเนนิงานทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัเมือ่

วันที่ 25 ตุลาคม 2555

 เอกสารนโยบายดานการบริหารงานบุคคลฉบับนี้ เปนเอกสาร

สรุปนโยบายดานการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

แผนการดาํเนนิงานในแตละป และระบบโครงสรางเงนิเดือนทีป่รบัใหม 

ซึ่งเปนเรื่องสําคัญท่ีบุคลากรทุกทานควรไดรับทราบ สภาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยคาดหวังวา นโยบายการบริหารงานบุคคลนี้ จะทําให

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถแสวงหาและรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่ดี   

มีความสามารถ มีคุณคาหลักขององคกรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรวมกัน

พัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนด

ไวอยางแทจริง



คําปรารภจากอธิการบดี

 การที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเปนที่พึ่งพาใหแกสังคมและ

ประเทศชาติตลอดมา จนจะมีอายุครบหนึ่งรอยปแหงการสถาปนาในป 

พ.ศ. 2560 บุคลากรจากสายวิชาการและสายปฏิบัติการทุกคน ถือเปน

สวนสําคัญตอความสําเร็จและการเจริญเติบโตของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 ในการนี้เพื่อใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สามารถรักษาคนดี  

และคนเกง พรอมทั้งสามารถนําศักยภาพของบุคลากรมาสรางให

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) ฝายบริหารจึงไดวางกรอบการพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคลในชวงป พ.ศ. 2556 - 2559 พรอมทั้งไดจัดทํา

โครงสรางเงนิเดอืนใหม ซึง่เปนไปตามแนวนโยบายดานบรหิารบคุคลของ

สภามหาวิทยาลัย

 โดยนโยบายการบริหารงานบุคคลและการปรับโครงสราง          

เงนิเดอืนนี ้ฝายบริหารหวังวาจะทําใหบุคลากรทุกคนชวยใหจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยบรรลวิุสยัทศันทีก่าํหนดไว คอื “จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั      

เปนแหลงความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน เปนผูนําทางปญญาเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอไป

(ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย  กลมรัตนกุล)

อธิการบดี
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 เปนที่ทราบกันดีวา ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีตอ

ความสําเร็จขององคกร คือ บุคลากรในองคกร ดังน้ัน การ

แสวงหา พัฒนาและรักษาบุคลากรที่ดี ที่มีความสามารถให

ทํางานอยูกบัองคกรอยางยาวนานจงึเปนกระบวนการทีอ่งคกร

ชัน้นําใหความสาํคญั เนือ่งจากบุคลากรทีด่มีีความสามารถเปน

ขุมกําลังสําคัญในการสรรคสราง พัฒนางานและองคกรให

สามารถทํางานตอบสนองตอพันธกิจไดเปนอยางดี รวมไปถึง

เปนศักยภาพใหกบัองคกรเพือ่ตอบสนองตอความทาทายใหมๆ  

และการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ได ดวยเหตุน้ีองคกรชัน้นาํจึงให

ความสาํคญักบัการบรหิารงานบคุคลตัง้แตการออกแบบระบบ

บริหารจัดการดานบุคคล เพื่อใหไดบุคลากรที่สอดคลองกับ

วัฒนธรรมขององคกร มีความสามารถสอดคลองกับพันธกิจ 

โดยระบบดังกลาวจะตองสามารถดูแล พัฒนา และรักษา

บุคลากรไวใหอยูกับองคกรได 

บทนํา1

การดําเนินการดานการบริหารบุคลากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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 จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยเปล่ียนสถานภาพมาเปนมหาวทิยาลยัในกํากับ

ของรฐับาล เม่ือ 7 กมุภาพนัธ 2551 เพือ่ใหมหาวทิยาลยัมีอสิระในการออกแบบ

ระบบบริหารจัดการกิจการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดเองและหนึ่งในระบบ

ดงักลาวคอื ระบบบรหิารจดัการดานงานบคุคล อยางไรกต็าม ระยะเวลาทีผ่านมา 

การปรับระบบบริหารงานบุคคลยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ 

เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยยังไมไดขอสรุป จนกระทั่ง

เมื่อ 31 มีนาคม 2554 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบกับการปรับ

โครงสรางองคกรใหมของมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจงึสามารถเริม่ดาํเนนิการ

ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลได โดยระยะแรกเปนการดําเนินการเพื่อปรับ

บุคลากรดานบริหารเขาสูโครงสรางใหม และไดตระเตรียมทําการประเมิน      

คางานและปรบัอตัราคาตอบแทน  แตเนือ่งจากป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบ

ปญหาอุทกภัย ตั้งแตเดือนตุลาคมจนเดือนธันวาคม ประกอบกับการหมดวาระ

ของอธกิารบดี สงผลใหการดาํเนินการกิจกรรมใหมในหลายกิจกรรม ไมสามารถ

ดาํเนนิการไดเม่ือกระบวนการสรรหาอธกิารบดเีริม่ขึน้ ดงันัน้การปรบัปรุงระบบ

บริหารงานบุคคล จึงยังมีความกาวหนาไปไมมากในชวงที่ผานมา 

 กอน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลระบบ

บคุลากร CU-HR ซึง่เปนสวนหนึง่ของระบบบรหิารจัดการทรพัยากร หรอื CU-

ERP ขัน้ท่ีหนึง่ โดยไดนาํขอมลูของบุคลากรเกบ็ลงในฐานขอมลูอิเลก็ทรอนิกสน้ี 

และไดจดัเตรียมระบบจดัการขอมลูรายบคุคล (Employee Self Services - ESS) 

เพ่ือเปนสวนปอนขอมูลของบุคลากร ซึ่งระบบในสวนหลังนี้ยังไมไดใชงาน

เนื่องจากยังอยูระหวางการพัฒนาในรายละเอียดเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของแตละคณะและสวนงานที่มีความหลากหลายในการคิดภาระงาน 

จึงทําใหกระบวนการเก็บขอมูลผลผลิตและภาระงานของอาจารยมีความลาชา

ออกไป 

 การพัฒนางานดานบุคลากรที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2551 - 2555 

ประกอบดวย การจดัทาํโครงสรางองคกรใหม ซึง่ใชเวลาคอนขางมาก จนมาได
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ขอสรุปในเดอืนมีนาคม 2554 อยางไรกต็ามมหาวทิยาลยัเหน็และใหความสาํคญั

กับการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด ไดจัดใหมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรใน

ทุกระดับ โดยจัดใหมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางเปนทางการ อันไดแก        

ไดปรับปรุงกระบวนการปฐมนเิทศอาจารยใหมและบคุลากรใหมใหเหมาะสมกบั

ความทาทายและบรบิททีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการปฐมนเิทศอาจารยใหม 

มหาวทิยาลยัไดขยายเวลาการอบรมและปรบัหลักสตูรและเนือ้หาการปฐมนเิทศ

ใหครอบคลมุในทกุดานท่ีสาํคญั โดยการอบรมเริม่จาก การสรางความผกูพนักบั

มหาวทิยาลยั การออกแบบการสอน วธิกีารสอน การวัดผลและประเมนิผลการ

สอน งานวิจัยในมหาวิทยาลัยและการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การพัฒนา

นิสิต กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัอาจารย รวมถงึความรูเก่ียวกับสทิธิประโยชนตางๆ 

ในดานการอบรมบุคคล เนื้อหาการอบรมไดเนน การใหบริการอยางมีคุณภาพ 

การทาํงานรวมกนัและการทํางานเปนทีม การทํางานทีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การสือ่สาร

ระหวางกัน เปนตน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเพื่ออบรมบุคลากรทั้งผูบริหารสาย

ปฏิบัตกิารในระดับตางๆ หลกัสตูรอบรมหวัหนาภาควชิา รองคณบดแีละคณบด ี

เพือ่ใหไดรบัความรูและทราบถงึเครือ่งมอืบรหิารงานใหมๆ  นอกจากการพฒันา

บุคลากรผานกระบวนการอบรมแลว มหาวิทยาลัยยังไดสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากรผานกระบวนการ Organization Development (OD) เพื่อการ       

แลกเปล่ียนเรียนรู โดยการสรางเครือขายบุคลากรในสายงานเดียวกันหรือใน

สายวชิาชพีเดยีวกัน เพือ่ใหบุคลากรมาแลกเปล่ียนประสบการณการทาํงานและ

เรียนรูรวมกัน ซึ่งทําใหเกิดขอเสนอและโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

จํานวนมาก นอกจากการอบรมแลว มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับการ

พฒันาสุขภาวะและสิง่แวดลอมของการทาํงาน ผานโครงการจฬุาสงางามและ

โครงการจุฬาบานนาอยู ในดานการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระบบสารสนเทศดานงานบุคคลใหมีความ

ยืดหยุนมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารบุคคลในปจจุบัน โดย

ติดตั้งฟงกชันใหมเพิ่มขึ้นและจะเริ่มใชงานไดในปงบประมาณ 2556

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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 จากแนวนโยบายสภามหาวิทยาลยัในดานการบรหิาร

งานบุคคล ที่กําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝงคานิยมหลักแก

บุคลากรที่เอื้อตอการปฏิบัติงานซึ่งนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน

และเปาหมายของมหาวิทยาลัย ที่เปนที่ยอมรับทั่วไปและ      

ถอืปฏบิตัอิยางจรงิจงั โดยระบบการบรหิารงานบคุคลควรเปน

ระบบที่มี

 • กระบวนการสรรหาท่ีเอ้ือตอการไดคนดแีละคนเกง

 • มีระบบการมอบหมายงานที่ดี

 • มีระบบการกําหนดคาตอบแทนตามคาของงาน

 • เนนคางานมากกวาจํานวนคน

 นอกจากน้ี ระบบควรสงเสรมิการพฒันาบคุลากรเพือ่

รองรบัการปฏบัิตงิานในโลกยคุใหม สงเสรมิใหบคุลากรเปนคน

ดีและเกงที่สามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ มีระบบการเจริญ

เติบโตของบุคลากรที่ชัดเจน และมีระบบประเมินผลงานการ

ทาํงานในทุกระดบัท่ีเนนผลลัพธ มคีวามเทีย่งตรง โปรงใส และ

เปนธรรม

แนวนโยบาย
จากสภามหาวิทยาลัย2
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กรอบแนวคิด
ระบบบริหารงานบุคคล3
 ดังนัน้ เพือ่ตอบสนองตอแนวนโยบายดานการบริหาร

บุคคลของสภามหาวิทยาลัย ทางฝายบริหารจึงไดวางกรอบ

การพฒันาระบบบรหิารงานบคุคล ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2559 

ดังแสดงในรปูท่ี 1 จากวสิยัทัศนจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ทีว่า

“จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั เปนแหลงความรูและแหลงอางองิ

ของแผนดิน เปนผูนําทางปญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นํามาซ่ึงการกําหนดสมรรถนะของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เพื่อวางตําแหนงของมหาวิทยาลัย ใหตอบสนองตอบทบาท

ของมหาวิทยาลัยทั้งในบริบทระดับประเทศและระดับ

นานาชาต ิจากสมรรถนะของมหาวิทยาลยันาํมาซึง่การกาํหนด

คานิยมหลักและสมรรถนะในการทํางานและการบริหาร

จัดการของบุคลากร ในขณะเดยีวกันมหาวทิยาลยันาํวสิยัทศัน

และพันธกิจมาเปนตัวกําหนดโครงสรางของมหาวิทยาลัย 

โครงสรางตาํแหนงงาน อตัรากาํลงัคนและการคดัสรรบคุลากร  

รวมถึงการจัดการเสนทางอาชีพของบุคลากร จากโครงสราง

ตาํแหนงงาน คานยิมหลักและสมรรถนะทีจ่าํเปน นํามาใชใน

การกาํหนดมาตรฐานงาน กลุมงาน และนาํไปประเมนิคางาน

และกําหนดอัตราการจายคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนตางๆ นอกจากนี้ คานิยมหลักและสมรรถนะตางๆ 

ทีก่าํหนดขึน้ยังนําไปใชในการกาํกับดแูลและสอนงานใหบคุลากร 

การพฒันาความสามารถของบุคลากรและการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน รวมไปถงึการเฟนหาบคุลากรทีม่ขีดีความสามารถ

สูงเพื่อสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงที่สําคัญตอไป

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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ฝายพัฒนาระบบงานบคุคล ฝายบริหารงานบุคคล ฝายพัฒนาบุคลากร

รูปที่ 2 โครงสรางสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย

  3.1 โครงสรางสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 

 สาํนกับริหารทรพัยากรมนษุย มพีนัธกจิในดานการวเิคราะหและพฒันา

ระบบงานบุคคล การบริหารระบบงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรใหมีขีด

ความสามารถที่สอดคลองกับพันธกิจและสามารถตอบสนองวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยได สวนใหญของกิจกรรมตางๆ ทางดานบุคคลดังแสดงในรูปที่ 1 

ดําเนินการโดยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 

 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 3 ฝาย คือ ฝายพัฒนา

ระบบงานบุคคล ฝายบริหารงานบุคคลและฝายพัฒนาบุคลากร ดังแสดง            

ในรูปที่ 2

 โดย ฝายพฒันาระบบงานบคุคล รับผดิชอบกจิกรรม การกําหนดอตัรา

กําลัง การกําหนดโครงสรางตําแหนง การประเมินคางาน การจัดทําสมรรถนะ

ของงาน การจัดกลุมงาน ฝายบริหารงานบุคคล รับผิดชอบกิจกรรม ตั้งแตการ

คดัสรรบุคลากร การกาํหนดอตัราคาตอบแทน การจดัทาํเงินเดอืน การประเมนิ

ผลการทํางาน การขึ้นเงินเดือน การจัดสวัสดิการ การดูแลขอมูลบุคลากร     

ฝายพัฒนาบคุลากร รบัผิดชอบกจิกรรมการอบรมและพฒันาบคุลากร การจดัทาํ

แผนพฒันาบุคลากรรายบคุคล การจดัหาขอมลูเกีย่วกบัการพฒันาบคุลากรจาก

แหลงภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนเครือขาย

วิชาชีพ และกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับบุคลากร  

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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 3.2 นโยบายระบบบริหารดานงานบริหารบุคคล

 จากนโยบายหลักของสภามหาวทิยาลัยทีก่ลาวไวในขางตน ฝายบรหิาร

ไดนาํนโยบายดงักลาวมากาํหนดเปนนโยบายยอยเชงิปฏิบตัดิานการบรหิารงาน

บุคคลดังนี้

 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของลนเกลาสองรัชกาลที่ตองการให

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนหลักเฉลิมพระนครแหงกรุงสยาม หรือเปน       

“เสาหลักของแผนดิน” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา          

ของชาต ิ “จะปรับตัวไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการดานงานบุคคลจึงตองปรับ

เปลี่ยนบทบาทของตนจากเดิมที่เปนงานเชิงรับ มาเปนงานเชิงรุกที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ระบบบริหารงานบุคคล

ตองเปนระบบทีส่ามารถคดัสรรบคุคลท่ีด ีมคุีณภาพเขามาทาํงานในจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัยได มีระบบคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร 

มกีลไกทีว่างเสนทางสูความกาวหนาในอาชพีใหกบับคุลากร สามารถดแูล รักษา

และพฒันาบุคลากรใหมขีีดความสามารถและคานยิมหลกัทีส่อดคลองกบัความ

ตองการและความทาทายของมหาวิทยาลัยในแตละชวงเวลา ในขณะเดียวกัน 

บคุลากรมคีวามสุขกบัการทาํงานและสามารถสรางคณุคาใหกบัมหาวทิยาลยัได

อยางเหมาะสม”

นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลังบุคลากร อัตรากําลังในแตละ

สวนงานเปนตัวเลขที่มีพลวัต สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปนอันเกิด

จากการขยายพันธกิจหรือการลดกิจกรรมที่หมดความจําเปนลง อัตรากําลังที่

มหาวทิยาลยักาํหนดใหกบัสวนงานในแตละชวงเวลาเปนตวัเลขทีพ่จิารณาจาก

ความจําเปนของสวนงานในชวงเวลานั้นๆ ดังน้ันเพื่อใหการวางอัตรากําลังมี

ความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกทีเ่ปนไปอยางรวดเรว็ ใน

อนาคตการดําเนนิการทบทวนอตัรากาํลังจะมกีารดาํเนนิการดวยความถีท่ีส่งูขึน้ 
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อยางไรกต็าม เพือ่เปนการวางรากฐานการกําหนดอตัรากําลัง โดยเฉพาะในสวน

ของสายปฏบิติัการ มหาวทิยาลยักาํลังทาํการประเมนิอตัรากาํลงัสายปฏบิตักิาร 

เพือ่ใหทราบสถานภาพปจจบุนัของอัตรากาํลังทีเ่ปนอยูวามคีวามเหมาะสมมาก

นอยเพยีงไร และนาํผลท่ีไดจากการประเมนิมาใชในการกําหนดจาํนวนบคุลากร

ที่เหมาะสมในแตละสวนงานตอไป และกําลังวางเกณฑเพื่อใชในการกําหนด

อัตรากําลังสําหรับสายวิชาการ อาทิเชน สัดสวนนิสิตตออาจารย ผลผลิตทาง

วิชาการตออาจารย งบประมาณดานบุคคลตอรายได เปนตน

นโยบายดานการคัดเลอืกและสรรหาบคุลากร  มหาวทิยาลยัจะพัฒนา

ระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีมาตรฐานมากข้ึน โดยจัดใหมี

กระบวนการทดสอบความรู และทักษะของผู สนใจสมัครเขาทํางานใน

มหาวิทยาลยั อาท ิเชน การทดสอบ Aptitude การทดสอบทศันคต ิการทดสอบ

ดานภาษา เปนตน สําหรับการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน จะให

ความสําคัญกับประวัติการทํางานและประสบการณ โดยลดความสําคัญของ

คุณวุฒิแรกเขาของบุคคลนั้น มหาวิทยาลัยจะทบทวนการกําหนดมาตรฐาน

ตําแหนงงาน เน้ือหาหนาท่ีความรับผิดชอบในงานใหมีความยืดหยุนมากข้ึน     

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรคนหนึ่งมีความสามารถในการทํางานที่หลากหลายขึ้น 

รวมถึงการนําเรื่องสมรรถนะในการทํางานและการบริหารจัดการมาใชในการ

คัดเลือกและสรรหาบุคลากรเขาสูแตละตําแหนงตามความเหมาะสม

นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยไดนําแนวคิด

การบรหิารทรพัยากรมนษุยโดยใชสมรรถนะเกีย่วกับงานและการบรหิารจดัการ

มาใชในการพัฒนาบุคลากร โดยจะปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคคลเพ่ือให

กระบวนการพฒันาบุคลากร สามารถเจาะลึกลงถงึการพฒันาในระดบัรายบคุคล 

การจัดหลักสูตรเพื่อการอบรมและพัฒนาบุคลากรจะใหครอบคลุม ทั้งเน้ือหา

ความรูที่เกี่ยวของ ทักษะหรือเครื่องมือใหมในการทํางาน และใหครอบคลุม

ประเด็นจรรยาบรรณ จริยธรรมในการทํางาน เพื่อเตรียมบุคลากรใหพรอมรับ

ตอความทาทายของมหาวิทยาลัย 

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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นโยบายดานการประเมนิผลการปฏบิติังาน  มหาวทิยาลยัไดนาํระบบ

การจัดทาํขอตกลงลวงหนามาใชในการมอบหมายงาน ตดิตามงานและประเมนิ

ผลการปฏิบัตงิาน โดยการประเมินตองมุงเนนทีผ่ลลัพธหรอืผลสมัฤทธิ ์อาทเิชน 

จาํนวนรายวิชาการสอนทีม่คีณุภาพ ผลงานตพีมิพของงานวิจยัหรอืหนงัสอืหรอื

ตํารา จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เงินทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก จาํนวนชัว่โมงของงานใหบรกิารสงัคมหรอืงานบรหิารอยางมคีณุภาพ 

เปนตน โดยผลผลติรายบคุคลตองสอดคลองกบัตาํแหนงงานตามทีม่หาวทิยาลยั

กําหนด

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองมีความเที่ยงตรง โปรงใส 

และเปนธรรม โดยจะแบงผลการประเมินเปนสองสวนคือ สวนแรกพิจารณา

ผลงานจากเนื้องาน การประเมินดําเนินการโดยนําผลลัพธหรือผลผลิตจากการ

ทํางานมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวในขอตกลง สวนที่สองพิจารณา

จากพฤติกรรมของผูถูกประเมิน ซึ่งในอนาคตการประเมินในสวนนี้จะประเมิน

ตามคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย การประเมินพฤติกรรมอาจทําไดโดยการ

กําหนดกลุมคนจํานวนหนึ่งที่เปนผูที่มีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่ถูกประเมินมาเปน

ผูทําการประเมนิบคุคลดังกลาว กลุมคนดงักลาวอาจประกอบดวย ผูบงัคบับญัชา 

เพ่ือนรวมงานทั้งในกลุมงานเดียวกันและตางกลุมงานกัน รวมถึงผูใตบังคับ

บัญชา  

นโยบายดานเสนทางอาชีพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนองคกร

ขนาดใหญทีม่ตํีาแหนงงานจํานวนมากหลากหลายอาชพีและระดบัความรูความ

สามารถ ดังน้ันการวางระบบงานจะวางใหเอื้อตอการเคล่ือนยายบุคลากรใน

ระหวางกลุมงานและในระหวางสวนงาน เพือ่ใหบคุลากรมคีวามเจรญิกาวหนา

ในงานไดตามสมรรถนะและขีดความสามารถของตน โดยกระบวนการดงักลาว

จะดําเนินการโดยพิจารณาจากประวัติการปฏิบัติงาน ผลงานที่ผานมา การ

พฒันาตนเองและสมรรถนะในดานตางๆ ของบุคคลคนนัน้ บคุลากรสายวชิาการ

สามารถเจริญกาวหนาไดตามตําแหนงวิชาการ สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
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สามารถเจรญิกาวหนาการทํางานไดตามตาํแหนงชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตามตําแหนงบริหาร ระดับตน กลาง สูง 

นโยบายดานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ มหาวิทยาลัยมีแนวคิด

การจัดสวัสดิการที่หลายหลากใหครอบคลุมความจําเปนที่แตกตางกันของ

บุคลากรแตละกลุม ใหไดรบัสิทธปิระโยชนทีใ่กลเคยีงกัน โดยสวสัดิการดงักลาว

ครอบคลุม การดูแลดานสุขภาพ สภาพการทํางาน การเกื้อหนุนดานอื่นๆ เชน 

ที่พักอาศัย การศึกษาของบุตร และการใหบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อใหบุคลากรมี

ความผูกพนัในงาน มคีวามสขุในการทาํงานและสามารถทาํงานใหมหาวทิยาลยั

ไดอยางเต็มที่

 นโยบายดานคาตอบแทน จากการสัมมนาคณะกรรมการนโยบาย

บคุลากร ไดวางแนวทางไววา การกาํหนดคาตอบแทนบคุลากรของมหาวทิยาลยั 

ตองมคีวามยตุธิรรมภายในองคกร มีความทัดเทียมกับตลาดแรงงาน และองคกร

มคีวามสามารถในการจายคาตอบแทนได สาํหรบัการจายคาตอบแทนบคุลากร

ของมหาวิทยาลัยจะนําหลักการจายคาตอบแทนตามคางานและผลสัมฤทธ์ิมา

ใชเปนแนวทางในการบริหารคาตอบแทน มหาวิทยาลัยจะกําหนดกระบอกเงิน

เดือนขึ้น โดยการขึ้นเงินเดือนรายบุคคลจะคิดเงินเพิ่มเปนรอยละจากคากลาง

ของกระบอกเงินเดือนนั้นๆ และการเพิ่มคาตอบแทนประจําปจะพิจารณาจาก

ผลสมัฤทธิท์ีเ่กิดข้ึนตามขอตกลง งบประมาณสาํหรบัคาตอบแทนมาจากการรวม

เงินจากงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดใหกับงบประมาณเงินรายไดที่

มหาวิทยาลัยจัดเก็บจากกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน

 3.3 งานยุทธศาสตรดานการบริหารดานงานบุคคล 

 งานยุทธศาสตรในชวง ป พ.ศ. 2556 - 2559 มหาวิทยาลัยจะดําเนิน

กิจกรรม ดังตอไปนี้ คือ

  3.3.1 วางระบบการบรหิารบคุคลใหสอดคลองกบับรบิทใหมของ

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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   3.3.1.1 กําหนดคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย

   3.3.1.2 ประเมินคางานและอัตรากําลังบุคลากร

   3.3.1.3 กําหนดสมรรถนะตามหนาที่และสมรรถนะ       

เชิงบริหารของบุคลากร

   3.3.1.4 นําสมรรถนะมาใชในการวางบคุลากรเขาสูตําแหนง

   3.3.1.5 ปรับปรุงระบบการประเมินผล

   3.3.1.6 นําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล ใหมีความสามารถตามสมรรถนะ

ปจจุบันหรืออนาคต

   3.3.1.7 วางเสนทางความกาวหนาของบุคลากร

   3.3.1.8 ปรับปรุงกระบวนการทํางานและเทคโนโลยี       

ใหสอดคลองกับบริบทและเวลา

   3.3.1.9 พฒันาระบบสวัสดกิารใหเหมาะสมตามลกัษณะ

ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น

  3.3.2 ใชกลไกทางดานงานบคุคลเปนสวนหนึง่ของการขบัเคลือ่น

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่สนับสนุนการดําเนินการตาม     

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

   3.3.2.1 พัฒนากระบวนการจัดการความรู  เพื่อเปน    

เครื่องมือสําคัญสําหรับเครือขายวิชาชีพ

   3.3.2.2 เพิม่ความคลองตวัในการทาํงาน ผานกระบวนการ

เรียนรูรวมกันของสมาชิกในเครือขายวิชาชีพ

   3.3.2.3 สรางคุณคาคนและคุณคางาน จากการคดิรวมกัน 

ทําดวยกัน ในโครงการที่ชวยตอบโจทยการ    

เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนิน

งานในมหาวิทยาลัย
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 3.4 งานยุทธศาสตรในแตละปงบประมาณ

  3.4.1 โครงการหลักตามยุทธศาสตร ใน ป พ.ศ. 2556

   3.4.1.1 กําหนดคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย

   3.4.1.2 ประเมินคางานและอัตรากําลังบุคลากร

   3.4.1.3 กําหนดสมรรถนะตามหนาที่และสมรรถนะ      

เชิงบริหารของบุคลากร

   3.4.1.4 ปรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน

ในมหาวิทยาลัย 

   3.4.1.5 วางเกณฑการประเมินผลบุคลากร

  3.4.2 โครงการหลักตามยุทธศาสตร ใน ป พ.ศ. 2557

   3.4.2.1 ปลูกฝงคานยิมหลักใหกับบคุลากรในมหาวิทยาลัย

   3.4.2.2 จัดวางอัตรากําลังที่เหมาะสมในแตละสวนงาน

   3.4.2.3 นําสมรรถนะมาใชในการวางบุคลากรเขาสู 

ตําแหนง

   3.4.2.4 นําเกณฑการประเมินมาใชในการประเมิน

บุคลากรอยางจริงจัง

   3.4.2.5 ทบทวนและพัฒนาเสนทางความกาวหนาของ

บุคลากร

   3.4.2.6 จัดกลุมงานเพื่อรองรับการหมุนงาน

  3.4.3 โครงการหลักตามยุทธศาสตร ใน ป พ.ศ. 2558 - 2559

   3.4.3.1 ปลูกฝงและรักษาคานิยมหลักกับบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย

   3.4.3.2 พัฒนาบุคลากรในระดับรายบุคคล ใหมีความ

สามารถตามสมรรถนะที่ตองการในปจจุบันหรือ

เพื่อกิจกรรมในอนาคต

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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   3.4.3.3 พฒันากระบวนการคนหาผูมคีวามสามารถ เพือ่

เตรียมบุคลากรสูตําแหนงที่สําคัญ 

   3.4.3.4 พฒันาระบบสวัสดกิารใหเหมาะสมตามลกัษณะ

ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น

 นอกจากโครงการหลักท่ีกลาวถงึขางตนแลว การดาํเนนิการในแตละป 

สาํนักบรหิารทรพัยากรมนษุย จะทําการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานใหเหมาะสม

และสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะมีการทบทวนกระบวนการ

ทํางานและนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเขามาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ในขณะเดียวกันจะทํางานรวมกับสํานักบริหารตางๆ เพื่อสนับสนุนให

เกิดกิจกรรมที่จะขับเคล่ือนใหการเกิดเปล่ียนแปลงในทิศทางที่สนับสนุนการ

ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อาทิเชน การดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการทํางานที่มีความกระชับและมีคุณภาพ (Lean process) โครงการ

พัฒนาคุณภาพงาน (โครงการมหกรรมคุณภาพ) โครงการสงเสริมและพัฒนา

สภาพแวดลอมในการทํางาน (โครงการบานนาอยู) โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อ

สิ่งแวดลอม (Green university) โดยลดการใชทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดลอม 

เปนตน

 3.5 การปรับโครงสรางเงินเดือน

 เพื่อใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ไดรับความสนใจและ

สามารถดึงดูดผูมีศักยภาพใหเขามาทํางานใหกับมหาวิทยาลัยได คาตอบแทน

เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดึงดูดคนที่มีความสามารถใหสนใจเขามา

ทํางาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการทบทวนและปรับโครงสราง    

เงนิเดอืนใหม ใหมีความเหมาะสมกับเวลาและสามารถแขงขันไดมากข้ึน โดยนํา

แนวคิดการจายคาตอบแทนซึ่งคณะกรรมการนโยบายบุคลากรไดใหแนวทาง    

ไววา คาตอบแทนตองมีความยุติธรรมภายในองคกร มีความทัดเทียมกับตลาด

แรงงาน และองคกรมีความสามารถในการจายคาตอบแทนได มาเปนแนวทาง

ในการกําหนดโครงสรางเงินเดือนในครั้งนี้
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อัตราเงินเดือนแรกเขาใหม

สายวิชาการ อัตราเงินเดือนแรกเขาใหม (บาท)

ระดับ A – 1 84,110

ระดับ A – 2 64,110

ระดับ A – 3 52,610

ระดับ A – 4 41,110

ระดับ A – 5  ปริญญาตรี

                ปริญญาโท

                ปริญญาเอก

20,600

25,100

35,450

 สําหรับการกําหนดคาตอบแทนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได

สาํรวจการจายเงนิเดอืนของมหาวทิยาลัยตางๆ และนาํขอมลูเหลานีม้าประกอบ

การกําหนดอัตราเงินเดือน โดยมีแนวคิดวาอัตราเงินเดือนของบุคลากรสาย

วิชาการของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยควรจัดอยูในลําดบัตนๆ เมือ่เทยีบกับอตัรา

เงินเดือนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ การกําหนดกระบอกเงินเดือน 

ดําเนินการโดยนํากรอบระยะเวลาท่ีอาจารยสามารถครองตําแหนงวิชาการ

หน่ึงๆ และรอยละเฉล่ียทีใ่ชในการขึน้เงนิเดอืนประจาํปมาประกอบการคาํนวณ

กระบอกเงินเดือน การกําหนดเงินเดือนตั้งตนสําหรับตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน

กําหนดจากคากลางของกระบอกเงินเดือนของตําแหนงวิชาการกอนหนานั้น 

 สําหรับเงินเดือนสายปฏิบัติการ ดําเนินการโดยนําผลสํารวจอัตราเงิน

เดือนในตลาดแรงงานสําหรับตําแหนงที่มีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

ใกลเคียงกนัมาเปนฐานคดิในการกาํหนดเงนิเดอืน นําคากลางตามตาํแหนงงาน

ในตลาดแรงงานนัน้มาใชในการกาํหนดอตัราการจายตํา่สดุ สงูสดุและกระบอก

เงินเดือน โดยจะมีเงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรที่ครองตําแหนงบริหาร

หรือบุคลากรที่ครองตําแหนงทางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   

  3.5.1 โครงสรางเงินเดือนสายวิชาการ

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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สายวิชาการ ขั้นตํ่า 
(Min.)
(บาท)

ขั้นสูง 
(Max.)
(บาท)

คากลาง
(Midpoint) 

(บาท)

เงินคาตําแหนง
ทางวิชาการ 

(บาท)

ระดับ A – 1 84,110 134,580 109,485 31,200

ระดับ A – 2 64,110 102,580 84,190 26,000

ระดับ A – 3 52,610 77,870 64,730 19,800

ระดับ A – 4 41,110 63,310 52,120 11,200

ระดับ A – 5
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

20,600
25,100
35,450

27,100
33,040
46,650

23,854
29,065
41,050

-
-
-

โครงสรางกระบอกเงินเดือนใหม

  3.5.2 โครงสรางเงินเดือนสายปฏิบัติการ

สายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนแรกเขาใหม (บาท)

ระดับ P3 58,080

ระดับ P4 43,190

ระดับ P5 32,930

ระดับ P6 28,400

ระดับ P7 ปริญญาตรี
           ปริญญาโท
           ปริญญาเอก

16,500
20,100
25,100

ระดับ P8 ปวช.
           ปวส.

10,190
11,810

ระดับ P9 มัธยม
           เจาหนาที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต)                    

 9,000
 9,700

อัตราเงินเดือนแรกเขาใหม
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โครงสรางกระบอกเงินเดือนใหม

สายปฏิบัติการ ขั้นตํ่า 
(Min.)
(บาท)

ขั้นสูง 
(Max.)
(บาท)

คากลาง 
(Midpoint)

(บาท)

เงนิประจาํตาํแหนงเฉพาะ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่บริหาร 

(บาท)

ระดับ P3 58,080 116,160 87,120 20,000

ระดับ P4 43,190 86,380 64,785 15,000

ระดับ P5 32,930 65,860 49,395 11,000

ระดับ P6 28,400 56,800 42,600 5,000

ระดับ P7

       P7C

       P7B

       P7A

24,800

18,700

16,500

49,600

37,400

33,000

37,200

28,050

24,750

-

-

-

ระดับ P8

       P8B

       P8A

13,400

10,190

26,800

20,380

20,100

15,285

-

-

ระดับ P9

       P9B

       P9A

12,000

9,000

18,000

14,000

15,000

11,500

-

-

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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  3.5.3 อัตราเงินเดือนเริ่มตนบุคลากรสายวิชาชีพระดับตางๆ

   พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในปจจัย

ตางๆ เชน ทักษะ ประสบการณ สาขา ขาดแคลน ความตองการในตลาด

แรงงาน

บุคลากรสายปฏิบัติการ P8 คุณวุฒิระดับตํ่ากวาปริญญาตรี

• เจาหนาที่บริการงานชาง  (บรรจุดวยวุฒิ ปวช.) 10,440 บาท

• เจาหนาที่บริการงานชาง  (บรรจุดวยวุฒิ ปวส.) 12,110 บาท

บคุลากรสายปฏบิติัการ P7 คุณวฒุริะดบัปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา

• เจาหนาที่บริการวิทยาศาสตร 17,330 - 19,130 บาท

• เจาหนาที่บริการงานแพทย 17,330 - 19,130 บาท

• นักจิตวิทยา   17,330 - 19,130 บาท

• พยาบาล    17,330 - 19,130 บาท

• เจาหนาที่วิเคราะห (ระบบคอมพิวเตอร)  17,330 - 19,130 บาท

  (อาทิ Programmer) 

• เจาหนาที่วิเคราะห (ระบบคอมพิวเตอร)  18,200 - 20,100 บาท

  (อาทิ System Engineer/Network Engineer/

  Database Admin./System Analysis)    

• เจาหนาที่วิเคราะห   18,200 - 20,100 บาท

  (สังกัดศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน)   

• เจาหนาที่สํานักงาน (บัญชี)  18,200 - 20,100 บาท

  (จบสาขาบัญชี-โดยตรง)  

• นิติกร      18,200 - 20,100 บาท
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 • วิศวกร    18,200 - 20,100 บาท

• สถาปนิก    18,200 - 20,100 บาท

• เภสัชกร    18,200 - 20,100 บาท

บุคลากรสายปฏิบัติการ P7 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา

• เจาหนาที่บริการวิทยาศาสตร 21,120 - 23,310 บาท

• เจาหนาที่บริการงานแพทย  21,120 - 23,310 บาท

• นักจิตวิทยา    21,120 - 23,310 บาท

• พยาบาล    21,120 - 23,310 บาท

• เจาหนาที่วิเคราะห (ระบบคอมพิวเตอร)  21,120 - 23,310 บาท 

  (อาทิ Programmer) 

• เจาหนาที่วิเคราะห (ระบบคอมพิวเตอร)  22,190 - 24,490 บาท

  (อาทิ System Engineer/Network Engineer/ 

  Database Admin./ System Analysis)    

• เจาหนาที่วิเคราะห   22,190 - 24,490 บาท

  (สังกัดศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน)   

• เจาหนาที่สํานักงาน (บัญชี)  22,190 - 24,490 บาท

  (จบสาขาบัญชี-โดยตรง)

• นิติกร    22,190 - 24,490 บาท

• วิศวกร    22,190 - 24,490 บาท

• สถาปนิก    22,190 - 24,490 บาท

• เภสัชกร    22,190 - 24,490 บาท

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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บุคลากรสายปฏิบัติการ P7 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา

 แพทย

• แพทยศาสตรบัณฑิต และ/หรือ    25,100 บาท

  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แลว  

ทันตแพทย

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ/หรือ    25,100 บาท

  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แลว  

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับใบอนุญาต   26,370 บาท

  ประกอบวิชาชีพฯ และไดรับประกาศนียบัตร

  บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกแลว     

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรม)     27,710 บาท

สัตวแพทย

• สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   25,100 บาท

• ปริญญาโททางสัตวแพทยศาสตร       27,710 บาท

 เภสัชกร

• เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)   25,100 บาท

• เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือ    27,710 บาท

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร) 

  (หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท รวม 8 ป) 
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บุคลากรสายปฏิบัติการ P7 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา

 แพทย

• ปริญญาเอกทางแพทยศาสตร    32,930 บาท

• วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ   32,930 บาท

  ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

• หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร  32,930 บาท                                       

ทันตแพทย

• ปริญญาเอกทางทันตแพทยศาสตร    32,930 บาท

• วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ   32,930 บาท

  ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

  ทันตแพทยสภา 

• หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร   32,930 บาท            

สัตวแพทย

• ปริญญาเอกทางสัตวแพทยศาสตร   32,930 บาท

 เภสัชกร

• ปริญญาเอกทางเภสัชศาสตร    32,930 บาท

• วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ   32,930 บาท

  ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

เอกสารสําหรับสื่อสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเผยแพร
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จัดพิมพโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   เดือนมกราคม 2556


