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รายงานประจ าปี 2556 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จัดท าโดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้ 
เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2556 มีหลายกิจกรรมที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรมหลัก
ตามยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดเป็นนโยบายย่อยเชิงปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล 
ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบุคคล ที่น าไปสู่การจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับ 
บริบทใหม่ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ อีกทั้ง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพใน 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ จ านวนบุคลากร สายวิชาการ จ านวน
บุคลากร สายปฏิบัติการ ประเภทต่าง ๆ การกระจายตัวตามส่วนงาน การกระจายตัวตามอายุ การกระจายตัว
ตามต าแหน่งวิชาการ หรือ ตามระดับ P จ านวนบุคลากรทีบ่รรจุเข้าท างาน และ จ านวนบุคลากรที่ลาออกในปี 
2556 ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จักเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เชิงนโยบายและสามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในเรื่องทีเ่กี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปี 2556 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ปี 2556 นี้ เป็นปีแรกที่มีการรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว ขึ้นเป็นรูปเล่ม จึงอาจยังมีความไม่สมบูรณ์ทั้งในแง่ของเนื้อหา และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะได้มีการ
พิจารณาและปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป  

 
 
 
ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
        ธันวาคม 2556 
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 ภาพรวมของส านักบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เป็นหน่วยงำนขึ้นตรงต่อส ำนักงำนมหำวิทยำลัย มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับ 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร กำรวิเครำะห์และพัฒนำ
ระบบงำนบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบำย พันธกิจและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
 
 ปรัชญา / ปณิธาน 

ส ำนักมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้แก่ กำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงำนชั้นน ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
 

 พันธกิจ 
1. วิเครำะห์และพัฒนำระบบงำนบุคคล กำรบริหำรงำนบุคคล เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมขององค์กร  
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
3. มุ่งเน้นควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ เพ่ือด ำเนินกำรตำมภำรกิจต่ำง ๆ 

ให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร 
 

 ผังโครงสร้างองค์กร 
ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยพัฒนำระบบงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงำน

บุคคล และฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร ดังภำพที ่1.1  
 
 

 

       

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1   แผนผังโครงสร้ำงส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

บทที่ 1 

สภำมหำวิทยำลยั 

คกก.นโยบำยบุคลำกรฯ 

อธิกำรบด ี

รองอธิกำรบด ี

ที่ประชุมคณบด ี คกก.บริหำรงำนบุคคล 

ผอ.ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

ผอ. ฝ่ำยพัฒนำระบบงำนบุคคล
บุคคล 

ผอ. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ผอ. ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

1.  ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. สุจิต  บุญบงกำร     ประธำนกรรมกำร 
 (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2.  อธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)   กรรมกำร 
3.  ประธำนสภำคณำจำรย์ (ศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ สมชำย จันทร์ผ่องแสง) กรรมกำร 
4.  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ์     กรรมกำร 
5.  นำยสมภพ  อมำตยกุล       กรรมกำร 
6.  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศุ     กรรมกำร 
7.  นำงขนิษฐำ  หงสประภำส       กรรมกำร 
8.  ศำสตรำจำรย์ ดร. ศุภชัย  ยำวะประภำษ     กรรมกำร 
 (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
9.  รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ     กรรมกำร 
 (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 
10.  รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร. พรพจน์  เปี่ยมสมบูรณ์)  เลขำนุกำร 
 

 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มีดังต่อไปนี้ 

1. เสนอนโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำบุคลำกรต่อสภำมหำวิทยำลัย 
2. วำงระบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกรตำมข้อบังคับนี้ 
3. ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนมหำวิทยำลัยในแต่ละส่วนงำน บัญชีอัตรำเงินเดือนของพนักงำน

มหำวิทยำลัย และเกณฑ์ภำระงำนขั้นต่ ำของพนักงำนมหำวิทยำลัยในแต่ละต ำแหน่ง 
4. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด อันจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล

และพัฒนำบุคลำกรตำมข้อบังคับนี้ โดยจัดท ำเป็นระเบียบมหำวิทยำลัย 
5. วินิจฉัยชี้ขำดปัญหำเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับนี้ 
6. กลั่นกรองงำนต่ำง ๆ อันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกรที่ต้องเสนอต่อ 

สภำมหำวิทยำลัย 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
1. อธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)    ประธำนกรรมกำร 
2. รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เจษฎำ แสงสุพรรณ)   กรรมกำร 
3. รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)    กรรมกำร 
4. นำงปิ่นสุวรรณ ถนัดสร้ำง        กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ไพลิน ผ่องใส       กรรมกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ ดุษฎี สงวนชำต)ิ  กรรมกำร 
7. คณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์) กรรมกำร 
8. ผู้แทนสภำคณำจำรย์ (อำจำรย์ปิยะ อุไรไพรวัน)     กรรมกำร 
9. นำงสำวนุษรำ ปำนกรด        เลขำนุกำร 
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 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีดังต่อไปนี ้
1. เสนอกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนมหำวิทยำลัยในแต่ละส่วนงำน บัญชีอัตรำเงินเดือนของพนักงำน

มหำวิทยำลัย และเกณฑ์ภำระงำนขั้นต่ ำของพนักงำนมหำวิทยำลัยในแต่ละต ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรนโยบำย 
2. ก ำหนดประเภทต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย  มำตรฐำนประจ ำต ำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพำะ

ต ำแหน่ง 
3. ก ำหนดแบบสัญญำทดลองปฏิบัติงำน สัญญำปฏิบัติงำน และสัญญำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน

ของพนักงำนมหำวิทยำลัย  ใบลำ และเอกสำรอื่นใดอันเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับนี้ 
4. อนุมัติกำรบรรจุพนักงำนมหำวิทยำลัย  พร้อมทั้งก ำหนดอัตรำเงินเดือนแรกบรรจุและภำระงำนขั้น

ต่ ำของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
5. อนุมัติกำรปรับเปลี่ยนอัตรำกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยภำยในกรอบอัตรำก ำลังของแต่ละส่วน

งำน 
6. วำงระบบกำรพัฒนำบุคลำกรและก ำกับให้ส่วนงำนด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
7. พิจำรณำลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทุกปี 
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท ำกำรใดๆ อันอยู่ในอ ำนำจ

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร รวมทั้งมอบอ ำนำจให้คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนหรือบุคคลดังกล่ำวท ำ
กำรแทนแล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ 

10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยหรือสภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของทั้ง 3 ฝ่าย ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
แบ่งหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ก ำหนดกลยุทธ์และวำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรพัฒนำและน ำเครื่องมือกำรพัฒนำองค์กรและกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัยแนวใหม่เข้ำมำใช้ กำรวิเครำะห์และพัฒนำระบบงำนบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
นโยบำย พันธกิจและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์กรอบอัตรำก ำลัง โครงสร้ำงต ำแหน่ง กำรจัด
กลุ่มงำนและสมรรถนะของงำน กำรประเมินค่ำงำน กำรวิเครำะห์และส่งเสริมค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย 
กำรวิเครำะห์ระบบค่ำตอบแทนและพัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร วิเครำะห์และปรับปรุง
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรติดตำมดูแลมำตรฐำนกำรจัดกำรบุคคลที่ได้กระจำยให้
ส่วนงำนหรือหน่วยงำนให้เป็นไปตำมกรอบท่ีก ำหนด รวมทั้งกำรอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล กำรก ำหนดและจัดท ำ

โครงสร้ำงองค์กร กำรก ำหนดต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลัง กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้ง กำรจัดวำงแผนอัตรำก ำลังเชิงกลยุทธ์และโครงสร้ำงอัตรำค่ำตอบแทน กำรก ำหนดตัวชี้วัดและกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรบริหำรค่ำตอบแทนและกำรปรับเงินเดือน กำรก ำหนดควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นของต ำแหน่งและบุคคล  กำรวำงแผนทำงเดินสำยอำชีพ  กำร
วำงแผนสืบทอดต ำแหน่ ง  กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  กำร เสนอขอรับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกร กำรด ำเนินกำรทำง
วินัยและจรรยำบรรณ ของพนักงำน กำรออกจำกงำน รวมทั้งกำรอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีศักยภำพ กำรวิเครำะห์
และรวบรวมควำมต้องกำร และควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรแสวงหำข้อมูลกำรพัฒนำจำก
แหล่งภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล  กำรก ำหนดและจัดกิจกรรมเพ่ือกำร
พัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกร กำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำและจัดท ำ
ระบบกำรบริหำรองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและสมรรถนะบุคลำกร กำรจัดท ำข้อมูล
ประวัติกำรฝึกอบรม กำรประสำนงำนและสนับสนุนเครือข่ำยวิชำชีพรำยชื่อบุคลำกรระดับบริหำร รวมทั้งกำร
อ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ตามที่นโยบายหลักของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 750 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2555  
มีมติเห็นชอบการปรับระบบการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรให้มี
ประสิทธิผล และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการเป็น “แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของ
แผ่นดิน เป็นผู้น าทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของชาติ และมีเป้าหมายที่จะน าตนเองก้าวไปสู่การเป็น “องค์กรสมรรถนะสูง” (High Performance 
Organization) แต่การจะบรรลุถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้นั้น ต้องอาศัยการปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก (Core Values) และสมรรถนะ (Competency) ในการท างานและการบริหารจัดการของ
บุคลากร ดังนั้น จากนโยบายหลักของสภามหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ในข้างต้น ฝ่ายบริหารได้น านโยบายดังกล่าว 
มาก าหนดเป็นนโยบายย่อยเชิงปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังบุคลากร อัตราก าลังในแต่ละส่วนงานเป็นตัวเลขที่มีพลวัต 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นอันเกิดจากการขยายพันธกิจหรือลดกิจกรรมที่หมดความจ าเป็นลง 
อัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้กับส่วนงานในแต่ละช่วงเวลาเป็นตัวเลขที่พิจารณาจากความจ าเป็นของ
ส่วนงานในช่วงเวลานั้น ๆ 

2. นโยบายด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการคัดเลือกและสรร
หาบุคลากรที่มีมาตรฐานมากขึ้น โดยจัดให้มีกระบวนการทดสอบความรู้ และทักษะของผู้สนใจสมัครเข้า
ท างานในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น การทดสอบ Aptitude การทดสอบทัศนคติ การทดสอบด้านภาษา เป็นต้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเข้าสู่แต่ละต าแหน่งตามความเหมาะสม   

3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยได้น าแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยใช้สมรรถนะเกี่ยวกับงานและการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยจะปรับปรุงระบบการ
พัฒนาบุคคลเพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากร สามารถเจาะลึกลงถึงการพัฒนาในระดับรายบุคคล 

4. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยได้น าระบบการจัดท าข้อตกลงล่วงหน้า
มาใช้ในการมอบหมายงาน ติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินต้องมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
หรือผลสัมฤทธิ์ อาทิเช่น จ านวนรายวิชาการสอนที่มีคุณภาพ ผลงานตีพิมพ์ของงานวิจัยหรือหนังสือหรือต ารา 
จ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ านวนชั่วโมงของงานให้บริการ
สังคมหรืองานบริหารอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น 

5. นโยบายด้านเส้นทางอาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีต าแหน่งงานจ านวนมาก 
หลากหลายอาชีพและระดับความรู้ความสามารถ ดังนั้น การวางระบบงานเพ่ือเอ้ือต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ในระหว่างกลุ่มงานและในระหว่างส่วนงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงานได้ตามสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของตน 

6. นโยบายด้านสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมีแนวคิดการจัดสวัสดิการที่
หลากหลายให้ครอบคลุมความจ าเป็นที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ใกล้เคียง
กัน โดยสวัสดิการดังกล่าวครอบคลุม การดูแลด้านสุขภาพ สภาพการท างาน การเก้ือหนุนด้านอ่ืน ๆ เช่น ที่พัก
อาศัย การศึกษาของบุตร เป็นต้น 

7. นโยบายด้านค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร ได้วางแนวทางไว้ว่าการก าหนด
ค่าตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องมีความยุติธรรมภายในองค์กร มีความทัดเทียมกับตลาดแรงงาน  
ซึ่งจะน าหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามค่างานและผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดกระบอก

บทที่ 2 
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เงินเดือนขึ้น โดยการข้ึนเงินเดือนรายบุคคลจะคิดเงินเพ่ิมร้อยละจากค่ากลางของกระบอกเงินเดือนนั้น ๆ และ
การเพ่ิมค่าตอบแทนประจ าปีจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลง 

 
 งานยุทธศาสตร์ด้านการบริหารด้านงานบุคคล 

งานยุทธศาสตร์ในช่วง ปี พ.ศ. 2556 – 2559 มหาวิทยาลัยจะด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ คือ 
1. วางระบบการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. ก าหนดค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
3. ประเมินค่างานและอัตราก าลังบุคลากร 
4. ก าหนดสมรรถนะตามหน้าที่และสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร เพื่อวางบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง 
5. ปรับปรุงระบบการประเมินผล 
6. น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ให้มีความสามารถตามสมรรถนะปัจจุบัน

หรืออนาคต 
7. วางเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร 
8. ปรับปรุงกระบวนการท างานและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทและเวลา 
9. พัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสมตามลักษณะของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
 
ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดกรอบการบริหารงานบุคคล ตามภาพ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1   กรอบการบริหารงานบุคคล 
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 ผลการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ.2556 มีดังต่อไปนี้ 
1. การปรับโครงสร้างเงินเดือน ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2555 จน

ปรากฏผลเชิงปฏิบัติในปี 2556 โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ได้รับความ
สนใจและสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพให้เข้ามาท างานให้กับมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการดึงดูดคนที่มีความสามารถให้สนใจเข้ามาท างาน และเพ่ือให้พนักงานจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการทบทวนและปรับโครงสร้างเงินเดือน
ใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับเวลาและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น โดยน าแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้แนวทางไว้ว่า ค่าตอบแทนต้องมีความ
ยุติธรรมภายในองค์กร มีความทัดเทียมกับตลาดแรงงาน และองค์กรมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนได้ 
มาเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างเงินเดือน 

ดังนั้น การปรับโครงสร้างเงินเดือนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จ าแนกออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การก าหนดกระบอกเงินเดือน (ขั้นต่ า-ขั้นสูง) มาใช้เป็นครั้งแรกของระบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ  
 2. การข้ึนเงินเดือนประจ าปี โดยน าค่ากลาง (Mid Point) มาเป็นฐานในการค านวณ 
 3. การก าหนดอัตราค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งบริหารให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารตาม
โครงสร้างส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 
 โครงสร้างเงินเดือน 
โครงสร้างเงินเดือนสายวิชาการ 
ตารางที่ 2.1  โครงสร้างอัตราเงินเดือนแรกเข้าใหม่ สายวิชาการ 

 
ตารางที่ 2.2 โครงสร้างกระบอกเงินเดือนใหม ่สายวิชาการ 

สายวิชาการ 
ขั้นต่ า (Min.) 

(บาท) 
ค่ากลาง (Midpoint) 

(บาท) 
ขั้นสูง (Max.) 

(บาท) 
เงินค่าต าแหน่งทาง

วิชาการ (บาท) 
ระดับ A – 1 84,110 109,485 134,580 31,200 
ระดับ A – 2 64,110 84,190 102,580 26,000 
ระดับ A – 3 52,610 64,730 77,870 19,800 
ระดับ A – 4 41,110 52,120 63,310 11,200 
ระดับ A – 5      ปริญญาตร ี
                     ปริญญาโท 
                     ปริญญาเอก 

20,600 
25,100 
35,450 

23,854 
29,065 
41,050 

27,100 
33,040 
46,650 

- 
- 

 

สายวิชาการ อัตราเงินเดือนแรกเข้าใหม่ (บาท) 
ระดับ A – 1 84,110 
ระดับ A – 2 64,110 
ระดับ A – 3 52,610 
ระดับ A – 4 41,110 
ระดับ A – 5     ปริญญาตร ี
                    ปริญญาโท 
                    ปริญญาเอก 

20,600 
25,100 
35,450 

หมายเหตุ กลุ่มอาจารย์สาธิต (AD) ให้มีโครงสร้างและกระบอกเงินเดือนเป็นไปตามต าแหน่งอาจารย์ A-5 
 จนกว่าจะมีโครงสร้างและกระบอกเงินเดือนส าหรับอาจารย์สาธิต (AD) 



[8] 

โครงสร้างเงินเดือนสายปฏิบัติการ 
ตารางที่ 2.3 โครงสร้างอัตราเงินเดือนแรกเข้าใหม่ สายปฏบิัติการ 

สายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนแรกเข้าใหม่ (บาท) 
ระดับ P3 58,080 
ระดับ P4 43,190 
ระดับ P5 32,930 
ระดับ P6 28,400 
ระดับ P7    ปริญญาตร ี
               ปริญญาโท 
               ปริญญาเอก 

16,500 
20,100 
25,100 

ระดับ P8    ปวช. 
               ปวส. 

10,190 
11,810 

ระดับ P9     มัธยม 
                เจ้าหน้าท่ีบริการทั่วไป (ขับรถยนต์)  

9,000 
9,700 

 
ตารางที่ 2.4 โครงสร้างกระบอกเงินเดือนใหม่ สายปฏิบัติการ 

สายปฏิบตัิการ 
ขั้นต่ า (Min.) 

(บาท) 
ค่ากลาง (Midpoint) 

(บาท) 
ขั้นสูง (Max.) 

(บาท) 
เงินประจ าต าแหน่งเฉพาะ 

ผู้ที่ปฏิบตัิหน้าทีบ่ริหาร (บาท) 
ระดับ   P3 58,080 87,120 116,160 20,000 
ระดับ   P4 43,190 64,785 86,380 15,000 
ระดับ   P5 32,930 49,395 65,860 11,000 
ระดับ   P6 28,400 42,600 56,800 5,000 
ระดับ   P7 
          P7C 
          P7B 
          P7A 

 
24,800 
18,700 
16,500 

 
37,200 
28,050 
24,750 

 
49,600 
37,400 
33,000 

 
- 
- 
- 

ระดับ   P8 
          P8B 
          P8A 

 
13,400 
10,190 

 
20,100 
15,285 

 
26,800 
20,380 

 
- 
- 

ระดับ   P9 
          P9B 
          P9A 

 
12,000 
9,000 

 
15,000 
11,500 

 
18,000 
14,000 

 
- 
- 

 
2. การก าหนดค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย

ต้องการสร้างและพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Values) ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนน ามา
ปฏิบัติเป็นพฤติกรรมในแนวทางเดียวกันจนเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรและตัวบุคคล ซึ่งจะสนับสนุนต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การท าให้นโยบายดังกล่าว 
เป็นที่ยอมรับและร่วมมือกันปฏิบัตินั้น น ามาซึ่งการจัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักให้กับบุคลากรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทางมหาวิทยาลัยและบริษัทที่ปรึกษาภายนอกได้
ร่วมกันจัดท า โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวางแผนของโครงการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน โดยได้รวบรวมข้อมูลจาก
หลากหลายแหล่ ง  อั น ได้ แก่  แผนยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลั ย  คว าม เห็ นจ ากการสั มมนา
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง  รวมถึงได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม
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เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ท าการ
สอบถาม ผู้บริหารสายวิชาการ ผู้บริหารสายปฏิบัติการ คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ และนิสิตชั้นปีที่ 4 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสรุปถึง ค่านิยมที่มีอยู่ สิ่งที่ยังขาดหายไป สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  

ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้มาจากขั้นตอนที่หนึ่ง มาวิเคราะห์ พิจารณาความสอดคล้องของ
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย แล้วน ามาก าหนดค่านิยมหลัก น าผลที่ได้กลับไปสอบถาม 
คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับอีกครั้งหนึ่ง ไดข้้อสรุปส าหรับ ค่านิยมหลัก (Core Values) เป็น จ านวน 6 ค า ดังนี้ 

 1. มุ่งความเป็นเลิศ  
 2. ยึดมั่นคุณธรรม 
 3. สร้างนวัตกรรม 
 4. สร้างสังคมเรียนรู้ 
 5. มุ่งความส าเร็จ   
 6. เคารพให้เกียรติ  

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อสรุปค่านิยมหลักที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาสอบทานกับประชาคมอัน
ประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ โดยการสอบถามประชาคมอีกครั้ง เพ่ือยืนยันความคิดเห็นของ
ประชาคม ได้ข้อสรุปค่านิยมหลัก (Core Values) เป็น จ านวน 5 ค า ดังนี้ 

  1. มุ่งความเป็นเลิศ  
 2. ยึดมั่นคุณธรรม 
 3. สร้างสังคมเรียนรู้ 
 4. มุ่งความส าเร็จ   
 5. เคารพให้เกียรติ  

ขั้นตอนที่ 4 วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
 ในปีงบประมาณ 2557 โครงการดังกล่าวยังคงด าเนินการต่อไป โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
 1) เปิดตัวค่านิยมหลัก (Core Values) และสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ เรื่องค่านิยมหลัก

ต่อผู้บริหารทุกระดับ และตัวแทนบุคลากร (Ambassador) โดยสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน 

 2) ปฏิบัติการปลูกฝังและติดตามผล โดยก าหนดเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมในการปลูกฝังค่านิยมหลัก (Core Values) 

 3) ก าหนดแนวทางในการน าค่านิยมหลัก (Core Values) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล เป็นต้น  

 นอกจากนี้ จะน าไปจัดท าเป็นตัวชี้วัด (KPI) เรื่องระดับความส าเร็จของแผนการพัฒนาคุณค่า
หลักของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

3. การประเมินค่างานและการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์นี้  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ 

 3.1 เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 
โดยจัดท าเป็นค าบรรยายลักษณะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เพ่ือประเมินค่างานบุคลากรสายปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม 
 3.3 เพ่ือก าหนดแนวทางการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง สายปฏิบัติการผ่านเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับบริบทของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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ปีงบประมาณ 2556 นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ศึกษาและรวบรวมหาข้อมูลกับบริษัทที่ปรึกษา
ภายนอก น าเสนอระบบรวมทั้งการขออนุมัติโครงการ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาภายนอกได้น าเสนอแผนการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบถึง
ขอบเขตของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1. การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
1.1 ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามา

ปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงาน ต าแหน่งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ต าแหน่ง 
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน ด้วยแนวทางที่ก่อให้เกิดการ

สร้างการยอมรับภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.3 ให้ค าแนะน าแก่คณะท างานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดท าค าบรรยาย

ลักษณะงาน ในส่วนที่อยู่นอกเหนือต าแหน่งอ้างอิง 
 ส่วนที่ 2. การประเมินค่างาน 
 2.1 ด าเนินการน าเสนอต าแหน่งที่เหมาะสม ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ประเมินค่างานของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต าแหน่งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ต าแหน่ง  
 2.2 ด าเนินจัดท ากระบวนการวิเคราะห์ประเมินค่างาน ตามที่ได้เสนอในข้อ 2.1 และมี
กระบวนการสอบทานค่างานที่ประเมินได้ของมหาวิทยาลัย 
 2.3 ด าเนินการก าหนดค่างานให้กับต าแหน่งอ่ืนๆ ที่เหลือภายในองค์กร โดยอ้างอิงจากค่างาน
ของต าแหน่งอ้างอิง (ตามข้อที่ 2.1) 

2.4 ด าเนินการสร้างกระบวนการทบทวนค่างานที่ได้ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลภายในองค์กร 

2.5 ด าเนินการจัดท าล าดับชั้นงาน (Grading Structure) 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1 ด าเนินการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่พบเกี่ยวกับอัตราก าลังในปัจจุบันของส่วนงาน/
หน่วยงานต้นแบบ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดจิ๋ว) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การเสนอ
แนวทางการวิเคราะห์อัตราก าลังสายปฏิบัติการ 
 3.2 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์และการก าหนดกรอบอัตราก าลังสาย
ปฏิบัติการ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3.3 ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังที่เหมาะสมของส่วนงาน/หน่วยงานต้นแบบ ตามข้อ 3.1 
โดยมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์อัตราก าลัง ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 3.2 
 3.4 ให้ค าแนะน าแก่คณะท างานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ส่วนที่อยู่นอกเหนือจากส่วนงาน/หน่วยงานต้นแบบ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบอัตราก าลังของแต่ละส่วนงาน/
หน่วยงาน 
 3.5 น าเสนอบทวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังและกรอบอัตราก าลังของสายปฏิบัติการ  
แต่ละส่วนงาน/หน่วยงานต้นแบบตามข้อ 3.1 ที่เหมาะสมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ทางมหาวิทยาลัยและบริษัทที่ปรึกษาภายนอกจะร่วมกัน
ด าเนินการตามแผนด าเนินงานของโครงการ เพ่ือบรรลุตามขอบเขตโครงการใน 3 ส่วน ดังกล่าวข้างต้น 

4. การก าหนดสมรรถนะตามหน้าที่และสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์นี้  
มีเป้าประสงค์เพ่ือก าหนดรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการบุคลากร
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ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และก าหนดโมเดลส าหรับบุคลากรที่จ าเป็นต้องมี เพ่ือขับเคลื่อนงานให้บรรลุผล
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ (ภาพที ่2.2) 

 

 
 

ภาพที่ 2.2   CU Staff Capabilities Model 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 ทางมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกได้ร่วมกันจัดท า โดย
ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 4.1 จัดท ารายการสมรรถนะพร้อมก าหนดค านิยามให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละ
ระดับ P และต าแหน่ง (ภาพที่ 2.3 และค านิยามปรากฏในภาคผนวก) 

 

 

ภาพที่ 2.3   รายการสมรรถนะตามระดับความสามารถของแต่ละระดับ P และต าแหน่ง 
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 4.1.1 สมรรถนะที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ (Professional Competencies) หมายถึง 
สมรรถนะทีบุ่คลากรทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานของตนให้บรรลุผลส าเร็จและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร มีจ านวน 8 รายการ 

 4.1.2 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) หมายถึง สมรรถนะ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ที่อยู่ในระดับ P6 ขึ้นไป โดยท าหน้าที่บริหารและจัดการงานต่าง 
ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีจ านวน 4 รายการ 

 4.1.3 สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competencies) จะใช้ร่างรายการ 
Functional Competencies ของเครือข่ายวิชาชีพ ซึ่งได้จัดท าตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้นจ านวน 17 
เครือข่ายวิชาชีพ)  

 4.2. การน าระบบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การออกแบบ
ประเมินสมรรถนะเพ่ือทดลองใช้ในการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P7 ไปเป็น P6 
กรณีเฉพาะ ให้ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 4.3. การจัดท าแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ ของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 หมวด 8 การ
พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  

 4.4 การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการประเมินสมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P7 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 

4.4.1 เพ่ือให้บุคลากรที่เข้ารับการทดสอบได้รับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของ
ตนเองและน าไปใช้ประกอบในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของตนเองต่อไปในอนาคต 

4.4.2 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบในการสอบแข่งขัน คัดเลือก เพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง ที่
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้บุคลากรต้องน าหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษมาประกอบ 

การทดสอบครั้งนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้สถาบันภาษาจัดด าเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบ 
CULI -TEST โดยข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การฟัง (Listening) 50 คะแนน 2) การอ่านและการ
เขียน (Reading & Writing) 50 คะแนน รวมคะแนนทั้ง 2 ส่วน 100 คะแนน 

4.4.3 สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้ 
4.4.3.1. ผู้มีสิทธิ์สอบและจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้เข้าสอบ 

ก) ผู้มีสิทธิ์สอบและจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายปฏิบัติการ คือเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ทุกต าแหน่ง ตั้งแต่ระดับ P7 ขึ้นไป เป็นข้าราชการ และลูกจ้างเงิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทต าแหน่ง กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ย วชาญเฉพาะ 
จ านวนรวม 2,383 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556) 

ข) จ านวนผู้เข้าสอบ รวม 1,133 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.55 ของจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 
ค) จ านวนผู้เข้าสอบ จ าแนกตามเพศ 

เพศชาย  227 คน คิดเป็นร้อยละ 20.04 ของผู้เข้าสอบ 
เพศหญิง 906 คน คิดเป็นร้อยละ 79.96 ของผู้เข้าสอบ 
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ตารางที่ 2.5   แสดงคะแนนท่ีสอบได้และจ านวนผู้ที่สอบได้ในแตล่ะช่วงคะแนน (คะแนนรวม) 
ประเภทข้อสอบ คะแนนเต็ม ต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย 

คะแนนรวม 100 11 93 38.21 

Listening 50 0 48 20.51 

Reading & Writing 50 3 45 17.69 

 

สรุปผลคะแนนได้ดังนี้ 
1. ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าค่าเฉลี่ย เป็นจ านวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 
2. ผู้ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เป็นจ านวน 693 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 

 4.5 การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2557 มีประเดน็ดังต่อไปนี้  
 4.5.1. การน าระบบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้หลาย

ประการ เช่น การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) การฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training and Development) การบริหารอาชีพ (Career Management) การโยกย้ายและการเลื่อน
ต าแหน่ง (Rotation and Promotion) เป็นต้น  

 4.5.2. ด าเนินการทบทวน Functional Competencies ของเครือข่ายวิชาชีพ 17 
เครือข่าย และจัดท ารายการสมรรถนะพร้อมก าหนดค านิยามของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่ม
วิชาชีพเพ่ิมเติม 

 4.5.3. พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับ P8 และ P7 และกลุ่มบริหารจัดการระดับ P6 ขึ้นไป 

5. การปรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ  

 5.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นที่เอ้ือต่อการได้
คนดีและเก่ง เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 5.2 เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบกลางให้เป็นมาตรฐาน 
 5.3 เพ่ือพัฒนาการรับสมัครและการสอบแบบ Online 
 5.4 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อสอบอย่างเป็นระบบในลักษณะแบบคลังข้อสอบ 

ปีงบประมาณ 2556 นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวางแนวทางเพ่ือปรับปรุงการคัดเลือกและ
สรรหาบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ P7 และ P8 ก่อน โดยจัดการทดสอบกลาง (ภาพที่ 2.4)  
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ทั้งนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ และการสอบดังนี้  ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การสมัคร
สอบ Online และ การสอบ Online 
 5.1 การสมัครสอบ Online ผู้สนใจสมัครเข้าท างานสามารถสมัครสอบ Online ผ่าน Internet 
ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะจัดสอบเป็นรายเดือน 
 5.2 การวางระบบเพ่ือจัดสอบบน Computer-Based  
 วิชาที่จัดสอบ 

 1. การสอบ ณ ส่วนกลาง ได้แก่ 
 1.1 วิชา Aptitude (วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา)  
 1.2 วิชา Attitude (วัดทัศนคต/ิ เจตคติ)  
 1.3 วิชาภาษาไทย 
 1.4 วิชาคอมพิวเตอร์ 

สบม.  

ผู้ที่สนใจมาท างาน สมัคร 
Online ด้วยตนเอง พร้อม
แนบเอกสารประวัติผู้สมัคร 

สบม. รวบรวมรายชื่อผู้มสีิทธิ
เข้ารับการทดสอบกลาง 

ส่วนงาน/หน่วยงาน ประกาศรับ
สมัคร Online ในต าแหน่งงานที่

ต้องการ 

Phase 2 

 
สบม. ประกาศแจ้งรายชื่อ/วัน
เวลา/สถานท่ีทดสอบกลาง  

ผู้มีสิทธิสอบ         
ทดสอบกลาง 

จบกระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์วิชา AP, AT, ภาษาไทย, คอมพิวเตอร์  

ไม่ผา่นเกณฑ์ทดสอบกลาง 

สบม. จัดท าใบรายงานผล (มีอายุ 2 ปี)              
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบกลาง 

สมัครด้วยตนเอง 

ส่วนงาน ด าเนินการสอบ
ภายในส่วนงาน เช่น ทดสอบ
วิชาเฉพาะต าแหน่ง และอื่นๆ 

และด าเนินการตามขั้นตอนการ
สรรหาต่อไป 

ส่งรายชื่อฯ 
online 

Phase 1  

หมายเหตุ ภาษาอังกฤษ (ผู้สมัครไปด าเนินการสอบเอง) 

 

ภาพที่ 2.4   ขั้นตอนการจัดสอบสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการระดับ P8 และ P7 
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 2. การสอบ ณ ส่วนงาน ได้แก่  
 2.1 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 2.2 สอบสัมภาษณ์ 
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (ผู้สมัครด าเนินการสอบเอง) ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, 

IELTS หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 โดยปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อในการปรับกระบวนการคัดเลือก

บุคลากรเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ ตรงตาม
ต าแหน่งงานที่ต้องการ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 ก) การปรับปรุงข้อบังคับ/ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหา  
 - ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 
 - ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
 ข). ได้ข้อสอบ/ แบบทดสอบที่มีมาตรฐานเป็นจ านวนชุดเพิ่มขึ้นเพื่อพร้อมจัดท าเป็นคลัง

ข้อสอบ 
 ค) ได้จัดทดสอบกลางบน Computer-Based ที่ท าให้สะดวก รวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้น 

ทดแทนข้อสอบแบบเดิมท่ีใช้กระดาษ  
6. วางเกณฑ์การประเมินผลบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มีเป้าประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นขั้นตอนการ

ติดตามผลผลิตจากการท างานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง และพิจารณาจากพฤติกรรม 
ของผู้ถูกประเมิน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางเพ่ือวางเกณฑ์การประเมินผลบุคลากร ในปีงบประมาณ 2556
โดยจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กระบวนการ เนื้อหา และระบบ 

 ส่วนที ่1 กระบวนการ 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
 2. การปรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 - พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ แบ่งรอบการประเมินออกเป็น 2 รอบ รอบละ 6 

เดือน การประเมินครั้งท่ี 1 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) และครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม – มิถุนายน ) 
 - พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  แบ่งรอบการประเมินออกเป็น 2 รอบ  การประเมิน

ครั้งที่ 1 (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม) 5 เดือน และครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม – กรกฎาคม) 7 เดือน 
 ส่วนที ่2 เนื้อหา 
 1. ศึกษาระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
 2. ปรับแบบแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบงาน (Job Description) และข้อตกลงภาระงาน 
(Assignment Sheet) ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญที่ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่บุคลากรนั้นรับผิดชอบกับการขับเคลื่อนส่วนงาน ซึ่งมีส่วนในการสร้างความส าเร็จ
ให้กับมหาวิทยาลัย  
 ภายในแบบฟอร์มข้อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ได้ปรับโดยเน้นให้ระบุเป้าหมาย/
ผลผลิต (output) แทนการระบุกระบวนการ (Process) พร้อมจ าแนกภาระงานให้ระบุเป็น 2 ด้าน 5 มิติ 
ได้แก่ 
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ด้านที่ 1 งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 มิติที่ 1 งานประจ า 
 มิติที่ 2 งานยุทธศาสตร์ 
 มิติที่ 3 งานพัฒนากระบวนการ 
 ด้านที่ 2 งานบริการวิชาการ และ/หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 มิติที่ 4 งานพัฒนาตนเอง 
 มิติที่ 5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ส่วนที ่3 ระบบ 

ทางมหาวิทยาลัยท าการศึกษาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายปฏิบัติการแบบ Online  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเพ่ือวางเกณฑ์การประเมินผล
บุคลากร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
อาทิ ผู้ประเมิน เครื่องมือ กระบวนการ สัดส่วนคะแนนผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม (70 : 30) 

 2. ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับการน าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 
Online มาใช ้

 3. ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ “ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน” 

 4. จัดท าเป็นตัวชี้วัด (KPI) ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง มีระบบการ
ประเมินที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ ภายในปี 2557 และระดับความพึงพอใจของแต่ละส่วนงานที่น าระบบการ
ประเมินไปใช้ (วัดค่าปี 2557 เป็นต้นไป) 

7. การบริหารจัดการอาชีพ (Career Management) มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัว มีความเหมาะสมตรงกับลักษณะงาน
ของแต่ละบุคคลมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพ่ือวางแผนเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ในลักษณะเฉพาะกรณี และจะวางระบบให้ชัดเจนขึ้นเพ่ือด าเนินการโดยในปีงบประมาณ
ถัดไป  
 7.1 การปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท นักวิจัยปริญญาเอก จากพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ฝ่ายบริหารได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ
คณะกรรมการนโยบายบุคคลในการสัมมนาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 และได้ความเห็นชอบในหลักการ ต่อมา
ฝ่ายบริหารได้น าเรื่องเข้าเสนอคณะกรรมการนโยบายบุคคลเพ่ือก าหนดรายละเอียดในเดือนตุลาคม 2555 
และมีการประชุมหารือกันอีก 2 ครั้ง และได้ข้อสรุป ให้นักวิจัยมีภาระงานและผลผลิตขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งมุ่งเน้นผลงานด้านการวิจัยเป็นหลัก รวมถึงคุณสมบัติในการเข้าสู่ต าแหน่งที่ค านึงถึง อายุงาน 
ปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย ซึ่งก าหนดให้ผลผลิตด้านงานวิจัยมีจ านวนหรือคุณภาพที่สูงกว่าของ
คณาจารย์ที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในระดับเทียบเคียงกัน อีกทั้งการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับของคณะวุฒยาจารย์ ในส่วนของอัตราเงินเดือนและการก าหนด
ต าแหน่งให้สูงขึ้นนั้น มีล าดับขั้นเช่นเดียวกับคณาจารย์ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 760 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 
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 7.2 นโยบายเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการ
และวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายบริหารได้
ประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ก่อนวาระที่สองของท่านอธิการบดีและน ามา
ประชุมหารือต่อในวาระนี้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 โดยได้วางกรอบแนวคิดใหม่ โดยก าหนดสัดส่วนจ านวน
บุคลากรในแต่ละกลุ่ม ให้ส่วนงาน และการก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง ส่วนงานต้องมีต าแหน่งงานว่างรองรับ โดย
จ านวนก าหนดตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของส่วนงาน โดยคณะกรรมการนโยบายได้น าเรื่องดังกล่าว
เข้าพิจารณาทั้งสิ้น 9 วาระ (นับจากเดือนตุลาคม 2555 จนถึงเดือนกันยายน 2556) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้จัดท า
เอกสารแนวคิดน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 แต่คณะ
กรรมการฯ ขอให้น าเรื่องกลับมาทบทวน ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายบุคลากรได้น าเรื่องกลับมาหารือกับที่
ประชุมในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2556 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
กิจการสภามหาวิทยาลัย ยังคงขอให้ชะลอการน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 7.3 การปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
 - จากระดับ P7 เข้าสู่ระดับ P6 เฉพาะกรณ ี 
 - จากระดับ P8 เข้าสู่ระดับ P7A เฉพาะกรณ ี 
 ทั้งนี้ กรณี ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยต้องการด าเนินการตามนโยบาย เพ่ือส่งเสริมบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ ให้พัฒนาตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการสรรหาจาก
ผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน / หน่วยงาน และใช้กรอบอัตราเลขที่เดิมที่ครองอยู่ เพ่ือปรับเปลี่ยนระดับให้สูงขึ้น 
ซึ่งต้องมีคุณสมบัตแิละเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยจะวางระบบการบริหารจัดการอาชีพ (Career 
Management) ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนขึ้น นโยบายเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตลอดจน เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหารระดับต่าง ๆ รวมทั้งการวางระบบ เพ่ือจัดกลุ่มงาน
ให้รองรับต่อการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

8. การพัฒนาระบบสวัสดิการ  
 8.1 โครงการหอพักจุฬานิวาสหลังใหม่ เพ่ือจัดห้องพักให้กับบุคลากรในต าแหน่ง คนงาน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นักการภารโรง พนักงานขับรถ คนสวน ช่าง ตามความต้องการของแต่ละส่วน
งาน จากอาคารเก่า 4 อาคารที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เป็นอาคารใหม ่15 ชั้น มีห้องพักท้ังหมด 196 ห้อง 
 8.2 โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม Episode II ” หรือโครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม 1,000,000 
ก้าว ระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2556 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเดิน โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการเดิน10,000 ก้าวต่อวัน  เนื่องจากการเดิน เป็นการออกก าลังกายอย่างหนึ่งที่
ส่งผลดีและเหมาะสมส าหรับคนทุกวัย สามารถท าได้ในทุกสถานที่  ส่งผลดีต่อสุขภาพ ในการป้องกันโรค เช่น 
โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน ฯลฯ ลดไขมัน ลดความดันโลหิต ซึ่ง
คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาให้รางวัลแก่สมาชิกจากจ านวนก้าว ประกอบกับผลการทดสอบสุข
สมรรถนะ และโครงการได้รับความร่วมมือจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะ
แพทยศาสตร์ ในการด าเนินการ จากการรับสมัครสมาชิก ปรากฏมีจ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ 450 คน 
จ าแนกเป็น กลุ่มผู้บริหาร 60 คน กลุ่มบุคลากร 390 คน จัดการแข่งขันเป็น 2 แบบ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้เครื่อง 
Pedometer นับก้าว และกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android นับก้าว  
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ผลจากการด าเนินโครงการปรากฏ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 อันดับ 1 กลุ่มผู้ใช้เครื่อง Pedometer นับก้าว ได้แก่ 
 นายทวี  กาญจนภู ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เดินได ้2,763,457 ก้าว ได้รับรางวัลทองค า
มูลค่า 10,000 บาท 
 อันดับ 1 กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android นับก้าว ได้แก่ 
 นายจรัสเดช  เกียรติเดชปัญญา คณะจิตวิทยา เดินได้ 2,419,497 ก้าว ได้รับรางวัลทองค า
มูลค่า 10,000 บาท 
 ผู้เข้าแข่งขันที่เดินรวมสะสมได้ 1 ล้านก้าว มีจ านวนทั้งสิ้น 62 คน มีสิทธิ์จับฉลากลุ้น
iphone5 จ านวน 1 เครื่อง 
 ผู้โชคดีที่ได้รับการจับฉลากรางวัล ได้แก่ น.ส.จินตนา  สุวรรณเทศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข  
 8.3 การจัดท าหนังสือ Happy CU เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของการมี “บุคลากรที่เป็นคนดีและเก่ง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ท างานด้วยความทุ่มเทและเป็นสุข” ดังนั้น นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมแล้ว 
มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรท างาน ท าหน้าที่ได้อย่างมีความสุขตาม
แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) คือ การให้บุคลากรมีความสุขพ้ืนฐานทั้ง 8 ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 1. Happy Body มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ 
 2. Happy Heart มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
 3. Happy Relax รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
 4. Happy Brain การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 

น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความม่ันคงก้าวหน้าในการท างาน 
 5. Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
 6. Happy Money มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ 
 7. Happy Family มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง 
 8. Happy Society มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนท างานและพักอาศัย  

มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 
 ทั้งนี้ เป็นการน าสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และสิ่งต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย จัดให้แก่บุคลากรมาจัด
หมวดหมู่ตามแนวคิดองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) และจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่แก่บุคลากร
ทุกคนดังกล่าว 
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ผลงานประจ า ปีงบประมาณ 2556 
 
 
 
  งานยุทธศาสตร์  
 1. การพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Values) และการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของจุฬาฯ  
(ตามรายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 ก าหนดค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย) 
 2. การน าระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  
(ตามรายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 การก าหนดสมรรถนะตามหน้าที่และสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร) 
 3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ตามรายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 
วางเกณฑ์การประเมินผลบุคลากร) 
 4. ประเมินค่างานและการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย  
(ตามรายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 การประเมินค่างานและการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากร) 
 5. การพัฒนาแบบทดสอบกลางและระบบการทดสอบแบบออนไลน์เพื่อสรรหาบุคลากร  
(ตามรายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 ปรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย) 
 6. การบริหารอาชีพ (Career Management) ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยได้
วางแผนและจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 ดังนี้ 
 6.1 สายวิชาการ 
 6.1.1 การรับรองคุณวุฒิของวุฒิบัตรวิชาชีพเป็นคุณวุฒิสูงสุดในสาขาวิชาชีพของ 
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประสบ
ปัญหาการรับบุคลากรซึ่งมีวุฒิบัตรวิชาชีพ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทั้ง 2 คณะ ได้ขอ
หารือเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ก่อนน าเสนอสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและมีมติรับรองต่อไป
เพ่ือขอทบทวนคุณสมบัติในการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ข้อ 25 ซึ่งก าหนดว่า พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการต้องจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและกรณีที่ได้รับอนุมัติให้รับบุคคลที่
ส าเร็จระดับปริญญาบัณฑิตต้องเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมนั้น ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 750 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และมีมติรับรองว่าวุฒิบัตรด้านวิชาชีพให้
เทียบเท่าวุฒิปริญญาเอก 
 6.1.2 การปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทนักวิจัย ปริญญาเอก จาก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สู่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ตามรายละเอียดปรากฏในข้อ 7.1 
บทที่ 2) 
 6.2 สายปฏิบัติการ 
 6.2.1 นโยบายเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ   
(ตามรายละเอียดปรากฏในข้อ 7.2 บทที2่) 

ผลงานฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล 

บทที่ 3 
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 การก าหนดสัดส่วนของบุคลากรในแต่ละระดับต าแหน่งที่จะเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของแต่ละ
ส่วนงาน ทางมหาวิทยาลัยได้วางเกณฑ์ในการก าหนดกรอบของแต่ละต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระงาน และ
ควรจะมีการก าหนดเกณฑ์ให้ส่วนงานมีต าแหน่งรองรับ ส าหรับในช่วงระหว่างรอการประเมินค่างาน  
(Job Evaluation) จะน ำแนวคิดของกำรกระจำยตัวแบบปกติ (Normal Distribution) มำใช้ในกำรก ำหนด
สัดส่วนจ ำนวนอัตรำในแต่ละระดับ แต่อาจมีการปรับแต่งสัดส่วนบุคลากรกลุ่มสนับสนุนวิชาการทางตรง 
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องมีผู้มีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะมากกว่าบุคลากรกลุ่มสนับสนุนวิชาการ
ทางอ้อม 
  งานด้านการวางแผนและการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง  
 มหาวิทยาลัยได้วางหลักเกณฑ์ เ พ่ือด าเนินการบริหารจัดการอัตราก าลังของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและปฏิบัติการ รวมถึงการก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด อีกท้ังสอดคล้องกับโครงสร้างของทางมหาวิทยาลัย โดยแบ่งรายละเอียดของ
การด าเนินงานได้ ดังนี ้
 1. การปรับกรอบอัตราก าลังและการขอกรอบอัตราก าลังใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานหลัก
ของฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ทางฝ่ายฯจะรับเรื่องและข้อมูลจากทางส่วนงาน/หน่วยงาน เพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์จากเหตุผลและความจ าเป็นว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในเบื้องต้น จากนั้น จึงน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และหรือคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขออธิบายตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การปรับกรอบอัตราก าลัง คือ ทางส่วนงาน/หน่วยงาน น ากรอบอัตราว่างเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการขอปรับเปลี่ยนอัตราว่าง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- กรณีขอปรับระดับ P แต่คงชื่อต าแหน่งเดิม จ านวน 46 อัตรา เช่น เดิมเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
(พัสดุ) P8 เป็น เจ้าหน้าที่ส านักงาน (พัสดุ) P7  

- กรณีขอปรับระดับ P พร้อมก าหนดต าแหน่งและระดับ P ใหม่ จ านวน 56 อัตรา เช่น    
เดิมเจ้าหน้าที่ส านักงาน (ธุรการ) P8 เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บุคคล) P7  

- กรณีขอเปลี่ยนภาระงาน จ านวน 63 อัตรา เช่น เดิมเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
P7 เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บัญชี) P7  

- กรณีขอปรับวุฒิการศึกษา  จ านวน 52 อัตรา เช่น เดิมเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บุคคล) P7    
(วุฒิปริญญาตรี) เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บุคคล) P7 (วุฒปิริญญาโท)  

 1.2 การขอกรอบอัตราก าลังใหม่ คือ กรณีของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หรือกรณีกรอบอัตราว่างของส่วนงาน/
หน่วยงาน นั้น  เดิมผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งของอัตราดังกล่าวเป็นลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน ต้อง
พ้นสภาพด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม อัตรานั้นก็จะถูกยุบ หากส่วนงาน/หน่วยงานยังยืนยันถึงเหตุผลความจ าเป็นที่
ต้องการผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว ก็จะจัดท าเอกสารเพ่ือยืนยันถึงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมเอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ส่งมายังฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติจ านวน 13 อัตรา 

2. การคงกรอบเกษียณ ประจ าปี 2556 มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางด าเนินงาน ไว้ดังต่อไปนี้ คือ  
2.1 กรณีของสายวิชาการ ส่วนงานสามารถด าเนินการสรรหา คัดเลือก เพ่ือทดแทนอัตราที่

ว่างได้ทันที ทั้งนี้ต้องไม่เกินแผนกรอบอัตราก าลัง ปี 2550 – 2554 มีจ านวน 105 ราย 
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2.2 กรณีของสายปฏิบัติการ  
 2.2.1 กลุ่มบริหารจัดการและกลุ่มวิชาชีพ ส่วนงานสามารถด าเนินการสรรหา คัดเลือก 
เพ่ือทดแทนอัตราที่ว่างได้ทันที ทั้งนี้ต้องไม่เกินแผนกรอบอัตราก าลัง ปี 2550 – 2554 จ านวน 16 ราย  
 2.2.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไปและสนับสนุนอ่ืน ๆ ขอให้ส่วนงานทบทวนนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ในเรื่องอัตราก าลังของส่วนงาน ได้แก่ อัตราว่าง ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณ และอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ปี 2555-2559 และ
ประเมินค่างาน ในกรณีที่ส่วนงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ส่วนงานเสนอขออนุมัติคงกรอบอัตราเกษียณ  
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจ าเป็น และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  
จ านวน 21 ราย 
 2.2.3 กลุ่มบริการ (P9) ให้ยุบกรอบอัตรา และให้จ้างเหมาบริการจากบริษัทภายนอก 
(Outsource) ยกเว้นบางต าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะ ส่วนงานต้องมีการ
วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็น และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยใช้
งบประมาณหมวดเงินรายได้ของส่วนงานในการจ้างต าแหน่งกลุ่มบริการ จ านวน 56 ราย 

 3. จัดท ารายงานอัตราก าลังตามแผน ปี2550-2554 ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และ
หน่วยงานไม่มีการเรียนการสอน (ทุก 3 เดือน) 

 ตามที่ มหาวิทยาลัย ด าเนินการวางแผนก าลังคนด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2550-2554 และได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 19 คณะ และ 2 วิทยาลัย ไว้แล้วนั้น 

 เนื่องด้วย การวางแผนกรอบอัตราก าลัง ในปีงบประมาณ 2555-2559 ยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ จึงก าหนดให้ส่วนงานที่จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังปีงบประมาณ 2550-2554 ให้คงกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการตามเดิมไปก่อน ส่วนหน่วยงานที่ไม่ได้จัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังปีงบประมาณ 2550-2554 ให้คงกรอบอัตราตามเดิมที่มีไปก่อน จนกว่าการวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังปีงบประมาณ 2555-2559 จะแล้วเสร็จ 

 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล จึงด าเนินการจัดท ารายงานอัตราก าลังตามแผน ปี2550-2554 ของ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากระบบ CU-HR ยังไม่สามารถรายงาน
ดังกล่าวออกจากระบบ CU-HR ได้  

 4. การก าหนดกรอบอัตราก าลังหมุนเวียนส าหรับบรรจุนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีท่ีคณะวิชาต่าง ๆ ที่ไม่มีกรอบอัตราก าลังว่าง แต่มีความ
ประสงค์และจ าเป็นเร่งด่วนจะบรรจุนักเรียนทุนอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอ่ืน ๆ เข้าเป็นอาจารย์
เฉพาะวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญญาเอก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังนั้น จึงขอ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังกลางน าไปใช้หมุนเวียนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว จ านวน 5 อัตรา ทั้งนี้ ได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 745 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 
2555 

 5. การจัดระบบต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล 
ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ CU-HR พบว่า ชื่อต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ไม่เหมาะสม
กับภาระงานที่หน่วยงานมอบหมายให้ปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในการประชุมครั้งที่ 17/2555 วันที่ 10 กันยายน 2555 สังกัดฝ่ายทุนวิจัย ส านักบริหารวิจัย จ านวน 3 ราย 
ที่ประชุมมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งจาก นักวิจัยผู้ช่วย P7 เป็น เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสาน
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งานวิจัย) P7 เนื่องจาก ลักษณะงานของส านักบริหารวิจัยไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ช่วยงานวิจัย และงาน
บริการทดสอบ เช่นเดียวกับ คณะหรือสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบของส่วนงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น เช่น ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส านักงาน (วิทยาศาสตร์การกีฬา) เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

 นอกจากนี้ มีการด าเนินการจัดกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนวิชาการโดยตรง (AS - Academic support) กลุ่มที่ 2 สนับสนุนวิชาการทางอ้อม  
(FS - Functional Support) และกลุ่มที่ 3 บุคลากรสนับสนุนบริหารงานทั่วไป (OS – Operational 
Support) เพ่ือรองรับการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษ  

 6. น าเสนอแนวทางบริหารจัดการกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านัก เพ่ือ
รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

 ตามที่ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 751 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
ได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ออกเป็นข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 
นั้น  

 ส านักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ เพื่อให้การบริหารมีความ
คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีแนวทางการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านัก เพ่ือรองรับตามการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้น  

 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล จึงด าเนินการน าเสนอกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ และแนวทางการ
บริหารอัตราว่างต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างองค์กร ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  งานด้านการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล 

 1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคลได้ท าการสรุปข้อมูลประวัติผู้รับทุนปริญญาเอก จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือพิจารณารับเป็นต้นสังกัด จ านวน 64 ราย เบื้องต้นด าเนินการโดย
พิจารณาประวัติและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัย มีจ านวนทั้งสิ้น 
จ านวน 27 ราย จ าแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้  

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จ านวน  16  ราย 
- กลุ่มสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม     จ านวน   4   ราย 
- กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์      จ านวน   6   ราย 
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์      จ านวน   1   ราย 

 งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1. งานเลขานุการกิจคณะกรรมการนโยบายบุคลากร  สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่ต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อันจ าเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรตาม
ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล 
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- คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุม 15 - 18 ครั้ง/ปี 
 2. การปรับ/เพิ่มมาตรฐานประจ าต าแหน่ง ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ได้ด าเนินการปรับหรือ

เพ่ิมต าแหน่งเพ่ือจัดท าเป็นประกาศมาตรฐานประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ในปีงบประมาณ 2556 โดยมีต าแหน่ง ดังนี้ 

2.1 เจ้าหน้าที่ P6 
2.2 นิติกร P6 
2.3 นิติกร ประจ าศูนย์กฎหมายเพ่ือประชาชน P7 
2.4 เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างเขียนแบบ) P8 

 3. การน าเสนอแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของ
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ตามที่ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ท างานของคณะกรรมการนโยบายทุกชุดที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  โดยให้มีการจัดท า  
“การประเมินตนเอง” เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปี (ปีบัญชี 2556 ระหว่าง  
1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556) และส่งผลการประเมินผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป การประเมินตนเองในครั้งนี้ จึงรวมถึงคณะกรรมการนโยบายบุคลากร 
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยนั้น 

 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล เป็นผู้ด าเนินการน าเสนอร่างแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร  สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด าเนินการประสานงานกับตัวแทน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการน าเสนอ แบบประเมินตนเอง ที่ผ่านมติของที่ประชุม 
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 4. การน าเสนอแบบประเมินผลองค์กร ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ด าเนินการร่าง แบบ
ประเมินผลองค์กรระดับฝ่าย สังกัดส านักบริหาร หน่วยงานภายใต้ส านักงานมหาวิทยาลัย และตอบข้อซักถาม
หน่วยงาน 

 5. การร่วมโครงการปรับระบบ SAP เช่น รายงานกรอบอัตราก าลัง Work Instruction (การขอ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม)่ 

 ตามที่ได้มีการปรับระบบ CU-HR เพ่ือให้รองรับการท างานของระบบการบริหารงานบุคคล นั้น 
ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล มีส่วนร่วมในการออกแบบรายงานกรอบอัตราก าลัง และตามที่ได้มีการจัดท า 
Work Instruction ของระบบการบริหารงานบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลของ Work Instruction เรื่องการขอก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ 

 6. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การน าระบบ
การบริหารงานบุคคลพนักงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย ผ่าน 
ระบบ CU- HR ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ของส่วนงาน 
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 กลุ่มภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัย 
  งานประจ า 
 1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 1.1 การรับสมัครงานออนไลน์ 
 ผลงาน  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงาน โดยไม่ต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยจึงได้มีระบบการรับสมัครงานออนไลน์ ซึ่งผู้สมัครงานสามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ www.hrm.chula.ac.th/th/recruitmentonline.html (ภาพที่ 3.1) ทดแทนการ
กรอกใบสมัครลงในกระดาษ (ยกเว้นกลุ่มบริการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ระดับ P9) โดยฝ่าย
บริหารงานบุคคลได้เชิญชวนให้ส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมใช้งานระบบการสมัครงานออนไลน์ดังกล่าว  โดยเป็น
ผู้รับผิดชอบ (Admin.) ดูแลระบบดังกล่าวร่วมกับศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนก ากับ
ดูแลการประกาศรายชื่อต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ก า ร รั บ ส มั ค ร ง า น อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ 

www.hrm.chula.ac.th/th/recruitmentonline.html 
 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ในงานมหกรรมคุณภาพ “ก้าวเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่
ก้าวใหม่ ๆ เพ่ือจุฬาฯ” คณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาและมีมติให้รางวัล “ดีเด่น” มีจ านวนรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้น าเสนอโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการสมัครฉับไว ผ่านเว็บไซต์ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย”์ โดยได้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  
 1.2 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริหารจัดการ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย 
 ผลงาน  คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 มีมติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการอ่ืนที่เทียบเท่าของส่วนงานทั้งหมดภายใน
มหาวิทยาลัย และขอให้มีกรรมการจากหัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกด้วย 

ผลงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
7/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการอ่ืนที่เทียบเท่าภายในส่วนงานต่าง ๆ จาก
ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการสรรหาจากบุคคลทั่วไป 

ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้เสนอหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่ง
ดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ 12/2556  
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ต่อมาฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้อ านวยการ
ส านักบริหาร ผู้อ านวยการฝ่ายในต าแหน่งต่าง ๆ ปรากฏว่า มีผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกจ านวน 
51 ราย และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในต าแหน่งต่าง ๆ 
 1.3 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ 
 ผลงาน เนื่องจาก การบรรจุจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ระดับ P9 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการ
สรรหาเป็นไปตามความรู้ความสามารถของผู้สมัคร จึงก าหนดให้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในกระดาษ 
โดยไม่ต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เหมือนต าแหน่งอื่น ๆ 
  ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงต้องด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ โดยก าหนดให้ผู้สมัครงานต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
 1.4 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน เพ่ือให้การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งนั้น ๆ ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และได้คนดี  คนเก่ งตอบสนองต่อความต้องการของส่ วนงาน /หน่วยงาน ดั งนั้น  
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจึงจ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ให้บุคคลต่าง ๆ รับทราบอย่างแพร่หลาย  
ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเว็บไซต์สมัครงานที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น 
www.jobsdb.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2   การประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
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 1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ก าหนดให้การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคราว
จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
  ดังนั้น การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการแต่
ละคราว ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เสนอต่อรองอธิการบดีลงนามในค าสั่งดังกล่าว 
 1.6 การขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
 ผลงาน การคัดเลือกในต าแหน่งต่าง ๆ ผู้สมัครจะต้องด าเนินการประเมินความรู้
ความสามารถตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้ก าหนดให้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นผู้ออกข้อสอบในต าแหน่งนั้น ๆ ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงมีหน้าที่ประสานงาน
และจัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ไปยังบุคคลนั้น ๆ ให้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
 1.7 การจัดท าหนังสือส่งตัว/หนังสือตรวจสอบประวัติ/หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 ผลงาน เมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและคัดเลือกแต่ละคราว และมารายงานตัว 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีหน้าที่จัดท าหนังสือส่งตัวบุคคลนั้น ๆ ไปยังส่วนงาน/หน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่จัดท าหนังสือตรวจสอบประวัติไปยังสถานีต ารวจ และตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาที่
ส าเร็จ 
 1.8 การเข้าร่วมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในฐานะ
บุคคลที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมอบหมาย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ก าหนดให้การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการแต่ละคราว ให้มีบุคคลที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมอบหมายหนึ่งคนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้รับเชิญจากส่วนงาน/หน่วยงาน ให้เป็น “บุคคลที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมอบหมาย” เข้าร่วมประชุมการสรรหาและคัดเลือก 
  ต่อมา ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ได้ยกเลิกต าแหน่งดังกล่าวในองค์ประกอบคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
 2. งานบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2.1 การว่าจ้างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีทดลองปฏิบัติงาน) กรณีจ้างขั้นต่ า
และกรณีจ้างข้ันสูง 
 ผลงาน เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ส่วนงาน/หน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อตกลง
อัตราค่าจ้างและวันเริ่มปฏิบัติงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนงาน/หน่วยงานนั้น ๆ จะเสนอเรื่องขอว่าจ้าง
และบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเอกสารต่าง ๆ มายังฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งว่าจ้างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต่อไป 
  หากเป็นกรณีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ส่วนงานสามารถจัดท าสัญญาทดลองปฏิบัติงาน 
(พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้เคยมีมติเห็นชอบในหลักการ กรณี
การจ้างขั้นต่ า ให้อนุมัติเป็นการล่วงหน้าในการว่าจ้างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือไม่ให้ความล่าช้าใน



[27] 

การบรรจุจ้างและขอให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงด าเนินการ
ว่าจ้างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
  หากเป็นกรณีอัตราค่าจ้างขั้นสูง (อัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ า) นั้น 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างและบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนงาน/หน่วยงานทราบ เพ่ือแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพิจารณา
ต่อไป ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและส่วนงาน/หน่วยงานเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แล้ว ส่วนงาน/หน่วยงานจึงจะด าเนินการจัดท าสัญญาทดลองปฏิบัติงาน (พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
และเสนอเรื่องขอว่าจ้างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยและเอกสารต่าง ๆ มายังฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งว่าจ้างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน 
และบันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต่อไป 
 2.2 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว ส่วนงาน/หน่วยงาน
จัดท าสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย พร้อมส่งเอกสารต่าง ๆ มายังฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การท าสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ท าสัญญา
ปฏิบัติงานตามข้อ 29 ข้อ 30 และ ข้อ 31 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2551 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานตามข้อ 43 แห่งข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 
 2.3 การต่อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาฉบับถัดไป) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาสัญญาปฏิบัติงาน และ
ส่วนงาน/หน่วยงานได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นแล้ว 
ส่วนงาน/หน่วยงานจัดท าสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องการต่อสัญญา
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเอกสารต่าง ๆ มายังฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อด าเนินการจัดท าค าสั่งต่อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การต่อสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ท าสัญญา
ปฏิบัติงานตามข้อ 29 ข้อ 30 และ ข้อ 31 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2551  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานตามข้อ 43 แห่งข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ในงานมหกรรมคุณภาพ “ก้าวเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่
ก้าวใหม่ ๆ เพ่ือจุฬาฯ” คณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาและมีมติให้รางวัล “ดีมาก” มีจ านวนรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล ส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้น าเสนอโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการปรับปรุงกระบวนการต่อสัญญา/เปลี่ยน
สัญญาจ้างบุคลากรผ่านระบบ CU-HR” โดยได้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
 2.4 การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ส าเร็จการศึกษา 
 ผลงาน ตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ว่า “นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 14 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์
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ประจ าตามข้อ 26 ต้องจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งได้ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นเฉพาะ ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณี ๆ ไป” 
  ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ได้เสนอขอยกเว้นคุณสมบัติรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการที่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยได้ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายบุคลากรฯ ได้ให้ไว้ 
  ต่อมาเมื่อส่วนงานส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท/เอกเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดท าสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นใหม่ตามอัตรา
เงินเดือนคุณวุฒิใหม่ที่ได้รับ และเพ่ือเป็นการมอบหมายภาระงานในระดับปริญญาโท/เอกต่อไป 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงต้องจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ปรับวุฒิ) และปรับอัตราเงินเดือนใหม่ตามคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา และบันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ระบบ CU-HR ต่อไป 
 2.5 การขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ลาศึกษา ฝึกอบรม 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลาศึกษา ฝึกอบรม เพ่ือมิให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในข้อ 29 และข้อ 30 แห่งข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ดังนั้น ส่วนงานจะต้องขยายสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงาน (พม.28-1)/สัญญาปฏิบัติงาน (พม.29-1) ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นตามระยะเวลาที่ลาศึกษา 
ฝึกอบรม 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงต้องจัดท าค าสั่งขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงาน/สัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม 
 2.6 การลดสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ลาศึกษา ฝึกอบรม 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลาศึกษา ฝึกอบรม ได้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม แล้ว ดังนั้น เพ่ือมิให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในข้อ 29 และข้อ 30 แห่งข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ดังนั้น ส่วนงานจะต้องลดสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงาน (พม.28-1) /สัญญาปฏิบัติงาน (พม.29-1) ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นตามระยะเวลาที่ลาศึกษา 
ฝึกอบรม 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงต้องจัดท าค าสั่งลดสัญญาทดลองปฏิบัติงาน/สัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม 
 2.7 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 ผลงาน ตามข้อ 29 และข้อ 30 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
  ดังนั้น กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นแล้ว ฝ่ายบริหารงานบุคคล ต้องเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานของผู้นั้นใน
ต าแหน่งใหม่ ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ และให้ปรับเงินเดือนเข้าสู่
อัตราขั้นต่ า เว้นแต่ในกรณีที่ผู้นั้นมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราขั้นต่ า ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม และให้
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ได้รับเงินค่าต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและค่า
ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2553 
 2.8 การต่อสัญญาปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่จะเกษียณอายุ 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และจะ
เกษียณอายุ มีสิทธิได้รับการต่อสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของปีบัญชีที่
บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การต่อสัญญาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความต้องการและ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มิใช่สิทธิของผู้ต่อสัญญาปฏิบัติงาน 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติให้ต่อสัญญาปฏิบัติงานของศาสตราจารย์
ที่จะเกษียณอายุตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่อสัญญาปฏิบัติงานของผู้
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. 2551 แล้ว ส่วนงานจัดท าสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้นั้น และฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงจะด าเนินการจัดท าค าสั่งต่อสัญญาปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ที่จะเกษียณอายุตามระเบียบดังกล่าว และบันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ 
CU-HR ต่อไป 
 2.9 การจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ในกรณีที่ส่วนงานมีความจ าเป็นต้องให้บุคคลใดที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย  ให้ส่วนงานเสนอค าขอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติให้บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 แล้ว ส่วนงานจัดท าสัญญา
ปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น และฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงจะด าเนินการจัดท าค าสั่งให้บุคคลที่มี
อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบดังกล่าว และบันทึกข้อมูลพนักงาน
มหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต่อไป 
 2.10 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
 ผลงาน ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2555 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องด าเนินการจัดท าค าสั่ง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบดังกล่าว และบันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต่อไป 
 2.11 การพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ลาออก/เลิกสัญญาจ้าง/สิ้นสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 99 
แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้อง
ด าเนินการจัดท าค าสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก/พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ
บันทึกข้อมูลในระบบ CU-HR ต่อไป 
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2.12 การจัดท าบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได้ 
 ผลงาน กรอบอัตราก าลังของส่วนงานต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมวด
เงินรายได้และหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งกรอบอัตราก าลังดังกล่าวนั้น ๆ มีการเข้าและออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือให้ข้อมูลกรอบอัตราก าลังครบถ้วนสมบูรณ์ต่อการตรวจสอบต่างๆ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลจึงต้องจัดท าบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได้ 
 2.13 ค าสั่งปรับเงินเดือนเข้าสู่โครงสร้างเงินเดือนใหม่ 
 ผลงาน ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ โดยออกระเบียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และได้ปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่โครงสร้างเงินเดือนใหม่  
ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงจัดท าค าสั่งปรับเงินเดือนเข้าสู่โครงสร้างเงินเดือนใหม่ ค าสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และค าสั่งปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7-P9 เข้าสู่
กระบอกเงินเดือน A B C 
 2.14 ค าสั่งปรับเงินเดือนประจ าปี 
 ผลงาน ตามท่ีส่วนงาน/หน่วยงานได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และปรับเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงจัดท าค าสั่งปรับ
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และค าสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 
 3. การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3.1 การขออนุมัติลาอุปสมบท ลาเพื่อบวชชีพราหมณ์ หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ์ หรือ
ลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ยื่นใบลาภายในเวลาที่ก าหนด โดยส่วนงาน/หน่วยงานจะต้องเสนอเรื่องการลา
ประเภทดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบแล้ว จึงจัดท าค าสั่งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยลาอุปสมบท ลาเพื่อบวชชีพราหมณ์ หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์ ต่อไป 
  และในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติแล้ว 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงจัดท าค าสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป และบันทึกข้อมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต่อไป 
 3.2 การอนุมัติหักเงินเดือนตามจ านวนวันที่ลาเกินสิทธิ์ 
 ผลงาน กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยลาเกินกว่าจ านวนวันของการลาแต่ละประเภทตามที่
ก าหนดในระเบียบนี้โดยได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าส่วนงาน 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะด าเนินการหักเงินเดือนตามจ านวนวันที่ลาเกินและไม่ถือว่า
เป็นการขาดงาน ตามที่ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ  
CU-HR ต่อไป 
 3.3 การอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา 
 ผลงาน ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือหยุดงานโดยที่
ยังไม่ได้รับอนุมัติ หรือหยุดงานโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็นการขาดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน
ระหว่างขาดงานและเป็นการกระท าผิดวินัย เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานเป็น
กรณีพิเศษจึงจะถือว่าเป็นการลาตามระเบียบนี้และไม่เป็นการขาดงาน แต่ไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา 
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  ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะด าเนินการระงับการจ่ายเงินเดือนในระหว่างลา ตามที่ส่วน
งาน/หน่วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต่อไป 
 4. กองทุนประกันสังคม 
 4.1 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
 ผลงาน สวัสดิการกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่ผู้ประกอบการทุกรายต้องจัดท า
ให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดท าสวัสดิการกองทุนประกันสังคมให้
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานวิสามัญทุกราย ซึ่งส านักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล ให้กับพนักงานแต่ละราย และพนักงานสามารถใช้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่าง ๆ ที่
ผู้ประกันตนพึงได้รับตามที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงต้องด าเนินการแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อ
ส านักงานประกันสังคมทุกครั้งที่มีการจ้างงานใหม่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะ
นายจ้าง ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 5% จากฐานเงินเดือนของผู้ประกันตน ก าหนดฐานเงินเดือนสูงสุด 
15,000 บาท 
 4.2 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจ าปีของผู้ประกันตน 
 ผลงาน ส านักงานประกันสังคมได้แจ้งให้กับผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยน
สถานพยาบาลประจ าปี สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแตเ่ดือนมกราคมถึงสิ้นเดือน
มีนาคมของทุกปี 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้แจ้งไปยังส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานพยาบาลประจ าปี  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลต้องกรอก
แบบฟอร์มพร้อมแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบเดิม ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบและ
รวบรวมส่งไปยังส านักงานประกันสังคมต่อไป 
 4.3 การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีต่าง ๆ 
 ผลงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้ให้ค าแนะน าต่อพนักงานกรณีการรับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีต่าง ๆ จากส านักงานประกันสังคมโดยตรง  ยกเว้นกรณีทันตกรรมและสงเคราะห์บุตร ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลจะท าหน้าที่จัดส่งเอกสารต่าง ๆ แทนผู้ประกันตน 
 4.4 การลาออกของผู้ประกันตน 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่าย
บริหารงานบุคคลจะต้องแจ้งต่อส านักงานประกันสังคม เพ่ือให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจาก
กรณวี่างงานอันเนื่องมาจาก การถูกเลิกจ้าง/ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก าหนดระยะเวลา 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 5.1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันเริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดผ่าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแล้ว ให้ปฏิบัติงานต่อไป และให้ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งที่สองให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
บุคคลของส านักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในส านักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงมี
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หน้าที่ติดตามและน าผลการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และน า
ผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 5.2 การแจ้งเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใกล้ครบก าหนดการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งที่ 2 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก าหนดให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่สองให้
แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงได้สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ที่
ใกล้ครบก าหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ 2 โดยได้จัดท าบันทึกข้อความไปยังส่วนงาน/
หน่วยงานต่าง ๆ (ทุกเดือน) เพ่ือให้ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่สองให้แล้วเสร็จภายใน  
3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานผู้นั้น 
 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือ
พิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
บุคคลของส านักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในส านักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงมี
หน้าที่ติดตามและน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและร้อยละที่ปรับเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และน าผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 5.4 การประเมินผลการต่อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญา
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือน 
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
บุคคลของส านักบริหารและศูนย์ขึ้นตรงต่าง ๆ ในส านักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงมี
หน้าที่ติดตามและน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และน าผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 5.5 การแจ้งเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใกล้ครบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงาน 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญา
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือน 
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  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงได้สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ที่
ใกล้ครบก าหนดสัญญาปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือน โดยได้จัดท าบันทึกข้อความไปยังส่วนงาน/หน่วยงาน 
ต่าง ๆ (ทุกเดือน) เพ่ือให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จก่อนวัน
สิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 
 6. งานบริหารจัดการพนักงานวิสามัญ 
 6.1 การขออนุมัติอัตราจ้างพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
ก าหนดใหใ้นกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานประสงค์จะ
จ้างพนักงานวิสามัญ ให้จัดท าโครงการหรือเหตุผลและความจ าเป็น ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการที่แน่นอน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วิเคราะห์อัตราก าลัง ภาระงาน ประมาณการงบประมาณ และ
แหล่งเงินทุนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่เสนอวาระการประชุมการขออนุมัติ อัตราจ้าง
พนักงานวิสามัญ ตามที่ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอมา โดยเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
อนุมัติ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปยังส่วนงาน/หน่วยงานนั้น ๆ 
 6.2 การจ้างพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
ก าหนดใหส้่วนงาน/หน่วยงานรับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานวิสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอัตรา
ค่าจ้างเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดท าค าสั่งจ้างพนักงานวิสามัญ ตามที่ส่วนงาน/หน่วยงาน
เสนอมา และบันทึกข้อมูลพนักงานวิสามัญในระบบ CU-HR ต่อไป 
 6.3 การพ้นสภาพของพนักงานวิสามัญ ลาออก/เลิกสัญญาจ้าง/สิ้นสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานวิสามัญพ้นสภาพตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องด าเนินการจัดท าค าสั่งอนุญาตให้พนักงาน
วิสามัญลาออก/พ้นสภาพการเป็นพนักงานวิสามัญ และบันทึกข้อมูลในระบบ CU-HR ต่อไป 
 6.4 การจัดท าบัญชีถือจ่ายพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน อัตราจ้างพนักงานวิสามัญของส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งอัตราดังกล่าวนั้นมีการเข้าและออกของพนักงานวิสามัญ ดังนั้น เพ่ือให้
ข้อมูลกรอบอัตราก าลังครบถ้วนสมบูรณ์ต่อการตรวจสอบต่าง ๆ ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงต้องจัดท าบัญชีถือ
จา่ยพนักงานวิสามัญ 
 7. งานบริหารจัดการลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
 7.1 การเลื่อนระดับของลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
 ผลงาน การเลื่อนระดับของลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของข้าราชการ กรณีส่วนงาน/หน่วยงานเสนอเรื่องมา ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีหน้าที่กลั่นกรอง 
พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้น และน าเสนอคณะกรรมการลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดินพิจารณาอนุมัติการ
เลื่อนระดับ ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องด าเนินการจัดท าค าสั่งเลื่อนระดับลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดินต่อไป 
  



[34] 

7.2 การปรับเงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
 ผลงาน กรณีส่วนงาน/หน่วยงานเสนอเรื่องขอปรับเงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างประจ าเงิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ
ข้อมูลจากส่วนงาน/หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการจัดท าค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจ าเงินนอก
งบประมาณแผ่นดิน และค าสั่งเพ่ิมเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CU-HR ต่อไป 
  ในกรณีที่ ส่ วนงาน/หน่วยงานเสนอเรื่องขอปรับเงิน เดือน /ค่าจ้ างให้กับ
ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องด าเนินการ
เสนอเรื่องไปยังรองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ แล้วจึงด าเนินการจัดท าค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจ า
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และค าสั่งเพ่ิมเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และบันทึก
ข้อมูลในระบบ CU-HR ต่อไป 
 7.3 การขออนุมัติลาอุปสมบท ลาเพื่อบวชชีพราหมณ์ หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ 
 ผลงาน กรณลีูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประสงค์จะลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวช
ชีพราหมณ์ หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ยื่นใบลาภายในเวลาที่ก าหนด โดยส่วนงาน/หน่วยงานจะต้องเสนอ
เรื่องการลาประเภทดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบแล้ว จึงจัดท าค าสั่งให้
ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดินลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ์ หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์ 
ต่อไป 
  และในกรณีที่ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดินได้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานตามปกติแล้ว ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงจัดท าค าสั่งให้ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดินกลับ
เข้าปฏิบัติงานต่อไป และบันทึกข้อมูลในระบบ CU-HR ต่อไป 
 7.4 การลาออกของลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
 ผลงาน ก ร ณี ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น ป ร ะ ส ง ค์ ล า อ อ ก  
ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องด าเนินการจัดท าค าสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดินลาออก 
ตามท่ีส่วนงาน/หน่วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกข้อมูลในระบบ CU-HR ต่อไป 
 7.5 การจัดท าบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
 ผลงาน กรอบอัตราก าลังลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดินของส่วนงาน/หน่วยงาน
ต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งอัตราดังกล่าวนั้นมีการเข้าและ
ออกของลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น เพ่ือให้ข้อมูลกรอบอัตราก าลังครบถ้วนสมบูรณ์ต่อ
การตรวจสอบต่าง ๆ ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงต้องจัดท าบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
 8. งานเลขานุการกิจที่ประชุม 
 8.1 งานเลขานุการกิจ 
 ผลงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆ  
ที่ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอมา โดยสรุปและจัดท าเป็นวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป และในกรณีที่
คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างไรแล้ว ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะต้องด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการไปยังส่วนงาน/หน่วยงานนั้น ๆ 
   - คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง 
   - คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
   - คณะกรรมการอ านวยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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   - ที่ประชุมคณบดี 
   - ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 8.2 งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม 
  ผลงาน การจัดประชุมในแต่ละครั้ง ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะต้องเตรียมการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 -  ติดต่อนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการแต่ละราย 
 -  จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุม และจัดส่งเชิญประชุม 
 -  จัดท าแฟ้มระเบียบวาระการประชุม และจัดส่งแฟ้มประชุม 
 -  จัดส่ง File ระเบียบวาระการประชุมทาง E-mail 
 -  จัดซื้ออาหารว่าง และอาหารมื้อเท่ียง/เย็น เตรียมการส าหรับการประชุม 
 -  เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก 
 9. งานอ่ืน ๆ 
 9.1 งานให้ค าปรึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานด้านการบริหารงานบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ และต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 9.2 งานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ www.hrm.chula.ac.th ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 
 9.3 งานสรุปข้อมูลส่งหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. ทปอ. ทอมก. และอ่ืน ๆ 
 ผลงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารวบรวมและสรุปข้อมูลบุคลากรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตามรูปแบบ (Template) ที่หน่วยงานภายนอกก าหนดไว้ อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้
หน่วยงานดังกล่าวน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
 
 กลุ่มภารกิจข้าราชการและลูกจ้าง 
  งานประจ า (ที่ปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินการผ่านระบบ CU-HR) 
 1. การยื่นแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยผ่านระบบ CU-HR 
 ผลงาน ด าเนินการผ่านระบบ CU-HR ตั้งแต่การตรวจสอบเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ/ประมวลผลข้อมูลผู้ที่แสดงเจตนาฯ/ออกค าสั่งให้ลาออกจากราชการ/ค าสั่งบรรจุ
จ้างเป็นพนักงานฯ/ค านวณระยะเวลาสัญญาจ้างตามเกณฑ์ โดยออกค าสั่งแยกตามประเภทบุคลากรปรับปรุง
กระบวนการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม2555 สามารถด าเนินการผ่านระบบได้ส าหรับผู้แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพในรอบ 1 มกราคม 2556 - รอบ 1 ตุลาคม 2556 จ านวน 140 คน และมีข้อจ ากัดบางกรณี
ส าหรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับระเบียบฯ หลังพ้นก าหนดเวลา 4 ปี ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบนอกระบบ
ก่อนออกค าสั่ง  
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2. ประมาณการเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและลูกจ้างจากระบบ CU-HR 
 ผลงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ข้าราชการและลูกจ้างฯ ได้รับข้อมูลประมาณการเงิน
บ าเหน็จบ านาญที่ได้รับกรณีเกษียณอายุฯ/ ลาออก/ ใช้ประกอบการยื่นกู้และท านิติกรรมปรับปรุงกระบวนการ
ให้สามารถตรวจสอบและประมวลผลผ่านระบบ แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถด าเนินการ
ผ่านระบบได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดส าหรับกรณีคนที่มีข้อมูลการลาที่ไม่ได้รับเงินเดือน หรือคนที่มีระยะเวลาทวีคูณ 
ซึ่งจะต้องค านวณนอกระบบแล้วบันทึกข้อมูลเพิ่มเข้าไปก่อนท าการประมวลผล  ประมาณการบ าเหน็จบ านาญ
บุคลากรจ านวน 143 คน 
 3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบ CU-HR 
 ผลงาน ด าเนินการผ่านระบบ ตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขระเบียบ ประมวลผลรายชื่อผู้มี
สิทธิ์ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละชั้นตราแยกตามประเภทบุคลากร การบันทึกข้อมูลรับ-จ่าย 
การส่งคืน การออกรายงานแบบตามฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการเสนอขอ ออกจดหมายแสดงความยินดี 
พัฒนาให้มีฐานข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขจ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาแต่ละปี เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน สามารถด าเนินการผ่านระบบได้แต่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลบางรายการที่ยังไม่
ถูกต้องตามเง่ือนไข (อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขระบบร่วมกับ ERP) 
 4. การด าเนินการขอเข็มทองค าเกียรติคุณส าหรับข้าราชการผ่านระบบ CU-HR 
 ผลงาน พัฒนาให้มีฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการสืบค้น ตรวจสอบง่ายขึ้น และลดระยะในการ
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการผ่านระบบได้ แต่มีข้อจ ากัดในบางคนที่มีข้อมูลการลาที่ไม่ได้รับเงินเดือน หรือคน
ที่มีระยะเวลาทวีคูณ ซึ่งจะต้องค านวณนอกระบบแล้วบันทึกข้อมูลเข้าไปก่อนจะท าการประมวลผล) 
 5. การปรับปรุงข้อมูลประวัติข้าราชการในระบบ CU-HR 
 ผลงาน ด าเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง/บันทึกข้อมูลประวัติข้าราชการตั้งแต่แรกบรรจุใน
แบบ กม.1/บัตรประวัติเลื่อนเงินเดือน/IT 9000 ระบบ CU-HR เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
ตรวจสอบและเสนอต่อกรมบัญชีกลาง และเพ่ือเชื่อมกับระบบฐานข้อมูลข้าราชการของ สกอ. ปรับปรุงข้อมูล 
กม. 1 แล้วเสร็จจ านวน 600 กว่าคน อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงอีกจ านวน 700 กว่าคน จากจ านวน
ข้าราชการ 1,355 คน คาดว่าจะปรับปรุงบันทึกข้อมูล กม.1 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2556 
 6. การบันทึกคะแนนผลการประเมิน เพื่อขึ้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าผ่านระบบ
CU-HR 
 ผลงาน มีระบบการบันทึกข้อมูลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนประจ าปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบตั้งวงเงินงบประมาณ/การตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นเงินเดือน
ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน/การบันทึกข้อมูลร้อยละการขึ้นเงินเดือน/ประมวลผลการขึ้นเงินเดือนผ่าน
ระบบ CU-HR/ออกรายงานต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการเสนอพิจารณาอนุมัติ ด าเนินการปรับปรุงระบบแล้ว
เสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2555 และสามารถด าเนินการได้ส าหรับรอบ 1 เมษายน2556 เป็นต้นไป 
  งานประจ า (ที่ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ) 
 1. งานประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง/เงินค่าตอบแทนพิเศษ/การปรับ
ระดับชั้นลูกจ้าง 
 ผลงาน ด าเนินการตามกระบวนการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2556 จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน เอกสารที่หน่วยงานต้องน าส่ง ตัวอย่างเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน โดยจัดประชุมชี้แจง
กระบวนการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ -ลูกจ้างประจ าฯ รอบ 1 เมษายน 2556 ส าหรับเจ้าหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลของส่วนงาน เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 201 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเวลา 13.30-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 120 คน และด าเนินการปรับ
ขึ้นเงินเดือนผ่านระบบ CU-HR รอบ 1 เมษายน 2556 และด าเนินการส าหรับรอบ 1 ตุลาคม 2556  
 2. งานการลาประเภทต่าง ๆ ทั้งการลาที่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับเงินเดือน 
 ผลงาน ตรวจสอบตามเกณฑ์ระเบียบแต่ละประเภทบุคลากร จัดท าวาระเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ จัดท าค าสั่ง วันต่อวัน และบันทึกข้อมูลการลาในระบบ CU-HR ตามรอบปฏิทินการท างานแต่
ละเดือน จัดท าบันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ด าเนินการส ารวจและสรุปรายละเอียดข้อมูลส าหรับ
แจ้งเตือนครบก าหนดการลาล่วงหน้า 2 เดือน 
 3. งานการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/การลาออกจาก
ราชการ 
 ผลงาน มีการติดตามการประเมินผลและประสิทธิภาพการต่อเวลาราชการ โดยให้รายงาน
ความก้าวหน้าแผนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งผู้ที่ได้รับการต่อเวลาและผู้รับการถ่ายทอดทุกภาค
การศึกษา ด าเนินการสรุปและเสนอหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาการต่อเวลาในปีถัดไปต่อสภามหาวิทยาลัย
ส าหรับแจ้งส่วนงานล่วงหน้าตามปฏิทินการท างาน ซึ่งจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
ก่อนการเกษียณอายุราชการ 6 เดือน  
 4. งานการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน พัฒนาขั้นตอนและวิธีการท างานให้มีความรวดเร็วและถูกต้องโดยการเตรียมการ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเสนอกรมบัญชีกลาง ด าเนินการออกค าสั่ง
ให้ออกจากราชการและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับ รอบ 1 มกราคม 2556 - รอบ 1 ตุลาคม 
2556 ได้ล่วงหน้า 1 เดือน จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ส่งกรมบัญชีกลางและบันทึกข้อมูลให้ทันก่อนปิดรอบบัญชี
ของระบบ e-pension เพ่ือให้บุคลากรผู้เปลี่ยนสถานภาพได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญรวดเร็วขึ้น  ข้อมูลจ านวน
ข้าราชการและลูกจ้างที่มีอยู่เดิม 5,110 คน เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้วตั้ งแต่รอบ  
1 มิถุนายน 2551- รอบ 1 ตุลาคม 2556 จ านวน 2,617 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 
 5. งานเกษียณอายุราชการ/การพ้นสภาพ/บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าเงิน
งบประมาณแผ่นดิน/บ าเหน็จชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตรวจสอบข้อมูลค าสั่งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดินออกจาก
ราชการ ประกาศเกษียณอายุราชการหรือพ้นสภาพ จัดท าเอกสารประกอบการขอรับบ าเหน็จบ านาญให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งกรมบัญชีกลาง บันทึกรายละเอียดการขอรับบ าเหน็จบ านาญตามแบบ 5300 ลงใน
ระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลาง โดยด าเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนภายใน 1-3 เดือนแล้วแต่กรณี 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญรวดเร็วขึ้น ข้อมูลบุคลากรรับบ าเหน็จค้ าประกันเงินกู้จ านวน 113 คน 
บ าเหน็จด ารงชีพกรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์จ านวน 137 คน บ าเหน็จตกทอดจ านวน 56 คน บ าเหน็จ
บ านาญ/บ าเหน็จด ารงชีพหลังเปลี่ยนสถานภาพจ านวน 163 คน เกษียณอายุราชการและพ้นสภาพจ านวน 
190 คน  
 6. งานขอรับและน าส่งเงินกองทุนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ.) 
 ผลงาน รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ จัดพิมพ์ข้อมูลใบรายงานประจ าเดือนในระบบ MCS-WEB 
ของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการทุกเดือนส าหรับกรณีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพและคงสภาพการเป็น
สมาชิก กบข. ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน เพ่ือจัดส่งให้กลุ่ม PA ด าเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง จ านวน
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สมาชิก กบข.ทั้งหมดประมาณ 3,700 กว่าคน จ านวนผู้เปลี่ยนสถานภาพและคงสภาพการเป็นสมาชิก กบข. 
111 คน จ านวนสมาชิก กสจ. 438 คน 
 7. การปรับข้อมูลบุคลากรส าหรับการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสิทธิ์สวัสดิการค่าเล่า
เรียนบุตรในฐานข้อมูลระบบ CU-HR ให้ถูกต้องตรงกับระบบฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง 
 ผลงาน ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลระบบ  
CU-HR ส าหรับใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการและข้าราชการบ านาญ ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันตรง
กับระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง โดยเริ่มด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จาก
จ านวนข้าราชการในสังกัดปัจจุบันและข้าราชการบ านาญที่มาติดต่อในแต่ละวัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็น
ต้นไป ในส่วนของข้อมูลข้าราชการปัจจุบันด าเนินการปรับปรุงเดือนละ 200 คน คาดว่าจะด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลทั้งหมดได้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556 
 8. งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรทุกประเภทท่ีมีสิทธิ์ 
 ผลงาน ด าเนินการประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกตามประเภทบุคลากร และชั้นตราเครื่องราชฯ 
ส าหรับแจ้งส่วนงานให้ด าเนินการตรวจสอบยืนยัน ตรวจสอบจัดท าวาระน าเสนอที่ประชุมพิจารณา จัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพ่ือเสนอ สกอ. และ สลค. ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานรับ-จ่าย และส่งคืน
เครื่องราชฯ โดยจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ล่วงหน้าและด าเนินการทันตามปฏิทินการท างานในแต่ละปี 
ปีงบประมาณ 2556 ขอพระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 136 คน และ 
เครื่องราชฯ อันเป็นเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย 680 คน 
 9. การท าหน้าที่เลขานุการกิจของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลงาน ประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง รับเรื่อง คัดกรองและตรวจสอบ จัดท าวาระเสนอที่
ประชุม จัดท าแฟ้มการประชุม เสนอวาระการประชุมผ่านระบบ electronic mail สรุปรายงานและ
ด าเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
  -  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ประชุมจ านวน 7 คร้ัง)  
  -  คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประชุม
จ านวน 3 คร้ัง)  
  -  คณะกรรมการพิจารณาการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด  (ไม่มีโครงการ
ปีงบประมาณนี)้ 
  - คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ประชุมจ านวน 3 ครั้ง)  
  - คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประชุมจ านวน 1 คร้ัง)  
  - คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ประชุมจ าวน 1 ครั้ง)  
  - คณะกรรมการอ านวยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประชุม
จ านวน 7 คร้ัง)  
  - คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
(ประชุมจ านวน 1 ครั้ง) 
  - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส านักงาน
มหาวิทยาลัย (ประชุมจ านวน 1 ครั้ง) 
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  - คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย (ประชุมจ านวน 1 ครั้ง) 
  - คณะกรรมการพิจารณาเข็มทองค าเกียรติคุณ (ประชุมจ านวน 1 ครั้ง) 
 10. งานการปรับพอกอัตรา การจัดท าเงินประจ าต าแหน่ง 
 ผลงาน ด าเนินการให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง กรณีการได้รับแต่งตั้งที่มีผลย้อนหลัง 
ให้ได้รับเงินรวดเร็วและถูกต้อง บันทึกข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องในบัญชีถือจ่ายตามที่มหาวิทยาลัย
มีค าสั่งแต่งตั้ง และด าเนินการปรับพอกให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว 47 คน อยู่ระหว่างรอผลการ
พิจารณาตอบกลับจาก สกอ. 13 คน ได้รับเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว 35 คน  
 11. งานการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/ ผู้เชี่ยวชาญ/การก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ/การเสนอขอโปรดเกล้าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
 ผลงาน ด าเนินการรับเรื่องตรวจสอบ จัดท าวาระน าเสนอที่ประชุม กบม. พิจารณาอนุมัติ และ
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ด าเนินการออกค าสั่งและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันตาม
รอบปฏิทินการท างานแต่ละเดือน 
 12. การด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการบ านาญ 
 ผลงาน บริการข้อมูลข่าวสารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับข้าราชการบ านาญผ่านทาง
ระบบ electronic mail message และทางไปรษณีย์แล้วแต่กรณีจ านวนประมาณ 150 กว่าคน  
 13. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
 ผลงาน จัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานให้บริการแบบ one stop services ณ ส านักบริหารการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์/อ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรที่มาใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอ่ืน  ๆ โดยบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวและบุคคลในครอบครัวบุคลากรที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการ จัดเตรียมข้อมูลค าสั่งเปลี่ยน
สถานภาพส าหรับผู้ต่อสมาชิก กบข. ประกอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ  
 14. งานการด าเนินการขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 ผลงาน ด าเนินการตรวจสอบเอกสารข้อมูล เสนอพิจารณาอนุมัติพร้อมจัดท าหนังสืออ านวย
ความสะดวกถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศในการออกหนังสือเดินทางและขอวีซ่า โดยเสนอเรื่องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จวันต่อวัน จัดท าหนังสือแจ้งเวียนส่วนงานเกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติตาม ระเบียบ
และแนวปฏิบัติเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว บุคลากรได้รับอนุมัติก่อนการเดินทางและสามารถน าเอกสารไปใช้
ประกอบการเบิกจ่ายได้ ด าเนินการเสนอขออนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานต่างประเทศจ านวน 2,300 กว่าครั้ง 
ออกหนังสืออ านวยความสะดวกเรื่องหนังสือเดินทางและวีซ่าจ านวน 700 กว่าครั้ง  
 15. การด าเนินการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
 ผลงาน ตรวจสอบเอกสารโครงการและคุณสมบัติตามเกณฑ์ระเบียบฯ จัดท าตาราง
เปรียบเทียบและวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ออกค าสั่งแจ้งแนวปฏิบัติตามมติที่
เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลในระบบ CU-HR และด าเนินการติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ 
จัดท าวาระเสนอที่ประชุมรายไตรมาส จัดส่งฉบับสมบูรณ์คืนส่วนงานหรือส่งมอบให้ส านักวิทยทรัพยากร
น าไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จ านวน 21 คน ข้าราชการจ านวน 13 คน ติดตามรายงานความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์จ านวน 15 คน  
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 16. งานการติดตามพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งบรรจุจ้างด้วยวุฒิการศึกษา
ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก 
 ผลงาน ตรวจสอบข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการส าหรับอัตราที่ได้รับการยกเว้นลด
วุฒิบรรจุต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ด าเนินการติดตามความคืบหน้าแผนการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกทุก  
6 เดือน รวบรวมสรุปข้อมูลจัดท าวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือรายงานความ
คืบหน้า  
 17. การแก้ไขเปรียบเทียบต าแหน่งข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพฯ จากการปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลจาก จ าแนกต าแหน่ง เป็นกลุ่มลักษณะงาน 
 ผลงาน ด าเนินการตรวจสอบและน าเสนอ-ร่าง-แก้ไขระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเทียบต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างกับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2551 ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการเปลี่ยนสถานภาพฯ ครั้งที่ 1/2556 อยู่ระหว่างพิจารณาร่างระเบียบฯ 
และบัญชีแนบท้ายฯ 
 18. งานการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการฯ ต าแหน่งนิติกร 
 ผลงาน ด าเนินการเสนอร่างข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เสนอ
ที่ประชุม ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งและเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 ประกาศใช้วันที่ 15 มกราคม 2556 
 19. งานการด าเนินการแก้ไขให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้รับเงินค่าต าแหน่งทางวิชาการตามระเบียบ 
 ผลงาน ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและการจ่ายเงินค่าต าแหน่งทางวิชาการให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการแล้วได้รับเงินต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าพนักงานฯ แรก
บรรจุตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับ
เงินเดือนและค่าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2553 โดยอนุโลมทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันที่ระเบียบฯนี้มีผลบังคับใช้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯ ครั้งที่ 5/2555 ที่เห็นชอบในหลักการให้ได้รับค่าต าแหน่งทางวิชาการด้วยความเสมอภาคกัน 
ตรวจสอบและด าเนินการให้ได้รับเงินแล้วจ านวน 7 คน 
 20. งานการก าหนดระดับต าแหน่ง การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนและการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
 ผลงาน ด าเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง การประเมินค่างาน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การจัดประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ กพอ. ซึ่งข้อบังคับฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2555 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งฯ ไปแล้วจ านวน 6 ครั้ง ส าหรับ
กระบวนการประเมินค่างานแต่ละต าแหน่งของข้าราชการอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้จัดประชุมชี้แจง
กระบวนการประเมินค่างานส าหรับผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00-15.00 น.  
ณ ห้อง 201 อาคารจามจุรี 4 ส านักงานมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 70 คน 
 21. งานการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 
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 ผลงาน ตรวจสอบและด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนดส าหรับ
ข้าราชการผู้ที่มีคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ให้ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ระเบียบ โดยด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
จากจ านวนข้าราชการทั้งหมดย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – ปัจจุบัน เพ่ือจัดท าค าสั่งและด าเนินการ
ปรับพอกเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ คาดว่าจะแล้วเสร็จธันวาคม 2556  
 22. งานการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
 ผลงาน ตรวจสอบและด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิ ธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดส าหรับ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจ านวนข้าราชการ  
6 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะสหเวชศาสตร์ และศูนย์บริการสุขภาพฯ เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งและการเบิกจ่ายให้ได้รับเงินเพ่ิมตาม
ต าแหน่งและสาขาวิชาชีพ  
 
 กลุ่มภารกิจฐานข้อมูลบุคคลและสารสนเทศ 
  งานยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 1. การตรวจสอบข้อมูล สนับสนุนข้อมูล และด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการปรับโครงสร้าง
บัญชีเงินเดือน 
 2. ประมาณการงบค่าใช้จ่ายบุคลากรเฉพาะเงินรายได้ปีงบประมาณ 2557 ของส านักงาน
มหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 3. การจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพงาน เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการต่อสัญญา/เปลี่ยน
สัญญาจ้างงานบุคคลผ่านระบบ ได้มีการจัดท าโปสเตอร์และน าเสนอผลงานในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 
เวลา 13.00น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และได้รับรางวัล “ดีมาก” 
 4. ทดสอบระบบการลาออนไลน์เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงร่วมกับส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5. ประสานงานกับศูนย์การจัดการทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงระบบ CUERP:HR ให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5.1 การปรับปรุงโปรแกรมหนังสือรับรองของผู้บริหารที่มีเฉพาะค่าตอบแทน 
5.2 การพัฒนาโปรแกรมการเรียกรายงานข้อมูลส าหรับจัดส่งสหกรณ์ฯและศูนย์บริการ

สุขภาพฯ 
5.3 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร เฉพาะเงิน

งบประมาณแผ่นดิน 
5.4 การปรับเพ่ิมตัวเลือกเพ่ือให้สามารถบันทึกการลาไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอก  

เข้าระบบ CUERP: HR ได ้
5.5 การปรับเพิ่มตัวเลือกเพ่ือให้สามารถบันทึกการจ้างงานศาสตราจารย์ที่มีอายุเกินหกสิบปี

บริบูรณ์ซึ่งมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ เข้าระบบ CUERP:HR ได ้
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5.6 การปรับปรุงโปรแกรมการท าหนังสือรับรองเพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่  249/2556 เรื่องก าหนดรหัสสารบรรณประจ าส่วนงาน/หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

5.7 การปรับปรุงโปรแกรมการจัดท าบัตรของลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดินบ าเหน็จ
รายเดือน 

5.8 การวิเคราะห์ ออกแบบ และด าเนินการปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างองค์กรและบุคลากรใน
ระบบให้ สอดคล้ อ งกั บประ กาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทย าลั ย  เ รื่ อ ง  ส่ วน ง านของมหาวิ ทยาลั ย  
พ.ศ. 2556 และ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 

5.9 การวิเคราะห์ ออกแบบ และด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมการสร้างสิทธิ์ วงเงิน ของการ
ปรับเงินเดือนประจ าปีพนักงานมหาวิทยาลัย และการปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อครบทดลองปฏิบัติงาน รวมถึงการ
จัดอบรบหน่วยงานส าหรับการปฏิบัติงานผ่านระบบ 

5.10  การวิเคราะห์ ออกแบบ และด าเนินการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับบุคลากรประเภท
พนักงาน รปภ. 

 งานประจ า (ผลงานประจ าปีงบประมาณ 2555) 
 1. การพัฒนาโปรแกรมการออกหนังสือรับรองจากระบบ CUERP: HR 
 ผลงาน โปรแกรมการออกหนังสือรับรองจากระบบ CUERP: HR ในหลายรูปแบบให้เหมาะสม
กับการใช้อ้างอิงในแต่ละเรื่อง ทั้งยังสามารถต่อยอดให้ส่วนงานน าไปใช้ได้ 
 2. บัตรประจ าตัวพนักงานลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานวิสามัญ 

ผลงาน โปรแกรมการออกบัตรบัตรประจ าตัวพนักงานลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานวิสามัญ 
จากระบบ CUERP: HR และพิมพ์ลงบัตรแข็ง ทดแทนการพิมพ์ลงบัตรกระดาษ  

3. หนังสือแจ้งผลการปรับเงินเดือนประจ าปี 
ผลงาน โปรแกรมส าหรับจัดท าหนังสือแจ้งผลการปรับเงินเดือนประจ าปี ของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ าฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 
4. ด าเนินการเปลี่ยนมาใช้ Slip เงินเดือน แบบพับกาว  
ผลงาน พัฒนาโปรแกรมให้สามารถออกรายงาน Slip เงินเดือน แบบพับกาว ทดแทน slip 

เงินเดือนแบบเดิมที่มีมลภาวะของผงหมึกและฝุ่นกระดาษสูง โดยเริ่มใช้เมื่อ กรกฎาคม 2556 
5. การ Clean DATA ของปีงบประมาณ 2556 
ผลงาน 5.1 ข้อมูลโครงสร้างองค์กรและต าแหน่ง (Organization Management) ด าเนินการ 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ และน าเข้าข้อมูลแล้วเสร็จประมาณ 70% ยังมีส่วนงานที่ยังไม่ได้ท าการ
ตรวจสอบและน าอัตราว่างเข้าระบบอีกประมาณ 10 ส่วนงาน 

 5.2 ข้อมูลการปฏิบัติ และการก าหนดทางองค์กร (IT0, 1) ด าเนินการตรวจสอบและ
ปรับแก้ให้เป็นปัจจุบัน 100% 
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 5.3 ข้อมูลส่วนบุคคล IT2 ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ให้เป็นปัจจุบัน 100% 
 5.4 ข้อมูลวุฒิการศึกษา IT22 ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้เบื้องต้นแล้วเสร็จ

ประมาณ 20% 
 5.5 ข้อก าหนดของวันที่ IT41 ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้เบื้องต้นแล้วเสร็จ

ประมาณ 40% 
 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย (Infotype 1, 8, 9, 14, 15, 185, 2001, 364, 365, 

366, 267) ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ให้เป็นปัจจุบัน 100% 
 งานประจ า (ผลงานประจ าปีงบประมาณ 2556) 

 ผลงาน 1. ด้านระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PA) (ระบบCUERP: HR ระบบกรมบัญชีกลาง) 
  -  การบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เช่น การจ้าง
บุคลากร การต่อสัญญา การได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การเลื่อนระดับ การด ารงต าแหน่งทางบริหาร 
การพ้นสภาพและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรตามที่ได้รับการร้องขอ (ตารางที่ 
3.1 – 3.4) 
 

ตารางที่ 3.1 จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่บรรจุและเปลี่ยนสัญญา (ลาออกบรรจุกลับ) ในช่วงเดือน ตุลาคม 2555 
 ถึง กันยายน 2556  

เหตุการณ ์
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. บรรจุจ้าง 77 51 35 162 30 23 51 34 53 47 38 26 627 
2. เปลี่ยนสัญญา (ลาออกบรรจุกลับ) 227 10 4 10 5 15 126 8 11 10 10 5 441 

รวม 304 61 39 172 35 38 177 42 64 57 48 31 1,068 
ค่าเฉลี่ย 89 รายการ/เดือน 

 
ตารางที่ 3.2 จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพ ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556  

ประเภทการพ้นสภาพ 
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เกษียณอายุราชการ 57 1 - 128 1 - 6 - - 5 2 - 200 
2. ให้ออก - - - - - - - - 1 - - - 1 
3. ไล่ออก/ยกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน 2 6 1 2 - - - 1 1 - 1 - 14 
4. ถึงแก่กรรม 4 2 2 2 - 1 6 1 4 2 3 2 29 
5. ลาออก 25 18 17 27 23 11 28 23 28 21 15 20 256 
6. สิ้นสุดสัญญาจ้าง 170 1 1 1 3 4 23 - 3 - 3 1 210 

รวม 258 28 21 160 27 16 63 25 37 28 24 23 710 
ค่าเฉลี่ย 60 รายการ/เดือน 

 
ตารางที่ 3.3 จ านวนการต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 

ข้อความ 
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การประเมินต่อสัญญาจ้างพนม. 49 43 37 42 48 45 35 24 115 24 58 44 564 
ค่าเฉลี่ย   47 รายการ/เดือน 
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ตารางที่ 3.4 จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสญัญา (ปรบัวุฒิ/ต าแหน่ง) ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึง  
 กันยายน 2556  

เปลี่ยนสัญญา 
(ปรับวุฒิ/ต าแหน่ง) 

ปี 2555 ปี 2556 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เข้าสู่ต าแหน่ง-ร.ศ.เข้าสู่ศ. - - - - - - - - - 2 - - 2 
2. เข้าสู่ต าแหน่ง-ผ.ศ.เข้าสู่ร.ศ. - 1 - - 5 2 2 2 - 3 1 - 16 
3. เข้าสู่ต าแหน่ง-อ.เข้าสู่ร.ศ. - - - - - - 1 - - - - - 1 
4. เข้าสู่ต าแหน่ง-อ.เข้าสู่ผ.ศ. - 2 - 1 - 10 4 2 - 12 4 - 35 
5. ปรับวุฒ ิ- ป.โทเป็นป.เอก 1 3 2 - - - 1 1 - 1 - - 9 
6. ปรับวุฒ ิ- ป.ตรีเป็นป.โท 3 - - - - 1 - - 6 - -  10 

รวม 4 6 2 1 5 13 8 5 6 18 5 0 73 
ค่าเฉลี่ย   7 รายการ/เดือน 

 
2. ด้านระบบการจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากร (PY) 

 - ประมวลผลค่าใช้จ่ายบุคลากรรายเดือน (ระบบCUERP:HR, ระบบกรมบัญชีกลาง) 
 - จัดท ารายงานประจ าเดือนที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ก. รายงานส่งส่วนงาน เช่น รายงานเพื่อตรวจสอบรอบที่1 รายงานตั้งเบิก ฯลฯ 
ข. รายงานส่งส านักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) เช่น รายงาน

หน้างบ 
ค. รายงานส่งหน่วยงานภายนอก เช่น รายงานภาษี ประกันสังคม กองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ สหกรณ์ เป็นต้น 
 -  จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากร เช่นรายงานภาษี เป็นต้น 
 -  ด้านระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (OM) 
 -  มีการตรวจสอบ ปรับแก้ เฉลี่ย 30 ต าแหน่ง/เดือน 
 -  มีการตรวจสอบโครงสร้าง โอนย้ายคน ตามท่ีส่วนงานร้องขอ 4 ครั้ง 
 -  มีการสร้างและบันทึกมาตรฐานประจ าต าแหน่งลงในงาน 300 งาน มีการ
จัดเตรียมไฟล์ส าหรับโหลดเพ่ือให้งานในระบบเป็นปัจจุบัน 3 ครั้ง 
 3. ด้านระบบการประเมินผล (PM) มีการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ปลดล็อค เฉลี่ย 9 
ครั้ง/เดือน 
 4. ด้านระบบการจัดการค่าตอบแทน (CM) ด าเนินการ 2 รอบ/ปี (บุคลากรประเภท 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณฯ พนักงานมหาวิทยาลัย ) ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มีการ
เปลี่ยนนโยบายในการปรับเงินเดือนจึงต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ conversion data และจัดท าปรับขึ้น
เงินเดือนเมื่อครบทดลองปฏิบัติงานในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2556 จ านวน 130 รายลงในระบบ 
CUERP: HR 
 5. ด้านการจัดท าบัตรบุคลากร มีการให้บริการจัดท าบัตรบุคลากรในช่วงเดือนตุลาคม 
2555 – กรกฎาคม 2556 (ตารางที่ 3.5) 
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 6. ด้านการจัดท าหนังสือรับรอง มีการให้บริการจัดท าหนังสือรับรองในช่วงเดือน
ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556 (ตารางที่ 3.6) 
 7. ด้านการบริการข้อมูล จัดท าข้อมูลบุคลากรตามที่มีผู้ร้องขอตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555 – กรกฎาคม 2556 (ตารางที่ 3.7) 
 8. การจัดท าค าสั่ง ขออนุมัติเบิกจ่าย และด าเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ช่วยราชการ 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 - กรกฎาคม 2556 (ตารางที่ 3.8) 
 9. การจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร และประสานงานจัดท าบัตรห้องสมุด e-mail 
account ส าหรับกิจกรรมแรกพบ (ตารางที่ 3.9) 
 
ตารางที่ 3.5 จ านวนบัตรบุคลากรที่จัดท าในช่วงเดือน ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 

ประเภทบัตร 
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. บัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีข่องรัฐ 292 369 151 403 234 282 169 197 162 194 169 174 2,796 
2. บัตรประจ าตัวผู้รับบ าเหน็จบ านาญ - - - - - - 61 46 47 27 59 54 294 

รวม 292 369 151 403 234 282 230 243 209 221 228 230 3,092 
ค่าเฉลี่ย 258 ใบ/เดือน 

หมายเหตุ มีการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเก็บประวัติการจัดท าบัตรแยกกลุ่มขรก.บ านาญจากบุคลากรปกติและเริ่มใช้ 
 เมื่อเม.ย.56 
 
ตารางที่ 3.6 จ านวนหนังสือรับรองที่จัดท าในช่วงเดือน ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 

ประเภทหนังสือรับรอง 
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ภาษาไทย 227 261 181 325 223 252 173 179 101 115 120 205 2,362 
2. ภาษาอังกฤษ 60 41 43 84 133 91 56 70 28 36 26 105 773 
3. มีเงินได้เงินหัก 70 89 43 101 51 76 63 88 42 39 28 32 722 
4. รายได้ภาษาไทย 38 34 38 44 37 53 23 40 53 47 46 35 488 
5. รายได้ภาษาอังกฤษ 34 24 31 66 73 116 60 53 30 48 71 37 643 

รวม 429 449 336 620 517 588 375 430 254 285 291 414 4,988 
ค่าเฉลี่ย   416 ฉบับ/เดือน 

 
ตารางที่ 3.7 จ านวนเรื่องที่มีผู้ร้องขอให้จัดท าข้อมูล ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556  

เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 14 16 13 20 13 16 19 22 16 12 19 13 193 
ค่าเฉลี่ย 17 เรื่อง/เดือน 
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ตารางที่ 3.8  จ านวนค าสั่ง ขออนุมัติเบิกจ่าย และด าเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ช่วยราชการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึง 
 กันยายน 2556  

เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 8 13 11 10 13 12 8 7 8 7 8 5 110 
ค่าเฉลี่ย 10 รายการ/เดือน 

 
ตารางที่ 3.9 จ านวนบัตรประจ าตัวบุคลากร การประสานงานจดัท าบัตรห้องสมดุและ e-mail account ส าหรับกิจกรรมแรกพบ 

เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 57 29 28 32 24 24 31 21 35 35 34 26 376 
ค่าเฉลี่ย   32 ราย/เดือน 

 
 ภาระงานอ่ืน ๆ 

 ผลงาน 1. การจัดอบรมการบันทึกภาระงานสายวิชาการส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  ผ่าน
ระบบ Lotus Note จ านวน 24 รุ่น (ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2556 – วันที่ 19 ก.ย. 2556) 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยอบรม จ านวน 8 รุ่น เพ่ือ
สอนวิธีการบันทึกภาระงาน 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม จ านวน 16 รุ่น 
เพ่ือให้น าภาระงานจริงมาบันทึกลงระบบ  
 -  ตั้งแต่ ก.พ. – ก.ค.56 มีการจัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 16 รุ่น มีจ านวนบุคลากรเข้ารับ
การอบรมทั้งหมด 261 คน ประกอบ ด้วย อาจารย์ จ านวน 179 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน 82 คน (ไม่ได้จัด
อบรม จ านวน 4 รุ่น เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร) 
 2. การจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับสมัครบุคลากรออนไลน์ การสรรหา  
ผ่านระบบ CUERP: HR และกระบวนการจ้างงาน การท าสัญญา และการต่อสัญญา โดยใช้รายงานจากระบบ 
CUERP: HR ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 307 อาคารพินิตประชานาถ 
คณะนิติศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม 150 คน 
 3. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับเงินเดือนประจ าปี และการปรับ
ขึ้นเงินเดือนเมื่อครบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ CUERP:HR  ประจ าปี 2556 
ในวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 อาคาร
จามจุรี 9 ส านักงานมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วม 180 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้จะมีการชี้แจงเพ่ิมเติมในด้าน
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

- ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

- หลักเกณฑ์การปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับ P7-P9 เข้าสู่
กระบอกเงินเดือน A B C 
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- เงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับวงเงินงบประมาณ 4% ของคนครอง 1 ก.ย. 
- ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
- หลักเกณฑ์ค านวณในระบบ CUERP: HR 

 4. การรวม 2 หมวดเงิน เพ่ือใช้ในการปรับเงินเดือนประจ าปี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปรับเงินเดือนประจ าปี ส่วนงาน/หน่วยงานจะแบ่งวงเงินที่ใช้ในการปรับเงินเดือนประจ าปีออกเป็น 2 วงเงิน 
ตามประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได้) และด าเนินการปรับเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ภายในวงเงินที่ก าหนดไว้ และไม่สามารถน าเงินคงเหลือไปใช้กับอีก
วงเงินหนึ่งได ้ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่แม้ว่าจะปฏิบัติงานดีเพียงใด ก็ไม่สามารถได้รับการปรับเงินเดือน
ที่ใช้เกินวงเงินงบประมาณนั้น ๆ ได้ 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว และเพ่ือให้การใช้
งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองกับการส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ งานได้
เป็นอย่างดีในภาพรวมด้วย จึงได้มีนโยบายการรวม 2 หมวดเงิน เป็นวงเงินเดียวกัน เพ่ือให้ส่วนงาน/หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการในการปรับเงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด 
 5. การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งที่สองและท าสัญญาปฏิบัติงาน 
 ตามข้อ 50 วรรคสองแห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มิให้ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน 
และตามข้อ 18 วรรคสองแห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานและเข้าท าสัญญาปฏิบัติงานแล้ว ให้ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีตามสัดส่วนระยะเวลา
ที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน โดยนับรวมระยะเวลาของการทดลองปฏิบัติงานด้วย 
 ซึ่งตามระเบียบดังกล่าว ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว ต้องรอการปรับเงินเดือนในปีบัญชีถัดไปซึ่ งมีระยะเวลาสมทบมากกว่า 12 เดือน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่สอง
ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
แก้ไขข้อ 16) 
 ส าหรับการปรับเงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานและเข้าท าสัญญาปฏิบัติงานแล้ว ให้พิจารณาปรับตามสัดส่วนระยะเวลาที่เหลืออยู่จากวันท า
สัญญาปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นสุดปีบัญชีนั้น (ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 แก้ไขข้อ 18 วรรคสอง) 
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 กลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์ 
  งานประจ า 
  1. สวัสดิการเงินกู้ 
 1.1 สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ (ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
ตารางที่ 3.10  จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ขอกู้เงินเพื่อเคหะสงเคราะห์ 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู ้ จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 14 
2. ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ 2 
3. ลูกจ้างประจ าเงินนอกฯ 0 
4. พนักงานหมวดเงินอุดหนุนฯ และพนักงานหมวดรายได ้ 104 

รวม 120 
จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 132,654,000 บาท 

 
 1.2 เงินกู้ธนาคารตา่ง ๆ 

  1.2.1 เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ตารางที่ 3.11  จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ขอกู้เงินธนาคารสงเคราะห ์

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู ้ จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 39 
2. ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ 5 
3. ลูกจ้างประจ าเงินนอกฯ 12 
4. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 143 
5. พนักงานหมวดเงินรายได ้
6. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 
7. ส านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 
8. ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 
9. สถานีวิทยุจุฬาฯ 
10. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ 

111   
10 
14 
4 
1   
1 

รวม 340 
จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 423,043,000 บาท 

 1.2.2 เงินกู้ “โครงการบ้าน ธอส. กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ” 
จ านวนบุคลากรผู้ขอกู้ 0 คน 
 1.2.3 เงินกู้ “โครงการสินเชือ่ธนาคารออมสิน” 
ตารางที่ 3.12 จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ขอกู้เงิน “โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู ้ จ านวนผู้ (คน) 
1. ข้าราชการ 3 
2. ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ 12 
3. ลูกจ้างประจ าเงินนอกฯ 6 
4. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 13 
5. พนักงานหมวดเงินรายได ้ 17 

รวม 51 
จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 10,332,000 บาท 
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1.2.4 เงินกู้ “โครงการสวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด”  
ตารางที่ 3.13  จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ขอกู้เงิน “โครงการสวสัดิการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู ้ จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 1 

รวม 1 
จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 550,000 บาท 

 
 2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิกกองทุนฯ จ านวน 4,857 คน และจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกจ านวน 222 คน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.14 จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ปน็สมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิก จ านวน (คน) 

1. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 3,131 
2. พนักงานหมวดเงินรายได ้ 1,726 

รวม 4,857 
บุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก 
1. สถานีวิทยุจุฬาฯ 8 
2. ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 41 
3. ส านักพิมพ์ฯ 14 
4. ศูนย์ทดสอบฯ 5 
5. ส านักงานจัดการทรัพย์สิน 123 
6. โรงพิมพ์ฯ 24 
7. ศูนย์เชี่ยวชาญไฟฟ้าก าลัง 7 

รวม 222 
 
  2.1 จ านวนสมาชิกกองทุน เดือนกันยายน 2556 
ตารางที่ 3.15 จ านวนสมาชิกกองทุน เดือน กันยายน 2556 จ าแนกตามประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุน 
จ านวนสมาชกิ  

(คน) 
จ านวนเงินสะสม  

(บาท) 
จ านวนเงินสมทบ  

(บาท) 
กองทุน ก. 704 690,085.79 690,085.79 
กองทุน ข. 1,019 1,052,343.06 1,052,343.06 
กองทุน ค. 2,721 2,283,729.47 2,283,729.47 
กองทุน ง. 481 461,102.86 461,102.86 
กองทุน จ. 154 154,100.90 154,100.90 

 
 2.2 การประชุมสมาชิกกองทุน มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสมาชิกกองทุนเมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 401 อาคารมหิตลาธิเบศร เพ่ือให้ บลจ.กสิกรไทย จ ากัด ได้รายงานผลการด าเนินงาน
กองทุนแต่ละกองทุน และเปิดโอกาสให้เปลี่ยนย้ายกองทุนได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด มีจ านวนสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม 125 คน 
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 3. สวัสดิการหอพัก  
 3.1 หอพักวิทยนิเวศน์ เป็นหอพักเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิชาการโดยผู้ขอเข้าพักจะต้องมี
โครงการวิชาการประกอบการขอเข้าพัก อาคารหอพักเป็นอาคาร 14 ชั้น มีจ านวนห้องพักทั้งสิ้น 252 ห้อง  
แบ่งเป็นห้องพักรายเดือนและห้องพักรายวัน ดังนี้ 
 -  ห้องพักรายเดือน ชั้น 6 – 14 จัดเป็นห้องพักประเภทรายเดือนส าหรับบุคลากร 
จุฬาฯ โดยเฉพาะที่มีงานวิชาการท าระหว่างที่พัก ห้องพักแบ่งเป็น 3 ขนาด รวม 189 ห้อง จ านวนบุคลากร
ได้รับสวัสดิการเข้าพักอาศัย 184 ราย ดังนี้ 
 1. ห้องขนาด 36 ตารางเมตร จ านวน 36 ห้อง 
 2. ห้องขนาด 33 ตารางเมตร จ านวน 51 ห้อง 
 3. ห้องขนาด 24 ตารางเมตร จ านวน 102 ห้อง 
 -  ห้องพักประเภทรายวัน ชั้น 3 – 5 จัดเป็นห้องพักรายวันส าหรับบุคลากรจุฬาฯ และ
บุคคลภายนอกที่มีกิจกรรมในจุฬาฯ โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักคล้ายโรงแรม จ านวน 63 ห้อง 
ดังนี้ 
 1. ห้องขนาด 36 ตารางเมตร จ านวน 12 ห้อง 
 2. ห้องขนาด 24 ตารางเมตร จ านวน 51 ห้อง 
 หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเปิดใช้ห้องพักรายวันประมาณ 90 % ต่อเดือน 
 3.2 หอพักจุฬานิเวศน์  ลักษณะห้องพักเป็นห้องพักแบบพัดลม ส าหรับอาจารย์ บุคลากร
ทั่วไปที ่ไม่ใช่ต าแหน่ง คนงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภารโรง ช่าง แบ่งประเภทห้องพักได้ ดังนี้ 
  1. ห้องพักเดี่ยว 42 ห้อง ห้องละ 900 บาท/เดือน จ านวนบุคลากรได้รับสวัสดิการเข้า
พักอาศัย 39 ราย 
  2. ห้องพักคู่ 60 ห้อง ห้องละ 1,400 – 2,400 บาท/เดือน จ านวนบุคลากรได้รับ
สวัสดิการเข้าพักอาศัย 56 ราย 
 3.3 หอพักจุฬานิวาส ลักษณะอาคารเป็นอาคาร 15 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 196 ห้อง จัดเป็น
ห้องพักให้กับบุคลากรต าแหน่ง คนงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นักการภารโรง ช่าง ฯลฯ ตามความ
จ าเป็นของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
—  - อัตราค่าห้องพัก ประเภทห้องครอบครัว ห้องละ 1,000 บาท/เดือน 
  ประเภทห้องพักรวม ห้องละ 250 บาท/เดือน/คน 
 -  ค่าประกันของเสียหาย  คนละ 2,000 บาท (เฉพาะผู้ได้รับสวัสดิการ) 
 -  คุณสมบัติของผู้สมัครขอเข้าพัก  จะต้องปฏิบัติงานในจุฬาฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และ สมัครทีส่่วนงานที่สังกัดซึ่งส่วนงานเป็นผู้เสนอและจัดล าดับผู้สมัคร เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 -  สัญญาการเข้าพักอาศัย พร้อมกัน ทุกรอบ 1 ปี  
 หมายเหตุ จ านวนบุคลากรได้รับสวัสดิการเข้าพักอาศัยห้องครอบครัว 137 ราย ห้องพักรวม 
55 ราย 
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 4. ช.พ.ค. ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตารางที่ 3.16  จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เปน็สมาชิก ช.พ.ค. 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิก จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ 274 
2. ข้าราชการบ านาญ 267 
3. ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ 249 
4. ลูกจ้างประจ าเงินนอกฯ 165 
5. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 1,008 
6. พนักงานหมวดเงินรายได ้ 545 
7. พนักงานวิสามัญ 16 

รวม 2,524 
บุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก 
1. คณะเภสัชศาสตร์ (โอสถศาลา) 7 
2. ศูนย์กีฬาฯ 14 
3. สถานีวิทยุจุฬาฯ 1 
4. ส านักพิมพ์ฯ 7 
5. ส านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 31 
6. โรงพิมพ์จุฬาฯ 21 
7. สถาบันบัณฑติบริหาธรุกิจศศินทร์ 6 
8. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ 
9. ลูกจ้างช่ัวคราว 

24 
2 

รวม 113 
รวมจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 2,637 

 
 5. ช.พ.ส. ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่
กรรม จ านวนสมาชิก 308 คน สมาชิกน าส่ง ศพละ 1 บาท จนกระทั่งสมาชิกเสียชีวิต  
 -  ช.พ.ค. สมาชิกเป็นบุคลากร ส่งประมาณ 350 – 600 บ./เดือน ทายาทจะได้รับประมาณ 
930,000 บาท 
 -  ช.พ.ส. สมาชิกเป็นคู่สมรสของบุคลากร ส่งประมาณ 150 – 300 บ./เดือนทายาทจะได้รับ
ประมาณ 400,000 บาท 
 -  เงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้ที่มีอายุสมาชิก 6 เดือน (เงินกู้ ธ.ออมสิน) ช.พ.ค. กู้ได้สูงสุด 
1,200,000 บาท ช.พ.ส. กู้ได้สูงสุด 400,000 บาท ผู้ที่มีอายุสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป (เงินกู้ ธ.ออมสิน) ช.พ.ค. กู้ได้
สูงสุด 3,000,000 บาท ช.พ.ส. กู้ได้สูงสุด 400,000 บาท 
 -  จ านวนผู้ทีย่ื่นกู้ ช.พ.ค. 564 คน 
 -  จ านวนผู้ที่ยื่นกู้ ช.พ.ส. 1 คน 
 6. สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ปีการศึกษา 2556 จ านวนบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการน าบุตรเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวนผู้ปกครอง 98 คน จ านวนบุตร 102 คน (แฝด 2 = 2 คู,่ แฝด 3 = 1 ชุด) 
  -  ปีการศึกษา 2556 จ านวนบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการน าบุตรเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวนผู้ปกครอง 3 คน จ านวนบุตร 3 คน 
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  -  มหาวิทยาลัยจ่ายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ส าหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ทั้งสิ้นจ านวน 576 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,032,000 บาท  
  -  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ส าหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ทั้งสิ้นจ านวน 551 คน เป็นเงิน 3,857,000 บาท    
 7. สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากร ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงิน
อุดหนุนการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรได้ก าหนดอัตราเงินอุดหนุนฯ ในการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรที่ไม่ได้รับสวัสดิการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ดังนี้ 
  -  ระดับประถม คนละ 2,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  -  ระดับมัธยม/ปวช. คนละ 3,200 บาท/คน/ปีการศึกษา 
 จัดสวัสดิการช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี จ านวนบุคลากรได้รับสวัสดิการ 407 คน 
จ านวนบุตร 511 คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท 
 8. สวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 2556 มีบุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
จ านวน 3,790 คน ประกอบด้วยบุคลากรที่อายุต่ ากว่า 35 ปี จ านวน 960 คน และอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 
2,830 คน และบุคลากรที่รับการตรวจโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จ านวน 333 คน ซึ่งจ าแนกออกเป็น
ดังนี้ 
ตารางที่ 3.17 จ านวนบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ประเภทบุคลากรที่ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการบ านาญที่ยังปฏบิัติงานอยู่ในจุฬาฯ 562 
2. ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างประจ าเงินงบฯ 917 
3. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน พนักงานหมวดเงินรายได้ และลูกจ้างประจ าเงินนอกฯ 2,311 

รวม 3,790 
บุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช าระค่าบริการตรวจสุขภาพจากงบประมาณของหน่วยงาน 
1. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติดา้นปิโตรเลียมฯ 7 
2. ส านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 81 
3. โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 95 
4. ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 14 
5. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ 15 
6. ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ 6 
7. สถานีวิทยุจุฬาฯ 25 
8. สโมสรอาจารย์จุฬาฯ 12 
9. สนง.รปภ. (พนม.วิสามัญ) 36 
10. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 30 
11. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 12 

รวม 333 
 
  9. สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ่ม มีบุคลากรที่เป็นสมาชิกหลัก จ านวน 
4,431 คน และหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 584 คน รวมทั้งสิ้น 5,015 คน นอกจากนี้ มีบุคลากรที่เป็นสมาชิกร่วม 
จ านวน 1,280 คน (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) และผู้สมัครทันตกรรม จ านวน 80 คน ซึ่งจ าแนกออกเป็นดังนี้ 
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ตารางที่ 3.18 จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เปน็สมาชิกสวสัดิการประกันชีวิต-อุบัติเหต-ุสุขภาพ-แบบกลุ่ม 
ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิก จ านวน (คน) 

สมาชกิหลัก  
1. ข้าราชการ 125 
2. ข้าราชการเปลีย่นสถานภาพ 102 
3. ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ 8 
4. ลูกจ้างประจ าเงินนอกฯ 29 
5. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 2,128 
6. พนักงานหมวดเงินรายได ้ 2,039  

(สังกัดสนม. 489 คน + สังกัดส่วนงาน 1,550 คน) 
รวม 4,431 

บุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก  
1. โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 106 
2. มุสลิมไทย (คณะเศรษฐศาสตร์) 14 
3. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายฯ 3 
4. กรมทางหลวง (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 22 
5. ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 51 
6. ศูนย์เพื่อการเรยีนรูผ้่านสื่อ 8 
7. ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจฬุาฯ 17 
8. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ 58 
9. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติดา้นปิโตรเลียมฯ 8 
10. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านของเสียอันตราย 22 
11. สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ 16 
12. สโมสรอาจารย์จุฬาฯ 13 
13. สถานีวิทยุจุฬาฯ 29 
14. ส านักงานจัดการทรัพยส์ินจุฬาฯ 156 
15. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 13 
16. พนักงานวิสามัญ 48 

รวม 584 
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 5,015 

จ านวนสมาชกิสมทบ 1,280 
ผู้สมัครทันตกรรมทั้งสิ้น 80 

 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพแบบกลุ่ม ประมาณ 3 ครั้ง  
 - ในช่วง เดือน สิงหาคม 2556 ประชุมพิจารณาร่างประกาศ พร้อมสรุปการเคลมและค่าเบี้ยประกัน 
 -  ในช่วง เดือน กันยายน 2556 ประชุมพิจารณาเลือกบริษัทประกัน ประมาณ 2 ครั้ง 
 10. สวัสดิการงานศพบุคลากรและครอบครัว ให้สวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัว ดังนี้ 
 10.1 บุคลากรที่เสียชีวิต ทั้งสิ้น  3  คน จ าแนกออกเป็น 
 -  ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ        จ านวน 1 คน 
 -  ข้าราชการ   จ านวน 2 คน 
 10.2 บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ที่เสียชีวิต จ านวน 20 คน 
 10.3 เงินช่วยเหลืองานศพ (รายละ 5,000 บ.) จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท 
 10.4 ค่าพวงหรีด จ านวน 23 ราย เป็นเงิน 18,400 บาท 
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 11. เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือจ่าย
ให้กับศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ปีละ 1,400,000 บาท ส าหรับค่าสมาชิกที่เป็นบุคลากรสามารถเข้าไปใช้อุปกรณ์ 
และห้องออกก าลังกายภายในศูนย์กีฬาฯ โดยคิดจากจ านวนบุคลากร 7,000 คน X 200 บาท/คน 
 12. เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติ เหตุเนื่องจากการท างานแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัย หากประสบอุบัติเหตุ
เนื่องจากการท างาน เนื่องจากไม่สามารถขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการประสังคมได้ โดยมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 1 ราย เป็นเงิน 726,913 บาท 
 13. โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม” 
  13.1 โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม Episode II” หรือโครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม 
1,000,000 ก้าว”   
       ระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 
 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเดิน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการเดินที่มากขึ้น 
เนื่องจากการเดิน เป็นการออกก าลังกายอย่างหนึ่งที่ส่งผลดีและเหมาะสมส าหรับคนทุกวัย สามารถท าได้ในทุก
สถานทีส่่งผลดีต่อสุขภาพในการป้องกันโรค เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน 
ฯลฯ ลดไขมัน ลดความดันโลหิต ซึ่งคณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาให้รางวัลแก่สมาชิกจากจ านวนก้าว 
ประกอบกับผลการทดสอบสุขสมรรถนะ และโครงการได้รับความร่วมมือจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์และคณะแพทยศาสตร์ ในการด าเนินการจากการรับสมัครสมาชิก  
 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 450 คน จ าแนกเป็น กลุ่มผู้บริหาร 60 คน และกลุ่มบุคลากร 
390 คน จัดการแข่งขันเป็น 2 แบบ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้เครื่อง Pedometer นับก้าว และกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ 
Android นับก้าว 
 ของรางวัล อันดับ 1  เดินได้จ านวนก้าวสูงที่สุดของแต่ละรุ่น จะได้ทองค ามูลค่า 10,000 
บาท 1 รางวัล / รุ่น 
  อันดับ 2  จนถึงผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในทุกรุ่น เดินรวมสะสมได้ 1 ล้านก้าว จะมีสิทธิ์ จับ
ฉลากลุ้นรับ iphone 1  เครื่อง 
 กิจกรรม ทดสอบสุขสมรรถนะ และการเก็บข้อมูลจ านวนก้าวเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 พิธีเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. พิธีปฏิญาณตนหน้าพระรูป 
2 รัชกาล และจัดขบวนพาเหรด โดยมีวงดุริยางค์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น าขบวนเดินจาก
หน้าพระรูปมาทีศู่นย์กีฬาแห่งจุฬาฯ CU SPORTS COMPLEX เพ่ือท าพิธีเปิดโครงการปล่อยป้ายแพรโครงการ 
 จัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ   
CU SPORTS COMPLEX  
 กิจกรรมทดสอบสุขสมรรถนะ ให้กับสมาชิกโครงการฯ โดยประสานงานกับคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการให้บริการทดสอบฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น 
Massage โปสเตอร์ เว็ปไซต์ หนังสือเวียน ฯลฯ 
  -  กลุ่มผู้บริหาร จัดทดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้ 
   -  ในช่วงต้นโครงการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร จามจุรี 4 มีผู้เข้ารับการ
ทดสอบฯ จ านวน 56 คน  
   - ช่วยท้ายโครงการ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ อาคารจามจุรี 4 เวลา 8.00 – 10.00 น.  
มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จ านวน 33 คน   
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  -  กลุ่มบุคลากร จัดทดสอบ 3 ครั้ง ดังนี้ 
   -  ในช่วงต้นโครงการจัดทดสอบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 
(CU SPORTS COMPLEX) เวลา 13.00 – 16.00 น. มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จ านวน 315 คน  
   - ช่วงกลาง วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารจามจุรี 5 (เช้า) และอาคารมหิตลาธิเบศร 
(บ่าย) มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จ านวน 183 คน  
   - ช่วยท้ายโครงการจัดทดสอบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ช่วงเช้า เวลา 7.30 – 12.30 น.   
ณ อาคารจามจุรี 5 ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารมหิตลาธิเบศร มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ  
จ านวน 139 คน 
 13.2 โครงการ “จุฬาฯ สง่างาม ปุยนุ่นลีก” โครงการ “จุฬาฯ สง่างาม ปุยนุ่นลีก” ภายใต้
โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม Episode II ” เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรที่มีน้ าหนักเกินลดน้ าหนักลงอย่างต่อเนื่อง
และถูกวิธี ซึ่งรูปแบบโครงการจะจัดให้มีการแข่งขันลดน้ าหนักประเภทเดี่ยว และประเภทหน่วยงาน เฉพาะ
บุคลากรสังกัดส านักงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร ออกก าลังกายให้มากขึ้น 
เป็นผลท าให้น้ าหนักตัวลดลง และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ รับสมัครสมาชิกโครงการ
ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2556   
 กิจกรรม  ทดสอบสุขสมรรถนะ และการเก็บข้อมูลน้ าหนักเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 พิธีเปิดโครงการ  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556  ณ  ชั้นล่างอาคารจามจุรี 5  เวลา 14.00 น. 
 14. กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย 
  14.1 การจัดอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง โดยประสานงานกับศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Weight Machine) 
ส าหรับ 4 พ้ืนที/่โซน ได้แก่     
   - ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   - Park @ Siam 
   - ชั้นล่างอาคารมหิตลาธิเบศร 
   2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายแบบกลุ่ม  (Group Exercise) 
    2.1 จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายแบบกลุ่ม แอโรบิก โยคะ ลีลาศเพ่ือ
สุขภาพ ส าหรับ 5 พ้ืนที/่โซน ได้แก่   
 - ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ชั้นล่างอาคารจามจุรี 5      
 - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
 - ชั้นล่างอาคารสถาบัน 3 
 - ชั้นล่างอาคารมหิตลาธิเบศร 
 - หอพักจุฬานิวาส 
 2.2 ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนน าออกก าลังกายให้กับครูสอน และค่าอาหารท าการ
นอกเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ที่ดูแลเครื่องเสียงทุกเดือน 
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  งานยุทธศาสตร์  
 1. งานปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 6 ด้าน ได้แก่  
“ก้าวไกล ยกย่อง คล่องตัว มั่นคง เกื้อกูล และเป็นสุข” 
 ผลงาน ปรับปรุงหลักสูตรด้านการบริหารการจัดการ จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
  -  หลักสูตร Best of the Bests ส าหรับผู้บริหารระดับสูง  
  - หลักสูตร The Prospect ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ (ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา) 
  -  หลักสูตร Top CREAM ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง สายปฏิบัติการ  
กลุ่มผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการฝ่าย/ศูนย ์
  -  หลักสูตร CREAM ส าหรับผู้บริหารระดับต้น สายปฏิบัติการ กลุ่มหัวหน้างาน 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้าหน่วย 
 2. ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและจัดหาหลักสูตรให้ตรงกับงานยุทธศาสตร์ 
 ผลงาน ออกแบบและจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการประเมินสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัย (Competency) (ตารางที่ 3.19 – 3.23) 
 

ตารางที่ 3.19 การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการประเมินสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย (Competency) 
ปัจจัย Core Course Managerial Course Professional Course Functional Course 

ความหมาย หลักสูตรหลัก  หลักสูตรด้านบริหารจัดการ  หลักสูตรด้านความเป็นมือ
อาชีพ 

หลักสูตรเฉพาะงาน  

ข้อมูลที่ใช้หา วิ สั ย ทั ศ น์  ภ า ร กิ จ 
เป้าหมายหลักขององค์การ  

หน้าที่งานหลักของผู้บริหาร
ทุกระดับ  

หน้าที่งานหลักของบุคลากร
ทุกระดับ  

หน้าที่งานหลักบุคลากร
ต า ม ก ลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย
วิชาชีพ สายปฏิบัติการ  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทุกคนทุกระดับ  ผู้บริหารทุกระดับ  บุคลากรทุกคนทุกระดับ  บุคลากรตามวิชาชีพทุก
คนทุกระดับ 

ตัวอย่าง 
หลักสูตร 

 1. หลักสูตร "The Best of 
The Best“ 
2 .  ห ลั ก สู ต ร  " The 
Prospect“ 
3 .  ห ลั ก สู ต ร  " Top 
CREAM“ 
4. หลักสูตร "CREAM“ 
5 .  โ คร งก ารปฐมนิ เทศ
ผู้บริหารใหม่  

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่  
2 .  โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ
บุคลากรใหม่ 
3. หลักสูตร ทักษะการเขียน
เพื่อการส่ือสาร หลักสูตร การ
เขียนรายงานการประชุม  
4. หลักสูตร ทักษะการเขียน
เพื่อการส่ือสาร หลักสูตร การ
เขี ยนบันทึกและจดหมาย
ติดต่องาน การเกษียนหนังสือ 

1. บทบาทหน้าที่และ
ความรั บผิ ดชอบของ
เจ้าหน้าที่การเงิน 
2. มาตรฐานบัญชี 
3. วิธีการน าเสนอข้อมูล
ทางด้านบัญชีให้ผู้บริหาร 
4. การบริหารสัญญาและ
ควบคุมสัญญา 
5. การควบคุมและการ
จ าหน่ายพัสดุ 

 

ผลงานฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
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ตารางที่ 3.20 ตัวอย่างหลักสตูรที่ตรงกับการประเมิน Managerial Competencies: หลักสตูรพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

รหัส โครงการ/หลักสูตร หัวข้อวิชา 

Managerial Competencies 
การมีวิสัยทัศน์
และความเป็น

ผู้น า 

การวางแผนกล
ยุทธ์และการ

บริหารทรัพยากร 

การบริหาร
จัดการและการ
พัฒนาบุคลากร 

การแก้ไข
ปัญหาและ
การตัดสินใจ 

CU-MC-002 โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับกลาง 
สายวิชาการ  หลกัสูตร 
"The Prospect" 

อุดมศึกษาโลก 
อุดมศึกษาไทยและ
อนาคตของ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

    

  การจัดการเชิงกลยุทธ ์     
  การบริหารทุนมนุษย์     
  การจัดการความ

ขัดแย้ง 
    

 
ตารางที่ 3.21 ตัวอย่างหลักสูตรที่ตรงกับการประเมิน Professional Competencies: หลักสูตรพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 

รหัส 
โครงการ / 
หลักสูตร 

หัวข้อวิชา 

Professional Competencies 

จิตส านกึ
ในการ
บริการ 

การ
สื่อสาร 

การร่วมมือ
ประสานงาน
และท างาน

เป็นทมี 

การรับรู้
ถึง

ภาพรวม
ของ

องค์กร 

การมุง่สู่
ผลส าเร็จ 

การคิด
อย่าง
เป็น

ระบบ 

การบริหาร
การ

เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
ตนเองและ

ผลลัพธ์
ของงาน
อย่าง

ต่อเนื่อง 
CU-
PS-
001 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
อาจารย์
ใหม่ 

อาจารย์ใหม่กับ
การพัฒนา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

        

  คณาจารย์สัมพันธ ์
และทัศนศึกษา 

        

  ด้านการเรียนการ
สอน 

        

  กรณีศึกษา
ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

        

  ด้านการวจิัย         
  กรณีศึกษากิจการ

นิสิต 
       

  กรณีศึกษา 
กฎหมาย และ
ระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
เรียน การสอน
และการวิจัย    
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ตารางที่ 3.22 ตัวอย่างหลักสตูรที่ตรงกับการประเมิน Functional Competencies :  
 หลักสตูรพัฒนาเฉพาะ - กลุ่มเครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพการพัสด ุ

รหัส โครงการ/หลักสูตร 

Functional Competencies 
การควบคุม 
เก็บรักษา 

และจ าหนา่ย 

การบริหาร
การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

การบริหารสญัญา การให้บริการ 

FC-05-001 ระเบียบ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัว่าด้วย การพสัด ุ

    

FC-05-004 การก าหนดราคากลางและ
วิธีการค านวณสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) 

    

FC-05-006 การออกแบบและผู้ควบคุมงาน     
FC-05-013 การจัดซื้อจดัจ้างงานซ่อมแซม 

และปรับปรุงอาคาร 
    

 
ตารางที่ 3.23 ตัวอย่างหลักสตูรที่ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านอื่น ๆ  

รหัส โครงการ/หลักสูตร หัวข้อวิชา 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ก้าวไกล ยกย่อง คล่องตัว มั่นคง เกื้อกูล - เป็นสุข 
CU-MC-001 โครงการสัมมนา

ผู้บริหารระดับสูง 
สายวิชาการ 
หลักสตูร "The 
Best of The Best" 

อุดมศึกษาโลก 
อุดมศึกษาไทย
และอนาคตของ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

     

  กลยุทธ์การจดั
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

     

  การจัดการความรู้
เพื่อก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ 

     

  ธรรมาภิบาล การ
บริหารความเสี่ยง
และการก ากับ
ตรวจสอบท่ีด ี

     

  การสื่อสารและ
บุคลากรสัมพันธ์
เพื่อสร้างองค์การ
ที่อบอุ่น 
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 3. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ  
 ผลงาน จัดท าประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเวียนประกาศ และจะด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ 2557 
 4. จัดท าคู่มือคณบดี 
 ผลงาน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
 5. ส ารวจโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร The Prospect 
 มีผลการส ารวจ ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 

1.1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนทั้งสิ้น 173  คน จ าแนกตามต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน    5  คน คิดเป็นร้อยละ   2.9 
 - รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ จ านวน   65  คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 
 - หัวหน้าภาควิชา จ านวน   65  คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 
 - ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน   37  คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 
 - อ่ืน ๆ (ผู้อ านวยการศูนย์) จ านวน     1  คน คิดเป็นร้อยละ   0.6 
1.2 การเข้าร่วมหลักสูตร The Prospect  

ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมา คือ 
เคยเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 24 และอยู่ในระหว่างเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามล าดับ 
(ภาพที่ 3.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3  ร้อยละการเข้าร่วมหลักสูตร The Prospect 
 

 ส่วนที่ 2 ความเหมาะสมของช่วงวัน และเวลา ในการจัดด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการจัดหลักสูตร  
 ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เลือกให้จัดด าเนินการในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ สะดวกทั้งช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และระหว่างเปิดภาค
เรียน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามล าดับ 

 2.2 จ านวนเวลาที่เหมาะสมภายใน 1 สัปดาห์ (1 คาบ  = 3 ชั่วโมง) 
 ผู้ตอบแบบส ารวจเลือกจ านวนเวลา 2 คาบ/สัปดาห์ เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ 1 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.6 และ 3 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17.3 
ตามล าดับ (ภาพที่ 3.4) 
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ภาพที่ 3.4  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจ านวนเวลาที่เหมาะสมภายใน 1 สัปดาห์ 
 
 2.3 ช่วงวันที่สะดวกในการเข้าร่วมอบรม 
 ผู้ตอบแบบส ารวจเลือกช่วงวันอังคาร-บ่าย เป็นช่วงที่สะดวกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26 

รองลงมา คือ วันพุธ-เช้า และวันพฤหัสบดี-บ่าย คิดเป็นร้อยละ 20.8 เท่ากัน และวันอังคาร-เช้า คิดเป็น 
ร้อยละ 20.2 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.24) 

 

ตารางที่ 3.24 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามเลือกช่วงวันท่ีสะดวกในการเข้าร่วมอบรม 

วัน-ช่วงเวลา ร้อยละ 

อังคาร-บ่าย 26 

พุธ-เช้า 20.8 

พฤหัสบด-ีบ่าย 20.8 

อังคาร-เช้า 20.2 

พุธ-บ่าย 18.5 

พฤหัสบด-ีเย็น 18.5 

เสาร-์เช้า 17.9 
 
 6. ออกแบบ/พัฒนาแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
(Individual Development Plant: IDP) จัดท าแผนในการพัฒนาความสามารถของการปฏิบัติงาน โดย
เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ละคน ตามมาตรฐานของสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริการ
จัดการ สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ สมรรถนะเฉพาะงาน โดยดูถึงความสามารถท่ีต้องการพัฒนาให้รู้ความ
คาดหวังของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเอง และก าหนดวิธีการพัฒนาตนเองได้ (ภาพที่ 3.5) 
  

จ ำนวนเวลำ 
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ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบพัฒนารายบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
  (Individual Development Plant: IDP) 
 

  งานประจ า 
 1. งานพัฒนาบุคลากร (ข้อมูลทั้งหมดบันทึกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556) 
 1.1 การใช้จ่ายงบประมาณ  
ตารางที่ 3.25 การใช้จ่ายด าเนินงานพัฒนาบุคลากร จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละการใช้จ่าย 

1. งบประมาณแผ่นดิน  460,500.00  460,441.00  59.00  99.99 

2. งบประมาณหาวิทยาลัย  45,000,000.00  33,732,586.59  11,267,472.41  74.96 

รวม 45,460,500.00 34,193,027.59 11,267,414.41 75.21 

 
 1.2 ผลการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม  
ตารางที่ 3.26 แสดงผลการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2556   

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนชั่วโมงรวม/
ค่าเฉลี่ยต่อคนจ านวน
ชั่วโมงรวม/ค่าเฉลี่ยต่อ
คน (นับซ้ า) คน-ครั้ง 

ค่าใช้จ่ายร่วม/ 
ค่าเฉลี่ยต่อคน จ านวนหลักสูตร 

(เป้าหมาย/ท าได้) 
จ านวนคร้ัง 

(เป้าหมาย/ท าได้) 
เป้าหมาย/ท าได้ 
(นับซ้ า คน-คร้ัง) 

จ านวนบุคลากร/ท าได้/มี
ต าแหน่งบริหาร/% (นับไม่

ซ้ า/นับหัวจริง)* 

213/146 609/332 29,198/ 
15,173 

7,917/4,518/ 
272/57.07 

112,198.50/7.26 34,193,027.59/
2,212.14 

หมายเหตุ 1. * จ านวนบุคลากรของจ านวนผู้เข้าร่วม (นับไม่ซ้ า/นับหัวจริง คือจ านวนบุคลากรในระบบ CUHR)  
 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรในระบบ CUHR 
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1.3 ผลการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2556 
ตารางที่ 3.27 ผลการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 
จ านวนหลักสูตร 
(เป้าหมาย/ท าได้) 

จ านวนครั้ง 
(เป้าหมาย/ท าได้) 

1. พัฒนาตามยุทธศาสตร์  18 / 22 117 / 64 

2. พัฒนาผู้บริหารกลุ่มต่าง ๆ  16 / 2 17 / 4 

3. พัฒนาความรู้และทักษะทั่วไป  76 / 40 89 / 74 

4. พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ  85 / 75 345 / 173 

     4.1 ประชุมคณะกรรมการ  36 / 48 264 / 117 

     4.2 ฝึกอบรม / สัมมนา  49 / 50 81 / 56 

5. พัฒนาตามความต้องการของหน่วยงาน  18 / 7 41 / 15 

รวม  213 / 146 609 / 332 

 
ตารางที่ 3.28 บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาจากผลการจัดฝึกอบรม/สมัมนา ปีงบประมาณ 2556  

บุคลากร จ านวนบุคลากร 
ระบบ CUHR (คน) 

จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา* 

เข้าร่วม 
(นับซ้ า) 

ผ่าน 
(นับซ้ า) 

ผ่านนับไม่ซ้ า 
(นับหัวจริง) 

มีต าแหน่งบรหิาร
นับไม่ซ้ า 

(นับหัวจริง) 

1. สายวิชาการ  2,758 2,182 2,116 862 100 31.25 

2. สายปฏิบตัิการ  5,159 13,275 13,057 3,656 172 70.87 

รวม 7,917 15,457 15,173 4,518 272 57.07 

หมายเหตุ * จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรในระบบ CUHR 
 
ตารางที่ 3.29 บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาการพฒันาจากการฝึกอบรม/สัมมนา ปงีบประมาณ 2556  
 จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน 

บุคลากร จ านวนบุคลากร 
ระบบ CUHR 

จ านวนผู้ผ่าน 
(นับซ้ า) 

จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า 
(นับหัวจริง) 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา* 

1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย/ 
ส านักตรวจสอบ 35 98 29 82.88 

2. ส านักงานมหาวิทยาลัย 1,232 3,382 1,005 81.57 

3. ส านักงานการทะเบียน/ 
ส านักงานวิทยทรัพยากร 157 938 140 89.17 

4. คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย 6,489 10,461 3,115 48.00 

5. อื่น ๆ - 284 226 100.00 

รวม 7,917 15,173 4,518 57.07 

หมายเหตุ * จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรในระบบ CUHR 
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ตารางที่ 3.30 บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาการพฒันาจากการฝึกอบรม/สัมมนา ปงีบประมาณ 2556  
 จ าแนกตามระดับ A (เฉพาะกลุม่สายวิชาการ)  

บุคลากร 
จ านวนบุคลากรใน 

ระบบ CUHR  
จ านวนผู้ผ่าน 

(นับซ้ า) 
จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า 

(นับหัวจริง) 
ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา* 

A-1 16 22 5 31.25 

A-2 86 40 12 13.95 

A-3 387 504 147 37.98 

A-4 528 557 183 34.66 

A-5 847 441 274 32.35 

AD 74 8 8 10.81 

ขรก./ลจ. 820 610 233 28.41 

รวม  2,758 2,182 862 31.25 

หมายเหตุ * จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรในระบบ CUHR 
 
ตารางที่ 3.31 บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาการพฒันาจากการฝึกอบรม/สัมมนา ปงีบประมาณ 2556  
 จ าแนกตามระดับ P (เฉพาะกลุ่มสายปฏิบัติการ)  

บุคลากร 
จ านวนบุคลากรใน 

ระบบ CUHR  
จ านวนผู้ผ่าน 

(นับซ้ า) 
จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า 

(นับหัวจริง) 
ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา* 

P3 13 38 3 100.00 

P4 39 833 40 102.56 

P5 177 1,284 151 85.31 

P6 127 517 102 82.26 

P7 1,848 6,220 1,549 83.82 

P8 941 1,507 571 60.68 

P9 651 318 224 34.41 

ขรก./ลจ. 1,376 2,558 1,016 73.84 

รวม  5,159 13,275 3,656 70.87 

หมายเหตุ * จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรในระบบ CUHR 
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ตารางที่ 3.32 บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาการพฒันาจากการฝึกอบรม/สัมมนา ปงีบประมาณ 2556  
 จ าแนกตามระดับ P (เฉพาะสบม.)  

บุคลากร 
จ านวนผู้ผ่าน 

(นับซ้ า) 
จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า  

(นับหัวจริง) 
จ านวนบุคลากร 
ในระบบ CUHR  

ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา* 

P3 23 1 - 100.00 

P4 22 2 2 100.00 

P5 24 2 1 100.00 

P6 18 1 1 100.00 

P7 420 44 38 100.00 

P8 54 13 13 100.00 

P9 10 4 4 100.00 

ขรก./ลจ. 112 26 23 100.00 

รวม  683 93 82 100.00 

หมายเหตุ * จ านวนผู้ผ่านนับไม่ซ้ า (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรในระบบ CUHR 
 
 2. งานพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 ผลงาน 2.1 จัดด าเนินการโครงการ The Prospect ส าหรับผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ 
รุ่นที่ 4 
  2.2 จัดหลักสูตรเ พ่ิมเติม คือ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ส าหรับกลุ่ม 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการฝ่าย/ศูนย์ ทั้งในส่วนกลางและคณะ สถาบัน รวมประมาณ 97 คน 
  2.3  จัดหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ ส าหรับคณบดี ผู้อ านวยการที่เข้ารับต าแหน่ง
ใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เช่น คณบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา 
สามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ ทั้งหมด 20 หัวข้อวิชา ผู้เข้าร่วม 120 คน 
 3. งานด้านความรู้และทักษะ 
 ผลงาน 3.1 จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ระดับ P 7 ขึ้น
ไปและเทียบเท่า มีผู้เข้าสอบ จ านวน 1,133 คน จาก จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 2,383 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย คือ 38 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  3.2 จัดกิจกรรม “แรกพบ” ส าหรับอาจารย์และบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานประจ าเดือน  
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 4. งานด้านรางวัลและการประกวด 
 ผลงาน 4.1 จัดด าเนินการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” 
ประจ าปี 2556 มีผู้ได้รับรางวัลตามประเภทและจ านวน คือ 
 -  กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง ประเภทผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการฝ่ายหรือ
เทียบเท่า จ านวน 1 รางวัล 
 -  กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หัวหน้างาน/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือเทียบเท่า จ านวน 1 รางวัล 
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 -  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 4 รางวัล 
 -  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 5 รางวัล 
 -  กลุ่มบริการ จ านวน 4 รางวัล 
  4.2 ช่วยสนับสนุนการจัดด าเนินการ โครงการ “จุฬาฯ บ้านน่าอยู่” ปีที่3 ได้รับ
รางวัลทั้งสิ้น 6 ประเภทรางวัล มีหน่วยงานได้รับรางวัล 30 หน่วยงาน 
  4.3 การสรรหาข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีคณาจารย์และบุคลากรจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ านวน 2 ท่าน 
 5. งานพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ 
 ผลงาน 5.1 มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้กับคณะกรรมการ
เครือข่ายฯ วิชาชีพต่าง ๆ รวม 19 เครือข่าย 
  5.2 ผลการด าเนินงานของเครือข่ายฯ และผลงานเชิงประจักษ์  คณะกรรมการ
เครือข่ายฯ ต่าง ๆ ได้มีการจัดด าเนินการประชุมสมาชิก และจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายฯ 
รวมทั้งสิ้น 75 หลักสูตร 173 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 7,291 คน (ตารางที่ 3.33) 
 

ตารางที่ 3.33 ผลการด าเนินงานของเครือข่ายฯ และผลงานเชิงประจักษ ์
ล าดับ เครือข่ายฯ ผลงาน 

1 บริหารจดัการระดบักลาง 
ด้านบริหาร 

ข้อเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

2 บริหารคณุภาพองค์กร “Re-engineering ระบบประกันคุณภาพ ลดงาน ฝ่าวิกฤติ สกอ. สมศ. : 
ทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูล” 

3 แผนและงบประมาณ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน : กรณีของคณะนิติศาสตร์ 
4 บริการวิจัยและวิชาการ คู่มือและแนวปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
5 วิชาการและหลักสตูร แบบฟอร์ม มคอ.2 และวิธีการกรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์ของส านักบริหาร

วิชาการ 
6 ห้องสมุด 1. การติดตามผลและขยายผลการลดขั้นตอนการท างาน (Lean) เรื่อง  

การส ารวจหนังสือ 
2. การใช้โปรแกรม INNOPAC เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานวิทย
ทรัพยากร 

7 ประชาสมัพันธ์ คู่มือแผนด าเนินงานประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ 

8 โสตทัศนศึกษา คู่มือเพื่อการสร้างช้ินงาน Digital Signage 
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6. พัฒนาเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลงาน -  ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
 -  เพ่ิมเมนูใหม่ เช่น เมนูด่วน Hot News จรรยาบรรณ วีดีโอ และหัวข้อยอดนิยม  
 หัวข้อยอดนิยม 10 อันดับ  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556) 

1. รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ (59,887) 
2. แนะน าหน่วยงาน (37,068) 
3. การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (36,013) 
4. รับสมัครงาน (22559) 
5. ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (16353) 
6. แบบฟอร์มบริหารทรัพยากรมนุษย์ (16305) 
7. ประกาศรับสมัครงานทั่วไป (16094) 
8. สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (15169) 
9. หอพักบุคลากร (13081) 
10.   มาตรฐานประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (12558) 

 -  เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เช่น รับสมัครงาน, รับสมัครเข้า-รับการอบรม 
 -  ประชาสัมพันธ์ข่าวต่าง ๆ เช่น HR News, ทุนการศึกษา, กิจกรรม/การประชุม/ 
ฝึกอบรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6   โฮมเพจของเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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ภาพที่ 3.7   เว็บเพจที่อยู่ในเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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- รวบรวมสถิติผู้เข้าชม (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556) 
 1. สถิติรอบเดือน 
 -  ผู้เข้าชม มากที่สุด เดือน กรกฎาคม จ านวน 10,851 คน 
 -  ผู้เข้าชม น้อยที่สุด เดือน เมษายน จ านวน 7,613 คน 
 2. ค่าเฉลี่ยคนเข้าชมต่อวัน จ านวน 360 คน  
 

 
ภาพที่ 3.8   กราฟและตารางแสดงจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
 7. จัดท าฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล HRM หรือ Drives O  
ตารางที่ 3.34 สถิติการใช้ฐานข้อมลูส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM หรือ Drives O  
 (บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556) 

ชื่อ Folder จ านวน Folder จ านวน Files 
01 ค าสั่ง 6 52 
02 ประกาศ 15 58 
03 ระเบียบ 15 95 
04 ข้อบังคับ ข้อก าหนด 9 51 
05 รายงานการประชุม 2 113 
06 สรุปมติที่ประชุม 2 3 
07 ฝ่ายบริหารงานบคุคล 385 4,228 
08 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 9711 59,795 
09 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 948 2,844 
10 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล 18 243 
11 ประชาสัมพันธ์เว็บไซตส์ านัก 2 12 
12 ประชาสัมพันธ์ HR news 5 22 
13 แผนการปฏิบัติงานประจ าป ี 18 93 
14 หนังสือเวียนและคู่มือแนวปฏบิัติงาน 13 102 

รวมท้ังสิ้น 11,149 67,711 
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ภาพที่ 3.9   การใช้พ้ืนที่ของฐานข้อมูลส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM หรือ Drives O (บันทึกข้อมูลเมื่อ 
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556) 
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แผนงานยุทธศาสตร์หลักตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2557 
 

ทางจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2557 
รวม 6 เรื่อง โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

1. การก าหนดค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ยังคงด าเนินการต่อตามโครงการดังกล่าว โดยมี
แผนการด าเนินงาน ดังนี้  

1.1 เปิดตัวค่านิยมหลัก (Core Values) และสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ เรื่องค่านิยมหลักต่อ
ผู้บริหารทุกระดับ และตัวแทนบุคลากร (Ambassador) โดยสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน 

1.2 ปฏิบัติการปลูกฝังและติดตามผล โดยก าหนดเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมในการปลูกฝังค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.3 ก าหนดแนวทางในการน าค่านิยมหลัก (Core Values) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล เป็นต้น  

2. การประเมินค่างานและการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยและบริษัทที่
ปรึกษาภายนอกจะร่วมกันด าเนินการตามแผนด าเนินงานของโครงการ เพ่ือบรรลุตามขอบเขตโครงการใน  
3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้กระบวนการจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description Workflow) ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  1.1 ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามา
ปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงาน ต าแหน่งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ต าแหน่ง 

  1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน ด้วยแนวทางที่ก่อให้เกิดการ
สร้างการยอมรับภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  1.3 ให้ค าแนะน าแก่คณะท างานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน ในส่วนที่อยู่นอกเหนือต าแหน่งอ้างอิง 

ส่วนที่ 2 การประเมินค่างาน 
2.1 ด าเนินการน าเสนอต าแหน่งที่เหมาะสม ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ประเมินค่างานของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต าแหน่งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ต าแหน่ง แก่หน่วยงานต้นแบบซึ่งแบ่งตามขนาด
เป็น ขนาดใหญ ่(L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S) และขนาดจิ๋ว (XS) (คัดเลือกอย่างละ 1 หน่วยงาน)  
  2.2 ด าเนินจัดท ากระบวนการวิเคราะห์ประเมินค่างาน ตามที่ได้เสนอในข้อ 2.1 และมี
กระบวนการสอบทานค่างานที่ประเมินได้ของมหาวิทยาลัย 
  2.3 ด าเนินการก าหนดค่างานให้กับต าแหน่งอ่ืนๆ ที่เหลือภายในองค์กร โดยอ้างอิงจากค่างาน
ของต าแหน่งอ้างอิง (ตามข้อที่ 2.1) 
  2.4 ด าเนินการสร้างกระบวนการทบทวนค่างานที่ได้ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลภายในองค์กร 
  2.5 ด าเนินการจัดท าล าดับชั้นงาน (Grading Structure) 
  

บทที่ 4 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
  3.1 ด าเนินการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่พบเกี่ยวกับอัตราก าลังในปัจจุบันของส่วนงาน/
หน่วยงานต้นแบบ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดจิ๋ว) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การเสนอ
แนวทางการวิเคราะห์อัตราก าลังสายปฏิบัติการ 
  3.2 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์และการก าหนดกรอบอัตราก าลังสาย
ปฏิบัติการ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  3.3 ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังที่เหมาะสมของส่วนงาน/หน่วยงานต้นแบบ ตามข้อ 3.1 
โดยมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์อัตราก าลัง ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 3.2 
  3.4 ให้ค าแนะน าแก่คณะท างานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์ อัตราก าลัง 
ส่วนที่อยู่นอกเหนือจากส่วนงาน/หน่วยงานต้นแบบ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบอัตราก าลังของแต่ละส่วนงาน/
หน่วยงาน 
  3.5 น าเสนอบทวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังและกรอบอัตราก าลังของสายปฏิบัติการ  
แต่ละส่วนงาน/หน่วยงานต้นแบบตามข้อ 3.1 ที่เหมาะสมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. การก าหนดสมรรถนะตามหน้าที่และสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร 
3.1 การน าระบบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลได้หลายประการ เช่น 

การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development) การบริหารอาชีพ (Career Management) การโยกย้ายและการเลื่อนต าแหน่ง (Rotation 
and Promotion) เป็นต้น  

3.2 ด าเนินการทบทวน Functional Competency ของเครือข่ายวิชาชีพ 17 เครือข่าย และ
จัดท ารายการสมรรถนะพร้อมก าหนดค านิยามของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพเพ่ิมเติม 

3.3 พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะเพ่ือสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่ ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับ P8 และ P7 และกลุ่มบริหารจัดการระดับ P6 ขึ้นไป 

4. ปรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อ
ในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณสมบัติ ตรงตามต าแหน่งงานที่ต้องการ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1 การปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสรรหา  
  - ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 
 - ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง พนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
 4.2 ได้ข้อสอบ/ แบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานและพร้อมจัดท าเป็นคลังข้อสอบ 
 4.3 ได้จัดทดสอบกลางบน Computer-Based ที่ท าให้สะดวก รวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้น 

ทดแทนข้อสอบแบบเดิมท่ีใช้กระดาษ  
5. วางเกณฑ์การประเมินผลบุคลากร 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเพื่อวางเกณฑ์การประเมินผลบุคลากร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 5.1 ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 5.2 ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับการน าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Online 

มาใช้ 
 5.3 ปรับปรุงระเบียบ “ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
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 5.4 ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายปฏิบัติการ อาทิ ผู้
ประเมิน เครื่องมือ กระบวนการ สัดส่วนคะแนนผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม (70 : 30) 

 5.5 ทดสอบการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้งาน และปรับปรุงระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการ 

 5.6 จัดท าเป็นตัวชี้วัด (KPI) ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง มีระบบการประเมินที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ ภายในปี 2557 และระดับความพึงพอใจของแต่ละส่วนงานที่น าระบบการประเมินไป
ใช้ (วัดค่าปี 2557 เป็นต้นไป) 

6. การบริหารจัดการอาชีพ (Career Management) มหาวิทยาลัยจะวางระบบการบริหาร
จัดการอาชีพ (Career Management) ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนขึ้น นโยบายเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตลอดจน เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหารระดับต่าง ๆ รวมทั้งการวางระบบ 
เพ่ือจัดกลุ่มงานให้รองรับต่อการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

 
 แผนงานยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการ ในปี พ.ศ.2557 
 นอกจากงานแผนงานยุทธศาสตร์หลัก จ านวน 6 เรื่อง ที่ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ 2557 แล้ว นอกจากนี้  ยังมีแผนงานยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เป็นแนวทางเพ่ือ
ด าเนินการเพิ่มเติม ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงการจัดส่ง Slip เงินเดือน จากการจัดส่งให้รายบุคคล เป็นการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน
รายบุคคลในรูปแบบ E-Slip ผ่านระบบ ESS ทั้งนี้ การปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
มลภาวะและทรัพยากรทั้งก าลังคนในการคัด จัดส่ง Slip และงบประมาณในการสั่งซื้อกระดาษท่ีสั่งพิมพ์ Slip  
 2. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) เป็นการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรายคน ตามมาตรฐานของสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะการบริหาร สมรรถนะกลุ่มงานที่ปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงความสามารถที่ต้องพัฒนาให้ถึง
เป้าหมายที่คาดหวัง ตามระดับความส าคัญของสมรรถนะที่ส่งผลส าเร็จต่องานมากที่สุด  ทั้งนี้ การจัดท า
แผนพัฒนาดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรเพ่ือทราบสมรรถนะของตนเองและก าหนดวิธีการพัฒนาตนเอง
รวมทั้งสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดความมั่นคง เพ่ือเป็นทางก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ยังเป็น
ประโยชน์ต่อหัวหน้างานในการก าหนดมาตรฐานความสามารถเชิงสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาในการสร้างคนดี และ
คนเก่ง อีกทั้งลดภาระงานประจ าของหัวหน้างาน ให้มีเวลาในการคิดพัฒนางานได้มากขึ้น 
 3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม Training Road Map ตามเส้นทางการฝึกอบรมของพนักงาน 
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าก่อนที่พนักงานจะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นนั้น ต้องได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดบ้าง 
โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ (Competency) ในการปฏิบัติงานของพนักงานปัจจุบัน รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพ (Potential) ส าหรับเตรียมความพร้อมต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ทั้งนี้ รวม
ไปถึงการน าไปใช้ให้สอดคล้องกับการเลื่อนต าแหน่งหรือการโอนย้ายงาน 
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 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ บันทึก ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
 

ตารางที่ 5.1  อัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการของแต่ละส่วนงาน จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

ส่วนงาน 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์ อาจารย์สาธิต สรุปรวม 
1. คณะครุศาสตร์ 3 32 78 153 75 341 
2. คณะจิตวิทยา   1 5 16   22 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 38 51 81   174 
4. คณะนิติศาสตร์ 7 8 5 20   40 
5. คณะนิเทศศาสตร์ 2 11 13 19   45 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 9 11 8   29 
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี 2 33 30 57   122 
8. คณะแพทยศาสตร์ 51 146 92 120   409 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 3 28 38 36   105 
10. คณะรัฐศาสตร์ 4 18 21 15   58 
11. คณะวิทยาศาสตร์ 16 101 164 155   436 
12. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 7 7 13   28 
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 100 121 62   299 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 12 16 13   47 
15. คณะเศรษฐศาสตร์ 1 16 13 25   55 
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 17 45 32   96 
17. คณะสหเวชศาสตร์   6 21 23   50 
18. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 43 39 42   130 
19. คณะอักษรศาสตร์ 4 27 45 114   190 
20. วิทยาลยัประชากรศาสตร์ 2 3 2 4   11 
21. วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 4 8 7 5   24 
22. วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   1 5 6   12 
23. สก.ศึกษาวิจยัทรัพยากรการเกษตร       8   8 
24. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ     2 7   9 
25. สถาบันภาษา   8 26 60   94 
26. สถาบันวิจยัทรัพยากรทางน  า       2   2 
27. สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ     1 6   7 
28. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม   2 3 4   9 
29. สถาบันวิจยัสังคม       4   4 

สรุปรวม 135 675 861 1,110 75 2,856 

หมายเหตุ  ข้อมูลการปรับโครงสร้างองค์กรจะมีผลในระบบ CUHR ตั งแต่ 1 ตลุาคม 2556 ดังนั น ข้อมูลที่ปรากฏในตาราง 
 จะเป็นข้อมลูโครงสร้างเดิม  
 
  

บทที่ 5 
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ตารางที่ 5.2 อัตราก าลังบุคลากร สายวิชาการของแต่ละส่วนงาน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ส่วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนม.อุดหนุน พนม.รายได ้ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานวิสามัญ สรุปรวม 

1. คณะครุศาสตร์ 75 252 12 2   341 
2. คณะจิตวิทยา 5 17       22 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 159   2   174 
4. คณะนิติศาสตร์ 11 29       40 
5. คณะนิเทศศาสตร์ 15 23 5 1 1 45 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 12 17       29 
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี 34 83 5     122 
8. คณะแพทยศาสตร์ 118 277 6 8   409 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 15 89   1   105 
10. คณะรัฐศาสตร์ 20 37   1   58 
11. คณะวิทยาศาสตร์ 151 268   14 3 436 
12. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 21 6     28 
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120 174 1 4   299 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 16 5     47 
15. คณะเศรษฐศาสตร์ 7 47     1 55 
16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 36 56 1 3   96 
17. คณะสหเวชศาสตร ์ 11 37 2     50 
18. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 53 76   1   130 
19. คณะอักษรศาสตร์ 20 149   19 2 190 
20. วิทยาลยัประชากรศาสตร์ 3 8       11 
21. วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 9 13 1   1 24 
22. วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 1 8 3     12 
23. สก.ศึกษาวิจยัทรัพยากรการเกษตร     8     8 
24. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ 3 6       9 
25. สถาบันภาษา 9 64   15 6 94 
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อายุ <= 30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี อายุ 61 ปีขึ นไป 

จ านวน (คน) 

ช่วงอายุ 

ศาตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ 

อาจารย์ 

อาจารย์สาธิต 

ภาพที่ 5.1   สัดส่วนอายุตัวของบคุลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เทียบกับต าแหน่งทางวิชาการ 
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ส่วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนม.อุดหนุน พนม.รายได ้ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานวิสามัญ สรุปรวม 

26. สถาบันวิจยัทรัพยากรทางน  า 1 1       2 
27. สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ 2 5       7 
28. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม 7 2       9 
29. สถาบันวิจยัสังคม 3 1       4 

สรุปรวม 781 1,935 55 71 14 2,856 

หมายเหตุ  ข้อมูลการปรับโครงสร้างองค์กรจะมีผลในระบบ CUHR ตั งแต่ 1 ตลุาคม 2556 ดังนั น ข้อมูลที่ปรากฏในตาราง 
 จะเป็นข้อมลูโครงสร้างเดิม 
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ข้าราชการ พนม.อุดหนุน พนม.รายได้ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานวิสามัญ 

จ านวน (คน) 

ประเภทบุคลากร 
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อายุ <=30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-40 ปี อายุ 61 ปีขึ นไป 

จ านวน (คน) 

ช่วงอายุ 

ป.เอก/เทียบเท่า 

สูงกว่าป.โท/ต่ ากว่าป.เอก 

ป.โท/เทียบเท่า 

สูงกว่าป.ตรี/ต่ ากว่าป.โท 

ป.ตรี/เทียบเท่า 

ภาพที่ 5.3   สัดส่วนอายตุัวของบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการเทียบกับระดับการศึกษา 

ภาพที่ 5.2   อัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลยั สายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
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 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ บันทึก ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
 

ตารางที่ 5.3  อัตราก าลังบุคลากร สายปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน จ าแนกตามประเภทบุคลากร  

ส่วนงาน 

ประเภทบุคลากร 

ข้า 
ราชการ 

พนม. 
รายได ้

พนม. 
อุดหนุน 

พนักงาน 
วิสามัญ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
เงินงบฯ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
เงินนอก 

สรุปรวม 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   9         9 
2. คณะเภสัชศาสตร์ 12 13 68   23   116 
3. คณะเศรษฐศาสตร์   50 25   9   84 
4. คณะแพทยศาสตร์ 12 185 306   84 4 591 
5. คณะครุศาสตร์ 6 117 64   56 18 261 
6. คณะจิตวิทยา 1 21 4     2 28 
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 61 142 232   31 45 511 
8. คณะนิเทศศาสตร์ 1 26 19 2 4   52 
9. คณะนิติศาสตร์   40 17   8   65 
10. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 13 8       24 
11. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี 6 121 25   25 4 181 
12. คณะรัฐศาสตร์ 2 28 37   15 3 85 
13. คณะวิทยาศาสตร์ 19 82 165 7 62 16 351 
14. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   29 1     1 31 
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36 103 97   35 9 280 
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 17 11   8   40 
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 26 17   16   65 
18. คณะสหเวชศาสตร์ 5 45 10   1   61 
19. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 24 134 116   51 1 326 
20. คณะอักษรศาสตร์ 1 63 43   8   115 
21. บัณฑิตวิทยาลัย 2 54 26   5 4 91 
22. วิทยาลยัประชากรศาสตร์ 4   14   3   21 
23. วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 4 9 23 1 5 1 43 
24. วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 3 18 28   6   55 
25. ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ 7 2 31   3   43 
26. ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   4         4 
27. สก.ศึกษาวิจยัทรัพยากรการเกษตร   21         21 
28. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ 6 1 12   1   20 
29. สถาบันเอเชียศึกษา 9 15 16 1     41 
30. สถาบันไทยศึกษา   3 1 1   2 7 
31. สถาบันการขนส่ง 3 3 6       12 
32. สถาบันภาษา 1 24 31 1 4 2 63 
33. สถาบันภาษาไทยสิรินธร   14         14 
34. สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ 4   22   3   29 
35. สถาบันวิจยัทรัพยากรทางน  า 4 9 12   8 3 36 
36. สถาบันวิจยัพลังงาน 2 6 10       18 
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ส่วนงาน 

ประเภทบุคลากร 

ข้า 
ราชการ 

พนม. 
รายได ้

พนม. 
อุดหนุน 

พนักงาน 
วิสามัญ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
เงินงบฯ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
เงินนอก 

สรุปรวม 

37. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม 6 7 11   5   29 
38. สถาบันวิจยัสังคม 5 1 17   2 1 26 
39. ส านักงานเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภมูิภาค   62 13 2     77 
40. ส านักงานการทะเบยีน 6 14 26 1 1 7 55 
41. ส านักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 19 5     1 30 
42. ส านักงานวิทยทรพัยากร 14 18 66   4 3 105 
ส านักงานมหาวทิยาลยั 22 295 166 113 91 164 851 

43. ชมรมพฤทธาจารย์ สนม           2 2 
44. ธรรมสถาน สนม   5         5 
45. ศูนย์กฎหมายและนิติการ สนม 1 8 2   1   12 
46. ศูนย์การจัดการทรัพยากร สนม   25         25 
47. ศูนย์บริการสุขภาพ สนม 1 22 2   2 4 31 
48. ศูนย์บริหารกลาง สนม 2 14 17   1 4 38 
49. ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเกา่ สนม   5 1       6 
50. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา สนม   3         3 
51. ศูนย์รักษาความปลอดภยั สนม   56 5 101 34 45 241 
52. ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาฯ สนม   1         1 
53. ศูนย์วิเคราะห์รายได้ สนม   5         5 
54. ศูนย์สื่อสารองค์กร สนม 3 10 8     3 24 
55. สภาคณาจารย ์สนม   3 1       4 
56. ส านักงาน Chula Global Network สนม   2   8     10 
57. ส านักงานจัดการศึกษาทั่วไป สนม   3 2 2 1 1 9 
58. ส านักงานจัดการอาคาร สนม   5       1 6 
59. ส านักตรวจสอบ สนม 4 7       6 17 
60. ส านักบริหารแผนและการคลัง สนม 6 19 34 2 2 17 80 
61. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนม 3 22 44   2 16 87 
62. ส านักบริหารยุทธศาสตร์ สนม 2 4 5     1 12 
63. ส านักบริหารระบบกายภาพ สนม   70 45   47 60 222 
64. หน่วยจุฬาฯ-ชนบท สนม   4     1   5 
65. หอประวัติแห่งจุฬาฯ สนม   2       4 6 
ส านักงานวิชาการ 4 68 44 9 14 33 172 

66. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สวก     5 2     7 
67. ส านักบริหารงานกจิการนิสิต สวก 2 12 24   12 15 65 
68. ส านักบริหารงานวจิัย สวก 2 3 6 4 1 6 22 
69. ส านักบริหารงานวิชาการ สวก   3 9 3 1 7 23 
70. ส านักบริหารงานวิรัชกิจ สวก   10       1 11 
71. ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม สวก   40       4 44 
ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

 
3 10 

 
1 2 16 

72. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั   1     1 2 4 
73. ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์ สภม   1 3       4 
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ส่วนงาน 

ประเภทบุคลากร 

ข้า 
ราชการ 

พนม. 
รายได ้

พนม. 
อุดหนุน 

พนักงาน 
วิสามัญ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
เงินงบฯ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
เงินนอก 

สรุปรวม 

74. ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สภม   1 7       8 
สรุปรวม 310 1,934 1,855 138 592 326 5,155 

 
 

 
 
ตารางที่ 5.4 สัดส่วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทียบกับขอบเขตย่อยงานบุคคล  

ช่วงอาย ุ

ขอบเขตย่อยงานบุคล 

ช่า
ง 

ทั่ว
ไป
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สน
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สรุปรวม 

อาย ุ<= 30ป ี
    

13 
 

91 726 
 

2 832 

อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 1 41 19 
 

37 
 

216 1,144 22 7 1,487 

อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 15 148 273 
 

16 2 216 598 147 62 1,477 

อายุระหว่าง 51 - 60 ปี 10 56 308 1 20 1 232 575 71 47 1,321 

อาย ุ61 ปีขึ นไป 
     

10 7 21 
  

38 

สรุปรวม 26 245 600 1 86 13 762 3,064 240 118 5,155 
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ข้าราชการ พนม.รายได้ พนม.อุดหนุนเต็มเวลา พนม.วิสามัญ ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ ลูกจ้างประจ าเงินนอก 

จ านวน (คน) 

ประเภทบุคลากร 

ภาพที่ 5.4   อัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลยั สายปฏิบัติการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
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ตารางที่ 5.5 สดัส่วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทียบกับวุฒิการศึกษา จ าแนกตามวุฒิบรรจุ  

ช่วงอาย ุ

วุฒิบรรจ ุ

สรุปรวม 
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อาย ุ<= 30ป ี
 

11 27 35 79 
 

117 413 
 

147 3 832 

อายุระหว่าง 31 - 40 ป ี 2 38 57 106 125 5 277 716 1 148 12 1,487 

อายุระหว่าง 41 - 50 ป ี 65 158 132 134 133 18 233 553 1 45 5 1,477 

อายุระหว่าง 51 - 60 ป ี 286 76 109 86 136 2 86 506 2 30 2 1,321 

อาย ุ61 ปีขึ นไป 2 1 2 2 
  

1 9 
 

7 14 38 

สรุปรวม 355 284 327 363 473 25 714 2,197 4 377 36 5,155 

 
ตารางที่ 5.6  สัดส่วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทียบกับระดับต าแหน่งกลุ่มข้าราชการ  

ช่วงอาย ุ

ระดับต าแหน่ง 

เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 
ช านาญ

การ 

ช านาญ
การ 

พิเศษ 

ช านาญ
งาน 

ปฏิบตัิการ ปฏิบตัิงาน 
ผอ.
กอง 

สรุป
รวม 

อายุระหว่าง 31 - 40 ป ี
  

15 
 

20 7 7 
 

49 

อายุระหว่าง 41 - 50 ป ี
  

99 13 40 15 18 
 

185 

อายุระหว่าง 51 - 60 ป ี 1 1 36 14 10 8 4 2 77 

สรุปรวม 1 1 150 27 70 30 29 2 311 

 
ตารางที่ 5.7  สัดส่วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทียบกับประเภทกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 

ช่วงอายุ 
พนม.รายได้ เต็มเวลา 

พน
ม.

รา
ยไ

ด้ 
บา

งเว
ลา

 

พนม.อุดหนุน เต็มเวลา 

พน
ักง

าน
วิส

าม
ัญ

 

สรุป 
รวม 

  P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 รวม P7 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 รวม   

อายุ <= 30ป ี
    

3 304 139 71 517 
    

2 236 42 
 

280 35 832 

อายุระหว่าง  
31 - 40 ป ี   

1 3 24 421 234 178 861 
   

3 21 353 113 
 

490 46 1,397 

อายุระหว่าง  
41 - 50 ป ี

2 1 1 3 7 127 90 165 396 
  

1 52 18 196 114 14 395 41 832 

อายุระหว่าง  
51 - 60 ป ี

2 
  

1 3 21 46 62 135 
 

2 37 125 37 173 148 168 690 3 828 

อายุ 61 ปีขึ นไป 20 
  

1 1 1 
  

23 2 
        

13 38 

สรุปรวม 24 1 2 8 38 874 509 476 1,932 2 2 38 180 78 958 417 182 1,855 138 3,927 

 



[80] 

ตารางที่ 5.8  สัดส่วนอายุตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการเทียบกับระดับ P  

ช่วงอาย ุ
ระดับ P 

สรุปรวม 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

อาย ุ<= 30ป ี
   

5 540 181 71 797 

อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
 

1 6 45 774 347 178 1,351 

อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 1 2 55 25 323 204 179 789 

อายุระหว่าง 51 - 60 ปี 2 37 126 40 194 194 230 823 

อาย ุ61 ปีขึ นไป 
  

1 1 2 
  

4 

สรุปรวม 3 40 188 116 1,833 926 658 3,764 

 
 

 
 
 
ตารางที่ 5.9 สัดส่วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทียบกับกลุ่มลูกจ้างประจ า  

ช่วงอาย ุ

ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ ลูกจ้างประจ าเงินนอก 

สรุป 
รวม ช 

1 

ช 
2 

ช 
3 

บ 
1 

บ 
2 

ส 
1 

ส 
2 

ส 
3 

รว
ม   ช 
1 

บ 
1 

ส 
1 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
งา

น 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

รว
ม 

อายุระหว่าง  
31 - 40 ป ี

  1   12 3 4 1 2 23     4   1 4   9 18 41 

อายุระหว่าง  
41 - 50 ป ี

1 3 2 145 52 36 13 5 257 3 9 76 8 7 29 12 59 203 460 

อายุระหว่าง  
51 - 60 ป ี

2 1 2 167 102 28 8 2 312 3 5 39 9 5 12 2 30 105 417 

สรุปรวม 3 5 4 324 157 68 22 9 592 6 14 119 17 13 45 14 98 326 918 
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อายุระหว่าง 51-60 ปี 

อายุ 61 ปีขึ นไป 

ภาพที่ 5.5   สัดส่วนอายตุัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการเทียบกับระดับ P 
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