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รายงานประจําป� 2557 ท่ีผ�านมานั้น เป�นก�าวย�างท่ีสําคัญยิ่งของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย'ท่ีมีการ 
“ยกเครื่อง” การบริหาร พัฒนา ทรัพยากรมนุษย' และองค'กร ตามแผนยุทธศาสตร'ท่ีสําคัญยิ่งของจุฬาลงกรณ'
มหาวิทยาลัย บุคลากรของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย'ได�ร�วมแรงร�วมใจกันปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ
ตามแผนงานท่ีรองรับยุทธศาสตร' เพ่ือสร�างผลสัมฤทธิ์ให�เกิดข้ึนดังท่ีได�นําเสนอในรายงานประจําป�ฉบับนี้ 
ผลงานต�างๆหลายโครงการเป�นโครงการต�อเนื่องเพราะการวางระบบพัฒนาองค'กรและระบบงานบุคคล     
บางโครงการจะดําเนินการเป�นช�วงตามข้ันตอนท่ีวางไว�เพ่ือสอดรับกับงบประมาณและความสําคัญของแต�ละ
ช�วงงานเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน' “เสาหลักของแผ�นดิน” ส�วนในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีการวางระบบการ
บริการออนไลน'ในเรื่องท่ีจําเป�นเพ่ือให�เกิด “ความพึงพอใจของผู�รับบริการ” ในเรื่องความรวดเร็วของการ
ให�บริการ สําหรับเรื่องการพัฒนาบุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับ
ความรู� ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะด�านต�างๆ เพ่ือให�บุคลากรในหน�วยงานต�างๆ ใช�ศักยภาพของรายบุคคล
ร�วมกันสร�างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให�กับองค'กร เพ่ือมุ�งม่ันสู� “องค�กรแห�งความเป�นเลิศ” และมีความ
แข็งแกร�งในการทํางานร�วมกันแบบ “เครือข�ายสายอาชีพ” ทุกสายอาชีพในมหาวิทยาลัย เพ่ือให�ทุกหน�วยงาน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ'และเรียนรู�ร�วมกัน 

ข�อมูลในรายงานประจําป�นี้แสดงให�เห็นถึง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย'มุ�งม่ันสร�างความก�าวหน�าให� 
“จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย” อย�างไม�หยุดยั้ง มีกิจกรรมโครงการและผลงานจํานวนมาก มีบุคลากรท้ังปBจจุบัน
และท่ีเข�าร�วมงานในป� 2557 นี้ ท่ีมีความต้ังใจจะร�วมกันเสนอและสร�างผลสัมฤทธิ์เพ่ือ “การเป�นท่ีพึงพาของ
บุคลากรทุกคนทุกระดับ” ความสําเร็จของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย'ลุล�วงได�ด�วยความร�วมมือของบุคลากร
ทุกท�านทุกฝDาย และคณะผู�จัดทําได�ทุ�มเทเวลารวบรวมข�อมูลต�างๆ จากทุกฝDายงาน เรียบเรียงและตรวจทาน
รายงานฉบับนี้ด�วยหวังเป�นอย�างยิ่งว�า รายงานประจําป� 2557 จะทําให�ทราบและเข�าใจถึงสถานภาพของการ
ดําเนินการต�างๆ ตามแผนยุทธศาสตร'และความก�าวหน�าของการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย'และองค'กร 
โดยมุ�งเป�นการพัฒนาระบบงานบุคคลเพ่ือเป�น “หัวใจ” ของการบริการบุคลากรในงานของฝDายสําคัญ 3 ฝDาย 
ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย' ในภาพรวมท้ังหมดซ่ึงหวังเป�นอย�างยิ่งว�าข�อมูลต�างๆ จะเอ้ือประโยชน'ต�อ
คณะผู�บริหาร บุคลากร และผู�สนใจสืบไป 
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 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 
 
 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� เป�นหน�วยงานข้ึนตรงต�อสํานักงานมหาวิทยาลัย มีภาระหน%าท่ีเก่ียวกับ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย� มีฝ(ายสําคัญ 3 ฝ(าย คือ ฝ(ายพัฒนาระบบงานบุคคล ฝ(ายบริหารงานบุคล ฝ(ายพัฒนา
บุคลากร ปฏิบัติงานร�วมกันเพ่ือมุ�งผลลัพธ�ท่ีให%ได%ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล%องกับวิสัยทัศน� นโยบาย     
พันธกิจและยุทธศาสตร�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 
1. ปรัชญา / ปณิธาน 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย�มุ�งม่ันในการสนับสนุนวิสัยทัศน� “เสาหลักของแผ�นดิน” และภารกิจหลัก  
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได%แก� การจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให%เกิดผลสัมฤทธิ์สําคัญ 5 ประการ คือ 

1.1 เป�นมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานเป�นท่ียอมรับในระดับโลก 
1.2 เป�นองค�กรแห�งปDญญาท่ีมีความเป�นเลิศด%านการวิจัย 
1.3 ผลิตบัณฑิตท่ีเป�นพลเมืองท่ีมีคุณค�าของประเทศและของโลก 
1.4 เป�นมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีคล�องตัว กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน 
1.5 เป�นบ%านอันอบอุ�นของคนดีและคนเก�ง และมีความรับผิดชอบต�อสังคม 
 

2. วิสัยทัศน� 
เป�นหน�วยงานชั้นนําด%านการบริหารทรัพยากรมนุษย� 
 

3. พันธกิจ 
3.1  วิเคราะห�และพัฒนาระบบงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เพ่ือให%เกิดระบบงานบุคคลท่ีรองรับการ 

บริหารงานบุคคลท่ีสอดคล%องกับวัฒนธรรมขององค�กร  
3.2 พัฒนาบุคลากรให%มีความรู% ทักษะ และทัศนคติรวมถึงสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือความสําเร็จของนโยบาย พันธกิจ และผลสัมฤทธิ์ ท่ีวางไว%ตามยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย 

3.3 มุ�งเน%นการตอบสนองความต%องการและสร%างความพึงพอใจของผู%รับบริการเป�นสําคัญ โดยดําเนินการ
ตามภารกิจต�าง ๆ ท่ีกําหนดตามยุทธศาสตร�ในเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให%มี
คุณภาพ และระบบงานพัฒนาองค�กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช%ทรัพยากร 

 
4. ยุทธศาสตร� 

ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และระบบงานพัฒนาองค�กร 
 

5. ผังโครงสร'างองค�กร 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� ประกอบด%วย 3 ฝ(าย คือ ฝ(ายพัฒนาระบบงานบุคคล ฝ(ายบริหารงานบุคคล 

และฝ(ายพัฒนาบุคลากร ดังภาพท่ี 1.1 
 
 

 

บทที่ 1 
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ภาพท่ี 1.1  แผนผังโครงสร%างสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลยั คณะกรรมการนโยบายบุคลากร 
สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

ท่ีประชุมคณบด ี คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

ผู%อํานวยการสํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย� 

ผู%อํานวยการฝ(ายพัฒนาระบบงาน
บุคคลบุคคล 

ผู%อํานวยการฝ(ายบริหารงานบุคคล ผู%อํานวยการฝ(ายพัฒนาบุคลากร 

ผู%ช�วยอธิการบด ี คณะกรรมการเฉพาะด%าน 
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6. คณะกรรมการ 
6.1 คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

6.1.1 องค�ประกอบของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ประกอบด'วย 

 6.1.1.1  ศาสตราจารย�กิตติคุณ ดร. สุจิต  บุญบงการ     ประธานกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ) 
 6.1.1.2  อธิการบดี (ศาสตราจารย� นายแพทย�ภิรมย� กมลรัตนกุล)   กรรมการ 
 6.1.1.3  ประธานสภาคณาจารย� (ศาสตราจารย� นายสัตวแพทย� สมชาย จันทร�ผ�องแสง) กรรมการ 
 6.1.1.4  นายปรีชา  วัชราภัย       กรรมการ 
 6.1.1.5  ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ�     กรรมการ 
 6.1.1.6  นายสมภพ  อมาตยกุล       กรรมการ 
 6.1.1.7  ศาสตราจารย�พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ     กรรมการ 
 6.1.1.8  นางขนิษฐา  หงสประภาส       กรรมการ 
 6.1.1.9  รองศาสตราจารย� ดร. ว�าท่ีร%อยตรี เจษฎา เด�นดวงบริพันธ�   กรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย�ประจํา) 
 6.1.1.10 ศาสตราจารย� ดร. บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ�      
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน%าส�วนงานท่ีเป�นคณาจารย�)  กรรมการ 
 6.1.1.11 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร. พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)  เลขานุการ 
 6.1.1.12 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต�)     ผู%ช�วยเลขานุการ 
 6.1.1.13 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู)  ผู%ช�วยเลขานุการ 
 

6.1.2 อํานาจและหน'าที่ของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
มีดังต3อไปนี้ 

6.1.2.1 เสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรต�อสภามหาวิทยาลัย 
6.1.2.2 ให%ความเห็นชอบระบบติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรตาม

ข%อบังคับนี้ 
6.1.2.3 ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรและนําข%อสรุปพร%อมด%วย

ข%อเสนอแนะเสนอต�อสภา 
6.1.2.4 เสนอกรอบอัตรากําลังบุคลากรในแต�ละส�วนงาน และเกณฑ�ภาระงานข้ันตํ่าของบุคลากรต�อสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.1.2.5 เสนอบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ต�อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.1.2.6 กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินการอย�างหนึ่งอย�างใด อันจําเป�นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

และพัฒนาบุคลากรตามข%อบังคับนี้ โดยจัดทําเป�นระเบียบมหาวิทยาลัย 
6.1.2.7 กลั่นกรองงานต�างๆ อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีต%องเสนอต�อ 

สภามหาวิทยาลัย 
6.1.2.8 รายงานผลการดําเนินงานต�อสภามหาวิทยาลัยเป�นประจําทุกปT 
6.1.2.9 วินิจฉัยชี้ขาดปDญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามข%อบังคับนี้ 
6.1.2.10 ปฏิบัติหน%าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 6.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 6.2.1 องค�ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด'วย 

 6.2.1.1 อธิการบดี (ศาสตราจารย� นายแพทย�ภิรมย� กมลรัตนกุล)    ประธานกรรมการ 
 6.2.1.2 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)   กรรมการ 
 6.2.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)    กรรมการ 
 6.2.1.4 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
   (รองศาสตราจารย� ดร.พสุ เดชะรินทร�)      กรรมการ 
 6.2.1.5 นางปVUนสุวรรณ ถนัดสร%าง       กรรมการ 
 6.2.1.6 รองศาสตราจารย� ไพลิน ผ�องใส      กรรมการ 
 6.2.1.7 ผู%อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย� ดุษฎี สงวนชาติ)  กรรมการ 
 6.2.1.8 ผู%ช�วยอธิการบดี (ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปารีณา ศรีวณิชย�)    กรรมการ 
 6.2.1.9 ผู%แทนสภาคณาจารย� (อาจารย� ปVยะ อุไรไพรวัน)     กรรมการ 
 6.2.1.10 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู)  เลขานุการ 
 6.2.1.11 ผู%อํานวยการฝ(ายบริหารงานบุคคล (นางสาวนุษรา ปานกรด)   ผู%ช�วยเลขานุการ 
 

6.2.2 อํานาจและหน'าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีดังต3อไปนี ้
6.2.2.1 กํากับการบริหารงานบุคคลให%เป�นไปตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
6.2.2.2 เสนอกรอบอัตรากําลังบุคลากรในแต�ละส�วนงาน และเกณฑ�ภาระงานข้ันตํ่าของบุคลากรต�อ

คณะกรรมการนโยบาย 
6.2.2.3 เสนอบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยต�อคณะกรรมการนโยบาย 
6.2.2.4 กําหนดมาตรฐานประจําตําแหน�ง  
6.2.2.5 กําหนดแบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาปฏิบัติงาน และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ใบลา และเอกสารอ่ืนใดอันเก่ียวกับการดําเนินการตามข%อบังคับนี้ 
6.2.2.6 อนุมัติการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พร%อมท้ังกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและภาระงานข้ัน

ตํ่าของพนักงานมหาวิทยาลัย 
6.2.2.7 อนุมัติการปรับเปลี่ยนอัตราการจ%างพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกรอบอัตรากําลังของแต�ละ    

ส�วนงาน 
6.2.2.8 วางระบบการพัฒนาบุคลากรและกํากับให%ส�วนงานดําเนินการพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเนื่อง 
6.2.2.9 พิจารณาลงโทษทางวินัยอย�างร%ายแรง 
6.2.2.10 รายงานผลการดําเนินงานต�อสภามหาวิทยาลัยเป�นประจําทุกปT 
6.2.2.11 แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู�ใน

อํานาจหน%าท่ีของคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังมอบอํานาจให%คณะอนุกรรมการ คณะทํางานหรือบุคคลดังกล�าวทํา
การแทนแล%วรายงานให%คณะกรรมการบริหารทราบ 
  6.2.2.12 ปฏิบัติหน%าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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6.3 คณะกรรมการเฉพาะด'าน 
6.3.1 คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ  
6.3.1.1 องค�ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ ประกอบด'วย 

6.3.1.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)  ประธานกรรมการ 
6.3.1.1.2 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)   กรรมการ 
6.3.1.1.3 คณบดีคณะรัฐศาสตร� (รองศาสตราจารย� ดร.เอก ตั้งทรัพย�วัฒนา) กรรมการ 
6.3.1.1.4 คณบดีคณะสถาปDตยกรรมศาสตร�  

(ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.พงศ�ศักดิ์ วัฒนสินธุ�)   กรรมการ 
6.3.1.1.5 คณบดีคณะวิทยาศาสตร� (ศาสตราจารย� ดร.สุพจน� หารหนองบัว) กรรมการ 
6.3.1.1.6 คณบดีวิทยาลัยปVโตรเลียมและปVโตรเคมี  

(ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)   กรรมการ 
6.3.1.1.7 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร� (รองศาสตราจารย� ดร.ศุภกรณ� ดิษฐพันธุ�) กรรมการ 
6.3.1.1.8 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� (ศาสตราจารย� ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ�) กรรมการ 
6.3.1.1.9 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลืม้จิตต�)                        กรรมการและเลขานุการ 
6.3.1.1.10 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู)  ผู%ช�วยเลขานุการ 

 
6.3.1.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ มีดังต3อไปนี้ 

6.3.1.2.1 เสนอกรอบอัตรากําลังสายวิชาการในแต�ละส�วนงาน และเกณฑ�ภาระงานข้ันตํ่าต�อ
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

6.3.1.2.2 กําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ และภาระงานข้ันตํ่า 
 

6.3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ  
6.3.2.1 องค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ คณะประกอบด'วย 

6.3.2.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)  ประธานกรรมการ 
6.3.2.1.2 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี  

(รองศาสตราจารย� ดร.พสุ เดชะรินทร�)     กรรมการ 
6.3.2.1.3 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร� (รองศาสตราจารย� ดร.ชโยดม สรรพศรี) กรรมการ 
6.3.2.1.4 คณบดีคณะเภสัชศาสตร�  

(ผู%ช�วยศาสตราจารย� เภสัชกรหญิง ดร.รุ�งเพ็ชร สกุลบํารุงศิลปW) กรรมการ 
6.3.2.1.5 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร�  

(ศาสตราจารย� ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ�)    กรรมการ 
6.3.2.1.6 คณบดีคณะนิเทศศาสตร�  

(ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ)   กรรมการ 
6.3.2.1.7 คณบดีคณะนิติศาสตร� (ศาสตราจารย� ดร.นันทวัฒน� บรมานันท�) กรรมการ 
6.3.2.1.8 คณบดีวิทยาลัยปVโตรเลียมและปVโตรเคมี  

(ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)  กรรมการ 
6.3.2.1.9 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต�)              กรรมการและเลขานุการ 
6.3.2.1.10 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ 
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6.3.2.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ มีดังต3อไปนี้ 
6.3.2.2.1 เสนอแนะนโยบายและแนวการพิจารณากรอบอัตรากําลังสายวิชาการสําหรับคณะท่ี

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีเก็บค�าธรรมเนียมแบบจ�ายเต็ม (Full Fee) 
6.3.2.2.2 เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพิจารณากรอบอัตรากําลังสายวิชาการให%กับคณะ

ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ 
 

6.3.4 คณะกรรมการการพิจารณากําหนดตําแหน3งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ3ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ ให'ดํารงตําแหน3งเช่ียวชาญ ระดับ ต'น กลาง สูง 

6.3.4.1 องค�ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด'วย 
6.3.4.1.1 นายสมภพ อมาตยกุล      ท่ีปรึกษา 
6.3.4.1.2 ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ�   ท่ีปรึกษา 
6.3.4.1.3 รองอธิการบดี  

(รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)    ประธานกรรมการ 
6.3.4.1.4 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)  กรรมการ 
6.3.4.1.5 นางปVUนสุวรรณ ถนัดสร%าง     กรรมการ 
6.3.4.1.6 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร�  

(ศาสตราจารย� ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ�)    กรรมการ 
6.3.4.1.7 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร� (รองศาสตราจารย� ดร.ชโยดม สรรพศรี) กรรมการ 
6.3.4.1.8 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร�  

(ศาสตราจารย� นายสัตวแพทย� ดร.รุ�งโรจน� ธนาวงษ�นุเวช)  กรรมการ 
6.3.4.1.9 ผู%อํานวยการสถาบันวิทยบริการ      กรรมการ 
6.3.4.1.10 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต�)    กรรมการและเลขานุการ 
6.3.4.1.11 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ 

 
6.3.4.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน3งพนักงานมหาวิทยาลัย สาย

ปฏิบัติการ กลุ3มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให'ดํารงตําแหน3งเช่ียวชาญ ระดับ ต'น กลาง สูง มี
ดังต3อไปนี้ 
6.3.4.2.1 พิจารณาตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะตามข%อ 42 วรรคหนึ่ง (9) ได%แก�แพทย� ทันตแพทย� 

สัตวแพทย� เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา บรรณารักษ� นักวิชาชีพสารสนเทศ นัก
บัญชี  นิ ติกร วิศวกร สถาปนิก เจ%าหน%า ท่ีบริการงานแพทย� เจ%าหน%า ท่ีบริการ
วิทยาศาสตร� เจ%าหน%าท่ีระบบคอมพิวเตอร� 

6.3.4.2.2 เสนอเกณฑ�การจัดลําดับชั้นตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือสร%างเส%นทางความก%าวหน%า
สายอาชีพ (Career Path)  

 
6.3.5 คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
6.3.5.1 องค�ประกอบคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด'วย 

6.3.5.1.1 นายปรีชา วัชราภัย      ท่ีปรึกษา 
6.3.5.1.2 นางปVUนสุวรรณ ถนัดสร%าง     ท่ีปรึกษา 
6.3.5.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย�ดร.พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)  ประธานกรรมการ 
6.3.5.1.4 คณบดีคณะรัฐศาสตร� (ศาสตราจารย� ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ) กรรมการ 
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6.3.5.1.5 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี  
(รองศาสตราจารย� ดร.พสุ เดชะรินทร�)     กรรมการ 

6.3.5.1.6 คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร�สาธารณสุข  
(ศาสตราจารย� นายแพทย� สุรศักด์ิ ฐานิพานิชกุล)   กรรมการ 

6.3.5.1.7 คณบดีวิทยาลัยปVโตรเลียมและปVโตรเคมี  
(ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)  กรรมการ 

6.3.5.1.8 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร�  
(รองศาสตราจารย� ดร.ศุภกรณ� ดิษฐพันธุ�)   กรรมการ 

6.3.5.1.9 ผู%อํานวยการสถาบันวิจัยพลังงาน     
(ศาสตราจารย� ดร.ธราพงษ� วิทิตศานต�)    กรรมการ 

6.3.5.1.10 ผู%อํานวยการสถาบันเอเชียศึกษา            
(รองศาสตราจารย� ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท�)   กรรมการ 

6.3.5.1.11 ประธานสภาคณาจารย�        
(ศาสตราจารย� นายสัตวแพทย�สมชาย จันทร�ผ�องแสง)  กรรมการ 

6.3.5.1.12 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต�)    กรรมการและเลขานุการ 
6.3.5.1.13 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ  

 
6.3.5.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมี

ดังต3อไปนี้ 
6.3.5.2.1 เสนอเกณฑ�การปรับระดับคะแนนการประเมินจาก 5 ระดับ เป�น 6 ระดับ ตาม

ข%อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว% 
6.3.5.2.2 กําหนดเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.3.5.2.3 พิจารณาเพ่ิมสมรรถนะด%าน “ภาวะผู%นํา” ไว%ในแบบประเมิน 
 

6.3.6 คณะกรรมการประเมินค3างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
6.3.6.1 องค�ประกอบคณะกรรมการประเมินค3างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 

ประกอบด'วย 
6.3.6.1.1  นายปรีชา วัชราภัย      ท่ีปรึกษา 
6.3.6.1.2 นายสมภพ อมาตยกุล      ท่ีปรึกษา 
6.3.6.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)  ประธานกรรมการ 
6.3.6.1.4 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)  กรรมการ 
6.3.6.1.5 รองอธิการบดี  

(รองศาสตราจารย� ทันตแพทย� นายแพทย� ดร.สิทธิชัย ทัดศรี) กรรมการ 
6.3.6.1.6 ผู%ช�วยอธิการบดี (ผู%ช�วยศาสตราจารย�ดร.ปารีณา ศรีวณิชย�)  กรรมการ 
6.3.6.1.7 นางปVUนสุวรรณ ถนัดสร%าง     กรรมการ 
6.3.6.1.8 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต�)    กรรมการและเลขานุการ 
6.3.6.1.9 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ 
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6.3.6.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการประเมินค3างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ             
มีดังต3อไปนี้ 
6.3.6.2.1  พิจารณาเกณฑ�การนําเครื่องมือมาใช%ในการประเมินค�างาน เพ่ือสร%างมาตรฐานในการ

ประเมินค�างาน 
6.3.6.2.2 เสนอแนะบริบทท่ีเก่ียวข%องกับการประเมินค�างานตําแหน�งงานภายในมหาวิทยาลัย 
6.3.6.2.3 กําหนดแนวทางและวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประเมินค�างาน 125 ตําแหน�ง

เพ่ือการบริหารจัดการในเรื่องต�างๆ อาทิเช�น การสรรหาและการว�าจ%างบุคลากร การ
พัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากร การทดแทนตําแหน�งในอนาคต เป�นต%น 

 
6.3.7 คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ  
6.3.7.1 องค�ประกอบคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ ประกอบด'วย 

6.3.7.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปTUยมสมบูรณ�)  ประธานกรรมการ 
6.3.7.1.2 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)  กรรมการ 
6.3.7.1.3 รองอธิการบดี  

(รองศาสตราจารย� ทันตแพทย� นายแพทย� ดร.สิทธิชัย ทัดศรี) กรรมการ 
6.3.7.1.4 ผู%ช�วยอธิการบดี (ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปารีณา ศรีวณิชย�)  กรรมการ 
6.3.7.1.5 คณบดีคณะทันแพทยศาสตร�  

(ผู%ช�วยศาสตราจารย� ทันตแพทย� ดร.สุชิต พูลทอง)  กรรมการ 
6.3.7.1.6 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร� 

(รองศาสตราจารย� ดร.ชโยดม สรรพศรี)    กรรมการ 
6.3.7.1.7 คณบดีคณะสหเวชศาสตร�  

(รองศาสตราจารย� ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล)   กรรมการ 
6.3.7.1.8 ผู%อํานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล%อม  

(รองศาสตราจารย� ดร.จักรพันธ� สุทธิรัตน�)   กรรมการ 
6.3.7.1.9 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต�)    กรรมการและเลขานุการ 
6.3.7.1.10 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ 

 
6.3.7.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ มีดังต3อไปนี้ 

6.3.7.2.1 ดําเนินงานการศึกษาวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังในอนาคต 3 ปT (ปT2558 – 2560 )    
ของ 4 ส�วนงาน ต%นแบบ 
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7. การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร�ของฝAายงาน 3 ฝAายในปB 2557 ดังนี้ 
7.1 ฝAายพัฒนาระบบงานบุคคล รับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะห�กําหนดกลยุทธ�และวางแผนยุทธศาสตร�

การบริหารทรัพยากรมนุษย� การพัฒนาและนําเครื่องมือในการพัฒนาองค�กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย�ท่ี
เหมาะสมมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การวิเคราะห�และพัฒนาระบบงาน
บุคคลให%สอดคล%องกับวิสัยทัศน� นโยบาย พันธกิจและยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางโครงการจะดําเนินการ
คร�อมปTตั้งแต� 2556 - 2558 คือ  

• ระบบการประเมินค�างาน ซ่ึงสามารถนําผลไปใช%ให%เกิดประโยชน�ในอนาคตได%หลายด%าน เช�น การ
สรรหาและบรรจุแต�งต้ัง การจัดวางแผนอัตรากําลังเชิงกลยุทธ�และโครงสร%างอัตราค�าตอบแทน การ
กําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล 

• ระบบวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังของหน�วยงานต%นแบบ คณะ และหน�วยงานตามการอนุมัติของ
มหาวิทยาลัยในแต�ละช�วงของโครงการ การวางแผนทางเดินสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหน�ง  

• การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน� การพัฒนาระบบข%อมูลสารสนเทศบุคลากร การปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยการกําหนดความรู% ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป�นของตําแหน�งและ
บุคคล 

• ระบบการจัดทําสมรรถนะของงาน  
• ระบบการวิเคราะห�และส�งเสริมค�านิยมหลักของมหาวิทยาลัย  
• ระบบการสํารวจและวิเคราะห�ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน�  
• ระบบการพัฒนาเส%นทางความก%าวหน%าในอาชีพของบุคลากร  
• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการสร%างระบบการเขียนภาระงานและ

ประเมินผลออนไลน� 
• ระบบการกําหนดและจัดทําโครงสร%างองค�กร  
• ระบบโครงสร%างตําแหน�ง  
• ระบบการจัดกลุ�มงาน  
• ระบบการบริหารความก%าวหน%าในสายอาชีพ 
• ระบบการบริหารและการเตรียมแผนการทดแทนตําแหน�ง 
• ระบบการบริหารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการสอนงาน และ การเป�นพ่ีเลี้ยง 
• ระบบการบริหารองค�กรท่ีเน%นการพัฒนาดาวเด�นท่ีมีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัย 
• ระบบการพัฒนาองค�กรในเรื่องอ่ืนๆ ตามความจําเป�นของหน�วยงานต�าง ๆ   

อนึ่ง การบริหารงานในฝ(ายพัฒนาระบบงานบุคคลและองค�กร จะรวมถึงการขอคําแนะนํา การขอความช�วยเหลือ
และติดตามดูแลมาตรฐานการจัดการในเรื่องระบบต�างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให%ส�วนงานหรือหน�วยงานมีส�วน
ร�วมในการสร%างผลสัมฤทธิ์โดยเป�นไปตามกรอบยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว%ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ี
ได%รับมอบหมาย 

 
7.2 ฝAายบริหารงานบุคคล รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารค�าตอบแทนและ

การปรับเงินเดือน การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� การปรับปรุงฐานข%อมูลบุคลากร การ
ดําเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณของพนักงาน การออกจากงาน เป�นต%น รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีได%รับมอบหมาย 

 
7.3 ฝAายพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให%มีศักยภาพ การวิเคราะห�และ

รวบรวมความต%องการ และความจําเป�นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การแสวงหาข%อมูลการพัฒนาจากแหล�ง
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  การกําหนดและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและ
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ฝdกอบรมบุคลากร การพัฒนาเทคนิค วิธีการ และการดําเนินการฝdกอบรม การพัฒนาและจัดทําระบบการบริหาร
องค�ความรู%เพ่ือพัฒนาความรู%ความสามารถทักษะและสมรรถนะบุคลากร การจัดทําข%อมูลประวัติการฝdกอบรม การ
ประสานงานและสนับสนุนเครือข�ายวิชาชีพรายชื่อบุคลากรระดับบริหาร เป�นต%น รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีได%รับ
มอบหมาย 
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 นโยบาย แผนยุทธศาสตร� และผลการดําเนินงานด�านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� และระบบงานพัฒนาองค�กร 

 
ตามท่ีนโยบายหลักของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 750 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2555 

มีมติเห็นชอบการปรับระบบการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารและจัดการทรัพยากร
มนุษย0ของมหาวิทยาลัยให1มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังตอบสนองต4อวิสัยทัศน0ของมหาวิทยาลัย ใน
การเป5น“แหล#งความรู�และแหล#งอ�างอิงของแผ#นดิน เป(นผู�นําทางป)ญญาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”เนื่องจาก 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยเป5นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทย (OS World University Ranking ปN 2014-
2015) และมีเปRาหมายท่ีจะก1าวไปสู4การเป5น“องค�กรสมรรถนะสูง” (High Performance Organization)
ซ่ึงการบรรลุวิสัยทัศน0และเปRาหมายของมหาวิทยาลัยได1นั้น อาศัยการปลูกฝWงค4านิยม (Core Values) 
สมรรถนะ(Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของบุคลากรทุกคน ในการดําเนินการและ
บริหารจัดการในหน1าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมหาวิทยาลัยได1มอบหมายให1 อนึ่ง ฝcายบริหารของมหาวิทยาลัย
นําโดยอธิการบดีนํานโยบายหลักดังกล4าว มากําหนดเป5นนโยบายย4อยเชิงปฏิบัติด1านการบริหารงานทรัพยากร
มนุษย0 ดังนี้ 

1. นโยบายด�านการวางแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการวางแผนอัตรากําลังในแต4ละส4วน
ท่ีจํานวนจะมีพลวัตท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได1ตามความจําเป5นซ่ึงเกิดจากการปรับเปลี่ยนพันธกิจและแผน
ยุทธศาสตร0ขององค0กรและ/หรือหน4วยงานต4างๆ อัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให1กับส4วนงานในแต4ละ
ช4วงเวลาเป5นตัวเลขท่ีพิจารณาจากความจําเป5นของส4วนงานในช4วงเวลานั้นๆ 

2. นโยบายด�านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการคัดเลือกและสรร
หาบุคลากรท่ีมีมาตรฐานมากข้ึนโดยจัดให1มีกระบวนการทดสอบความรู1และทักษะของผู1สนใจสมัครเข1าทํางาน
ในมหาวิทยาลัย อาทิ เช4น การทดสอบความถนัด (Aptitude Test) การทดสอบทัศนคติ (Attitude Test)  
การทดสอบด1านภาษา เป5นต1น เพ่ือให1การบริหารจัดการในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเข1าสู4แต4ละ
ตําแหน4งตามความคาดหวังของหน4วยงานต4างๆ 

3. นโยบายด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยได1นําแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย0
โดยใช1สมรรถนะเก่ียวกับงานและการบริหารจัดการมาใช1ในการพัฒนาบุคลากรโดยจะปรับปรุงระบบเพ่ือสร1าง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีสามารถพัฒนาในระดับรายบุคคลเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
บุคลากรในการสร1างความเป5นเลิศร4วมกัน 

4. นโยบายด�านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยได1นําระบบการจัดทําข1อตกลงภาระงาน
ประจําปNเพ่ือใช1ในการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมุ4งเน1นท่ีผลลัพธ0หรือ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปRาหมายยุทธศาสตร0ท่ีได1วางไว1 อาทิเช4น จํานวนรายวิชาการสอนท่ีมีคุณภาพ ผลงานตีพิมพ0ของ
งานวิจัย หรือหนังสือ หรือตํารา จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เงินทุนวิจัยจากแหล4งทุนภายนอก 
จํานวนชั่วโมงของงานให1บริการสังคม งานบริหารท่ีมีคุณภาพ เป5นต1น 

5. นโยบายด�านเส�นทางอาชีพ มหาวิทยาลัยมีตําแหน4งงาน และสายอาชีพต4างๆ จํานวนมาก 
บุคลากรมีระดับความรู1ความสามารถอย4างสูงในทุกแขนงงาน มหาวิทยาลัยจะมีการวางระบบงานท่ีรองรับ
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงท่ีจําเป5นยิ่งให1มีโอกาสในการเจริญเติบโตในความก1าวหน1าสายอาชีพโดยท้ัง
มหาวิทยาลัยและบุคลากรจะได1วางแผนร4วมกันในการก1าวสู4ตําแหน4งท่ีมีระดับของค4างานท่ีเท4าเทียมหรือสูงกว4า
ในระหว4างกลุ4มงานและในระหว4างส4วนงานเพ่ือให1บุคลากรได1ร4วมสร1างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด1วย

บทที่ 2 



[12] 

สมรรถนะ ความรู1 ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีคุณภาพของตนเพ่ือร4วมสร1างองค0กรแห4งความเป5นเลิศท่ีมี
สมรรถนะสูงให1กับมหาวิทยาลัย 

6. นโยบายด�านสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ� มหาวิทยาลัยมีแนวคิดการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมท่ี
เปรียบเทียบกับองค0กรอ่ืนๆ ท่ีมีการดําเนินการในแนวเดียวกันหรือใกล1เคียงโดยมุ4งหวังให1ครอบคลุมและ
ตอบสนองความจําเป5นของบุคลากรแต4ละกลุ4ม สวัสดิการท่ีจําเป5นดังกล4าวครอบคลุมด1านต4างๆ อาทิเช4น    
การดูแลด1านสุขภาพ สภาพการทํางาน การเก้ือหนุนด1านอ่ืนๆ เช4น ท่ีพักอาศัย และการศึกษาของบุตร เป5นต1น 

7. นโยบายด�านค#าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร วางนโยบายและหลักการการกําหนด
ค4าตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีให1ความยุติธรรมภายในองค0กร ให1ทัดเทียมกับตลาดแรงงาน  
โดยหลักการจ4ายค4าตอบแทนต1องเป5นไปตามค4างานและตอบแทนการปฏิบัติการท่ีก4อให1เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
แผนยุทธศาสตร0ของบุคลากรแต4ละบุคคลโดยมหาวิทยาลัยจะกําหนดกระบอกเงินเดือน และใช1เป5นแนว
ทางการบริหารและจัดการค4าตอบแทนให1แต4ละสายบุคลากรโดยหลักการข้ึนเงินเดือนรายบุคคลจะคํานวณโดย
การกําหนดจํานวนเพ่ิมร1อยละจากค4ากลางของกระบอกเงินเดือนของแต4ละบุคลากรตามระดับชั้นงาน (ระดับP)
และการเพ่ิมค4าตอบแทนประจําปNจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
เปรียบเทียบกับเปRาหมาย (Key Performance Indicator) ท่ีต้ังไว1และตกลงร4วมกันระหว4างมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรแต4ละคน 

 
งานยุทธศาสตร�ด�านการบริหารด�านงานบุคคล 

งานยุทธศาสตร0ในช4วง ปN พ.ศ. 2556 – 2559 ของมหาวิทยาลัย คือ 
1. สร1างระบบการบริหารบุคคลให1สอดคล1องกับบริบทใหม4ของการเป5นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2. กําหนดค4านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
3. สร1างระบบประเมินค4างานและอัตรากําลังบุคลากร 
4. สร1างและกําหนดสมรรถนะหลักตามหน1าท่ีและสมรรถนะการบริหารจัดการของตําแหน4งงานต4างๆ 

เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต4ละตําแหน4ง 
5. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางระบบการจัดทําภาระงานออนไลน0 และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน0 
6. พัฒนาศักยภาพ ความรู1 ทักษะ ทัศนคติของบุคลากรรายบุคคล ให1มีความสามารถตามสมรรถนะ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและคาดหวังโดยอิงจากผลประเมินการปฏิบัติงานของแต4ละคน 
7. กําหนดระบบเส1นทางความก1าวหน1าสายอาชีพของตําแหน4งงานต4างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

บุคลากรจะได1พิจารณาเป5นทางเลือกและได1รับโอกาสในการเจริญเติบโตและมุ4งปฏิบัติงานเพ่ือความสัมฤทธิ์ผล
ให1มหาวิทยาลัยเป5นองค0กรสมรรถนะสูง 

8. พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใช1เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9. พัฒนาระบบการบริหารค4าตอบแทนผลประโยชน0และสวัสดิการให1เหมาะสมสําหรับแต4ละระดับชั้น

งานและตําแหน4งงาน 
 
อนึ่ง กรอบการบริหารงานบุคคล มีภาพรวมทางยุทธศาสตร0การดําเนินการตามภาพ(ภาพท่ี 2.1) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 กรอบการบริหารงานบุคคล 
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ผลการดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร� ในปN พ.ศ.2557มีดังต#อไปนี้ 
1. การกําหนดค#านิยมหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้ังเปRาหมายในการกําหนด ค#านิยมหลัก 

(Core Values) ของมหาวิทยาลัยออกมาให1เห็นเป5นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือให1ทุกคนยึดถือเป5นหลักปฏิบัติเพ่ือ
ก4อให1เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีต1องมีในทุกระดับ ทุกตําแหน4งงาน และทุกระดับชั้นงานเพ่ือก4อให1เกิด
เป5นการร4วมมือคงไว1 สร1างเสริมและพัฒนาพฤติกรรมในแนวทางเดียวกัน สร1างสมเป5นอัตลักษณ0ขององค0กร
และบุคลากรทุกคน ซ่ึงจะสนับสนุนต4อการปฏิบั ติงานให1บรรลุตามวิสัยทัศน0และเปRาหมายกลยุทธ0 ท่ี
มหาวิทยาลัยได1กําหนดไว1 ท้ังนี้ การทําให1นโยบายดังกล4าว เป5นท่ียอมรับและร4วมมือกันปฏิบัตินั้น นํามาซ่ึงการ
จัดทําโครงการเสริมสร�างค#านิยมหลักให�กับบุคลากรของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ในปNงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ทางมหาวิทยาลัยมีข้ันตอนการดําเนินการโครงการ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 วิ เคราะห0ค4านิยมและวัฒนธรรมองค0กรปWจจุบัน โดยได1รวบรวมข1อมูลจาก
หลากหลายแหล4 ง  อั น ได1 แก4  แผนยุ ทธศาสตร0 ขอ งมหาวิ ทย าลั ย  คว าม เห็ นจ ากการสั มมนา
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร การประชุมสัมมนาผู1บริหารระดับสูง รวมถึงได1ดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสร1างค4านิยมหลักของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ
จัดทําการสอบถาม ผู1บริหารสายวิชาการ ผู1บริหารสายปฏิบัติการ คณาจารย0และบุคลากรทุกระดับ และนิสิต
ชั้นปNท่ี 4 จากนั้นนําข1อมูลท่ีได1มาสรุปถึง พฤติกรรมต4างๆ ท่ีเป5นค4านิยมท่ีมีอยู4และพึงจะมีในอนาคต  

ข้ันตอนท่ี 2 นําข1อมูลมาวิเคราะห0และสังเคราะห0พร1อมท้ัง พิจารณาความสอดคล1องของค4านิยม
ให1เป5นทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน0และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และกําหนดค4านิยมหลักและนําผลท่ีได1ไป
สอบถามความคิดเห็น คําแนะนําเสนอแนะจากกลุ4มท่ีสุ4มข้ึนจากคณาจารย0และบุคลากรทุกระดับซ่ึงได1ข1อสรุป
สําหรับ ค4านิยมหลัก (Core Values) คือ “CHULA”  ดังรายละเอียด คือ 

 C  = Commitment to Excellence 
 H = Honesty & Integrity 
 U = Unity in teamwork 
 L = Learning-minded 
 A = Achievement-oriented  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 770 วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีมติรับทราบ โดยไม4ได1ให1

ความเห็นชอบ  และให1ฝcายบริหารไปดําเนินการต4อไป โดยนําความเห็นในการประชุมประกอบการพิจารณา
ด1วย และหากดําเนินการไประยะหนึ่งแล1วมีข1อเสนอแนะหรือเปลี่ยนแปลงประการใดให1นํากลับมาพิจารณาใน
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งโดยให1เหตุผลดังต4อไปนี้  

 1. จํานวนค4านิยม อาจมีมากไป 
 2. ค4านิยมบางตัว มีความหมายใกล1กันมาก คือ Excellence กับ Achievement 

 3. ค4านิยมท่ีนําเสนอเป5นการพิจารณาสู4ภายนอกมหาวิทยาลัย คือ สังคมและประเทศชาติ 
(inward looking) 
 4. ควรใช1คําว4า Integrity มากกว4า Honesty เพราะกินความลึกซ้ึงกว4า 
 5. ไม4ควรติดกรอบคําว4า “CHULA”  
ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายได1นํามติของสภามหาวิทยาลัยท่ีรับทราบโดยไม4ได1ความเห็นชอบมาทบทวน

อีกครั้งโดยได1มติเป5นคํา 3 คําใหม4   
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 E = Excellence  
 I = Integrity  
 S = Social responsibility 

 ซ่ึงให1ความสําคัญกับค4านิยม คือ 
• มุ4งความเป5นเลิศ 
• รักษาความถูกต1อง 
• มีใจคิดถึงสังคม 
• ทํางานเป5นทีม  

ข้ั น ต อน ท่ี  3  ค ณ ะ ทํ า ง า นข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย นํ า ม ติ ขอ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
คณะกรรมการนโยบาย ในเรื่องนี้เข1าหารือกับท่ีประชุมคณบดี ซ่ึงได1ประชุมระดมความคิดเห็นและได1เสนอ
ค4านิยมหลัก คือ TIES ดังนี้ 

 T = Teamwork   
 I = Integrity  
 E = Excellence   
 S = Social - Responsibility  
ซ่ึงให1ความหมายกับค4านิยม คือ 

• น้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
• มุ4งม่ันความเป5นเลิศ 
• ชูเชิดคุณธรรม 
• คิดนําเพ่ือสังคม 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 773 วันท่ี 30 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบให1
กําหนดค4านิยมหลักจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยท่ีเป5นคําภาษาไทยว4า “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุ#งม่ันความเป(นเลิศ 
ชูเชิดคุณธรรม คิดและทําเพ่ือสังคม” 

ข้ันตอนท่ี 4 วางกลยุทธ0และแผนปฏิบัติการ  
 ในปNงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยยังคงดําเนินการโครงการนี้ต4อเนื่อง โดยมีแผนการ

ดําเนินงาน ดังนี้  
 1) ส่ือสารค#านิยมหลัก เพ่ือสร1างความเข1าใจ ต4อผู1บริหารและบุคลากรทุกระดับ อนึ่งตัวแทน

บุคลากร (Core – Values Ambassador) จะปฏิบัติหน1าท่ีสื่อสารต4อเนื่องไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ4าน
ช4องทางต4างๆ ท่ีเหมาะสมไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 2) สร�างความเข�าใจและติดตามผล ปลูกฝWงและมุ4งม่ันสร1างจิตสํานึกข1อสําคัญของค4านิยม
หลักและประชาสัมพันธ0ให1ประชาคมในมหาวิทยาลัย เพ่ือให1ตระหนักและพัฒนาตนให1มีพฤติกรรมท่ีตอบสนอง
ต4อค4านิยมหลักของมหาวิทยาลัยโดยจัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว1ในปNงบประมาณ 2558 และ 2559 เพ่ือ
ขับเคลื่อนโดยมีการติดตามประเมินผลเป5นระยะๆ ในเรื่องความเข1าใจและการตระหนัก 
 3) กําหนดค#านิยมหลักเป(นแนวทางในการนํามาปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารในเรื่อง
การนําค4านิยมหลักมาประยุกต0ใช1ในกระบวนการบริหารงานบุคคล เช4น นําไปใช1ในกระบวนการสรรหา
บุคลากรใหม4 นําไปขยายความในการปฐมนิเทศอาจารย0และบุคลากรใหม4 นําไปใช1ในกระบวนการพัฒนา
คณาจารย0และบุคลากร นําไปใช1ในการประเมินพฤติกรรม ส4วน 30 % ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เป5นต1น  
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 นอกจากนี้ จะนําไปเป5นแนวปฏิบัติให1กับผู1บริหาร ท่ีมหาวิทยาลัยจะขอความร4วมมือเพ่ือการ
ปฏิบัติตนเป5นแบบอย4าง และนําไปใช1รณรงค0 ในส4วนงานผู1บริหาร ในการประชุมประชาคมประจําปN และใน
โอกาสอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมจะนําไปเป5นแนวทางในการตัดสินใจประเด็นท่ีสําคัญของส4วนงานต4อไปตามความ
เหมาะสมและการพิจารณาเป5นกรณีไป 

2. การประเมินค#างาน ประเด็นยุทธศาสตร0นี้มีวัตถุประสงค0 เพ่ือกําหนดบทบาทหน1าท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหน4งงานสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมีข้ันตอนคือ จัดทําคําบรรยายลักษณะงานและ
รวบรวมข1อมูลสําคัญต4างๆ ท่ีจําเป5นในการประเมินค4างานของบุคลากรสายปฏิบัติการได1อย4างเหมาะสมใน
ปNงบประมาณ 2556 ข้ันตอนการประเมินค4างาน มีดังนี้ คือ 

 2.1 การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
� ดําเนินการสัมภาษณ0บุคลากรในระดับต4างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามา

ปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงานจํานวน 125 ตําแหน4ง 
� จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน เพ่ือสร1างความ

เข1าใจให1กระจ4างชัดเพ่ือปฏิบัติให1ถูกต1อง 
� คณะทํางานมหาวิทยาลัย จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน ในส4วนท่ีอยู4นอกเหนือ

ตําแหน4งอ1างอิง  
 2.2 การประเมินค#างาน (Job Evaluation) 
  2.2.1 ข้ันตอนการดําเนินโครงการประเมินค4างาน 

� มหาวิทยาลัยดําเนินการแนะนําและกําหนดข1อมูลในเครื่องมือการวิเคราะห0   
ค4างานซ่ึงมหาวิทยาลัยอนุมัติให1ใช1 

� ดําเนินการนําเสนอตําแหน4งท่ีเหมาะสม สําหรับใช1ในการวิเคราะห0ประเมินค4า
งานของมหาวิทยาลัยจํานวน 125 ตําแหน4ง 

� ดําเนินจัดทํากระบวนการวิเคราะห0ประเมินค4างานและสร1างกระบวนการ
ทบทวนค4างานท่ีได1ในภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือสร1างระบบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย0และการจัดการในเรื่องต4างๆ ตามกระบวนการการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับบุคลากรแต4ละคนท่ีครองตําแหน4งท่ีมีค4างาน และ    
P ต4างกัน 

� ดําเนินการจัดทําลําดับชั้นงาน (Grading Structure) 
  2.2.2 ขอบเขตของตําแหน4งสายปฏิบัติการท่ีดําเนินการประเมินค4างาน มีดังต4อไปนี้ 

� ผู1อํานวยการสํานักงาน 3 ตําแหน4ง 
- ผู1อํานวยการสํานักงานการทะเบียน 
- ผู1อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร 
- ผู1อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

� ผู1อํานวยการสํานักบริหาร 10 ตําแหน4ง 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารวิจัย 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข4ายนานาชาติ 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร0และการงบประมาณ 
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- ผู1อํานวยการสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารกิจการนิสิต 
- ผู1อํานวยการสํานักบริหารระบบกายภาพ 

� ผู1อํานวยการศูนย0ในกํากับมหาวิทยาลัย 5 ตําแหน4ง 
- ผู1อํานวยการศูนย0เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
- ผู1อํานวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร 
- ผู1อํานวยการศูนย0สัตว0ทดลอง 
- ผู1อํานวยการศูนย0วิทยาศาสตร0ฮาลาล 
- ผู1อํานวยการศูนย0เครือข4ายการเรียนรู1เพ่ือภูมิภาค 

� ผู1อํานวยการศูนย0ข้ึนตรงอธิการบดี 10 ตําแหน4ง 
- ผู1อํานวยการศูนย0บริหารกลาง 
- ผู1อํานวยการศูนย0กฎหมายและนิติกร 
- ผู1อํานวยการศูนย0สื่อสารองค0กร 
- ผู1อํานวยการศูนย0การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
- ผู1อํานวยการศูนย0บริหารความเสี่ยง 
- ผู1อํานวยการศูนย0พัฒนกิจและนิสิตเก4าสัมพันธ0 
- ผู1อํานวยการศูนย0วิเคราะห0รายได1และปฏิบัติการลงทุน 
- ผู1อํานวยการศูนย0การศึกษาท่ัวไป 
- ผู1อํานวยการศูนย0จุฬาฯ – ชนบท 
- ผู1อํานวยการศูนย0นวัตกรรมการเรียนรู1 

� ผู1อํานวยการฝcายภายใต1สํานักบริหาร 39 ตําแหน4ง 
� ผู1อํานวยการภายใต1คณะ 

- ผู1อํานวยการฝcายบริหาร 36 ตําแหน4ง 
- ผู1อํานวยการฝcายวิชาการ 21 ตําแหน4ง 
- ผู1อํานวยการฝcายบริหารและวิชาการ 1 ตําแหน4ง 

  2.2.3 สรุปผลการประเมินค4างาน 125 ตําแหน4ง จากการศึกษาบริบทและโครงสร1าง
องค0กรของมหาวิทยาลัย การจัดระดับชั้นงาน (Grading Structure) มีผลสรุปดังนี้ คือ 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปผลการวิเคราะห0ออกแบบโครงสร1างระดับชั้นงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

กลุ4มระดับช้ันงาน นิยามของกลุ4มระดับช้ันงานท่ีเสนอแนะ ระดับช้ันงานท่ีเสนอแนะ ระดับช้ันงานปWจจุบัน 

(Job Band) ของสายปฏิบัติการ (Job Grade) (Job Grade) 

1 
รับผิดชอบต4อความสําเร็จของการดําเนินงานในด1าน

ต4างๆและสนับสนุนในการกาํหนดกลยุทธ0 ทิศทาง และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในด1านต4างๆ 

P2B 
P2 

P2A 
P3B 

P3 
P3A 

2 
รับผิดชอบต4อความสําเร็จของสํานัก ศูนย0 และฝcายโดย

นํากลยุทธ0และนโยบายมากําหนดเป5นแผนงานและ
บริหารให1เป5นไปตามแผนและเปRาหมายท่ีวางไว1 

P4C 

P4 P4B 
P4A 
P5C 

P5 P5B 
P5A 

3 

รับผิดชอบต4อความสําเร็จของหน4วยงานโดยทํางานให1
สอดคล1องกับแผนงานหรือนโยบายท่ีกําหนดไว1โดยมี
ผู1บังคับบัญชาคอยติดตามและตรวจสอบงานเป5น

ระยะๆพร1อมท้ังสามารถให1คําแนะนําแก4
ผู1ใต1บังคับบัญชาในหน4วยงานได1 

P6B 
P6 

P6A 

P7C 

P7 P7B 

P7A 

4 
รับผิดชอบเฉพาะในงานของตน มีทักษะและความ

เช่ียวชาญในระดับเบื้องต1น ตัดสินใจในงานประจําวันท่ี
ไม4ซับซ1อนและทํางานภายใต1การควบคุมอย4างใกล1ชิด 

P8B 
P8 

P8A 

P9B 
P9 

P9A 

  
 จากสรุปผลการวิเคราะห0การประเมินค4างาน สามารถจัดระดับชั้นงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยได1เบื้องต1น ซ่ึงเป5นการประเมินค4างานโดยใช1ตําแหน4งผู1อํานวยการ 125 ตําแหน4ง เป5นตําแหน4งต้ัง
ต1นในการวิเคราะห0ประเมินค4างานในครั้งนี้ ซ่ึงภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน4งผู1อํานวยการ
อาจมีความแตกต4างกันไม4มากนั้น แต4จากการวิเคราะห0ทําให1ทราบถึงข้ันตอนและบริบทต4างๆในการนํามาใช1
เป5นข1อมูลประกอบการประเมินค4างานในตําแหน4งต4างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต4อไป 

3. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร0นี้มีวัตถุประสงค0 เพ่ือกําหนดแนว
ทางการวิเคราะห0และวางแผนอัตรากําลังผ4านเครื่องมือท่ีท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงมีความเหมาะสมกับบริบท
ของภารกิจท่ีได1รับมอบหมาย ท้ังนี้ ในปNงบประมาณ 2557 ทางมหาวิทยาลัยดําเนินการตามแผนดําเนินงาน
ของโครงการ โดยแยกการวิเคราะห0 ดังนี้ 

 3.1 สายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ และคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ เพ่ือ
ดําเนินการหาข1อสรุปในการคํานวณอัตรากําลังสายวิชาการ และการวิเคราะห0หลักสูตรท่ีเก็บค4าธรรมเนียมแบบ
จ4ายเต็ม (Full fee) โดยมีการใช1ตัวแปรท่ีเข1ามาช4วยในการคํานวณอัตรากําลัง ดังนี้ 

� ศักยภาพของส4วนงาน 
� ขีดความสามารถในการสร1างความเป5นเลิศทางวิชาการ 
� คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ0ประกันคุณภาพการศึกษา 
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� ค4าใช1จ4ายด1านบุคลากรและภาระทางการเงินในระยะยาวของมหาวิทยาลัย  
 มีข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินในการคํานวณอัตรากําลัง โดยการสํารวจข1อมูลจาก

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
� ข1อมูลจากมหาวิทยาลัย 65 แห4ง  
� มหาวิทยาลัยจาก 28 มลรัฐ 
� เป5น Public University (มหาวิทยาลัยของรัฐ) จํานวน 43 แห4ง 
� เป5น Private University (มหาวิทยาลัยเอกชน) จํานวน 22 แห4ง 

 และนําข1อมูลท่ีได1เหล4านี้มาเป5นข1อมูลต้ังต1นในการคํานวณสัดส4วนจํานวนนิสิตต4ออาจารย0
สถานภาพปWจจุบันของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เพ่ือให1มหาวิทยาลัยมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเหมาะสม
ต4อการขับเคลื่อนภารกิจด1านวิชาการได1สอดคล1องกับยุทธศาสตร0มหาวิทยาลัย อันได1แก4 การเรียนการสอน การ
วิจัย การพัฒนานิสิต โดยสามารถตอบสนองต4อภารกิจด1านการศึกษาได1อย4างยั่งยืน ไม4ก4อให1เกิดภาระทาง
การเงินในอนาคตต4อไป 

 3.2 สายปฏิบัติการ เป5นการจัดทําโครงการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการ โดยทาง
มหาวิทยาลัยให1คณะทํางานดําเนินการศึกษา และวิเคราะห0อัตรากําลังในปWจจุบันเพ่ือนําข1อมูลจากการ
วิเคราะห0กรอบอัตรากําลัง สายปฏิบัติการมาใช1ในการวางแผนยุทธศาสตร0ของมหาวิทยาลัยต4อไป ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยได1เริ่มดําเนินโครงการโดยการคัดเลือกส4วนงานต1นแบบจํานวน 4 ส4วนงาน ประกอบไปด1วย   
คณะทันตแพทยศาสตร0 คณะเศรษฐศาสตร0 คณะสหเวชศาสตร0 และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล1อม โดยมี
แผนการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

  3.2.1 ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
� ดําเนินการศึกษา และวิเคราะห0ปWญหาท่ีพบเก่ียวกับอัตรากําลังในปWจจุบันของ

ส4วนงานต1นแบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสู4การเสนอแนวทางการวิเคราะห0
อัตรากําลังสายปฏิบัติการ 

� ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ0 การวิเคราะห0และการกําหนดกรอบอัตรากําลัง
สายปฏิบัติการ ท่ีเชื่อมโยงและสอดคล1องกับแนวนโยบายของจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย 

� นําเสนอบทวิเคราะห0การวางแผนอัตรากําลังและกรอบอัตรากําลังของสาย
ปฏิบัติการ แต4ละส4วนงานต1นแบบท่ีเหมาะสมกับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

  3.2.2 แนวทางการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลัง 4 ส4วนงานต1นแบบ 
� การวิเคราะห0และวางแผนอัตรากําลัง เป5นเครื่องมือท่ีช4วยให1ผู1บริหาร

ระดับสูงบริหารอัตรากําลังขององค0กรได1อย4างเหมาะสม 
� มุ4งเน1นการบริหารจัดการประสิทธิภาพของบุคลากร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของแต4ละส4วนงานเพ่ิมเติมในส4วนท่ีจําเป5นของสาย
ปฏิบัติการ 

� ดําเนินการสร1างดัชนีชี้วัดท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทขององค0กรเพ่ือ
การมองภาพรวมของกรอบอัตรากําลังท่ีส4วนงานมีอยู4ในปWจจุบันและ
สามารถวางแผนกรอบอัตรากําลังในอนาคต 3 ปNข1างหน1าได1อย4าง
เหมาะสม (ภาพท่ี 2.2) 
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� การวิเคราะห0อัตรากําลังใน 3 ปNข1างหน1าอยู4บนพ้ืนฐานของการ
วิเคราะห0จากบริบทและสมมติฐานการเติบโตของส4วนงาน 

    

 
ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลัง 

 
 ในปNงบประมาณ 2558 ทางมหาวิทยาลัยมีแนวคิดจะดําเนินการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลัง    

สายปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 21 ส4วนงาน แบ4งเป5น 16 คณะ 3 วิทยาลัย 2 ส4วนงานท่ีเรียกชื่ออ่ืน 
เพ่ือให1สามารถทราบภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัยว4ามีอัตรากําลัง สายปฏิบัติการท่ีเหมาะสมจํานวนปWจจุบันเท4าใด
และสามารถโยงไปได1อีกต4อเนื่องกับภาพอนาคตท่ีเกิดข้ึนควรเป5นเท4าใด 

4. การกําหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามหน�าท่ีและสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร     
ประเด็นยุทธศาสตร0นี้มีเปRาประสงค0เพ่ือกําหนดรายละเอียดความรู1ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย0ของมหาวิทยาลัย และกําหนดรูปแบบโครงร4างของสมรรถนะต4างๆ สําหรับบุคลากรท่ี
จําเป5นต1องมีเพ่ือขับเคลื่อนงานให1บรรลุผลตามท่ีมหาวิทยาลัยได1กําหนดไว1(ภาพท่ี 2.3) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 CU Staff Capabilities Model 
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ท้ังนี้ ในปNงบประมาณ 2556 ทางมหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1 จัดทํารายการสมรรถนะพร1อมกําหนดคํานิยามให1เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต4ละ
ระดับ P และตําแหน4ง (ภาพท่ี 2.4 และคํานิยามปรากฏในภาคผนวก) 

 

 

ภาพท่ี 2.4 รายการสมรรถนะตามระดับความสามารถของแต4ละระดับ P และตําแหน4ง 
 

 4.1.1 สมรรถนะหลักท่ีแสดงถึงความเป5นมืออาชีพ (Professional Competencies) 
หมายถึง สมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในองค0กรจําเป5นต1องมีในการปฏิบัติงานของตนให1บรรลุผลสําเร็จและ
สอดคล1องกับแผนยุทธศาสตร0และวิสัยทัศน0ขององค0กรเพ่ือสัมฤทธิ์ผลของส4วนงานซ่ึงจะโยงสู4ความสําเร็จของ
เปRาหมายด1านกลยุทธ0ท่ีมหาวิทยาลัยได1กําหนดไว1 มีจํานวน 8 รายการ 

 4.1.2 สมรรถนะด1านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) หมายถึง สมรรถนะ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ท่ีอยู4ในระดับ P6 ข้ึนไป โดยทําหน1าท่ีบริหารและจัดการงาน
ต4างๆ เพ่ือให1การปฏิบัติงานบรรลุตามเปRาหมายท่ีวางไว1 มีจํานวน 4 รายการ 

 4.1.3 สมรรถนะตามตําแหน4งงาน (Functional Competencies) หมายถึง สมรรถนะ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นทุกสายงานท่ีต1องมีในการปฏิบัติงานหลักของแต4ละส4วนงานนั้นๆ 
โดยมีการนําเอกสารเรื่อง Functional Competencies ท่ีทําไว1สําเร็จในปN 2553 มาเป5นอ1างอิง เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงเรื่องนี้ให1เหมาะสมและชัดเจนมากข้ึน  

 4.2. การนําระบบสมรรถนะไปประยุกต0ใช1ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย0 ได1แก4การ
ออกแบบประเมินสมรรถนะเพ่ือทดลองใช1ในการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P7 ไป
เป5น P6 กรณีเฉพาะให1ตรงตามเกณฑ0ท่ีกําหนด 

 4.3. การจัดทําแผนการพัฒนาและฝ�กอบรมเก่ียวกับระบบสมรรถนะ ของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
เพ่ือให1สอดคล1องกับข1อบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว4าด1วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 หมวด 8 การ
พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  
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 4.4 การทดสอบสมรรถนะด1านภาษาอังกฤษของบุคลากร ในปNงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัย
ได1ดําเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือเป5นการประเมินสมรรถนะทักษะด1านภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P7 ข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค0ดังนี้ คือ 

4.4.1 เพ่ือให1บุคลากรท่ีเข1ารับการทดสอบได1รับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด1านภาษาอังกฤษของ
ตนเองและนําไปใช1ประกอบในการพัฒนาด1านภาษาอังกฤษของตนเองต4อไปในอนาคต 

4.4.2 เพ่ือใช1เป5นหลักฐานประกอบในการสอบแข4งขัน คัดเลือก เพ่ือเลื่อนระดับตําแหน4ง     
ท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะให1บุคลากรต1องนําหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษมาประกอบ 

 4.5 การดําเนินการในเรื่องการกําหนดสมรรถนะตามหน1าท่ีและสมรรถนะเชิงบริหารของ
บุคลากร ในปNงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได1มีการพัฒนาระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข1า
ปฏิบัติงาน โดยจะมีการพัฒนาแบบทดสอบกลางให1เป5นระบบคลังข1อสอบ โดยมหาวิทยาลัยได1มีมติเห็นชอบ
รายการสมรรถนะท่ีควรพัฒนาก4อน 8 สมรรถนะ เพ่ือนําไปใช1ในการสรรหา พัฒนา และประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือใช1ในการประเมินสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรท่ีจะเข1ามาปฏิบัติงาน
กับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  4.5.1 สมรรถนะด1านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ในระดับ P6 ข้ึนไป บริหารและจัดการงานต4างๆ เพ่ือให1การปฏิบัติงานตาม
เปRาหมายท่ีวางไว1 มีดังนี้ 

- การมีวิสัยทัศน0และความเป5นผู1นํา (Visionary & Leadership) 
- การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร (Strategic Planning & Resource 

Management) 
- การแก1ปWญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
- การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (People Management & 

Development) 
  4.5.2 สมรรถนะท่ีแสดงถึงความเป5นมืออาชีพ (Professional Competencies) บุคลากรทุก
คนจําเป5นต1องมีสมรรถนะนี้ในการปฏิบัติงานของตนให1บรรลุผลสําเร็จและสอดคล1องกับแผนยุทธศาสตร0และ
วิสัยทัศน0ขององค0กร คือ 

- การร4วมมือประสานงานและทํางานเป5นทีม (Collaboration and Teamwork) 
- จิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) 
- การสื่อสาร (Communication) 
- ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ0 ข อ ง ง า น อ ย4 า ง ต4 อ เ นื่ อ ง  ( Continuous 

Improvement) 
 4.6 ประโยชน0ของการกําหนดสมรรถนะตามหน1าท่ีและสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร ท่ีทาง
มหาวิทยาลัยจะได1รับในด1านการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 

 4.6.1 การนําระบบสมรรถนะไปประยุกต0ใช1ในกระบวนการบริหารงานบุคคลได1หลายประการ 
เช4นการสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) การฝ�กอบรมและพัฒนา (Training and 
Development) การบริหารความก1าวหน1าในสายอาชีพ (Career Management) การโยกย1ายและการเลื่อน
ตําแหน4ง (Rotation and Promotion) เป5นต1น  
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 4.6.2 พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะเพ่ือสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ4ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับ P8 และ P7 และกลุ4มบริหารจัดการระดับ P6 ข้ึนไป 

 4.6.3 พัฒนาแบบทดสอบกลางเพ่ือการประเมินสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย 
5. การปรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข�ามาทํางานในมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร0นี้ มี

วัตถุประสงค0 ดังต4อไปนี้ คือ  
 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหาให1มีความเป5นมาตรฐานมากข้ึนท่ีเอ้ือต4อการได1คน

ดีและเก4ง เข1ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบกลางให1เป5นมาตรฐาน 
 3. เพ่ือพัฒนาการรับสมัครและการสอบแบบออนไลน0 
 4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข1อสอบอย4างเป5นระบบในลักษณะแบบคลังข1อสอบ 

ปNงบประมาณ 2556 นั้น มหาวิทยาลัยได1ดําเนินการวางแนวทางเพ่ือปรับปรุงการคัดเลือกและ
สรรหาบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ โดยจัดการทดสอบกลาง (ภาพท่ี 2.5) 
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ท้ังนี้จะมีรายละเอียดเก่ียวกับระบบ และการสอบดังต4อไปนี้ ซ่ึงระบบประกอบด1วย 2 ส4วนได1แก4การ
สมัครสอบออนไลน0 และการสอบออนไลน0 
 5.1 การสมัครสอบออนไลน0 ผู1สนใจสมัครเข1าทํางานสามารถสมัครสอบออนไลน0ผ4าน 
อินเตอร0เน็ต ได1ทุกท่ีทุกเวลาโดยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0จะจัดสอบเป5นรายเดือน 
 5.2 การวางระบบเพ่ือจัดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร0 
 วิชาท่ีจัดสอบ 

 1. การสอบ ณ ส4วนกลางได1แก4 
 1.1 วิชา วัดความถนัดทางเชาวน0ปWญญา (Aptitude)  
 1.2 วิชา วัดทัศนคติ/ เจตคติ (Attitude)  
 1.3 วิชาภาษาไทย 
 1.4 วิชาคอมพิวเตอร0 

ภาพท่ี 2.5  ข้ันตอนการจัดสอบสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (ทดสอบกลาง) 

หมายเหตุภาษาอังกฤษ (ผู1สมัครไปดําเนินการสอบเอง) 

จบกระบวนการ 

สมัครด�วยตนเอง 

ผู�ท่ีสนใจมาทํางาน สมัคร
ออนไลน� ด�วยตนเอง พร�อม
แนบเอกสารประวัติผู�สมัคร 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 
รวบรวมรายช่ือผู1มสีิทธิเข1ารับ

การทดสอบกลาง 

ส#วนงาน/หน#วยงาน ประกาศรับ
สมัครออนไลน�  ในตําแหน#งงานท่ี

ต�องการ 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 
ประกาศแจ1งรายช่ือ/วันเวลา/

สถานท่ีทดสอบกลาง 

ผู1มีสิทธิสอบ         
ทดสอบกลาง 

ผ#านเกณฑ�วิชา ความถนัด, ทัศนคติ, ภาษาไทย, 
คอมพิวเตอร� 

ไม4ผ4านเกณฑ0ทดสอบกลาง 

สบม. จัดทําใบรายงานผล (มีอายุ 2 ปN)              
ผู1ผ4านเกณฑ0การสอบกลาง 

ส#วนงาน ดําเนินการสอบ
ภายในส4วนงาน เช4น ทดสอบ
วิชาเฉพาะตําแหน4ง และอ่ืนๆ

และดําเนินการตามข้ันตอนการ
สรรหาต4อไป 

ส#งรายช่ือฯ 
ออนไลน� 

Phase 1 Phase 2 
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 2. การสอบโดยส4วนงานได1แก4  
 2.1 วิชาความรู1ความสามารถเฉพาะตําแหน4ง 
 2.2 สอบสัมภาษณ0 
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (ผู1สมัครดําเนินการสอบเอง) ได1แก4 TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, 

IELTS หรืออ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 โดยปNงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยดําเนินการต4อเนื่องในการปรับกระบวนการคัดเลือก

บุคลากรเข1ามาทํางานในมหาวิทยาลัยเพ่ือให1ได1บุคลากรท่ีมีความรู1ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตาม
ตําแหน4งงานท่ีต1องการในประเด็นต4างๆ ดังนี้ 

 ก) ได�ข�อสอบ/ แบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานเป(นจํานวนชุดเพ่ิมข้ึนเพ่ือพร�อมจัดทําเป(นคลัง
ข�อสอบ ทางมหาวิทยาลัยได1ดําเนินการให1ศูนย0ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ       
คณะครุศาสตร0 จัดทําแบบทดสอบเพ่ิม 2 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และ วิชาความถนัด (Aptitude) เพ่ือ
วัตถุประสงค0 ดังนี้ 

� เพ่ือให1การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหน4งงาน 
� เพ่ือจัดทําข1อสอบ/แบบทดสอบกลางให1เป5นมาตรฐานเดียวกัน 
� เพ่ือพัฒนาเป5นระบบคลังข1อสอบ/แบบทดสอบกลาง โดยเพ่ิมจํานวนชุดแบบทดสอบ

เพ่ือให1เกิดความหลากหลายในการจัดการทดสอบกลาง 
 ข) พัฒนาระบบทดสอบกลางบนเครื่องคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยกําหนดให1มีการจัดทํา

แบบทดสอบกลาง เพ่ือใช1ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายปฏิบัติการ โดยระบบทดสอบออนไลน0
สามารถสร1างแบบทดสอบ ในรูปแบบการวัดความรู1 ท่ีทําให1สะดวกรวดเร็วและแม4นยํามากข้ึนทดแทนข1อสอบ
แบบเดิมท่ีใช1กระดาษ ซ่ึงปWจจุบันระบบทดสอบออนไลน0อยู4ระหว4างการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการจัดทดสอบ
กลาง และจะเริ่มดําเนินการทดสอบกลางบนระบบคอมพิวเตอร0 ในปN 2558 ต4อไป 

6. การบริหารผลการปฏิบัติงานและการวางเกณฑ�การประเมินผลบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร0นี้
มีเปRาประสงค0เพ่ือมุ4งเน1นข้ันตอนการติดตามผลผลิตจากการทํางานมาเปรียบเทียบกับเปRาหมายท่ีกําหนดไว1ใน
ข1อตกลง และพิจารณาจากพฤติกรรมของผู1ถูกประเมิน โดยสร1างความรู1ความเข1าใจแก4ผู1บังคับบัญชาท่ีมี
บทบาทเป5นผู1ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 6.1 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 วัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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  6.1.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
� การระบุถึงเปRาหมายในการปฏิบัติงาน 
� การระบุถึงสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

  6.1.2 การติดตามงานและสอนงาน 
� การติดตามและสอนงานระหว4างปN 
� การประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปN 

  6.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
� สรุปผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีแสดงออกระหว4างปN 
� ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปRาหมายและเกณฑ0มาตรฐานท่ีกําหนดร4วมกัน 
� การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

  6.1.4 การเชื่อมโยงสู4การให1ผลตอบแทน 
� การเชื่อมโยงการจ4ายกับผลการปฏิบัติงานตามเปRาหมายท่ีตกลงร4วมกัน 
� ให1รางวัลแก4บุคลากรและสร1างแรงจูงใจแก4เพ่ือนร4วมงานในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้ ได1มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ของ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยระดับผู1นําของส4วนงานและหน4วยงาน ได1เรียนรู1
และเข1าใจในการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดของบุคลากรที่ชัดเจนและเป5นมาตรฐานเดียวกัน 
อันจะก4อให1เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดที่สามารถตอบสนองการบรรลุเปRาหมายและเปRาประสงค0ตามวิสัยทัศน0 พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร0ของมหาวิทยาลัยได1 โดยกลุ4มเปRาหมายของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป5นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agents) ในองค0กรจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถแบ4งออกเป5น 2 รุ4น ดังนี้ 

- รุ4นท่ี 1 สําหรับผู1บริหารสายปฏิบัติการ (ผู1อํานวยการสํานัก/ผู1อํานวยการฝcาย) 
- รุ4นท่ี 2 สําหรับผู1บริหารสายวิชาการ (รองคณบดี/รองผู1อํานวยการ/หัวหน1าภาค) 

 6.2 ปรับระดับผลการประเมินจาก 5 ระดับ เป5น 6 ระดับดังนี้ 
 

ตาราง 2.2 ตารางเปรียบเทียบระดับคะแนนการประเมินผลการประเมิน 
ตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว#าด�วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2557 

ระดับ คะแนนร�อยละ ระดับ คะแนนร�อยละ 

  ดีเยี่ยม 90.01-100.00 

ดีมาก 74.01-100.00 ดีมาก 74.01-90.00 

ดี 60.51-74.00 ดี 60.51-74.00 

ปานกลาง 47.01-60.50 ปานกลาง 47.01-60.50 

ต1องปรับปรุง 33.51-47.00 ต1องปรับปรุง 33.51-47.00 

ต่ํา 33.50 หรือต่ํากว4าน้ัน ต่ํา 33.50 หรือต่ํากว4าน้ัน 
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 6.3 ปรับแบบฟอร0มต4าง ๆ ท่ีใช1ในการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสืบ
เนื่องจากการกําหนดข1อบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว4าด1วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 อาทิเช4น 
 6.3.1 ปรับแบบฟอร0มแบบแสดงหน1าท่ีและความรับผิดชอบ (Job Description)และ
มาตรฐานประจําตําแหน4ง 
 6.3.2 ปรับแบบฟอร0มข1อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ดังนี้ 
 - จําแนกแบบฟอร0มข1อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ตามกลุ4มพนักงาน
มหาวิทยาลัยท้ังสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ได1แก4 กลุ4มสายปฏิบัติการ กลุ4มคณาจารย0ประจํา กลุ4มอาจารย0
สาธิต และกลุ4มนักวิจัย 
 - ปรับแบบฟอร0มของกลุ4มสายปฏิบัติการ ดังนี้ 1) จัดเรียงภาระงานท่ีได1รับ
มอบหมายตามข1อบังคับฯ พ.ศ. 2557 และ 2) เพ่ิมช4องว4างให1ผู1บังคับบัญชาได1ลงนาม 
 - ปรับแบบฟอร0มของกลุ4มสายวิชาการ (กลุ4มคณาจารย0ประจํา กลุ4มอาจารย0สาธิต 
และกลุ4มนักวิจัย) ดังนี้ 1) จัดเรียงภาระงานท่ีได1รับมอบหมายตามข1อบังคับฯ พ.ศ. 2557 2) เพ่ิมคอลัมน0ในช4อง
ปริมาณงานให1กรอกข1อมูลได1ละเอียดข้ึน ได1แก4 จํานวน หน4วยรับ และสัดส4วนการมีส4วนร4วมในงาน  และ  
3) เพ่ิมช4องว4างให1ผู1บังคับบัญชาได1ลงนาม 
 6.4 ปรับแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบั ติการและ 
สายวิชาการให1สอดคล1องกับข1อบังคับฯ พ.ศ. 2557 และระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว4าด1วยหลักเกณฑ0 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ซ่ึงจําแนกประเภทได1ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงประเภทแบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทของแบบประเมิน พนม.สายปฏิบัติการ 
พนม.สายวิชาการ 

กลุ#มคณาจารย�ประจํา กลุ#มนักวิจัย 

แบบ ท่ี  1  การประ เมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน � � � 

แบบท่ี 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปN � � � 

แบบท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ต4อสัญญาปฏิบัติงาน � � � 

 
 6.4.1 วางแผนการจัดทําระบบประเมินผ4านระบบคอมพิวเตอร0 และการปรับแบบประเมิน
ในส4วนท่ี 2 เรื่องการประเมินพฤติกรรมบุคลากร 30 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยทําการศึกษาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการแบบ Online 

ท้ังนี้ ในปNงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพ่ือวางเกณฑ0การประเมินผล
บุคลากรในประเด็นต4างๆ ดังนี้ 

 1. ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
อาทิ ผู1ประเมิน เครื่องมือ กระบวนการ สัดส4วนคะแนนผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม (70 : 30) 
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 2.ปรับปรุงกระบวนการให�สอดคล�องกับการนําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 
ออนไลน�มาใช� 

 3.ปรับปรุงข�อบังคับและระเบียบ “ว#าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน” 

 4.จัดทําเป(นตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ยุทธศาสตร�
ของผู�บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง มีระบบการประเมินท่ีชัดเจนและเป5นท่ียอมรับ ภายในปN 2558 และระดับ
ความพึงพอใจของแต4ละส4วนงานท่ีนําระบบการประเมินไปใช1 (วัดค4าปN 2558 เป5นต1นไป) 

7. การบริหารจัดการความก�าวหน�าในสายอาชีพ (Career Management) มหาวิทยาลัยมุ4ง
พัฒนาความเจริญก1าวหน1าในสายอาชีพและสร1างความต4อเนื่องในการปฏิบัติงานให1เกิดความคล4องตัว มีความ
เหมาะสมตรงกับลักษณะงานของแต4ละบุคคลมากข้ึน ในปNงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทางมหาวิทยาลัยได1จัด
โครงการเพ่ือวางแผนเส1นทางก1าวหน1าในสายอาชีพ โดยแยกการวิเคราะห0ออกเป5น 2 สายดังนี้ 

 7.1 สายวิชาการ ตามข1อบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว4าด1วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2557 ว4าด1วยการแบ4งกลุ4มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และการกําหนดตําแหน4งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพ่ือบริหารจัดการอาชีพให1เป5นมาตรฐานเดียวกัน 
 7.2 สายปฏิบัติการ ตามข1อบังคับจุฬาลงกรณ0วิทยาลัยว4าด1วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
ข1อ 44 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ4มปฏิบัติการและวิชาชีพ อาจได1รับแต4งต้ังให1ดํารงตําแหน4งใน
ระดับ ซ่ึงข1อมูลมีผลจากการศึกษาและการนําเสนอร4างเบื้องต1น ตามแผนภาพ (ภาพท่ี2.7) ดังต4อไปนี้  

 

 ภาพท่ี 2.7 ภาพรวม Career Path ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ4มปฏิบัติการและ
วิชาชีพมี 2 แนวทาง 
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Career Path กลุ#มบริหารจัดการ   
-  กําหนดตามโครงสร1างบริหารของส4วนงาน       

-  เงินค4าตอบแทนได1แก4 เงินเดือน และ เงินประจําตําแหน#ง 

Career Path กลุ#มปฏิบัติการและวิชาชีพ    
-  กําหนดตามกลุ4มปฏิบัติการและวิชาชีพ (โดยพิจารณาจากภาระงาน)  อาทิเช4น เจ1าหน1าท่ี

บริการวิทยาศาสตร0 บรรณารักษ0 เป5นต1น  

-  เงินค4าตอบแทน ได1แก4 เงินเดือน 

หลักการ Career Path ด�านกลุ#มปฏิบัติการและวิชาชีพ (เช่ียวชาญระดับต�น กลาง สูง) 

ตามท่ี ข1อบังคับจุฬาลงกรณ0วิทยาลัยว4าด1วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข1อ 44 พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ4มปฏิบัติการและวิชาชีพ อาจได1รับแต4งต้ังให1ดํารงตําแหน4งในระดับดังต4อไปนี้ได1  

(1)  เชี่ยวชาญระดับสูง  

(2)  เชี่ยวชาญระดับกลาง  

(3)  เชี่ยวชาญระดับต1น   

การแต4งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ4มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให1ดํารงตําแหน4งใน
ระดับต4างๆตามวรรคหนึ่ง ให1เป5นไปตามข1อบังคับมหาวิทยาลัยว4าด1วยการนั้น 

หลักเกณฑ� แนวปฏิบัติ และวิธีการกําหนดให�ดํารงตําแหน#งสูงข้ึน 

  7.2.1 เหตุผลความจําเป(น 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ4มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให1ดํารงตําแหน4งเชี่ยวชาญ

ระดับต1น กลาง สูง  ควรมีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ0ให1เหมาะสมสอดคล1องกับความจําเป5นตามลักษณะ
ของหน4วยงาน อาจพิจารณา 3 องค0ประกอบ ดังนี้  

-  ภารกิจหลักของหน4วยงาน 
-  ภาระงานและลักษณะงานของตําแหน4ง  
-  โครงสร1างกรอบอัตรากําลังของส4วนงาน หน1าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานของ

ตําแหน4ง 
7.2.2 จํานวน (Quota) 

7.2.2.1 กําหนดจํานวน(Quota) 
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ตารางท่ี 2.4 เปรียบเทียบข1อดีข1อเสียของการกําหนดจํานวน(Quota)   

ข�อดี ข�อเสีย 

- สามารถคาดการณ0จํานวนเชี่ยวชาญและ
ค4าใช1จ4ายท่ีจะเกิดข้ึน 

- พนักงานมีโอกาสท่ีจํากัดในการเข1าสู4ตําแหน4งท่ี
สูงข้ึน อาจไม4กระตือรือร1นในการทําผลงาน  

        
           

- 
- ไม4สามารถรักษาพนักงานท่ีมีขีดความสามารถ
สูงไว1ได1ถ1าตําแหน4งมีจํานวนจํากัด 

 
7.2.2.2 ไม#กําหนดจํานวน(No Quota) พิจารณาจากผลงาน 

ตารางท่ี 2.5 เปรียบเทียบข1อดีข1อเสียของการไม4กําหนดจํานวน(Quota) 

ข�อดี ข�อเสีย 

- พนักงานมีโอกาสมากข้ึนในการเข1าสู4ตําแหน4งท่ี
สูงข้ึน  

- ไม4สามารถคาดการณ0ค4าใช1จ4ายท่ีจะเกิดข้ึน   

- พนักงานไม4ต1องกังวลเรื่องความก1าวหน1าใน
เส1นทางอาชีพ 

- การคัดสรรอาจไม4รอบคอบ 

 

ทางสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� จะได�ทําการวิเคราะห�และนําเสนอแนวทางการบริหาร
โครงการนี้ เพ่ือการพิจารณาของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยต#อไป 

7.2.3 ระดับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน#ง เช่ียวชาญ ระดับต�น กลาง 
สูง อาจมีระดับ P ดังนี้  
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ตารางท่ี 2.6 ตารางเปรียบเทียบระดับของข1าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

ข�าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  

เช่ียวชาญพิเศษ  

เช่ียวชาญ  

ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญระดับกลาง P5 

 เช่ียวชาญระดับต�น P6 

 

ชํานาญการปฏิบัติการ 

P7C 

P7B 

P7A 

   

7.2.4 เงินค#าตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบกับในระบบราชการ  

ตารางท่ี 2.7 ตารางเปรียบเทียบเงินค4าตอบแทนของข1าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย   

 
  

 

 
 

     เชี่ยวชาญระดับสูง P4 
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ข�อเสนอ : พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีดํารงตําแหน#งเช่ียวชาญระดับต�น กลาง สูงจะไม#มีเงินประจําตําแหน#ง
เงินประจําตําแหน#งจะมีเฉพาะกลุ#มบริหารจัดการเท#านั้น 

7.2.5  การกําหนดคุณสมบัติระดับค#างานท่ีปฏิบัติ และผลงานเชิงประจักษ�  
7.2.5.1 คุณสมบัติ 

• คุณวุฒิ (ป.ตรี / ป.โท สาขาท่ีเก่ียวข1อง) 
• ประสบการณ0การทํางาน 

7.2.5.2 ระดับค#างานท่ีปฏิบัติ 
• ความเข1าใจในภารกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย  
• ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ0กับผู1อ่ืน 
• ขอบเขตของการใช1ความคิด 
• ความยากของงาน 
• อํานาจในการตัดสินใจ 
• ความรับผิดชอบต4องาน 

7.2.5.3 ผลงานเชิงประจักษ� 
 

ตัวอย#างเช#น 
ตารางท่ี 2.8 ตัวอย4างตารางเกณฑ0คุณสมบัติของตําแหน4งเจ1าหน1าท่ีบริการวิทยาศาสตร0และเจ1าหน1าท่ีบริการงานแพทย0 
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ตารางท่ี 2.9  ตัวอย4างตารางเกณฑ0คุณสมบัติของตําแหน4งเจ1าหน1าท่ีบริการวิทยาศาสตร0และเจ1าหน1าท่ีบริการงานแพทย0(ต4อ) 

 

  7.2.6  การประเมิน  
การประเมินการเข1าสู4ตําแหน4งต1องมีการนําเสนอผลงานหรือผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง

ต4อคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เพ่ือเสนอผลการประเมินต4อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
อนุมัติตําแหน4งโดยประกอบไปด1วยเหตุผลความจําเป5น จํานวนระดับ เงินค4าตอบแทน  การกําหนด
คุณสมบัติ ระดับค4างานท่ีปฏิบัติ และผลงานเชิงประจักษ0  

 นอกจากการศึกษาและนําร4างเบื้องต1นดังกล4าว ซ่ึงคณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวข1องของมหาวิทยาลัย
กําลังอยู4ในระหว4างการพิจารณาข1อมูลเพ่ือให1มีเกณฑ0การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหากมีรายละเอียดอ่ืน 
คณะทํางานจะนําเรื่องเข1าสู4องค0ประชุมเพ่ือการพิจารณาสืบเนื่องไป   
 อนึ่ง ในปNงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยจะวางระบบการบริหารจัดการอาชีพ (Career 
Management) ให1เป5นท่ีประจักษ0ชัดเจนข้ึน นโยบายเส1นทางความก1าวหน1า (Career Path) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ตลอดจน เส1นทางความก1าวหน1าสายบริหารระดับต4างๆ 
รวมท้ังการวางระบบ เพ่ือจัดกลุ4มงานให1รองรับต4อการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

8. การพัฒนาระบบสวัสดิการ 
 8.1 หอพักวิทยนิเวศน0 เป5นการดําเนินงานเก่ียวกับหอพักเพ่ือพัฒนาวิชาการ จัดสรรให1คณาจารย0 
และ นักวิจัย มาต้ังแต4 1 ตุลาคม 2536 เป5นต1นมา รวมระยะเวลา 20 ปN  ณ ปWจจุบันสภาพอาคารและห1องพัก  
รวมท้ังครุภัณฑ0และวัสดุอุปกรณ0ต4าง ๆ ภายในอาคารอยู4ในสภาพท่ีทรุดโทรม บางส4วนไม4สามารถซ4อมแซมได1 
คณะกรรมการบริหารหอพักบุคลากรมีความเห็นว4า สมควรดําเนินการปรับปรุงอาคารหอพักวิทยนิเวศน0ท้ัง
ระบบเพ่ือให1มีสภาพแวดล1อมท่ีดีและสร1างเสริมคุณภาพชีวิตผู1พักอาศัยให1ดียิ่งข้ึน  
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มหาวิทยาลัยมีกําหนดในการปรับปรุงอาคารหอพักวิทยนิเวศน0ประมาณ 12 เดือน ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ได1ผู1รับเหมาในการปรับปรุงและทําสัญญาการปรับปรุงต้ังแต4วันท่ี 17 มิถุนายน 2557 
 8.2 หอพักจุฬานิวาส เป5นการดําเนินงานเก่ียวกับหอพักเพ่ือให1บุคลากรของมหาวิทยาลัยได1มีท่ี
พักอาศัยในบริเวณมหาวิทยาลัยเพ่ือสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติหน1าท่ี รวมท้ังการดูแลทรัพย0สิน        
การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย หอพักจุฬานิวาสเดิม มีท้ังหมด 4 ตึก ตึกละ 5 ชั้น รวมห1องพัก
ท้ังหมด 192 ห1อง ซ่ึงแต4ละตึกใช1งานมาไม4ตํ่ากว4า 30 ปN สภาพอาคารและห1องพักรวมถึงสาธารณูปโภคต4าง ๆ 
ทรุดโทรมอย4างมาก บางส4วนซ4อมแซมไม4ได1 คณะกรรมการบริหารหอพักบุคลากรเห็นควรสร1างใหม4โดยทุบท้ัง 
4 ตึก และสร1างใหม4ข้ึนมาทดแทน 1 ตึก เป5นอาคารสูง 15 ชั้น จํานวน 192 ห1อง ซ่ึงตึกนี้สร1างเสร็จเม่ือปN พ.ศ. 
2555 และ ปWจจุบันได1เป�ดรับบุคลากรเข1าพักอาศัยเรียบร1อยแล1ว 
 9. นโยบาย แผนยุทธศาสตร� อ่ืนๆ 
  9.1 ระบบการออกใบแจ�งค#าตอบแทนอิเล็กทรอนิกส� (E-Pay Slip)  
   ปWจจุบันการออกใบแจ1งค4าตอบแทนประจําเดือนให1กับบุคลากรแต4ละบุคคล เจ1าหน1าท่ีฝcาย
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 จะเป5นผู1ดําเนินการประมวลผลโปรแกรมใบแจ1งค4าตอบแทน 
และจัดพิมพ0โดยใช1แบบฟอร0มพิมพ0ล4วงหน1า (Preprinted Form) เพ่ือดําเนินการจัดส4งให1กับบุคลากรก4อนสิ้น
เดือน 5 วันทําการของทุกๆ เดือน 
  เพ่ือให1เป5นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดปWญหาด1านระยะเวลาในการจัดพิมพ0รวมถึงปWญหา
ด1านมลภาวะทางเสียงและอากาศ โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีการติดต4อสื่อสารในปWจจุบันท่ีทันสมัยมากข้ึนมา
ประยุกต0ใช1งาน สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0จึงมีความจําเป5นต1องปรับปรุงแก1ไขระบบบริหารงานบุคคล 
(CUERP-HR) ให1สามารถออกใบแจ1งค4าตอบแทนประจําเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส0 และสามารถจัดส4งใบแจ1ง
ค4าตอบแทนประจําเดือนผ4านระบบอีเมล0ของบุคลากรได1 ซ่ึงกลุ4มบุคลากรท่ีจะต1องจัดส4งใบแจ1งค4าตอบแทนราย
เดือนในรูปแบบกระดาษตามเดิมประกอบด1วย บุคลากรดังนี้ 

• พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P9 
• ลูกจ1างประจําเงินงบประมาณและลูกจ1างประจําเงินนอกงบประมาณ ตําแหน4งเทียบเท4า

ระดับแรงงาน 
• ข1าราชการบํานาญท่ีปWจจุบันไม4ได1ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

 

 

ภาพท่ี 2.8 การเรียกดูใบแจ1งค4าตอบแทนบุคลากร e-pay slip 
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 9.2 โครงการ การวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย� เรื่อง 
สัญญาจ�าง สวัสดิการ และค#าตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 ปWจจุบัน ทุกองค0กรต1องเผชิญกับการแข4งขันและการเปลี่ยนแปลงอย4างรวดเร็วในด1าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการลงทุน องค0กรจึงจําเป5นต1องมุ4งเน1นในการสรรหา ดูแล และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให1สามารถรองรับต4อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ต้ังแต4หลักเกณฑ0 วิธีการ เง่ือนไขการ
สรรหาพนักงาน และแบบสัญญาจ1างของพนักงาน รวมไปถึงผลตอบแทนและของสวัสดิการพนักงานให1มีความ
เหมาะสม เพ่ือให1องค0กรสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไว1กับองค0กร อันจะส4งผลให1การ
ดําเนินการขององค0กรดําเนินไปได1อย4างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพซ่ึงเป5นเรื่องท่ีท1าทายและมีความสําคัญ
ต4อความสําเร็จขององค0กร โดยวัตถุประสงค0ของการดําเนินโครงการการวิจัยครั้งนี้ คือ 

• เ พ่ือสํารวจรูปแบบของสัญญาจ1างของกลุ4มหน4วยงานท่ีทําการศึกษา พร1อมท้ัง
เปรียบเทียบและวิเคราะห0กับสัญญาจ1างบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย  

• เพ่ือสํารวจการจัดสวัสดิการของกลุ4มหน4วยงานท่ีทําการศึกษา พร1อมเปรียบเทียบและ
วิเคราะห0กับการจัดสวัสดิการแก4บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการของ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย (หมายรวมถึง ค4าชดเชยต4างๆ เช4น กองทุนประกันสังคม 
ประกันชีวิต ฯลฯ) 

• เพ่ือสํารวจการจ4ายค4าตอบแทนแก4บุคลากรของกลุ4มหน4วยงานท่ีทําการศึกษา พร1อมท้ัง
เปรียบเทียบและวิเคราะห0กับการจ4ายค4าตอบแทนแก4บุคลากรท้ังสายปฏิบัติการและสาย
วิชาการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  

• เพ่ือนําไปสู4รูปแบบสัญญาจ1าง สวัสดิการ และค4าตอบแทนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

 9.3 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 ด1วยสํานักงานสภาคณาจารย0 มีบันทึกข1อความ ท่ี ศธ 0512.301/321 ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 

2557 ถึงประธานคณะกรรมการนโยบายบุคลากร เรื่อง ขอให1มีการพิจารณาเพ่ิมอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ
ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0ได1 ดําเนินการนําเสนอเพ่ือพิจารณาใน
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ,คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ,
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ,ท่ีประชุมคณบดี ,คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ,คณะกรรมการกิจการสภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เป5นลําดับ และ
คณะกรรมการชุดต4าง ๆ มีมติให1ทบทวนอย4างรอบคอบในการใช1งบประมาณท่ีจะต1องเพ่ิมข้ึนในระยะเวลา    
15 ปN และข1อมูลแสดงการเปรียบเทียบกับหน4วยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังให1พิจารณาทางเลือกต4างๆ ในการปรับเพ่ิม
อัตราเงินสะสมและเงินสมทบ  
 



[36] 

ผลงานประจํา ป�งบประมาณ 2557 
 
 
 
 งานยุทธศาสตร� 
 1. การพัฒนาค"านิยมหลัก (Core Values) และการสร1างวัฒนธรรมใหม"ของจุฬาฯ (ตาม
รายละเอียดปรากฏในบทท่ี 2 กําหนดค�านิยมหลักของมหาวิทยาลัย) 
 2. การนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช1ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  
(ตามรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 2 การกําหนดสมรรถนะตามหน'าท่ีและสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร) 
 3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ตามรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 2 
วางเกณฑ-การประเมินผลบุคลากร) 
 4. การประเมินค"างาน (ตามรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 2 การประเมินค�างานและการวิเคราะห-
กรอบอัตรากําลังบุคลากร) 
 5. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย (ตามรายละเอียดปรากฏในบท
ท่ี 2 การประเมินค�างานและการวิเคราะห-กรอบอัตรากําลังบุคลากร) 
 6. การพัฒนาแบบทดสอบกลางและระบบการทดสอบแบบออนไลน�เพ่ือสรรหาบุคลากร 
(ตามรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 2 ปรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข'ามาทํางานในมหาวิทยาลัย) 
 7. การบริหารจัดการความก1าวหน1าในสายอาชีพ (Career Management)(ตามรายละเอียด
ปรากฏในบทท่ี 2 การบริหารอาชีพ) 
 
 งานด1านการวางแผนและการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลัง 
 มหาวิทยาลัยได'วางหลักเกณฑ-เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัย
ท้ังสายวิชาการและปฏิบัติการ รวมถึงการกําหนดตําแหน�งต�าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให'เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือประโยชน-สูงสุด อีกท้ังสอดคล'องกับโครงสร'างของทางมหาวิทยาลัย โดยแบ�งรายละเอียดของ
การดําเนินงานได' ดังนี้ 
 1. การปรับกรอบอัตรากําลัง เป;นส�วนหนึ่งของภาระงานหลักของฝ=ายพัฒนาระบบงานบุคคล 
ทางฝ=ายฯจะรับเรื่องและข'อมูลจากทางส�วนงาน/หน�วยงาน เพ่ือดําเนินการวิเคราะห-จากเหตุผลและความ
จําเป;นว�าเหมาะสมหรือไม�อย�างไรในเบื้องต'น จากนั้น จึงนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และหรือคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต�อไป โดยขออธิบายตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การปรับกรอบอัตรากําลัง คือ ทางส�วนงาน/หน�วยงาน นํากรอบอัตราว"างเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือดําเนินการขอปรับเปลี่ยนอัตราว�าง ในกรณีดังต�อไปนี้ 

- กรณีขอปรับระดับ P แต�คงชื่อตําแหน�งเดิม จํานวน 46 อัตรา เช�น เดิมเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน 
(พัสดุ) P8 เป;น เจ'าหน'าท่ีสํานักงาน (พัสดุ) P7  

- กรณีขอปรับระดับ P พร'อมกําหนดตําแหน�งและระดับ P ใหม�จํานวน 56 อัตรา เช�น     
เดิมเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน (ธุรการ) P8 เป;นเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน (บุคคล) P7  

- กรณีขอเปลี่ยนภาระงาน จํานวน 63 อัตรา เช�น เดิมเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) 
P7 เป;นเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน (บัญชี) P7  

ผลงานฝNายพัฒนาระบบงานบุคคล 

บทที่ 3 
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- กรณีขอปรับวุฒิการศึกษา จํานวน 52 อัตรา เช�น เดิมเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน(บุคคล) P7    
(วุฒิปริญญาตรี) เป;นเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน (บุคคล) P7 (วุฒปิริญญาโท) 

1.2 การขอปรับเปล่ียนตําแหน"งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได'เริ่มให'มีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน�งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ เพ่ือให'สอดคล'องกับภาระงานท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยได'ปฏิบัติงานจริง โดยเปPนการปรับภาระงานให1สอดคล1องกับตําแหน"งงานท่ีปฏิบัติ โดยใช1อัตรา
เลขท่ีเดิมท่ีมีบุคลากรครองอยู" เพ่ือให'การบริหารจัดการอัตรากําลังมีความคล�องตัวมากยิ่งข้ึน จํานวน
ประมาณ 85 ราย  

- กรณีตัวอย"าง การปรับเปลี่ยนภาระงาน เดิม : ตําแหน�งเจ'าหน'าท่ีบริการการศึกษา              
(วิชาการศึกษา) P7  ใหม� : ตําแหน�งเจ'าหน'าท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7  

1.3 การขอปรับเปล่ียนระดับให1สูงข้ึน พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สามารถ
ปรับเปลี่ยนระดับให'สูงข้ึนจากระดับ P7 เข'าสู�ระดับ P6 และ ปรับเปลี่ยนระดับให'สูงข้ึนจากระดับ P8 เข'าสู�
ระดับ P7 จากผู'ปฏิบัติงานภายในส�วนงาน/หน�วยงานโดยใช1อัตราเลขท่ีเดิมท่ีครองอยู" และจัดให1อยู"ในกลุ"ม
บริหารจัดการ 

- การปรับเปลี่ยนระดับให'สูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติงาน จากระดับ P7 เข'า
สู�ระดับ P6 จากผู'ปฏิบัติงานภายในส�วนงาน/หน�วยงาน จํานวน 33 ราย 

- การปรับเปลี่ยนระดับให'สูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติงาน จากระดับ P8 เข'า
สู�ระดับ P7 จากผู'ปฏิบัติงานภายในส�วนงาน/หน�วยงาน จํานวน 9 ราย 
 2. การขอกรอบอัตรากําลังใหม" คือ กรณีของส�วนงาน/หน�วยงาน ท่ีจัดต้ังข้ึนใหม�ตามข'อบังคับ
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วยการบริหารงานบุคคล หรือกรณีกรอบอัตราว�างของส�วนงาน/หน�วยงาน นั้น  
เดิมผู'ปฏิบัติงานในตําแหน�งของอัตราดังกล�าวเป;นลูกจ'างประจําเงินงบประมาณแผ�นดิน ต'องพ'นสภาพด'วยกรณี
ใด ๆ ก็ตาม อัตรานั้นก็จะถูกยุบ หากส�วนงาน/หน�วยงานยังยืนยันถึงเหตุผลความจําเป;นท่ีต'องการผู'ปฏิบัติงาน
ในตําแหน�งดังกล�าว ก็จะจัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันถึงเหตุผลความจําเป;นพร'อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
ส�งมายังฝ=ายพัฒนาระบบงานบุคคล เพ่ือนําเสนอต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และนําเสนอต�อ
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย พิจารณาต�อไป ท้ังนี้ ในปNงบประมาณ 2557 
ได'รับอนุมัติ ดังนี้ 

- สํานักบริหารกิจการนิสิต สังกัดหน�วยส�งเสริมสุขภาวะ   จํานวน 3 อัตรา 
- สํานักบริหารกิจการนิสิต สังกัดหน�วยหอพักนิสิต    จํานวน 9 อัตรา 
- ศูนย-ไพรเมทแห�งชาติ       จํานวน 8 อัตรา 

3. การคงกรอบเกษียณ ประจําป� 2557มหาวิทยาลัยได'วางแนวทางดําเนินงาน ไว'ดังต�อไปนี้ คือ 
2.1 กรณีของสายวิชาการส�วนงานต'องเสนอเรื่องขออนุมัติคงกรอบอัตราเกษียณ ปN 2557 

พร'อมท้ังแสดงเหตุผลความจําเป;น ภาระงาน และโครงสร'างอัตรากําลังของส�วนงาน เสนอต�อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเป;นรายอัตรา ก�อนท่ีจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกมีจํานวน 82 ราย 

2.2 กรณีของสายปฏิบัติการ 
 2.2.1 กลุ�มบริหารจัดการและกลุ�มวิชาชีพส�วนงานต'องเสนอเรื่องขออนุมัติคงกรอบอัตรา
เกษียณ ปN 2557 พร'อมท้ังแสดงเหตุผลความจําเป;น ภาระงาน และโครงสร'างอัตรากําลังของส�วนงาน เสนอต�อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเป;นรายอัตรา ก�อนท่ีจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกจํานวน      
54 ราย  
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 2.2.2กลุ�มบริการ (P9) เนื่องด'วยนโยบายของมหาวิทยาลัยต'องการให'จ'างเหมาบริการ 
(Outsource) ทดแทนตําแหน�งกลุ�มบริการท่ีพ'นสภาพ อาทิเช�น ลาออก เกษียณและอ่ืนๆ โดยขอให'ส�วนงาน
ตรวจสอบและให'ใช'อัตราว�างพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ หมวดเงินรายได' กลุ�มบริการ/P9 ท่ีส�วนงาน
มีอยู� กรณีไม�มีอัตราว�าง P9 และส�วนงานมีความจําเป;นเร�งด�วน ส�วนงานสามารถเสนอเรื่องขอจ'างเป;น 
“พนักงานวิสามัญ” โดยใช'เงินรายได'ของส�วนงาน และขอให'เสนอมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป;นราย
อัตราก�อนท่ีจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกจํานวน 48 ราย 

 4. จัดทํารายงานอัตรากําลังตามแผน ป� 2550-2554ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบันและ
หน"วยงานไม"มีการเรียนการสอน (ทุก 3 เดือน) 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัย ดําเนินการวางแผนกําลังคนด'านวิชาการของจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
ปNงบประมาณ 2550-2554 และได'กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการของ
หน�วยงาน 19 คณะ และ 2 วิทยาลัย ไว'แล'วนั้น 

 เนื่องด'วย การวางแผนกรอบอัตรากําลัง ในปNงบประมาณ 2555-2559 ยังอยู�ระหว�างการ
ดําเนินการ จึงกําหนดให'ส�วนงานท่ีจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังปNงบประมาณ 2550-2554 ให'คงกรอบ
อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการตามเดิมไปก�อน ส�วนหน�วยงานท่ีไม�ได'จัดทําแผนกรอบ
อัตรากําลังปNงบประมาณ 2550-2554 ให'คงกรอบอัตราตามเดิมท่ีมีไปก�อน จนกว�าการวิเคราะห-กรอบ
อัตรากําลังปNงบประมาณ 2555-2559จะแล'วเสร็จ 

 ฝ=ายพัฒนาระบบงานบุคคล จึงดําเนินการจัดทํารายงานอัตรากําลังตามแผน ปN2550-2554 ของ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบันและหน�วยงานไม�มีการเรียนการสอน เนื่องจากระบบ CU-HR ยังไม�สามารถรายงาน
ดังกล�าวออกจากระบบ CU-HR ได'  

  
งานอ่ืนตามท่ีได1รับมอบหมาย 

 1. งานเลขานุการกิจคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ทําหน'าท่ีพิจารณา กลั่นกรองงานต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีต'องเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดหลักเกณฑ-
และวิธีการดําเนินการอย�างหนึ่งอย�างใด อันจําเป;นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรตาม
ข'อบังคับการบริหารงานบุคคล 

- คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ประชุม 15 - 18 ครั้ง/ปN 
 2. การปรับ/เพ่ิมมาตรฐานประจําตําแหน"ง ฝ=ายพัฒนาระบบงานบุคคล ได'ดําเนินการปรับหรือ

เพ่ิมตําแหน�งเพ่ือจัดทําเป;นประกาศมาตรฐานประจําตําแหน�งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
กลุ�มปฏิบัติการและวิชาชีพ ในปNงบประมาณ 2557 โดยมีตําแหน�ง ดังนี้ 

  - ปรับปรุงมาตรฐานประจําตําแหน�ง จํานวน 101 ตําแหน�ง 
  - จัดทํามาตรฐานประจําตําแหน�งเพ่ิมเติม จํานวน 72 ตําแหน�ง 
 3. การนําเสนอแบบประเมินตนเอง เ ก่ียวกับการปฏิบั ติตามหน'า ท่ีและบทบาทของ

คณะกรรมการนโยบายบุคลากรสภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
 ตามท่ีสภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยได'มีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ทํางานของคณะกรรมการนโยบายทุกชุดท่ีสภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยแต�ง ต้ังโดยให'มีการจัดทํา 
“การประเมินตนเอง”เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปN (ปNบัญชี2556 ระหว�าง  
1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)และส�งผลการประเมินผ�านคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
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รายงานต�อสภามหาวิทยาลัยต�อไป การประเมินตนเองในครั้งนี้ จึงรวมถึงคณะกรรมการนโยบายบุคลากรสภา
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ด'วยนั้น 

 ฝ=ายพัฒนาระบบงานบุคคล เป;นผู'ดําเนินการนําเสนอร�างแบบประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามหน'าท่ีและบทบาทของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรสภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรสภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย และดําเนินการประสานงานกับตัวแทน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการนําเสนอ แบบประเมินตนเอง ท่ีผ�านมติของท่ีประชุม 
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  
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กลุ"มภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัย 
  งานประจํา 
 1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 1.1 การรับสมัครงานออนไลน� 
  ผลงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ผู'สมัครงาน โดยไม�ต'องมายื่นใบสมัครด'วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยจึงได'มีระบบการรับสมัครงานออนไลน- ซ่ึงผู'สมัครงานสามารถกรอกใบสมัครผ�านเว็บไซต-สํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย- www.hrm.chula.ac.th/th/recruitmentonline.html (ภาพท่ี 3.1) ทดแทนการ
กรอกใบสมัครลงในกระดาษ (ยกเว'นกลุ�มบริการ ตําแหน�งเจ'าหน'าท่ีบริการท่ัวไป ระดับ P9) โดยศูนย-การ
จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร�วมกับฝ=ายบริหารงานบุคคลเป;นผู'รับผิดชอบ (Admin.) ดูแลระบบดังกล�าว 
ตลอดจนกํากับดูแลการประกาศรายชื่อต�าง ๆ 

 
ภาพท่ี 3.1 ก า ร รั บ ส มั ค ร ง า น อ อ น ไ ล น- ผ� า น เ ว็ บ ไ ซ ต- สํ า นั ก บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย-

www.hrm.chula.ac.th/th/recruitmentonline.html 
 

 
 
 
 
 
 

ผลงานฝNายบริหารงานบุคคล 
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 1.2 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน"งผู1อํานวยการ 
 1.2.1  ตําแหน"งผู1อํานวยการสํานักบริหาร ผู1อํานวยการฝNาย/ศูนย� จากผู1ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ- 2557 มีมติอนุมัติในหลักการ การดําเนินการสรรหาผู'ปฏิบัติหน'าท่ีตําแหน�ง
ผู'อํานวยการฝ=ายบริหาร ผู'อํานวยการฝ=ายวิชาการ และผู'อํานวยการอ่ืนท่ีเทียบเท�าภายในส�วนงาน/หน�วยงาน
ต�างๆ จากผู'ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยก�อนดําเนินการสรรหาจากบุคคลท่ัวไป 

ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคล ได'เสนอหลักเกณฑ-การสรรหาและคัดเลือก
ตําแหน�งดังกล�าวและได'รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2557ต�อมาฝ=ายบริหารงานบุคคลได'ดําเนินการเผยแพร�ประกาศรับสมัครผู'อํานวยการ
สํานักบริหาร ผู'อํานวยการฝ=าย/ศูนย-ในตําแหน�งต�างๆ ปรากฏว�า มีผู'แสดงความประสงค-เข'ารับการคัดเลือก
จํานวน 16 รายและมีผู'สอบผ�านและประสงค-เข'ารับตําแหน�ง จํานวน 7 ราย 
 1.2.2  ตําแหน"งผู1อํานวยการสํานักบริหาร ผู1อํานวยการฝNาย/ศูนย� จากบุคคลท่ัวไป 
 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคล ได'ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หน'าท่ีผู'อํานวยการสํานักบริหาร ผู'อํานวยการฝ=าย/ศูนย-ในตําแหน�งต�างๆ ระดับ P4-P6 โดยดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกจากบุคคลท่ัวไป 
 1.2.3  ตําแหน"งผู1อํานวยการสํานักงานการทะเบียน 
 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคล ได'รับมอบหมายให'เป;นผู'รับผิดชอบการสรรหา
ผู'อํานวยการสํานักงานการทะเบียนตามข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยคุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  
วาระการดํารงตําแหน�ง  และการพ'นจากตําแหน�งผู'อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานการ
ทะเบียน  และสํานักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2556 
   ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคล ได'จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู'อํานวยการสํานักงานการทะเบียนเพ่ือกําหนดคุณสมบัติท่ัวไป  คุณสมบัติเฉพาะท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน�ง
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยจัดทําเป;นประกาศคณะกรรมการสรรหาผู'อํานวยการสํานักงานการทะเบียน  
จัด ทําบันทึกข'อความและแบบเสนอชื่ อ  ส� งประกาศหลัก เกณฑ-และแบบเสนอข'อมูลสรรหาให' 
ส�วนงานและบุคคลรวมจํานวน 107 ชุดจัดประชุมเปkดซองสรรหา  จัดประชุมเสนอวิสัยทัศน-  และเสนอชื่อ 
ผู'สมควรดํารงตําแหน�งผู'อํานวยการสํานักงานการทะเบียนต�อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต�งต้ังผู'อํานวยการ
สํานักงานการทะเบียนต�อไป 
 1.3 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ"มบริการ 
 ผลงาน เนื่องจาก การบรรจุจ'างพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ�มบริการตําแหน�ง
เจ'าหน'าท่ีบริการท่ัวไป ระดับ P9 จะต'องเป;นผู'สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น เพ่ือให'กระบวนการ
สรรหาเป;นไปตามความรู'ความสามารถของผู'สมัครจึงกําหนดให'ผู'สมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในกระดาษ 
โดยไม�ต'องกรอกใบสมัครผ�านเว็บไซต-เหมือนตําแหน�งอ่ืน ๆ 
  ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงต'องดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ�มบริการ โดยกําหนดให'ผู'สมัครงานต'องมายื่นใบสมัครด'วยตนเอง 
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 1.4 การทดสอบกลาง (e-Exam) 
 ผลงาน มหาวิทยาลัยกําหนดให'ส�วนงาน/หน�วยงานต�างๆ จัดส�งผู'สมัครงานสายปฏิบัติการ 
ตําแหน�งงานระดับ P8-P7ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติเป;นไปตามประกาศรับสมัคร  เข'ารับการทดสอบกลาง 
(e-Exam) จํานวน 4 รายวิชา ได'แก� 

- ประเมินทัศนคติ (Attitude test) : เกณฑ-การผ�าน ระดับปานกลางข้ึนไป 
- ประเมินความถนัด (Aptitude test) : เกณฑ-การผ�าน ระดับปานกลางข้ึนไป 
- ประเมินความรู'ภาษาไทย  : ยังไม�กําหนดเกณฑ-ผ�าน 
- ประเมินความรู'คอมพิวเตอร-  : ยังไม�กําหนดเกณฑ-ผ�าน 

  ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคล จัดทําประกาศรายชื่อผู' มีสิทธิ์ทดสอบกลาง 
เป;นผู'ดําเนินการจัดทดสอบกลางทุกวันอังคารท่ี 2 และ 4 ของเดือน ณ ห'องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร- 
ศูนย-การเรียนรู'ด'วยตนเอง ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบในแต�ละครั้ง จํานวน 2 ท�าน 
ซ่ึงเป;นผู'ปฏิบัติงานในกลุ�มภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการทดสอบกลางในแต�ละครั้งจะต'องจัดทําสรุป
และส�งผลคะแนนการทดสอบให'ส�วนงาน/หน�วยงานต'นสังกัด ภายใน 1 สัปดาห-หลังจากวันทดสอบและจัดทํา
สรุปและส�งผลการทดสอบให'ผู'เข'ารับการทดสอบกลาง จัดส�งทางไปรษณีย-ภายใน 1 สัปดาห-หลังจากวัน
ทดสอบเช�นเดียวกัน 
 1.5 การประชาสัมพันธ�การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน เพ่ือให'การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน�งนั้น ๆ ได'บุคคลท่ีมีความรู'
ความสามารถ และได'คนดี  คนเก� งตอบสนองต�อความต'องการของส�วนงาน/หน�วยงาน ดังนั้ น 
การประชาสัมพันธ-การรับสมัครงานจึงจําเป;นต'องมีการเผยแพร�ให'บุคคลต�าง ๆ รับทราบอย�างแพร�หลาย 
ซ่ึงฝ=ายบริหารงานบุคคลได'ประชาสัมพันธ-ไปยังส�วนงาน/หน�วยงานภายในจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยชั้นนําอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.2  การประชาสัมพันธ-การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 1.6 การแต"งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
แต�งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 กําหนดให'การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแต�ละคราว
จะต'องแต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 
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  ดังนั้น การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
แต�ละคราว ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงต'องจัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอต�อรองอธิการบดีลงนามในคําสั่งดังกล�าว 
 1.7 การขอความอนุเคราะห�ออกข1อสอบและตรวจข1อสอบ 
 ผลงาน การคัดเลือกในตําแหน�งต�าง ๆ ผู'สมัครจะต'องดําเนินการประเมินความรู'
ความสามารถตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกจะเป;นผู'กําหนดให'บุคคลท่ีมี
ความรู'ความสามารถเป;นผู'ออกข'อสอบในตําแหน�งนั้น ๆ ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงมีหน'าท่ีประสานงาน
และจัดทําบันทึกข'อความขอความอนุเคราะห-ไปยังบุคคลนั้น ๆ ให'ออกข'อสอบและตรวจข'อสอบ 
 1.8 การจัดทําหนังสือส"งตัว/หนังสือตรวจสอบประวัติ/หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 ผลงาน เม่ือมีผู'ผ�านการคัดเลือกในการสรรหาและคัดเลือกแต�ละคราว และมารายงานตัว 
ฝ=ายบริหารงานบุคคลมีหน'าท่ีจัดทําหนังสือส�งตัวบุคคลนั้น ๆ ไปยังส�วนงาน/หน�วยงานต'นสังกัด นอกจากนี้ยังมี
หน'าท่ีจัดทําหนังสือตรวจสอบประวัติไปยังสถานีตํารวจ และตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังสถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
 
 2. งานบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2.1 การว"าจ1างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีทดลองปฏิบัติงาน) กรณีจ1างข้ันต่ํา
และกรณีจ1างข้ันสูง 
 ผลงาน เม่ือผู'ผ�านการคัดเลือกมารายงานตัวท่ีส�วนงาน/หน�วยงานต'นสังกัด และเม่ือตกลง
อัตราค�าจ'างและวันเริ่มปฏิบัติงานกันเป;นท่ีเรียบร'อยแล'ว  ส�วนงาน/หน�วยงานนั้น ๆ จะเสนอเรื่องขอว�าจ'าง
และบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พร'อมส�งเอกสารต�างๆ มายังฝ=ายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย- เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งว�าจ'างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน และบันทึกข'อมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต�อไป 
  หากเป;นกรณีอัตราค�าจ'างข้ันตํ่า ส�วนงานสามารถจัดทําสัญญาทดลองปฏิบัติงาน 
(พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได'เคยมีมติเห็นชอบในหลักการ 
กรณีการจ'างข้ันตํ่า ให'อนุมัติเป;นการล�วงหน'าในการว�าจ'างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือไม�ให'ความ
ล�าช'าในการบรรจุจ'างและขอให'รายงานต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึง
ดําเนินการว�าจ'างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
  หากเป;นกรณีอัตราค�าจ'างข้ันสูง (อัตราเงินเดือนสูงกว�าอัตราเงินเดือนข้ันตํ่า) นั้น 
ฝ=ายบริหารงานบุคคลจะต'องนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติการว�าจ'างและบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยแจ'งผลการพิจารณาให'ส�วนงาน/หน�วยงานทราบ เพ่ือแจ'งให'ผู'ผ�านการคัดเลือกพิจารณา
ต�อไป ในกรณีท่ีผู'ผ�านการคัดเลือกและส�วนงาน/หน�วยงานเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แล'ว ส�วนงาน/หน�วยงานจึงจะดําเนินการจัดทําสัญญาทดลองปฏิบัติงาน (พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
และเสนอเรื่องขอว�าจ'างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยและเอกสารต�างๆ มายังฝ=ายบริหารงานบุคคล สํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย- เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งว�าจ'างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน 
และบันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต�อไป 
 2.2 การบรรจุและแต"งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีผ"านการทดลองปฏิบัติงาน) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผ�านการทดลองปฏิบัติงานแล'ว ส�วนงาน/หน�วยงาน
จัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องบรรจุและแต�งต้ังพนักงาน
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มหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนใหม� (วงเงินไม�เกิน 4%) พร'อมส�งเอกสารต�าง ๆ มายังฝ=ายบริหารงานบุคคล 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย- เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งบรรจุและแต�งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การทําสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให'ทําสัญญา
ปฏิบัติงานตามข'อ 31 ข'อ 32 และข'อ 33 แห�งข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2557 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให'ทําสัญญาปฏิบัติงานตามข'อ 45 แห�งข'อบังคับ
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล จะต'องดําเนินการอนุมัติผลการปรับข้ึนเงินเดือนเม่ือครบ
ทดลองปฏิบัติงานตามท่ีส�วนงาน/หน�วยงานบันทึกร'อยละในระบบ CU-HR  ท้ังนี้ เพ่ือให'เงินเดือนดังกล�าว
สามารถใช'ได'และต'องตรวจสอบเง่ือนไขการเข'ารับการปฐมนิเทศอาจารย-ใหม�/บุคลากรใหม�ด'วย 
 2.3 การต"อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาฉบับถัดไป) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาสัญญาปฏิบัติงาน และ
ส�วนงาน/หน�วยงานได'ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้นแล'ว 
ส�วนงาน/หน�วยงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องการต�อสัญญา
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พร'อมส�งเอกสารต�าง ๆ มายังฝ=ายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย- เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งต�อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การต�อสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให'ทําสัญญา
ปฏิบัติงานตามข'อ 31ข'อ 32 และข'อ 33แห�งข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2557  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให'ทําสัญญาปฏิบัติงานตามข'อ 45 แห�งข'อบังคับ
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
 2.4 การเปล่ียนสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
 ผลงาน ตามข'อ 27 แห�งข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2557 กําหนดไว'ว�า “นอกจากคุณสมบัติตามข'อ 14 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ�มคณาจารย-
ประจํา และกลุ�มนักวิจัยต'องจบการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
  ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ�มคณาจารย-ประจํา ท่ีไม�อาจ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได'ด'วยเหตุผลและความจําเป;นเฉพาะให'คณะกรรมการนโยบายพิจารณาวินิจฉัยเป;น
กรณีๆไป” 
  ซ่ึงส�วนงานต�าง ๆ ได'เสนอขอยกเว'นคุณสมบัติรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการท่ีจบการศึกษาตํ่ากว�าระดับปริญญาเอก ต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยได'ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายบุคลากรฯ ได'ให'ไว' 
  ต�อมาเม่ือส�วนงานส�งเสริมให'พนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้นสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท/เอกเรียบร'อยแล'ว ส�วนงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้นใหม�ตามอัตรา
เงินเดือนคุณวุฒิใหม�ท่ีได'รับ และเพ่ือเป;นการมอบหมายภาระงานในระดับปริญญาโท/เอกต�อไป 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงต'องจัดทําคําสั่งบรรจุและแต�งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ปรับวุฒิ) และปรับอัตราเงินเดือนใหม�ตามคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา และบันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ระบบ CU-HR ต�อไป 
 2.5 การขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ลาศึกษา ฝaกอบรม 
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 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลาศึกษา ฝqกอบรมเพ่ือมิให'พนักงาน
มหาวิทยาลัยได'รับผลกระทบจากการเข'าสู�ตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนในข'อ 31 และข'อ 32 แห�งข'อบังคับ
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 ดังนั้น ส�วนงานจะต'องขยายสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงาน (พม.28-1) /สัญญาปฏิบัติงาน (พม.29-1) ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้นตามระยะเวลาท่ีลาศึกษา 
ฝqกอบรม 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงต'องจัดทําคําสั่งขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงาน/สัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามระยะเวลาท่ีลาศึกษา ฝqกอบรม 
 2.6 การเข1าสู"ตําแหน"งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 ผลงาน ตามข'อ 31 ข'อ 32 และข'อ 33 แห�งข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 ได'กําหนดการเข'าสู�ตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
  ดังนั้น กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต�งต้ังให'พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนแล'ว ฝ=ายบริหารงานบุคคล ต'องเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานของผู'นั้นใน
ตําแหน�งใหม� ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ และให'ปรับเงินเดือนเข'าสู�
อัตราข้ันตํ่า เว'นแต�ในกรณีท่ีผู'นั้นมีอัตราเงินเดือนสูงกว�าอัตราข้ันตํ่า ให'ได'รับเงินเดือนในอัตราเดิม และให'
ได'รับเงินค�าตําแหน�งทางวิชาการต้ังแต�วันท่ีผู'นั้นดํารงตําแหน�งทางวิชาการนั้น ๆ ซ่ึงเป;นไปตามระเบียบ
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วย หลักเกณฑ-และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและ 
ค�าตําแหน�งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได'รับแต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 
2553 
 2.7 การต"อสัญญาปฏิบัติงานของผู1ดํารงตําแหน"งศาสตราจารย�ท่ีจะเกษียณอายุ 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีดํารงตําแหน�งศาสตราจารย-และจะ
เกษียณอายุในปNบัญชีนั้น มีสิทธิได'รับการต�อสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาไม�เกิน 5 ปN แต�ต'องไม�เกินวันสุดท'าย
ของปNบัญชีท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบห'าปNบริบูรณ- ท้ังนี้ การต�อสัญญาปฏิบัติงานให'เป;นไปตามความต'องการ
และประโยชน-ของมหาวิทยาลัย มิใช�สิทธิของผู'ต�อสัญญาปฏิบัติงาน 
  เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติให'ต�อสัญญาปฏิบัติงานของศาสตราจารย-
ท่ีจะเกษียณอายุตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการต�อสัญญาปฏิบัติงานของผู'
ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย-ท่ีจะเกษียณอายุ พ.ศ. 2551 แล'ว ส�วนงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงาน (พม.29) กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้น และฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงจะดําเนินการจัดทําคําสั่งต�อสัญญาปฏิบัติงานของผู'
ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย-ท่ีจะเกษียณอายุตามระเบียบดังกล�าวและบันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ระบบ CU-HR ต�อไป 
 2.8 การจ1างบุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบป�บริบูรณ�ปฏิบัติงานเปPนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ในกรณีท่ีส�วนงานมีความจําเป;นต'องให'บุคคลใดท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-
ปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน-ของส�วนงานและมหาวิทยาลัยให'ส�วนงานเสนอคําขอต�อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
  ตามข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
และมีผลใช'บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน 2557 นั้น ตามข'อ 24 ระบุว�า “ในกรณีท่ีจําเป;นอย�างยิ่งและเพ่ือ
ประโยชน-ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารอาจให'บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปNข้ึนไปปฏิบัติงานเป;น
พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไม�นับเป;นกรอบอัตรากําลังประจําได'ตามความจําเป;น โดยให'ทําสัญญาปฏิบัติงานเป;น
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รายปN และต'องมีการตรวจสุขภาพร�างกายและจิตใจเพ่ือแสดงว�าบุคคลดังกล�าวสามารถปฏิบัติหน'าท่ีได'อย�าง
เต็มท่ี รวมท้ังต'องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน�งนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ-และ
วิธีการท่ีกําหนดไว'ในระเบียบมหาวิทยาลัย” 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 28 
เมษายน 2557 มีมติกําหนดแนวปฏิบัติในการว�าจ'างบุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-ปฏิบัติงานเป;นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สรุปได'ดังนี้ 

1. กรณี การเสนอขอว�าจ'างใหม� 
การกําหนดกรอบอัตรากําลังสําหรับการว�าจ'างและบรรจุบุคคลท่ีมีอายุเกินหก

สิบปNข้ึนไปปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการว�าจ'างซ่ึงไม�นับเป;นกรอบอัตรากําลังประจํา ได'ตาม
ความจําเป;นนั้น  เนื่องจากเป;นการกําหนดกรอบอัตราใหม� จึงให'เบิกจ�ายจากเงินรายได'ของส�วนงาน และไม�
นํามานับเป;นกรอบอัตราประจํา 

2. กรณี การว�าจ'างบุคคลอายุเกิน 60 ปNบริบูรณ- และอยู�ในสัญญาปฏิบัติงานฉบับ
ปrจจุบัน 

เนื่องจาก ในปrจจุบันส�วนงานและหน�วยงานต�างๆ ได'มีการว�าจ'างบุคคลตาม
ระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการให'บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-ปฏิบัติงาน
เป;นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ไว'แล'ว โดยนํากรอบอัตราหมวดเงินอุดหนุนมาใช'บรรจุซ่ึงนับรวม เป;น
กรอบอัตราประจํา ซ่ึงจะสามารถจ'างได'ไม�เกินงบประมาณท่ีได'รับคืนจากสํานักงบประมาณ และไม�สามารถนํา
กรอบอัตราไปบรรจุอาจารย-ใหม�ได'  ท้ังนี้ หากเปลี่ยนแปลงกรอบอัตราใหม�และให'เบิกจ�ายจากเงินรายได' ส�วน
งานจะกระทบต�อการเบิกจ�ายงบประมาณในปNบัญชี 2557 -2558 

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติให'พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได'รับการว�าจ'างและ
บรรจุในกรอบอัตราหมวดเงินอุดหนุนให'ปฏิบัติงานต�อไป จนครบระยะเวลาของสัญญาจ'างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู'นั้นสิ้นสุดลง  และหากส�วนงานประสงค-จะว�าจ'างใหม� ให'ดําเนินการตามข'อ 1 (ใช'เงินรายได'ส�วน
งาน/ไม�นับเป;นกรอบอัตราประจํา) 
  ในการนี้ เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติให'บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปN
บริบูรณ-ปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และ
วิธีการให'บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-ปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 แล'ว ส�วนงาน
จัดทําสัญญาปฏิบัติงาน (พม.29) กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้น และฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงจะดําเนินการ
จัดทําคําสั่งให'บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-ปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบดังกล�าวและ
บันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR โดยใช'เลขอัตรา M60xxx ต�อไป 
 2.9 การจ1างศาสตราจารย�ท่ีมีอายุเกินหกสิบป�บริบูรณ�ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัย
ปฏิบัติงานเปPนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการให'
ศาสตราจารย-ท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการสรรหาทําหน'าท่ีพิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ สุขภาพร�างกายและจิตใจ 
คุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังความรับผิดชอบงานและภาระงานแล'ว ให'สํานักบริหารวิจัยเสนอต�อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
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  เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติให'ศาสตราจารย-ท่ีมีอายุเกินหกสิบปN
บริบูรณ-ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการให'ศาสตราจารย-ท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงาน
เป;นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  แล'ว สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย-จะจัดทําสัญญาปฏิบัติงาน (พม.29) 
กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้น และดําเนินการจัดทําคําสั่งให'ศาสตราจารย-ท่ีมีอายุเกินหกสิบปNบริบูรณ-
ปฏิบัติงานเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบดังกล�าวและบันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-
HR ต�อไป 
 2.10 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน"งท่ีมีเหตุพิเศษของผู1ปฏิบัติงานด1านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
 ผลงาน ให'พนักงานมหาวิทยาลัยผู'ปฏิบัติงานด'านการสาธารณสุขได'รับเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของผู'ปฏิบัติงานด'านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
ว�าด'วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของผู'ปฏิบัติงานด'านการสาธารณสุข พ.ศ. 2555 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคลต'องดําเนินการจัดทําคําสั่งให'พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู'ปฏิบัติงานด'านการสาธารณสุขได'รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของผู'ปฏิบัติงานด'านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบดังกล�าวและบันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต�อไป 
 2.11 การพ1นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ลาออก/เลิกสัญญาจ1าง/ส้ินสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ'นสภาพการเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข'อ 92แห�ง
ข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557  ฝ=ายบริหารงานบุคคลต'อง
ดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตให'พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก/พ'นสภาพการเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย และ
บันทึกข'อมูลในระบบ CU-HR ต�อไป 
 2.12 การจัดทําบัญชีถือจ"ายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได1 
 ผลงาน กรอบอัตรากําลังของส�วนงานต�างๆ ท่ีได'รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังหมวด
เงินรายได'และหมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงกรอบอัตรากําลังดังกล�าวนั้น ๆ มีการเข'าและออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือให'ข'อมูลกรอบอัตรากําลังครบถ'วนสมบูรณ-ต�อการตรวจสอบต�างๆ ฝ=ายบริหารงาน
บุคคลจึงต'องจัดทําบัญชีถือจ�ายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได' 
 2.13 คําส่ังปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7-P9 เข1าสู"กระบอก
เงินเดือน A B C 
 ผลงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยได'ดําเนินการปรับโครงสร'างเงินเดือนใหม� โดยออกระเบียบ
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยเกณฑ-และอัตราการจ�ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซ่ึงฝ=ายบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ 
P7-P9 เข'าสู�กระบอกเงินเดือน A B C ตามแนวทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
14/2557 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 และครั้งท่ี 15/2557 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ได'ให'ไว' 
 2.14 คําส่ังปรับเงินเดือนประจําป� 
 ผลงาน ตามท่ีส�วนงาน/หน�วยงานได'ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปN (ตามรอบปNการ
ประเมิน) และปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคมของปNนั้น ฝ=ายบริหารงาน
บุคคลจึงจัดทําคําสั่งปรับเงินเดือนประจําปNของพนักงานมหาวิทยาลัยและคําสั่งให'พนักงานมหาวิทยาลัยได'รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
  ท้ังนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีเงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของกระบอกเงินเดือน 
ขอให'ส�วนงานปรับเงินเดือนของกลุ�มพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล�าว ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
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ว�าด'วยเกณฑ-และอัตราการจ�ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 กล�าวคือ 
“เงินท่ีได'ปรับเพ่ิมประจําปN 2557” ให'แบ�งออกเป;น เงินเดือน 60% และค�าตอบแทน 40%ซ่ึงฝ=ายบริหารงาน
บุคคลได'ชี้แจงแนวทางดังกล�าวให'ส�วนงาน/หน�วยงานต�างๆ รับทราบ เม่ือวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2557 
 2.15 การปรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2.15.1  พนักงานรปภ. 
  ผลงาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 15/2557 เม่ือวันท่ี 
25 สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบการปรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินรายได' ตําแหน�งเจ'าหน'าท่ี
บริการท่ัวไป (รักษาความปลอดภัย) P9 ปฏิบัติหน'าท่ี 12 ชั่วโมง จํานวน 27 ราย ไปเป;นพนักงานรปภ. สังกัด
ศูนย-รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห�งจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยให'ได'รับอัตราเงินเดือน 9,000 บาท 
และมีวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด เป;นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในสังกัดศูนย-รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห�ง
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และให'นับอายุงานต�อเนื่องท้ังนี้ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให'นับ
อายุงานต�อเนื่อง ของพนักงานรปภ. 11 ราย ท่ีได'ลาออกจากการเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย มาบรรจุจ'างใหม�
ในตําแหน�งพนักงาน รปภ. ไปก�อนแล'วและให'ยกเว'นการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ. 
  ท้ังนี้ ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงต'องปรับพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงิน
รายได' 12 ชั่วโมง ตําแหน�งเจ'าหน'าท่ีบริการท่ัวไป (รักษาความปลอดภัย) P9 มาเป;นพนักงาน รปภ. โดยศูนย-
รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห�งจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยจะเป;นผู'จัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และคําสั่งบรรจุจ'าง 
  2.15.2 พนักงานศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล 
  ผลงาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 28 
เมษายน 2557 มีมติให'โอนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจํานวน 40 อัตรา ตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 765 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2557 และข'อบังคับจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ว�าด'วยศูนย-วิทยาศาสตร-ฮาลาล จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการฯ มีมติ
อนุมัติอัตราเงินเดือนและสัญญาปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงฝ=ายบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งบรรจุจ'างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ หมวดเงินรายได' ในสังกัดศูนย-วิทยาศาสตร-ฮาลาล จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยต�อไป 
  2.15.3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ"มนักวิจัย 
  ผลงาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 28 
เมษายน 2557 มีมติอนุมัติอัตราเงินเดือนตําแหน�งนักวิจัย (สายวิชาการ) จํานวน 24 รายและเห็นชอบให'ปรับ
โอนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในตําแหน�งนักวิจัย เป;นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท้ังนี้ ให'มี
ผลต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน 2557 เป;นต'นไปตามข'อ 97 แห�งข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
  ซ่ึงฝ=ายบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งปรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ตําแหน�งนักวิจัย AR-5 
 3. การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3.1 การขออนุมัติลาอุปสมบทลา เพ่ือบวชชีพราหมณ� หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ� 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงค-จะลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ- หรือ
ลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ- ให'ยื่นใบลาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยส�วนงาน/หน�วยงานจะต'องเสนอเรื่องการลา
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ประเภทดังกล�าวมายังมหาวิทยาลัย ฝ=ายบริหารงานบุคคลได'ตรวจสอบแล'ว จึงจัดทําคําสั่งให'พนักงาน
มหาวิทยาลัยลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ- หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ- ต�อไป 
  และในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได'รายงานตัวกลับเข'าปฏิบัติงานตามปกติแล'ว 
ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงจัดทําคําสั่งให'พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเข'าปฏิบัติงานต�อไป และบันทึกข'อมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต�อไป 
 3.2 การอนุมัติหักเงินเดือนตามจํานวนวันท่ีลาเกินสิทธิ์ 
 ผลงาน กรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยลาเกินกว�าจํานวนวันของการลาแต�ละประเภทตามท่ี
กําหนดในระเบียบนี้โดยได'รับอนุมัติเป;นกรณีพิเศษจากหัวหน'าส�วนงาน 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคลจะดําเนินการหักเงินเดือนตามจํานวนวันท่ีลาเกินและไม�ถือว�า
เป;นการขาดงานตามท่ีส�วนงาน/หน�วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ  
CU-HR ต�อไป 
 3.3 การอนุมัติให1พนักงานมหาวิทยาลัยไม"ได1รับเงินเดือนในระหว"างลา 
 ผลงาน ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยหยุดงานโดยไม�มีเหตุอันสมควร หรือหยุดงานโดยท่ี
ยังไม�ได'รับอนุมัติ หรือหยุดงานโดยไม�ถูกต'องตามระเบียบนี้ ให'ถือว�าเป;นการขาดงานโดยไม�ได'รับเงินเดือน
ระหว�างขาดงานและเป;นการกระทําผิดวินัย เว'นแต� กรณีมีเหตุอันควรและได'รับอนุมัติจากหัวหน'าส�วนงานเป;น
กรณีพิเศษจึงจะถือว�าเป;นการลาตามระเบียบนี้และไม�เป;นการขาดงาน แต�ไม�ได'รับเงินเดือนในระหว�างลา 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคลจะดําเนินการระงับการจ�ายเงินเดือนในระหว�างลาตามท่ีส�วน
งาน/หน�วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต�อไป 
 4. กองทุนประกันสังคม 
 4.1 การข้ึนทะเบียนผู1ประกันตน 
 ผลงาน สวัสดิการกองทุนประกันสังคม เป;นสวัสดิการท่ีผู'ประกอบการทุกรายต'องจัดทํา
ให'กับลูกจ'างตามกฎหมาย ดังนั้น จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยจึงต'องจัดทําสวัสดิการกองทุนประกันสังคมให'
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานวิสามัญทุกราย ซ่ึงสํานักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล ให'กับพนักงานแต�ละราย และพนักงานสามารถใช'สิทธิประโยชน-และความคุ'มครองต�าง ๆ ท่ี
ผู'ประกันตนพึงได'รับตามท่ีกําหนดไว' 
  ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงต'องดําเนินการแจ'งการข้ึนทะเบียนผู'ประกันตนต�อ
สํานักงานประกันสังคมทุกครั้งท่ีมีการจ'างงานใหม�ในมหาวิทยาลัยท้ังนี้ จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยในฐานะ
นายจ'าง ต'องจ�ายเงินสมทบเข'ากองทุน 5% จากฐานเงินเดือนของผู'ประกันตนกําหนดฐานเงินเดือนสูงสุด 
15,000 บาท 
 4.2 การเปล่ียนสถานพยาบาลประจําป�ของผู1ประกันตน 
 ผลงาน สํานักงานประกันสังคมได'แจ'งให'กับผู'ประกันตนท่ีมีความประสงค-จะเปลี่ยน
สถานพยาบาลประจําปN สามารถแจ'งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได'ปNละ 1 ครั้ง ต้ังแต�เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือน
มีนาคมของทุกปN 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล ได'แจ'งไปยังส�วนงาน/หน�วยงานต�าง ๆ เก่ียวกับการ
เปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปN กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีต'องการเปลี่ยนสถานพยาบาลต'องกรอก
แบบฟอร-มพร'อมแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบเดิม ซ่ึงฝ=ายบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบและ
รวบรวมส�งไปยังสํานักงานประกันสังคมต�อไป 
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 4.3 การขอรับประโยชน�ทดแทนกรณีต"าง ๆ 
 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคล ได'ให'คําแนะนําต�อพนักงานกรณีการรับประโยชน-ทดแทนใน
กรณีต�างๆ จากสํานักงานประกันสังคมโดยตรง  ยกเว'นกรณีทันตกรรมและสงเคราะห-บุตร ฝ=ายบริหารงาน
บุคคลจะทําหน'าท่ีจัดส�งเอกสารต�าง ๆ แทนผู'ประกันตน 
 4.4 การลาออกของผู1ประกันตน 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ'นสภาพการเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ=าย
บริหารงานบุคคลจะต'องแจ'งต�อสํานักงานประกันสังคม เพ่ือให'ผู'ประกันตนมีสิทธิได'รับประโยชน-ทดแทนจาก
กรณีว�างงานอันเนื่องมาจาก การถูกเลิกจ'าง/ลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจ1างตามกําหนดระยะเวลา 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 5.1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 กําหนดให'ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกภายใน
ระยะเวลา4 เดือนนับแต�วันเริ่มปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีได'รับการแต�งต้ัง หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู'ใดผ�าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแล'ว ให'ปฏิบัติงานต�อไป และให'ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งท่ีสองให'แล'วเสร็จภายใน 3 เดือนก�อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย- ได'รับมอบหมายให'ดําเนินการเก่ียวกับงานด'าน
บุคคลของสํานักบริหารและศูนย-ข้ึนตรงต�างๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงมี
หน'าท่ีติดตามและนําผลการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจากหน�วยงานต�าง ๆ ท่ี
สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอต�อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และนํา
ผลเสนอต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต�อไป 
 5.2 การแจ1งเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีใกล1ครบกําหนดการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 กําหนดให'การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ีสองให'
แล'วเสร็จภายใน 3 เดือนก�อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงได'สรุปข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ท่ี
ใกล'ครบกําหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 โดยได'จัดทําบันทึกข'อความไปยังส�วนงาน/
หน�วยงานต�างๆ (ทุกเดือน) เพ่ือให'ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ีสองให'แล'วเสร็จภายใน  
3 เดือนก�อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานผู'นั้น 
 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป�ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 กําหนดให'มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปNเพ่ือ
พิจารณาปรับเงินเดือนประจําปNสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย- ได'รับมอบหมายให'ดําเนินการเก่ียวกับงานด'าน
บุคคลของสํานักบริหารและศูนย-ข้ึนตรงต�างๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงมี
หน'าท่ีติดตามและนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปNและร'อยละท่ีปรับเงินเดือนประจําปNของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอต�อคณะกรรมการประเมินผล
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การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และนําผลเสนอต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต�อไป 
 5.4 การประเมินผลการต"อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดให'มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญา
ปฏิบัติงานให'แล'วเสร็จก�อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย�างน'อย 3 เดือน 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย- ได'รับมอบหมายให'ดําเนินการเก่ียวกับงานด'าน
บุคคลของสํานักบริหารและศูนย-ข้ึนตรงต�างๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงมี
หน'าท่ีติดตามและนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอต�อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และนําผลเสนอต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต�อไป 
 5.5 การแจ1งเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีใกล1ครบกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต"อสัญญาปฏิบัติงาน 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยหลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดให'มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญา
ปฏิบัติงานให'แล'วเสร็จก�อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย�างน'อย 3 เดือน 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล จึงได'สรุปข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ท่ี
ใกล'ครบกําหนดสัญญาปฏิบัติงานอย�างน'อย 3 เดือน โดยได'จัดทําบันทึกข'อความไปยังส�วนงาน/หน�วยงาน
ต�างๆ (ทุกเดือน) เพ่ือให'ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาปฏิบัติงานให'แล'วเสร็จก�อนวัน
สิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย�างน'อย 3 เดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้น 
 6. งานบริหารจัดการพนักงานวิสามัญ 
 6.1 การขออนุมัติอัตราจ1างพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
กําหนดให'ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยหรือส�วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส�วนงานประสงค-จะ
จ'างพนักงานวิสามัญ ให'จัดทําโครงการหรือเหตุผลและความจําเป;น กําหนดระยะเวลาเริ่มต'นและสิ้นสุด
โครงการท่ีแน�นอน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง วิเคราะห-อัตรากําลัง ภาระงาน ประมาณการงบประมาณ และ
แหล�งเงินทุนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล ทําหน'าท่ีเสนอวาระการประชุมการขออนุมัติอัตราจ'าง
พนักงานวิสามัญตามท่ีส�วนงาน/หน�วยงานเสนอมา โดยเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
อนุมัติ พร'อมท้ังจัดทําบันทึกข'อความแจ'งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปยังส�วนงาน/หน�วยงานนั้นๆ 
 6.2 การจ1างพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
กําหนดให'ส�วนงาน/หน�วยงานรับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานวิสามัญตามหลักเกณฑ-และวิธีการท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงอัตรา
ค�าจ'างเป;นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 
  ฝ=ายบริหารงานบุคคล จัดทําคําสั่งจ'างพนักงานวิสามัญ ตามท่ีส�วนงาน/หน�วยงาน
เสนอมา และบันทึกข'อมูลพนักงานวิสามัญในระบบ CU-HR ต�อไป 
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 6.3 การพ1นสภาพของพนักงานวิสามัญ ลาออก/เลิกสัญญาจ1าง/ส้ินสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานวิสามัญพ'นสภาพตามข'อ 15 แห�งข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
ว�าด'วยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 ฝ=ายบริหารงานบุคคลต'องดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตให'พนักงาน
วิสามัญลาออก/พ'นสภาพการเป;นพนักงานวิสามัญ และบันทึกข'อมูลในระบบ CU-HR ต�อไป 
 6.4 การจัดทําบัญชีถือจ"ายพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน อัตราจ'างพนักงานวิสามัญของส�วนงาน/หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีได'รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอัตราดังกล�าวนั้นมีการเข'าและออกของพนักงานวิสามัญ ดังนั้น เพ่ือให'
ข'อมูลกรอบอัตรากําลังครบถ'วนสมบูรณ-ต�อการตรวจสอบต�าง ๆ ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงต'องจัดทําบัญชีถือ
จ�ายพนักงานวิสามัญ 
 7. งานบริหารจัดการลูกจ1างประจําเงินนอกงบประมาณแผ"นดิน 
 7.1 การเล่ือนระดับของลูกจ1างประจําเงินนอกงบประมาณแผ"นดิน 
 ผลงาน การเลื่อนระดับของลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินเป;นไปตาม
หลักเกณฑ-ของข'าราชการ กรณีส�วนงาน/หน�วยงานเสนอเรื่องมา ฝ=ายบริหารงานบุคคลมีหน'าท่ีกลั่นกรอง 
พิจารณาข'อมูลในเบื้องต'น และนําเสนอคณะกรรมการลูกจ'างเงินนอกงบประมาณแผ�นดินพิจารณาอนุมัติการ
เลื่อนระดับ  ซ่ึงฝ=ายบริหารงานบุคคลต'องดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อนระดับลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณ
แผ�นดินต�อไป 
 7.2 การปรับเงินเดือน/ค"าจ1างของลูกจ1างประจําเงินนอกงบประมาณแผ"นดิน 
 ผลงาน กรณีส�วนงาน/หน�วยงานเสนอเรื่องขอปรับเงินเดือน/ค�าจ'างของลูกจ'างประจําเงิน
นอกงบประมาณแผ�นดินซ่ึงอยู�ภายในเกณฑ-ท่ีกําหนดไว' ฝ=ายบริหารงานบุคคลมีหน'าท่ีกลั่นกรอง ตรวจสอบ
ข'อมูลจากส�วนงาน/หน�วยงานเรียบร'อยแล'ว จึงดําเนินการจัดทําคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนลูกจ'างประจําเงินนอก
งบประมาณแผ�นดิน และคําสั่งเพ่ิมเงินค�าจ'างลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินและบันทึกข'อมูลใน
ระบบ CU-HR ต�อไป 
  ในกรณีท่ีส�วนงาน/หน�วยงานเสนอเรื่องขอปรับ เ งิน เ ดือน/ค� าจ' างให' กับ
ลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินมากกว�าเกณฑ-ท่ีกําหนดไว'ฝ=ายบริหารงานบุคคลต'องดําเนินการเสนอ
เรื่องไปยังรองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ แล'วจึงดําเนินการจัดทําคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนลูกจ'างประจําเงินนอก
งบประมาณแผ�นดิน และคําสั่งเพ่ิมเงินค�าจ'างลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินและบันทึกข'อมูลใน
ระบบ CU-HR ต�อไป 
 7.3 การขออนุมัติลาอุปสมบทลา เพ่ือบวชชีพราหมณ� หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ� 
 ผลงาน กรณีลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินประสงค-จะลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวช
ชีพราหมณ- หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ- ให'ยื่นใบลาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยส�วนงาน/หน�วยงานจะต'องเสนอ
เรื่องการลาประเภทดังกล�าวมายังมหาวิทยาลัย ฝ=ายบริหารงานบุคคลได'ตรวจสอบแล'ว จึงจัดทําคําสั่งให'
ลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ- หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ- 
ต�อไป 
  และในกรณีท่ีลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินได'รายงานตัวกลับเข'า
ปฏิบัติงานตามปกติแล'ว ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงจัดทําคําสั่งให'ลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินกลับ
เข'าปฏิบัติงานต�อไป  และบันทึกข'อมูลในระบบ CU-HR ต�อไป 
 7.4 การลาออกของลูกจ1างประจําเงินนอกงบประมาณแผ"นดิน 
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 ผลงาน กรณีลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินประสงค-ลาออกฝ=ายบริหารงาน
บุคคลต'องดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตให'ลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินลาออกตามท่ีส�วนงาน/
หน�วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกข'อมูลในระบบ CU-HR ต�อไป 
 7.5 การจัดทําบัญชีถือจ"ายลูกจ1างประจําเงินนอกงบประมาณแผ"นดิน 
 ผลงาน กรอบอัตรากําลังลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดินของส�วนงาน/หน�วยงาน
ต�างๆ ท่ีได'รับอนุมัติจากคณะกรรมการลูกจ'างเงินนอกงบประมาณแผ�นดิน ซ่ึงอัตราดังกล�าวนั้นมีการเข'าและ
ออกของลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดิน  ดังนั้น เพ่ือให'ข'อมูลกรอบอัตรากําลังครบถ'วนสมบูรณ-ต�อ
การตรวจสอบต�างๆ ฝ=ายบริหารงานบุคคลจึงต'องจัดทําบัญชีถือจ�ายลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณแผ�นดิน 
 8. งานเลขานุการกิจท่ีประชุม 
  8.1 งานเลขานุการกิจ 
  ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคล ทําหน'าท่ีพิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห-ข'อมูลต�างๆ ท่ีส�วน
งาน/หน�วยงานเสนอมา โดยสรุปและจัดทําเป;นวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาต�อไป และในกรณีท่ี
คณะกรรมการมีมติเป;นอย�างไรแล'ว ฝ=ายบริหารงานบุคคลจะต'องดําเนินการจัดทําบันทึกข'อความแจ'งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการไปยังส�วนงาน/หน�วยงานนั้น ๆ 
   -คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง 
   - คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
   -คณะกรรมการอํานวยการเปลี่ยนสถานภาพเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   - ท่ีประชุมคณบดี 
   - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  8.2 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข1องกับการประชุม 
  ผลงาน การจัดประชุมในแต�ละครั้ง ฝ=ายบริหารงานบุคคลจะต'องเตรียมการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข'องดังนี้ 
 - ติดต�อนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการแต�ละราย 
 - จัดทําบันทึกข'อความเชิญประชุมและจัดส�งเชิญประชุม 
 - จัดทําแฟyมระเบียบวาระการประชุม และจัดส�งแฟyมประชุม 
 - จัดส�ง File ระเบียบวาระการประชุมทาง E-mail 
 - จัดซ้ืออาหารว�าง และอาหารม้ือเท่ียง/เย็น เตรียมการสําหรับการประชุม 
 - เบิกจ�ายค�าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการท่ีเป;นบุคคลภายนอก 
 9. งานอ่ืน ๆ 
 9.1 งานให1คําปรึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวข1อง 
 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคล ทําหน'าท่ีให'คําปรึกษา ชี้แจง ให'ข'อเสนอแนะต�าง ๆ เก่ียวกับ
งานด'านการบริหารงานบุคคล ต�อเจ'าหน'าท่ีท่ีปฏิบัติงานด'านงานบุคคลของส�วนงาน/หน�วยงานต�าง ๆ และต�อ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 9.2 งานปรับปรุงข1อมูลเว็บไซต�ในส"วนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคล ทําหน'าท่ีปรับปรุงข'อมูลบนเว็บไซต-สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย- www.hrm.chula.ac.th ในส�วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให'ทันสมัยอยู�เสมอ ท้ังนี้ เพ่ือให'พนักงาน
มหาวิทยาลัยสามารถเข'าถึงข'อมูล ข�าวสารต�าง ๆ ได'อย�างทันท�วงที 
 9.3 งานสรุปข1อมูลส"งหน"วยงานภายนอก เช"น สกอ.ทปอ. ทอมก. และอ่ืน ๆ 
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 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคล ได'จัดทํารวบรวมและสรุปข'อมูลบุคลากรของจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ตามรูปแบบ (Template) ท่ีหน�วยงานภายนอกกําหนดไว' อาทิเช�น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง ท่ีประชุมอธิการบดีแห�งประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ(ทอมก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย- ท้ังนี้ เพ่ือให'
หน�วยงานดังกล�าวนําไปเป;นข'อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ต�อไป 
 
กลุ"มภารกิจข1าราชการและลูกจ1าง 
 งานประจํา 

1. การกําหนดระดับตําแหน"ง การแต"งตั้งให1ดํารงตําแหน"งสูงข้ึนการเปล่ียนตําแหน"ง การ
เปล่ียนระดับตําแหน"งและการตัดโอนตําแหน"งข1าราชการ  

 ผลงาน ในการกําหนดตําแหน�งจะต'องสอดคล'องกับกรอบของตําแหน�งและแผนพัฒนา
กําลังคนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยยึดหลักการวิเคราะห-ภารกิจของส�วนงานและประเมินค�างาน        ซ่ึง
ฝ=ายบริหารงานบุคคลได'ดําเนินการตามกระบวนการหลักเกณฑ-ท่ีเก่ียวข'อง อาทิ การประเมินค�างานแต�ละ
ตําแหน�ง การแต�ง ต้ังคณะกรรมการ การจัดประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ- กพอ. การจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการกําหนดตําแหน�งฯ   ซ่ึงจะต'องเป;นไปตามข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วย
การกําหนดระดับตําแหน�ง การแต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน การเปลี่ยนตําแหน�ง การเปลี่ยนระดับตําแหน�ง 
และการตัดโอนตําแหน�งข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕ และประกาศจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ- แนวปฏิบัติ และวิธีการกําหนดระดับตําแหน�ง
และการแต�งต้ังข'าราชการในสังกัดจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยให'ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555
ซ่ึงได'ประเมินค�างานของตําแหน�ง 9 ส�วนงาน  40 กรอบอัตรา  โดยร�วมเป;นกรรมการและเลขานุการประเมิน
ค�างานของส�วนงาน  จัดประชุมอนุกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทข'าราชการพลเรือนในสังกัด
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยพิจารณาแล'ว 6 อัตรา  อยู�ระหว�างดําเนินการประมาณ 34 อัตรา  แต�งต้ังให'บุคลากร
สายสนับสนุนดํารงตําแหน�งสูงข้ึน  3 คน  อยู�ระหว�างดําเนินการ 2 คน  เปลี่ยนตําแหน�งมีคําสั่งอนุมัติ 3 คน 
และอยู�ระหว�างดําเนินการ 1 คน 
 -กรณีตัดโอนตําแหน�งข'าราชการไปยังส�วนงานอ่ืนจํานวน 4 คน  
 
 2. การจ1างอาจารย�ชาวต"างประเทศ/ ผู1เช่ียวชาญ/ ผู1มีความรู1ความสามารถพิเศษ 
 ผลงาน ดําเนินการจัดจ'างลูกจ'างชาวต�างประเทศตําแหน�งอาจารย-/ผู'เชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ-
และวิธีปฏิบัติการท่ีกําหนดซ่ึงคณะรัฐมนตรีได'มีมติเก่ียวกับเรื่องดังกล�าวและกระทรวงการคลังได'กําหนด
หลักเกณฑ-และวิธีปฏิบัติการจ'างลูกจ'างชาวต�างประเทศท่ีมีสัญญาจ'าง พ.ศ. 2546 ให'ส�วนราชการถือปฏิบัติ
โดยมีการกําหนดอัตราค�าจ'างตามบัญชีการปรับโครงสร'างอัตราค�าจ'าง พ.ศ. 2554 เพ่ือให'มีประสิทธิภาพ   
และเป;นมาตรฐานเดียวกัน ทําการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข'องและคุณสมบัติตามเกณฑ- จัดทําวาระเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติ เสนอลงนามสัญญาจ'างและคําสั่งจ'าง แจ'งผลให'ส�วนงาน/หน�วยงานท่ี
เก่ียวข'องทราบ ประสานเรื่องข'อมูลและเอกสารการขอใบอนุญาตทํางาน หนังสือเดินทาง-วีซ�า หรือการให'
ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข'อง   ส�งเรื่องให'ผู'รับผิดชอบบันทึกข'อมูลการจ'างผ�านระบบ CU-HR ซ่ึงมีการจัดจ'าง
อาจารย-ชาวต�างประเทศ/ผู'เชี่ยวชาญจํานวน 40 คน นอกจากนั้นได'ดําเนินการเก่ียวกับการคํานวณวันลา เสนอ
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พิจารณาอนุมัติการลาอาจารย-ชาวต�างประเทศตรวจสอบสิทธิการรับบําเหน็จลูกจ'างชาวต�างประเทศ  จัดทํา
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําปN และควบคุมบัญชีถือจ�ายลูกจ'างหมวดค�าจ'างชั่วคราว  
 กรณีการจัดจ'างผู'มีความรู'ความสามารถพิเศษ (หมวดค�าจ'างชั่วคราว) ซ่ึงเป;นอาจารย-เกษียณอายุ
ท่ีส�วนงานเสนอขอจ'างเนื่องจากมีความจําเป;นและขาดแคลน ได'ดําเนินการตามระเบียบทบวง มหาวิทยาลัยว�า
ด'วยการจ'างผู'มีความรู'ความสามารถพิเศษเป;นอาจารย-พิเศษในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 โดยตรวจสอบเอกสาร
ท่ีเก่ียวข'องและคุณสมบัติตามเกณฑ- ดําเนินการเสนอพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการข้ันตอนข'างต'นโดยมีการ
จัดจ'างผู'มีความรู'ความสามารถพิเศษจํานวน 42 คน    
 
 3. การขอกําหนดตําแหน"งผู1ช"วยศาสตราจารย�พิเศษ รองศาสตราจารย�พิเศษ และ
ศาสตราจารย�พิเศษ 
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน�งให'เป;นไปตามข'อบังคับต�อไปนี้  
 - ข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วยการแต�งต้ังศาสตราจารย-พิเศษ พ.ศ. 2552 และฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2528  
 - ข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการแต�งต้ังผู'ช�วยศาสตราจารย-พิเศษ รอง
ศาสตราจารย-พิเศษ และศาสตราจารย-พิเศษในโครงการส�งเสริมการศึกษาแพทย-สําหรับชาวชนบท และ
โครงการการศึกษาแพทย-แนวใหม�คณะแพทยศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 
 - ข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  ว�าด'วยการแต�งต้ังอาจารย-ประจําท่ีไม�ใช�ข'าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย เป;นผู'ช�วยศาสตราจารย-พิเศษ รองศาสตราจารย-พิเศษ และศาสตราจารย-พิเศษ พ.ศ. 2540 
 โดยดําเนินการตรวจสอบเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข'องและคุณสมบัติตามเกณฑ- จัดทําวาระแต�งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน�งเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติจัดทําประกาศแต�งต้ัง
คณะกรรมการฯ ส�งให'ส�วนงาน  เพ่ือให'ส�วนงานดําเนินการพิจารณาตามกระบวนการและส�งผลการพิจารณา
เพ่ือเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ให'ความเห็นชอบ  สรุปผลเสนอสํานักกิจการวุฒยาจารย-พิจารณากลั่นกรองก�อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ กรณีตําแหน�งศาสตราจารย-พิเศษเสนอเรื่องขอโปรดเกล'าไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กรณีตําแหน�งอ่ืนจัดทําคําสั่งแต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�ง  แจ'งหน�วยงานท่ี
เก่ียวข'องให'ทันตามรอบปฏิทินการทํางานในแต�ละเดือนโดยได'ดําเนินการกําหนดตําแหน�ง ผศ.พิเศษ /รศ. พิเศษ 
ตามข'อบังคับฯ  พ.ศ.  2534   แล'ว  5 คน กําหนดตําแหน�ง ผศ.พิเศษ /รศ. พิเศษ ตามข'อบังคับฯ  พ.ศ.  2540 จํานวน   
5 คน กําหนดตําแหน�งศาสตราจารย-พิเศษตามข'อบังคับฯ พ.ศ.  2522  และ พ.ศ. 2528 จํานวน 1 คน   
 
 4. การเสนอขอโปรดเกล1าตําแหน"งศาสตราจารย�ของข1าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/     
การจัดทําคําส่ังแต"งตั้งให1ดํารงตําแหน"งทางวิชาการของข1าราชการ 
 ผลงาน  ฝ=ายบริหารงานบุคคลดําเนินการเสนอขอโปรดเกล'าตําแหน�งศาสตราจารย-ท้ังกรณีของ
ข'าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีผ�านการพิจารณาจากสํานักกิจการคณะวุฒยาจารย-แล'ว   และดําเนินการกรณี
แต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�งทางวิชาการของข'าราชการในตําแหน�งผู'ช�วยศาสตราจารย- รองศาสตราจารย-  โดยรับผลการ
พิจารณาจากสํานักกิจการวุฒยาจารย-และจัดทําคําสั่งแต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�ง  แจ'งส�วนงานและหน�วยงานท่ีเก่ียวข'อง  
รวมท้ังจัดส�งคําสั่งให'ผู'รับผิดชอบบันทึกข'อมูลในระบบ CU-HR 
 
 
 



[56] 

 5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข1าราชการและลูกจ1าง   
 ผลงาน ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 รวมท้ังตามท่ีกําหนดจากสภามหาวิทยาลัย 
และหลักเกณฑ-และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ'างประจําตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยให'ส�วนงานต�างๆ ดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข'าราชการตามแบบฟอร-มท่ีกําหนด  และเสนอผลการประเมินแต�ละรอบการประเมิน
มายังมหาวิทยาลัยปNละ 2 รอบ เพ่ือใช'ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  
ประสานด'านข'อมูล กระบวนการข้ันตอน และตรวจสอบความเรียบร'อยของการบันทึกผลการประเมินท่ีส�วน
งานบันทึกผ�านระบบ CU-HR  สําหรับใช'ประกอบการพิจารณาอนุมัติเลื่อนเงินเดือนให'สอดคล'องกับร'อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดให'มีระบบการบันทึกข'อมูลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเง่ือนไขการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจําปN  เพ่ือใช'ประโยชน-ในการตรวจสอบและประมวลผลผ�านระบบ 
CU-HR ในส�วนท่ีเก่ียวข'องให'ทันตามรอบปฏิทินการทํางาน 
 
 6. ควบคุมระบบบัญชีถือจ"ายและการเล่ือนเงินเดือนประจําป�/ค"าตอบแทนอ่ืนๆ ของ
ข1าราชการ 
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมระบบบัญชีถือจ�ายและการเลื่อนเงินเดือนประจําปNของ
ข'าราชการ  ให'เป;นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ- วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข'าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 
2553 ได'มีมติให'ความเห็นชอบนําหลักการระบบการเลื่อนเงินเดือนของข'าราชการพลเรือนสามัญมาปรับใช'กับ
ข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงให'มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ
งานของตําแหน�ง และผลงานท่ีได'ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณตลอดจนความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัยมีนโยบายการเลื่อนเงินเดือนประจําปNผ�านระบบ CU-HR  โดยให'
ส�วนงานบันทึกข'อมูลตามปฏิทินกระบวนการเลื่อนเงินเดือนท่ีมีบันทึกเวียนแจ'งตามรอบการเลื่อนเงินเดือน 1 
เมษายน และ 1 ตุลาคม  โดยฝ=ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบข'อมูลประเภทตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง เงินเดือน 
เตรียมข'อมูลกลุ�มบริหาร การสร'างข'อมูลหน�วยงบประมาณ การปรับแก'ไขวงเงินงบประมาณในระบบ อนุมัติ
วงเงิน สร'าง-แก'ไขข'อมูลผู'มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน ตรวจสอบความถูกต'องของข'อมูลท่ีส�วนงานบันทึก  การอนุมัติ-
ประมวลผลผ�านระบบ CU-HR จัดทําคําสั่งพร'อมบัญชีแนบท'าย  ประสานงานในส�วนท่ีเก่ียวข'องกับสกอ.
กรมบัญชีกลาง  และบันทึกปรับปรุงข'อมูลรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีถือจ�ายข'าราชการจํานวน
ประมาณ 1,100 กว�าคน 
 
 7. การปรับพอกอัตรา การจัดทําเงินประจําตําแหน"งสําหรับข1าราชการ 
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบจัดทําทะเบียนผู'ดํารงตําแหน�งเสนอ สกอ. เพ่ือรับทราบการ
แต�งต้ังและเห็นชอบให'ผู'มีสิทธิ์ได'รับเงินประจําตําแหน�ง กรณีการได'รับแต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีมี
ผลย'อนหลังให'ได'รับเงินตามเกณฑ-   บันทึกปรับปรุงข'อมูลรายการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข'องในบัญชีถือจ�าย
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต�งต้ัง และดําเนินการปรับพอกให'ได'รับเงินประจําตําแหน�งเรียบร'อยแล'ว  58 คน 
อยู�ระหว�างรอผลการพิจารณาตอบกลับจาก สกอ. 20 คน ได'รับเงินเรียบร'อยแล'ว 38 คน  
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 8. การปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีท่ีกําหนดสําหรับคุณวุฒิท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรองของ
ข1าราชการ   
 ผลงาน ตรวจสอบและดําเนินการตามหลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับ
ข'าราชการผู'ท่ีมีคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ให'ข'าราชการได'รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน ระดับตําแหน�ง 
และประเภทตําแหน�ง ของผู'ท่ีได'รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนจากสถานศึกษาใน
ประเทศและต�างประเทศ  โดยดําเนินการตรวจสอบข'อมูลจากจํานวนข'าราชการท้ังหมดตามวันท่ีบัญชีอัตรา
เงินเดือนท่ีกําหนดมีผลบังคับใช' คือ 1 ตุลาคม 2553/ 1 มกราคม 2555/1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 
2557  เพ่ือจัดทําคําสั่งให'ได'รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แก'ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําปNในรอบท่ีมีผลย'อนหลัง  
และดําเนินการปรับพอกเงินเดือนให'ได'รับเงินตกเบิกในเดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 551 คน 
 
 9. เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน"งท่ีมีเหตุพิเศษของผู1ปฏิบัติงานด1านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สําหรับ
ข1าราชการ 
 ผลงาน ตรวจสอบและดําเนินการตามหลักเกณฑ-วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดสําหรับ
ข'าราชการผู'ปฏิบัติงานด'านสาธารณสุขให'ได'รับเงินเดือนตามเกณฑ-ระเบียบ ก.พ.อ. ว�าด'วยเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของผู'ปฏิบัติงานด'านสาธารณสุขโดยดําเนินการตรวจสอบข'อมูลจากจํานวนข'าราชการ  
6 ส�วนงาน ได'แก� คณะแพทยศาสตร- คณะทันตแพทยศาสตร- คณะเภสัชศาสตร- คณะพยาบาลศาสตร-  
คณะสหเวชศาสตร- และศูนย-บริการสุขภาพฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งและการเบิกจ�ายให'ได'รับเงินเพ่ิมตาม
ตําแหน�ง สาขาวิชาชีพ ตามอัตราเงิน พ.ต.ส. ท่ีกําหนดให'ข'าราชการท่ีได'รับเงิน พ.ต.ส.ประมาณ 170 คน 
 
 10. การเล่ือนค"าจ1าง/ค"าตอบแทนพิเศษ/ค"าครองชีพช่ัวคราวและจัดทําบัญชีถือจ"ายของ
ลูกจ1างประจําเงินงบประมาณแผ"นดิน 
 ผลงาน  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด'วยการเลื่อนข้ันค�าจ'างลูกจ'างประจําของ
ส�วนราชการ พ.ศ. 2544  ระเบียบฯ ว�าด'วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข'าราชการและลูกจ'างประจําผู'
ได'รับเงินเดือนหรือค�าจ'างถึงข้ันสูงหรือใกล'ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง พ.ศ. 2550 ระเบียบฯ ว�าด'วยการ
เบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข'าราชการและลูกจ'างประจํา ผู'ได'รับเงินเดือนหรือค�าจ'างถึงข้ันสูงหรือใกล'ถึงข้ัน
สูงของอันดับหรือตําแหน�ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายการเลื่อนค�าจ'างประจําปNผ�าน
ระบบ CU-HR   โดยให'ส�วนงานบันทึกคะแนนผลการประเมินตามปฏิทินกระบวนการเลื่อนค�าจ'างท่ีมีการเวียน
แจ'งตามรอบการเลื่อนค�าจ'างเดือน 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  ซ่ึงฝ=ายได'จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตัวอย�าง
เอกสารท่ีหน�วยงานต'องนําส�ง และคู�มือการปฏิบัติงานให'กับส�วนงาน   และตรวจสอบข'อมูลท่ีส�วนงานบันทึก 
สร'าง-แก'ไขข'อมูลผู'มีสิทธิเลื่อนค�าจ'าง ตรวจสอบพิจารณาเลื่อนข้ันก�อนอนุมัติผลผ�านระบบ จัดทําคําสั่งเสนอลง
นาม  บันทึก ประมวลผลข'อมูล ออกรายงานผ�านระบบจ�ายตรง ประสานงานกรมบัญชีกลางในส�วนท่ีเก่ียวข'อง   
และบันทึกปรับปรุงข'อมูลรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีถือจ�ายลูกจ'างประจําเงินงบฯ จํานวน  
595 คน 
 
 11. การปรับระดับช้ันลูกจ1างประจําของส"วนราชการ 
 ผลงาน ดําเนินการตามกระบวนวิธีท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว�าด'วยลูกจ'างประจํา
ส�วนราชการ พ.ศ. 2537 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 เมษายน 
2553 เรื่องบัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของลูกจ'างประจําและอัตราค�าจ'างของลูกจ'างประจํา และ
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หนังสือท่ี กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 เรื่องการแต�งต้ังลูกจ'างประจําไปดํารงตําแหน�งใหม� และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 21 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553  เรื่องมอบอํานาจให'ส�วนราชการบริหาร
อัตรากําลังลูกจ'างประจํา โดยตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข'องตามเกณฑ-และคุณสมบัติ จัดทําคําสั่ง และส�งข'อมูล
ให'ผู'เก่ียวข'องบันทึกในระบบ CU-HR  โดยมีการปรับระดับชั้นลูกจ'างประจําเงินงบฯ ประมาณ 300 กว�าคน 
 
 12. การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพมาจากข1าราชการและคง
สภาพการเปPนสมาชิก กบข. 
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการเล่ือนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยน
สถานภาพมาจากข'าราชการและคงสภาพการเป;นสมาชิก กบข. ตามหลักเกณฑ-กฎกระทรวงการคลังท่ีกําหนด
บัญชีอัตราเงินเดือนเพ่ือใช'ในการคํานวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบําเหน็จบํานาญของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  ซ่ึงมีจํานวน 105 คน  โดยตรวจสอบข'อมูลและเทียบอัตราเงินเดือนของพนักงานฯ 
เข'าสู�บัญชีอัตราเงินเดือนท่ีอ'างอิงในแต�ละข้ันและแต�ละอันดับ ตามหลักการจะพิจารณาเลื่อนให' 1.5 ข้ัน 
สําหรับผู'เปลี่ยนสถานภาพรอบ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม  ซ่ึงยังไม�ได'เลื่อนเงินเดือนขณะดํารงสถานภาพเป;น
ข'าราชการ  และกรณีผู'เปลี่ยนสถานภาพรอบ 1 มกราคม หรือ 1 กรกฎาคม จะได'รับการพิจารณาเลื่อนให'      
1 ข้ัน  และพิจารณาเลื่อนรอบ 1 ตุลาคม ของทุกปN  เว'นแต�ในกรณีเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุเกษียณอายุ
ราชการหรือถึงแก�ความตายจะเลื่อนเงินเดือนอ'างอิงในวันท่ี 30 กันยายนของปNนั้นหรือในวันท่ีถึงแก�ความตาย
แล'วแต�กรณี ท้ังนี้เพ่ือประโยชน-ในการนําไปคํานวณบําเหน็จบํานาญ  จัดทําคําสั่งเสนอลงนาม แจ'งส�วนงาน/
หน�วยงานและผู'เก่ียวข'อง จัดส�งคําสั่งและรายงานการนําส�งเงินสมาชิก กบข. รวมท้ังบันทึกข'อมูลในประวัติ      
ใน กม. 1  บัตรเลื่อนเงินเดือน  และในระบบ CU-HR 
 
 13. การเล่ือนเงินเดือนของผู1ดํารงตําแหน"งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองผู1อํานวยการ
สถาบันวิจัย 
 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคลดําเนินการตามแนวทางและนโยบายมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 14/2557 วันท่ี 4 สิงหาคม 2557และท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 25/2557 
วันท่ี 23กรกฎาคม 2557 มีมติเห็นชอบให'ไม�นับรวมกลุ�มบุคลากรท่ีดํารงตําแหน�งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
และรองผู'อํานวยการสถาบันวิจัยท้ัง 9 ส�วนงานท่ีไม�ได'สังกัดส�วนงานและเห็นชอบให'คณะกรรมการพิจารณาการ
ปรับเงินเดือนประจําปNเป;นผู'พิจารณากําหนดร'อยละในการปรับเงินเดือนของบุคลากรดังกล�าว  โดยมีปฏิทิน
กระบวนการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม  ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ-/ แจ'งขอข'อมูลของผู'ดํารง
ตําแหน�งดังกล�าวบุคลากรในจากส�วนสังกัดหลักและส�วนบริหาร ประกอบด'วย 1. แบบข'อตกลงภาระงาน 
(Assignment Sheet) 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปNตามแบบฟอร-มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด        
3. ข'อมูลผลผลิต–ผลงานท่ีเกิดข้ึน  กลั่นกรองข'อมูลจากส�วนงาน  จัดทําวาระและตารางสรุปผลงานจากส�วน
สังกัดหลักและส�วนบริหารเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมพิจารณา  สรุปผลร'อยละการปรับเลื่อนเงินเดือนส�ง
ผู'ทําการบันทึกข'อมูลเพ่ือปรับเลื่อนเงินเดือนผ�านระบบ CU-HR และระบบจ�ายตรงกรมบัญชีกลางกรณีท่ีเป;น
ข'าราชการ ซ่ึงมีผู'ดํารงตําแหน�งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองผู'อํานวยการสถาบันวิจัย เป;น ข'าราชการ 
จํานวน 11 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน รวม 22 คน 
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 14. การกําหนดตําแหน"งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน"งท่ีมีเหตุพิเศษของข1าราชการฯ ตําแหน"ง
นิติกร (พ.ต.ก.) 
 ผลงาน ตามข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วยการกําหนดตําแหน�งและเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของข'าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
กําหนดให'ข'าราชการฯ ผู'ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตําแหน�งนิติกร ซ่ึงได'ปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีต'องใช'
ความรู'ความสามารถสูง ความชํานาญ และประสบการณ-มาปฏิบัติงานด'านกฎหมายท่ีมีความสําคัญ ยุ�งยาก
ซับซ'อนและส�งผลกระทบอย�างกว'างขวาง สมควรได'รับเงิน พ.ต.ก. ฝ=ายบริหารงานบุคคลได'สํารวจรายชื่อ
ข'าราชการ  ซ่ึงดํารงตําแหน�งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ตําแหน�งนิติกร   แจ'งส�วนงานให'ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู'มีคุณสมบัติครบถ'วนตามประกาศ ก.พ.อ. 
และเกณฑ-ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามกระบวนการจะต'องประเมินความรู'ความสามารถของบุคคล         
โดยผู'ทรงคุณวุฒิด'านกฎหมาย รวมท้ังผ�านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลในเบื้องต'นได'
เตรียมประสานทาบทามผู'ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย ผู'ทรงคุณวุฒิภายนอกจากบัญชีรายชื่อสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. เพ่ือเสนอขอแต�งต้ังคณะกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิด'าน
กฎหมายจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 15.  การไปปฏิบัติงาน ณ ต"างประเทศของผู1บริหารและบุคลากร 
 ผลงาน เป;นกลไกสนับสนุนอํานวยความสะดวกให'ผู'บริหารและบุคลากรท่ีมีความจําเป;นต'อง
เดินทางไปต�างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู'ประสบการณ-พัฒนาศักยภาพความเข'มแข็งทางด'านวิชาการให'
เป;นท่ียอมรับในระดับสากลอย�างต�อเนื่อง  ตลอดจนเป;นการสร'างเครือข�ายความร�วมมือกับสถาบันต�างประเทศ    
ดําเนินการรับเรื่องเสนอขออนุมัติไปปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารข'อมูลการได'รับเชิญ วัตถุประสงค-การเดินทาง
กิจกรรมท่ีไปปฏิบัติ อาทิ เพ่ือร�วมประชุมสัมมนาดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการ หารือเจรจาโครงการความ
ร�วมมือลงนามข'อตกลงทางวิชาการ-การวิจัย หรือปฏิบัติภารกิจราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง (หากเป;นกรณีอ่ืนต'อง
ดําเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติแต�ละเรื่องนั้น เช�น การฝqกอบรม การวิจัย)/ระยะเวลาท่ีขออนุมัติ/
ประเทศท่ีจะเดินทางไปว�าต'องใช'วีซ�าเข'าประเทศหรือไม�และเพ่ือประมาณการระยะเวลาดําเนินการให'ทันก�อน
เดินทาง/ทุนใดท่ีได'รับการสนับสนุนเป;นค�าใช'จ�ายในการเดินทางเพ่ือประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข'อง/ความ
พร'อมหรือความประสงค-หนังสือเดินทาง-วีซ�า เพ่ือแนะนําหรือประสานงานด'านเอกสารท่ีต'องการให'ดําเนินการ
ให'ต�อไป  โดยเสนอพิจารณาอนุมัติให'แล'วเสร็จวันต�อวันตามกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติพร'อมท้ังจัดทําหนังสืออํานวยความสะดวกถึงกระทรวงการต�างประเทศในการออกหนังสือเดินทาง-
ขอวีซ�า เพ่ือความสะดวกรวดเร็วบุคลากรให'ได'รับอนุมัติก�อนการเดินทางและสามารถนําเอกสารไปใช'
ประกอบการเบิกจ�ายได'   โดยได'เสนอพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลไปปฏิบัติงานต�างประเทศ ประมาณ 3,300 
เรื่อง 
 
 16. การออกหนังสือประกอบการขอหนังสือเดินทาง/วีซ"า/ต"อใบอนุญาตทํางาน/การขออยู"ต"อ
ในราชอาณาจักร 
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบข'อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข'องตามท่ีแจ'งความประสงค-ขอให'
มหาวิทยาลัยออกหนังสือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทาง ขอวีซ�า สําหรับผู'บริหารหรือ
บุคลากรท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต�างประเทศ จัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต�างประเทศเสนอ
อธิการบดีลงนามกรณีอาจารย-ชาวต�างประเทศและครอบครัวกรณีขอต�ออายุวีซ�า  เปลี่ยนประเภทวีซ�า  หรือ
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ขออยู�ต�อในราชอาณาจักร    เสนอหนังสือถึงผู'บัญชาการตรวจคนเข'าเมืองให'รองอธิการบดีท่ีได'รับมอบหมาย
ลงนาม และกรณีการขอหรือต�อใบอนุญาตทํางานเสนอหนังสือถึงอธิบดีกรมแรงงาน ให'รองอธิการบดีท่ีได'รับ
มอบหมายลงนาม ประสานแจ'งส�วนงานให'รับเรื่องคืนเพ่ือไปดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข'องให'แล'วล�วงหน'าก�อน
กําหนดเดินทางหรือกําหนดอายุวีซ�าแล'วแต�กรณี  โดยได'ดําเนินการประมาณ 980 ฉบับ 
 
 17. การลาของบุคลากรท้ังประเภทท่ีลาโดยได1รับเงินเดือน/ไม"ได1รับเงินเดือนและการลาไป
ต"างประเทศ 
 ผลงาน ดําเนินการประสานแจ'งให'ส�วนงานบันทึกการลากิจ ลาพักผ�อน ลาป=วยของบุคลากรใน
ระบบ CU-HR ให'ถูกต'องก�อนสิ้นปNงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบและให'โควตาสิทธิ์การลาประเภทต�างๆ ประจําปN
งบประมาณถัดไปในระบบ CU-HR ตรวจสอบเอกสารข'อมูลเสนอพิจารณาอนุมัติการลากิจ ลาพักผ�อน         
ไปต�างประเทศ ลาไปประกอบพิธีฮัจจ- การไปต�างประเทศในวันหยุดราชการของบุคลากรท้ังท่ีเป;นข'าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ'างประจําเงินงบ ลูกจ'างชาวต�างประเทศ พนักงานวิสามัญ  ฯลฯ  ให'เป;นไปตาม
เกณฑ-ระเบียบการลาแต�ละประเภท  ตรวจสอบและเสนอขออนุมัติการลาท้ังกรณีท่ีได'รับเงินเดือนและไม�ได'รับ
เงินเดือน  เช�น การลาคลอด ลาป=วยเกินสิทธิ์ ลาบวช  การบันทึกข'อมูลลาเกินสิทธิ์ในระบบ CU-HR  เพ่ือตัด
ค�าค�าจ'างพนักงานวิสามัญ  โดยกรณีของข'าราชการดําเนินการให'เป;นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�า
ด'วยการลาของข'าราชการ พ.ศ. 2555 และกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยให'เป;นตามระเบียบจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัยว�าด'วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับแก'ไขเพ่ิมเติม) และระเบียบจุฬาฯ       
ว�าด'วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555   ซ่ึงมีจํานวนลาคลอด 1  คน  ลาบวช 3 คน 
ลาเกินสิทธิ์ประมาณ 10 คน ลาไม�ได'รับเงินเดือน 2 คน  ตัดค�าจ'างหยุดงานพนักงานวิสามัญ 845 คน 
 
 18. การลาศึกษาฝaกอบรมของข1าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย /การไปปฏิบัติงานตาม
มติคณะรัฐมนตรี หรือ องค�การระหว"างประเทศ ของข1าราชการ 
 ผลงาน ดําเนินการให'เป;นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด'วยการให'ข'าราชการไปศึกษา 
ฝqกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต�างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบฯ ว�าด'วยการลาของข'าราชการ พ.ศ. 
2555  ระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วยการลาศึกษา ฝqกอบรม ของอาจารย-มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
และระเบียบฯ ว�าด'วยการลาศึกษาและการลาฝqกอบรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2553 โดย
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามเกณฑ-ระเบียบแล'วแต�กรณี เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได'รับ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติการลาของข'าราชการ  กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสรุปข'อมูลจัดทํา
วาระเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ออกหนังสือส�งตัวตรวจสุขภาพกาย-จิต
สําหรับผู'รับทุนลาศึกษา  ตรวจสอบสัญญาลาศึกษาฝqกอบรม สัญญาคํ้าประกันและเอกสารท่ีเก่ียวข'อง  จัดทํา
คําสั่งการลาประเภทต�างๆ อาทิ อนุมัติให'ลา ขยายเวลาการลา กลับจากการลาเม่ือครบกําหนดและรายงานตัว
กลับเข'าปฏิบัติงาน จัดส�งคําสั่งให'ผู'เก่ียวข'อง  บันทึกข'อมูลการลา ทุนสนับสนุน การจ�าย-หักเงิน ปจต. พตส. 
ในระบบ CU-HR ตามรอบปฏิทินการทํางานแต�ละเดือน จัดทําบันทึกแจ'งเวียนหลักเกณฑ-และแนวปฏิบัติท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงหรือมีนโยบายแนวทางปฏิบัติใหม� สํารวจ-สรุปรายละเอียดข'อมูลสําหรับแจ'งส�วนงานเพ่ือ
เตือนครบกําหนดการลาของผู'ได'รับอนุมัติล�วงหน'า 2 เดือน ติดต�อประสานงานให'คําแนะนําอํานวยความ
สะดวกด'านเอกสารข'อมูลให'กับส�วนงาน รวมท้ังประสานแจ'งสํานักงาน ก.พ. ในส�วนท่ีเก่ียวข'อง   ซ่ึงมีจํานวน
บุคลากรได'รับอนุมัติให'ลาศึกษาฝqกอบรมในปNงบประมาณ 76 คน  แจ'งเตือนครบกําหนดการลาล�วงหน'า
จํานวน 89 คน 
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 19. การรับผู1มีพันธะผูกพันเรื่องทุน ตรวจสอบการชดใช1ทุนตามสัญญาการรับทุน-สัญญาลา
ศึกษาฝaกอบรม 

 ผลงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายไม�รับผู'มีภาระผูกพันเรื่องทุน (ขอโอนพันธะผูกพัน
ตามสัญญาการรับทุนและตามสัญญาลาศึกษาฝqกอบรม มาเพ่ือปฏิบัติงานชดใช'ทุนต�อ) กรณีส�วนงานมีความ
จําเป;นอย�างยิ่งท่ีจะต'องรับบุคคลผู'มีภาระผูกพันเรื่องทุนนั้น  มหาวิทยาลัยได'กําหนดให'ส�วนงานดําเนินการตาม
ผังกระบวนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระผูกพันเรื่องทุน    ฝ=ายบริหารงานบุคคลจัดทําผัง
กระบวนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระผูกพันเรื่องทุนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือกําหนดเป;นแนวปฏิบัติสําหรับส�วนงานต�างๆ  และดําเนินการตรวจสอบเอกสารข'อมูลต�างๆ เม่ือมี
ส�วนงานเสนอขออนุมัติรับผู'มีภาระผูกพันการชดใช'ทุน  จัดทําวาระเสนอท่ีประชุมฯพิจารณา กรณีท่ีประชุมมี
มติอนุมัติจัดทําหนังสือสอบถามความเห็นของส�วนราชการท่ีเป;นต'นสังกัด ส�วนราชการเจ'าของทุน ตาม
แนวทางหลักเกณฑ-วิธีการท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด'วยการทําสัญญาและการชดใช'เงินกรณี
รับทุน ลาศึกษา ฝqกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค-การระหว�างประเทศ พ.ศ. 2548 ข'อ 20 ท่ี
ระบุแนวทางเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติงานชดใช'ทุนของผู'รับทุนตามสัญญาฯ จะต'องได'รับความยินยอม
เป;นหนังสือจากส�วนราชการท่ีเป;นต'นสังกัด และส�วนราชการท่ีเป;นเจ'าของทุน  โดยส�วนราชการแห�งใหม�
จะต'องยินดีท่ีจะรับโอนสิทธิหน'าท่ีกํากับดูแลให'มีภาระผูกพันปฏิบัติงานชดใช'ทุนให'เป;นไปตามสัญญาฯ    เม่ือ
ได'รับผลการสอบถามความเห็นแจ'งผลการขอความเห็นให'ส�วนงานท่ีประสงค-จะรับผู'มีภาระผูกพันการชดใช'ทุน
ทราบ ซ่ึงหากได'รับความเห็นชอบเป;นหนังสือจากส�วนราชการท้ัง 3 ฝ=าย ส�วนงานดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหาและบรรจุว�าจ'างโดยจัดทําเป;นวาระเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ แจ'ง
ผลมติให'ส�วนงานกํากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานชดใช'ทุนให'เป;นไปตามสัญญา ประสานศูนย-กฎหมายและนิติ
การ-ผู'มีภาระผูกพันเรื่องทุนทําสัญญาฯ ฉบับใหม�ตามระเบียบกระทรวงการคลัง นอกจากนั้นเม่ือมีบุคลากรลา
ขอออกจากการปฏิบัติงาน ดําเนินการตรวจสอบข'อมูลการลาศึกษาฝqกอบรม คํานวณระยะเวลาท่ีต'อง
ปฏิบัติงานชดใช' รวมท้ังประสานจัดส�งเรื่องให'ศูนย-กฎหมายฯ พิจารณาดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข'อง  

 
 20. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู1ทางวิชาการของข1าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (sabbatical leave) 
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู'ของบุคลากรสายวิชาการ กรณี
ของข'าราชการให'เป;นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว�าด'วยการให'ข'าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู'ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก'ไขเพ่ิมเติมถึงปrจจุบัน (ฉบับท่ี๔) พ.ศ.๒๕๕๔ กรณีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการให'เป;นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วยการให'พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู'ทางวิชาการ พ.ศ. 2552 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 10 กุมภาพันธ- 2557  ได'กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู'ทางวิชาการ  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเก่ียวกับการดําเนินการพิจารณาการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู'ทางวิชาการใหม�  และเห็นชอบ Flow กระบวนการดําเนินการท่ีฝ=ายบริหารงาน
บุคคลนําเสนอ  โดยให'ส�วนงานแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู'
ทางวิชาการประจําส�วนงาน (ก.พ.ส.) ทําหน'าท่ีพิจารณากลั่นกรอง ประเมินคุณภาพ และติดตามการ
ดําเนินงานโครงการฯ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส�วนงานก�อนส�งมหาวิทยาลัย และฝ=ายบริหารงาน
บุคคลเป;นผู'รับผิดชอบในการดําเนินการ โดยตรวจสอบข'อมูลและเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข'อง จัดทําตาราง
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ตรวจสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเกณฑ-ระเบียบฯ  จัดวาระเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาอนุมัติ  จัดทําคําสั่งแจ'งผลมติท่ีประชุมและแนวปฏิบัติตามมติท่ีเก่ียวข'องให'ส�วนงาน  บันทึกข'อมูลใน
ระบบ CU-HR   ประสานติดตามรายงานความก'าวหน'าทุก 3 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ-หลังครบกําหนด
ไปปฏิบัติงาน 1 เดือน  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  จัดส�งรายงานฉบับสมบูรณ-คืนส�วนงานหรือส�งมอบให'สํานัก
วิทยทรัพยากรนําไปใช'ประโยชน-ต�อไป โดยมีจํานวนข'าราชการท่ีได'รับอนุมัติ 3 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 21 คน  และติดตามรายงานความก'าวหน'าทุก 3 เดือน 28 คน  เสนอรายงานความก'าวหน'าและ
รายงานฉบับสมบูรณ- 14 คน 
 
 21. การติดตามความก1าวหน1าการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซ่ึงบรรจุจ1างด1วย
วุฒิการศึกษาต่ํากว"าระดับปริญญาเอก 
 ผลงาน ตรวจสอบข'อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสําหรับอัตราท่ีได'รับการยกเว'นลด
วุฒิบรรจุตํ่ากว�าระดับปริญญาเอก ดําเนินการติดตามความคืบหน'าแผนการเข'าศึกษาในระดับปริญญาเอกทุก  
6 เดือนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวบรวมสรุปข'อมูลรายงานความคืบหน'าจัดทําวาระเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
 22. กองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการ (กบข.) 
 ผลงาน    ดําเนินการเก่ียวกองทุนบําเหน็จบํานาญข'าราชการ (กบข.) ของข'าราชการท่ีเป;น
สมาชิกกองทุนประมาณ  1,100 คน  และผู'เปลี่ยนสถานภาพเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีคงสภาพการเป;น
สมาชิก กบข. อีกจํานวน  107 คน   โดยรวบรวมข'อมูล ตรวจสอบ จัดพิมพ-ข'อมูลใบรายงานนําส�งเงินสมาชิก
ในระบบ MCS-WEB กบข.  นําส�งก�อนวันท่ี 10 ของทุกเดือนเพ่ือจัดส�งให'กลุ�ม PA ดําเนินการผ�านระบบ
กรมบัญชีกลางในส�วนท่ีเก่ียวข'อง ดําเนินการขอแก'ไขข'อมูลส�วนบุคคลของสมาชิกท่ีแจ'งเปลี่ยนชื่อ-สกุล สภาพ
สมรส   จัดเตรียมแบบฟอร-มตรวจสอบความถูกต'องครบถ'วนของการกรอกข'อมูลและส�งเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวข'อง ดําเนินการการขอรับเงินคืนกรณีสมาชิกลาออก เกษียณอายุ ถึงแก�กรรม และการนําส�งใบแจ'ง
ยอดเงินให'กับสมาชิกทุกปNเพ่ือประกอบการยื่นภาษี 
 
 23. กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ1างประจําของส"วนราชการ (กสจ.) 
 ผลงาน ดําเนินการรับสมัครสมาชิก กสจ. ของลูกจ'างประจําเงินงบประมาณแผ�นดิน ตรวจสอบ
สรุปข'อมูลสําหรับบันทึกในระบบ CU-HR ให'มีผล ณ วันท่ี 1 ของเดือนท่ีสมัคร  นําส�งเงินสะสมในอัตราร'อยละ 
3 ของเงินเดือนสมาชิกเข'ากองทุนผ�านระบบกรมบัญชีกลาง   ประสานงานแจ'งการขอแก'ไขข'อมูลส�วนบุคคลท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ตรวจสอบเอกสารข'อมูลจัดส�งให'บริษัทผู'ดูแลกองทุน นําส�งใบแจ'งยอดรายงาน
ทางการเงินให'กับสมาชิกทุก 6 เดือน โดยมีสมาชิก กสจ.ประมาณ 440 คน  ดําเนินการแจ'งขอรับเงินจาก
กองทุน กสจ. เม่ือมีการพ'นสภาพการเป;นลูกจ'างแล'วแต�กรณี เช�น ลาออกจากงาน เกษียณอายุ ถึงแก�กรรม 
หรือการได'รับโทษทางวินัยท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งให'พ'นจากงาน   
 
 24. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�/ เหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา 
(ร.จ.พ.) ประจําป�สําหรับบุคลากรและผู1มีสิทธิ์ 
 ผลงาน ดําเนินการแจ'งส�วนงานตามกระบวนการและปฏิทินการทํางานประจําปNเพ่ือให'สํารวจ
และพิจารณาเสนอรายชื่อผู'ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ-เง่ือนไขท่ีจะได'รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ-          
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ประจําปNเพ่ือเสนอมายังมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรผู'มีสิทธิ์ได'รับพระราชทานตามเง่ือนไข
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ-อันเป;นท่ีเชิดชูยิ่งช'างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ-อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
ตามบัญชีคุณสมบัติของแต�ละประเภทบุคลากร  ท้ังข'าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข'าราชการ  และลูกจ'างประจําเงินงบประมาณแผ�นดิน 
ประมวลผลรายชื่อผู'ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ-และเง่ือนไขระเบียบฯ จําแนกชั้นตราตามประเภทบุคลากร  
เพศชาย-หญิง  ออกรายงานแบบตามฟอร-มต�างๆ ท่ีต'องใช'ประกอบการเสนอขอพระราชทาน   โดยพัฒนา
ฐานข'อมูลในระบบให'ตรงตามเกณฑ-และเง่ือนไขท่ีจําเป;นต'องใช'ในการพิจารณาในแต�ละปNเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานผ�านระบบ CU-HR จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ- จัดเตรียมเอกสารรับรองรายงานการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเพ่ือจัดส�งให' สกอ. ดําเนินการต�อไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ในปN 2557 เสนอขอ
พระราชทานจํานวน  452 ราย  และประสานงานผู'เข'าเฝyารับพระราชทานชั้นสายสะพาย  ออกจดหมายแสดง
ความยินดี บันทึกข'อมูลการรับ-จ�ายเครื่องราชฯ ใบประกาศฯ รวมท้ังรายการส�งคืนให'สํานักอาลักษณ-และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 กรณีการเสนอขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ-อันเป;นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ-   
ดําเนินการแจ'งส�วนงานตามกระบวนการและปฏิทินการทํางานประจําปNเพ่ือให'สํารวจและพิจารณาเสนอ
รายชื่อผู'ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ-เง่ือนไขท่ีจะได'รับพระราชทาน  ซ่ึงเป;นกรณีผู'บริจาคทรัพย-สินเพ่ือ
สาธารณประโยชน-ให'กับส�วนงาน หรือกรณีผู'ท่ีมีผลงานแสดงให'เห็นเป;นพิเศษว�าเป;นประโยชน-อย�างยิ่งต�อ
ประเทศ ศาสนา และประชาชน  โดยได'ดําเนินการเสนอขอพระราชทานในปN 2557 จํานวน 10 ราย 
 กรณีขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2485 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2507สําหรับ
ข'าราชการในสังกัดท่ีปฏิบัติงานและมีอายุงานครบ 25 ปNบริบูรณ-ข้ึนไปนับต้ังแต�วันเริ่มเข'ารับราชการจนถึงวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของปNท่ีขอพระราชทานโดยสํารวจข'อมูลข'าราชการผู'มีคุณสมบัติเบื้องต'นตาม
เกณฑ-จากระบบ CU-HR ตรวจสอบกับแฟyมประวัติ แบบ กม. 1 คํานวณระยะเวลา   อายุงาน กรณีท่ีลาออก
แล'วกลับเข'าปฏิบัติราชการให'นับเวลาราชการก�อนลาออกและเวลาท่ีกลับเข'าปฏิบัติราชการรวมกันให'ได'ครบ
เวลา 25 ปNบริบูรณ- และหากมีกรณีการลาออกไปเพ่ือปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 2 ปN ต'องเลื่อนการขอ
พระราชทานออกไป 2 ปN   แจ'งให'ส�วนงานพิจารณาผ�านมติคณะกรรมการบริหารส�วนงานยืนยันรายชื่อและ
จํานวนผู'มีสิทธิ์ได'รับเหรียญจักรพรรดิมาลา พร'อมส�งแบบสรุปประวัติของผู'ท่ีเสนอรายชื่อขอพระราชทานต้ังแต�
เริ่มบรรจุจนถึงปrจจุบันรายละ 5 ฉบับเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณาอนุมัติ   สรุปผลการพิจารณา
และจัดทําแบบบัญชีสรุปรายชื่อผู'ได'รับการเสนอขอพระราชทานรายละจํานวน 5 ฉบับเสนอไปยัง สกอ. ตาม
กระบวนการการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ- 
 
 25. การขอเข็มทองคําเกียรติคุณสําหรับบุคลากร 
 ผลงาน ดําเนินการขอเข็มทองคําเกียรติคุณสําหรับบุคลากรในสังกัดและหน�วยงานวิสาหกิจ 
โดยสํารวจบุคลากรผู'มีคุณสมบัติเบื้องต'นตามเกณฑ-ข'อ 4 แห�งระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยเข็ม
ทองคําเกียรติคุณ พ.ศ. 2519  แจ'งให'ส�วนงานพิจารณาผ�านมติคณะกรรมการบริหารส�วนงานยืนยันรายชื่อ
และจํานวนผู'มีสิทธิ์ได'รับเข็มทองคําฯ  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณาอนุมัติ   โดยได'พัฒนา
ฐานข'อมูลเพ่ือให'มีความสะดวกต�อการสืบค'น ออกรายงานสําหรับตรวจสอบง�ายข้ึน ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการผ�านระบบCU-HR ในส�วนของบุคลากรในสังกัด และตรวจสอบเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
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ข'อมูลการลาท่ีไม�ได'รับเงินเดือน หรือคนท่ีมีระยะเวลาทวีคูณ ซ่ึงจะต'องคํานวณและบันทึกข'อมูลเพ่ิมเติมก�อน
ประมวลผลผ�านระบบ   กรณีหน�วยงานวิสาหกิจซ่ึงไม�มีข'อมูลอยู�ระบบ CU-HR จัดทําหนังสือแจ'งให'หน�วยงาน
พิจารณาและแจ'งยืนยันข'อมูลมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สั่งทําเข็มทองคําตามระบบการ
จัดซ้ือจัดจ'างตามระเบียบฯ จําแนกจํานวนเข็มทองคําสําหรับชาย/หญิง  ประสานงานและจัดส�งรายชื่อผู'ได'รับ
เข็มทองคําให'ศูนย-บริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยล�วงหน'าเพ่ือเตรียมการจัดงานพิธีมอบ  เบิกและส�ง
มอบเข็มทองคําฯ สําหรับใช'ในวันพิธีมอบตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย  
 
 26. การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยสําหรับบุคลากรและผู1ทรงคุณวุฒิ
สาขาต"างๆ ท้ังภายในและภายนอก 
 ผลงาน   ดําเนินการตามระเบียบว�าด'วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 
2521 ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2532 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2547  เป;นเหรียญซ่ึง
พระมหากษัตริย-พระราชทานแก�ทหารตํารวจข'าราชการและประชาชนซ่ึงเป;นผู'ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาอัน
ได'แสดงให'ประจักษ-เป;นพิเศษแล'วเพ่ือเป;นการเชิดชูเกียรติแก�ผู'ได'รับพระราชทานโดยฝ=ายบริหารงานบุคคลแจ'ง
ส�วนงานให'พิจารณาเสนอชื่อผู'มีคุณสมบัติตามเกณฑ-ระเบียบฯ ข'อ 3 ข'อ 4 และข'อ 5  ผ�านมติคณะ
กรรมการบริหารส�วนงานเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณาตามปฏิทินการทํางานประจําปN ประสาน 
รวบรวม ตรวจสอบเอกสารประวัติ ผลงาน จัดทําแบบสรุปข'อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในการขอพระราชทานต'องคํานึงถึงกรณีความดีความชอบ        
ท่ีได'ใช'ศิลปวิทยาเป;นคุณประโยชน-แก�ชาติบ'านเมืองโดยรอบคอบ ว�ามีลักษณะถึงขนาดควรจะได'รับบําเหน็จ
เหรียญดุษฎีมาลาฯ เพ่ือให'ผู'ได'รับพระราชทานรู'สึกภาคภูมิใจและเพ่ือให'เหรียญฯ นี้ทรงไว'ซึ่งเกียรติอันสูง 
สํารวจรายชื่อผู'ได'รับพระราชทานประจําปNท่ีผ�านมาจากประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดทําข'อมูลรายชื่อผู'ได'รับ
พระราชทานแต�ละปNเรียงตามตัวอักษร เพ่ือใช'ประกอบการพิจารณาเทียบเคียงคุณสมบัติและผลงานของ   
คณะกรรมการฯ  สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จัดทํารายงาน และวาระเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให'ความเห็นชอบการเสนอชื่อขอพระราชทานไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 27. การเบิกจ"ายตรงค"ารักษาพยาบาล/ การปรับปรุงข1อมูลบุคลากรสําหรับการจ"ายตรงค"า
รักษาพยาบาลและสิทธิ์สวัสดิการค"าเล"าเรียนบุตรในฐานข1อมูลระบบ CU-HR ให1ตรงตามระบบฐานข1อมูล
กรมบัญชีกลาง 
 ผลงาน จัดเจ'าหน'าท่ีปฏิบัติงานให'บริการ one stop services เก่ียวกับการตรวจสอบสิทธิ์/
อํานวยความสะดวกแก�บุคลากรท่ีมาใช'สิทธิ์เบิกค�ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอ่ืนๆ โดยบันทึกข'อมูลเพ่ิมเติม
ปรับปรุงแก'ไขข'อมูลประวัติส�วนตัวและบุคคลในครอบครัวบุคลากรท่ีใช'สิทธิ์สวัสดิการจัดเตรียมข'อมูลคําสั่ง
เปลี่ยนสถานภาพสําหรับผู'ต�อสมาชิก กบข. ประกอบการเบิกจ�ายสวัสดิการโดยให'บริการ ณ สํานักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ทุกวันจันทร- พุธ ศุกร- ดําเนินการตรวจสอบและ
ปรับปรุงข'อมูลบุคลากรและบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิ์ในฐานข'อมูลระบบ CU-HR ให'ข'อมูลมีความถูกต'องตรง
ตามระบบฐานข'อมูลกรมบัญชีกลาง โดยปรับปรุงแก'ไขเพ่ิมเติมข'อมูลในระบบท่ียังไม�ครบถ'วนจากจํานวน
ข'าราชการในสังกัดและข'าราชการบํานาญท่ีมาติดต�อในแต�ละวันแล'วเสร็จประมาณ 1,100 ราย ซ่ึงในส�วนของ
ข'าราชการบํานาญมีแผนการดําเนินการให'แล'วเสร็จประมาณเดือนละ 100 ราย จนกว�าจะแล'วเสร็จประมาณ 
4,000 ราย 
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 28. การปรับปรุงข1อมูลประวัติของข1าราชการใน กม. 1 และในระบบ CU-HR 
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบแก'ไขปรับปรุงบันทึกข'อมูลประวัติของข'าราชการ (Clean Data)
ต้ังแต�แรกบรรจุในแบบ กม.1   บัตรประวัติเลื่อนเงินเดือน   และข'อมูลประวัติในระบบ CU-HR  Infotype 
9000 เพ่ือให'ข'อมูลเป;นปrจจุบัน สะดวกต�อการตรวจสอบ สําหรับกรณีเสนอต�อกรมบัญชีกลาง และเพ่ือ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข'อมูลข'าราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงปรับปรุงข'อมูล กม. 1 
แล'วเสร็จประมาณ 1,355 คน และปรับปรุงข'อมูลในระบบ CU-HR แล'วประมาณ 300 คน อยู�ระหว�าง
ดําเนินการอีกประมาณ  700 กว�าคน 
 
 29. การเปล่ียนสถานภาพเปPนพนักงานมหาวิทยาลัยของข1าราชการและลูกจ1างประจํา 
 ผลงาน ดําเนินการตามข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วยการพิจารณาการแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพของข'าราชการและลูกจ'างมาเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต�วันท่ี 7 กุมภาพันธ- พ.ศ. 2525 
เป;นต'นไป พ.ศ. 2555  โดยตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติต�างๆ  ตามเง่ือนไขข'อบังคับ มติหลักเกณฑ-แนวปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข'อง  สรุปข'อมูลผู'แสดงเจตนาแต�ละรอบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาการเปลี่ยน
สถานภาพฯ  บันทึก ประมวลผลข'อมูลผู'ท่ีได'รับอนุมัติออกคําสั่งให'ลาออกจากราชการคําสั่งบรรจุจ'างเป;น
พนักงานฯ ผ�านระบบ CU-HR  คํานวณระยะเวลาสัญญาจ'างตามเกณฑ-แยกตามประเภทบุคลากร  แจ'งผลมติ
ท่ีประชุมและจัดส�งคําสั่งให'ผู'เก่ียวข'อง  พัฒนาข้ันตอนวิธีการทํางานให'มีความรวดเร็วโดยการเตรียมการ
ล�วงหน'าตรวจสอบจัดเตรียมเอกสารต�างๆ ท่ีต'องเสนอกรมบัญชีกลางบันทึกข'อมูลให'ทันก�อนปkดรอบบัญชีของ
ระบบ e-pension เพ่ือให'ผู'เปลี่ยนสถานภาพได'รับเงินบําเหน็จบํานาญรวดเร็วนําเสนอร�าง-แก'ไขระเบียบ
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว�าด'วยการเทียบตําแหน�งข'าราชการและลูกจ'างกับตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 เพ่ือแก'ไขเปรียบเทียบตําแหน�งข'าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพฯ จากการปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลจากจําแนกตําแหน�ง เป;นกลุ�มลักษณะงาน อยู�ระหว�างพิจารณาร�างระเบียบฯ และบัญชีแนบท'ายฯข'อมูล
ข'าราชการและลูกจ'างประจําท่ีเคยมีอยู� เดิม 5,118 คน  แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป;นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปแล'วต้ังแต�รอบ1 มิถุนายน 2551- รอบ 1 ตุลาคม 2557 จํานวน 2,626 คน คิดเป;นร'อยละ 
51.31 
 
 30. การต"อเวลาราชการของข1าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ผลงาน ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขการต�อเวลา
ราชการของข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และเกณฑ-ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  โดย
ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีส�วนงานเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาให'ต�อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ-และเง่ือนไข  
ประกอบด'วย  แบบประวัติส�วนตัว ภาระงานและผลงานทางวิชาการย'อนหลัง 3 ปN  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานย'อนหลัง 5 ปN  เหตุผลและความจําเป;นในการพิจารณาขอต�อเวลาฯ  ภาระงานท่ีมอบหมาย 5 ปNท่ี
ต�อเวลา  ใบรับรองแพทย-ท่ีได'ผ�านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแผนอัตรากําลังคนระยะ 5 ปNท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติไว'แล'ว  แผนการถ�ายทอดความรู'ประสบการณ-ให'กับคณาจารย-ท่ีจะปฏิบัติงานแทน  สรุป
ข'อมูลเสนอวาระต�อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต�อเวลาราชการของข'าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา    สรุปผลการพิจารณาและเสนอหลักเกณฑ-วิธีการพิจารณาการต�อเวลาฯ ในปNถัดไปต�อสภา
มหาวิทยาลัยให'ความเห็นชอบ  เพ่ือแจ'งส�วนงานล�วงหน'าตามปฏิทินการทํางาน   โดยดําเนินการแล'วเสร็จ
ภายใน 31 มีนาคมของทุกปNก�อนการเกษียณอายุราชการ 6 เดือน 
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 31. การเกษียณอายุราชการ ลาออก ถึงแก"กรรม และการพ1นสภาพจากงานด1วยเหตุต"างๆ 
 ผลงาน ฝ=ายบริหารงานบุคคลดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรเกษียณอายุราชการ การลาออก ถึง
แก�กรรม และการพ'นสภาพจากงานด'วยเหตุต�างๆ โดยตรวจสอบข'อมูลสําหรับจัดทําประกาศเกษียณ ลาออก 
ประกาศให'พ'นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร-ประสานให'กรอกข'อมูลพร'อมแนบเอกสารท่ี
เก่ียวข'องประกอบการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บันทึกข'อมูลผ�านระบบ e-pension กรมบัญชีกลาง และ
ระบบ MCS-WEB กบข.  ติดตามความคืบหน'าการประมวลผลในระบบตามปฏิทินการปkดรอบบัญชี ออก
รายงานตามบัญชีรายชื่อจัดส�งให'กรมบัญชีกลาง  เพ่ือให'บุคลากรหรือทายาท(กรณีถึงแก�กรรม) ได'รับเงิน
บําเหน็จบํานาญตามสิทธิ์  กรณีถึงแก�กรรมประสานระงับการจ�ายเงินเดือนในระบบ CU-HR พร'อมแจ'ง
กรมบัญชีกลาง  จัดทําหนังสือ (ปค.14) ติดต�อให'ทายาทมารับไปดําเนินการเพ่ือสอบปากคําการเป;นทายาทท่ี
สํานักงานเขตท'องท่ี   โดยได'ดําเนินการกรณีเกษียณของข'าราชการ 19 คน   ลูกจ'างประจําเงินงบฯ 27 คน  
ลูกจ'างประจําเงินนอกฯ 7 คน  กรณีพ'นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 137 คน  กรณีข'าราชการลูกจ'างเงินงบฯ 
ลาออก 8 คน กรณีข'าราชการลูกจ'างเงินงบฯ ถึงแก�กรรม 7 ราย 
 
 32. บําเหน็จบํานาญข1าราชการ ข1าราชการบํานาญ ลูกจ1างประจําเงินงบประมาณแผ"นดิน
ลูกจ1างเงินนอกงบประมาณแผ"นดิน  และบําเหน็จตกทอด 
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบข'อมูลตามประกาศเกษียณอายุราชการ คําสั่งให'ลาออกจาก
ราชการ  ประกาศพ'นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย  จัดเตรียมเอกสารล�วงหน'าประกอบการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญ บันทึกรายละเอียดตามแบบ 5300 ในระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลางให'เสร็จสิ้นทุกข้ันตอน
ภายใน 1-3 เดือนแล'วแต�กรณี พร'อมท้ังจัดส�งเอกสารประกอบ เช�น แบบประวัติ  แบบกม. 1 บัตรตรวจจ�าย
เงินเดือน คําสั่งพ'นสภาพ ฯลฯ ให'ทันตามรอบการปkดบัญชีเพ่ือให'บุคลากรได'รับเงินบําเหน็จบํานาญรวดเร็ว 
นอกจากนั้นดําเนินการการเบิกเงินค�าทําศพและเงินบําเหน็จตกทอดกรณีของลูกจ'างประจําเงินนอกงบฯ       
สรุปข'อมูลมีผู'ขอรับบําเหน็จบํานาญกรณีเกษียณอายุและพ'นสภาพ 190 คน บําเหน็จดํารงชีพกรณีอายุครบ 
65 ปNบริบูรณ- 137 คน ขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบําเหน็จตกทอดเพ่ือใช'เป;นหลักทรัพย-คํ้าประกันการกู'เงิน 121 
คน  ทายาทผู'เสียชีวิตได'รับบําเหน็จตกทอด 56 คน  
 นอกจากนั้นได'ดําเนินการอํานวยความสะดวกให'ข'าราชการและลูกจ'างฯ  กรณีประสงค-ขอข'อมูล
ประมาณการเงินบําเหน็จบํานาญจะได'รับเม่ือเกษียณอายุลาออก  สําหรับใช'ประกอบการยื่นกู'และทํานิติกรรม
โดยได'ปรับปรุงเง่ือนไขข'อมูลในระบบ CU-HR ให'สามารถตรวจสอบและประมวลผลประมาณบําเหน็จบํานาญ
ให'รวดเร็วข้ึน ตรวจสอบข'อมูลการลาท่ีไม�ได'รับเงินเดือน หรือคนท่ีมีระยะเวลาทวีคูณ ซ่ึงจะต'องคํานวณนอก
ระบบแล'วบันทึกข'อมูลเพ่ิมเติมก�อนประมวลผล  โดยมีบุคลากรยื่นความประสงค-ขอข'อมูลประมาณ 150 คน 
 
 33. การทําหน1าท่ีเลขานุการกิจของคณะกรรมการชุดต"างๆ ท่ีเก่ียวข1อง 
 ผลงาน ประสานงานเรื่องท่ีเก่ียวข'อง รับเรื่อง คัดกรองและตรวจสอบ จัดทําวาระเสนอท่ี
ประชุม แฟyมวาระการประชุม  ส�งหนังสือเชิญและวาระการประชุมผ�านระบบ electronic mail สรุปรายงาน
และดําเนินการต�อในส�วนท่ีเก่ียวข'องซ่ึงมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ ดังนี้ 
  - คณะกรรมการข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัยประชุม 10 ครั้ง ประมาณ 43 วาระ 
  - คณะกรรมการพิจารณาการต�อเวลาข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประชุม 
1 ครั้ง ประมาณ 3 วาระ 
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  - คณะกรรมการพิจารณาการเกษียณอายุราชการก�อนกําหนด (ไม�มีโครงการ
ปNงบประมาณนี้) 
  - คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต�งต้ังบุคคลให'ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนประชุม 3 ครั้ง ประมาณ 10 
วาระ 
  - คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทข'าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัด จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ประชุมจํานวน 3 ครั้ง ประมาณ  20 วาระ 
  - คณะกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ประชุมจํานวน 3 ครั้ง ประมาณ  3 วาระ 
  - คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ- ประชุม 1 ครั้ง3 วาระ 
  - คณะกรรมการอํานวยการเปลี่ยนสถานภาพเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประชุม
จํานวน 7 ครั้ง ประมาณ 20 กว�าวาระ 
  - คณะกรรมการพิจารณาการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข'าราชการและ
ลูกจ'างมาเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต�วันที่ 7 กุมภาพันธ- พ.ศ.2555 เป;นต'นไปของสํานักงาน
มหาวิทยาลัยประชุม 1 ครั้ง 1 วาระ 
  - คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาประชุม 
1 ครั้ง 2 วาระ 
  - คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด
สํานักงานมหาวิทยาลัยประชุม 1 ครั้ง 1 วาระกรณีผู'แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ 
  - คณะกรรมการพิจารณาเข็มทองคําเกียรติคุณประชุม 1 ครั้ง 3 วาระ 
 
 34. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1อง 
 ผลงาน ด'านสวัสดิการและสิทธิประโยชน-ของข'าราชการบํานาญ  และด'านการบริการข'อมูล
เอกสาร ประสานงาน และสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของหน�วยงาน 
 - บันทึกข'อมูลปรับปรุงแก'ไขรายการท่ีมีการแจ'งเปลี่ยนแปลง อาทิ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู� บัญชีธนาคาร
สําหรับโอนเงินบํานาญจํานวนประมาณ  120  คน 
 - ลงทะเบียนเพ่ือรับข�าวสารสวัสดิการและสิทธิประโยชน-สําหรับข'าราชการบํานาญผ�านทาง
ระบบ electronic mail message และทางหมายเลขโทรศัพท- แล'วแต�กรณีจํานวนประมาณ 60 คน  
 - Upload ข'อมูลรายการลดหย�อนภาษีเงินได'สําหรับผู'รับเบี้ยหวัดบํานาญจํานวน 4000 คน 
 - คัดแยกสลิปเงินเดือนบุคลากรประมาณ 8,000 คนข'าราชบํานาญประมาณ 4000 คน  และจัด
เอกสารสําหรับแจ'งประชาสัมพันธ-แนบสลิปเงินเดือน  
 - การจัดส�งเอกสารหน�วยงานภายใน-ภายนอกหน�วยงาน อาทิ ไปรษณีย-จุฬาฯ สํานักงาน กพ.
สกอ. สํานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ฯลฯ 
 - การลงทะเบียนโครงการจัดประชุม  การจัดเตรียมเอกสารและแฟyมประชุม และจัดเตรียม
อาหารว�าง-อาหารและเครื่องด่ืมสําหรับการประชุม 
 - ลงทะเบียนรับเรื่อง-ส�งเรื่อง แจ'งเวียนหนังสือ ออกเลขท่ีหนังสือผ�านระบบ EDMS  
 - ประสาน update ข'อมูลของท่ีเก่ียวข'องของกลุ�มภารกิจฯ ใน drive O และ website สํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย-  
 - ตรวจสอบข'อมูลประวัติส�วนบุคคลตามท่ีหน�วยงานภาครัฐภายนอกเสนอขอ  
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 - ตรวจสอบข'อมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษ-ทรัพย-และพิพากษาล'มละลายในระบบ 
e-pension 
 - รายงานและให'ข'อมูลเก่ียวกบตัวชี้วัดของหน�วยงาน 
  
กลุ"มภารกิจฐานข1อมูลบุคคลและสารสนเทศ 
 งานยุทธศาสตร�และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 1. โครงการใบแจ'งค�าตอบแทนอิเล็กทรอนิกส- (e-Paylip) เริ่มดําเนินโครงการเดือน มิถุนายน 
2557 อยู�ระหว�างดําเนินการโดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแผนการดําเนินงานโครงการใบแจ'งค�าตอบแทนอิเล็กทรอนิกส- 

แผนการดาํเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. ดําเนินการออกแบบ พัฒนาระบบ และทดสอบ          
2. ทดสอบจัดส�ง e-Payslip ให'ส�วนงานต'นแบบ 
   - ก.ค. : สบม. และ ศูนย-การจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลยั 
   - ส.ค. : สนม. และ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
   - ก.ย. : สนม., สํานักงานวิทยทรัพยากร, คณะครุศาสตร-,  
             คณะสัตวแพทยศาสตร- และ สถาบันภาษา 

         

3. ประชาสัมพันธ--แผ�นพับส�งพร'อม สลิปเงินเดือนแบบกระดาษ          
4. จัดส�ง e-Payslipและสลิปเงินเดือนแบบกระดาษให'บุคลากร          
5. จัดส�งแผ�นพับวิธีการเข'าระบบ e-mail  และวิธีการเปkดไฟล-          
6. จัดส�ง e-Payslip เท�าน้ัน          
7. ประเมินและติดตามผลการใช'งาน e-Payslip          

 

 2. การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพงานเรื่องใบแจ'งค�าตอบแทนอิเล็กทรอนิกส- (e-Payslip) ภายใต'
แนวคิด KAIZEN เพ่ือการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง โดยใช'เทคนิควงจร PDCA : ซ่ึงประกอบไปด'วย การวางแผน 
(Plan), การปฏิบัติ (Do), การตรวจสอบ (Check),  และการปรับปรุงแก'ไข (Action) 
 
งานพัฒนากระบวนการ  
 1. ประมาณการงบค�าใช'จ�ายบุคลากรเฉพาะเงินรายได'ปNงบประมาณ 2558 ของสํานักงาน
มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 2. ประสานงานกับศูนย-การจัดการทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงระบบ CUERP:HR ให'รองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

2.1 การปรับระบบการข้ึนเงินเดือนเม่ือครบทดลองงานของกลุ�มเปลี่ยนสถานภาพต้ังแต� 1 
เม.ย. 56 

2.2 การปรับปรุงหนังสือรับรองกรณีชื่อตําแหน�งเม่ือพ'นสภาพกับปrจจุบันไม�ตรงกัน 



[69] 

2.3 การปรับปรุงคิวรีตําแหน�งบริหาร 
2.4 การปรับปรุงระบบให'สอดคล'องกับประกาศจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เรื่องส�วนงานของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 – จัดต้ังสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
2.5 การบันทึกข'อมูลเม่ือมีการปรับระดับของลูกจ'างประจําเงินงบประมาณแผ�นดิน 
2.6 การปรับระบบให'รองรับพนักงานรักษาความปลอดภัย (ต.ค. 56) 
2.7 การปรับระบบให'รองรับพนักงานมหาวิทยาลัยของศูนย-วิทยาศาสตร-ฮาลาล (พ.ค. 57) 
2.8 การประสานงานข'อมูลสําหรับต้ังฐานระบบของคณะครุศาสตร- (อยู�ระหว�างดําเนินการ) 
2.9 การปรับระบบ RC ให'รองรับระบบ e-Exam (อยู�ระหว�างดําเนินการของอนุมัติโครงการ 
2.10 การปรับอัตราภาษีเงินได'บุคคลธรรมดา ปN 2557 
2.11 การปรับแก'ระบบท่ีมีผลกระทบมาจากข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
  - การปรับกลุ�มนักวิจัยเป;นสายวิชาการ และการปรับกลุ�มนักวิจัยท่ีไม�เข'าเกณฑ-เป;น 
 สายปฏิบัติการและวิชาชีพ 
 - การปรับระบบท่ีเก่ียวข'องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 - การปรับระบบท่ีเก่ียวข'องกับการปรับเงินเดือน 
 - เปลี่ยน Wage Type : บําเหน็จชดเชย เป;น ค�าชดเชย 

 - รายงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข'อง 
2.12 ประสานงานให'ปรับปรุงระบบเม่ือมีประกาศวันหยุดเพ่ิมเติม 
2.13 clean data ข'อมูล e-mail ของบุคลากรให'ถูกต'องเพ่ือรองรับระบบใบแจ'งค�าตอบแทน

อิเล็กทรอนิกส- (e-Payslip) และวางแผนการนําเข'าข'อมูล e-mail เม่ือมีบุคลากรจ'างใหม� 
2.14 การปรับปรุงระบบรับสมัครออนไลน- กรณีสร'างเลขผู'สมัครซํ้าซ'อนและปรับปรุงหน'าเว็บ

รับสมัครเพ่ิมเติม 
2.15 การปรับระบบการปรับเงินเดือนเม่ือครบลองปฏิบัติงาน กรณีมีเง่ือนไขเปลี่ยนแปลง 
2.16 ปรับปรุงรายงานสําหรับการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปNให'รองรับเง่ือนไขท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง 
2.17 ประสานงานจัดทําข'อมูลสําหรับต้ังฐานของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

3. การ Clean DATA ของปNงบประมาณ 2557 
3.1 ข'อมูลโครงสร'างองค-กรและตําแหน�ง (Organization Management) ดําเนินการเสร็จ

แล'ว 90% อยู�ระหว�างตรวจสอบและจัดทําไฟล-สําหรับ data conversion 
3.2 ข'อมูลวุฒิการศึกษา IT22 ดําเนินการแล'วเสร็จ 100% 

4. การจัดทําแผ�นพับการรับเงินค�าชดเชยและเงินเดือนสําหรับวันลาพักผ�อนประจําปNพึงมีสิทธิ 
กรณีสัญญาปฏิบัติงานสิ้นสุด เกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัย 
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งานประจํา (ผลงานประจําป�งบประมาณ 2557) 
 ผลงาน 1. ด'านระบบฐานข'อมูลส�วนบุคคล (PA) (ระบบCU ERP: HR ระบบกรมบัญชีกลาง) 
  - การบันทึกข'อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดเข'าสู�ระบบฐานข'อมูล เช�น การจ'าง
บุคลากร การต�อสัญญา การได'รับตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน การเลื่อนระดับ การดํารงตําแหน�งทางบริหาร 
การพ'นสภาพและแก'ไขข'อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข'องกับข'อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรตามท่ีได'รับการร'องขอ (ตารางท่ี 
3.2 – 3.7) 
 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุและเปลี่ยนสัญญา (ลาออกบรรจุกลับ) ในช�วงเดือน ตุลาคม 2556
 ถึง กันยายน 2557 

เหตุการณ� 
ป� 2556 ป� 2557 

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. บรรจุจ'าง 76 48 23 38 28 23 66 31 28 37 51 33 482 
2. เปล่ียนสัญญา(ลาออกบรรจกุลับ) 191 15 12 14 14 11 10 9 20 25 11 6 338 
3. เปล่ียนหมวดการจ'างพนม.  

4 2 2 1 
  

1 
 

4 3  17 
4. การย'าย/เปล่ียนตําแหน�ง  

1 
    

24 
     25 

รวม 267 68 37 54 43 34 100 41 48 66 65 39 862 
ค"าเฉลี่ย 72 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.3 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีพ'นสภาพในช�วงเดือนตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 

ประเภทการพ1นสภาพ 
ป� 2556 ป� 2557 

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 62 
 

1 8 1 3 1 2 
 

2 1 2 83 
2. ให'ออก / ให'โอน      

1 
   

1   2 
3. ไล�ออก/ยกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน 4 2 

    
1 

 
1 

   8 
4. ถึงแก�กรรม 4 2 4 2 3 3 

 
2 2 1 3 1 27 

5. ลาออก 15 20 19 16 12 10 12 13 27 24 23 12 203 
6. ส้ินสุดสัญญาจ'าง 168 1 3 1 3 6 10 

 
4 5 9 1 211 

รวม 253 25 27 27 19 23 24 17 34 33 36 16 534 
ค"าเฉลี่ย 45 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.4 จํานวนการต�อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในช�วงเดือนตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 

ข1อความ 
ป� 2556 ป� 2557 

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. 

การประเมินต�อสัญญาจ'างพนม. 101 40 42 100 32 35 47 36 49 62 53 37 634 
ค"าเฉลี่ย 52  รายการ/เดือน 
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ตารางท่ี 3.5 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสญัญา(ปรับวุฒิ/ตาํแหน�ง)ในช�วงเดือนตุลาคม 2556 ถึง  
 กันยายน 2557 

เปลี่ยนสัญญา 
(ปรับวุฒิ/ตําแหน"ง) 

ป� 2556 ป� 2557 
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. เข'าสู�ตําแหน�ง-ร.ศ.เข'าสู�ศ.           

  
 

2. เข'าสู�ตําแหน�ง-ผ.ศ.เข'าสู�ร.ศ.  
1 1 2 

  
1 

  
3 4 5 17 

3. เข'าสู�ตําแหน�ง-อ.เข'าสู�ร.ศ.           
  

 
4. เข'าสู�ตําแหน�ง-อ.เข'าสู�ผ.ศ.  

3 3 4 4 
   

3 5 10 2 34 

5. ปรับวุฒิ - ป.โทเป;นป.เอก 1 
 

1 1 2 
     

  5 

6. ปรับวุฒิ - ป.ตรีเป;นป.โท         
2 

 
  2 

รวม 1 4 5 7 6 
 

1 
 

5 8 14 7 58 

ค"าเฉลี่ย 5 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.6 จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีได'รับการเลื่อนระดับ และได'รับตน.ท่ีสูงข้ึนในช�วงเดือนตุลาคม 2556 ถึง  
 กันยายน 2557 

เปลี่ยนสัญญา 
(ปรับวุฒิ/ตําแหน"ง) 

ป� 2556 ป� 2557 
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. เล่ือนระดับ 

 
14 145 11 27 

  
29 30 5 12 25 298 

2. ขอ ตน.สายปฏิบัติการท่ีสูงขึ้น 
 

2 
 

1 1 
      1 5 

รวม 
 

16 145 12 28 
  

29 30 5 12 26 303 
ค"าเฉลี่ย 26 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.7 จํานวนบุคลากรท่ีได'รับการบันทึกเข'า-ออก ตําแหน�งบริหาร ในช�วงเดือนตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 

เปลี่ยนสัญญา 
(ปรับวุฒิ/ตําแหน"ง) 

ป� 2556 ป� 2557 
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. เข'าสู� ตน.บริหาร 4 2 3 

  
1 

 
2 1 

  1 14 

2. รออกจากวาระตําแหน�ง 1 
 

1 4 2 
   

6 1   15 

รวม 5 2 4 4 2 1 
 

2 7 1  1 29 

ค"าเฉลี่ย 3 รายการ/เดือน 

 
2. ด'านระบบการจัดการค�าใช'จ�ายบุคลากร (PY) 

  - ประมวลผลค�าใช'จ�ายบุคลากรรายเดือน (ระบบCUERP:HR, ระบบกรมบัญชีกลาง) 
  - จัดทํารายงานประจําเดือนท่ีเก่ียวข'องกับค�าใช'จ�ายบุคลากร 

ก. รายงานส�งส�วนงานเช�น รายงานเพ่ือตรวจสอบรอบท่ี 1 รายงานต้ังเบิก ฯลฯ 
ข. รายงานส�งสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) เช�น รายงาน

หน'างบ 
ค. รายงานส�งหน�วยงานภายนอก เช�น รายงานภาษี ประกันสังคม กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ สหกรณ- เป;นต'น 
  - จัดทํารายงานประจําปNท่ีเก่ียวข'องกับค�าใช'จ�ายบุคลากร เช�น รายงานภาษี เป;นต'น 
 3. ด'านระบบการจัดการโครงสร'างองค-กร (OM) 
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 - มีการตรวจสอบ ปรับแก' เฉลี่ย 30 ตําแหน�ง/เดือน 
 - มีการตรวจสอบโครงสร'าง โอนย'ายคน ตามท่ีส�วนงานร'องขอ 4 ครั้ง 
 - มีการสร'างและบันทึกมาตรฐานประจําตําแหน�งลงในงาน 300 งาน มีการ
จัดเตรียมไฟล-สําหรับโหลดเพ่ือให'งานในระบบเป;นปrจจุบัน 3 ครั้ง 
 4. ด'านระบบการประเมินผล (PM) มีการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ปลดล็อค เฉลี่ย 9 
ครั้ง/เดือน 
 5. ด'านระบบการจัดการค�าตอบแทน (CM) ดําเนินการ 2 รอบ/ปN (บุคลากรประเภท 
ข'าราชการ ลูกจ'างประจําเงินนอกงบประมาณฯ พนักงานมหาวิทยาลัย)ซ่ึงในปNงบประมาณ 2557 มีการเปลี่ยน
นโยบายในการปรับเงินเดือนจึงต'องมีการจัดเตรียมข'อมูลสําหรับตรวจสอบสิทธิ์และconversion data  
 6. ด'านการจัดทําบัตรบุคลากรมีการให'บริการจัดทําบัตรบุคลากรในช�วงเดือนตุลาคม 
2556 – กรกฎาคม 2557 (ตารางท่ี 3.8) 
 7. ด'านการจัดทําหนังสือรับรองมีการให'บริการจัดทําหนังสือรับรองในช�วงเดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 (ตารางท่ี 3.9) 
 8. ด'านการบริการข'อมูล จัดทําข'อมูลบุคลากรตามท่ีมีผู'ร'องขอต้ังแต�เดือนตุลาคม 
2556 – กันยายน 2557 (ตารางท่ี 3.10) 
 9. การจัดทําคําสั่ง ขออนุมัติเบิกจ�าย และดําเนินการเก่ียวกับอาจารย-ช�วยราชการ
ต้ังแต�เดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557(ตารางท่ี 3.11) 
 10. การจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร และประสานงานจัดทําบัตรห'องสมุด e-mail 
account สําหรับกิจกรรมแรกพบ (ตารางท่ี 3.12) 
 
ตารางท่ี 3.8 จํานวนบัตรบุคลากรท่ีจัดทําในช�วงเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 

ประเภทบัตร 
ป� 2556 ป� 2557 

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. บัตรประจําตัวเจ'าหน'าท่ีของรัฐ 213 373 188 136 202 213 148 145 176 236 180 201 2411 
2. บัตรประจําตัวผู'รับบาํเหน็จบาํนาญ 36 72 45 31 54 48 34 32 82 91 95 57 677 

รวม 250 451 233 167 257 261 182 177 258 327 275 258 3096 
ค"าเฉลี่ย 258ใบ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.9 จํานวนหนังสือรับรองท่ีจัดทําในช�วงเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 

ประเภทหนังสือรับรอง 
ป� 2556 ป� 2557 

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. ภาษาไทย 148 186 172 149 144 212 157 159 130 100 93 150 1800 
2. ภาษาอังกฤษ 31 30 31 17 80 69 51 26 85 27 21 43 511 
3. มีเงินได'เงินหัก 13 69 39 14 37 31 64 54 44 47 60 43 515 
4. รายได'ภาษาไทย 23 38 42 19 11 32 27 30 48 51 37 33 391 
5. รายได'ภาษาอังกฤษ 47 29 34 16 67 113 59 59 45 53 30 51 603 

รวม 262 352 318 215 339 457 358 328 352 278 241 320 3820 
ค"าเฉลี่ย 319ฉบับ/เดือน 
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ตารางท่ี 3.10 จํานวนเรื่องท่ีมีผู'ร'องขอให'จัดทําข'อมูล ตั้งแต� ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 

เดือน 
ป� 2556 ป� 2557 

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. 

จํานวน 24 18 16 14 17 19 14 19 17 15 17 20 177 
ค"าเฉลี่ย 15 เรื่อง/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.11 จํานวนคําสั่ง ขออนุมัติเบิกจ�าย และดําเนินการเก่ียวกับอาจารย-ช�วยราชการตั้งแต�เดือน ตุลาคม 2556 ถึง 
 กันยายน 2557  

เดือน 
ป� 2556 ป� 2557 

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. 

จํานวน 99 104 105 112 114 116 70 118 116 117 117 117 1305 
ค"าเฉลี่ย 109 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.12 จํานวนบัตรประจําตัวบุคลากร การประสานงานจดัทําบัตรห'องสมุดและ e-mail account สําหรบักิจกรรมแรกพบ 

เดือน 
ป� 2556 ป� 2557 

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. 

จํานวน 37 38 22 22 19 19 33 19 18 24 33 20 304 
ค"าเฉลี่ย 26 ราย/เดือน 

 
 11. การประกันคุณภาพ จัดเก็บข'อมูลผ�านระบบการประกันคุณภาพ (สกอ., สมศ.) 
Quality Assurance Information System: QAIS มีระยะเวลาการดําเนินงาน พค–กย ของทุกปN โดยปN 
2557 จะรับการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยในวันท่ี 3-5 กันยายน 2557 โดยมีตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
สมศ. ตัวท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย-, สกอ. ตัวท่ี 2.2 อาจารย-ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก, สกอ. ตัวท่ี     
2.3 อาจารย-ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ (ประสานงานกับสํานักบริหารยุทธศาสตร-) 
 12. การจัดเก็บข'อมูลสําหรับจัดทําตัวชี้วัดยุทธศาสตร- โดยมีตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ
ดังนี้ KPI 13.3 Employee turnover rate  (จํานวนบุคลากรลาออกสะสม/จํานวนบุคลากรท้ังหมด) * 100 
 13. การจัดเตรียมข'อมูลสําหรับจัดทําตัวชี้วัดท่ี 18 ระดับของการพัฒนาระบบ
ฐานข'อมูลอุดมศึกษาด'านนักศึกษา บุคลากร การเงิน และการมีงานทําของบัณฑิต มีระยะเวลาการดําเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค. ของทุกปN (ประสานงานกับสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 14. การจัดเตรียมข'อมูลบุคลากรเพ่ือการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
ประจําปN มีระยะเวลาการดําเนินงาน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปN 

ภาระงานอ่ืน ๆ 
 ผลงาน 1. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับเงินเดือนประจําปN และการปรับ
ข้ึนเงินเดือนเม่ือครบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช'ระบบ CUERP:HR  ประจําปN 2557 ณ 
ศูนย-การเรียนรู' ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 สํานักงานมหาวิทยาลัยมีผู'เข'าร�วม 180 คนแบ�งออกเป;น 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น. สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย- 
ชี้แจง ดังนี้  - หลักเกณฑ- กฎ ระเบียบ ข'อบังคับท่ีเก่ียวข'องกับการปรับเงินเดือน  

- ปฏิทิน กําหนดการ เอกสารท่ีต'องดําเนินการสําหรับการปรับเงินเดือนประจําปN 



[74] 

- การตรวจสอบข'อมูลจากไฟล- Excel ท่ีเจ'าหน'าท่ีของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย-ได'จัดเตรียม
ไว'ตามเง่ือนไขการปรับเงินเดือนประจําปN 2557 

 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ศูนย-การจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- หลักเกณฑ-คํานวณในระบบ CUERP: HR 
- การเรียกรายงานการตรวจสอบสิทธิ์ 
- การเรียกรายงานสําหรับตรวจสอบวันลา ตามรอบปNประเมิน 
- การบันทึก % การส�งเสนอในระบบ 
- การเรียกรายงานสําหรับจัดทําเอกสารเสนอการปรับเงินเดือนประจําปN 
- การเรียกรายงานสําหรับการตรวจสอบเงินเดือน เงิน พ.ช.ค. 

  2. การปรับปรุงห'องจัดพิมพ-เอกสาร ภายใต'การบริหารความเสี่ยงเรื่องความ
ปลอดภัย สภาวะแวดล'อมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
 
กลุ"มภารกิจสิทธิประโยชน�และบุคลากรสัมพันธ� 
  งานประจํา 
  1. สวัสดิการเงินกู1 
 1.1 สวัสดิการเงินกู1เพ่ือเคหะสงเคราะห� (ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย)  
ตารางท่ี 3.13  จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู'เงินเพ่ือเคหะสงเคราะห- 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู1 จํานวน (คน) 
1. ข'าราชการ 13 
2. ลูกจ'างประจําเงินงบฯ 0 
3. ลูกจ'างประจําเงินนอกฯ 1 
4. พนักงานหมวดเงินอุดหนุนฯ และพนักงานหมวดรายได' 121 

รวม 135 
จํานวนเงินกู1ท้ังสิ้น 167,161,958.67 บาท 

 
 1.2 เงินกู1ธนาคารต"าง ๆ 

  1.2.1 เงินกู1ธนาคารอาคารสงเคราะห� 
ตารางท่ี 3.14  จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู'เงินธนาคารสงเคราะห- 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู1 จํานวน (คน) 
1. ข'าราชการ 37 
2. ลูกจ'างประจําเงินงบฯ 3 
3. ลูกจ'างประจําเงินนอกฯ 12 
4. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 163 
5. พนักงานหมวดเงินรายได' 106   
                                                                                       รวม                        321 

จํานวนเงินกู1ท้ังสิ้น 427,859,000 บาท 
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 1.2.2 เงินกู1 “โครงการสินเช่ือธนาคารออมสิน” 
ตารางท่ี 3.15 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู'เงิน “โครงการสินเช่ือธนาคารออมสิน” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู1 จํานวนผู1 (คน) 
1. ข'าราชการ 3 
2. ลูกจ'างประจําเงินงบฯ 11 
3. ลูกจ'างประจําเงินนอกฯ 5 
4. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 12 
5. พนักงานหมวดเงินรายได' 
6.  สํานักงานจัดการทรัพย-สินจุฬาฯ 

15 
3 

รวม 49 
จํานวนเงินกู1ท้ังสิ้น 12,977,222 บาท 

1.2.3 เงินกู1 “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด”  
ตารางท่ี 3.16  จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู'เงิน “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู1 จํานวน (คน) 
ข'าราชการ 1 

รวม 1 
จํานวนเงินกู1ท้ังสิ้น 550,000 บาท 

 
 2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเป;น
สมาชิกกองทุนฯ จํานวน 5,000 คน และจากหน�วยงานอ่ืน ๆ อีกจํานวน 327 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.17 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเป;นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปPนสมาชิก จํานวน (คน) 

1. พนักงานหมวดเงินอุดหนุนฯ 3,230 
2. พนักงานหมวดเงินรายได' 1,770 

รวม 5,000 
บุคลากรหน"วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปPนสมาชิก 
1. สถานีวิทยุจุฬาฯ 8 
2. ศูนย-กีฬาแห�งจุฬาฯ 48 
3. สํานักพิมพ-แห�งจุฬาฯ 15 
4. ศูนย-ทดสอบทางวิชาการฯ 5 
5. สํานักงานจัดการทรัพย-สินจุฬาฯ 208 
6. โรงพิมพ-แห�งจุฬาฯ 36 
7. ศูนย-เช่ียวชาญไฟฟyากําลัง 7 

รวม 327 
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  2.1 จํานวนสมาชิกกองทุน เดือนกันยายน 2557 
ตารางท่ี 3.18 จํานวนสมาชิกกองทุน เดือน กันยายน 2557 จําแนกตามประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุน 
จํานวนสมาชกิ  

(คน) 
จํานวนเงินสะสม  

(บาท) 
จํานวนเงินสมทบ  

(บาท) 
กองทุน ก 852 746,557.82 746,557.82 
กองทุน ข 1,003 1,100,143.57 1,100,143.57 
กองทุน ค 2,739 2,339,726.11 2,339,726.11 
กองทุน ง 480 476,554.95 476,554.95 
กองทุน จ 
กองทุน ฉ 

177 
79 

175,246.19 
40,320.03 

175,246.19 
40,320.03 

 
 2.2 การประชุมสมาชิกกองทุน มหาวิทยาลัยได'จัดประชุมสมาชิกกองทุนเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 
2557 ณ ห'อง 505 อาคารพินิตประชานาถ เพ่ือให' บลจ.กสิกรไทย จํากัด ได'รายงานผลการดําเนินงานกองทุน
แต�ละกองทุน และเปkดโอกาสให'เปลี่ยนย'ายกองทุนได'ในช�วงเวลาท่ีกําหนด มีจํานวนสมาชิกเข'าร�วมประชุม 
117 คน 
 3. สวัสดิการหอพัก  
 3.1 หอพักวิทยนิเวศน� เป;นหอพักเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาวิชาการโดยผู'ขอเข'าพักจะต'องมี
โครงการวิชาการประกอบการขอเข'าพัก อาคารหอพักเป;นอาคาร 14 ชั้น มีจํานวนห'องพักท้ังสิ้น 252 ห'อง  
แบ�งเป;นห'องพักรายเดือนและห'องพักรายวัน ดังนี้ 
 - ห1องพักรายเดือน ชั้น 6 – 14 จัดเป;นห'องพักประเภทรายเดือนสําหรับบุคลากร 
จุฬาฯ โดยเฉพาะท่ีมีงานวิชาการทําระหว�างท่ีพัก ห'องพักแบ�งเป;น 3 ขนาด รวม 189 ห'อง จํานวนบุคลากร
ได'รับสวัสดิการเข'าพักอาศัย 0 ราย  เนื่องจากปkดปรับปรุงอาคารหอพักวิทยนิเวศน-เป;นเวลา 1 ปN 
 1. ห'องขนาด 36 ตารางเมตร จํานวน  36 ห'อง 
 2. ห'องขนาด 33 ตารางเมตร จํานวน  51 ห'อง 
 3. ห'องขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน 102 ห'อง 
 - ห1องพักประเภทรายวัน ชั้น 3 – 5 จัดเป;นห'องพักรายวันสําหรับบุคลากรจุฬาฯ และ
บุคคลภายนอกท่ีมีกิจกรรมในจุฬาฯ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห'องพักคล'ายโรงแรม จํานวน 63 ห'อง 
ดังนี้ 
 1. ห'องขนาด 36 ตารางเมตร จํานวน 12 ห'อง 
 2. ห'องขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน 51 ห'อง 
 หมายเหตุ คิดเป;นเปอร-เซ็นต-การเปkดใช'ห'องพักรายวันประมาณ 0 % ต�อเดือน (ปkดปรับปรุง) 
 3.2 หอพักจุฬานิเวศน�  ลักษณะห'องพักเป;นห'องพักแบบพัดลม สําหรับอาจารย- บุคลากร
ท่ัวไปท่ี ไม�ใช�ตําแหน�ง คนงาน เจ'าหน'าท่ีรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง ช�าง แบ�งประเภทห'องพักได' ดังนี้ 
  1. ห'องพักเด่ียว 42 ห'อง ห'องละ 900 บาท/เดือน จํานวนบุคลากรได'รับสวัสดิการเข'า
พักอาศัย 39 ราย  ( จะทําการทุบตึก 1 ลงภายในเดือนมีนาคม 2558 โดยไม"มีโครงการสร'างตึกใหม� ) 
  2. ห'องพักคู� 60 ห'อง ห'องละ 1,400 – 2,400 บาท/เดือน จํานวนบุคลากรได'รับ
สวัสดิการเข'าพักอาศัย 98 ราย 
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 3.3 หอพักจุฬานิวาส ลักษณะอาคารเป;นอาคาร 15 ชั้น มีห'องพักท้ังหมด 196 ห'อง จัดเป;น
ห'องพักให'กับบุคลากรตําแหน�ง คนงาน เจ'าหน'าท่ีรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง ช�าง ฯลฯ ตามความ
จําเป;นของหน�วยงาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - อัตราค�าห'องพัก ประเภทห'องครอบครัว ห'องละ 1,000 บาท/เดือน 
  ประเภทห'องพักรวม ห'องละ 250 บาท/เดือน/คน 
 - ค�าประกันของเสียหาย  คนละ 2,000 บาท (เฉพาะผู'ได'รับสวัสดิการ) 
 - คุณสมบัติของผู'สมัครขอเข'าพัก  จะต'องปฏิบัติงานในจุฬาฯ มาแล'วไม�น'อยกว�า 1 ปN 
และ สมัครท่ีส�วนงานท่ีสังกัดซ่ึงส�วนงานเป;นผู'เสนอและจัดลําดับผู'สมัคร เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 - สัญญาการเข'าพักอาศัย พร'อมกัน ทุกรอบ 1 ปN  
          หมายเหต ุ จํานวนบุคลากรได'รับสวัสดิการเข'าพักอาศัยห'องครอบครัว 161 ราย ห'องพักรวม 58 ราย 
 
 4. ช.พ.ค. ฌาปนกิจสงเคราะห-ช�วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตารางท่ี 3.19  จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเป;นสมาชิก ช.พ.ค. 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปPนสมาชิก จํานวน (คน) 
1. ข'าราชการ 284 
2. ข'าราชการบํานาญ 336 
3. ลูกจ'างประจําเงินงบฯ 264 
4. ลูกจ'างประจําเงินนอกฯ 164 
5. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 1,048 
6. พนักงานหมวดเงินรายได' 572 
7. พนักงานวิสามัญ 
8. พนักงาน รปภ. 

2 
15 

รวม 2,685 
บุคลากรหน"วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปPนสมาชิก 
1. คณะเภสัชศาสตร- (โอสถศาลา) 7 
2. ศูนย-กีฬาแห�งจุฬาฯ 18 
3. สถานีวิทยุจุฬาฯ 1 
4. สํานักพิมพ-แห�งจุฬาฯ 7 
5. สํานักงานจัดการทรัพย-สินจุฬาฯ 34 
6. โรงพิมพ-แห�งจุฬาฯ 25 
7. สถาบันบัณฑติบริหาธุรกิจศศินทร- 7 
8. ศูนย-บริการวิชาการแห�งจุฬา 24 

รวม 123 
รวมจํานวนสมาชิกท้ังสิ้น 2,808 
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 5. ช.พ.ส. ฌาปนกิจสงเคราะห-ช�วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู�สมรสถึงแก�
กรรม จํานวนสมาชิก 341 คน สมาชิกนําส"ง ศพละ 1 บาท จนกระท่ังสมาชิกเสียชีวิต  
 - ช.พ.ค. สมาชิกเป;นบุคลากร ส�งประมาณ 500 – 600 บ./เดือน ทายาทจะได'รับประมาณ 
940,000 บาท 
 - ช.พ.ส. สมาชิกเป;นคู�สมรสของบุคลากร ส�งประมาณ 150 – 300 บ./เดือนทายาทจะได'รับ
ประมาณ 400,000 บาท 
 - เงินกู' ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู'ท่ีมีอายุสมาชิก 6 เดือน (เงินกู' ธ.ออมสิน) ช.พ.ค. กู'ได'สูงสุด 
1,200,000 บาท ช.พ.ส. กู'ได'สูงสุด 400,000 บาท ผู'ท่ีมีอายุสมาชิก 1 ปN ข้ึนไป (เงินกู' ธ.ออมสิน) ช.พ.ค. กู'ได'
สูงสุด 3,000,000 บาท ช.พ.ส. กู'ได'สูงสุด 400,000 บาท 
 - จํานวนผู'ท่ียื่นกู' ช.พ.ค. 544 คน 
 - จํานวนผู'ท่ียื่นกู' ช.พ.ส.    1 คน 
 6. สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
  - ปNการศึกษา 2556 จํานวนบุคลากรท่ีได'รับสวัสดิการนําบุตรเข'าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปNท่ี 1 
จํานวนผู'ปกครอง 87 คน จํานวนบุตร 90 คน (แฝด 2 = 3 คู�) 
  - ปNการศึกษา 2556 จํานวนบุคลากรท่ีได'รับสวัสดิการนําบุตรเข'าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 1 
จํานวนผู'ปกครอง 5 คน จํานวนบุตร 5 คน 
  - มหาวิทยาลัยจ�ายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ=ายประถม สําหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปNการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 561 คน เป;นเงินท้ังสิ้น 3,927,000 บาท  
  - มหาวิทยาลัยจะจ�ายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ=ายมัธยม สําหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปNการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 518 คน เป;นเงิน 3,626,000 บาท    
 7. สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากร ข'อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ว�าด'วย เงิน
อุดหนุนการศึกษาสงเคราะห-บุตรบุคลากร และประกาศจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ-และอัตราการ
จ�ายเงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะห-บุตรบุคลากรได'กําหนดอัตราเงินอุดหนุนฯ ในการจัดสวัสดิการให'กับ
บุคลากรท่ีไม�ได'รับสวัสดิการเข'าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ดังนี้ 
  - ระดับประถม คนละ 2,000 บาท/คน/ปNการศึกษา 
  - ระดับมัธยม/ปวช. คนละ 3,200 บาท/คน/ปNการศึกษา 
 จัดสวัสดิการช�วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปN จํานวนบุคลากรได'รับสวัสดิการ 407 คน 
จํานวนบุตร 511 คน เป;นจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,370,000 บาท 
 8. สวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป� 2556 มีบุคลากรท่ีเข'ารับการตรวจสุขภาพ 
จํานวน 3,683 คน ประกอบด'วยบุคลากรท่ีอายุตํ่ากว�า 35 ปN จํานวน 803 คน และอายุ 35 ปNข้ึนไป จํานวน 
2,880 คน และบุคลากรท่ีรับการตรวจโดยใช'งบประมาณของหน�วยงาน จํานวน 333 คน ซ่ึงจําแนกออกเป;น
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.20 จํานวนบุคลากรท่ีได'รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปN 
ประเภทบุคลากรท่ีได1รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป� จํานวน (คน) 

1. ข'าราชการบํานาญท่ียังปฏบัิติงานอยู�ในจุฬาฯ 284 
2. ข'าราชการ   และลูกจ'างประจาํเงินงบฯ 679 
3. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน พนักงานหมวดเงินรายได' และลูกจ'างประจําเงินนอกฯ 2,365 

รวม 3,328 
บุคลากรหน"วยงานอ่ืน ๆ ท่ีชําระค"าบริการตรวจสุขภาพจากงบประมาณของหน"วยงาน 
1. ศูนย-ความเป;นเลิศแห�งชาติด'านปkโตรเลียมฯ 8 
2. สํานักงานจัดการทรัพย-สินจุฬาฯ 148 
3. โรงพิมพ-แห�งจุฬาฯ 86 
4. ศูนย-กีฬาแห�งจุฬาฯ 21 
5. ศูนย-เครือข�ายงานวิเคราะห-วิจยัฯ 6 
6. ศูนย-ทดสอบทางวิชาการ 6 
7. สถานีวิทยุจุฬาฯ 16 
8. สโมสรอาจารย-จุฬาฯ 13 
9. ศูนย-.รปภ. (พนม.วิสามัญ) 10 
10. สํานักพิมพ-แห�งจุฬาฯ                    14 
11. ศูนย-ความเป;นเลิศด'านการจัดการสิ่งแวดล'อมและของเสียอันตราย 
12. ลูกจ'างช่ัวคราว 

9 
18 

รวม 355 

 
  9. สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ"ม มีบุคลากรท่ีเป;นสมาชิกหลัก จํานวน 
4,431 คน และหน�วยงานอ่ืน ๆ จํานวน 584 คน รวมท้ังสิ้น 5,015 คน นอกจากนี้ มีบุคลากรท่ีเป;นสมาชิกร�วม 
จํานวน 1,280 คน (คู�สมรส บุตร บิดา มารดา) และผู'สมัครทันตกรรม จํานวน 80 คน ซ่ึงจําแนกออกเป;นดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.21 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเป;นสมาชิกสวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหต-ุสุขภาพ-แบบกลุ�ม 
ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปPนสมาชิก จํานวน (คน) 

สมาชกิหลัก  
1. ข'าราชการ 121 
2. ข'าราชการเปลีย่นสถานภาพ 119 
3. ลูกจ'างประจําเงินงบฯ 7 
4. ลูกจ'างประจําเงินนอกฯ 34 
5. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 2,215 
6. พนักงานหมวดเงินรายได' 
    (สังกัดสนม. 514 คน + สังกัดส�วนงาน 1,584 คน) 
7.  พนักงานวิสามัญ 

2,098 
 

28  
รวม 4,622 

บุคลากรหน"วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปPนสมาชิก  
1. โรงพิมพ-แห�งจุฬาฯ 105 
2. มุสลิมไทย (คณะเศรษฐศาสตร-) 15 
3. โครงการพัฒนาองค-ความรู'และเครือข�ายด'านการ   
   วิเคราะห-ระบบสุขภาพเพ่ือปรับปรุงการให'บริการของ  
   สถานพยาบาล 

7 
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ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปPนสมาชิก จํานวน (คน) 
4. กรมทางหลวง (คณะวิศวกรรมศาสตร-) 30 
5. ศูนย-กีฬาแห�งจุฬาฯ 51 
6. ศูนย-ทดสอบทางวิชาการแห�งจฬุาฯ 13 
7. ศูนย-บริการวิชาการแห�งจุฬาฯ 63 
8. ศูนย-ความเป;นเลิศแห�งชาติด'านปkโตรเลียมฯ 9 
9. ศูนย-ความเป;นเลิศแห�งชาติด'านการจัดการสาร  
    และของเสียอันตราย 

19 

10. สถาบันทรัพย-สินทางปrญญาแห�งจุฬาฯ 14 
11. สโมสรอาจารย-จุฬาฯ 16 
12. สถานีวิทยุจุฬาฯ 30 
13. สํานักงานจัดการทรัพย-สินจุฬาฯ 246 
14. สํานักพิมพ-แห�งจุฬาฯ 15 
15. พนักงาน รปภ. 130 
16. ศูนย-บริการสุขภาพฯ 
17. หลักสูตรธรณศีาสตร-ปkโตรเลียม(หลักสตูรนานาชาติ)  
      คณะวิทยาศาสตร-     
18. สํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ  
     คณะวิศวกรรมศาสตร-           

24 
3 
 
3 

รวม 793 
รวมสมาชิกท้ังสิ้น 5,415 

จํานวนสมาชกิสมทบ 1,284 
ผู1สมัครทันตกรรมท้ังสิ้น 107 

 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพแบบกลุ"ม ประมาณ 3 ครั้ง  
 - เดือน สิงหาคม 2557 ประชุมพิจารณาร�างประกาศ พร'อมสรุปการเคลมและค�าเบี้ยประกัน 
 - เดือน กันยายน 2557 ประชุมพิจารณาเลือกบริษัทประกัน  2 ครั้ง 
 10. สวัสดิการงานศพบุคลากรและครอบครัว ให'สวัสดิการเพ่ือช�วยเหลือบุคลากรและครอบครัว ดังนี ้
 10.1 บุคลากรท่ีเสียชีวิต ท้ังสิ้น  0  คน จําแนกออกเป;น 
 - ข'าราชการ        จํานวน 0 คน 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 0 คน 
 10.2 บิดา มารดา คู�สมรส บุตร ท่ีเสียชีวิต จํานวน 4 คน 
 10.3 เงินช�วยเหลืองานศพ (รายละ 5,000 บ.) จํานวน 0 ราย เป;นเงิน 0 บาท 
 10.4 ค�าพวงหรีด จํานวน 4 ราย เป;นเงิน 3,200 บาท 
 11. เงินอุดหนุนส"งเสริมการพัฒนาสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดต้ังงบประมาณ เพ่ือจ�าย
ให'กับศูนย-กีฬาแห�งจุฬาฯ ปNละ 1,400,000 บาท สําหรับค�าสมาชิกท่ีเป;นบุคลากรสามารถเข'าไปใช'อุปกรณ- 
และห'องออกกําลังกายภายในศูนย-กีฬาฯ โดยคิดจากจํานวนบุคลากร 7,000 คน X 200 บาท/คน 
 12. เงินอุดหนุนค"ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานแก"พนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดต้ังงบประมาณ เพ่ือการช�วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัย หากประสบอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทํางาน เนื่องจากไม�สามารถขอเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลจากการประสังคมได' โดยมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 3 ราย เป;นเงิน 171,760 บาท 
 13. โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง"างาม” 
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  13.1 โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง"างาม 2557”    
       ระยะเวลาโครงการระหว�างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 
          เป;นกิจกรรมส�งเสริมการออกกําลังกายสําหรับคนทุกวัย  ส�งผลดีต�อสุขภาพในการปyองกันโรค  เช�น 
โรคหัวใจ  หลอดเลือดสมองตีบ  โรคเบาหวาน  โรคกระดูกพรุน ฯลฯ ลดไขมัน ลดความดันโลหิต   
กิจกรรมด1านการออกกําลังกาย 
      การจัดอุปกรณ�ออกกําลังกายกลางแจ1ง  โดยประสานงานกับศูนย-กีฬาแห�งจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

      จัดเตรียมอุปกรณ-สําหรับการออกกําลังกายกลางแจ'ง  ( Outdoor Weight Machine)   
            สําหรับ 4 พ้ืนท่ี / โซน    ได'แก�     
  - ศูนย-กีฬาแห�งจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
  - คณะวิทยาศาสตร-การกีฬา 
  - Park@Siam 
  - ชั้นล�างอาคารมหิตลาธิเบศร 
      จัดกิจกรรมออกกําลังกายแบบกลุ"ม  ( Group Exercise)   
                  1  จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับการออกกําลังกายแบบกลุ�ม  แอโรบิก  โยคะ  ลีลาศเพ่ือสุขภาพ  
                        สําหรับ 5 พ้ืนท่ี / โซน    ได'แก�   
  -  ศูนย-กีฬาแห�งจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
  -  คณะวิทยาศาสตร-การกีฬา   
  -  ชั้นล�างอาคารสถาบัน 3 
  -  ชั้นล�างอาคารมหิตลาธิเบศร 
  -  หอพักจุฬานิวาส 

จํานวนผู1เข1าร"วมกิจกรรมออกกําลังกายกลุ"ม   พ้ืนท่ีละประมาณ  15 – 20 คน 
                   2.  ดําเนินการเบิกจ�ายค�าสอนนําออกกําลังกายให'กับครูสอน  และค�าอาหารทําการนอกเวลา
ให'กับเจ'าหน'าท่ีศูนย-กีฬาแห�งจุฬาฯ ท่ีดูแลเครื่องเสียง  ทุกเดือน  
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 งานยุทธศาสตร�  
1. ออกแบบแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) 

 เป;นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเป;นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรายคน 
ตามมาตรฐานของสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหาร และสมรรถนะกลุ�มงานท่ีปฏิบัติ โดยดูถึง
ความสามารถท่ีต'องการพัฒนาให'ถึงจุดท่ีคาดหวัง 

  
  ภาพท่ี 3.3 กระบวนการแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 
 

 
ภาพท่ี 3.4 แบบฟอร-มการประเมิน Competency 

ผลงานฝNายพัฒนาบุคลากร 
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ภาพท่ี 3.5 แบบฟอร-มวิเคราะห-หาสาเหตุ 

 
 

 
ภาพท่ี 3.6 แบบฟอร-มแผนพัฒนารายบุคคล 
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2. เส1นทางการฝaกอบรม (Training Road Map) 
 เส'นทางการฝqกอบรมของบุคลากร ท่ีบ�งชี้ให'เห็นว�าก�อนท่ีจะก'าวข้ึนสู�ตําแหน�งงานท่ีสูงข้ึน จะต'อง
ได'รับการฝqกอบรมในหลักสูตรใดบ'าง เพ่ือสร'างความม่ันใจในการทํางานในระดับตําแหน�งท่ีสูงข้ึนหรือเป;นงาน
ท่ีมีลักษณะแตกต�างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ ถือได'ว�าเป;นการพัฒนาอย�างต�อเนื่องท่ีไม�จํากัดเพียงระยะสั้นแค�ปN
ต�อปNเท�านั้น 

 
ภาพท่ี 3.7 กระบวนการจัดทํา Training Roadmap 
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ภาพท่ี 3.8 โครงสร'างหลักสูตรการพัฒนา (Training Roadmap) 

 
 

 
ภาพท่ี 3.9 โครงสร'างหลักสูตรการพัฒนา (Training Roadmap) (ต�อ) 
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3. การประเมินความรัก ความผูกพันต"อองค�กร 
ตารางที่ 3.22 ตารางสรุปผลประเมินความรัก ความผูกพัน ผู'เข'าร�วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม� รุ�นที่ 2/2557 
 

 
ตารางที่ 3.23 ตารางสรุปผลประเมินความรัก ความผูกพัน ผู'เข'าร�วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม� รุ�นที่ 3/2557 

 
4. จัดทําคู"มือคณบดี/ผู1อํานวยการสถาบัน 

ผลงาน  
ได'จัดทําคู�มือคณบดี/ผู'อํานวยการสถาบัน และแจกในท่ีประชุมคณบดี ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 

   
ภาพท่ี 3.10 ตัวอย�างคู�มือคณบดี/ผู'อํานวยการสถาบัน 

 
 
 
 

ความรักความผูกพันท่ีมีต"อหน"วยงานต1นสังกัด ความรักความผูกพันท่ีมีต"อจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

  ก"อนเข1าปฐมนิเทศ หลังเข1าปฐมนิเทศ   ก"อนเข1าปฐมนิเทศ หลังเข1าปฐมนิเทศ 

ค"าเฉล่ีย 6.69 9.27 ค"าเฉล่ีย 7.34 9.75 

SD 2.38 1.48 SD 2.23 0.59 

MODE 5 10 MODE 10 10 

ความรักความผูกพันท่ีมีต"อหน"วยงานต1นสังกัด ความรักความผูกพันท่ีมีต"อจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

  ก"อนเข1าปฐมนิเทศ หลังเข1าปฐมนิเทศ   ก"อนเข1าปฐมนิเทศ หลังเข1าปฐมนิเทศ 

ค"าเฉล่ีย 7.01 9.54 ค"าเฉล่ีย 7.15 9.82 

SD 2.18 0.82 SD 2.33 0.47 

MODE 8 10 MODE 10 10 
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5. ทุนการศึกษาต"อระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ  
 ผลงาน 
 ดําเนินการสรรหาและประกาศรายชื่อผู'ได'รับทุน ประจําปNงบประมาณ 2557 จํานวน 3 คน โดยให'
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร- จุฬาฯ 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร-   คณะรัฐศาสตร- จุฬาฯ 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร-การกีฬา คณะวิทยาศาสตร-การกีฬา จุฬาฯ 

  
6. สนับสนุนยุทธศาสตร�การปลูกฝ{งค"านิยม (Core Values)  

 ผลงาน  
 6.1 จัดดําเนินการโครงการพลานุภาพแห�งค�านิยม (Core Values) สําหรับกลุ�มผู'บริหาร
ระดับกลางและสูง สายวิชาการ ตําแหน�ง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู'ช�วยอธิการบดี รองคณบดี  
รองผู'อํานวยการ หัวหน'าภาควิชา จํานวน 3 รุ�น โดยมีผู'เข'าร�วมจํานวน 118 คน 
 6.2 จัดดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือองค-กรท่ีเป;นเลิศ 7 อุปนิสัยของผู'มีประสิทธิผลสูง 
สําหรับกลุ�มผู'บริหารระดับกลาง สายวิชาการ ตําแหน�ง รองคณบดี รองผู'อํานวยการ หัวหน'าภาควิชา จํานวน 
2 รุ�น โดยมีผู'เข'าร�วมจํานวน 58 คน 
 6.3 จัดดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแก'ปrญหาและการตัดสินใจ สําหรับ
ผู'บริหารระดับกลาง สายวิชาการ ตําแหน�ง รองคณบดี รองผู'อํานวยการ หัวหน'าภาควิชา จํานวน 1 รุ�น โดย
มีผู'เข'าร�วมจํานวน 25 คน 
 

7. สนับสนุนยุทธศาสตร�การจัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผลงาน 

จัดดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน จํานวน 4 รุ�น  
• รุ�นท่ี 1 สําหรับผู'บริหารสายปฏิบัติการ (ผู'อํานวยการสํานัก/ผู'อํานวยการฝ=าย)  
• รุ�นท่ี 2 สําหรับผู'บริหารสายวิชาการ (รองคณบดี/รองผู'อํานวยการ/หัวหน'าภาค)  
• รุ�นท่ี 3 สําหรับผู'บริหารสายปฏิบัติการ (ผู'อํานวยการสํานัก/ผู'อํานวยการศูนย-/

ผู'อํานวยการฝ=าย) 
• รุ�นท่ี 4 สําหรับผู'บริหารสายปฏิบัติการ (ผู'อํานวยการสํานัก/ผู'อํานวยการศูนย-/

ผู'อํานวยการฝ=าย) 
โดยมีผู'เข'าร�วมจํานวนท้ังสิ้น 105 คน 

   
 

8. ปรับปรุงการจัดเก็บข1อมูลสนับสนุนตัวช้ีวัดด1านประกันคุณภาพในระบบ CU-HR 
 ผลงาน  

ได'เพ่ิมประเภทการเก็บข'อมูล KPI ข'อ 1.2.2 อาจารย-/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) ใน
ระบบ CU-HR และได'จัดดําเนินการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดเก็บข'อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดด'านประกัน
คุณภาพ ให'กับส�วนงานต�างๆ เรียบร'อยแล'ว 
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 งานประจํา 
 1. งานพัฒนาบุคลากร  
 1.1 การใช1จ"ายงบประมาณ  
ตารางท่ี 3.24 การใช'จ�ายดําเนินงานพัฒนาบุคลากร จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ได1รับ ใช1ไป คงเหลือ 
ร1อยละการใช1

จ"าย 

1. งบประมาณแผ�นดิน  460,500.00  460,400.00  100.00  99.98 

2. งบประมาณหาวิทยาลัย  37,700,000.00  37,680,126.47  19,873.53 99.95 

รวม 38,160,500.00  38,140,526.47  19,973.53 99.95 

 
 1.2 ผลการจัดฝaกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม  
ตารางท่ี 3.25 แสดงผลการจัดฝqกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม ประจําปNงบประมาณ 2557  

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร จํานวนผู1เข1าร"วม 
จํานวนชั่วโมงรวม/

ค"าเฉลี่ยต"อคนจํานวน
ชั่วโมงรวม/ค"าเฉลี่ยต"อ
คน (นับไม"ซํ้า/นับหัว

จริง) 

ค"าใช1จ"ายร"วม/ 
ค"าเฉลี่ยต"อคน (นับ
ไม"ซํ้า/นับหัวจรงิ 

จํานวนหลักสูตร 
(เป|าหมาย/ทํา

ได1) 

จํานวนคร้ัง 
(เป|าหมาย/

ทําได1) 

เป|าหมาย/ทําได1 
(นับซ้ํา คน-คร้ัง) 

จํานวนบุคลากร(CU-
HR)/ทําได1/มีตําแหน"ง
บริหาร/% ท่ีได1รับการ
พัฒนา (นับไม"ซ้าํ/นับ

หัวจริง)* 

164/131 528/368 22,207/ 
14,896 

7,917/3,718/ 
308/46.03 

117,864.75/31.70 38,140,526.47/ 
10,258.34 

หมายเหตุ 1. * จํานวนบุคลากรของจํานวนผู'เข'าร�วม (นับไม�ซ้ํา/นับหัวจริง คือจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR)  
 2. ร'อยละของบุคลากรท่ีได'รับการพัฒนาเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR 
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1.3 ผลการจัดฝaกอบรม/สัมมนา ป�งบประมาณ 2557 
ตารางท่ี 3.26 ผลการจัดฝqกอบรม/สัมมนา ปNงบประมาณ 2557 จําแนกตามกิจกรรมย�อย  

กิจกรรมย"อย 
จํานวนหลักสูตร 
(เป|าหมาย/ทําได1) 

จํานวนครั้ง 
(เป|าหมาย/ทําได1) 

1. พัฒนาตามยุทธศาสตร-  8 / 22 47 / 69 

2. พัฒนาผู'บริหารกลุ�มต�าง ๆ  12 / 5 16 / 7 

3. พัฒนาความรู'และทักษะท่ัวไป  79 / 39 101 / 83 

4. พัฒนาเครือข�ายวิชาชีพ  60 / 61 352 / 198 

     4.1 ประชุมคณะกรรมการ  - /- 249 / 130 

     4.2 ฝqกอบรม / สัมมนา  60 / 61 103 / 68 

5. พัฒนาตามความต'องการของหน�วยงาน  5 / 4 10 / 10 

รวม 164 / 131 528 / 368 

 
ตารางท่ี 3.27 บุคลากรท่ีได'รับการพัฒนาจากผลการจดัฝqกอบรม/สมัมนา ปNงบประมาณ 2557  

บุคลากร 
จํานวนบุคลากร 
ระบบ CUHR 

(คน) 

จํานวนผู1เข1าร"วม (คน) ร1อยละของ
บุคลากรที่
ได1รับการ
พัฒนา* 

เข1าร"วม 
(นับซํ้า) 

ผ"าน 
(นับซํ้า) 

ผ"านนับไม"
ซํ้า 

(นับหัวจริง) 

มีตําแหน"งบรหิาร
นับไม"ซํ้า 

(นับหัวจริง) 

1. สายวิชาการ  2,799 2,265 2,251 734 132 26.22 

2. สายปฏิบตัิการ  5,118 12,631 12,514 2,984 176 58.30 

รวม 7,917 14,896 14,765 3,718 308 46.96 

หมายเหตุ * จํานวนผู'ผ�านนับไม�ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR 
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ตารางท่ี 3.28 บุคลากรท่ีได'รับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝqกอบรม/สัมมนา ปNงบประมาณ 2557  
 จําแนกตามระดับ A (เฉพาะกลุ�มสายวิชาการ)  

บุคลากร 
จํานวนบุคลากรใน 

ระบบ CUHR  
จํานวนผู1ผ"าน 

(นับซํ้า) 
จํานวนผู1ผ"านนับไม"ซํ้า 

(นับหัวจริง) 
ร1อยละของบุคลากร 
ท่ีได1รับการพัฒนา* 

A-1 17 42 7 41.18 

A-2 86 60 17 19.77 

A-3 377 513 110 29.18 

A-4 553 517 121 22.70 

A-5 870 449 277 31.84 

AR-5 27 21 16 59.26 

AD 86 12 12 13.95 

ขรก./ลจ. 803 637 174 21.70 

รวม 2,799 2,251 734 26.22 

หมายเหตุ * จํานวนผู'ผ�านนับไม�ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR 
 

ตารางท่ี 3.29 บุคลากรท่ีได'รับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝqกอบรม/สัมมนา ปNงบประมาณ 2557 
 จําแนกตามระดับ P (เฉพาะกลุ�มสายปฏิบัติการ)  

บุคลากร 
จํานวนบุคลากรใน 

ระบบ CUHR  
จํานวนผู1ผ"าน 

(นับซํ้า) 
จํานวนผู1ผ"านนับไม"ซํ้า 

(นับหัวจริง) 
ร1อยละของบุคลากร 
ท่ีได1รับการพัฒนา* 

P3 3 60 3 100.00 

P4 33 992 39 (**) 100.00 

P5 172 1,599 148 80.05 

P6 134 773 107 79.85 

P7 1,912 5,467 1,306 68.31 

P8 897 1,271 453 50.50 

P9 590 251 172 29.15 

ขรก./ลจ. 1,377 2,101 756 54.90 

รวม 5,118 12,514 2,984 58.30 

หมายเหตุ (*) จํานวนผู'ผ�านนับไม�ซํ้า (นับหัวจริง) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR , (**) P4 จํานวนผู'ผ�านนับไม�
ซํ้า(นับหัวจริง) มากกว�าจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR น้ัน เน่ืองจากได'รวมจํานวนผู'เกษียณอายุราชการด'วย 
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ตารางท่ี 3.30 บุคลากรท่ีได'รบัการพัฒนาการพัฒนาจากการฝqกอบรม/สัมมนา ปNงบประมาณ 2557 จําแนกตามกลุ�ม
หน�วยงาน  

บุคลากร จํานวนบุคลากร 
ระบบ CUHR 

จํานวนผู1ผ"าน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผู1ผ"านนับไม"ซํ้า 
(นับหัวจริง) 

ร1อยละของบุคลากร 
ที่ได1รับการพัฒนา* 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/ 
สํานักตรวจสอบ/สภาคณาจารย- 45 122 43 95.56 

2. สํานักงานมหาวิทยาลัย 1,311 3,716 919 70.10 

3. สํานักงานการทะเบียน/ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร 150 879 135 90.00 

4. คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย 6,411 9,836 2,534 39.53 

5. อื่น ๆ - 212 87 100.00 

รวม 7,917 14,765 3,718 46.96 

หมายเหตุ * จํานวนผู'ผ�านนับไม�ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR 
 

ตารางท่ี 3.31 บุคลากรท่ีได'รับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝqกอบรม/สัมมนา ปNงบประมาณ 2557 
 จําแนกตามระดับ P (เฉพาะสบม.)  

บุคลากร 
จํานวนผู1ผ"าน 

(นับซํ้า) 
จํานวนผู1ผ"านนับไม"ซํ้า  

(นับหัวจริง) 
จํานวนบุคลากร 
ในระบบ CUHR  

ร1อยละของบุคลากร 
ท่ีได1รับการพัฒนา* 

P3 1 1 - 100 

P4 60 2 2 100 

P5 37 3 2 100 

P6 108 3 3 100 

P7 443 43 38 100 

P8 51 13 13 100 

P9 8 4 4 100 

ขรก./ลจ. 112 23 22 100 

รวม  820 92 84 100 

หมายเหตุ * จํานวนผู'ผ�านนับไม�ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR 
 
 2. งานพัฒนาด1านการบริหารจัดการ 
 ผลงาน  
  2.1 จัดดําเนินการหลักสูตร The Prospect รุ�นท่ี 5 สําหรับกลุ�มผู'บริหารระดับกลาง สายวิชาการ 
ตําแหน�ง ผู'ช�วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู'อํานวยการ หัวหน'าภาค โดยมีผู'เข'าร�วมจํานวน 37 คน 
  2.2 จัดดําเนินการหลักสูตร CREAM รุ�นท่ี 7 สําหรับกลุ�มผู'บริหารระดับต'น สายปฏิบัติการ 
ตําแหน�ง หัวหน'ากลุ�มภารกิจ  หัวหน'าหน�วย โดยมีผู'เข'าร�วมจํานวน 64 คน 
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  2.3 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศผู'บริหารใหม� สําหรับคณบดี ผู'อํานวยการท่ีเข'ารับ
ตําแหน�งใหม� พร'อมท้ังเปkดโอกาสให'ผู'บริหารระดับต�าง ๆ ในตําแหน�ง คณบดี รองคณบดี รองผู'อํานวยการ 
หัวหน'าภาควิชา ท่ีสนใจสมัครเข'าร�วมโครงการได' โดยมีผู'เข'าร�วมจํานวน 93 คน 
 
 3. งานด1านความรู1และทักษะพ้ืนฐาน 
 ผลงาน 
  3.1 จัดกิจกรรม “แรกพบ” ประจําทุกเดือนสําหรับอาจารย-และบุคลากรท่ีเริ่มเข'า
ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
  3.2 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม� จํานวน 3 รุ�น 
  3.3 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศอาจารย-ใหม� จํานวน 2 รุ�น 
  3.4 โครงการฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนส�งเสริม “การขอกําหนดตําแหน�ง
ทางวิชาการ” โดยมีกลุ�มเปyาหมายเป;นคณาจารย- สังกัดจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ท่ีอยู�ระหว�างการกําหนดขอ
ตําแหน�งทางวิชาการ ซ่ึงแบ�งเป;นการอบรมออกเป;น 2 ช�วง ดังนี้ 

1. การอบรมเพ่ือกําหนดแนวนโยบายและเปyาประสงค-  
2. การอบรมในรูปแบบของการให'คําปรึกษา โดยแบ�งออกเป;น 3 กลุ�มสาขา คือ 

� สาขาวิทยาศาสตร-กายภาพ วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร-ชีวภาพ  
� สาขาสาธารณสุขและการแพทย- 
� สาขาสังคมศาสตร- 

 
 4. งานด1านรางวัลและการประกวด 
 ผลงาน  
  4.1  จัดดําเนินการรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” 
ประจําปN 2557 มีผู'ได'รับรางวัลตามประเภทและจํานวน คือ 

� กลุ�มงานวิจัย จํานวน 1 รางวัล 
� กลุ�มบริหารจัดการระดับต'น ประเภท รองผู'อํานวยการ/ผู'ช�วยผู'อํานวยการ/ 

หัวหน'างาน/หัวหน'ากลุ�มภารกิจหรือเทียบเท�า จํานวน 1 รางวัล 
� กลุ�มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 6 รางวัล 
� กลุ�มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับตํ่ากว�าปริญญาตรี จํานวน 5 รางวัล 
� กลุ�มบริการ จํานวน 5 รางวัล 

  4.2 การสรรหาข'าราชการพลเรือนดีเด�น มีคณาจารย-และบุคลากรจากจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ได'รับรางวัลข'าราชการพลเรือนดีเด�น จํานวน 2 ท�าน 
  4.3 การสรรหาบุคลากรเพ่ือส�งเข'าร�วมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู'มี
ผลงานดีเด�นในการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปN 2557 จํานวน 2 ท�าน 
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 5. งานพัฒนาเครือข"ายแลกเปล่ียนเรียนรู1วิชาชีพสายปฏิบัติการ 
 ผลงาน  
 5.1 ดําเนินการจัดทําเว็บไซต-การจัดการความรู'เครือข�ายแลกเปลี่ยนเรียนรู'วิชาชีพสายปฏิบัติการ 
https://www.km.chula.ac.th  เพ่ือใช'เป;นช�องทางสําหรับสมาชิกเครือข�ายฯ ในการแบ�งปrนความรู'และ
เทคนิคการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ�มเครือข�ายแลกเปลี่ยนเรียนรู'วิชาชีพสายปฏิบัติการ ทุกเครือข�ายฯ 
 

 
ภาพท่ี 3.11 ตัวอย�างหน'าเว็บไซต-การจัดการความรู'เครือข�ายแลกเปลี่ยนเรียนรู'วิชาชีพสายปฏิบัติการ  

 
5.2 ผลการดําเนินงานของเครือข�ายฯ 
หลักสูตรพัฒนาระบบการจัดการความรู'ให'กับคณะกรรมการเครือข�ายฯ วิชาชีพต�าง ๆ รวม 18 

เครือข�าย และผลงานเชิงประจักษ- 
คณะกรรมการเครือข�ายฯ วิชาชีพต�างๆ ได'มีการจัดดําเนินการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก 

เครือข�ายฯ และจัดการฝqกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิกของเครือข�ายฯ รวมท้ังสิ้น 61 หลักสูตร 198 ครั้ง มี
ผู'เข'าร�วมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น 8,688 คน-ครั้ง 
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ตารางที่ 3.32 ตารางแสดงผลงานเชิงประจักษ- 
ลําดับ เครือข"ายฯ ผลงาน 

1 บริหารจัดการระดับกลาง ด'านบริหาร คู�มือผู'อํานวยการฝ=ายบริหาร   
2 บริหารจัดการระดับกลาง ด'านวิชาการ  

 
คู�มือแนวปฏิบัติการดําเนินงานด'านวิทยานิพนธ- 
ประกอบด'วยข้ันตอนการดําเนินงานพร'อมเอกสารตัวอย�าง
แบบฟอร-มต�างๆ รวมท้ังระเบียบ ข'อบังคับท่ีเก่ียวข'อง 

3 การเงิน คู�มือข้ันตอนการปฏิบัติงานการโอนเงินจ�ายตรงให' 
Vender ผ�านธนาคารไทยพาณิชย- จํากัด (มหาชน) 

 
6. พัฒนาเว็บไซต�สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 

 
 ภาพท่ี 3.12 ตัวอย�างหน'าเว็บไซต-สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย- 
 
 ผลงาน -  ปรับปรุงฐานข'อมูลเว็บไซต-เป;นระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย 

- เชื่อมโยงกับฐานข'อมูลเว็บไซต-การจัดการความรู'กลุ�มเครือข�ายวิชาชีพ 
- ปรับปรุงเมนูการเข'าถึงข'อมูลให'ง�ายข้ึน เช�น หัวข'อพนักงานมหาวิทยาลัย หัวข'อสวัสดิการ  
- ปรับปรุงข'อมูลให'มีความทันสมัยอยู�ตลอดเวลา 
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แผนงานยุทธศาสตร�หลักตามการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
และระบบงานพัฒนาองค�กร ป�งบประมาณ 2558 

 
ทางจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตร� ในป"งบประมาณ 2558 

รวม 7 เรื่อง โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการแต,ละเรื่อง ดังนี้ 
1. การกําหนดค'านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ยังคงดําเนินการต,อตามโครงการดังกล,าว โดยมี

แผนการดําเนินงาน ดังนี้  
1.1 เป2ดตัวค,านิยมหลัก (Core Values) และสื่อสาร เพ่ือสร?างความเข?าใจ เรื่องค,านิยมหลักต,อ

ผู?บริหารทุกระดับ และตัวแทนบุคลากร (Ambassador) โดยสื่อสารผ,านช,องทางต,าง ๆ กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให?เกิดความรู?สึกร,วมกัน 

1.2 ปฏิบัติการปลูกฝKงและติดตามผล โดยกําหนดเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมในการปลูกฝKงค,านิยมหลัก (Core Values) 

1.3 กําหนดแนวทางในการนําค,านิยมหลัก (Core Values) มาประยุกต�ใช?ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เช,น การสรรหา การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล เปNนต?น  

2. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยและบริษัทท่ีปรึกษาภายนอกจะ
ร,วมกันดําเนินการตามแผนดําเนินงานของโครงการ เพ่ือบรรลุตามขอบเขตโครงการใน 2 ส,วน ดังนี้ 

 ส,วนท่ี 1 วางแผนการดําเนินการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ  
 ทางจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได?ดําเนินการสํารวจวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากร โดยมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ เพ่ือดําเนินการหา
ข?อสรุปในการคํานวณอัตรากําลังสายวิชาการ และคณะกรรมการวิเคราะห�หลักสูตรท่ีเก็บค,าธรรมเนียมแบบ
จ,ายเต็ม (Full fee)  

 มีการใช?ตัวแปรท่ีเข?ามาช,วยในการคํานวณอัตรากําลัง ได?แก, 
 1. ศักยภาพของส,วนงาน 

 2. ขีดความสามารถในการสร?างความเปNนเลิศทางวิชาการ 
 3. คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ�ประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. ค,าใช?จ,ายด?านบุคลากรและภาระทางการเงินในระยะยาวของมหาวิทยาลัย  
 มีข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินในการคํานวณอัตรากําลัง โดยการสํารวจข?อมูลจาก

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  
 1. ข?อมูลจากมหาวิทยาลัย 65 แห,ง  

 2. มหาวิทยาลัยจาก 28 มลรัฐ 
 3. เปNน Public University (มหาวิทยาลัยของรัฐ) จํานวน 43 แห,ง  

 4. เปNน Private University (มหาวิทยาลัยเอกชน) จํานวน 22 แห,ง 
 และนําข?อมูลท่ีได?เหล,านี้มาเปNนข?อมูลต้ังต?นในการคํานวณสัดส,วนจํานวนนิสิตต,ออาจารย�

สถานภาพปKจจุบันของจุฬามหาวิทยาลัย เพ่ือให?จุฬาฯมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเหมาะสมต,อการ
ขับเคลื่อนภารกิจด?านวิชาการได?สอดคล?องกับยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย  

ส,วนท่ี 2 วางแผนการดําเนินการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการ 21 ส,วนงาน เพ่ือ
ทราบถึงแผนการวางกรอบอัตรากําลังของส,วนงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัยใน 3 ป"ข?างหน?า โดยโครงการ
วิเคราะห�กรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการระยะแรกในป" 2557 ประกอบด?วยส,วนงานต?นแบบ 4 ส,วนงาน ซ่ึง

บทที่ 4 
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ได?แก, คณะทันตแพทยศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� คณะสหเวชศาสตร� และ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล?อม มีการ
ดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ดําเนินการศึกษา และวิเคราะห�ปKญหาท่ีพบเก่ียวกับอัตรากําลังในปKจจุบันของส,วนงาน/
หน,วยงานต?นแบบ (ขนาดใหญ, ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดจิ๋ว) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสู,การเสนอ
แนวทางการวิเคราะห�อัตรากําลังสายปฏิบัติการ 
  3.2 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ� การวิเคราะห�และการกําหนดกรอบอัตรากําลังสาย
ปฏิบัติการ ท่ีเชื่อมโยงและสอดคล?องกับแนวนโยบายของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
  3.3 ดําเนินการวิเคราะห�อัตรากําลังท่ีเหมาะสมของส,วนงาน/หน,วยงานต?นแบบ ตามข?อ 3.1 
โดยมีเครื่องมือช,วยในการวิเคราะห�อัตรากําลัง ซ่ึงสอดคล?องกับข?อ 3.2 
  3.4 ให?คําแนะนําแก,คณะทํางานของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห�อัตรากําลัง 
ส,วนท่ีอยู,นอกเหนือจากส,วนงาน/หน,วยงานต?นแบบ เพ่ือกําหนดเปNนกรอบอัตรากําลังของแต,ละส,วนงาน/
หน,วยงาน 
  3.5 นําเสนอบทวิเคราะห�การวางแผนอัตรากําลังและกรอบอัตรากําลังของสายปฏิบัติการ  
แต,ละส,วนงาน/หน,วยงานต?นแบบตามข?อ 3.1 ท่ีเหมาะสมกับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
  หลังจากได?ดําเนินการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังของบุคลากรดังกว,าแล?วพบว,า แต,ละส,วนงาน
มีบริบทและความต?องการท่ีหลาก การนําดัชนีชี้วัดองค�รวมของส,วนงานต?นแบบไปใช?กับส,วนงานอ่ืนเพ่ือ
พิจารณาได?ว,าไม,เหมาะสม จึงเปNนท่ีมาของโครงการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดย
จะทําการวิเคราะห�อัตรากําลังของส,วนงานเพ่ิมเติม โดยมีขอบเขตของโครงการ ครอบคลุม 21 ส,วนงาน ยกเว?น
สถาบันวิจัยและส,วนกลางของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย โดยผ,านกระบวนการมีส,วนร,วมของแต,ละส,วนงาน 
เพ่ือให?ได?ดัชนีชี้วัดองค�รวมของแต,ละส,วนงาน และมีกระบวนการนําเสนอและได?รับการยอมรับจากส,วนงานท่ี
เก่ียวข?องรวมท้ังการคิดวิเคราะห�อัตรากําลังสายปฏิบัติการ ในภาพรวมท้ังจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ท้ังนี้      
21 ส,วนงาน ท่ีจะดําเนินการ ประกอบไปด?วย 
 16 คณะ 

• คณะแพทยศาสตร� 
• คณะวิศวกรรมศาสตร� 
• คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
• คณะครุศาสตร� 
• คณะจิตวิทยา 
• คณะนิติศาสตร� 
• คณะนิเทศศาสตร� 
• คณะพยาบาลศาสตร� 
• คณะเภสัชศาสตร� 
• คณะรัฐศาสตร� 
• คณะวิทยาศาสตร� 
• คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา 
• คณะศิลปกรรมศาสตร� 
• คณะสถาปKตยกรรมศาสตร� 
• คณะสัตวแพทยศาสตร� 
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• คณะอักษรศาสตร� 

 3 วิทยาลัย 
• วิทยาลัยวิทยาศาสตร�สาธารณสุข 
• วิทยาลัยป2โตรเลียมและป2โตรเคมี 
• วิทยาลัยประชากรศาสตร� 

 2 ส'วนงานท่ีเรียกช่ืออ่ืน 
• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สถาบันภาษา 

3. การกําหนดสมรรถนะตามหน3าท่ีและสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร 
3.1 การนําระบบสมรรถนะไปประยุกต�ใช?ในกระบวนการบริหารงานบุคคลได?หลายประการ เช,น 

การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) การฝiกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development) การบริหารอาชีพ (Career Management) การโยกย?ายและการเลื่อนตําแหน,ง (Rotation 
and Promotion) เปNนต?น  

3.2 ดําเนินการทบทวน Functional Competency ของเครือข,ายวิชาชีพ 17 เครือข,าย และ
จัดทํารายการสมรรถนะพร?อมกําหนดคํานิยามของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ,มวิชาชีพเพ่ิมเติม 

3.3 พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะเพ่ือสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ,ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับ P8 และ P7 และกลุ,มบริหารจัดการระดับ P6 ข้ึนไป 

4. การบริหารจัดการความก3าวหน3าในสายอาชีพ 
 มหาวิทยาลัยมุ,งพัฒนาความเจริญก?าวหน?าในสายอาชีพและสร?างความต,อเนื่องในการปฏิบัติงานให?

เกิดความคล,องตัว มีความเหมาะสมตรงกับลักษณะงานของแต,ละบุคคลมากข้ึน ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ทางมหาวิทยาลัยได?จัดโครงการเพ่ือวางแผนเส?นทางก?าวหน?าในสายอาชีพ โดยแยกการวิเคราะห�ออกเปNน 2 
สายดังนี้ 

 4.1 สายวิชาการ ตามข?อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว,าด?วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2557 ว,าด?วยการแบ,งกลุ,มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และการกําหนดตําแหน,งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพ่ือบริหารจัดการอาชีพให?เปNนมาตรฐานเดียวกันโดยสามารถแบ,งได?ดังนี้ 

  4.1.1 อาจารย�สอนภาษา เปNนบุคลากรสายวิชาการ ทําหน?าท่ีพัฒนาความรู?และทักษะ
พ้ืนฐานด?านภาษาอังกฤษให?กับนิสิต เพ่ือให?นิสิตมีความพร?อมและสามารถใช?ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ศึกษาหาความรู?ต,อไปได?  คุณวุฒิการศึกษา ไม,จําเปNนต?องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แต, มี
ประกาศนียบัตรด?านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับข้ันของตําแหน,งท่ีสูงข้ึน มี 3 ระดับ  

• อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญ 
• อาจารย�สอนภาษาชํานาญการ 
• อาจารย�สอนภาษา 

  4.1.2 อาจารย�สาธิต เปNนบุคลากรสายวิชาการกลุ,มอาจารย�สาธิตท่ีเปNนผู?ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีตําแหน,งดังนี้ 

• อาจารย�สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ 
• อาจารย�สาธิตเชี่ยวชาญ 



[98] 

• อาจารย�สาธิตชํานาญการ 
• อาจารย�สาธิต 

  4.1.3 นักวิจัย ตามข?อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว,าด?วยการบริหารงานบุคคล       
พ.ศ. 2557 กําหนดให?พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ,มนักวิจัย มีภาระงานประกอบด?วย งานวิจัยหรือ
งานวิจัยและงานสอน งานบริการวิชาการ และงานบริหารและธุรการ มีตําแหน,งดังนี้ 

• นักวิจัยพิชาน 
• นักวิจัยเชี่ยวชาญ 
• นักวิจัยชํานาญการ 
• นักวิจัย  

 4.2 สายปฏิบัติการ ตามข?อบังคับจุฬาลงกรณ�วิทยาลัยว,าด?วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
ข?อ 44 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ,มปฏิบัติการและวิชาชีพ อาจได?รับแต,งต้ังให?ดํารงตําแหน,งใน
ระดับ ดังต,อไปนี้ได?  

• เชี่ยวชาญระดับสูง 
• เชี่ยวชาญระดับกลาง 
• เชี่ยวชาญระดับต?น 

 ตําแหน,งวิชาชีพเฉพาะตามวรรคหนึ่ง (9) ได?แก, แพทย� ทันตแพทย� สัตวแพทย� เภสัชกร พยาบาล 
นักจิตวิทยา บรรณารักษ� นักวิชาชีพสารสนเทศ นักบัญชี นิติกร วิศวกร สถาปนิก เจ?าหน?าท่ีบริการงานแพทย� 
เจ?าหน?าท่ีบริการวิทยาศาสตร� เจ?าหน?าท่ีระบบคอมพิวเตอร�  
 นอกจากนี้ ในป"งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยจะวางระบบการบริหารจัดการอาชีพ (Career 
Management) ให?เปNนท่ีประจักษ�ชัดเจนข้ึน นโยบายเส?นทางความก?าวหน?า (Career Path) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ตลอดจน เส?นทางความก?าวหน?าสายบริหารระดับต,างๆ 
รวมท้ังการวางระบบ เพ่ือจัดกลุ,มงานให?รองรับต,อการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

5. นําเกณฑ�การประเมินมาใช3ในการประเมินบุคลากรอย'างจริงจัง 
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพ่ือวางเกณฑ�การประเมินผลบุคลากร ในประเด็นต,าง ๆ ดังนี้ 

 5.1 ปรับปรุงกระบวนการให?สอดคล?องกับการนําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Online 
มาใช? 

 5.2 ปรับปรุงระเบียบ “ว,าด?วยหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
 5.3 ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายปฏิบัติการ อาทิ ผู?

ประเมิน เครื่องมือ กระบวนการ สัดส,วนคะแนนผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม (70 : 30) 
 5.4 ทดสอบการใช?งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานร,วมกับผู?ใช?งาน และปรับปรุงระบบให?

สอดคล?องกับความต?องการ 
 5.5 จัดทําเปNนตัวชี้วัด (KPI) ยุทธศาสตร�ของผู?บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง มีระบบการประเมินท่ี

ชัดเจนและเปNนท่ียอมรับ ภายในป" 2558 และระดับความพึงพอใจของแต,ละส,วนงานท่ีนําระบบการประเมินไป
ใช? (วัดค,าป" 2558 เปNนต?นไป) 
 6. การปรับกระบวนการทดสอบกลางเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข3าทํางานในมหาวิทยาลัย 
  พัฒนาระบบทดสอบกลางบนเครื่องคอมพิวเตอร� (e-Exam) มหาวิทยาลัยกําหนดให?มีการจัดทํา
แบบทดสอบกลาง เพ่ือใช?ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายปฏิบัติการ โดยระบบทดสอบออนไลน�
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สามารถสร?างแบบทดสอบ ในรูปแบบการวัดความรู? ท่ีทําให?สะดวกรวดเร็วและแม,นยํามากข้ึนทดแทนข?อสอบ
แบบเดิมท่ีใช?กระดาษ ซ่ึงปKจจุบันระบบทดสอบออนไลน�อยู,ระหว,างการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการจัดทดสอบ
กลาง และจะเริ่มดําเนินการทดสอบกลางบนระบบคอมพิวเตอร� ในป" 2558 ต,อไป โดยข้ันตอนมีดังต,อไปนี้ 

• พัฒนาระบบการทดสอบกลางแบบออนไลน� (e-Exam) มหาวิทยาลัยได?ดําเนินการจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบการทดสอบกลางผ,านระบบคอมพิวเตอร�เพ่ือลดการใช?กระดาษและ
สร?างระบบทดสอบท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

• พัฒนาระบบ SAP เพ่ือรองรับการส,งข?อมูลผู?ทดสอบกลางเข?าระบบ มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมฐานข?อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังหมดด?วยระบบ SAP ดังนั้น
ข?อมูลจากการทดสอบกลางจึงต?องมีการส,งกลับเพ่ือเก็บเปNนฐานข?อมูลในระบบ SAP 
เช,นเดียวกัน 

• จัดทําระบบคลังข?อสอบ มหาวิทยาลัยได?ดําเนินการจัดทําข?อสอบวิชา ความถนัด ทัศนคติ 
ภาษาไทย และคอมพิวเตอร� เพ่ือเก็บรวบรวมไว?เปNนคลังข?อสอบในการทดสอบกลางและ
เพ่ือสร?างความหลากหลายในการนําข?อสอบไปใช? 

7. การจัดกลุ'มงานเพ่ือรองรับการหมุนงาน (Job Rotation) 
 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เปNนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาท่ีเน?นให?พนักงาน
สามารถเรียนรู?งานใหม, ๆ ท่ีไม,เคยปฏิบัติมาก,อนได? อีกท้ังยังเปNนวิธีการหนึ่งของการวางแผน ความก?าวหน?าใน
สายอาชีพ (Career Plan) เพ่ือให?พนักงานได?ทดลองทํางานจริงก,อนการเลื่อน ตําแหน,งงานไปยังตําแหน,งงาน
ท่ีสูงข้ึน 

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด?วยการหมุนเวียนงานจึงเปNนอีกวิธีการหนึ่งท่ีน,าสนใจท่ีองค�การหลาย
แห,งควรจะนําไปใช?ปฏิบัติอย,างจริงจังและต,อเนื่อง โดยต?องมีการวางแผนการหมุนเวียนงานในระยะยาวไม,ใช,
ทําข้ึนเพียงแค,ป"ต,อป"เท,านั้น หรือท่ีเรียกว,าการจัดวางเส?นทางหรือผังการหมุนเวียนงานระยะยาว (Job 
Rotation Roadmap) ประมาณ 3 ป" เพ่ือให?การพัฒนาบุคลากรเกิดประโยชน�อย,างเต็มท่ีโดยมีข้ันตอนหลักๆ 
ในการจัดทํา Job Rotation Roadmap ดังต,อไปนี้  
      ข้ันตอนท่ี 1 : ก,อนการหมุนเวียนงาน  
            ข้ันตอนท่ี 2 : ระหว,างการหมุนเวียนงาน  
            ข้ันตอนท่ี 3 : หลังการหมุนเวียนงาน 

สรุปการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) จึงเปNนอีกวิธีการหนึ่งท่ีช,วยให?พนักงานในองค�การเกิด
การพัฒนาตนเอง และทําให?พนักงานไม,เกิดความรู?สึกเบื่อหน,ายกับงานท่ีรับผิดชอบอยู,ในปKจจุบัน อย,างไรก็ดี
การหมุนเวียนงานต?องทําข้ึนอย,างมีแผนการและดําเนินการในระยะยาว อย,างต,อเนื่องมีการวางแผนไว?ล,วงหน?า 
ซ่ึงการจัดทํา Job Rotation Roadmap จึงเปNนอีกแผนงานหนึ่งท่ีสามารถใช?เปNนกรอบหรือแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรเชิงรุกท่ีต?องเตรียมการไว?ก,อนและต?องติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการเพ่ือสร?างความ
ม่ันใจว,าบุคคลนั้นสามารถเรียนรู?งานท่ีหมุนเวียนไปได?อย,างแน,นอน 
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 ข�อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
 ข�อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถแบ�งออกได�เป!น 2 สาย คือ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 
ข�อมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน 2557 
 
ข�อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
  
ตารางท่ี 5.1  อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการของแต�ละส�วนงาน จําแนกตามตําแหน�งวิชาการ 

ส�วนงาน 
ตําแหน�งทางวชิาการ 

ศาสตราจารย# รองศาสตราจารย# ผู�ช�วยศาสตราจารย# อาจารย# อาจารย#สาธิต นักวิจัย AR-5 รวม 
1. คณะครุศาสตร2 3 31 78 145 85   343 
2. คณะจิตวิทยา   1 5 16     22 
3. คณะทันตแพทยศาสตร2 5 36 47 84     172 
4. คณะนิติศาสตร2 6 6 5 25     42 
5. คณะนิเทศศาสตร2 1 10 13 20     44 
6. คณะพยาบาลศาสตร2 1 7 12 8     28 
7. คณะพาณิชยศาสตร2และการบัญชี 2 30 31 58     121 
8. คณะแพทยศาสตร2 54 147 92 126   7 426 
9. คณะเภสัชศาสตร2 3 27 34 36     100 
10. คณะรัฐศาสตร2 5 18 23 12     58 
11. คณะวิทยาศาสตร2 17 96 166 148     427 
12. คณะวิทยาศาสตร2การกีฬา 1 7 6 13     27 
13. คณะวิศวกรรมศาสตร2 13 100 112 64     289 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร2 5 11 16 14     46 
15. คณะเศรษฐศาสตร2 1 16 14 23     54 
16. คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร2 2 16 45 30     93 
17. คณะสหเวชศาสตร2   6 21 25     52 
18. คณะสัตวแพทยศาสตร2 7 41 37 42   1 128 
19. คณะอักษรศาสตร2 5 24 43 122     194 
20. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร       9     9 
21. วิทยาลัยประชากรศาสตร2 1 3 3 3     10 
22. วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 3 8 8 4     23 
23. วิทยาลัยวิทยาศาสตร2สาธารณสุข   3 5 4     12 
24. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมฯ 

    2 7   1 10 

25. สถาบันภาษา   6 24 62     92 
26. สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า       2   2 4 
27. สถาบันวิจยัพลังงาน           5 5 
28. สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ     3 4   3 10 
29. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล�อม   1 3 5   4 13 
30. สถาบันวิจยัสังคม       4   2 6 
31. สถาบันเอเชียศึกษา           2 2 
32. สํานักงานมหาวิทยาลัย 5           5 

ผลรวมท้ังหมด 140 651 848 1116 85 27 2867 

 

บทที่ 5 
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ตารางท่ี 5.2 อัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการของแต�ละส�วนงาน จําแนกตามประเภทบุคลากร 

ส�วนงาน 

ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ พนม.รายได� พนม.อุดหนุน 
พนม.

อุดหนุน
บางเวลา 

พนักงานวิสามัญ ลูกจ�างช่ัวคราว สรุปรวม 

1. คณะครุศาสตร2 73 20 248     2 343 

2. คณะจิตวิทยา 5   17       22 

3. คณะทันตแพทยศาสตร2 12   158     2 172 

4. คณะนิติศาสตร2 10 2 30       42 

5. คณะนิเทศศาสตร2 14 4 23 1 1 1 44 

6. คณะพยาบาลศาสตร2 12   15 1     28 

7. คณะพาณิชยศาสตร2และการบัญชี 34 5 81 1     121 

8. คณะแพทยศาสตร2 117 8 291 2   8 426 

9. คณะเภสัชศาสตร2 13   86     1 100 

10. คณะรัฐศาสตร2 20   37     1 58 

11. คณะวิทยาศาสตร2 144   268 3 4 8 427 

12. คณะวิทยาศาสตร2การกีฬา 1 7 19       27 

13. คณะวิศวกรรมศาสตร2 115 1 169     4 289 

14. คณะศิลปกรรมศาสตร2 24 5 17       46 

15. คณะเศรษฐศาสตร2 7   46   1   54 

16. คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร2 34   56     3 93 

17. คณะสหเวชศาสตร2 10 2 40       52 
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นักวิจัย AR-5

ภาพท่ี 5.1 สัดส�วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลยั สายวิชาการ เทียบกับตําแหน�งทางวิชาการ 

จํานวน (คน) 

ช�วงอาย ุ
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ส�วนงาน 

ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ พนม.รายได� พนม.อุดหนุน 
พนม.

อุดหนุน
บางเวลา 

พนักงานวิสามัญ ลูกจ�างช่ัวคราว สรุปรวม 

18. คณะสัตวแพทยศาสตร2 52   75     1 128 

19. คณะอักษรศาสตร2 19   154   3 18 194 

20. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   9         9 

21. วิทยาลัยประชากรศาสตร2 3   7       10 

22. วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 9   13   1   23 

23. วิทยาลัยวิทยาศาสตร2สาธารณสุข 1 3 8       12 

24. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ 3   7       10 

25. สถาบันภาษา 8   62   7 15 92 

26. สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า 1   3       4 

27. สถาบันวิจยัพลังงาน   1 4       5 

28. สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ 2   8       10 

29. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล�อม 6   7       13 

30. สถาบันวิจยัสังคม 3   3       6 

31. สถาบันเอเชียศึกษา   1 1       2 

32. สํานักงานมหาวิทยาลัย     5       5 

สรุปรวม 752 68 1958 8 17 64 2867 
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ชุดข�อมูล33

ภาพท่ี 5.2 อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร 

จํานวน (คน) 

ประเภทบุคลากร 
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ตารางท่ี 5.3 ข�อมูลบุคลากรสายวิชาการเกษียณ ปF 2557 - 2561 จําแนกตามส�วนงาน ตําแหน�งทางวิชาการ 
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. น.วิจัย รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. อ.สาธิต รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. อ.สาธิต รวม

วิชาการ 7 43 31 7 1 89 14 46 22 7 2 91 17 40 19 10 86 11 26 26 6 69 16 32 18 8 1 75 410
1. คณะครุศาสตร2 1 4 5 3 5 2 2 12 1 3 1 4 9 3 6 3 12 1 5 2 3 1 12 50
2. คณะจิตวิทยา 1 1 2 2 3
3. คณะทันตแพทยศาสตร2 1 4 2 7 2 2 1 1 4 1 7 1 1 2 4 2 1 3 23
4. คณะนิติศาสตร2 1 1 1 1 3 1 4 6
5. คณะนิเทศศาสตร2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 8
6. คณะพยาบาลศาสตร2 1 1 1 1 1 1 3
7. คณะพาณิชยศาสตร2และการบัญชี 5 2 7 2 2 3 2 5 2 2 1 5 19
8. คณะแพทยศาสตร2 1 4 2 7 3 6 2 11 4 7 1 1 13 3 4 2 9 4 7 1 12 52
9. คณะเภสัชศาสตร2 1 1 2 1 6 1 8 2 3 1 6 3 3 2 1 3 22
10. คณะรัฐศาสตร2 1 1 2 1 1 4 1 2 3 1 1 1 3 4 8 17
11. คณะวิทยาศาสตร2 5 4 9 1 10 4 2 17 3 7 1 2 13 2 3 2 7 3 7 2 12 58
12. คณะวิทยาศาสตร2การกีฬา 1 1 1 1 2 2 1 1 5
13. คณะวิศวกรรมศาสตร2 5 4 2 11 4 5 1 1 11 5 5 1 1 3 1 6 1 1 2 4 37
14. คณะศิลปกรรมศาสตร2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 3 9
15. คณะเศรษฐศาสตร2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 4 1 1 11
16. คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร2 1 2 2 5 1 2 3 1 1 2 1 1 11
17. คณะสหเวชศาสตร2 1 1 2 1 1 3
18. คณะสัตวแพทยศาสตร2 1 3 4 1 1 3 3 1 7 1 1 13
20. คณะอักษรศาสตร2 1 4 1 1 7 1 5 2 8 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 26
21. วิทยาลัยประชากรศาสตร2 1 1 1 1 2
22. วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 1 1 1 1 1 1 1 1 4
23. วิทยาลัยวิทยาศาสตร2สาธารณสุข 1 1 1 1 1 1 3
24. สถาบันภาษา 3 7 2 12 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 21
25. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 2 2 2
26. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม 1 1 2 2

ผลรวมท้ังหมด 7 43 31 7 1 89 14 46 22 7 2 91 17 40 19 10 86 11 26 26 6 69 16 32 18 8 1 75 410

2557 2558 2559 2560
ผลรวมส�วนงาน

2561

ภาพท่ี 5.3 สัดส�วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลยั สายวิชาการ เทียบกับระดับการศึกษา 

จํานวน (คน) 

ช�วงอาย ุ
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ข�อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
 
 

ตารางท่ี 5.4 อัตรากําลังบุคลากร สายปฏิบัติการของแต�ละส�วนงาน จําแนกตามประเภทบุคลากร 

ส�วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได� 

ลูกจ�างประจาํ
เงินงบฯ 

ลูกจ�างประจาํ 
เงินนอก 

พนักงาน
วิสามัญ 

พนักงาน 
รปภ. 

ผลรวม 

1. จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย     9         9 
2. คณะครุศาสตร2 6 64 121 49 16 1   257 
3. คณะจิตวิทยา 1 4 21   2     28 
4. คณะทันตแพทยศาสตร2 58 233 137 31 45     504 
5. คณะนิติศาสตร2   18 42 8       68 
6. คณะนิเทศศาสตร2 1 18 28 4   6   57 
7. คณะพยาบาลศาสตร2 3 8 14         25 
8. คณะพาณิชยศาสตร2และการบัญชี 6 23 121 23 4     177 
9. คณะแพทยศาสตร2 11 307 193 79 4     594 
10. คณะเภสัชศาสตร2 12 66 11 19       108 
11. คณะรัฐศาสตร2 2 36 24 15 3     80 
12. คณะวิทยาศาสตร2 19 164 79 60 14 6   342 
13. คณะวิทยาศาสตร2การกีฬา   1 28   1     30 
14. คณะวิศวกรรมศาสตร2 36 91 93 34 9     263 
15. คณะศิลปกรรมศาสตร2 4 10 17 8       39 
16. คณะเศรษฐศาสตร2   24 48 8       80 
17. คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร2 6 17 28 14       65 
18. คณะสหเวชศาสตร2 4 12 48 1       65 
19. คณะสัตวแพทยศาสตร2 24 113 140 48 1     326 

20. คณะอักษรศาสตร2 1 41 60 7       109 

21. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร     20     1   21 

22. บัณฑิตวิทยาลัย 2 26 54 5 3     90 

23. วิทยาลัยประชากรศาสตร2 4 13   3       20 

24. วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 4 24 7 5 1 1   42 

25. วิทยาลัยวิทยาศาสตร2สาธารณสุข 3 26 18 6       53 

26. สถาบันการขนส�ง 3 6 3         12 

27. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ 6 11 1 1       19 

28. สถาบันไทยศึกษา     4   1     5 

29. สถาบันภาษา 1 33 26 4 2     66 

30. สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า 4 10 9 8 3     34 

31. สถาบันวิจยัพลังงาน 1 6 6         13 

32. สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ 4 18   3       25 

33. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล�อม 6 7 7 5   1   26 

34. สถาบันวิจยัสังคม 5 13 1 2 1     22 

35. สถาบันเอเชียศึกษา 9 15 13         37 

36. สภาคณาจารย2   1 3         4 

37. สํานักงานการทะเบยีน 5 26 12 1 7 1   52 
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ส�วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได� 

ลูกจ�างประจาํ
เงินงบฯ 

ลูกจ�างประจาํ 
เงินนอก 

พนักงาน
วิสามัญ 

พนักงาน 
รปภ. 

ผลรวม 

38. สํานักงานวิทยทรัพยากร 14 64 18 3 3     102 

สํานักงานมหาวทิยาลยั 32   488  267 100  186  29   134  1236 

39. ศ.เครือข�ายการเรียนรู�เพื่อภูมภิาคฯ สนม     66 12       78 

40.ศ.วิเคราะห2รายได�และปฏิบัติการลงทุน สนม     6         6 

41. ศูนย2กฎหมายและนิติการ สนม 1   12 2   1   16 

42.ศูนย2การจัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัย สนม     25         25 

43. ศูนย2การศึกษาท่ัวไป สนม   3 3 2   1 1 10 

44.ศูนย2เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร2ฯ สนม 6   2 31   3   42 

45.ศูนย2จุฬาฯ-ชนบท สนม     4     1   5 

46. ศูนย2นวัตกรรมการเรียนรู� สนม   2   6       8 

47. ศูนย2บริการสุขภาพ สนม 1   22 2   2 4 31 

48. ศูนย2บริหารกลาง สนม 2   13 17   1 5 38 

49. ศูนย2บริหารความเส่ียง สนม   1 1         2 

50.ศูนย2พัฒนกิจและนิสิตเก�าสัมพันธ2 สนม     5 1       6 

51. ศูนย2พุทธศาสน2ศึกษา สนม     3         3 

52.ศูนย2รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร สนม   8 40 4 134 31 44 261 

53.ศูนย2รัสเซียศึกษา สนม     1         1 

54. ศูนย2วิทยาศาสตร2ฮาลาล สนม     40         40 
55. ศูนย2สัตว2ทดลอง สนม     8 1       9 
56. ศูนย2ส่ือสารองค2กร สนม 3   10 8     3 24 
57. ศูนย2อาเซียนศึกษา สนม   3           3 
58. ศูนย2อินเดียศึกษา สนม   2           2 
59. สถาบันภาษาไทยสิรินธร สนม     12         12 
60. สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม 2 1 16 29   2 15 65 
61. สํานักบริหารกจิการนิสิต สนม 2   11 22   11 14 60 
62. สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย2 สนม 3 1 19 43   2 16 84 
63. สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม 5   20 5     1 31 
64. สํานักบริหารยุทธศาสตร2และการงบประมาณ สนม 6   8 16     2 32 
65. สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม     76 47   43 59 225 
66. สํานักบริหารวจิัย สนม 1 3 4 8   1 6 23 
67. สํานักบริหารวิชาการ สนม   4 3 10   1 7 25 
68. สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข�ายฯ สนม   1 13       1 15 
69. สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม สนม     45 1     8 54 
สํานักงานสภามหาวทิยาลยั                 

70. งานบริหารท่ัวไป สภม     2 2       4 
71. ฝPายการประชุม สรรหาและแต�งต้ัง สภม     1 5   1 1 8 
72. ฝPายการวิเคราะห2และติดตามประเมินผล สภม     1         1 
73. สํานักกิจการวุฒยาจารย2 สภม     3 4     1 8 
74. สํานักตรวจสอบ สภม 4   10       5 19 
ผลรวมทั้งหมด 301 1578 1969 732 254 118 193 5145 
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ภาพท่ี 5.4 อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบตัิการ จาํแนกตามประเภทบุคลากร 

จํานวน (คน) 

 

ประเภทบุคลากร 

ช�วงอาย ุ

จํานวน (คน) 

ภาพท่ี 5.5 สัดส�วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลยั สายปฏิบัติการ เทียบกับระดบัการศึกษา 
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ตารางท่ี 5.5 ข�อมูลบุคลากรสายปฏิบตัิการเกษียณ ปF 2557 - 2561 จําแนกตามประเภทบุคลากร

 

ส�วนงาน 2557 2558 2559 2560 2561 ผลรวม

ข�าราชการ 2 4 7 7 8 28
ผอ.กอง 1 1 2
เช่ียวชาญพิเศษ 1 1
ชํานาญการพิเศษ 1 2 1 2 6
ชํานาญการ 2 3 2 5 12
ปฏิบัติการ 2 1 3
ชํานาญงาน 1 1 1 3
ปฏิบัติงาน 1 1

พนม.รายได� 3 10 12 18 16 59
P5 1 1
P6 1 1 2
P7 2 3 2 2 9
P8 5 6 5 5 21
P9 3 3 2 9 9 26

พนม.อุดหนุน 68 83 66 74 81 372
P4 6 10 6 2 3 27
P5 15 15 10 8 14 62
P6 2 5 6 7 2 22
P7 12 16 15 17 21 81
P8 14 13 11 16 25 79
P9 19 24 18 24 16 101

ลจ.เงินงบฯ 26 23 23 27 38 137
ส 1 1 1 2
ส 2 1 1 4 4 4 14
ส 3 1 1
ช 1 1 1
ช 2 1 1
ช 3 1 1
บ 1 3 1 2 5 3 14
บ 2 22 19 17 18 27 103

ลจ.เงินนอก 2 8 5 7 8 30
ชํานาญการ 1 1 2
ปฏิบัติการ 1 1
ปฏิบัติงาน 1 3 1 3 8
ส 1 1 1
ช 1 1 1 2
บ 1 1 3 3 5 4 16

ผลรวมท้ังหมด 101 128 113 133 151 626
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ตารางท่ี 5.6 ข�อมูลอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลยัสายปฏิบัติการเทียบกับประเภทบุคลากร 

อาย ุ
ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ พนม.อุดหนุน พนม.รายได� 
ลูกจ�างประจาํ

เงินงบฯ 
ลูกจ�างประจาํ 

เงินนอก 
พนักงาน
วิสามัญ 

พนักงาน 
รปภ. ผลรวม 

น�อยกว�า 30 ปF 0 286 507 0 0 16 29 838 

31-40 ปF 39 485 864 16 11 15 51 1,481 

41-50 ปF 168 375 423 240 183 2 48 1,439 

51-60 ปF 94 681 153 299 119 1 6 1,353 

มากกว�า 60 ปF ขึ้นไป 0 0 22 0 0 12 0 34 

ผลรวมท้ังหมด 301 1,827 1,969 555 313 46 134 5,145 

 
ตารางท่ี 5.7 ข�อมูลระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเทียบกับประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด ข�าราชการ พนม.อุดหนุน พนม.รายได� 
ลูกจ�างประจาํ

เงินงบฯ 
ลูกจ�างประจาํ

เงินนอก 
พนักงาน
วิสามัญ 

พนักงาน 
รปภ. ผลรวม 

ตํ่ากว�าปริญญาตรี 47 402 829 524 224 15 133 2,174 

ปริญญาตรี 153 1,050 864 31 79 27 1 2,205 

ปริญญาโท 94 365 260   10 3   732 

ปริญญาเอก 7 10 16     1   34 

ผลรวมท้ังหมด 301 1,827 1,969 555 313 46 134 5,145 

 
ตารางท่ี 5.8 ข�อมูลประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิยาลัยสายปฏิบัติการ  

ประเภทบุคลากร บริหาร P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 ผลรวม 

พนม.รายได� 24 1 3 10 35 944 494 458 1,969 

พนม.อุดหนุน   1 36 175 88 965 405 157 1,827 

ผลรวมท้ังหมด 24 2 39 185 123 1,909 899 615 3,796 

 

ประเภทบุคลากร 

ผอ
.ก

อง
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

พิเ
ศษ

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ชํา
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ปฏ
ิบตั

ิกา
ร 

ชํา
นา

ญ
งา

น 

ปฏ
ิบตั

ิงา
น 

ผลรวม 

ข�าราชการ 3 1 3 25 147 28 68 26 301 

 

ประเภทบุคลากร บ 1 บ 2 ช 1 ช 2 ช 3 ส 1 ส 2 ส 3 ผลรวม 

ลจ.เงินงบฯ 76 374 1 6 5 20 64 9 555 
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ประเภทบุคลากร ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ปฏ
ิบตั

ิกา
ร 

ชํา
นา

ญ
งา

น 

ปฏ
ิบตั

ิงา
น 

ตร
วจ

สอ
บ 

บ 1 ช 1 ส 1 ผลรวม 

ลจ.เงินนอก 13 14 45 96 5 111 14 15 313 
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ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ป� 2557 

 ข�อมูลผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบัติ ป" 2557 โดยจําแนกตาม
ขนาดส*วนงานแบ*งออกเป+น 5 ประเภท ดังนี้  

1. ส*วนงานขนาดใหญ* 
2. ส*วนงานขนาดกลาง 
3. ส*วนงานขนาดเล็ก 
4. ส*วนงานขนาดเล็กมาก 
5. ส*วนงานอ่ืน 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป" 2557 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยระหว!างป� 2556 และ ป� 2557  

 จากข�อมูลตารางสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป" 2557 จากตารางข�างต�นสามารถ
นํามาอธิบายเปรียบเทียบการกระจายตัวของผลการประเมินในป" 2556 และ 2557 โดยจําแนกตามขนาดของ
ส*วนงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน %

สว่นงานขนาดใหญ่ 2524 563 22.3% 1408 55.8% 521 20.6% 32 1.3%

สว่นงานขนาดกลาง 981 254 25.9% 522 53.2% 188 19.2% 17 1.7%

สว่นงานขนาดเล็ก 582 75 12.9% 323 55.5% 175 30.1% 9 1.5%

สว่นงานขนาดเล็กมาก 146 19 13.0% 77 52.7% 46 31.5% 4 2.7%

สว่นงานอื�น 780 30 3.8% 398 51.0% 339 43.5% 13 1.7%
5013 941 18.8% 2728 54.4% 1269 25.3% 75 1.5%

ส่วนงาน
รวม

จํานวน

ระดบั ดมีาก ระดบั ดี ระดบั ปานกลาง

90.01-100.00 74.01-90.00 60.51-74.00 47.01-60.50
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1. คณะขนาดใหญ* 
 

 
ภาพท่ี 1 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2557 คณะขนาดใหญ* 

 

 
ภาพท่ี 2 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2556 คณะขนาดใหญ* 

 
 
 
 
 
 
 
 



[113] 

2. คณะขนาดกลาง 
 

 
ภาพท่ี 3 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2557 คณะขนาดกลาง 

 

 
ภาพท่ี 4 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2556 คณะขนาดกลาง 
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3. คณะขนาดเล็ก 
 

 
ภาพท่ี 5 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2557 คณะขนาดเล็ก 

 

 
ภาพท่ี 6 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2556 คณะขนาดเล็ก 
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4. สํานักบริหาร 

 

 
ภาพท่ี 7 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2557 สํานักบริหาร 

 

 
ภาพท่ี 8 ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัประจําป" 2556 สํานักบริหาร 
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การบริหารจัดการผลการประเมิน 9 Boxes – Analysis : ป� 2557 
 

 
 

ภาพท่ี 9 การบริหารจดัการผลการประเมิน 9 Boxes – Analysis 

สรุปผลการประเมิน 

 จากผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป" 2556 – 2557 สามารถสรุปผลการวิเคราะหJตาม
ตาราง 9 Boxes Analysis ได�ดังนี้ 

• ผลการประเมินในส*วนงานต*างๆ มีแนวโน�มดีข้ึนกว*าป" 2556 

• การกระจายตัวของคะแนนดีข้ึน 

• จํานวนบุคลากรท่ีมีผลการประเมินในระดับคะแนนสูงมาก มีจํานวนลดลง 

• อย*างไรก็ตาม จํานวนบุคลากรในระดับคะแนนดีมาก (73%) ยังมีจํานวนมากกว*าจํานวนบุคลากร
ท่ีอยู*ในระดับดี (25%) 

ข9อเสนอแนะ 
• การจัดทําข�อตกลงภาระงานท่ีชัดเจน โดยการกําหนดงานและผลผลิตท่ีคาดหวังอย*างเหมาะสม 

จะช*วยทําให�การประเมินผลงานง*ายข้ึน 

• การกําหนดผลผลิตท่ีชัดเจน จะช*วยให�ประเมินผลมีความคลาดเคลื่อนน�อยลง 

• การประเมินผลท่ีแม*นตรง จะช*วยจําแนกคุณภาพบุคลากรได�ดียิ่งข้ึน 

• การประเมินผลท่ีแม*นตรง จะทําให�ทราบว*าผู�ใดเหมาะสมในการส*งเสริม พัฒนา หรือแก�ไขใน
ประเด็นใด นําไปสู*การพัฒนาบุคลากร และ องคJกรไปสู* องคJกรท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 

 
 
 

Core competency 

Performance 
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ข9อมูลอัตราการเข9าออกของบุคลากร (Turnover) ป�งบประมาณ 2557 
แผนยุทธศาสตรJจุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559  ได�กําหนดยุทธศาสตรJ “คล*องตัว” 

- ผลสัมฤทธิ์ท่ี 4  “เป+นมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีคล*องตัว กระชับรวดเร็ว  และ 
มีเสถียรภาพทางการเงิน 

- เปYาประสงคJท่ี 4.1 “มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลโปร*งใส  ตรวจสอบได� รวมท้ังมีระบบจัดการทรัพยากรด�านการเงิน  ทรัพยJสินด�าน
กายภาพ และทรัพยJสินทางปZญญาอย*างมีประสิทธิภาพ  ให�มีความเข�มแข็งม่ันคงและยั่งยืน” 

- KPI ท่ี 13.3 “Employee turnover rate” ซ่ึงเป+นข�อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

ดังนั้น จึงขอสรุปข�อมูลอัตราการเข�าออกของพนักงานมหาวิทยาลัย (Turnover) ประจําป" 2557 
(เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557) ดังต*อไปนี้ 
 
ข9อมูลอัตราการเข9าของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 10 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุจ�างใหม* จําแนกตามเดือน 
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ข9อมูลอัตราการเข9าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ-สายปฏิบัติการ จําแนกตามเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 11 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ-สายปฏิบตัิการท่ีบรรจจุ�างใหม* จําแนกตามเดือน 

 

 
 ข9อมูลอัตราการเข9าของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามระดับตําแหน!ง 
 

 
 

ภาพท่ี 12 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุจ�างใหม* จําแนกตามระดบัตําแหน*ง 
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 ข9อมูลอัตราการเข9าของพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P7 จําแนกตามตําแหน!ง 
 

 
 

ภาพท่ี 13 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P7 ท่ีบรรจุจ�างใหม* จําแนกตามตําแหน*ง 

 
 ข9อมูลอัตราการเข9าของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามช!วงอายุตัว 
 

 
 

ภาพท่ี 14 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุจ�างใหม* จําแนกตามช*วงอายุตัว 
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ข9อมูลอัตราการเข9าของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามส!วนงาน/หน!วยงาน 
 

ตารางท่ี 2 อัตราการเข�าของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามส*วนงาน/หน*วยงาน 
 

ส!วนงาน/หน!วยงาน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ รวมท้ังหมด (คน) 
คณะครุศาสตรJ 14 12 26 
คณะจติวิทยา   3 3 
คณะทันตแพทยศาสตรJ 5 8 13 
คณะนิติศาสตรJ 6 7 13 
คณะนิเทศศาสตรJ 2 2 4 
คณะพยาบาลศาสตรJ 1 1 2 
คณะพาณิชยศาสตรJและการบัญชี 5 6 11 
คณะแพทยศาสตรJ 21 20 41 
คณะเภสัชศาสตรJ 3   3 
คณะรัฐศาสตรJ   2 2 
คณะวิทยาศาสตรJ 13 11 24 
คณะวิทยาศาสตรJการกีฬา 2 2 4 
คณะวิศวกรรมศาสตรJ 6 3 9 
คณะศิลปกรรมศาสตรJ 2   2 
คณะเศรษฐศาสตรJ   1 1 
คณะสถาปZตยกรรมศาสตรJ 1 1 2 
คณะสหเวชศาสตรJ 1 6 7 
คณะสัตวแพทยศาสตรJ 1 20 21 
คณะอักษรศาสตรJ 11 4 15 
วิทยาลัยประชากรศาสตรJ   1 1 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตรJ   1 1 
สถาบันวิจัยพลังงาน 1   1 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม 2 1 3 
สถาบันภาษา 4 5 9 
บัณฑิตวิทยาลัย   6 6 
สํานักงานการทะเบียน   1 1 
สํานักงานวิทยทรัพยากร   1 1 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   5 5 
ศูนยJเครือข*ายการเรียนรู�เพ่ือภูมภิาคฯ   6 6 
ศูนยJเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรJฯ   1 1 
ศูนยJสัตวJทดลอง   4 4 
สถาบันภาษาไทยสริินธร   2 2 
สํานักบริหารวิชาการ   2 2 
สํานักบริหารวิจัย   3 3 
สํานักบริหารกิจการนิสิต   1 1 
สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม   1 1 
สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข*ายฯ   5 5 
สํานักบริหารยุทธศาสตรJและการงบประมาณ   6 6 
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ส!วนงาน/หน!วยงาน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ รวมท้ังหมด (คน) 
สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสด ุ   4 4 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยJ   7 7 
สํานักบริหารระบบกายภาพ   6 6 
สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 4 
ศูนยJกฎหมายและนิติการ   4 4 
ศูนยJการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย   1 1 
ศูนยJบริหารความเสี่ยง   2 2 
ศูนยJวิเคราะหJรายได�และปฏิบัติการลงทุน   2 2 
ศูนยJนวัตกรรมการเรียนรู�   1 1 
ศูนยJบริการสุขภาพ   1 1 

รวมท้ังหมด (คน) 101 193 294 

 
 
 ข9อมูลอัตราการออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 15 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีออก จําแนกตามเดือน 
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 ข9อมูลอัตราการออกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ-สายปฏิบัติการ จําแนกตามเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 16 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ-สายปฏิบตัิการท่ีออก จําแนกตามเดือน 

 

 

 ข9อมูลอัตราการออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามระดับตําแหน!ง 
 

 
 

ภาพท่ี 17 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีออก จําแนกตามระดับตาํแหน*ง 
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ข9อมูลอัตราการออกของพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P7 จําแนกตามตําแหน!ง 
 

 
 

ภาพท่ี 18 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P7 ท่ีออก จําแนกตามตําแหน*ง 

 
ข9อมูลอัตราการออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามช!วงอายุตัว 
 

 
 

ภาพท่ี 19 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีออก จําแนกตามช*วงอายตุัว 

 
 

N = 118 
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 ข9อมูลอัตราการออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามช!วงอายุงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 20 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีออก จําแนกตามช*วงอายงุาน 

 
ข9อมูลสาเหตุการออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามเหตุผล 
 

 
 

ภาพท่ี 21 สาเหตุการออกพนักงานมหาวิทยาลยั จําแนกตามเหตผุล 
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 ข9อมูลสาเหตุการออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามเหตุผล 
 

ตารางท่ี 3 อัตราการออกของพนักงานมหาวิทยาลัยเทียบกับคนครอง จําแนกตามส*วนงาน/หน*วยงาน 
 

ส!วนงาน/หน!วยงาน 
สายวิชาการ สายปฏิบัติการ รวมบุคลากรท้ังหมด 

ออก คนครอง ออก คนครอง ออก คนครอง 

คณะครุศาสตรJ 6 343 7 257 13 600 
คณะจติวิทยา   22 2 28 2 50 
คณะทันตแพทยศาสตรJ 3 172 12 504 15 676 
คณะนิติศาสตรJ 1 42 2 68 3 110 
คณะนิเทศศาสตรJ 2 44 1 57 3 101 
คณะพาณิชยศาสตรJและการบัญชี 1 121 7 177 8 298 
คณะแพทยศาสตรJ 2 426 15 594 17 1,020 
คณะเภสัชศาสตรJ   100 1 108 1 208 
คณะรัฐศาสตรJ   58 3 79 3 137 
คณะวิทยาศาสตรJ 4 426 9 342 13 768 
คณะวิทยาศาสตรJการกีฬา 4 27 3 30 7 57 
คณะวิศวกรรมศาสตรJ 3 289 11 263 14 552 
คณะเศรษฐศาสตรJ   54 3 80 3 134 
คณะสถาปZตยกรรมศาสตรJ 1 93   64 1 157 
คณะสหเวชศาสตรJ   52 4 65 4 117 
คณะสัตวแพทยศาสตรJ 1 128 15 326 16 454 
คณะอักษรศาสตรJ 3 194 9 109 12 303 
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   9 1 21 1 30 
วิทยาลัยประชากรศาสตรJ   10 2 20 2 30 
วิทยาลัยปnโตรเลียมและปnโตรเคม ี   23 1 42 1 65 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตรJ 

  10 1 19 1 29 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า   4 1 34 1 38 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม   13 2 26 2 39 
สถาบันวิจัยสังคม   6 2 22 2 28 
สถาบันเอเชียศึกษา   2 1 37 1 39 
สถาบันภาษา 1 92 4 66 5 158 
บัณฑิตวิทยาลัย     6 90 6 90 
สํานักงานการทะเบียน     3 52 3 52 
สํานักงานวิทยทรัพยากร     1 102 1 102 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย     1 40 1 40 
ศูนยJเครือข*ายการเรียนรู�เพ่ือภูมภิาคฯ     2 78 2 78 
ศูนยJสัตวJทดลอง     1 9 1 9 
สถาบันภาษาไทยสริินธร     3 12 3 12 
สํานักบริหารวิชาการ     1 25 1 25 
สํานักบริหารวิจัย     2 23 2 23 
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ส!วนงาน/หน!วยงาน 
สายวิชาการ สายปฏิบัติการ รวมบุคลากรท้ังหมด 

ออก คนครอง ออก คนครอง ออก คนครอง 

สํานักบริหารกิจการนิสิต     4 60 4 60 
สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม     2 54 2 54 
สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข*ายฯ     3 15 3 15 
สํานักบริหารยุทธศาสตรJและ
การงบประมาณ 

    5 32 5 32 

สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการ
พัสด ุ

    1 65 1 65 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยJ     3 84 3 84 
สํานักบริหารระบบกายภาพ     2 225 2 225 
สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 31 3 31 
ศูนยJบริหารความเสี่ยง     1 2 1 2 
ศูนยJวิเคราะหJรายได�และปฏิบัติการลงทุน     2 6 2 6 
ศูนยJกีฬาแห*งจุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย     1 20 1 20 
ศูนยJบริการสุขภาพ     2 31 2 31 
ศูนยJรักษาความปลอดภัยและจัดการ
จราจร 

    3 261 3 261 

รวมท้ังหมด (คน) 32 2,760 171 4,755 203 7,515 

หมายเหตุ  ตารางแสดงการเปรียบเทียบเฉพาะส*วนงาน/หน*วยงานท่ีมีบุคลากรออกเท*านั้น 
 
 
 ข9อมูลอัตราการออก (Turnover Rate) 
 

       สูตรการคํานวณ = .      จํานวนพนักงานออก        x  100 
           จํานวนพนักงานท้ังหมดเฉลี่ย 
 
 
 
ตารางท่ี 4 อัตราการออก (Turnover Rate) จําแนกตามป"งบประมาณ 
 

ป�งบประมาณ อัตราการลาออกเฉลี่ย (%) 
2557      .  203   x 100    =  3.53 % 

       5,746 
2556          4.05 % 
2555          4.45 % 
2554          5.03 % 
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ภาพท่ี 22   อัตราการลาออกเฉลีย่ (%) จําแนกตามป"งบประมาณ 

 
 
 
ข9อมูลอัตราการเข9า-ออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 23 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเข�า-ออก จําแนกตามเดือน 
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ข9อมูลอัตราการเข9า-ออกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จําแนกตามเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 24 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีเข�า-ออก จําแนกตามเดือน 

 

ข9อมูลอัตราการเข9า-ออกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จําแนกตามเดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 25 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบตัิการท่ีเข�า-ออก จําแนกตามเดือน 



[129] 

ข9อมูลอัตราการเข9า-ออกของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามระดับตําแหน!ง 
 

 

 
ภาพท่ี 26 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเข�า-ออก จําแนกตามระดับตําแหน*ง 
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