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คํานํา 
 

รายงานประจําป� 2558 เป�นก�าวย�างท่ีสําคัญยิ่งของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย%ท่ีมีการ “ยกเครื่อง” 
การบริหาร พัฒนา ทรัพยากรมนุษย% และองค%กร ตามแผนยุทธศาสตร%ท่ีสําคัญยิ่งของจุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
บุคลากรของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย%ได�ร�วมแรงร�วมใจกันปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถตามแผนงาน
ท่ีรองรับยุทธศาสตร% เพ่ือสร�างผลสัมฤทธิ์ให�เกิดข้ึนดังท่ีได�นําเสนอในรายงานประจําป�ฉบับนี้ ผลงานต�างๆหลาย
โครงการเป�นโครงการต�อเนื่องเพราะการวางระบบพัฒนาองค%กรและระบบงานบุคคล     บางโครงการจะ
ดําเนินการเป�นช�วงตามข้ันตอนท่ีวางไว�เพ่ือสอดรับกับงบประมาณและความสําคัญของแต�ละช�วงงานเพ่ือ
สนับสนุนวิสัยทัศน% “เสาหลักของแผ�นดิน” ส�วนในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีการวางระบบการบริการ
ออนไลน%ในเรื่องท่ีจําเป�นเพ่ือให�เกิด “ความพึงพอใจของผู�รับบริการ” ในเรื่องความรวดเร็วของการให�บริการ 
สําหรับเรื่องการพัฒนาบุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับความรู� 
ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะด�านต�างๆ เพ่ือให�บุคลากรในหน�วยงานต�างๆ ใช�ศักยภาพของรายบุคคลร�วมกันสร�าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให�กับองค%กร เพ่ือมุ�งม่ันสู� “องค�กรสมรรถนะสูง” และมีความแข็งแกร�งในการ
ทํางานร�วมกันแบบ “เครือข�ายสายอาชีพ” ทุกสายอาชีพในมหาวิทยาลัย เพ่ือให�ทุกหน�วยงานมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ%และเรียนรู�ร�วมกัน 

ข�อมูลในรายงานประจําป�นี้แสดงให�เห็นถึง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย%มุ�งม่ันสร�างความก�าวหน�าให� 
“จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย” อย�างไม�หยุดยั้ง มีกิจกรรมโครงการและผลงานจํานวนมาก มีบุคลากรท้ังปBจจุบัน
และท่ีเข�าร�วมงานในป� 2558 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� 2558 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 และ       
ฝ(ายพัฒนาบุคลากร 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  ศาสตราจารย� แพทย�หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท�     
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย�ประจํา)   กรรมการ 
 6.1.1.10 รองศาสตราจารย� ดร.เอก  ต้ังทรัพย�วัฒนา      
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน%าส�วนงานท่ีเป�นคณาจารย�)  กรรมการ 
 6.1.1.11 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปSTยมสมบูรณ�)   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 
มีดังต3อไปน้ี 

6.1.2.1 เสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรต�อสภามหาวิทยาลัย 
6.1.2.2 ให%ความเห็นชอบระบบติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรตาม

ข%อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ว�าด%วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
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%อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ว�าด%วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 โดยจัดทําเป�น
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

6.1.2.7 กลั่นกรองงานต�างๆ อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีต%องเสนอต�อ 
สภามหาวิทยาลัย 

6.1.2.8 รายงานผลการดําเนินงานต�อสภามหาวิทยาลัยเป�นประจําทุกปS 
6.1.2.9 วินิจฉัยชี้ขาดปDญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามข%อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ว�าด%วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
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6.1.2.10 ปฏิบัติหน%าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 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� ดร.พรพจน� เปSTยมสมบูรณ�)   กรรมการ 
 6.2.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)  กรรมการ 
 6.2.1.4 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 

   (รองศาสตราจารย� ดร.พสุ เดชะรินทร�)      กรรมการ 
 6.2.1.5 ผู%อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย� ดุษฎี สงวนชาติ) กรรมการ 
 6.2.1.6 รองศาสตราจารย� ไพลิน ผ�องใส      กรรมการ 
 6.2.1.7 นางปVTนสุวรรณ ถนัดสร%าง        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'าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีดังต3อไปน้ี 
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%อบังคับจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย ว�าด%วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 

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�นประจําทุกปS 
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� เปSTยมสมบูรณ�)   กรรมการ 
6.3.1.1.3 คณบดีคณะรัฐศาสตร� (รองศาสตราจารย� ดร.เอก ตั้งทรัพย�วัฒนา) กรรมการ 
6.3.1.1.4 คณบดีคณะสถาปDตยกรรมศาสตร�  

(รองศาสตราจารย� ดร.ปVTนรัชฎ� กาญจนัษฐิต)ิ   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 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระบบบริหารจัดการอัตรากําลังสายวิชาการสําหรับหลักสูตรจ3าย
เต็ม 

6.3.2.1 องค�ประกอบของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระบบบริหารจัดการอัตรากําลังสายวิชาการ
สําหรับหลักสูตรจ3ายเต็ม คณะประกอบด'วย 
6.3.2.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)  ประธานกรรมการ 
6.3.2.1.2 รองอธิการบดี (ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย�)  กรรมการ 
6.3.2.1.3 รองอธิการบดี  

(รองศาสตราจารย� ทันตแพทย� นายแพทย� ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)  กรรมการ 
6.3.2.1.4 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ)   กรรมการ 
6.3.2.1.5 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปSTยมสมบูรณ�)  กรรมการ 
6.3.2.1.6 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(รองศาสตราจารย� ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท�)   กรรมการ 
6.3.2.1.7 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี  

(รองศาสตราจารย� ดร.พสุ เดชะรินทร�)     กรรมการ 
6.3.2.1.8 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร� (รองศาสตราจารย� ดร.ชโยดม สรรพศรี) กรรมการ 
6.3.2.1.9 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร�  

(ศาสตราจารย� ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ�)    กรรมการ 
6.3.2.1.10 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร�  

(ศาสตราจารย� นายสัตวแพทย� ดร.รุ�งโรจน� ธนาวงษ�นุเวช)  กรรมการ 
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6.3.2.1.11 คณบดีวิทยาลัยปVโตรเลียมและปVโตรเคมี  
(ผู%ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)  กรรมการ 

6.3.2.1.12 ผู%อํานวยการสถาบันวิจัยสังคม 
(รองศาสตราจารย� เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ�)  กรรมการ 

6.3.2.1.13 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต�)             กรรมการและเลขานุการ 
6.3.2.1.14 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ 

 
6.3.2.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ 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 ระดับต'น กลาง สูง 
6.3.4.1 องค�ประกอบคณะกรรมการฯ 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� เปSTยมสมบูรณ�)  กรรมการ 
6.3.4.1.5 นางปVTนสุวรรณ 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)  
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6.3.5 คณะกรรมการประเมินค3างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
6.3.5.1 องค�ประกอบคณะกรรมการประเมินค3างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 

ประกอบด'วย 
6.3.5.1.1 นายปรีชา วัชราภัย      ท่ีปรึกษา 
6.3.5.1.2 นายสมภพ อมาตยกุล      ท่ีปรึกษา 
6.3.5.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปSTยมสมบูรณ�)  ประธานกรรมการ 
6.3.5.1.4 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)  กรรมการ 
6.3.5.1.5 รองอธิการบดี  

(รองศาสตราจารย� ทันตแพทย� นายแพทย� ดร.สิทธิชัย ทัดศรี) กรรมการ 
6.3.5.1.6 ผู%ช�วยอธิการบดี (ผู%ช�วยศาสตราจารย�ดร.ปารีณา ศรีวณิชย�)  กรรมการ 
6.3.5.1.7 นางปVTนสุวรรณ ถนัดสร%าง     กรรมการ 
6.3.5.1.8 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต�)    กรรมการและเลขานุการ 
6.3.5.1.9 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ 

 
6.3.5.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการประเมินค3างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ             

มีดังต3อไปนี้ 
6.3.5.2.1 พิจารณาเกณฑ�การนําเครื่องมือมาใช%ในการประเมินค�างาน เพ่ือสร%างมาตรฐานในการ

ประเมินค�างาน 
6.3.5.2.2 เสนอแนะบริบทท่ีเก่ียวข%องกับการประเมินค�างานตําแหน�งงานภายในมหาวิทยาลัย 
6.3.5.2.3 กําหนดแนวทางและวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประเมินค�างาน 125 ตําแหน�ง

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

 
6.3.6 คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ  
6.3.6.1 องค�ประกอบคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ ประกอบด'วย 

6.3.6.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� ดร.พรพจน� เปSTยมสมบูรณ�)  ประธานกรรมการ 
6.3.6.1.2 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย� นายแพทย�เจษฎา แสงสุพรรณ)  กรรมการ 
6.3.6.1.3 รองอธิการบดี  

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

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

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

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

(รองศาสตราจารย� ดร.จักรพันธ� สุทธิรัตน�)   กรรมการ 
6.3.6.1.9 ผู%ช�วยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต�)    กรรมการและเลขานุการ 
6.3.6.1.10 ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� (นายทวี กาญจนภู) ผู%ช�วยเลขานุการ 
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6.3.6.2 อํานาจและหน'าท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ มีดังต3อไปนี้ 
6.3.6.2.1 ดําเนินงานการศึกษาวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังในอนาคต 3 ปS (ปS2558 – 2560)     

ของ 4 ส�วนงาน ต%นแบบ ประกอบด%วย คณะทันตแพทยศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� 
คณะสหเวชศาสตร� คณะสถาบันวิจัยสถาวะแวดล%อม 

 
7. การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร�ของฝ@าย 3 ฝ@ายในปA 2558 มีดังน้ี 

7.1 ฝ@ายพัฒนาระบบงานบุคคล รับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะห�กําหนดกลยุทธ�และวางแผนยุทธศาสตร�
การบริหารทรัพยากรมนุษย� การพัฒนาและนําเครื่องมือในการพัฒนาองค�กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย�ท่ี
เหมาะสมมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การวิเคราะห�และพัฒนาระบบงาน
บุคคลให%สอดคล%องกับวิสัยทัศน� นโยบาย พันธกิจและยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย โดยโครงการท่ีดําเนินการในปS 
2558 มีดังนี้  

• การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังสายวิชาการของคณะ 
• การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการของคณะ  
• โครงการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะของบุคลากร  
• โครงการพัฒนาแบบประเมินค�านิยมหลักของมหาวิทยาลัย  
• โครงการสํารวจและวิเคราะห�ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน�  
• โครงการพัฒนาเส%นทางความก%าวหน%าในสายอาชีพของบุคลากร  
• โครงการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน� ระยะท่ี 2 (งานร�วม 2 ฝ(าย) 
• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการสร%างระบบการเขียนภาระงานและ

ประเมินผลออนไลน� 
• โครงการกําหนดและจัดทําโครงสร%างองค�กรภายใต%ฝ(าย และกําหนดโครงสร%างระดับ (P) ใต%ฝ(าย  

อนึ่ง การบริหารงานในฝ(ายพัฒนาระบบงานบุคคลและองค�กร จะรวมถึงการขอคําแนะนํา การขอความ
ช�วยเหลือและติดตามดูแลมาตรฐานการจัดการในเรื่องระบบต�างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให%ส�วนงานหรือ
หน�วยงานมีส�วนร�วมในการสร%างผลสัมฤทธิ์โดยเป�นไปตามกรอบยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว%ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการ
อ่ืนใดตามท่ีได%รับมอบหมาย 

 

7.2 ฝ@ายบริหารงานบุคคล รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารค�าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน� การปรับเงินเดือน การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� การปรับปรุงฐานข%อมูล
บุคลากร การดําเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณของพนักงาน การสิ้นสุดการจ%าง เป�นต%น รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ี
ได%รับมอบหมาย ในปS 2558 ได%ดําเนินการปรับปรุงงานดังนี้ 

• การสํารวจข%อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน�ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  
• การพัฒนาระบบข%อมูลสารสนเทศบุคลากร ให%มีความเป�นปDจจุบัน 
• การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร 
• การพัฒนาระบบทดสอบออนไลน� ระยะท่ี 2 (งานร�วม 2 ฝ(าย) 
• การปรับปรุงระบบเชื่อมต�อข%อมูลจากการทดสอบ กับ ระบบ HR-ERP 
• การปรับวงเงินการข้ึนเงินเดือนประจําปS ตามผลสัมฤทธิ์ KPI ของส�วนงาน 
• การปรับให%นําผลการข้ึนเงินเดือนในปSสิ้นสุดของผู%เกษียณอายุมาใช%ในการคิดเงินชดเชย 
• การปรับปรุงสิทธิประโยชน�บุคลากร อันได%แก�  

o ปรับเงินสะสมเข%ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จาก 3% เป�น 5% สําหรับผู%ท่ีทํางานต้ังแต� 5 ปS 
ข้ึนไป 



[9] 

o เพ่ิมวงเงินการประกันสุขภาพ สําหรับบุคลากรท่ีมีอายุ 40 ปSข้ึนไปให%เป�นแผน 2 
7.3 ฝ@ายพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให%มีศักยภาพ การวิเคราะห�และ

รวบรวมความต%องการ และความจําเป�นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การแสวงหาข%อมูลการพัฒนาจากแหล�ง
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  การกําหนดและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและ
ฝiกอบรมบุคลากร การพัฒนาเทคนิค วิธีการ และการดําเนินการฝiกอบรม การพัฒนาและจัดทําระบบการบริหาร
องค�ความรู%เพ่ือพัฒนาความรู%ความสามารถทักษะและสมรรถนะบุคลากร การจัดทําข%อมูลประวัติการฝiกอบรม    
การประสานงานและสนับสนุนเครือข�ายวิชาชีพรายชื่อบุคลากรระดับบริหาร เป�นต%น รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีได%รับ
มอบหมาย ในปS 2558 ได%ดําเนินการจัดกิจกรรมและเพ่ิมหัวข%อการอบรมท่ีสอดคล%องกับความต%องการของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

• ระบบการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ�านการสอนงาน และ การเป�นพ่ีเลี้ยง 
• การแก%ปDญหาและตัดสินใจ 
• การเตรียมการเพ่ือการพัฒนาค�านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
• การจัดการความรู%ในเครือข�ายวิชาชีพ ผ�านโครงการ “พ่ีสอนน%อง” 
• โครงการ การวัดความผูกพันของบุคลากรต�อมหาวิทยาลัย 
• โครงการ ปุยนุ�นลีก เพ่ือสร%างเสริมสุขภาพบุคลากร 
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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 (QS World University Ranking                 
ปN 2014-2015) และมีเปRาหมายท่ีจะก1าวไปสู4การเป5น“องค�กรสมรรถนะสูง” (High Performance 
Organization) ซ่ึงการบรรลุวิสัยทัศน0และเปRาหมายของมหาวิทยาลัยได1นั้น อาศัยการปลูกฝWงค4านิยม (Core 
Values) สมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของบุคลากรทุกคน ในการ
ดําเนินการและบริหารจัดการในหน1าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมหาวิทยาลัยได1มอบหมายให1 อนึ่ง ฝcายบริหาร
ของมหาวิทยาลัยนําโดยอธิการบดีนํานโยบายหลักดังกล4าว มากําหนดเป5นนโยบายย4อยเชิงปฏิบัติด1านการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย0 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 
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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 และใช1เป5น          
แนวทางการบริหารและจัดการค4าตอบแทนให1แต4ละสายบุคลากรโดยหลักการข้ึนเงินเดือนรายบุคคลจะคํานวณ
โดยการกําหนดจํานวนเพ่ิมร1อยละจากค4ากลางของกระบอกเงินเดือนของแต4ละบุคลากรตามระดับชั้นงาน 
(ระดับP)และการเพ่ิมค4าตอบแทนประจําปNจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเปRาหมาย (Key Performance Indicator) ท่ีต้ังไว1และตกลงร4วมกันระหว4าง
มหาวิทยาลัยและบุคลากรแต4ละคน 

 
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. พัฒนาระบบการบริหารค4าตอบแทนผลประโยชน0และสวัสดิการให1เหมาะสมสําหรับแต4ละระดับ  

ชั้นงานและตําแหน4งงาน 
 
อนึ่ง กรอบการบริหารงานบุคคล มีภาพรวมทางยุทธศาสตร0การดําเนินการตามภาพ (ภาพท่ี 2.1) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 กรอบการบริหารงานบุคคล 
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ผลการดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร� ในปN พ.ศ.2558 มีดังต#อไปนี้ 
1. แบบข�อควรประพฤติของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�ตามค#านิยมหลัก (Core values) ท่ีให�

คะแนนแบบรูบริก (Scoring rubric) 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมท่ี 773 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบค4านิยม

หลักของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยเป5นภาษาไทยว4า “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุ#งม่ันความเป(นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม 
คิดและทําเพ่ือสังคม” และให1มีการประกาศใช1ต4อไป  

มหาวิทยาลัย ได1ดําเนินการนําแบบข1อควรประพฤติของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค0ตามค4านิยมหลัก 
(Core values) ท่ีให1คะแนนแบบรูบริก (Scoring rubric) มาปรับใช1ให1เข1ากับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ในส4วนท่ี 2 คุณลักษณะส4วนบุคคล (30 คะแนน)  
ซ่ึงคาดว4าจะเริ่มใช1ในรอบการประเมินเดือนกรกฎาคม 2559  

 
2. การนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช�ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  

 มหาวิทยาลัยได1มอบหมายให1ศูนย0ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา พัฒนาแบบทดสอบกลางเพ่ือ
การประเมินสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
    2.1 ระดับ P3 – P5 จํานวน 8 สมรรถนะ ได1แก4  

2.1.1 การมีวิสัยทัศน0และความเป5นผู1นํา  
2.1.2 การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร  
2.1.3 การแก1ปWญหาและการตัดสินใจ  
2.1.4 การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
2.1.5 การร4วมมือประสานงานและทํางานเป5นทีม  
2.1.6 จิตสํานึกในการบริการ  
2.1.7 การสื่อสาร 
2.1.8 การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย4างต4อเนื่อง  

   2.2 ระดับ P6 จํานวน 6 สมรรถนะ ได1แก4   
2.2.1 การแก1ปWญหาและการตัดสินใจ  
2.2.2 การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
2.2.3 การร4วมมือประสานงานและทํางานเป5นทีม  
2.2.4 จิตสํานึกในการบริการ  
2.2.5 การสื่อสาร  
2.2.6 การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย4างต4อเนื่อง  

2.3  ระดับ P7 – P9 จํานวน 4 สมรรถนะ ได1แก4  
2.3.1 การร4วมมือประสานงานและทํางานเป5นทีม  
2.3.2 จิตสํานึกในการบริการ  
2.3.3 การสื่อสาร  
2.3.4 การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย4างต4อเนื่อง  
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3. การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยได1จัดทําแบบประเมินสมรรถนะ 8 ด1าน แบ4งเป5น 2 ชุด ได1แก4 แบบประเมินตนเอง และ

แบบประเมินโดยผู1บังคับบัญชา โดยทดลองใช1แบบประเมินตนเองและแบบประเมินโดยผู1บังคับบัญชาท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใช1กับกลุ4มตัวอย4างพนักงานจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจํานวน 375 คน ปรากฏว4า 
มีผู1ตอบแบบประเมินตนเองจํานวน 275 คน และผู1บังคับบัญชาประเมินจํานวน 260 คน อีกท้ังยังถาม    
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู1ตอบเก่ียวกับความหมาย ความเข1าใจภาษาท่ีใช1ในการประเมินสมรรถนะแต4ละด1าน
เพ่ือนํามาแก1ไขปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะให1มีความสมบูรณ0มากยิ่งข้ึน 

 
4. การขอกําหนดตําแหน#งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ#มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให�

ดํารงตําแหน#ง เช่ียวชาญระดับต�น เช่ียวชาญระดับกลาง และเช่ียวชาญระดับสูง 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 ได1นําเสนอหลักการ การกําหนดกรอบตําแหน4งเชี่ยวชาญของส4วนงาน 

เกณฑ0การเข1าสู4ตําแหน4งท่ีสูงข้ึน ค4าตอบแทนในการเข1าสู4ตําแหน4งในระดับท่ีสูงข้ึน ผลงานเชิงประจักษ0 เพ่ือใช1
ในการขอกําหนดตําแหน4งท่ีสูงข้ึน รวมถึงกระบวนการพิจารณาต4อท่ีประชุม โดยคณะกรรมการนโยบาย
บุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กันยายน 2558  มีมติเห็นชอบ
หลักการ และให1นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

 
5. การประเมินเชาวน�อารมณ� (Emotional Quotient) สําหรับคัดเลือกผู�ท่ีจะเข�ามาดํารง

ตําแหน#งผู�อํานวยการสํานักผู�อํานวยการสํานักบริหาร ผู�อํานวยการฝdาย และผู�อํานวยการศูนย� 
 มหาวิทยาลัย เห็นควรให1มี“การทดสอบประเมินเชาวน0อารมณ0 (Emotional Quotient) 
สําหรับคัดเลือกผู1ท่ีจะเข1ามาดํารงตําแหน4งผู1อํานวยการสํานักงาน ผู1อํานวยการสํานักบริหาร ผู1อํานวยการฝcาย 
และผู1อํานวยการศูนย0” 5 ด1านดังนี้ 1) การรู1จักตนเอง 2) ความสัมพันธ0กับผู1อ่ืน 3) การปรับตัว 4) การจัดการ
ความเครียด 5) อารมณ0โดยท่ัวไป 

6. การพัฒนาระบบการทดสอบแบบออนไลน�เพ่ือสรรหาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยได1พัฒนาระบบทดสอบออนไลน0ผ4านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web application) 

โดยจัดทําแบบทดสอบกลาง เพ่ือใช1ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยระบบทดสอบ
ออนไลน0สามารถสร1างแบบทดสอบในรูปแบบการวัดความรู1 ประกอบด1วย การวัดความถนัด การวัดความรู1
ภาษาไทย การวัดความรู1คอมพิวเตอร0 และการวัดทัศนคติ ซ่ึงระบบทดสอบออนไลน0ท่ีพัฒนาข้ึนก4อนหน1านั้นไม4
สามารถรองรับรูปแบบการสร1างแบบวัดทัศนคติท่ีมีเง่ือนไขการคิดคํานวณผลคะแนนท่ีต4างจากท่ีได1กําหนดไว1 
พร1อมท้ังเห็นควรพัฒนาระบบทดสอบออนไลน0ท่ีสามารถเรียกดูรายงานผลการทดสอบ โดยส4วนงานและ       
ผู1เข1าสอบ เพ่ือลดกระบวนการทํางาน ลดระยะเวลาในการรอผลคะแนนจากส4วนกลาง รวมท้ังสามารถลดภาระ
งานของเจ1าหน1าท่ีในการจัดทําเอกสารแสดงผลการทดสอบและรายงานผลคะแนนให1กับส4วนงาน ขณะนี้อยู4
ระหว4างทดสอบระบบฯ 

 

7. โครงการพัฒนาแบบวัดเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับผู�สมัครเข�าเป(นอาจารย� 
มหาวิทยาลัย  ได1มอบหมายศูนย0ทดสอบและประเมินเ พ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ            

คณะครุศาสตร0 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาแบบวัดกลางเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับ
ผู1สมัครเข1าเป5นอาจารย0จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ท่ีได1ใช1มากว4า 30 ปN เพ่ือให1แบบประเมินดังกล4าวเข1ากับยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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8. โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะด�านการแก�ไขป)ญหาและการตัดสินใจ สําหรับการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ#มบริหารจัดการ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได1มอบหมายให1 ศูนย0ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุ
ศาสตร0 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ให1ดําเนินการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะด1านการแก1ไขปWญหาและการ
ตัดสินใจ (Problem solving and decision making) สําหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ 
กลุ4มบริหารจัดการ เพ่ือใช1ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ4มบริหารจัดการ 

9. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ          
ในปWจจุบันจํานวน 21 ส4วนงาน ประกอบด1วย 16 คณะ 3 วิทยาลัย 2 ส4วนงานท่ีเรียกชื่ออย4างอ่ืน โดยไม4รวม   
4 ส4วนงานนําร4อง สถาบันวิจัย และส4วนกลางของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  

10. โครงการวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย� เรื่อง สัญญาจ�าง 
สวัสดิการ และค#าตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัย ได1จัดให1มีการทําการวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย0 เรื่อง สัญญาจ1าง สวัสดิการ และค4าตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เพ่ือสํารวจรูปแบบ
ของสัญญาจ1าง การจัดสวัสดิการ การจ4ายค4าตอบแทนแก4บุคลากร เพ่ือนําไปสู4รูปแบบสัญญาจ1าง สวัสดิการ 
และค4าตอบแทนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

11. การปรับค#างาน ผู�อํานวยการสํานักบริหาร ศูนย� และ ผู�อํานวยการฝdายในสํานัก ท่ีเก่ียวข�อง
กับวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัย ได1เสนอทบทวนค4างานของผู1อํานวยการสํานักบริหาร และ ผู1อํานวยการฝcายในสํานัก
บริหาร ท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพ ต4อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 16 วันท่ี 14 กันยายน 
2558 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติเห็นชอบ ค4างานของผู1อํานวยการสํานักบริหาร และ 
ผู1อํานวยการฝcายในสํานักบริหาร ท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพ  

12. การปรับสวัสดิการในโครงการประกันสุขภาพ สําหรับบุคลากรท่ีมีอายุตั้งแต# 40 ปN 

มหาวิทยาลัย ได1ปรับสวัสดิการ สิทธิประโยชน0ให1กับบุคลากรท่ีมีอายุต้ังแต4 40 ปN ให1ได1รับสิทธิ
ประโยชน0ด1านการคุ1มครองในโครงการประกันสุขภาพ โดยปรับจากแผนหนึ่ง มาเป5น แผนสอง ซ่ึงมีสิทธิ
ประโยชน0เพ่ิมข้ึนอีกเท4าตัว 

13. การปรับสิทธิประโยชน�สําหรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สําหรับบุคลากรท่ีมีอายุงานตั้งแต# 5 ปN 

มหาวิทยาลัย ได1ปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน0ให1กับบุคลากร โดยให1เพ่ิมอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย คือ พนักงานท่ีอายุงานน1อยกว4า 5 ปN อัตราเงินสะสมและเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพร1อยละ 3 และพนักงานท่ีอายุงานต้ังแต4 5 ปNข้ึนไป อัตราเงินสะสมและเงินสมทบ
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพร1อยละ 5 ซ่ึงได1รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือการประชุมครั้งท่ี 782/2558 วันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558  

14. การปรับเพ่ิมวงเงินการข้ึนเงินเดือนประจําปN ตามผลสัมฤทธิ์ KPI ของส#วนงาน 
 
เพ่ือส4งเสริมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให1บรรลุตามยุทธศาสตร0 มหาวิทยาลัยนําผลสัมฤทธิ์จากการ

ปฏิบัติตามข1อตกลง KPI ชองส4วนงาน มาปรับเพ่ิมวงเงินสําหรับการข้ึนเงินเดือนประจําปNให1กับบุคลากรในแต4
ละส4วนงาน โดยมหาวิทยาลัยจําแนกวงเงินออกเป5น 4 ระดับ คือ ร1อยละ 4.2 / 4.4 / 4.6 / 4.8 และจําแนก
ส4วนงานตามการสร1างผลสัมฤทธิ์ออกเป5น 4 ระดับและจัดวงเงินให1ตามผลงาน 

 
 15. การปรับให�นําผลการข้ึนเงินเดือนในปNส้ินสุดของผู�เกษียณอายุมาใช�ในการคิดเงินชดเชย 

ก4อนหน1านี้ มหาวิทยาลัยไม4ได1พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนในปNสุดท1ายของการทํางานให1กับบุคลากรท่ี
จะเกษียณอายุในปNนั้นๆ การคิดเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายุ จึงใช1เงินเดือนในปNก4อนเกษียณอายุ แต4ในปN 2558 
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร ให1มีการประเมินผลและพิจารณาความดี
ความชอบ และให1นําผลการประเมินไปปรับข้ึนเงินเดือนก4อนการเกษียณอายุ เพ่ือนําไปใช1ในการคํานวณเงิน
ชดเชยเม่ือเกษียณอายุ 
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ผลงานประจํา ป�งบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 

งานยุทธศาสตร� 
1. แบบข�อควรประพฤติของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�ตามค*านิยมหลัก (Core values) ท่ีให�คะแนนแบบ
รูบริก (Scoring rubric) 
 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการผลักดันและขับเคลื่อนใหเกิด โครงการเสริมสรางค านิยมหลัก (Core 
values) ของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย โดยเสนอทบทวนค านิยมหลักในท่ีประชุมต าง ๆ เพ่ือหาขอสรุป ไดแก   

1. ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 770 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557  
2. ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ในการประชุม 

ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
3. ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 34/2557 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557 
4. ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 
5. ท่ีประชุมส ภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 773 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2557  

 ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมท่ี 773 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบ
ค านิยมหลักของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยเปGนภาษาไทยว า “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุ*งม่ันความเปDนเลิศ ชูเชิด
คุณธรรม คิดและทําเพ่ือสังคม” และใหมีการประกาศใชต อไป สําหรับค านิยมหลักจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยท่ี
ใชคําภาษาอังกฤษใหฝLายบริหารพิจารณาคําภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม โดยฝLายบริหารไดกําหนดค านิยมหลัก
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยคําภาษาอังกฤษ พรอมตัวบ งชี้ ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 3.1 ค านิยมหลัก (Core values) ของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย พรอมตัวบ งช้ี 

ค*านิยมหลัก (Core Values) ตัวบ*งช้ี 
1. น้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Teamwork) - เคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 

- ร วมแรงร วมใจผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยและเสริมสราง
สังคมไทยใหประสบความสําเร็จ 

2. มุ*งความเปDนเลิศ (Excellence) - มุ งสรางมาตรฐานของงานใหสูงข้ึนอย างสมํ่าเสมอ 
- ส งมอบผลลัพธ0ของงานท่ีดีเกินความคาดหมาย 

3. ชูเชิดคุณธรรม (Integrity) - มีความซ่ือสัตย0ต อหนาท่ี ต อตนเอง และต อผูอ่ืน 
- ยึดม่ันความถูกตอง ชอบธรรม 

4. คิดและทําเพ่ือสังคม (Social-minded) - พัฒนาความรูท่ีเสริมสรางสังคมไทยใหมีความเขมแข็ง 
- มีส วนร วมในการดูแลและพัฒนาสังคมไทยใหเปGนสังคมท่ีน าอยู  

  
 มหาวิทยาลัย ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางค านิยมหลักของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ไปพรอมกับการปรับปรุงระบบการมอบหมายงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหท้ังสองส วนนี้
มีความสอดคลองกัน จึงมีการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ผลงานฝWายพัฒนาระบบงานบุคคล 

บทที่ 3 
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และสายปฏิบัติการ ในส วนท่ี 2 คุณลักษณะส วนบุคคล (30 คะแนน) โดยนําค านิยมหลักเปGนตัวบ งชี้ในการ
ประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงค0 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหศูนย0ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ     คณะครุศาสตร0 เปGนผูดําเนินการพัฒนาแบบขอควรประพฤติของพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค0ตามค านิยมหลัก (Core values) ท่ีใหคะแนนแบบรูบริก (Scoring rubric)  
 ศูนย0ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร0ไดดําเนินการพัฒนา
แบบขอควรประพฤติของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค0ตามค านิยมหลัก (Core values) ท่ีใหคะแนนแบบรูบริก 
(Scoring rubric) เสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงไดกําหนดนิยามของค านิยมหลักแต ละคํา และคําอธิบายของ 
ตัวบ งชี้แต ละตัวดังตาราง 
 
ตารางท่ี 3.2  นิยามของค านิยมหลัก (Core values) แต ละคํา และคําอธิบายของตัวบ งช้ีแต ละตัว 

ค*านิยมหลัก (Core values) ตัวบ*งช้ี 
1. น้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Teamwork) หมายถึง 
การทํางานร วมกับผูอ่ืนดวยความเคารพ ใหเกียรติ 
เห็นคุณค าของผูอ่ืน รับฟ[งความคิดเห็นท่ีแตกต าง 
ยอมรับในความแตกต างหลากหลายของบุคคล มี
ส วนร วมในการคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ และ
รับผิดชอบผลงานของกลุ มร วมกันเพ่ือความสําเร็จ
ของหน วยงาน/องค0กรพิจารณาไดจาก 2 ตัวบ งชี้ 

1.1 เคารพและให�เกียรติซ่ึงกันและกัน หมายถึง การ
แสดงออกถึงความเคารพ ใหเกียรติ เห็นคุณค าของผูอ่ืน 
รับฟ[งความคิดเห็นท่ีแตกต าง และยอมรับในความ
แตกต างหลากหลายของบุคคล 
1.2 ร*วมแรงร*วมใจ หมายถึง การมีส วนร วมในการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติ และรับผิดชอบผลงานของกลุ ม
ร วมกันเพ่ือความสําเร็จของหน วยงาน/องค0กร 

2. มุ*งม่ันความเปDนเลิศ (Excellence) หมายถึง 
คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจอย างจริงใจ
ในการทํางานดวยความมานะ อุตสาหะ เพ่ือใหเกิด
กระบวนการและผลลัพธ0ในการทํางานท่ีมีคุณภาพ
ดีเกินกว ามาตรฐาน เป\าหมาย และความคาดหวัง 
พิจารณาไดจาก 2 ตัวบ งชี้ 

2.1 มุ*งม่ันสร�างมาตรฐานของงานให�สูงข้ึนอย*าง
ต*อเนื่องหมายถึง ความต้ังใจมุ งสู ความสําเร็จใน
กระบวนการ ทํางานอย า ง มี คุณภาพ โดย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหว างเพ่ือนร วมงาน เพ่ือปรับปรุง
พัฒนางานใหมีคุณภาพสูงข้ึนอย างต อเนื่อง และนําไปสู 
นวัตกรรมเชิงความคิดหรือวิธีการทํางานใหม ๆ อย างมี
ประสิทธิภาพ  
2.2 ส*งมอบผลลัพธ�ของงานท่ีดีเกินความคาดหมาย
หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถส งมอบผลท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีหรือพันธกิจท้ังในดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนและ
ใหบริการตามพันธกิจของหน วยงาน/มหาวิทยาลัย ท่ีมี
คุณภาพดีเกินกว ามาตรฐาน เป\าหมาย และความ
คาดหวัง เปGนท่ียอมรับหรือพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

3 .  ชู เ ชิ ด คุ ณ ธ ร ร ม  ( Integrity)ห ม า ย ถึ ง 
คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความหนักแน นและ
ม่ันคงในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย0สุจริต 
ยุติธรรม ยึดม่ันผูกพันกับองค0กร ยึดหลักความ
ถูกตองในการทํางาน และประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพพิจารณาได

3.1 ซ่ือสัตย�ต*อหน�าท่ีต*อตนเอง และผู�อ่ืน หมายถึง 
การเคารพกฎระเบียบขององค0กร มีความรับผิดชอบ 
ติดตามความกาวหนาในงานดวยความสุจริต และรักใน
องค0กร 
3.2 ยึดม่ันความถูกต�องชอบธรรมหมายถึง ความเปGน
ธรรมในการทํางาน ไม เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตนตามทํานอง
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ค*านิยมหลัก (Core values) ตัวบ*งช้ี 
จาก 2 ตัวบ งชี้ คลองธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหรือ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ และกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
4. คิดและทําเพ่ือสังคม (Social-minded) คือ 
การแสดงออกทางความคิดและการปฏิบัติกิจกรรม
ต างๆ ตามพันธกิจ และ/หรือสนับสนุนพันธกิจของ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส วนรวมต้ังแต ระดับหน วยงาน 
ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และ/หรือสังคม
โดยท่ัวไป พิจารณาไดจาก 2 ตัวบ งชี้ 

4.1 การปฏิบัติงานเพ่ือส*วนรวม หมายถึง การ
รับผิดชอบงาน ท่ีตนได รั บมอบหมายใหประสบ
ความสําเร็จ มีใจเอ้ืออาทร ช วยเหลืองานของผูร วมงาน
ใหประสบความสําเร็จ การเสนอความคิดเห็นเพ่ือการ
พัฒนา ตลอดจนการนําความคิดไปสู การปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน0อย างเปGนรูปธรรมต อหน วยงานภาควิชา คณะ 
และ/หรือส วนรวม 
 
4.2 นําความรู�ไปสร�างสรรค�ประโยชน�ให�กับสังคม
โดยท่ัวไป หมายถึง การติดตามเรียนรู  ศึกษาหา
ทางออก พัฒนา ทดสอบ ทดลองแนวคิด วิธีการ หรือ
รูปแบบเพ่ือการแกป[ญหาใหกับสังคมในมิติของงานหรือ
ศาสตร0ท่ีตนเองเก่ียวของและปรับปรุงจนแนวคิดวิธีการ
หรือรูปแบบสามารถนําไปใชไดจริงในวงกวาง 

 
 ข้ันตอนต อไปนี้ ฝLายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 จะดําเนินการนํา 
แบบขอควรประพฤติของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค0ตามค านิยมหลัก (Core values) ท่ีใหคะแนนแบบรูบริก 
(Scoring rubric) มาปรับใชใหเขากับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
และสายวิชาการ ในส วนท่ี 2 คุณลักษณะส วนบุคคล (30 คะแนน) ซ่ึงคาดว าจะเริ่มใชในรอบการประเมินเดือน
กรกฎาคม 2559 ต อไป 
 
2. การนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช�ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  

ดวยสภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย เรื่อง การบริหารจัดการบุคลากรใหมี
ประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองต อวิสัยทัศน0ของมหาวิทยาลัย นํามาซ่ึงการกําหนดค านิยมหลักและสมรรถนะใน
การทํางานและการบริหารจัดการบุคลากร ซ่ึงจําเปGนในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพท่ีจะนํา
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยไปสู การเปGนองค0กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization :- HPO)       
มีกระบวนการบริหารจัดการดานงานบุคคลเปGนงานเชิงรุกเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและความทาทาย
ของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 22/2555 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 
จึงมีมติจัดทํารายการสมรรถนะเพ่ือบริหารจัดการบุคลากร และกําหนดโมเดลสําหรับบุคลากรท่ีจําเปGนตองมี
เพ่ือขับเคลื่อนงานใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว แบ งเปGนสมรรถนะ 3 ประเภทระดับ P และตําแหน ง ดังนี้    
(ดังภาพท่ี 3.1) 

2.1  สมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปGนมืออาชีพ (Professional Competencies) บุคลากรทุกคนใน
องค0กรจําเปGนตองมีในการปฏิบัติงานของตนใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร0และวิสัยทัศน0ขององค0กร ไดแก  จิตสํานึกในการบริการ การสื่อสาร การร วมมือ
ประสานงานและทํางานเปGนทีมการตระหนักถึงภาพรวมขององค0กร การมุ งสู ผลสําเร็จ การ
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คิดอย างเปGนระบบ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงาน
อย างต อเนื่อง 

2.2 สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในระดับ P6 ข้ึนไป บริหารและจัดการงานต างๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป\าหมายท่ีวางไว ไดแก  การแกไขป[ญหาและการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากร 

2.3  สมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional Competency) เปGนความสามารถท่ีแตกต างกัน
ตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแต ละคน ไดแก  ความรูในงานท่ีรับผิดชอบ 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

 
ภาพท่ี 3.1 รูปแบบรายการสมรรถนะตามระดับความสามารถของแต ละระดับ P และตําแหน ง 

 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 20/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556  

มีมติเห็นชอบรายการสมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในระดับ P3 – P6 มี 4 รายการ ดังนี้ 

1. การมีวิสัยทัศน0และความเปGนผูนํา (Visionary & Leadership) 
2. การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร (Strategic Planning & Resource 

Management) 
3. การแกไขป[ญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
4. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (People Management & Development) 

 

แล ะ ให เ ลื อ ก ร า ยก า รส มร รถนะ ท่ี แส ด ง ถึ ง ค ว าม เปG น มื ออ าชี พ  ( Professional 
Competencies) จากจํานวนท้ังหมด 8 รายการ ท่ีควรพัฒนาก อน เพ่ือนําไปใชในการสรรหาและประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ และเห็นควรใหหารือต อท่ีประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาเลือกรายการ
สมรรถนะดังกล าวใหเหมาะสมต อไป 
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ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 44/2556 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 มีมติ
เห็นชอบรายการสมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในระดับ P3 – P6 ตามภาพท่ี 3.1 และเห็นชอบเลือกรายการสมรรถนะ 
(Professional Competencies) ท่ีควรพัฒนาก อน 4 รายการ เพ่ือนําไปใชในการสรรหา พัฒนา และประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P9 – P7 ดังต อไปนี้ 
  1. การร วมมือประสานงานและทํางานเปGนทีม (Collaboration and Teamwork)  
  2. จิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) 
  3. การสื่อสาร (Communication) 
  4. การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง (Continuous Improvement) 
 

 ท้ังนี้  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและท่ีประชุมคณบดี ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึงไดมีการนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล  และมี
ความประสงค0ใหคณะจิตวิทยา ดําเนินการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบรายการสมรรถนะท่ีควรพัฒนาก อน 8 สมรรถนะดังนี้ 

1. สมรรถนะด�านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies)สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในระดับ P3 - P6 คือ บริหารและจัดการงานต างๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป\าหมายท่ีวางไวมีดังนี้  

- การมีวิสัยทัศน0และความเปGนผูนํา (Visionary & Leadership) 
- การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร (Strategic Planning & Resource 

Management) 
- การแกป[ญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making) 
- การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (People Management & Development) 

หมายเหตุ ในระดับ P6 จะประเมินสมรรถนะเพียง 2 สมรรถนะ คือ การมีวิสัยทัศน0และความเปGนผูนํา 
(Visionary & Leadership) และการวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร (Strategic Planning & 
Resource Management) 

2. สมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปDนมืออาชีพ (Professional Competencies)สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการทุกระดับ ต้ังแต  P3 – P9มีดังนี้ 
- การร วมมือประสานงานและทํางานเปGนทีม (Collaboration and Teamwork) 
- จิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) 
- การสื่อสาร (Communication) 
- การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง (Continuous Improvement) 
แบบทดสอบกลางเพ่ือการประเมินสมรรถนะท่ีมีความเท่ียงและความตรงจะมีความถูกตอง 

เหมาะสม และตรวจสอบได จะช วยใหฝLายบริหารงานบุคคลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย0ใน
กระบวนการต าง ๆ ไดอย างมีประสิทธิภาพ และช วยใหหน วยงานสามารถเขาใจคุณลักษณะของบุคคล        
ไดบุคลากรท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับงานก อใหเกิดผลการทํางานท่ีสูงข้ึน ลดการเปลี่ยนงาน และลาออกจากงาน 
ซ่ึงจะเปGนผลดีต อองค0กรในระยะยาวโดยประกอบดวย 8 สมรรถนะ เพ่ือใชในสรรหา พัฒนา และประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและเปGนขอมูลใหมหาวิทยาลัยต อไป ดังภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2 รูปแบบแสดงการประเมินสมรรถนะตามระดับ P 

 

แบบประเมินสมรรถนะมี 8 สมรรถนะ ท่ีคัดสรรมาประเมินก*อนในข้ันตอนเริ่มต�น ได�แก* 
  1. การมีวิสัยทัศน0และความเปGนผูนํา (Visionary & Leadership) 
  2. การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร  (Strategic  Planning & Resource Management)  
  3. การแกป[ญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
  4. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (People Management & Development) 
  5. จิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) 
  6. การสื่อสาร (Communication) 
  7. การร วมมือประสานงานและทํางานเปGนทีม (Collaboration and Teamwork) 
  8. การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง (Continuous Improvement) 
 

  ศูนย0ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ไดทําการพัฒนาแบบทดสอบกลางเพ่ือการประเมิน
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P3 – P5 จํานวน 8 สมรรถนะ ไดแก  การมีวิสัยทัศน0
และความเปGนผูนํา การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร การแกป[ญหาและการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากร จิตสํานึกในการบริการ การสื่อสาร การร วมมือประสานงานและทํางานเปGนทีม 
และการพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง ระดับ P6 จํานวน 6 สมรรถนะ ไดแก การแกป[ญหา
และการตัดสินใจ การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร จิตสํานึกในการบริการ การสื่อสาร การร วมมือ
ประสานงานและทํางานเปGนทีม และการพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง และระดับ P7 – P9 
จํานวน 4 สมรรถนะ ไดแก  จิตสํานึกในการบริการ การสื่อสาร การร วมมือประสานงานและทํางานเปGนทีม 
และการพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง โดยแต ละสมรรถนะมีคํานิยามดังตารางท่ี 3.3  
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ตารางท่ี 3.3  นิยามของแต ละสมรรถนะ 

สมรรถนะ คํานิยาม 
1. การมีวิสัยทัศน0และความเปGนผูนํา  
(Visionary & Leadership) 

ความเขาใจถึงวิสัยทัศน0 รวมท้ังการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน0ให
สอดคลองกับสถานการณ0 
และแสดงออกถึงความเปGนผูนํา ประพฤติตนเปGนแบบอย างท่ีดี 
มีความม่ันใจในการตัดสินใจและรับผิดชอบต อผลท่ีเกิดข้ึน สราง
ขวัญกําลังใจ/ แรงจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามท่ีคาดหวัง โดยนําพา
ผูอ่ืนใหดําเนินไปตามทิศทางท่ีองค0กรวางไวอย างราบรื่นและ
ประสบผลสําเร็จ  

2. การวางแผนกลยุทธ0และการบริหาร
ทรัพยากร (strategic Planning & 
Resource Management) 

สามารถกําหนดกลยุทธ0 แนวทางและแผนการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุเป\าหมายในระยะยาวขององค0กร โดยกําหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรและกําลังคนใหสอดคลองกับ
เป\าหมาย รวมถึงกําหนดแผนรองรับในกรณีท่ีไม เปGนไปตามแผน
ท่ีวางไว  

3. การแกป[ญหาและการตัดสินใจ  
(Problem Solving & Decision Making) 

แกไขป[ญหาและตัดสินใจอย างเปGนระบบ โดยทําการคาดการณ0 
ประเมินสถานการณ0 วิเคราะห0ถึงตนเหตุและผลท่ีอาจตามมา 
และตัดสินใจเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ0มากท่ีสุด 
รวมถึงวางแผนในการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. การบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร (People Management & 
Development) 

บริหารบุคลากรเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช
ความรูความสามารถของบุคลากรอย างเหมาะสม รวมถึงให
คําปรึกษา/แนวทาง ตลอดจนส งเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย างมีประสิทธิภาพและมี
ความกาวหนา/เติบโตทางหนาท่ีการงาน ตลอดจนส งผลถึง
ความสําเร็จตามเป\าหมายขององค0กร 

5. จิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) ความเขาใจในคุณลักษณะและวิธีการใหบริการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพความมุ งม่ันต้ังใจในการบริการท่ีดีและมีคุณภาพ 
รวมถึงความมุ งม่ันในการป\องกันป[ญหาและขอรองเรียนและการ
แกไขป[ญหาใหกับผูรับบริการไดอย างรวดเร็ว  

6. การสื่อสาร (Communication) สื่อสารกับผูอ่ืนโดยการรับรูและจับประเด็นจากการฟ[งหรืออ าน
อย างถูกตองครบถวนรวมถึงการถ ายทอดสื่อสารขอมูลความ
คิดเห็นของตนเองหรือของผูอ่ืน โดยการเขียน พิมพ0 หรือพูด ท่ี
กระชับ ชัดเจน เปGนท่ีเขาใจของผูอ่ืนโดยปรับการนําเสนอและ 
โนมนาวใหเหมาะสมกับผูรับ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค0และ
เป\าหมายท่ีตองการ 

7. การร วมมือประสานงานและทํางานเปGน
ทีม (Collaboration and Teamwork) 

ร วมดําเนินงาน แบ งป[นองค0ความรู ขอมูลและแนวความคิดท่ี
เปGนประโยชน0กับบุคลากรฝLายต างๆ ในองค0กร เพ่ือส งเสริม
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการดําเนินงานของฝLายต างๆและ
ขององค0กรในภาพรวม โดยคํานึงถึงการบรรลุผลสําเร็จของ
องค0กรเปGนสําคัญ 
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สมรรถนะ คํานิยาม 
8. การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงาน
อย างต อเนื่อง (Continuous 
Improvement) 

กระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติม พัฒนาและสราง
ความกาวหนาใหกับตนเองอยู เสมอ รวมถึงเสนอวิธีปรับปรุง/ 
พัฒนาวิธีการทํางาน/ผลลัพธ0ของงาน กระบวนการ/ระบบการ
ทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงานและ
ส งเสริมความกาวหนาขององค0กรอย างสมํ่าเสมอและต อเนื่อง 

3. การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

 การสรางแบบประเมินสมรรถนะโดยใชแบบสอบถามซ่ึงเปGนมาตรประมาณค าในลักษณะของ 
Rubric Scoring ในแต ละระดับคะแนนตองมีการอธิบายชัดเจนถึงความสามารถหรือพฤติกรรมของสมรรถนะ
ในแต ละดาน เพ่ือใชประเมินพฤติกรรมของบุคลากรว าตรงตามระดับสมรรถนะท่ีองค0กรคาดหวังหรือไม  โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

3.1  นํารูปแบบสมรรถนะของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย มาทบทวนว ามีการกําหนดนิยามหรือ
ความหมายของสมรรถนะ ท้ัง 8 ดาน ไดชัดเจนหรือไม  เพ่ือท่ีจะสื่อใหผูท่ีประเมินสมรรถนะ
หรือผูถูกประเมินเขาใจตรงกัน 

3.2  กําหนดระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Scale) หรือระดับของความสามารถ/พฤติกรรม
ของสมรรถนะในแต ละดาน ซ่ึงเปGนตัวกําหนดว าบุคลากรในองค0กรไดแสดงสมรรถนะอยู ใน
ระดับใด อีกท้ังช วยกําหนดว าบุคลากรในแต ละ P จําเปGนตองมีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะ
แต ละดานมากนอยเพียงใด ดังตัวอย างในตาราง 1 ซ่ึงแบบประเมินสมรรถนะท้ัง 8 ดาน ได
กําหนดระดับของพฤติกรรมไว 5 ระดับ 

3.3  กําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavioral Indicators) ของระดับของพฤติกรรมท้ัง 5 ระดับ ซ่ึง
จะเปGนตัวบ งบอกว าบุคลากรแต ละคนมีระดับของความเชี่ยวชาญหรือระดับพฤติกรรมของ
สมรรถนะแต ละดานอยู ในระดับท่ีคาดหวัง/ตองการหรือไม  นอกจากนั้นเพ่ือลดอคติในการ
ประเมินตนเองหรือประเมินผูใตบังคับบัญชาแบบผ อนผัน (Leniency) จึงใหผูประเมิน
ยกตัวอย างพฤติกรรมหรือผลงานท่ีผูถูกประเมินแสดงในสมรรถนะระดับนั้น ๆ ดวย  

แบบประเมินสมรรถนะท้ัง 8 ดาน มี 2 ชุด ไดแก  แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินโดยผูบังคับบัญชา  
แบบประเมินตนเอง ประกอบด�วย 4 ส*วน ดังนี้ 
ส*วนท่ี 1 ใหผูตอบ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในทุกระดับ ท้ัง P3 – P5, P6 และ P7 – P9) เขียน
เรียงความบรรยายว าในอีก 5 - 10 ปzขางหนา ท านจะทํางานอะไรและอยู ในตําแหน งอะไร ท้ังนี้เพ่ือเปGนการ
เหนี่ยวนําความคิด (prime) ใหนึกถึงการมุ งพัฒนาความสามารถในสายงานของตนก อนทําแบบประเมิน
สมรรถนะ 
ส*วนท่ี 2 ใหผูตอบ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในทุกระดับ ท้ัง P3 – P5, P6 และ P7 – P9) 
ประเมินว าตนมีสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปGนมืออาชีพ (Professional Competencies) ท้ัง 4 ดาน ไดแก  
ดานจิตสํานึกในการบริการ ดานการสื่อสาร ดานการร วมมือประสานงานและทํางานเปGนทีม และดานการ
พัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง อยู ในระดับใด (ระหว าง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังใหยกตัวอย าง
พฤติกรรมและผลงานท่ีตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูตอบระบุว าคุณสมบัติในแต ละสมรรถนะมี
ความสําคัญต อการทํางานหรือไม  และตองการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม และอย างไร 
ส วนท่ี 3 ใหผูตอบ (พนักงานสายปฏิบัติการในระดับ P3 – P5 และ P6) ประเมินว าตนมีสมรรถนะการบริหาร
จัดการ (Managerial Competencies) ดานการแกป[ญหาและการตัดสินใจ และดานการบริหารจัดการและ
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การพัฒนาบุคลากร อยู ในระดับใด (ระหว าง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังใหยกตัวอย างพฤติกรรมและผลงานท่ีตน
แสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูตอบระบุว าคุณสมบัติในแต ละสมรรถนะมีความสําคัญต อการทํางาน
หรือไม  และตองการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม และอย างไร 
ส วนท่ี 4 ใหผูตอบ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในระดับ P3 – P5) ประเมินว าตนมีสมรรถนะการ
บริหารจัดการ (Managerial Competencies) ดานการมีวิสัยทัศน0และความเปGนผูนํา และดานการวางแผนกล
ยุทธ0และการบริหารทรัพยากร อยู ในระดับใด (ระหว าง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังใหยกตัวอย างพฤติกรรมและ
ผลงานท่ีตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูตอบระบุว าคุณสมบัติในแต ละสมรรถนะมีความสําคัญต อ
การทํางานหรือไม  และตองการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม และอย างไร 

แบบประเมินโดยผู�บังคับบัญชา ประกอบด�วย 3 ส*วน ดังนี้ 

ส*วนท่ี 1 ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผูใตบังคับบัญชาท่ีเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับ        
P3 – P5, P6 และ P7 – P9 ว ามีสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปGนมืออาชีพ (Professional Competencies) ท้ัง 
4 ดาน ไดแก  ดานจิตสํานึกในการบริการ ดานการสื่อสาร ดานการร วมมือประสานงานและทํางานเปGนทีม และ
ดานการพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเนื่อง อยู ในระดับใด (ระหว าง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังให
ยกตัวอย างพฤติกรรมและผลงานท่ีผูใตบังคับบัญชาของตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูบังคับบัญชา
ระบุว าคุณสมบัติในแต ละสมรรถนะมีความสําคัญต อการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของตนหรือไม  และคิดว า
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรไดรับการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม  อีกท้ังยังใหระบุว าในตําแหน งและสายงาน
ของผูใตบังคับบัญชาของตนควรแสดงสมรรถนะนั้น ๆ ในระดับใด เพ่ือสํารวจค าความคาดหวัง (Expected 
Competency) ของสมรรถนะดานนั้น ๆ 
ส*วนท่ี 2 ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสายปฏิบัติการระดับ P3 – P5 และ P6 ประเมินว าผูใตบังคับบัญชา
ของตนมีสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) ดานการแกป[ญหาและการตัดสินใจ 
และดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร อยู ในระดับใด (ระหว าง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังให
ยกตัวอย างพฤติกรรมและผลงานท่ีผูใตบังคับบัญชาของตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหระบุว า
คุณสมบัติในแต ละสมรรถนะมีความสําคัญต อการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของตนหรือไม  และคิดว า
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรไดรับการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม  อีกท้ังใหระบุว าในตําแหน งและสายงานของ
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรแสดงสมรรถนะนั้นๆ ในระดับใด เพ่ือสํารวจค าความคาดหวัง (expected 
competency) ของสมรรถนะดานนั้นๆ 
ส*วนท่ี 3 ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับ P3 – P5 ประเมินว า
ผูใตบังคับบัญชาของตนมีสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) ดานการมีวิสัยทัศน0
และความเปGนผูนํา และดานการวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร อยู ในระดับใดต้ังแต  0 ไปจนถึง 5 
พรอมท้ังใหยกตัวอย างพฤติกรรมและผลงานท่ีผูใตบังคับบัญชาของตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และให
ระบุว าคุณสมบัติในแต ละสมรรถนะมีความสําคัญต อการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของตนหรือไม  และคิดว า
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรไดรับการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม  อีกท้ังใหระบุว าในตําแหน งและสายงานของ
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรแสดงสมรรถนะนั้นๆ ในระดับใด เพ่ือสํารวจค าความคาดหวัง (expected 
competency) ของสมรรถนะดานนั้นๆ 
 โดยทดลองใชแบบประเมินท้ัง 2 ชุด ไดแก  แบบประเมินตนเองและแบบประเมินโดยผูบังคับบัญชาท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุ มตัวอย างพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจํานวน 375คน ปรากฏว า มีผูตอบ
แบบประเมินตนเองจํานวน 275 คน และผูบังคับบัญชาประเมินจํานวน 260 คน อีกท้ังยังถามความคิดเห็น
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เพ่ิมเติมจากผูตอบเก่ียวกับความหมาย ความเขาใจภาษาท่ีใชในการประเมินสมรรถนะแต ละดานเพ่ือนํามา
แกไขปรับปรุง 
 
การทดลองใช�แบบประเมินสมรรถนะ 

เนื่องจากแบบประเมินสมรรถนะนี้แบ งออก เปGน 2 ชุด ไดแก  แบบฟอร0มท่ีใหพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยประเมินตนเองและแบบฟอร0มท่ีใหผูบังคับบัญชาประเมิน
ผูใตบังคับบัญชาลักษณะประชากรศาสตร0ของกลุ มตัวอย างท่ีตอบแบบประเมินจึงนําเสนอเปGน 2 ส วน ไดแก  
ลักษณะท่ัวไปของผูตอบสําหรับฟอร0มประเมินตนเอง และลักษณะท่ัวไปของผูใตบังคับบัญชาสําหรับฟอร0มท่ีให
ผูบังคับบัญชาประเมิน  
 

• ลักษณะของผู�ตอบสําหรับแบบฟอร�มประเมินตนเอง 
กลุ มตัวอย างท่ีตอบแบบประเมินตนเองส วนใหญ เปGนเพศหญิง คิดเปGน 76.40% มีช วงอายุอยู ระหว าง 

34 ถึง 60 ปz จํานวน 78.20% การศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน 49.80%ปริญญาโท 36% มีระดับ P7 มาก
ท่ีสุด 35.60% อายุงานในตําแหน ง 1 - 5 ปz มีจํานวน 24% และอายุงาน 20 ปzข้ึนไป 25.5% รวมท้ังมีอายุงาน
ในจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 20 ปzข้ึนไป จํานวน 35.60% และอายุงานไม เกิน 10 ปz 36.40% 
• ลักษณะท่ัวไปของผู�ใต�บังคับบัญชาสําหรับฟอร�มท่ีให�ผู�บังคับบัญชาประเมิน 

กลุ มตัวอย างท่ีถูกประเมินโดยผูบังคับบัญชาส วนใหญ เปGนเพศหญิง คิดเปGน 68.10% มีช วงอายุอยู 
ระหว าง 34 ถึง 60 ปz จํานวน 66.50% การศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน 47.30% ปริญญาโท 26.90% มี
ระดับ P7 มากท่ีสุด 37.40% อายุงานในตําแหน ง 1 - 5 ปz มีจํานวน 20.70% และอายุงาน 20 ปzข้ึนไป 19.60% 
รวมท้ังมีอายุงานในจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 20 ปzข้ึนไป จํานวน 29.20% และอายุงานไม เกิน 10 ปz 33% 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินสมรรถนะ 
• ความสัมพันธ�ของการประเมินสมรรถนะระหว*างการประเมินตนเองและประเมินโดยผู�บังคับบัญชา 

การตรวจสอบความสัมพันธ0ของการประเมินสมรรถนะระหว างการประเมินตนเองและประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา โดยทดสอบค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0แบบเพียร0สัน (Pearson's Correlation Coefficient) ของ
แบบประเมินท้ัง 2 แบบฟอร0ม: แบบฟอร0มประเมินตนเองและแบบฟอร0มผูบังคับบัญชาประเมิน พบว าค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0มีค าอยู ในระดับตํ่าจนถึงปานกลาง (.09 ถึง .39, N = 308) เม่ือทดสอบความสัมพันธ0
แยกตามกลุ ม P พบว า กลุ ม P3 – P5 มีค าสัมประสิทธ0สหสัมพันธ0ระหว าง .05 ถึง .30 (n = 108) กลุ ม P6 มี
ค าสัมประสิทธ0สหสัมพันธ0ระหว าง .17 ถึง .54 (n = 41) และกลุ ม P7 – P9 มีค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0
ระหว าง .11 ถึง .17 (n = 159) ดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4  ค าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ0ระหว างการประเมินตนเองและประเมินโดยผูบังคับบัญชา 

สมรรถนะ ค าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ0 
รวมทุกกลุ ม P 

(N = 308) 

P3 – P5 
(n = 108) 

P6 
(n = 41) 

P7 – P9 
(n = 159) 

จิตสํานึกในการบริการ   .23** .18  .32* .12 

การสื่อสาร   .16** .05 .19 .10 

สมรรถนะความร วมมือประสานงานและ
การทํางานเปGนทีม 

  .24** .10 .17  .17* 

สมรรถนะการพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของ
งานอย างต อเน่ือง 

  .17** .09 .21 .11 

การแกไขป[ญหาและการตัดสินใจ   .38**  .30*  .49**  

การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร   .39** .20  .54**  

การมีวิสยัทัศน0และความเปGนผูนํา .21 .21   

การวางแผนกลยุทธ0และการบริหาร
ทรัพยากร 

.09 .09   

*p< .05, **p< .01, หน่ึงหาง 
 
 
ค!าความคาดหวังของผู�บังคับบัญชาต!อสมรรถนะแต!ละด�าน 
 คะแนนความคาดหวังของผูบังคับบัญชาต อสมรรถนะในแต ละตําแหน งของผูใตบังคับบัญชาและ
จํานวนผูท่ีตอบแบบประเมิน พบว า ความคาดหวังต อสมรรถนะโดยรวมในตําแหน งผูอํานวยการสํานัก/ศูนย0 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.57 และความความหวังต อสมรรถนะโดยรวมในตําแหน งเจาหนาท่ีบริการ
สารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด เท ากับ 2.38 

 ค าเฉลี่ย  ของคะแนนความคาดหวั งของผู บั ง คับบัญชาต อสมรรถนะในแต ละระดับPของ
ผูใตบังคับบัญชาและจํานวนผูท่ีตอบแบบประเมิน พบว า ความคาดหวังต อสมรรถนะโดยรวมในระดับ P3 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.88 และความความหวังต อสมรรถนะโดยรวมในระดับ P9 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 
เท ากับ 2.6 
 
4. การขอกําหนดตําแหน*งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ*มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให�ดํารง
ตําแหน*ง เช่ียวชาญระดับต�น เช่ียวชาญระดับกลาง และเช่ียวชาญระดับสูง 
 ตามขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ขอ 44 พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพ อาจไดรับแต งต้ังใหดํารงตําแหน งในระดับดังต อไปนี้
 1. เชี่ยวชาญระดับสูง         
 2. เชี่ยวชาญระดับกลาง         
 3. เชี่ยวชาญระดับตน  
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           กําหนดหลักการ แนวคิดและเกณฑ0การขอกําหนดตําแหน งดังกล าวเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 
(Career Path) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพ ตามความจําเปGนของ
ส วนงาน 
 

4.1 หลักการ  
4.1.1. การกําหนดตําแหน งในระดับท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ มปฏิบัติการ

และวิชาชีพข้ึนอยู กับความจําเปGนของส วนงานท่ีตองการผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ0ในการ
ทํางาน แต มิใช ตามความตองการของบุคลากร  
          4.1.2. ในการขอกําหนดตําแหน งท่ีสูงข้ึน ส วนงานจะตองวิเคราะห0ภารกิจของส วนงานว ามีความ
จําเปGนตองมีตําแหน งเชี่ยวชาญใด ในระดับใดและในจํานวนเท าใด โดยตองไม เปGนการเพ่ิมกรอบอัตรากําลัง
รวมของส วนงาน                                     

4.1.3. การกําหนดตําแหน งเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ ส วนงานตองประเมินความจําเปGน ประเมินค างาน และกําหนดสมรรถนะท่ีตองการสําหรับบุคลากรใน
ตําแหน งนั้นๆเปGนเบ้ืองตน และเสนอขออนุมัติกรอบตําแหน งเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 

4.1.4. เม่ือไดรับอนุมัติกรอบตําแหน งเชี่ยวชาญแลว พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ0 อาจเสนอขอกําหนดตําแหน ง โดยการเสนอผลงานใหส วนงาน
พิจารณา หากส วนงานเห็นชอบใหเสนอต อมหาวิทยาลัยพิจารณา  

4.1.5. พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพ ท่ีไดรับการแต งต้ังใหดํารง
ตําแหน งเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง หรือเชี่ยวชาญระดับสูง จะตองมีสมรรถนะและผลงานท่ี
เหมาะสมกับตําแหน งในระดับท่ีสูงข้ึน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.1.6. พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีไดรับการแต งต้ังใหดํารง
ตําแหน งเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง หรือเชี่ยวชาญระดับสูงหากเปลี่ยนสถานะไปดํารงตําแหน ง
ในกลุ มบริหารจัดการจะตองพนจากตําแหน งเชี่ยวชาญ 

4.2 รูปแบบของเส�นทางความก�าวหน�า(career path)ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ                   
 เสนทางความกาวหนาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการตามขอบังคับจุฬาฯ ว าดวยการ

บริหารงานบุคคล ปz 2557 ขอ 40 (1) และ (2) จะมีลักษณะเปGนเสนทางแบบคู ขนาน ดังนี้                       
(1) กลุ มบริหารจัดการ                                                                           
(2) กลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพ 
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ภาพท่ี 3.3 รูปแบบของเสนทางความกาวหนา(career path)ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

 
4.3 การกําหนดกรอบตําแหน*งเช่ียวชาญของส*วนงาน      
4.3.1. ส วนงานดําเนินการวิเคราะห0ภารกิจของส วนงาน ค างานของตําแหน งตามความจําเปGนและ
เหมาะสมว าตองมีตําแหน งเชี่ยวชาญใด ในระดับใดและในจํานวนเท าใด โดยตองไม เปGนการเพ่ิมกรอบ
อัตรากําลังรวมของส วนงาน เพ่ือเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย     
                                 
4.3.2. ระดับและจํานวนกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและวิชาชีพในตําแหน งในตําแหน ง 
เชี่ยวชาญต างๆตองไม สูงหรือมากกว าระดับและจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ มบริหารจัดการใน
ส วนงานนั้นๆ  

 
4.4 การปรับเข�าสู*ตําแหน*งในระดับท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ*มปฏิบัติการ

และวิชาชีพ  
ส วนงานตองมีตําแหน งว างตามกรอบอัตราเชี่ยวชาญท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลในระดับท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอขอปรับระดับ โดยพนักงานมหาวิทยาลัยท่ียื่นขอปรับระดับตองมี
คุณสมบัติและผลงานสอดคลองกับเกณฑ0ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับระดับท่ีขอปรับในตําแหน งนั้นๆ
และผ านการประเมินตามเกณฑ0  

 
4.5 เกณฑ�การเข�าสู*ตําแหน*งท่ีสูงข้ึน                                          

  4.5.1 คุณวุฒิ และระยะเวลา                                                                                                    
 -  เชี่ยวชาญระดับตน ระดับ P6       

   บรรจุ P7 วุฒิปริญญาตรี  ปฏิบัติงานมาแลวไม นอยกว า 6 ปz   
   บรรจุ P7 วุฒิปริญญาโท  ปฏิบัติงานมาแลวไม นอยกว า 4 ปz  
   บรรจุ P7 วุฒิปริญญาเอก  ปฏิบัติงานมาแลวไม นอยกว า 2 ปz  
  -  เชี่ยวชาญระดับกลาง ระดับ P5       
   ดํารงตําแหน งเชี่ยวชาญระดับตนมาแลวไม นอยกว า 5 ปz   



[30] 

 

 
 

  -  เชี่ยวชาญระดับสูง ระดับ P4       
   ดํารงตําแหน งเชี่ยวชาญระดับกลางมาแลวไม นอยกว า 5 ปz 
     4.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ยอนหลัง 3 ปz ตองไดตั้งแต ระดับดีข้ึนไป 
 
 

4.6 ค*าตอบแทนในการเข�าสู*ตําแหน*งในระดับท่ีสูงข้ึน  
     อัตราเงินเดือนของตําแหน งเชี่ยวชาญระดับสูง เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับตน ตาม

ระดับกระบอกเงินเดือนแต ละ P  (ไม มีเงินประจําตําแหน ง) ดังตารางท่ี 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5 อัตราเงินเดือนตําแหน งเช่ียวชาญระดับสูง เช่ียวชาญระดับกลาง และเช่ียวชาญระดับตน 

ตําแหน*ง ระดับ กระบอกเงินเดือน 
เชี่ยวชาญระดับสูง P4 43,190 – 86,380 

เชี่ยวชาญระดับกลาง P5 32,930 – 65,860 
เชี่ยวชาญระดับตน P6 28,400 – 56,800 
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4.7 ผลงานเชิงประจักษ� เพ่ือใช�ในการขอกําหนดตําแหน*งในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
       บุคลากร P7  

 
1. ผลงานเชิงวิเคราะห0หรือสังเคราะห0 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาท่ี
ของตนเองอย างนอย 1 เรื่อง และ     
2. ผลงานวิจัยซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหน�าท่ี   หรือ หนังสือ หรือ คู มือ 
อย างนอย 1 เรื่อง โดยผลงานดังกล าว ตองมีคุณภาพระดับ ดี หรือ ใบรับรอง
ดานวิชาชีพ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

เช่ียวชาญระดับต�น /P6  
 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห0 หรือสังเคราะห0  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ  
ส*วนงาน อย างนอย 1 เรื่อง และ       
2. ผลงานวิจัยซ่ึงเปGนประโยชน0ต อ ส*วนงาน  หรือ หนังสือ อย างนอย 1 เรื่อง โดย
ผลงานดังกล าวตองมีคุณภาพระดับ ดีมาก หรือ อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรอย าง
นอย 1 เรื่อง 

เช่ียวชาญระดับกลาง /P5  
 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห0 หรือสังเคราะห0 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย  อย างนอย 1 เรื่อง และ         
2. ผลงานวิจัย ซ่ึงไดรับการตีพิมพ0เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 
หนังสือ อย างนอย 2 เรื่อง คุณภาพระดับ ดีมาก หรืออย างนอย 1 เรื่อง คุณภาพ
ระดับ ดีเด*น หรือ  อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร อย างนอย 1 เรื่อง 

เช่ียวชาญระดับสูง/P4 

 

หมายเหตุ : * ใบรับรองตามวิชาชีพต*างๆ (จะมกีารศึกษาในรายละเอียดและกําหนดประเภทต*อไป) 

1. ดานคอมพิวเตอร0 อาทิเช น MCITP , MCTS , MCPD , CCNA , PMP , CISSP และอ่ืนๆ 

2. ดานการเงิน การบัญชี อาทิเช น CPA , CFA และอ่ืนๆ  
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4.8 กระบวนการพิจารณา จําแนกออกเปDน 2 ส*วน ดังนี้ 
 4.8.1 กระบวนการกําหนดช่ือตําแหน*ง ระดับ และจํานวน    
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 4.8.2 กระบวนการพิจารณาการปรับระดับตําแหน*งของบุคลากร ตามผลงานท่ีเสนอมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คณะกรรมการประเมินผลงาน  
ดําเนินการ 

 - ประเมินเน้ือหาผลงาน โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 

พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอผลงานเพ่ือขอปรับระดับตําแหน ง
ใหส วนงานพิจารณา 

ส*วนงาน  พิจารณาระดับและตําแหน*งว*างท่ีได�รับการอนุมัติ
ในระดับท่ีบุคลากรเสนอขอปรับ ถามีตําแหน งว าง ส วนงาน
พิจารณาผลงานท้ังปรมิาณและคุณภาพในเบ้ืองตนก อนส งให
มหาวิทยาลัย 

ส*วนกลาง คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณา  
คําเสนอขอปรับระดบัของบุคลากรในส วนงาน 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลอนุมัติ หรือ ไม อนุมัติการปรับ
ระดับ 

 - ใหความเห็นชอบกับการขอ
กําหนดระดับตําแหน ง และแต งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

แต*งต้ัง คณะกรรมการ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

แจงผลส วนงาน 

- ประเมินสมรรถนะบุคลากร 
- พิจารณาความครบถวนของ
ผลงานและคุณภาพตามเกณฑ0
เบ้ืองตน  
– ตั้งแต งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานตามท่ีมหาวิทยาลยั
กําหนด 
– เห็นชอบ/ไม เห็นชอบการแต งตั้ง
ใหบุคคลดํารงตําแหน งท่ีสูงข้ึน 
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ตารางที่ 3.6 ความรู� ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรที่ครองตําแหน*ง เชี่ยวชาญ ต�น กลาง สูง 

คุณสมบัติและความสามารถ Entry Level / P7 เชี่ยวชาญระดับต�น / P6 เชี่ยวชาญระดับกลาง / P5 เชี่ยวชาญระดับสูง   / P4       

 
1. คุณวุฒิ 

 
ปริญญาตร/ีโท/เอก หรือ เทียบเท า 

 
ปริญญาตร/ีโท/เอก หรือ เทียบเท า 

 
ปริญญาตร/ีโท/เอก หรือ เทียบเท า 

 
ปริญญาตร/ีโท/เอก หรือ เทียบเท า 

2.  ประสบการณ0การทํางาน - ไม มี - 
วุฒิปริญญาตรี ไม*น�อยกว*า 6 ป�            
วุฒิปริญญาโท ไม*น�อยกว*า 4  ป� 
วุฒิปริญญาเอก ไม*น�อยกว*า 2  ป� 

ดํารงตําแหน งระดับต�นไม*น�อยกว*า 5 ป� ดํารงตําแหน งระดับกลางไม*น�อยกว*า 5 
ป� 

 
3. ความเขาใจในภารกิจของคณะ/
มหาวิทยาลยั 

 
มีความเขาใจในงานของตนเอง 

 
มีความเขาใจในงานของทีมงาน/
หน วยงาน/เทียบเท า 

 
มีความเขาใจในงานของฝLาย/ภาควิชา/
เทียบเท า 

 
มีความเขาใจในงานของคณะของตน
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/เทียบเท า 

4. ความสามารถในการมีปฏิสมัพันธ0
กับผูอื่น 

 - เปGนงานที่ตองใชการสื่อสารขั้น
พื้นฐานเพื่อติดต อประสานงานกับ
ผูร วมงานและหน วยงานอื่นๆ และ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมลูที่ไม ซับซอน  

 - เปGนงานที่ตองใหคําแนะนําหรือ
คําปรึกษา และตองใชทักษะในการชัก
จูงโนมนาวผูร วมงาน หรือผูที่เกี่ยวของ
ทั้งจากหน วยงาน/ส วนงานภายในและ
ภายนอก  

 - เปGนงานที่ตองใชทักษะในการกระตุน
ชักจูง เจรจาต อรอง และโนมนาวผูอื่นที่
อยู ภายในและภายนอกหน วยงาน/ส วน
งาน เพื่อใหเกิดความร วมมือในการ
ทํางาน รวมถึงการสื่อสารกับบุคคลหรือ
ผูที่เกี่ยวของทั้งจากหน วยงาน/ส วนงาน
ภายในและภายนอก  

 - เปGนงานที่ตองใชทักษะในการกระตุน
ชักจูง เจรจาต อรอง และโนมนาวผูอื่น
ใหเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคต ิเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค0ที่วางไว รวมถึงการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นที่มคีวามเห็นที่
แตกต างกันรวมถึงการสื่อสารกับบุคคล
หรือผูที่เกี่ยวของทั้งจากหน วยงาน/ส วน
งานภายในและภายนอก  
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ตารางที่ 3.6 ความรู� ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรที่ครองตําแหน*ง เชี่ยวชาญ ต�น กลาง สูง 

คุณสมบัติและความสามารถ Entry Level / P7 เชี่ยวชาญระดับต�น / P6 เชี่ยวชาญระดับกลาง / P5 เชี่ยวชาญระดับสูง   / P4       

 
5. ขอบเขตของการใชความคิด 

- เปGนงานที่ตองคิด และดําเนินการตาม
ขั้นตอน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนดไวเปGนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 - เปGนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก
ดําเนินการตามวัตถุประสงค0 และกล
ยุทธ0ที่กําหนดไว ภายใตวิธีการ รวมถึง
กฎระเบียบต างๆ ที่หลากหลายตามที่ผู
ปฏิบัติเห็นสมควร 

  
- เปGนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก
ดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธ0ที่
กําหนดไว เพื่อเปGนแนวทางใหงานต างๆ
สามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงค0ที่กําหนดไว  

 - เปGนงานที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เป\าหมายตามนโยบาย และพันธกิจที่
กําหนดไว โดยตองเปGนผูคิดวางแผน
และปฏิบัติใหสอดคลองกับวิสยัทัศน0
ของคณะ/มหาวิทยาลยั 

6. ความยากของงาน 
- เปGนงานที่ตองจัดการสถานการณ0และ
ป[ญหาที่เกิดขึ้นเปGนประจํา ปฏิบัตงิาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

- เปGนงานที่ตองจัดการสถานการณ0และ
ป[ญหาที่มีความยุ งยาก หลากหลาย ซึ่ง
ตองใชทักษะการวิเคราะห0เชิงลึก และ
สามารถแกป[ญหาโดยอาศัยความรู 
ความชํานาญ ประสบการณ0 และพัฒนา
แนวทางการแกไขป[ญหาใหม ๆ 

- เปGนงานที่ตองจัดการสถานการณ0 ซึ่ง
ตองใชทักษะการวิเคราะห0เชิงลึก การ
ตีความ การประเมินผล การพัฒนา
แนวทางแกป[ญหาใหม ๆ รวมถึงการใช
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
และประเมินความเสี่ยงในระยะกลาง  

 
- เปGนงานที่ตองจัดการสถานการณ0 และ
ป[ญหาที่มีความยุ งยากมาก เปGน
สถานการณ0และป[ญหาพิเศษที่อาจไม 
เคยเกิดขึ้นมาก อน ซึ่งตองใชทักษะการ
วิเคราะห0เชิงลึก การตคีวาม การ
ประเมินผล และการพัฒนาแนวทาง
แกป[ญหาใหม ๆ รวมถึงการใชดลุยพินิจ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือก และ
ประเมินความเสี่ยงในระยะยาว โดย
อางอิงจากขอมูลที่อาจไม ครบถวน
หรือไม มีความแน นอนได 

(ตอ่) 



[36] 

 

 

 

ตารางที่ 3.6 ความรู� ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรที่ครองตําแหน*ง เชี่ยวชาญ ต�น กลาง สูง 

คุณสมบัติและความสามารถ Entry Level / P7 เชี่ยวชาญระดับต�น / P6 เชี่ยวชาญระดับกลาง / P5 เชี่ยวชาญระดับสูง   / P4       

7. อํานาจในการตัดสินใจ เปGนงานที่ถูกมอบหมายโดยมมีาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

เปGนงานที่ตองตัดสินใจในการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งส วนมากมัก
เปGนคําตอบเดียวที่กําหนดไวแลว 

เปGนงานที่ตองตัดสินใจเลือกทางเลอืก
หรือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานจาก
หลายๆทางเลือกใหไดทางเลือกที่
เหมาะสม  

เปGนงานตองตัดสินใจในการปรับปรุง
หรือวางกลยุทธ0หรือคิดคนกระบวนการ
ทํางานต างๆ ภายใตนโยบายและกล
ยุทธ0ที่ถูกกําหนดไว  

8. ความรับผดิชอบต องาน เปGนผูใหขอมูล เปGนผูทําการวิเคราะห0ขอมลูให
คําแนะนํา  

เปGนผูรับผิดชอบต อผลงานร วมกับ
ตําแหน งอื่นๆ ในระดับภาควิชา 

เปGนผูรับผิดชอบต อผลงานหลักกับ
ตําแหน งอื่นๆ ในระดับคณะ/
มหาวิทยาลยั 

ผลงาน 
 
9. ผลงานเชิงประจักษ0 เพื่อใชในการ
ขอเขาสู ตําแหน งที่สูงขึ้น 

 
มีผลงานการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานซึ่งเพิ่มประสิทธิผลหรือ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

มีผลงานเชิงวิเคราะห0หรือสังเคราะห0 ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
ตนเอง และใบรับรองดานวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลยักําหนด หรือ ผลงานวิจัย 
หรือ บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ 
หรือ งานแปล หรือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย โดยผลงาน
ดังกล าวตองมีคุณภาพระดับดี  

 
มีผลงานเชิงวิเคราะห0หรือสังเคราะห0 ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของส วน
งาน และผลงานซึ่งเปGนประโยชน0ต อ
ส วนงาน หรือบทความทางวิชาการ 
หรือ หนังสือ หรือ งานแปล หรือ งาน
เอกสารประกอบการบรรยาย หรอื 
ผลงานเชิงประจักษ0ในลักษณะอื่นที่เปGน
ประโยชน0ต อส วนงาน โดยผลงาน
ดังกล าวตองมีคุณภาพระดับด ี

มีผลงานเชิงวิเคราะห0หรือสังเคราะห0 ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลยั และผลงานวิจยัซึ่งไดรับ
การตีพิมพ0เผยแพร ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ ผลงานเชิงประจักษ0ใน
ลักษณะอื่นที่เปGนประโยชน0ต อ
มหาวิทยาลยั โดยผลงานดังกล าวตองมี
คุณภาพระดับดีมาก  

(ตอ่) 
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5. การประเมินเชาวน�อารมณ� (Emotional Quotient : EQ) สําหรับคัดเลือกผู�ท่ีจะเข�ามาดํารงตําแหน*ง
ผู�อํานวยการสํานักงานผู�อํานวยการสํานักบริหาร ผู�อํานวยการฝWาย และผู�อํานวยการศูนย� 
 ป[จจัยสําคัญป[จจัยหนึ่งท่ีมีความสําเร็จขององค0กร คือ บุคลากรในองค0กร ดังนั้นการแสวงหา 
พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีดีมีความสามารถใหทํางานอยู กับองค0กรอย างยาวนาน เปGนกระบวนการท่ีองค0กร
ควรใหความสําคัญ เนื่องจากบุคลากรท่ีดีมีความสามารถเปGนขุมกําลังสําคัญในการพัฒนางานและองค0กร ให
สามารถทํางานตอบสนองต อยุทธศาสตร0 ไดเปGนอย างดี กระบวนการบริหารจัดการดานงานบุคคลจึงตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปGนงานเชิงรุกใหสอดคลองกับยุทธศาสตร0และวิสัยทัศน0มากข้ึน ระบบบริหารงานบุคคล
จึงตองเปGนระบบท่ีสามารถคัดสรรบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพเขามาทํางานในจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหมี“การทดสอบประเมินเชาวน�อารมณ� (Emotional Quotient : EQ) สําหรับ
คัดเลือกผู�ท่ีจะเข�ามาดํารงตําแหน*งผู�อํานวยการสํานักงาน ผู�อํานวยการสํานักบริหาร ผู�อํานวยการฝWาย 
และผู�อํานวยการศูนย�” 
 การประเมินเชาวน0อารมณ0 (Emotional Quotient : EQ) คือ การประเมินความเขาใจตนเอง
และผูอ่ืน การสรางความสัมพันธ0กับผูอ่ืน การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และจัดการป[ญหาท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะหนาไดสําเร็จ ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ดานดังนี้     

 1. การรูจักตนเอง        
  2. ความสัมพันธ0กับผูอ่ืน        
  3. การปรับตัว         
  4. การจัดการความเครียด        
  5. อารมณ0โดยท่ัวไป         
 
6.  การ พัฒนาแบบทดสอบกลางและระบบการทดสอบแบบออนไลน� เ พ่ื อสรรหา บุคลากร 
 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบทดสอบออนไลน0ผ านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web application) 
ระหว างปzงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสรางแบบทดสอบผ านเว็บไซต0 
(Website) และจัดทําเปGนคลังขอสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส0 พรอมท้ังสามารถประมวลผลการทดสอบและ
รายงานผลการทดสอบนั้น 
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดทําแบบทดสอบกลาง เพ่ือใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สายปฏิบัติการ โดยระบบทดสอบออนไลน0สามารถสรางแบบทดสอบในรูปแบบการวัดความรู ประกอบดวย 
การวัดความถนัด การวัดความรูภาษาไทย การวัดความรูคอมพิวเตอร0 และการวัดทัศนคติ ซ่ึงระบบทดสอบ
ออนไลน0ท่ีพัฒนาข้ึนก อนหนานั้นไม สามารถรองรับรูปแบบการสรางแบบวัดทัศนคติท่ีมีเง่ือนไขการคิดคํานวณ
ผลคะแนนท่ีต างจากท่ีไดกําหนดไว พรอมท้ังเห็นควรพัฒนาระบบทดสอบออนไลน0ท่ีสามารถเรียกดูรายงาน  
ผลการทดสอบ โดยส วนงานและผูเขาสอบ เพ่ือลดกระบวนการทํางาน ลดระยะเวลาในการรอผลคะแนนจาก
ส วนงาน รวมท้ังสามารถลดภาระงานของเจาหนาท่ีในการจัดทําเอกสารแสดงผลการทดสอบและรายงาน    
ผลคะแนนใหกับส วนงาน ขณะนี้อยู ระหว างทดสอบระบบฯ 
 
7. โครงการพัฒนาแบบวัดเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับผู�สมัครเข�าเปDนอาจารย� 
 การคัดเลือกบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเปGนอาจารย0ผูสอนท่ีมีภาระหนาท่ีต อสังคมในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพเพ่ือเปGนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้น นอกจากจะตองมีความสามารถในศิลปะและวิทยาการ
หลาย ๆ ดานแลว การมีทัศนคติท่ีสะทอนถึงคุณลักษณะของอาจารย0ท่ีดีก็เปGนเรื่องท่ีสถาบันการศึกษาตองให
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ความสําคัญ เนื่องจากเปGนป[จจัยหนึ่งท่ีส งผลต อความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานของ
สถาบันการศึกษา การวัดทัศนคติของผูสมัครเขาเปGนอาจารย0จึงมีความจําเปGนในการคัดเลือกเบ้ืองตน 
เครื่องมือท่ีใชวัดจึงตองมีคุณภาพเพ่ือสรางความม่ันใจว าจะไดอาจารย0ท่ีมีคุณลักษณะของอาจารย0ท่ีดีมาพัฒนา
นิสิต หลักสูตร และงานดานบริการวิชาการ 
 ฝLายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 ไดขอความร วมมือจากศูนย0ทดสอบ
และประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร0 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาแบบ
วัดกลางเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปGนอาจารย0จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ท่ีไดใชมากว า 30 ปz 
 
8. โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะด�านการแก�ไขปsญหาและการตัดสินใจ สําหรับการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ*มบริหารจัดการ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 การแสวงหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีดีมีความสามารถใหทํางานอยู กับองค0กรอย างยาวนาน
เปGนกระบวนการท่ีองค0กรควรใหความสําคัญ เนื่องจากบุคลากรท่ีดีมีความสามารถจะเปGนขุมกําลังสําคัญใน 
การพัฒนางานและองค0กรใหสามารถทํางานตอบสนองต อยุทธศาสตร0ไดเปGนอย างดีกระบวนการบริหารจัดการ
ดานงานบุคคลตองปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปGนงานเชิงรุกใหสอดคลองกับยุทธศาสตร0และวิสัยทัศน0ขององค0กร
มากข้ึน 
 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของระบบบริหารงานบุคคลท่ีจะตองแสวงหาและคัดสรร
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพ สามารถแกไขป[ญหาและตัดสินใจ (Problem solving and decision making) ท่ี
เก่ียวของกับงานและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบได จึงเห็นสมควรใหมีการนําสมรรถนะดานบริหารจัดการในเรื่องการ
แกไขป[ญหาและการตัดสินใจ เพ่ือใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ มบริหารจัดการ 
ท้ังนี้ ไดขอความร วมมือจากศูนย0ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร0 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ใหดําเนินการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะดานการแกไขป[ญหาและการตัดสินใจ 
สําหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ มบริหารจัดการ ต อไป 
 
9. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย 

ตามท่ีจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการประเมินค างานและการวิเคราะห0กรอบ
อัตรากําลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ ระหว างปz พ.ศ.2556 –2557 โดยในส วนของการวิเคราะห0กรอบ
อัตรากําลัง สายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยไดทําการคัดเลือกส วนงานนําร อง จํานวน 4 ส วนงาน ประกอบดวย 
คณะทันตแพทยศาสตร0 คณะเศรษฐศาสตร0 คณะสหเวชศาสตร0 และสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม เพ่ือเปGน
แนวทางในการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลังของแต ละขนาดส วนงาน นั้น 

หลังจากไดดําเนินการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลังของบุคลากร สายปฏิบัติการดังกล าวแลว พบว า
แต ละส วนงานมีบริบทและความตองการท่ีหลากหลาย การนําดัชนีชี้วัดอัตรากําลังของส วนงานนําร อง   ไปใช
กับส วนงานอ่ืนอาจไม ไดรับการยอมรับ จึงเปGนท่ีมาของโครงการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลังของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทําการวิเคราะห0อัตรากําลังของส วนงานเพ่ิมเติม ยกเวนสถาบันวิจัยและส วนกลางของจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย จํานวน 21 ส วนงาน ประกอบดวย16 คณะ 3 วิทยาลัย 2 ส วนงานท่ีเรียกชื่ออย างอ่ืน มี
รายละเอียดดังนี้ 
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16 คณะ 
  1. คณะแพทยศาสตร0 
  2. คณะวิทยาศาสตร0 
3. คณะสัตวแพทยศาสตร0 

 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร0 
 

5. คณะครุศาสตร0 
 

6. คณะพาณิชยศาสตร0และการบัญชี 
 

7. คณะอักษรศาสตร0 
 

  8. คณะเภสัชศาสตร0 
9. คณะนิติศาสตร0  

 

10. คณะรัฐศาสตร0  
 

11. คณะสถาป[ตยกรรมศาสตร0  
 

12. คณะนิเทศศาสตร0  
 

13. คณะจิตวิทยา  
 

14. คณะวิทยาศาสตร0การกีฬา  
 

  15. คณะศิลปกรรมศาสตร0 
  16. คณะพยาบาลศาสตร0 
3 วิทยาลัย 
  17. วิทยาลัยวิทยาศาสตร0สาธารณสุข 
  18. วิทยาลัยป�โตรเลียมและป�โตรเคมี 
  19. วิทยาลัยประชากรศาสตร0 
2 ส*วนงานท่ีเรียกช่ืออย*างอ่ืน 
  20. บัณฑิตวิทยาลัย 
  21. สถาบันภาษา 

 
โดยผ านกระบวนการนําเสนอและไดรับการยอมรับจากส วนงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการคิด

วิเคราะห0อัตรากําลังสายปฏิบัติการ ในภาพรวมท้ังจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสู การเสนอแนวทางการ
วิเคราะห0อัตรากําลังสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการดําเนินการดังนี้ 

1. วางแผนและเก็บขอมูลใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห0กรอบ
อัตรากําลังสายปฏิบัติการท้ังหมด (ยกเวนพนักงานมหาวิทยาลัย P9 และลูกจางประจําท่ีมี
ระดับเทียบเท า P9) 

2. กําหนดหลักเกณฑ0 แนวทาง และวิธีการกําหนดกรอบอัตรากําลังสายปฏิบัติการ ท่ี
เชื่อมโยงและสอดคลองกับแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร0ของแต ละส วนงานและ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

3. มีเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห0อัตรากําลัง ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต 

4. นําเสนอบทวิเคราะห0อัตรากําลังสายปฏิบัติการในป[จจุบันของแต ละส วนงานและภาพรวม
ของส วนงานต างๆ ท่ีอยู ในโครงการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
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ข�อเสนอแนะเบ้ืองต�น – กลุ!มมิติบริการการศึกษา 
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ข�อเสนอแนะเบ้ืองต�น – มิติห�องปฏิบัติการ 

• เนื่องจากมิติหองปฏิบัติการมีความแตกต างของบริบทการดําเนินงาน ไม ว าจะเปGนศาสตร0สาขาวิชา 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และลักษณะของหองปฏิบัติการ ดวยความหลากหลายท่ีกล าวมา จึงทําให   
ไม สามารถเทียบเคียงอัตราส วนดัชนีชี้วัดองค0รวมระหว างหองปฏิบัติการได 

• อย างไรก็ตาม พบว าอาจมีแนวการปฏิบัติงานท่ีสามารถนําไปพิจารณาปรับใช�ในแต*ห�องปฏิบัติการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานได 

1. ในส วนงานท่ีหองปฏิบัติการ และประเภทของหองปฏิบัติการมีความใกลเคียงกัน อาจ
พิจารณาในรายละเอียดเพ่ือศึกษาความเปGนไปไดในการรวมศูนย0การดําเนินงานในมิตินี้ ใน
รูปแบบของหน วยปฏิบัติการกลาง หรือรวมศูนย0การดําเนินงานเขากับศูนย0วิจัย  
ประโยชน0ท่ีคาดว าจะไดรับ สามารถเกลี่ยปริมาณงานท่ีไม คงท่ีและไม เท ากันของแต ละ
ภาควิชา/หลักสูตร ใชประโยชน0จากความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนอาจารย0/นักวิจัย ในการ
ทําโครงการวิจัย และส งเสริมใหเกิดเสนทางสายอาชีพสําหรับนักวิทยาศาสตร0 

2. ในส วนงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท่ีไม สามารถใชขามสาขาความ
เชี่ยวชาญกันได และถือเปGนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีแต ละส วนงานจําเปGนตองมี อาจพิจารณาใหมี
การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหกับส วนงาน ในรูปแบบงานบริการวิชาการ หรืองานวิจัย
เพ่ิมข้ึน ดวยการใชบุคลากรท่ีมีจํานวนเท าเดิม  
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ข�อเสนอแนะเบ้ืองต�น – กลุ!มมิติงานวิจัย สร�างสรรค. และบริการวิชาการ 
กลุ*มท่ี 1: หน*วยงานกลางท่ีสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการท่ัวไป 
• อาจพิจารณาจัดทําหรือทบทวนมาตรฐานตําแหน*งงาน และกําหนดขอบเขตงานท่ีชัดเจนสําหรับตําแหน ง
งานท่ีสนับสนุนงานดานงานบริหารงานวิจัยงานวารสาร และงานบริการวิชาการ 
• อาจพิจารณาจัดตั้งศูนย�กลางด�านงานวิจัยและ/หรือบริการวิชาการสําหรับส วนงานท่ียังไม มีศูนย0กลางดาน
งานวิจัย และ/หรือ งานบริการวิชาการ เพ่ือเปGนศูนย0กลางในการติดต อประสานงานเก่ียวกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการ และเปGนศูนย0กลางขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการของส วนงาน 
ตัวอย าง ส วนงานท่ีมีศูนย0กลางดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการ: คณะวิทยาศาสตร0 มีการจัดต้ังศูนย0บริการ
วิชาการ เพ่ือเปGนศูนย0กลางในการติดต อประสานงานบริการทางวิชาการ ท้ังโครงการอบรม และการใหบริการ
วิชาการเฉพาะทาง เช น การตรวจสอบเครื่องมือ และตรวจวิเคราะห0ตัวอย าง เปGนตน 
• อาจพิจารณารวมโครงสร�างการบริหารจัดการด�านงานวิจัยและงานบริการวิชาการโดยเฉพาะส วนงาน
ขนาดเล็กและกลาง หรือส วนงานท่ีมีจํานวนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการจํานวนไม มาก  
ตัวอย าง ส วนงานท่ีมีการรวมโครงสรางการบริหารจัดการดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการ: คณะนิติศาสตร0 
(ส วนงานขนาดกลาง) คณะนิเทศศาสตร0 (ส วนงานขนาดเล็ก) 
กลุ*มท่ี 2: หน*วยงานเฉพาะท่ีปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการเฉพาะทาง 
• ส วนงานอาจพิจารณาทบทวนความคาดหวังต*อภารกิจและระยะเวลาในการดําเนินงานของศูนย�ภายใต�
ส*วนงานต*างๆ ร วมกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงสําหรับศูนย0ท่ีเห็นว ามีความจําเปGนตองสนับสนุนภารกิจในระยะยาว 
มหาวิทยาลัยก็ควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลังบุคลากรประจําใหแก ส วนงานนั้นเพ่ือใหเกิดความต อเนื่อง
ในการดําเนินภารกิจของศูนย0 
 
ข�อเสนอแนะเบ้ืองต�น – มิติงานสนับสนุนท่ัวไป 
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แนวทางในการกําหนดช*วงอัตราส*วนท่ีเสนอแนะ 
1. คํานวณหาค ากลางภายในแต ละกลุ มส วนงานท่ีมีบริบทของส วนงานใกลเคียงกัน โดยพิจารณาประกอบกัน
ท้ังค าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร0 และค ามัธยฐาน ของค าอัตราส วนดัชนีชี้วัดองค0รวมของส วนงานในแต ละกลุ ม  
2. กําหนดช วงอัตราส วน ซ่ึงเปGนตัวเลขจํานวนเต็มบวก ซ่ึงมีค าไม ห างจากค าอัตราส วนดัชนีชี้วัดองค0รวมของ
แต ละส วนงานในป[จจุบันมากนัก โดยค าอัตราส วนช วงบนมักมีค าสูงกว าค ากลางเล็กนอยเพ่ือใหมีความทาทาย
ระดับหนึ่ง โดยเปGนแนวทางใหมีการพัฒนาในอนาคตท่ียังคํานึงถึงความเปGนไปไดในเชิงปฏิบัติ 
3. ตรวจสอบช วงอัตราส วนใหมีความใกลเคียงกันและตามลําดับระหว างกลุ มจากการพิจารณาถึงบริบทท่ี
แตกต างกัน 

• กลุ มมิติบริการการศึกษา - ในกลุ มส วนงานวิทยาศาสตร0สุขภาพท่ีมีขนาดใหญ และกลาง อาจมี
อัตราส วนท่ีต่ํากว ากลุ มส วนงานสังคมศาสตร0และมนุษยศาสตร0 เนื่องจากมีกลุ มบุคลากรบริการ
วิทยาศาสตร0 และสนับสนุนรายวิชาคลินิก 

• มิติสนับสนุนท่ัวไป - ในกลุ มส วนงานขนาดใหญ เกิดความไดเปรียบจากขนาด (Economies of Scale) 
จึงทําใหสามารถมีอัตราส วนท่ีสูงกว ากลุ มส วนงานท่ีมีขนาดกลาง และขนาดเล็กตามลําดับ 
 

แนวทางการนําช*วงอัตราส*วนไปประยุกต�ใช� 
1. ทางมหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับประยุกต0ช วงอัตราส วนท่ีเสนอแนะใหเขากับบริบทการดําเนินงานทาง
ยุทธศาสตร0ของมหาวิทยาลัยในอนาคต เพ่ือใหเกิดความสอดคลองในเชิงนโยบายการบริหารจัดการบุคลากร
สายปฏิบัติการ เนื่องจากการกําหนดช วงอัตราส วนท่ีพิจารณานี้อางอิงจากขอมูลในป[จจุบันในเบ้ืองตนเท านั้น 
2. เนื่องจากช วงอัตราส วนท่ีเสนอแนะนั้น เปGนการกําหนดจากมุมมองการบริหารจัดการบุคลากรในภาพรวม 
การนําช วงอัตราส วนไปประยุกต0และปฏิบัติจริงในแต ละส วนงานนั้น สิ่งท่ีสําคัญ คือ ตองมีการหารือร วมกับ
ผู บ ริ ห า รของส วน ง าน  และ คํ านึ ง ถึ งป[ จ จั ย กา ร ดํ า เนิ น ง าน อ่ืนๆ  ดั ง ท่ี กล า ว ไ ว  ร วม ถึ งบริ บท 
การปฏิบัติงานในป[จจุบัน ซ่ึงจะมีผลต อการกําหนดอัตราส วนท่ีเหมาะสมของแต ละส วนงานดวย เพ่ือใหการนํา
ช วงอัตราส วนท่ีเสนอแนะไปประยุกต0ใช ไดรับการยอมรับและมีความเปGนไปไดในเชิงปฏิบัติจริง 
 
10. โครงการวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย� เรื่อง สัญญาจ�าง 
สวัสดิการ และค*าตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 ป[จจุบัน ทุกองค0กรตองเผชิญกับการแข งขันและการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็วในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการลงทุน องค0กรจึงจําเปGนตองมุ งเนนในการสรรหา ดูแล และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหสามารถรองรับต อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ต้ังแต หลักเกณฑ0วิธีการเง่ือนไขการสรรหา
พนักงาน และแบบสัญญาจางของพนักงาน รวมไปถึงผลตอบแทนและของสวัสดิการพนักงานใหมีความ
เหมาะสม เพ่ือใหองค0กรสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวกับองค0กร อันจะส งผลใหการ
ดําเนินการขององค0กรดําเนินไปไดอย างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพซ่ึงเปGนเรื่องท่ีทาทายและมีความสําคัญ
ต อความสําเร็จขององค0กรโดยวัตถุประสงค0ของการดําเนินโครงการการวิจัยครั้งนี้ คือ 

• เพ่ือสํารวจรูปแบบของสัญญาจางของกลุ มหน วยงานท่ีทําการศึกษา พรอมท้ังเปรียบเทียบ
และวิเคราะห0กับสัญญาจางบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  
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• เพ่ือสํารวจการจัดสวัสดิการของกลุ มหน วยงานท่ีทําการศึกษา พรอมเปรียบเทียบและ
วิเคราะห0กับการจัดสวัสดิการแก บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
(หมายรวมถึง ค าชดเชยต างๆ เช น กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิต ฯลฯ) 

• เพ่ือสํารวจการจ ายค าตอบแทนแก บุคลากรของกลุ มหน วยงานท่ีทําการศึกษา พรอมท้ัง
เปรียบเทียบและวิเคราะห0กับการจ ายค าตอบแทนแก บุคลากรท้ังสายปฏิบัติการและสายวิชาการของ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

• เพ่ือนําไปสู รูปแบบสัญญาจาง สวัสดิการ และค าตอบแทนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย 
 
งานด�านการวางแผนและการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลัง 
 มหาวิทยาลัยไดวางหลักเกณฑ0เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัย
ท้ังสายวิชาการและปฏิบัติการ รวมถึงการกําหนดตําแหน งต าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือประโยชน0สูงสุด อีกท้ังสอดคลองกับโครงสรางของทางมหาวิทยาลัย โดยแบ งรายละเอียดของ
การดําเนินงานได ดังนี้ 
 1. การปรับกรอบอัตรากําลังเปGนส วนหนึ่งของภาระงานหลักของฝLายพัฒนาระบบงานบุคคล 
ทางฝLายฯจะรับเรื่องและขอมูลจากทางส วนงาน/หน วยงาน เพ่ือดําเนินการวิเคราะห0จากเหตุผลและความ
จําเปGนว าเหมาะสมหรือไม อย างไรในเบ้ืองตน จากนั้น จึงนําเสนอต อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และหรือคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต อไป โดยขออธิบายตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การปรับกรอบอัตรากําลังคือ ทางส วนงาน/หน วยงาน นํากรอบอัตราว*างเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือดําเนินการขอปรับเปลี่ยนอัตราว าง ในกรณีดังต อไปนี้ 

- กรณีขอปรับระดับ P แต คงชื่อตําแหน งเดิม จํานวน 1 อัตรา เช น ตําแหน ง เจาหนาท่ี
สํานักงาน (พัสดุ) P8 เปGนตําแหน ง เจาหนาท่ีสํานักงาน (พัสดุ) P7 

- กรณีขอปรับระดับ P และเปลี่ยนตําแหน ง จํานวน 37 อัตรา เช น เดิม ตําแหน งเจาหนาท่ี
สํานักงาน (ธุรการ) P8 เปGนตําแหน ง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บุคคล) P7  

- กรณีขอเปลี่ยนภาระงาน (อัตราว าง) จํานวน 5 อัตรา เช น เดิม ตําแหน ง เจาหนาท่ี
สํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 เปGนตําแหน ง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บัญชี) P7  

- กรณีขอปรับกรอบภาระงาน จํานวน 6 อัตรา เช น เดิม ตําแหน ง เจาหนาท่ีสํานักงาน
(บุคคล) P7 (วุฒิปริญญาตรี) เปGนตําแหน ง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บุคคล) P7 (วุฒิปริญญาโท) 

- กรณีขอเปลี่ยนตําแหน ง แต ระดับ P เดิม จํานวน 26 อัตรา เช น เดิม ตําแหน ง เจาหนาท่ี
สํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 เปGนตําแหน ง เจาหนาท่ีวิเคราะห0 (ระบบคอมพิวเตอร0) P7 

1.2 การขอปรับเปล่ียนตําแหน*งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดเริ่มใหมีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติงานจริงโดยเปDนการปรับภาระงานให�สอดคล�องกับตําแหน*งงานท่ีปฏิบัติ โดยใช�อัตรา
เลขท่ีเดิมท่ีมีบุคลากรครองอยู*เพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลังมีความคล องตัวมากยิ่งข้ึนจํานวนประมาณ 
10 อัตรา 

- กรณีตัวอย*างการปรับเปลี่ยนภาระงาน เดิม : ตําแหน งเจาหนาท่ีบริการการศึกษา              
(วิชาการศึกษา) P7  ใหม  : ตําแหน ง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 
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  1.3 การขอกําหนดกรอบอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  -  กรณีขอกําหนดกรอบอัตราว างของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 อัตรา เช น ส วนงานมี
กรอบอัตราว างท่ียังมิไดกําหนดตําแหน ง ซ่ึงเปGนอัตราว างจากการวิเคราะห0กรอบอัตรากําลังปz 2550 – 2554
ดังนั้น ส วนงานจึงสามารถดําเนินการเพ่ือนําเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือขอกําหนดตําแหน ง 
  -  กรณีขอใชกรอบว างในอนาคต จํานวน 3 อัตรา ซ่ึงกรณีนี้ ส วนงานไม มีกรอบอัตราว าง  
เพ่ือมาใชในการว าจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงใหนํากรอบอัตราว างในอนาคตท่ีจะ
เกษียณ (ภายใน 2-3 ปz) เพ่ือมาใชในการว าจางและบรรจุก อน 

 
1.4 การขอปรับเปล่ียนระดับให�สูงข้ึน พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สามารถ

ปรับเปลี่ยนระดับใหสูงข้ึนจากระดับ P7 เขาสู ระดับ P6 จากผูปฏิบัติงานภายในส วนงาน/หน วยงานโดยใช�
อัตราเลขท่ีเดิมท่ีบุคลากรครองอยู* และจัดให�อยู*ในกลุ*มบริหารจัดการ 

- การปรับเปลี่ยนระดับใหสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติงาน จากระดับ P7  
เขาสู ระดับ P6 จากผูปฏิบัติงานภายในส วนงาน/หน วยงาน จํานวน 5 รายประกอบดวย 

 1.1 คณะแพทยศาสตร0      จํานวน 3 อัตรา 
 1.2 ศูนย0สื่อสารองค0กร      จํานวน 1 อัตรา 
 1.3 สํานักงานวิทยทรัพยากร     จํานวน 1 อัตรา 
 

 2. การขอกรอบอัตรากําลังใหม* คือ กรณีของส วนงาน/หน วยงาน ท่ีจัดต้ังข้ึนใหม ตามขอบังคับ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการบริหารงานบุคคล หรือกรณีกรอบอัตราว างของส วนงาน/หน วยงาน นั้น  
เดิมผูปฏิบัติงานในตําแหน งของอัตราดังกล าวเปGนลูกจางประจําเงินงบประมาณแผ นดิน ตองพนสภาพดวยกรณี
ใด ๆ ก็ตาม อัตรานั้นก็จะถูกยุบ หากส วนงาน/หน วยงานยังยืนยันถึงเหตุผลความจําเปGนท่ีตองการผูปฏิบัติงาน
ในตําแหน งดังกล าว ก็จะจัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันถึงเหตุผลความจําเปGนพรอมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
ส งมายังฝLายพัฒนาระบบงานบุคคล เพ่ือนําเสนอต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และนําเสนอต อ
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยพิจารณาต อไป ท้ังนี้ ในปzงบประมาณ 2558 
ไดรับอนุมัติ จํานวน 19 อัตราดังนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร0 จํานวน 9 อัตรา 
- ศูนย0วิจัยร วมภาครัฐบาลและเอกชน สังกัดคณะวิทยาศาสตร0  จํานวน 2 อัตรา 
- คณะสหเวชศาสตร0      จํานวน 1 อัตรา 
- สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน 2 อัตรา 
- ศูนย0สัตว0ทดลอง จุฬาฯ      จํานวน 5 อัตรา 

 
3. การคงกรอบอัตราเกษียณอายุ ประจําป� 2557 มหาวิทยาลัยไดวางแนวทางดําเนินงาน ไวดังต อไปนี้ 

คือ 
3.1 กรณีอัตราเกษียณของสายวิชาการส วนงานตองเสนอเรื่องขออนุมัติคงกรอบอัตรา

เกษียณ ปzงบประมาณ 2558 พรอมท้ังแสดงเหตุผลความจําเปGน ภาระงาน และโครงสรางอัตรากําลังของส วน
งาน เสนอต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเปGนรายอัตรา ก อนท่ีจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก 
ต อไป  
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3.2 กรณีอัตราเกษียณของสายปฏิบัติการ 

3.2.1 กลุ*มบริหารจัดการ (ผู�อํานวยการสํานักงาน/สํานักบริหาร/ฝWาย/ศูนย�) จํานวน 14 อัตรา 
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 30 มีนาคม 
2558 ไดมีมติอนุมัติใหคงกรอบและปรับกรอบอัตราเกษียณ ปz 2558 เพ่ือรองรับการ       
สรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหน งผูอํานวยการสํานักงาน/สํานักบริหาร/ฝLาย/ศูนย0  
 
3.2.2 กลุ*มปฏิบัติการและวิชาชีพ      
 ส วนงานตองเสนอเรื่องขออนุมัติคงกรอบอัตราเกษียณ ปzงบประมาณ 2558 
พรอมท้ังแสดงเหตุผลความจําเปGน ภาระงาน และโครงสรางอัตรากําลังของส วนงาน 
เสนอต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเปGนรายอัตรา ก อนท่ีจะดําเนินการ
สรรหา คัดเลือก ต อไป       
3.2.3 กลุ*มบริการ        
 เนื่องดวยนโยบายของมหาวิทยาลัย ตองการใหจางเหมาบริการ (Outsource) 
ทดแทนตําแหน งกลุ มบริการท่ีพนสภาพ อาทิเช น ลาออก เกษียณ และอ่ืนๆ นั้น  ใน
กรณีท่ีมีความจําเปGนเร งด วนอย างยิ่ง ส วนงานสามารถเสนอเรื่องขอจางเปGนพนักงาน
วิสามัญ โดยใชเงินรายไดของส วนงาน พรอมท้ังแสดงเหตุผลความจําเปGน ภาระงาน และ
โครงสรางอัตรากําลังของส วนงาน เสนอต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา
เปGนรายอัตรา ก อนท่ีจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก ต อไป    
 ท้ังนี้ ขอใหส วนงานวิเคราะห0ภาพรวมจํานวนกรอบอัตรากําลังกลุ มบริการ/P9 
ภายใน 5 ปzขางหนา  โดยคาดว าจะมีจํานวนกรอบอัตรากําลังกลุ มบริการ/P9 เปGน
จํานวนเท าไรท่ีเหมาะสม ดังนี้       
 -  จํานวนอัตราเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ มบริการ 
 -  จํานวนอัตราท่ีตองจางเหมาบริการ (Outsource) ทดแทนกลุ มบริการ   

 
งานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 1. งานเลขานุการกิจคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีพิจารณา กลั่นกรองงานต าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีตองเสนอต อสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดหลักเกณฑ0
และวิธีการดําเนินการอย างหนึ่งอย างใด อันจําเปGนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรตาม
ขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล 

- คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ประชุม 11 ครั้ง 
 2. การปรับ/เพ่ิมมาตรฐานประจําตําแหน*ง ฝLายพัฒนาระบบงานบุคคล ไดดําเนินการปรับหรือ

เพ่ิมตําแหน งเพ่ือจัดทําเปGนประกาศมาตรฐานประจําตําแหน งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
กลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพ ในปzงบประมาณ 2557 โดยมีตําแหน ง ดังนี้ 

  - ปรับปรุงมาตรฐานประจําตําแหน ง จํานวน 101 ตําแหน ง 
  - จัดทํามาตรฐานประจําตําแหน งเพ่ิมเติม จํานวน 72 ตําแหน ง 
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 3. การนําเสนอแบบประเมินตนเอง เ ก่ียวกับการปฏิ บั ติตามหนา ท่ีและบทบาทของ
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

 ตามท่ีสภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของคณะกรรมการนโยบายทุกชุดท่ีสภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยแต ง ต้ังโดยใหมีการจัดทํา 
“การประเมินตนเอง”เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปz (ปzบัญชี 2558 ระหว าง  
1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)และส งผลการประเมินผ านคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
รายงานต อสภามหาวิทยาลัยต อไป การประเมินตนเองในครั้งนี้ จึงรวมถึงคณะกรรมการนโยบายบุคลากร   
สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ดวยนั้น 

 ฝLายพัฒนาระบบงานบุคคล เปGนผูดําเนินการนําเสนอร างแบบประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามหนาท่ีและบทบาทของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรสภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ต อท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย และดําเนินการประสานงานกับตัวแทน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการนําเสนอ แบบประเมินตนเอง ท่ีผ านมติของท่ีประชุม 
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  
 
 4. อาจารย�สอนภาษาต*างประเทศ 

มหาวิทยาลัยเปGนสถาบันการศึกษาข้ันสูง (Higher Education) มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ คือ สราง
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหกับสังคม บุกเบิก แสวงหาองค0ความรูใหม เพ่ือเตรียมคําตอบใหกับป[ญหาของสังคมใน
อนาคต ทําความเขาใจ ดูแลรักษาถ ายทอดองค0ความรูใหกับประชาคมจากรุ นสู รุ น ดังนั้น โดยท่ัวไปแลว
มหาวิทยาลัยจึงมักวางขอกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการไวค อนขางสูง อาทิ เช น ตองสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกและหรือข้ันสูงสุดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีความสามารถทางภาษาใน
ระดับดี บางมหาวิทยาลัยมีขอกําหนดสูงกว านั้น เช น นอกจากตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแลว 
ยังตองมีประสบการณ0วิจัยหลังปริญญาเอก (Post doc) มาอีกระยะเวลาหนึ่งดวย มากไปกว านั้น เพ่ือใหได
บุคลากรท่ีมีความชอบและมีศักยภาพทางวิชาการสูงมหาวิทยาลัยชั้นนําส วนใหญ จะไม เซ็นสัญญาจางระยะยาว
กับอาจารย0จนกว าอาจารย0ผูนั้นจะพิสูจน0ใหมหาวิทยาลัยเห็นถึงศักยภาพทางวิชาการตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ ดวยการเขาตําแหน งวิชาการภายในกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อย างไรก็ตาม 
ขอกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการเหล านี้ กําหนดข้ึนใหเหมาะสมสําหรับบุคลากรสายวิชาการหลัก 
ท่ีทํางานวิชาการ เพ่ือการบุกเบิก สรางองค0ความรูและถ ายทอดความรูในสาขาวิชา (Discipline) ท่ีบุคคล
เหล านั้นสังกัด ซ่ึงไม เหมาะสําหรับบุคลากรสายวิชาการอีกกลุ มหนึ่งท่ีทําหนาท่ีเตรียมความพรอมในวิชาความรู
หรือทักษะพ้ืนฐานใหกับนิสิต อันไดแก  อาจารย0สอนภาษาต างประเทศ     

ในอดีต มหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม ไดแยกบทบาทหนาท่ีของคณาจารย0สองกลุ มนี้อย าง
ชัดเจน เนื่องจากบทบาทหลักท่ีผ านมาของมหาวิทยาลัยคือการถ ายทอดความรู ดังนั้น ความแตกต างในภารกิจ
ของคณาจารย0ท่ีสอนภาษาต างประเทศ กับ คณาจารย0ท่ีสอนรายวิชาในศาสตร0หลักจึงไม แตกต างกันมากนัก 
เพราะภารกิจส วนใหญ ท่ีผ านมาของคณาจารย0คือการถ ายทอดความรู แต ในป[จจุบัน มหาวิทยาลัยมีความ    
ทาทายมากข้ึน พลวัตของการพัฒนาความรูในศาสตร0ต างๆ เปGนไปอย างรวดเร็ว การสรางความรูเปGนสิ่งจําเปGน
ท่ีไม อาจหลีกเลี่ยงไดถามหาวิทยาลัยจะทําหนาท่ีเปGนสถาบันการศึกษาข้ันสูงอย างเต็มรูปแบบ ดังนั้น ความ
แตกต างในภารกิจและผลงานของคณาจารย0สองกลุ มนี้จึงมีความชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงส งผลใหขอกําหนดเชิง
คุณสมบัติของการคัดสรรอาจารย0 ประเภทของภาระงาน ตัวชี้วัดผลงานและผลผลิต ตลอดจนความกาวหนาใน
อาชีพการงานของคณาจารย0สองกลุ มนี้จึงมีความแตกต างกัน 
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ในกรณีของสถาบันภาษาท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเตรียมความพรอมดานความสามารถในการใช
ภาษาต างประเทศใหกับนิสิต ดังนั้นคณาจารย0ซ่ึงทําหนาท่ีสอนภาษาต างประเทศจึงมีภารกิจหลักคือ การ
พัฒนานิสิตใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางภาษาต างประเทศตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้
ขอกําหนดดานคุณวุฒิของผูสอนจึงไม จําเปGนตองมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก แต อาจารย0ตองมีความสามารถ
และคุณวุฒิดานการสอน อาทิ เช น มีปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรดานการสอนภาษาต างประเทศ และ
อาจารย0กลุ มนี้ไม จําเปGนตองเขาสู ตําแหน งวิชาการในลักษณะเดียวกับอาจารย0ท่ีสอนในสาขาวิชาหลัก แต มี
ความกาวหนาในอาชีพการงานดานการสอนแทน ดังนั้นจึงไม ควรนําเรื่องกําหนดเวลาของการเขาสู ตําแหน ง
วิชาการมาเปGนเง่ือนไขในการต อสัญญา ภาระงานส วนใหญ ของอาจารย0ในกลุ มนี้ คือ การเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ อาทิ เช น การพัฒนาการสอนภาษาต างประเทศ การจัดทําเอกสารหรือ   
สื่อการสอน การพัฒนาวิธีการสอนและวิธีวัดผลการศึกษา หรือ การทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับดานการสอน สําหรับ
ความกาวหนาของอาจารย0ในกลุ มนี้ พิจารณาจากผลงานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดานการเรียนการสอนเปGนหลัก 
เช น การพัฒนาวิธีการสอน วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู การจัดทําตําราหรือสื่อเพ่ือการสอน หรือ
ผลงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน เปGนตน  

สําหรับคณะอักษรศาสตร0 ซ่ึงมีพันธกิจในการสรางบุคลากรสายมนุษยศาสตร0และมีพันธกิจในการ
บุกเบิกและสรางองค0ความรูในสาขามนุษยศาสตร0ใหกับสังคม บุคลากรสายวิชาการจึงตองมีคุณสมบัติ
เช นเดียวกับบุคลากรสายวิชาการในส วนงานอ่ืนๆ ยกเวนกรณีของชาวต างประเทศท่ียังอาจมีขอจํากัดท่ีจะใช
คุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการ จึงเสนอใหชาวต างประเทศท่ีทําหนาท่ีเปGนบุคลากรสายวิชาการในคณะ
อักษรศาสตร0สามารถเลือกเขาเปGนบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย0สอนภาษาต างประเทศได 
 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการผลักดันและขับเคลื่อน ต อท่ีประชุมดังนี้ 

• ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 775 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  
• ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ในการประชุม 

  ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2557 
อาจารย�สอนภาษาต*างประเทศ 
ภาษาต างประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาต างประเทศอ่ืนๆ 
• เปGนบุคลากรสายวิชาการ ทําหนาท่ีพัฒนาความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาต างประเทศ  ใหกับนิสิต

เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมและสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและศึกษาหาความรูต อไปได 

• อาจารย0ท่ีสอนภาษาต างประเทศมีสังกัดในสถาบันภาษา และ คณะอักษรศาสตร0  

• อาจารย0ท่ีสังกัดสถาบันภาษา หมายถึง อาจารย0ท้ังชาวไทยและชาวต างประเทศ ส วนอาจารย0สอน
ภาษาต างประเทศท่ีสังกัดคณะอักษรศาสตร0 หมายถึงอาจารย0ชาวต างประเทศเท านั้น 

• คุณวุฒิการศึกษา ไม จําเปGนตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แต มีประกาศนียบัตรดานการสอน
ภาษาต างประเทศ หรือ คุณวุฒิการศึกษาลักษณะอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับการมาทําหนาท่ีสอนภาษา 

• สัญญาจาง เปGนไปในลักษณะเดียวกับบุคลากรสายปฏิบัติการ  ซ่ึงไม มีเง่ือนไขของการเขาสู ตําแหน ง
วิชาการท่ีสูงข้ึนมาเปGนขอจํากัดการต อสัญญาจาง  

• ภาระงานข้ันตํ่า ดานการสอน 25 ภาระงาน บริการวิชาการหรือบริหาร 5 ภาระงาน ภาระงานอ่ืนๆ  5 
ภาระงาน 
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• อัตราเงินเดือน ใชอัตราเดียวกับ บุคลากรสายวิชาการท่ัวไป 

• กรณีท่ีเปGนชาวต างชาติ จะมีค า K เพ่ิมเพ่ือชดเชยการทํางานนอกภูมิลําเนา  

• ระดับข้ันของตําแหน งท่ีสูงข้ึน มี 3 ระดับ และมีเกณฑ0การเขาสู ตําแหน งท่ีสูงข้ึนท่ีสอดคลองกับลักษณะ
งานท่ีเนนดานการเรียนการสอน  

• มีเงินประจําตําแหน งเม่ือไดรับตําแหน งท่ีสูงข้ึน แต เปGนคนละอัตรากับสายวิชาการท่ัวไป  

• อาจารย0ในป[จจุบันไดสิทธิเลือกเขาเปGนบุคลากรในประเภทดังกล าวนี้ได 

• เนื่องจากอาจารย0ในประเภทดังกล าวไม ตองการคุณวุฒิปริญญาเอก ดังนั้นการรับอาจารย0ใหม เพ่ือบรรจุเขา
เปGนบุคลากรสายวิชาการประเภทนี้จะไม อนุญาตใหรับบุคคลท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต อาจารย0ท่ีมี
คุณวุฒิ ป.เอก และทํางานกับมหาวิทยาลัยอยู แลวในป[จจุบัน สามารถเลือกเขาเปGนบุคลากรในประเภท
ดังกล าวนี้ได 

• อาจารย0สอนภาษาต างประเทศมีสิทธิหนึ่งครั้งท่ีจะขอปรับเขาเปGนบุคลากรสายวิชาการ ประเภทท่ัวไปได
ถามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ0 
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 อาจารย�สอนภาษา 
(ระดับหนึ่ง) 

อาจารย�สอนภาษาชํานาญการ 
(ระดับสอง) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญ 
(ระดับสาม) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ระดับสี่) 

คุณสมบัติ 
 

ปริญญาตรี  
• สาขาใดก็ได เกรดเฉลี่ยอย างนอย 3.25 
• ไดรับประกาศนียบัตรดานการสอน

ภาษาอังกฤษ เช น จาก AUA, CELTA, 
UCLES หรือ SIT TESOL 

• ไดคะแนน TOEFL iBT อย างนอย 95 
คะแนน หรือ IELTS อย างนอย 7 คะแนน 

หรือ  
• ไดรับประกาศนียบัตรดานการสอนภาษา 

หรือเทียบเท า 
ปริญญาโท 
• สาขาภาษา การสอนภาษา ภาษาศาสตร0 

ภาษาศาสตร0ประยุกต0 
• คุณสมบัติอื่นใหเปGนไปตามเกณฑ0การรับ

สมัครพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

• ปริญญาโท สาขาภาษา การสอนภาษา 
ภาษาศาสตร0 ภาษาศาสตร0ประยุกต0 

• คุณสมบัติอื่นเปGนไปตามเกณฑ0 การรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

• ปริญญาโท สาขาภาษา การสอนภาษา 
ภาษาศาสตร0 ภาษาศาสตร0ประยุกต0 

• คุณสมบัติอื่นเปGนไปตามเกณฑ0 การรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

• ประสบการณ0การสอนในมหาวิทยาลัย  
อย างนอย 5 ปz 

- 

  อาจารย0ที่มีประสบการณ0การสอน 
• มีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ0การ

เลื่อนตําแหน งจากอาจารย0ระดับหนึ่งไป
ระดับสอง 

อาจารย0ที่มีประสบการณ0การสอน 
• มีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ0การเลื่อน

ตําแหน งจากอาจารย0ระดับสองไประดับสาม 

 

ภาระงาน 
 

งานสอน 
• ภาระงานสอนคิดเปGน  25 ภาระงานต*อสัปดาห� 
• ทําแผนการสอน 
• ออกขอสอบอย างนอย 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา 
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 อาจารย�สอนภาษา 
(ระดับหนึ่ง) 

อาจารย�สอนภาษาชํานาญการ 
(ระดับสอง) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญ 
(ระดับสาม) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ระดับสี่) 

 งานวิชาการ  
• ไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 
• ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต างๆ เช น 

บทเรียน บทเรยีนเสริม นวัตกรรมเพื่อการ
สอน (เช น สื่อการเรยีนการสอน แบบเรียน
ออนไลน0) 
 

งานวิชาการ 
• ไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 
• ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต างๆ 

เช น บทเรียน บทเรียนเสริม นวัตกรรม
เพื่อการสอน (เช น สื่อการเรียนการสอน 
แบบเรียนออนไลน0) 
 

• เขียนและเผยแพร บทความทางวิชาการปz
ละ 1 บทความในวารสารที่อยู บน
ฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยยอมรับ  

• เปGนที่ปรึกษาใหกับอาจารย0(ใหม )ดานการ
เรียนการสอนและดานวิชาการ 

งานวิชาการ  
• ไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 
• ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต างๆ 

เช น บทเรียน บทเรียนเสริม นวัตกรรมเพื่อ
การสอน (เช น สื่อการเรียนการสอน 
แบบเรียนออนไลน0) 
 

• เขียนและเผยแพร บทความทางวิชาการปzละ 
1 บทความในวารสารที่อยู บนฐานขอมูลที่
มหาวิทยาลยัยอมรับ 

• เขียนตํารา/หนังสือ 1 เล ม 
• เปGนที่ปรึกษาใหกับอาจารย0(ใหม )ดานการ

เรียนการสอนและดานวิชาการ 
• จัดอบรมเทคนิคการสอน 1 ครั้ง/             

ภาคการศึกษา 

งานวิชาการ 
• ไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 
• ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

ต างๆ เช น บทเรียน บทเรียนเสริม 
นวัตกรรมเพื่อการสอน (เช น สื่อ
การเรยีนการสอน แบบเรียน
ออนไลน0) 
 

• เขียนและเผยแพร บทความทาง
วิชาการปzละ 2  1  บทความใน
วารสารที่อยู บนฐานขอมูลที่
มหาวิทยาลยัยอมรับ 

• เขียนตํารา/หนังสือ 1 เล ม 
• เปGนที่ปรึกษาใหกับอาจารย0(ใหม )

ดานการเรียนการสอนและดาน
วิชาการ 

• เปGนวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิดาน
การเรยีนการสอน การเขียน
ตํารา/หนังสือหรือเสนอบทความ
ในการประชุมสัมมนานานาชาต ิ

• รับผิดชอบดานการพัฒนาและ
ประเมินหลักสูตรของสถาบัน
ภาษา 
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 อาจารย�สอนภาษา 
(ระดับหนึ่ง) 

อาจารย�สอนภาษาชํานาญการ 
(ระดับสอง) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญ 
(ระดับสาม) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ระดับสี่) 

 งานพัฒนานิสิต 
• ไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 
• ใหคําปรึกษานิสติในกลุ มที่สอน 

 งานบริหารและธุรการ 
• เปGนกรรมการต างๆ ของสถาบันภาษาหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมาย ไม นอยกว า 3.5 
ภาระงาน 

งานบริหารและธุรการ 
• เปGนกรรมการต างๆ ของสถาบันภาษา

หรือมหาวิทยาลัย หรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย ไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 

งานบริหารและธุรการ 
• เปGนกรรมการต างๆ ของสถาบันภาษาหรือ

มหาวิทยาลยั หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
ไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 

งานบริหารและธุรการ 
• เปGนกรรมการต างๆ ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม นอย
กว า 3.5 ภาระงาน 

 งานบริการวิชาการ 
• ใหบริการวิชาการรูปแบบต างๆ เช น สอน แปล ออกขอสอบไม นอยกว า 3.5 ภาระงาน 

เกณฑ�การ
ประเมิน 

• ตามเกณฑ0การประเมินการทํางานของ
สถาบันภาษา หรือ คณะอักษรศาสตร0 

• ตามเกณฑ0การประเมินการทํางานของ
สถาบันภาษา หรือ คณะอักษรศาสตร0 

• ตามเกณฑ0การประเมินการทํางานของ
สถาบันภาษา หรือ คณะอักษรศาสตร0 

• ตามเกณฑ0การประเมินการทํางาน
ของสถาบันภาษา หรือ คณะ
อักษรศาสตร0 

สัญญาจ�าง • ใชลักษณะเดียวกับบุคลากรสายปฏิบัติการ • ใชลักษณะเดียวกับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

• ใชลักษณะเดียวกับบุคลากรสายปฏิบัติการ  

ระดับ
เงินเดือนและ
เกณฑ�การขึ้น

เงินเดือน 

• ขั้นต่ําของปริญญาตรี   20,600    บาท 
• ขั้นต่ําของปริญญาโท   25,100    บาท 
• ขั้นต่ําของปริญญาเอก   35,450   บาท 

 

• ขั้นต่ําและขั้นสูงเท ากับเงินเดือนของ
ตําแหน งผูช วยศาสตราจารย0  

• ค าตําแหน ง = 5,600 บาท 

• ขั้นต่ําและขั้นสูงเท ากับเงินเดือนของ
ตําแหน งรองศาสตราจารย0  

• ค าตําแหน ง = 9,900 บาท 

• ขั้นต่ําและขั้นสูงเท ากับเงินเดือน
ของตําแหน งศาสตราจารย0 

• ค าตําแหน ง = 11,000 บาท 

ค*า K  
สําหรับชาว
ต างประเทศ  

• ปริญญาตรี       15,000 บาท 
• ปริญญาโท      18,000 บาท 
• ปริญญาเอก     22,000 บาท 

• ปริญญาตรี       15,000 บาท 
• ปริญญาโท      18,000 บาท 
• ปริญญาเอก     22,000 บาท 

• ปริญญาตรี       15,000 บาท 
• ปริญญาโท      18,000 บาท 
• ปริญญาเอก     22,000 บาท 

• ปริญญาตรี       15,000 บาท 
• ปริญญาโท      18,000 บาท 
• ปริญญาเอก     22,000 บาท 

การเลื่อน
ตําแหน*ง 

• มหาวิทยาลยั แต งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ 

• อาจารย0ที่มีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ0 

• มหาวิทยาลยั แต งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ 

• อาจารย0ที่มีคุณสมบัติและผลงานตาม

• มหาวิทยาลยั แต งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ 

• อาจารย0ที่มีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ0 
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 อาจารย�สอนภาษา 
(ระดับหนึ่ง) 

อาจารย�สอนภาษาชํานาญการ 
(ระดับสอง) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญ 
(ระดับสาม) 

อาจารย�สอนภาษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ระดับสี่) 

ยื่นเสนอขอปรับตําแหน ง มายังคณะวุฒยา
จารย0 

เกณฑ0 ยื่นเสนอขอปรับตําแหน ง มายัง
คณะวุฒยาจารย0 

ยื่นเสนอขอปรับตําแหน ง มายังคณะวุฒยา
จารย0 

เกณฑ�การ
เลื่อนตําแหน*ง 

• ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตจาก 3 
ภาคการศึกษาสุดทายไม ต่ํากว า 4 จาก 5 

• ผลประเมินการสอนโดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอนของส วนงาน (คุณภาพ
ระดับดี) 

• มีผลงานทางวิชาการที่ใชในการเรยีนการ
สอนในรายวิชาของส วนงาน และมีคุณภาพ
ดีมากอย างนอย 1 ชิ้นหรือคุณภาพดีอย าง
นอย 2 ชิ้น เช นบทเรียนหลัก บทเรียนเสริม 
บทเรียนออนไลน0 ชุดการสอน หนังสือ 
แบบเรียนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งรายงาน
การใชผลงานทางวิชาการชิ้นนั้น หรือ
บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดี) 

• มีแผนการสอนคุณภาพระดับดี จํานวน   1 
ชิ้น 

• วุฒิ ป.ตรี ตองมีประสบการณ0การสอนอย าง
นอย 5 ปz 
วุฒิ ป.โท ตองมีประสบการณ0การสอนอย าง
นอย 3 ปz 
 

• ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตจาก 3 
ภาคการศึกษาสุดทายไม ต่ํากว า 4 จาก 5 

• ผลประเมินการสอนโดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอนของส วนงาน (คุณภาพ
ระดับดีมาก) 

• มีผลงานทางวิชาการที่ใชในการเรยีนการ
สอนในรายวิชาของส วนงาน และมี
คุณภาพดีมากอย างนอย 2 ชิ้นหรอื
คุณภาพดีอย างนอย 3 ชิ้น เช นบทเรียน
หลัก บทเรียนเสริม บทเรยีนออนไลน0 ชุด
การสอน หนังสือ แบบเรียนภาษาอังกฤษ 
พรอมทั้งรายงานการใชผลงานทาง
วิชาการชิ้นนั้น หรือบทความทางวิชาการ 
(คุณภาพระดับดีมาก) 

• มีแผนการสอนคุณภาพระดับดี จํานวน   
2 ชิ้น 

• ตองมีประสบการณ0การสอนอย างนอย 3 ปz 
 

• ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตจาก 3 
ภาคการศึกษาสุดทายไม ต่ํากว า 4 จาก 5 

• ผลประเมินการสอนโดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอนของส วนงาน (คุณภาพ
ระดับดีมาก) 

• มีผลงานทางวิชาการที่ใชในการเรยีนการ
สอนในรายวิชาของส วนงาน และมีคุณภาพ
ดีมากอย างนอย 2 ชิ้น เช นบทเรียนหลัก 
บทเรียนเสรมิ บทเรียนออนไลน0 ชุดการ
สอน หนังสือ แบบเรียนภาษาอังกฤษ พรอม
ทั้งรายงานการใชผลงานทางวิชาการชิ้นนั้น 
หรือบทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดี
มาก) 
 

• มีแผนการสอนคุณภาพระดับดีมาก จํานวน  
2 ชิ้น หรือแผนการสอนคุณภาพด ีจํานวน 
3 ชิ้น 

• ตองมีประสบการณ0การสอนอย างนอย 2 ปz 
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยกําหนดวิสัยทัศน0 พันธกิจ และยุทธศาสตร0ของมหาวิทยาลัย ในการเปGน
มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก เปGนป[ญญาแห งแผ นดิน เปGนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีคล องตัว 
กระชับและรวดเร็ว เปGนบานอันอบอุ นของคนดีและคนเก ง ท่ีสามารถสะทอนถึงการเปGน “เสาหลักของ
แผ นดิน” 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ” อันเปGน
กิจกรรมภายใตโครงการฝ�กอบรมเพ่ือการบุคลากรในสายปฏิบัติการ ใหไดเรียนรูและเขาใจระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของบุคลากรท่ีชัดเจนและเปGนมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไดอย างถูกตอง ครบถวน และบรรลุเป\าหมายตามท่ีคาดหวัง 
และไดรับการอบรมความรูและการพัฒนาสมรรถนะการเปGนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังว าบุคลากรกลุ มนี้จะสามารถเปGนกลุ มตัวแทนการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agents) ในองค0กรท่ีจะสามารถบริหารงาน บริหารบุคลากร ร วมเสริมสราง
ความสัมพันธ0และเพ่ิมระดับความผูกพันของบุคลากรในองค0กรอย างสรางสรรค0 รวมท้ังการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ0 ตอบคําถาม และสรางความเขาใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไดอย าง
ถูกตอง ชัดเจน และครบถวน อีกท้ังสามารถพัฒนาตนใหเปGนตัวอย างอันดี (Role model) ของจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย ในการท่ีจะพัฒนาตน  พัฒนาทีมงาน พัฒนาองค0กร  

ผลลัพธ0ท่ีไดจะเปGนการสรางเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีส วนสําคัญในการขับเคลื่อนองค0กรไปสู การ
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีสามารถตอบสนองการบรรลุเป\าหมายและเป\าประสงค0ตามวิสัยทัศน0 พันธกิจ และยุทธศาสตร0
ของมหาวิทยาลัยไดเปGนอย างดีในการสนับสนุนใหจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงในอนาคต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะสําหรับบุคลากร
สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยแบ งออกเปGน 2 ส วน ดังนี้ 
 
ส*วนท่ี 1  จํานวน 10 รุ น ๆ ละ 1.5 วัน  (9 ชั่วโมง) โดยเนือ้หาในการอบรมประกอบดวย 

• วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ0 (Strategic Performance Management 
Cycle) 

• ความทาทาย/ป[ญหาในการเขียน Assignment Sheet   
• การวิเคราะห0 Assignment Sheet ท่ีดี และท่ีตองปรับปรุง 
• การเขียน Assignment Sheet  และการพัฒนาการเขียน Assignment Sheet 
• การนําเสนอ Assignment Sheet ท่ีดี 
• ระบบการวางแผนการปฏิบัติงาน จากกลยุทธ0สู การปฏิบัติ (Strategies into Action) 

ส*วนท่ี 2  จํานวน 10 รุ น ๆ ละ 2 วัน (12 ชั่วโมง) โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบดวย 
• ภาวะผูนํา (Leadership) 
• ผูนําในฐานะโคช (Leader as a Coach)  
• การโคชท่ีมีประสิทธิผล (Effective Coaching) 
• การมุ งผลลัพธ0แบบกาวกระโดด (Achieving Breakthrough Result) 
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• การติดตามผลงานและการประเมินผลงาน (Performance Monitoring and Performance 
Appraisal) 

• การแกป[ญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) 
• ค านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core Values) 
• สมรรถนะหลักท่ีตองพัฒนา (Competency Development)   
• การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 

 
6. โครงการระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน (CU-PMS) 

 ตามท่ี สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปGนผูรับผิดชอบโครงการระบบการบริหาร                 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (CU-PMS) โดยขอความร วมมือจากฝLายพัฒนาระบบงานบุคคล และฝLาย
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 เปGนผูใหขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน พรอมท้ังศึกษาโปรแกรมต างๆ ท่ีเก่ียวของ แต อย างไรก็ตาม โครงการ
นี้ยังไม สามารถดําเนินการไดทันภายในปzงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหยกโครงการดังกล าว
ไปดําเนินการในปzงบประมาณ 2559 ต อไป 

 
7. การปรับค*างาน ผู�อํานวยการสํานักงาน /สํานักบริหาร/ผู�อํานวยการศูนย� และ ผู�อํานวยการ

ฝWายในสํานัก ท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพ 

เนื่องดวย ตลาดแรงงานมีการเติบโตและมีการแข งขันกันมากข้ึน ทําใหองค0กรต างๆ ตองเพ่ิม
ศักยภาพการแข งขันในดานการใหค าตอบแทน เพ่ือท่ีองค0กรจะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพ
ไวได มหาวิทยาลัยประสบป[ญหาการบรรจุบุคลากรท่ีมีการแข งขันในตลาดสูง เช น ตําแหน งดานวิชาชีพ 
วิศวกร คอมพิวเตอร0 บัญชี กฎหมาย เปGนตน 

อางอิงขอมูลจากหนังสือ จุฬาฯ ของเรา ปzท่ี 82 แห งการสถาปนาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ บทสัมภาษณ0จากรายการเจาะข าวเชานี้ ทางสถานีวิทยุแห งจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย ระหว างวันท่ี 30 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2542 ทุกวันพุธและศุกร0 เวลา 7.30 – 7.55 น. ใน
เรื่องแนวคิดในการปฏิรูปโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย หัวขอ ผูบริหารงานประจําของ
มหาวิทยาลัย การบริหารงานประจําของมหาวิทยาลัยควรจะมีการจัดจางผูบริหารมืออาชีพ (Professional 
Manager) เปGนผูดูแลรับผิดชอบภารกิจงานดานต างๆ เปGนการเฉพาะ อาทิเช น Chief Financial Officer, 
Chief Information Officer, Legal Counsel, Registrar, Chief Librarian, Property Manager เปGนตน 
เพ่ือช วยใหงานประจําดานต างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ไม ถูกกระทบกระเทือนหรือเปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือ
อาศัยวิธีการยืมตัวอาจารย0มาดํารงตําแหน งต างๆ ดังกล าว โดยอาจกําหนดใหกลุ มผูบริหารมืออาชีพดังกล าวนี้ 
อยู ภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของอธิการบดีในฐานะผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO) 
หรือรองอธิการบดีอาวุโสไดรับมอบหมายโดยตรง และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะกรรมการฯ / สภา
มหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดไว โดยพิจารณามิติท่ีใชการกําหนดค างาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.7 มิติท่ีใชในการประเมนิค างาน 

มิติของการประเมิน 
มิติการประเมิน ค*างานท่ีถูกคาดหวัง

มากกว*าท่ีประเมินไว�เดิม 

A: ระดับการศึกษา  
B: ประสบการณ0  
C: ความเขาใจในองค0กร  
D: ความสามารถในการบริหารเชิงปฏิสัมพันธ0  

E: อิสระในการคิด √ 
F: ความยากและความทาทายของงาน  
G: อํานาจในการตัดสินใจ  
H: ขอบเขตรับผิดชอบดานการเงิน  
I: บทบาทท่ีส งผลกระทบต อองค0กร  
H & I  

 
มหาวิทยาลัย ดําเนินการทบทวนค างานของผูอํานวยการสํานักบริหาร และ ผูอํานวยการฝLาย

ในสํานักบริหาร ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ใน 3 สํานักบริหาร และ  3 ศูนย0 ดังต อไปนี้ 
� เสนอปรับตําแหน งผูอํานวยการสํานักบริหารฯ และ ศูนย0ฯ เปGน P3 / P4 

เสนอปรับตําแหน งผูอํานวยการฝLาย เปGน P4 / P5 / P6 

• สํานักบริหารระบบกายภาพ 

• สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

• สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ศูนย0การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (CU-ERP) 
� เสนอปรับตําแหน งผูอํานวยการ ศูนย0กฎหมายและนิติการ เปGน P4 / P5 
� ศูนย0วิเคราะห0รายไดและปฏิบัติการลงทุน 

• ผูอํานวยการศูนย0วิเคราะห0รายไดและปฏิบัติการลงทุน  เสนอเปGน P3 / P4 

• รองผูอํานวยการศูนย0วิเคราะห0รายไดและปฏิบัติการลงทุน  เสนอเปGน P4 / P5 

• เจาหนาท่ีวิเคราะห0อาวุโส เสนอเปGน P5 / P6 

• เจาหนาท่ีการเงินวิเคราะห0อาวุโส เสนอเปGน P5 / P6 

• เจาหนาท่ีวิเคราะห0  เสนอเปGน P7 B/C 

• เจาหนาท่ีสํานักงาน (การเงิน) เสนอเปGน P7 B/C 

• เจาหนาท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) เสนอเปGน P7 A/B/C 
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� กลุ*มภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัย 
  งานประจํา 
 1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 1.1 การรับสมัครงานออนไลน� 
  ผลงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก ผูสมัครงาน โดยไม ตองมายื่นใบสมัครดวยตนเอง 
มหาวิทยาลัยจึงไดมีระบบการรับสมัครงานออนไลน0 ซ่ึงผูสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครผ านเว็บไซต0สํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย0 www.hrm.chula.ac.th/th/recruitmentonline.html (ภาพท่ี 3.3) ทดแทนการ
กรอกใบสมัครลงในกระดาษ (ยกเวนกลุ มบริการ ตําแหน งเจาหนาท่ีบริการท่ัวไป ระดับ P9) โดยศูนย0การ
จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร วมกับฝLายบริหารงานบุคคลเปGนผูรับผิดชอบ (Admin.) ดูแลระบบดังกล าว 
ตลอดจนกํากับดูแลการประกาศรายชื่อต าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.4 ก า ร รั บ ส มั ค ร ง า น อ อ น ไ ล น0 ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต0 สํ า นั ก บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย0

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

 1.2 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน*งผู�อํานวยการ 
 1.2.1  ตําแหน*งผู�อํานวยการสํานักบริหาร ผู�อํานวยการฝWาย/ศูนย� จากผู�ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ0 2557 มีมติอนุมัติในหลักการ การดําเนินการสรรหาผูปฏิบัติหนาท่ีตําแหน ง

ผลงานฝWายบริหารงานบุคคล 
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ผูอํานวยการฝLายบริหาร ผูอํานวยการฝLายวิชาการ และผูอํานวยการอ่ืนท่ีเทียบเท าภายในส วนงาน/หน วยงาน
ต าง ๆ จากผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยก อนดําเนินการสรรหาจากบุคคลท่ัวไป 

ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคล ไดเสนอหลักเกณฑ0การสรรหาและคัดเลือกตําแหน งดังกล าว
และได รั บความ เห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร งาน บุคคล  ในการประชุ มครั้ ง ท่ี  6 /2558 
เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2558 ต อมาฝLายบริหารงานบุคคลไดดําเนินการเผยแพร ประกาศรับสมัครผูอํานวยการ
สํานักบริหาร ผูอํานวยการฝLาย/ศูนย0ในตําแหน งต าง ๆ ปรากฏว า มีผูแสดงความประสงค0เขารับการคัดเลือก
จํานวน 18 ราย  
 1.2.2  ตําแหน*งผู�อํานวยการสํานักบริหาร ผู�อํานวยการฝWาย/ศูนย� จากบุคคลท่ัวไป 
 ผลงาน ฝLายบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝLาย/ศูนย0ในตําแหน งต าง ๆ ระดับ P4-P6 โดยดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกจากบุคคลท่ัวไป 
 1.3 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ*มบริการ 
 ผลงาน เนื่องจาก การบรรจุจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ มบริการ ตําแหน ง
เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป ระดับ P9 จะตองเปGนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหกระบวนการ
สรรหาเปGนไปตามความรูความสามารถของผูสมัครจึงกําหนดใหผูสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในกระดาษ 
โดยไม ตองกรอกใบสมัครผ านเว็บไซต0เหมือนตําแหน งอ่ืน ๆ 
  ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคล จึงตองดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ มบริการ โดยกําหนดใหผูสมัครงานตองมายื่นใบสมัครดวยตนเอง 
 1.4 การทดสอบกลาง (e-Exam) 
 ผลงาน มหาวิทยาลัยกําหนดใหส วนงาน/หน วยงานต าง ๆ จัดส งผูสมัครงานสายปฏิบัติการ 
ตําแหน งงานระดับ P8-P7 ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติเปGนไปตามประกาศรับสมัคร  เขารับการทดสอบกลาง 
(e-Exam) จํานวน 4 รายวิชา ไดแก  

• ประเมินทัศนคติ (Attitude test) : เกณฑ0การผ าน ระดับปานกลางข้ึนไป 
• ประเมินความถนัด (Aptitude test) : เกณฑ0การผ าน ระดับปานกลางข้ึนไป 
• ประเมินความรูภาษาไทย  : ยังไม กําหนดเกณฑ0การผ าน 
• ประเมินความรูคอมพิวเตอร0  : ยังไม กําหนดเกณฑ0การผ าน 

  ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคล จัดทําประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ทดสอบกลาง 
เปGนผูดําเนินการจัดทดสอบกลางทุกวันอังคารท่ี 2 และ 4 ของเดือน ณ หองอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 
ศูนย0การเรียนรูดวยตนเอง อาคารจามจุรี 9 ชั้น 4 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบในแต ละครั้ง จํานวน 2 ท าน 
ซ่ึงเปGนผูปฏิบัติงานในกลุ มภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการทดสอบกลางในแต ละครั้งจะตองจัดทํารายงาน
สรุปผลคะแนนและส งผลคะแนนการทดสอบใหส วนงาน/หน วยงานตนสังกัด ภายใน 1 สัปดาห0หลังจาก      
วันทดสอบและจัดทําสรุป  และจัดส งผลการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบกลาง จัดส งทางไปรษณีย0ภายใน 
1 สัปดาห0หลังจากวันทดสอบเช นเดียวกัน 
 1.5 การประชาสัมพันธ�การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน เพ่ือใหการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน งนั้น ๆ ไดบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ และไดคนดี  คนเก งตอบสนองต อความตองการของส วนงาน/หน วยงาน ดังนั้ น 
การประชาสัมพันธ0การรับสมัครงานจึงจําเปGนตองมีการเผยแพร ใหบุคคลต าง ๆ รับทราบอย างแพร หลาย 
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ซ่ึงฝLายบริหารงานบุคคลไดประชาสัมพันธ0ไปยังส วนงาน/หน วยงานภายในจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยชั้นนําอ่ืน ๆ 
 1.6 การแต*งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
แต งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 กําหนดใหการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแต ละคราว
จะตองแต งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 
  ดังนั้น การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
แต ละคราว ฝLายบริหารงานบุคคลจึงตองจัดทําคําสั่งแต งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอต อรองอธิการบดีลงนามในคําสั่งดังกล าว 
 1.7 การขอความอนุเคราะห�ออกข�อสอบและตรวจข�อสอบ 
 ผลงาน การคัดเลือกในตําแหน งต าง ๆ ผูสมัครจะตองดําเนินการประเมินความรู
ความสามารถตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกจะเปGนผูกําหนดใหบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถเปGนผูออกขอสอบในตําแหน งนั้น ๆ ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคลจึงมีหนาท่ีประสานงาน
และจัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะห0ไปยังบุคคลนั้น ๆ ใหออกขอสอบและตรวจขอสอบ 
 1.8 การจัดทําหนังสือส*งตัว/หนังสือตรวจสอบประวัติ/หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 ผลงาน เม่ือมีผูผ านการคัดเลือกในการสรรหาและคัดเลือกแต ละคราว และมารายงานตัว 
ฝLายบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีจัดทําหนังสือส งตัวบุคคลนั้น ๆ ไปยังส วนงาน/หน วยงานตนสังกัด นอกจากนี้ยังมี
หนาท่ีจัดทําหนังสือตรวจสอบประวัติไปยังสถานีตํารวจ และตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังสถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
 2. งานบริหารจัดการงานบุคคลประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2.1 การว*าจ�างและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีทดลองปฏิบัติงาน) กรณีจ�างข้ันต่ํา
และกรณีจ�างข้ันสูง 
 ผลงาน เม่ือผูผ านการคัดเลือกมารายงานตัวท่ีส วนงาน/หน วยงานตนสังกัด และเม่ือตกลง
อัตราค าจางและวันเริ่มปฏิบัติงานกันเปGนท่ีเรียบรอยแลว  ส วนงาน/หน วยงานนั้น ๆ จะเสนอเรื่องขอว าจาง
และบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมส งเอกสารต าง ๆ มายังฝLายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย0 เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งว าจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน และบันทึกขอมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต อไป 
  หากเปGนกรณีอัตราค าจางข้ันตํ่า ส วนงานสามารถจัดทําสัญญาทดลองปฏิบัติงาน 
(พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไดเคยมีมติเห็นชอบในหลักการ 
กรณีการจางข้ันตํ่า ใหอนุมัติเปGนการล วงหนาในการว าจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือไม ใหความ
ล าชาในการบรรจุจางและขอใหรายงานต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคลจึง
ดําเนินการว าจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
  หากเปGนกรณีอัตราค าจางข้ันสูง (อัตราเงินเดือนสูงกว าอัตราเงินเดือนข้ันตํ่า) นั้น 
ฝLายบริหารงานบุคคลจะตองนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติการว าจางและบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาใหส วนงาน/หน วยงานทราบ เพ่ือแจงใหผูผ านการคัดเลือกพิจารณา
ต อไป ในกรณีท่ีผูผ านการคัดเลือกและส วนงาน/หน วยงานเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แลว ส วนงาน/หน วยงานจึงจะดําเนินการจัดทําสัญญาทดลองปฏิบัติงาน (พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
และเสนอเรื่องขอว าจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยและเอกสารต าง ๆ มายังฝLายบริหารงานบุคคล สํานัก
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บริหารทรัพยากรมนุษย0 เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งว าจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน 
และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต อไป 
 2.2 การบรรจุและแต*งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีผ*านการทดลองปฏิบัติงาน) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผ านการทดลองปฏิบัติงานแลว ส วนงาน/หน วยงาน
จัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องบรรจุและแต งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนใหม  (วงเงินไม เกิน 4%) พรอมส งเอกสารต าง ๆ มายังฝLายบริหารงานบุคคล 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งบรรจุและแต งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การทําสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหทําสัญญา
ปฏิบัติงานตามขอ 31 ขอ 32 และขอ 33 แห งขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2557 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ใหทําสัญญาปฏิบัติงานตามขอ 45 แห งขอบังคับ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
  ฝLายบริหารงานบุคคล จะตองดําเนินการอนุมัติผลการปรับข้ึนเงินเดือนเม่ือครบ
ทดลองปฏิบัติงานตามท่ีส วนงาน/หน วยงานบันทึกรอยละในระบบ CU-HR  ท้ังนี้ เพ่ือใหเงินเดือนดังกล าว
สามารถใชไดและตองตรวจสอบเง่ือนไขการเขารับการปฐมนิเทศอาจารย0ใหม /บุคลากรใหม ดวย 
 2.3 การต*อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาฉบับถัดไป) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาสัญญาปฏิบัติงาน และ
ส วนงาน/หน วยงานไดประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแลว 
ส วนงาน/หน วยงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องการต อสัญญา
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมส งเอกสารต าง ๆ มายังฝLายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย0 เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งต อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การต อสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหทําสัญญา
ปฏิบัติงานตามขอ 31 ขอ 32 และขอ 33 แห งขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2557  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ใหทําสัญญาปฏิบัติงานตามขอ 45 แห งขอบังคับ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
 2.4 การเปล่ียนสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
 ผลงาน ตามขอ 27 แห งขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2557 กําหนดไวว า “นอกจากคุณสมบัติตามขอ 14 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ มคณาจารย0
ประจํา และกลุ มนักวิจัยตองจบการศึกษาไม ต่ํากว าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท า 
  ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ มคณาจารย0ประจํา ท่ีไม อาจ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดดวยเหตุผลและความจําเปGนเฉพาะใหคณะกรรมการนโยบายพิจารณาวินิจฉัยเปGน
กรณี ๆ ไป” 
  ซ่ึงส วนงานต าง ๆ ไดเสนอขอยกเวนคุณสมบัติรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการท่ีจบการศึกษาตํ่ากว าระดับปริญญาเอก ต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยไดดําเนินการตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ไดใหไว 
  ต อมาเม่ือส วนงานส งเสริมใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท/เอกเรียบรอยแลว ส วนงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นใหม ตามอัตรา
เงินเดือนคุณวุฒิใหม ท่ีไดรับ และเพ่ือเปGนการมอบหมายภาระงานในระดับปริญญาโท/เอกต อไป 
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  ฝLายบริหารงานบุคคล จึงตองจัดทําคําสั่งบรรจุและแต งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ปรับวุฒิ) และปรับอัตราเงินเดือนใหม ตามคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ระบบ CU-HR ต อไป 
 2.5 การขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ลาศึกษา ฝzกอบรม 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลาศึกษา ฝ�กอบรมเพ่ือมิใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบจากการเขาสู ตําแหน งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนในขอ 31 และขอ 32 แห งขอบังคับ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 ดังนั้น ส วนงานจะตองขยายสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงาน (พม.28-1) /สัญญาปฏิบัติงาน (พม.29-1) ของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นตามระยะเวลาท่ีลาศึกษา 
ฝ�กอบรม 
  ฝLายบริหารงานบุคคล จึงตองจัดทําคําสั่งขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงาน/สัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามระยะเวลาท่ีลาศึกษา ฝ�กอบรม 
 2.6 การเข�าสู*ตําแหน*งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 ผลงาน ตามขอ 31 ขอ 32 และขอ 33 แห งขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 ไดกําหนดการเขาสู ตําแหน งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
  ดังนั้น กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต งต้ังใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการดํารงตําแหน งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนแลว ฝLายบริหารงานบุคคล ตองเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานของผูนั้นใน
ตําแหน งใหม  ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ และใหปรับเงินเดือนเขาสู 
อัตราข้ันตํ่า เวนแต ในกรณีท่ีผูนั้นมีอัตราเงินเดือนสูงกว าอัตราข้ันตํ่า ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดิม และให
ไดรับเงินค าตําแหน งทางวิชาการต้ังแต วันท่ีผูนั้นดํารงตําแหน งทางวิชาการนั้น ๆ ซ่ึงเปGนไปตามระเบียบ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวย หลักเกณฑ0และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและ 
ค าตําแหน งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับแต งต้ังใหดํารงตําแหน งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 
2553 
 2.7 การต*อสัญญาปฏิบัติงานของผู�ดํารงตําแหน*งศาสตราจารย�ท่ีจะเกษียณอายุ 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีดํารงตําแหน งศาสตราจารย0และจะ
เกษียณอายุในปzบัญชีนั้น มีสิทธิไดรับการต อสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาไม เกิน 5 ปz แต ตองไม เกินวันสุดทาย
ของปzบัญชีท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบหาปzบริบูรณ0 ท้ังนี้ การต อสัญญาปฏิบัติงานใหเปGนไปตามความตองการ
และประโยชน0ของมหาวิทยาลัย มิใช สิทธิของผูต อสัญญาปฏิบัติงาน 
  เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติใหต อสัญญาปฏิบัติงานของศาสตราจารย0
ท่ีจะเกษียณอายุตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการต อสัญญาปฏิบัติงานของ 
ผูดํารงตําแหน งศาสตราจารย0ท่ีจะเกษียณอายุ พ.ศ. 2551 แลว ส วนงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงาน (พม.29) กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น และฝLายบริหารงานบุคคลจึงจะดําเนินการจัดทําคําสั่งต อสัญญาปฏิบัติงานของ 
ผูดํารงตําแหน งศาสตราจารย0ท่ีจะเกษียณอายุตามระเบียบดังกล าว และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ระบบ CU-HR ต อไป 
 
 
 



[63] 

 

 

 

 2.8 การจ�างบุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบป�บริบูรณ�ปฏิบัติงานเปDนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ในกรณีท่ีส วนงานมีความจําเปGนตองใหบุคคลใดท่ีมีอายุเกินหกสิบปzบริบูรณ0
ปฏิบัติงานเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน0ของส วนงานและมหาวิทยาลัยใหส วนงานเสนอคําขอต อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
  ตามขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
และมีผลใชบังคับต้ังแต วันท่ี 1 เมษายน 2557 นั้น ตามขอ 24 ระบุว า “ในกรณีท่ีจําเปGนอย างยิ่งและเพ่ือ
ประโยชน0ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารอาจใหบุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปzข้ึนไปปฏิบัติงานเปGน
พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไม นับเปGนกรอบอัตรากําลังประจําไดตามความจําเปGน โดยใหทําสัญญาปฏิบัติงานเปGน
รายปz และตองมีการตรวจสุขภาพร างกายและจิตใจเพ่ือแสดงว าบุคคลดังกล าวสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอย าง
เต็มท่ี รวมท้ังตองมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน งนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ0และ
วิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย” 
 2.9 การจ�างศาสตราจารย�ท่ีมีอายุเกินหกสิบป�บริบูรณ�ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัย
ปฏิบัติงานเปDนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการให
ศาสตราจารย0ท่ีมีอายุเกินหกสิบปzบริบูรณ0ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเปGนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ สุขภาพร างกายและจิตใจ 
คุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังความรับผิดชอบงานและภาระงานแลว ใหสํานักบริหารวิจัยเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
  เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติใหศาสตราจารย0ท่ีมีอายุเกินหกสิบปz
บริบูรณ0ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการใหศาสตราจารย0ท่ีมีอายุเกินหกสิบปzบริบูรณ0ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงาน
เปGนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  แลว สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0จะจัดทําสัญญาปฏิบัติงาน (พม.29) 
กับพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น และดําเนินการจัดทําคําสั่งใหศาสตราจารย0ท่ีมีอายุเกินหกสิบปzบริบูรณ0
ปฏิบัติงานเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบดังกล าวและบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-
HR ต อไป 
 2.10 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน*งท่ีมีเหตุพิเศษของผู�ปฏิบัติงานด�านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
 ผลงาน ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขไดรับเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหน งท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
ว าดวยการเบิกจ ายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน งท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข พ.ศ. 2555 
  ฝLายบริหารงานบุคคลตองดําเนินการจัดทําคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน งท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบดังกล าวและบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต อไป 
 2.11 การพ�นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ลาออก/เลิกสัญญาจ�าง/ส้ินสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ 92 
แห งขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557  ฝLายบริหารงานบุคคลตอง
ดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาออก/พนสภาพการเปGนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
บันทึกขอมูลในระบบ CU-HR ต อไป 
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 2.12 การจัดทําบัญชีถือจ*ายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได� 
 ผลงาน กรอบอัตรากําลังของส วนงานต าง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังหมวด
เงินรายไดและหมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงกรอบอัตรากําลังดังกล าวนั้น ๆ มีการเขาและออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลกรอบอัตรากําลังครบถวนสมบูรณ0ต อการตรวจสอบต าง ๆ ฝLายบริหารงาน
บุคคลจึงตองจัดทําบัญชีถือจ ายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได 
 2.13 คําส่ังปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7-P9 เข�าสู*กระบอก
เงินเดือน A B C 
 ผลงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนใหม  โดยออกระเบียบ
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยเกณฑ0และอัตราการจ ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน งพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซ่ึงฝLายบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ 
P7-P9 เขาสู กระบอกเงินเดือน A B C ตามแนวทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
15/2557 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ไดใหไว 
 2.14 คําส่ังปรับเงินเดือนประจําป� 
 ผลงาน ตามท่ีส วนงาน/หน วยงานไดประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปz (ตามรอบปzการ
ประเมิน) และปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคมของปzนั้น ฝLายบริหารงาน
บุคคลจึงจัดทําคําสั่งปรับเงินเดือนประจําปzของพนักงานมหาวิทยาลัยและคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
  ท้ังนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีเงินเดือนสูงกว าข้ันสูงของกระบอกเงินเดือน 
ขอใหส วนงานปรับเงินเดือนของกลุ มพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล าว ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
ว าดวยเกณฑ0และอัตราการจ ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 กล าวคือ 
“เงินท่ีไดปรับเพ่ิมประจําปz 2557” ใหแบ งออกเปGน เงินเดือน 30% และค าตอบแทน 70% ซ่ึงฝLายบริหารงาน
บุคคลไดชี้แจงแนวทางดังกล าวใหส วนงาน/หน วยงานต าง ๆ รับทราบ เม่ือวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2558 
  อนึ่ง คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาเก่ียวกับการปรับเงินเดือนประจําปzของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะเกษียณอายุในปzบัญชี  ดังนั้น คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใหนําผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปzของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะเกษียณอายุในปzบัญชี มาพิจารณาเพ่ือปรับข้ึนเงินเดือน
ประจําปz ในวันท่ี 30 กันยายนของปzท่ีจะเกษียณอายุ แลวนําเงินเดือนใหม ดังกล าวมาพิจารณาคํานวณ
ค าชดเชยและคํานวณเงินเดือนสําหรับวันลาพักผ อนประจําปzและวันลาพักผ อนประจําปzสะสม 
  ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะเกษียณอายุผูใดมีเงินเดือนสูงกว าข้ันสูงของ
กระบอกเงินเดือนแลว จะไม นําเงินค าตอบแทนท่ีไดรับ (ส วนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน) มาคํานวณค าชดเชย
และเงินเดือนสําหรับวันลาพักผ อนประจําปzและวันลาพักผ อนประจําปzสะสม 
 3. การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3.1 การขออนุมัติลาอุปสมบทลา เพ่ือบวชชีพราหมณ� หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ� 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงค0จะลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ0 หรือ
ลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ0 ใหยื่นใบลาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยส วนงาน/หน วยงานจะตองเสนอเรื่องการลา
ประเภทดังกล าวมายังมหาวิทยาลัย ฝLายบริหารงานบุคคลไดตรวจสอบแลว จึงจัดทําคําสั่งใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ0 หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ0 ต อไป 
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  และในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติแลว 
ฝLายบริหารงานบุคคลจึงจัดทําคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยกลับเขาปฏิบัติงานต อไป และบันทึกขอมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต อไป 
 3.2 การอนุมัติหักเงินเดือนตามจํานวนวันท่ีลาเกินสิทธิ์ 
 ผลงาน กรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยลาเกินกว าจํานวนวันของการลาแต ละประเภทตามท่ี
กําหนดในระเบียบนี้โดยไดรับอนุมัติเปGนกรณีพิเศษจากหัวหนาส วนงาน 
  ฝLายบริหารงานบุคคลจะดําเนินการหักเงินเดือนตามจํานวนวันท่ีลาเกินและไม ถือว า
เปGนการขาดงานตามท่ีส วนงาน/หน วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ  
CU-HR ต อไป 
 3.3 การอนุมัติให�พนักงานมหาวิทยาลัยไม*ได�รับเงินเดือนในระหว*างลา 
 ผลงาน ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยหยุดงานโดยไม มีเหตุอันสมควร หรือหยุดงานโดยท่ี
ยังไม ไดรับอนุมัติ หรือหยุดงานโดยไม ถูกตองตามระเบียบนี้ ใหถือว าเปGนการขาดงานโดยไม ไดรับเงินเดือน
ระหว างขาดงานและเปGนการกระทําผิดวินัย เวนแต  กรณีมีเหตุอันควรและไดรับอนุมัติจากหัวหนาส วนงานเปGน
กรณีพิเศษจึงจะถือว าเปGนการลาตามระเบียบนี้และไม เปGนการขาดงาน แต ไม ไดรับเงินเดือนในระหว างลา 
  ฝLายบริหารงานบุคคลจะดําเนินการระงับการจ ายเงินเดือนในระหว างลาตามท่ีส วน
งาน/หน วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ต อไป 
 4. กองทุนประกันสังคม 
 4.1 การข้ึนทะเบียนผู�ประกันตน 
 ผลงาน  สวัสดิการกองทุนประกันสังคม เปGนสวัสดิการท่ีผูประกอบการทุกรายตองจัดทํา
ใหกับลูกจางตามกฎหมาย ดังนั้น จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยจึงตองจัดทําสวัสดิการกองทุนประกันสังคมให
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานวิสามัญทุกราย ซ่ึงสํานักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล ใหกับพนักงานแต ละราย และพนักงานสามารถใชสิทธิประโยชน0และความคุมครองต าง ๆ ท่ี
ผูประกันตนพึงไดรับตามท่ีกําหนดไว 
 ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคลจึงตองดําเนินการแจงการข้ึนทะเบียนผูประกันตนต อสํานักงาน
ประกันสังคมทุกครั้งท่ีมีการจางงานใหม ในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยในฐานะนายจาง ตอง
จ ายเงินสมทบเขากองทุน 5% จากฐานเงินเดือนของผูประกันตนกําหนดฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท 
 4.2 การเปล่ียนสถานพยาบาลประจําป�ของผู�ประกันตน 
                   ผลงาน  สํานักงานประกันสังคมไดแจงใหกับผูประกันตนท่ีมีความประสงค0จะเปลี่ยน
สถานพยาบาลประจําปz สามารถแจงเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลไดปzละ 1 ครั้ง ต้ังแต เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือน
มีนาคมของทุกปz 
 ฝLายบริหารงานบุคคล ไดแจงไปยังส วนงาน/หน วยงานต าง ๆ เ ก่ียวกับการเปลี่ยน
สถานพยาบาลประจําปz กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีตองการเปลี่ยนสถานพยาบาลตองกรอกแบบฟอร0มพรอม
แนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบเดิม ซ่ึงฝLายบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบและรวบรวมส งไปยัง
สํานักงานประกันสังคมต อไป 
 4.3 การขอรับประโยชน�ทดแทนกรณีต*าง ๆ 
 ผลงาน ฝLายบริหารงานบุคคล ไดใหคําแนะนําต อพนักงานกรณีการรับประโยชน0ทดแทนใน
กรณีต าง ๆ จากสํานักงานประกันสังคมโดยตรง  ยกเวนกรณีทันตกรรมและสงเคราะห0บุตร ฝLายบริหารงาน
บุคคลจะทําหนาท่ีจัดส งเอกสารต าง ๆ แทนผูประกันตน 
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 4.4 การลาออกของผู�ประกันตน 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปGนพนักงานมหาวิทยาลัย ฝLาย
บริหารงานบุคคลจะตองแจงต อสํานักงานประกันสังคม เพ่ือใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชน0ทดแทนจาก
กรณีว างงานอันเนื่องมาจาก การถูกเลิกจาง/ลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจ�างตามกําหนดระยะเวลา 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 5.1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนนับแต วันเริ่มปฏิบัติงานในตําแหน งท่ีไดรับการแต งต้ัง หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดผ าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแลว ใหปฏิบัติงานต อไป และใหประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งท่ีสองใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนก อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับงานดานบุคคลของสํานัก
บริหารและศูนย0ข้ึนตรงต าง ๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคล จึงมีหนาท่ีติดตามและ
นําผลการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจากหน วยงานต าง ๆ ท่ีสังกัดสํานักงาน
มหาวิทยาลัย เสนอต อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
มหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และนําผลเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต อไป 
 5.2 การแจ�งเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีใกล�ครบกําหนดการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ีสองให
แลวเสร็จภายใน 3 เดือนก อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
 ฝLายบริหารงานบุคคล จึงไดสรุปขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ท่ีใกลครบ
กําหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 โดยไดจัดทําบันทึกขอความไปยังส วนงาน/หน วยงานต าง 
ๆ (ทุกเ ดือน) เ พ่ือให ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิ บั ติงานครั้ ง ท่ีสองใหแลว เสร็จภายใน  
3 เดือนก อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานผูนั้น 
 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป�ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปzเพ่ือ
พิจารณาปรับเงินเดือนประจําปzสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับงานดานบุคคลของสํานัก
บริหารและศูนย0ข้ึนตรงต าง ๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคล จึงมีหนาท่ีติดตามและ
นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปzและรอยละท่ีปรับเงินเดือนประจําปzของพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
หน วยงานต าง ๆ ท่ีสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอต อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และนําผลเสนอต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต อไป 
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 5.4 การประเมินผลการต*อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต อสัญญา
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จก อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย างนอย 3 เดือน 
 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับงานดานบุคคลของสํานัก
บริหารและศูนย0ข้ึนตรงต าง ๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝLายบริหารงานบุคคล จึงมีหนาท่ีติดตามและ
นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจากหน วยงานต าง ๆ ท่ี
สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอต อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และนําผลเสนอต อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติต อไป 
 5.5 การแจ�งเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีใกล�ครบกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต*อสัญญาปฏิบัติงาน 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต อสัญญา
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จก อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย างนอย 3 เดือน 
 ฝLายบริหารงานบุคคล จึงไดสรุปขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ท่ีใกลครบ
กําหนดสัญญาปฏิบัติงานอย างนอย 3 เดือน โดยไดจัดทําบันทึกขอความไปยังส วนงาน/หน วยงานต าง ๆ (ทุก
เดือน) เพ่ือใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต อสัญญาปฏิบัติงานใหแลวเสร็จก อนวันสิ้นสุดสัญญา
ปฏิบัติงานอย างนอย 3 เดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น 
 6. งานบริหารจัดการงานบุคคลประเภทพนักงานวิสามัญ 
 6.1 การขออนุมัติอัตราจ�างพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
กําหนดใหในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยหรือส วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส วนงานประสงค0จะ
จางพนักงานวิสามัญ ใหจัดทําโครงการหรือเหตุผลและความจําเปGน กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
โครงการท่ีแน นอน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน ง วิเคราะห0อัตรากําลัง ภาระงาน ประมาณการงบประมาณ และ
แหล งเงินทุนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ 
 ฝLายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีเสนอวาระการประชุมการขออนุมัติอัตราจางพนักงานวิสามัญ
ตามท่ีส วนงาน/หน วยงานเสนอมา โดยเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ พรอมท้ัง
จัดทําบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปยังส วนงาน/หน วยงานนั้น ๆ 
 6.2 การจ�างพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
กําหนดใหส วนงาน/หน วยงานรับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานวิสามัญตามหลักเกณฑ0และวิธีการท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงอัตรา
ค าจางเปGนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 
 ฝLายบริหารงานบุคคล จัดทําคําสั่งจางพนักงานวิสามัญ ตามท่ีส วนงาน/หน วยงานเสนอมา 
และบันทึกขอมูลพนักงานวิสามัญในระบบ CU-HR ต อไป 
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 6.3 การพ�นสภาพของพนักงานวิสามัญ ลาออก/เลิกสัญญาจ�าง/ส้ินสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานวิสามัญพนสภาพตามขอ 15 แห งขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
ว าดวยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 ฝLายบริหารงานบุคคลตองดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตใหพนักงาน
วิสามัญลาออก/พนสภาพการเปGนพนักงานวิสามัญ และบันทึกขอมูลในระบบ CU-HR ต อไป 
 6.4 การจัดทําบัญชีถือจ*ายพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน อัตราจางพนักงานวิสามัญของส วนงาน/หน วยงานต าง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอัตราดังกล าวนั้นมีการเขาและออกของพนักงานวิสามัญ ดังนั้น เพ่ือให
ขอมูลกรอบอัตรากําลังครบถวนสมบูรณ0ต อการตรวจสอบต าง ๆ ฝLายบริหารงานบุคคลจึงตองจัดทําบัญชีถือ
จ ายพนักงานวิสามัญ 
 7. งานบริหารจัดการงานบุคคลประเภทลูกจ�างประจําเงินนอกงบประมาณแผ*นดิน 
 7.1 การปรับเงินเดือน/ค*าจ�างของลูกจ�างประจําเงินนอกงบประมาณแผ*นดิน 
 ผลงาน กรณีส วนงาน/หน วยงานเสนอเรื่องขอปรับเงินเดือน/ค าจางของลูกจางประจําเงิน
นอกงบประมาณแผ นดินซ่ึงอยู ภายในเกณฑ0ท่ีกําหนดไว ฝLายบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีกลั่นกรอง ตรวจสอบ
ขอมูลจากส วนงาน/หน วยงานเรียบรอยแลว จึงดําเนินการจัดทําคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนลูกจางประจําเงินนอก
งบประมาณแผ นดิน และคําสั่งเพ่ิมเงินค าจางลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินและบันทึกขอมูลใน
ระบบ CU-HR ต อไป 
 ในกรณีท่ีส วนงาน/หน วยงานเสนอเรื่องขอปรับเงินเดือน/ค าจางใหกับลูกจางประจําเงินนอก
งบประมาณแผ นดินมากกว าเกณฑ0ท่ีกําหนดไวฝLายบริหารงานบุคคลตองดําเนินการเสนอเรื่องไปยังรอง
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ แลวจึงดําเนินการจัดทําคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ
แผ นดิน และคําสั่งเพ่ิมเงินค าจางลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินและบันทึกขอมูลในระบบ CU-HR 
ต อไป 
 7.2 การขออนุมัติลาอุปสมบทลา เพ่ือบวชชีพราหมณ� หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ� 
 ผลงาน กรณีลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินประสงค0จะลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวช
ชีพราหมณ0 หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ0 ใหยื่นใบลาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยส วนงาน/หน วยงานจะตองเสนอ
เรื่องการลาประเภทดังกล าวมายังมหาวิทยาลัย ฝLายบริหารงานบุคคลไดตรวจสอบแลว จึงจัดทําคําสั่งให
ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ0 หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ0 
ต อไป 
 และในกรณีท่ีลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
ตามปกติแลว ฝLายบริหารงานบุคคลจึงจัดทําคําสั่งใหลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินกลับเขา
ปฏิบัติงานต อไป  และบันทึกขอมูลในระบบ CU-HR ต อไป 
 7.3 การลาออกของลูกจ�างประจําเงินนอกงบประมาณแผ*นดิน 
 ผลงาน กรณีลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินประสงค0ลาออกฝLายบริหารงาน
บุคคลตองดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตใหลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินลาออกตามท่ีส วนงาน/
หน วยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกขอมูลในระบบ CU-HR ต อไป 
 7.4 การจัดทําบัญชีถือจ*ายลูกจ�างประจําเงินนอกงบประมาณแผ*นดิน 
 ผลงาน กรอบอัตรากําลังลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดินของส วนงาน/หน วยงาน
ต าง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการลูกจางเงินนอกงบประมาณแผ นดิน ซ่ึงอัตราดังกล าวนั้นมีการเขาและ
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ออกของลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดิน  ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลกรอบอัตรากําลังครบถวนสมบูรณ0ต อ
การตรวจสอบต าง ๆ ฝLายบริหารงานบุคคลจึงตองจัดทําบัญชีถือจ ายลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผ นดิน 
 8. งานเลขานุการกิจท่ีประชุม 
  8.1 งานเลขานุการกิจ 
  ผลงาน ฝLายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีพิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห0ขอมูลต าง ๆ ท่ีส วน
งาน/หน วยงานเสนอมา โดยสรุปและจัดทําเปGนวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาต อไป และในกรณีท่ี
คณะกรรมการมีมติเปGนอย างไรแลว ฝLายบริหารงานบุคคลจะตองดําเนินการจัดทําบันทึกขอความแจงผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการไปยังส วนงาน/หน วยงานนั้น ๆ 

• คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง 
• คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ประชุม

เดือนละ 1 ครั้ง 
• คณะกรรมการอํานวยการเปลี่ยนสถานภาพเปGนพนักงานมหาวิทยาลัย 
• ท่ีประชุมคณบดี 
• ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  8.2 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม 
  ผลงาน การจัดประชุมในแต ละครั้ง ฝLายบริหารงานบุคคลจะตองเตรียมการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของดังนี้ 

• ติดต อนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการแต ละราย 
• จัดทําบันทึกขอความเชิญประชุมและจัดส งเชิญประชุม 
• จัดทําแฟ\มระเบียบวาระการประชุม และจัดส งแฟ\มประชุม 
• จัดส ง File ระเบียบวาระการประชุมทาง E-mail 
• จัดเตรียมอาหารว าง และอาหารม้ือเท่ียง/เย็น เตรียมการสําหรับการ

ประชุม 
• เบิกจ ายค าเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการท่ีเปGนบุคคลภายนอก 

 9. งานอ่ืน ๆ 
 9.1 งานให�คําปรึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง 
 ผลงาน ฝLายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ชี้แจง ใหขอเสนอแนะต าง ๆ เก่ียวกับ
งานดานการบริหารงานบุคคล ต อเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานงานบุคคลของส วนงาน/หน วยงานต าง ๆ และต อ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 9.2 งานปรับปรุงข�อมูลเว็บไซต�ในส*วนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ฝLายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซต0สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย0 www.hrm.chula.ac.th ในส วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหทันสมัยอยู เสมอ ท้ังนี้ เพ่ือใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูล ข าวสารต าง ๆ ไดอย างทันท วงที 
 
 9.3 งานสรุปข�อมูลส*งหน*วยงานภายนอก เช*น สกอ.ทปอ. ทอมก. และอ่ืน ๆ 
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 ผลงาน ฝLายบริหารงานบุคคล ไดจัดทํารวบรวมและสรุปขอมูลบุคลากรของจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย ตามรูปแบบ (Template) ท่ีหน วยงานภายนอกกําหนดไว อาทิเช น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง ท่ีประชุมอธิการบดีแห งประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย0 ท้ังนี้ เพ่ือให
หน วยงานดังกล าวนําไปเปGนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ต อไป 
 
� กลุ*มภารกิจข�าราชการและลูกจ�าง 
งานประจํา 

1. การกําหนดระดับตําแหน*ง การแต*งตั้งให�ดํารงตําแหน*งสูงข้ึน การเปล่ียนตําแหน*ง        
การเปล่ียนระดับตําแหน*ง และการตัดโอนตําแหน*งข�าราชการ  

 ผลงาน ดําเนินการตามกระบวนการหลักเกณฑ0 การประเมินค างานแต ละตําแหน ง การแต งต้ัง
คณะกรรมการ การจัดประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ0 กพอ. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
กําหนดตําแหน งฯ   ตามขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการกําหนดระดับตําแหน ง การแต งต้ังให
ดํารงตําแหน งสูงข้ึน การเปลี่ยนตําแหน ง การเปลี่ยนระดับตําแหน ง และการตัดโอนตําแหน งขาราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และประกาศจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ0 แนวปฏิบัติ และวิธีการกําหนดระดับตําแหน งและการแต งต้ังขาราชการ        
ในสังกัดจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหน งสูงข้ึน ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555  ซ่ึงไดประเมินค างานของ
ตําแหน ง 6 ส วนงาน  25 กรอบอัตรา  โดยร วมเปGนกรรมการและเลขานุการประเมินค างานของส วนงาน       
จัดประชุมอนุกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทขาราชการพลเรือนในสังกัดจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
พิจารณาแลว 6 อัตรา  อยู ระหว างดําเนินการแต งต้ังใหบุคลากรสายสนับสนุนดํารงตําแหน งสูงข้ึน 4 คน   
กรณีเปลี่ยนตําแหน งมีคําสั่งอนุมัติ 2 คน กรณีตัดโอนตําแหน งขาราชการไปยังส วนงานอ่ืนจํานวน 1 คน และ
อยู ระหว างดําเนินการ 1 คน 
 
 2. การจ�างอาจารย�ชาวต*างประเทศ/ ผู�เช่ียวชาญ/ ผู�มีความรู�ความสามารถพิเศษ  
 ผลงาน ดําเนินการจัดจางลูกจางชาวต างประเทศตําแหน งอาจารย0/ ผูเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ0
วิธีปฏิบัติการของมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ0และวิธีปฏิบัติการจางลูกจางชาวต างประเทศท่ีมีสัญญาจาง พ.ศ.
2546 ของกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีการปรับบัญชีโครงสรางอัตราค าจางลูกจางชาวต างประเทศท่ีมีสัญญาจาง 
พ.ศ. 2558 (ลูกจางท่ีปฏิบัติงานก อน 1 ธันวาคม 2557) โดยตรวจสอบขอมูล เอกสาร คุณสมบัติตามเกณฑ0 
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติ เสนอลงนามสัญญาจาง คําสั่งจาง แจงผลใหหน วยงานท่ี
เก่ียวของ ประสานเรื่องขอมูลเอกสารการขอใบอนุญาตทํางาน หนังสือเดินทาง-วีซ า หรือการใหดําเนินการอ่ืน
ในส วนท่ีเก่ียวของ   ส งเรื่องใหผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลการจางผ านระบบ CU-HR  ซ่ึงมีการจัดจางอาจารย0
ชาวต างประเทศ/ผูเชี่ยวชาญจํานวน 40 คน นอกจากนี้ไดดําเนินการเก่ียวกับการคํานวณวันลา เสนอพิจารณา
อนุมัติการลาอาจารย0ชาวต างประเทศตรวจสอบสิทธิการรับบําเหน็จลูกจางชาวต างประเทศ  จัดทําคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนประจําปz และควบคุมบัญชีถือจ ายลูกจางหมวดค าจางชั่วคราว  
 กรณีการจัดจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (หมวดค าจางชั่วคราว) ซ่ึงเปGนอาจารย0เกษียณอายุ
ท่ีส วนงานเสนอขอจางเนื่องจากมีความจําเปGนและขาดแคลน ไดดําเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย  
ว าดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปGนอาจารย0พิเศษในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 โดยตรวจสอบ
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เอกสารท่ีเก่ียวของและคุณสมบัติตามเกณฑ0 ดําเนินการเสนอพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการข้ันตอนขางตน
โดยมีการจัดจางผูมีความรูความสามารถพิเศษจํานวน 42 คน    
 3. การขอกําหนดตําแหน*งผู�ช*วยศาสตราจารย�พิเศษ รองศาสตราจารย�พิเศษ และ
ศาสตราจารย�พิเศษ     
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน งใหเปGนไปตามขอบังคับต อไปนี้  

• ขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการแต งต้ังศาสตราจารย0พิเศษ พ.ศ. 2522 
และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2528  

• ขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการแต งต้ังผูช วยศาสตราจารย0พิเศษ รอง
ศาสตราจารย0พิเศษ และศาสตราจารย0พิเศษในโครงการส งเสริมการศึกษาแพทย0สําหรับ
ชาวชนบท และโครงการการศึกษาแพทย0แนวใหม คณะแพทยศาสตร0 จุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 

• ขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  ว าดวยการแต งต้ังอาจารย0ประจําท่ีไม ใช ขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย เปGนผูช วยศาสตราจารย0พิเศษ รองศาสตราจารย0พิเศษ และ
ศาสตราจารย0พิเศษ พ.ศ. 2540 

 รับเรื่องจากส วนงานเสนอขอแต งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตําแหน งทางวิชาการดําเนินการ
โดยตรวจสอบเอกสารต างๆ ท่ีเก่ียวของและคุณสมบัติตามเกณฑ0 จัดทําวาระแต งต้ังคณะกรรมการฯ เสนอท่ี
ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ  จัดทําประกาศแต งต้ังคณะกรรมการฯ ส งใหส วนงานดําเนินการพิจารณาตาม
กระบวนการ รับเรื่องผลการพิจารณาจากส วนงานตรวจสอบเอกสารต างๆ ท่ีเก่ียวของและคุณสมบัติตามเกณฑ0 
เพ่ือเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ  สรุปผลเสนอสํานักกิจการวุฒยาจารย0พิจารณากลั่นกรองก อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ รับผลการพิจารณาตําแหน งผูช วยศาสตราจารย0พิเศษ รองศาสตราจารย0พิเศษ
หลังจากสภาอนุมัติแลวจากสํานักกิจการวุฒยาจารย0 จัดทําคําสั่งแต งต้ัง/ส งคําสั่งใหส วนงาน สําหรับกรณี
ตําแหน งศาสตราจารย0พิเศษเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว เสนอเรื่องขอโปรดเกลาต อไปยัง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานแจงหน วยงานท่ีเก่ียวของใหทันตามรอบปฏิทินการทํางานในแต ละเดือน  
โดยไดดําเนินการกําหนดตําแหน ง ผศ.พิเศษ / รศ. พิเศษ ตามขอบังคับฯ  พ.ศ.  2534  จํานวน 3 คน กําหนดตําแหน ง  
ผศ. พิเศษ / รศ. พิเศษ ตามขอบังคับฯ  พ.ศ.  2540 จํานวน 7 คน  กําหนดตําแหน งศาสตราจารย0พิเศษ ตาม
ขอบังคับฯ พ.ศ.  2522  และ พ.ศ. 2528   จํานวน 2 คน   
 
 4. การเสนอขอโปรดเกล�าตําแหน*งศาสตราจารย�ของข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/     
การจัดทําคําส่ังแต*งตั้งให�ดํารงตําแหน*งทางวิชาการของข�าราชการ    
 ผลงาน   ดําเนินการเรื่องการแต งต้ังใหดํารงตําแหน งทางวิชาการของขาราชการ โดยรับผลการพิจารณา
จากสํานักกิจการวุฒยาจารย0 และจัดทําคําสั่งแต งต้ังใหดํารงตําแหน งผูช วยศาสตราจารย0และรองศาสตราจารย0 กรณี
ตําแหน งศาสตราจารย0ตอง เสนอเรื่องขอโปรดเกลาท้ังของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.  เม่ือ สกอ. 
แจงตอบมาแลวแจงส วนงาน/หน วยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําคําสั่งแต งต้ังใหไดรับเงินเดือนตามตําแหน งเฉพาะของ
ขาราชการ และจัดส งคําสั่งใหผูท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบบันทึกขอมูลในระบบ CU-HR 
 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการและลูกจ�าง 
 ผลงาน ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ0และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ิมเติม 
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หลักเกณฑ0และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว90 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 โดยใหส วนงานต างๆ ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และเสนอผลการประเมินแต ละรอบการประเมินมายังมหาวิทยาลัยปzละ  2 รอบ เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  ประสานดานขอมูล กระบวนการข้ันตอน 
และตรวจสอบความเรียบรอยของการบันทึกผลการประเมินท่ีส วนงานบันทึกผ านระบบ CU-HR  ตามเง่ือนไข
การพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจําปz สําหรับพิจารณาอนุมัติเลื่อนเงินเดือนใหสอดคลองกับรอยละของการเลื่อน
เงินเดือน   ตรวจสอบ-ประมวลผลผ านระบบ CU-HR  ในส วนท่ีเก่ียวของใหทันตามรอบปฏิทินการทํางาน ซ่ึงมี
จํานวนขาราชการประมาณ 1,015 คน  ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผ นดินประมาณ 516 คน  พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการและต อสมาชิก ก.บ.ข.ประมาณ 105 คน 
 
 6. ควบคุมระบบบัญชีถือจ*าย/การเล่ือนเงินเดือนประจําป�/ค*าตอบแทนอ่ืนๆ ของข�าราชการ     

      ผลงาน ดําเนินการควบคุมระบบบัญชีถือจ าย/การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการใหเปGนไปตาม
หลักเกณฑ0วิธีการและเง่ือนไขประกาศ ก.พ.อ. และกฎ ก.พ.อ. ท่ีเก่ียวของ  โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหสอดคลองกับ กฎ ก.พ.อ. ฉบับใหม ท่ีมีผลใชบังคับต้ังแต วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ดังนี้ (1.) กฎ ก.พ.อ. 
ว าดวยการกําหนดบัญชีข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (2.) กฎ ก.พ.อ. 
ว าดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  รวมถึงหลักเกณฑ0
วิธีการในการปรับเงินเดือนขาราชการเขาสู บัญชีเงินเดือนทายกฎ ก.พ.อ. ดังกล าว ในส วนของการเลื่อน
เงินเดือนประจําปzผ านระบบ CU-HR ไดประสานกับศูนย0การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแล
โปรแกรมการปรับฐานเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําฯ ในระบบ CU - ERP เพ่ือปรับปรุงโครงสราง
บัญชี กระบอกเงินเดือนในระบบ ทดสอบโปรแกรมการปรับข้ึนเงินเดือน โปรแกรมการคํานวณเงินค าครองชีพ 
ใหสอดคลองกับเง่ือนไข ก อนใหส วนงานบันทึกขอมูลตามปฏิทินกระบวนการเลื่อนเงินเดือนท่ีมีบันทึกเวียนแจง
ตามรอบการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  โดยตรวจสอบขอมูลประเภทตําแหน ง ระดับตําแหน ง 
เงินเดือน เตรียมขอมูลกลุ มบริหาร การสรางขอมูลหน วยงบประมาณ การปรับแกไขวงเงินงบประมาณในระบบ 
อนุมัติวงเงิน สราง/แกไขขอมูลผูมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีส วนงานบันทึก การ
อนุมัติ/ประมวลผลผ านระบบ CU-HR  จัดทําคําสั่งพรอมบัญชีแนบทาย  ประสานงานในส วนท่ีเก่ียวของกับ 
สกอ.กรมบัญชีกลาง  และบันทึกปรับปรุงขอมูลรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีถือจ ายขาราชการ
จํานวนประมาณ 1,015 คน   
 นอกจากการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปzครั้งท่ี 1 (เมษายน) ครั้งท่ี 2 (ตุลาคม) ยังมีการปรับอัตรา
เงินเดือนขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 ท่ีใหความเห็นชอบใน
หลักการการปรับโครงสรางบัญชีเงินเดือนโดยขยายเพดานของทุกระดับตําแหน งรอยละ 10 กรณีเงินเดือน  
เต็มข้ัน ใหนําค าตอบแทนรอบการประเมิน ตุลาคม 57 มารวมเปGนเงินเดือน ต้ังแต วันท่ี 1 ธันวาคม 2557  
กรณีผูท่ีดํารงตําแหน งประเภทวิชาการ (อาจารย0)/ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการและ
ชํานาญการ/ ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและชํานาญงาน ใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว าอัตราท่ีไดรับ
อยู เดิมอีก รอยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดรับอยู   จากขอมูลขาราชการในระบบบัญชีถือจ ายมีผูไดรับการปรับ
เงินเดือนและขยายเพดานเงินเดือนหรือเพ่ิมอีกรอยละ 4 จํานวนประมาณ 426 คน  ท้ังนี้มีการเปลี่ยนแปลง
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ฐานการคํานวณช วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนสอดคลองกับบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงท่ีไดปรับปรุง
ใหม  รวมท้ังมีการกําหนดค ากลาง ฐานในการคํานวณ และช วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต ละ
ประเภทและระดับตําแหน งของขาราชการใหใชในการเลื่อนเงินเดือนในวันท่ี 1 เมษายน 2558, 1 ตุลาคม 
2558, 1 เมษายน 2559, 1 ตุลาคม 2559, 1 เมษายน 2560, 1 ตุลาคม 2560 (ช วงเงินเดือนมีการ
เปลี่ยนแปลงแต ละรอบการประเมินของประเภทตําแหน งวิชาการ(อาจารย0)/ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ(ปฏิบัติการและชํานาญการ)/ ท่ัวไป (ปฏิบัติงานและชํานาญงาน)) โดยในรอบการประเมิน 1 เมษายน 
2558  มีขาราชการท่ีไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนและใชฐานในการคํานวณใหม  จํานวน 1,031 คน  

 
 7. การปรับพอกอัตรา การจัดทําเงินประจําตําแหน*งสําหรับข�าราชการ 
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบจัดทําทะเบียนผูดํารงตําแหน งเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือรับทราบการแต งต้ังและเห็นชอบใหผูมีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหน ง กรณีการไดรับแต งต้ังให
ดํารงตําแหน งทางวิชาการท่ีมีผลยอนหลังใหไดรับเงินตามเกณฑ0   บันทึกปรับปรุงขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงท่ี
เก่ียวของในบัญชีถือจ ายตามท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต งต้ัง และดําเนินการปรับพอกใหไดรับเงินประจําตําแหน ง
เรียบรอยแลว  65 คน อยู ระหว างรอผลการพิจารณาตอบกลับจาก สกอ. 25 คน ไดรับเงินเรียบรอยแลว 40 
คน  

 
 8. การปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีท่ีกําหนดสําหรับคุณวุฒิท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรองของ
ข�าราชการ   
 ผลงาน ตรวจสอบและดําเนินการตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับ
ขาราชการผูท่ีมีคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน ระดับตําแหน ง 
และประเภทตําแหน ง ของผูท่ีไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย างอ่ืนจากสถานศึกษาใน
ประเทศและต างประเทศ  โดยดําเนินการตรวจสอบขอมูลจากจํานวนขาราชการท้ังหมดตามวันท่ีบัญชีอัตรา
เงินเดือนท่ีกําหนดมีผลบังคับใช คือ 1 ตุลาคม 2553/ 1 มกราคม 2555/1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 
2557  เพ่ือจัดทําคําสั่งใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําปzในรอบท่ีมีผลยอนหลัง  
และดําเนินการปรับพอกเงินเดือนใหไดรับเงินตกเบิกในเดือนสิงหาคม 2557 จํานวนประมาณ 551 คน  และ
ตกเบิกเพ่ิมเติมในเดือนกุมภาพันธ0 2558 สําหรับผูท่ีไดรับวุฒิการศึกษาเฉพาะสาขา (วุฒิบัตร) และไดรับการ
ปรับพอกเงินเดือนพรอมตกเบิกเงินเพ่ิมอีกจํานวนประมาณ 54 คน 
 
 9. เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน*งท่ีมีเหตุพิเศษของผู�ปฏิบัติงานด�านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สําหรับ
ข�าราชการ   
 ผลงาน ดําเนินการตามหลักเกณฑ0วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดสําหรับขาราชการผูปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขใหไดรับเงินเดือนตามเกณฑ0ระเบียบ ก.พ.อ. ว าดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิ บั ติงานดานสาธารณสุข โดยตรวจสอบขอมูลขาราชการผู ท่ีอยู ในเกณฑ0จะไดรับเ งิน พ.ต.ส. 
6 ส วนงาน ไดแก  คณะแพทยศาสตร0 คณะทันตแพทยศาสตร0 คณะเภสัชศาสตร0 คณะพยาบาลศาสตร0  
คณะสหเวชศาสตร0 และศูนย0บริการสุขภาพ จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําคําสั่งและการเบิกจ ายใหไดรับ
เงินเพ่ิมตามตําแหน ง สาขาวิชาชีพ ตามอัตราเงิน พ.ต.ส. ท่ีกําหนดใหขาราชการท่ีไดรับเงิน พ.ต.ส.ประมาณ 
152 คน 
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 10. การเล่ือนข้ันค*าจ�าง/ค*าตอบแทนพิเศษ/ค*าครองชีพช่ัวคราวและจัดทําบัญชีถือจ*ายอัตรา
ค*าจ�างของลูกจ�างประจําเงินงบประมาณแผ*นดิน     
 ผลงาน ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเลื่อนข้ันค าจางลูกจางประจําของ
ส วนราชการ พ.ศ. 2544  ระเบียบฯ ว าดวยการเบิกจ ายค าตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา     
ผูไดรับเงินเดือนหรือค าจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ระเบียบฯ 
ว าดวยการเบิกจ ายเงินเพ่ิมค าครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําส วนราชการ (ฉบับท่ี 6)               
พ.ศ. 2558 การปรับโครงสรางอัตราค าจางลูกจางของส วนราชการ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ท่ี กค 0428/ว47 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558   การเลื่อนค าจางประจําปzผ านระบบ CU-HR โดยใหส วนงาน
บันทึกคะแนนผลการประเมินตามปฏิทินกระบวนการเลื่อนค าจางตามรอบการเลื่อนค าจางเดือน 1 เมษายน 
และ 1 ตุลาคม  ซ่ึงฝLายบริหารงานบุคคลไดจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตัวอย างเอกสารท่ีหน วยงานตองนําส ง 
คู มือการปฏิบัติงาน และตรวจสอบขอมูลท่ีส วนงานบันทึก สราง-แกไขขอมูลผูมีสิทธิเลื่อนข้ันค าจาง ตรวจสอบ
พิจารณาเลื่อนข้ันก อนอนุมัติผลผ านระบบ จัดทําคําสั่งเสนอลงนาม  บันทึก ประมวลผลขอมูล ออกรายงาน
ผ านระบบจ ายตรง ประสานงานกรมบัญชีกลางในส วนท่ีเก่ียวของ โดยไดมีการจัดทําคําสั่งเลื่อนข้ันค าจาง ตก
เบิกค าจาง ค าตอบแทนพิเศษ รวมถึงค าครองชีพชั่วคราวใหกับลูกจางประจําตามหลักเกณฑ0วิธีการดังกล าว
ขางตน และบันทึกปรับปรุงขอมูลรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีถือจ ายลูกจางประจําเงินงบฯ 
จํานวน  521 คน 
 
 11. การปรับระดับช้ันลูกจ�างประจําของส*วนราชการ    
 ผลงาน ดําเนินการตามกระบวนวิธีท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยลูกจางประจํา
ของส วนราชการ พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 
เมษายน 2553 เรื่องบัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน งของลูกจางประจําและอัตราค าจางของ
ลูกจางประจํา และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต งต้ัง
ลูกจางประจําไปดํารงตําแหน งใหม  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 21 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553  
เรื่อง มอบอํานาจใหส วนราชการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา โดยตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของตามเกณฑ0
และคุณสมบัติ จัดทําคําสั่ง และส งขอมูลใหผูเก่ียวของบันทึกในระบบ CU-HR  โดยมีการปรับระดับชั้น
ลูกจางประจําเงินงบฯ ประมาณ 270 กว าคน  
 นอกจากนี้ไดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเชิงนโยบายเก่ียวกับการเปลี่ยน
ตําแหน งลูกจางประจําเงินงบฯ โดยจัดทํากรอบแนวคิดหลักเกณฑ0แนวปฏิบัติและวิธีการข้ันตอนดําเนินการ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553  ในคราวการประชุมครั้งท่ี 
19/2557 วันท่ี 27 ตุลาคม 2557  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหส วนงานสามารถดําเนินการไดโดย
ใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปGน ความสอดคลองกับภารกิจ และแผนอัตรากําลัง ผ านมติ คณะกรรมการ
บริหารส วนงานแลวเสนอรายชื่อและคุณสมบัติของลูกจางประจําดังกล าวตามแบบฟอร0มการเปลี่ยนตําแหน ง
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ท้ังนี้ไดดําเนินการแจงรายละเอียดใหส วนงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี ศธ 
0512/02058 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2558 
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 12. การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพมาจากข�าราชการและ       
คงสภาพการเปDนสมาชิก กบข.     
 ผลงาน ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการและคงสภาพการเปGนสมาชิก กบข. ซ่ึงมีจํานวน 105 คน  ใหเปGนไปตามหลักเกณฑ0กฎ
กระทรวงการคลังท่ีกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพ่ือใชในการคํานวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และ
บําเหน็จบํานาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  โดยตรวจสอบขอมูลและเทียบอัตราเงินเดือนของ
พนักงานฯ เขาสู บัญชีอัตราเงินเดือนท่ีอางอิงในแต ละข้ันและแต ละอันดับ ตามหลักการจะพิจารณาเลื่อนให 
1.5 ข้ัน สําหรับผูเปลี่ยนสถานภาพรอบ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม  ซ่ึงยังไม ไดเลื่อนเงินเดือนขณะดํารง
สถานภาพเปGนขาราชการ  และกรณีผูเปลี่ยนสถานภาพรอบ 1 มกราคม หรือ 1 กรกฎาคม จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนให  1 ข้ัน  โดยพิจารณาเลื่อนรอบ 1 ตุลาคม ของทุกปz  เวนแต ในกรณีเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุ
เกษียณอายุราชการหรือถึงแก ความตายจะเลื่อนเงินเดือนอางอิงในวันท่ี 30 กันยายนของ ปzนั้นหรือในวันท่ีถึง
แก ความตายแลวแต กรณี  ท้ังนี้เพ่ือประโยชน0ในการนําไปคํานวณบําเหน็จบํานาญ  จัดทําคําสั่งเสนอลงนาม 
แจงส วนงาน/หน วยงานและผูเก่ียวของ จัดส งคําสั่งและรายงานการนําส งเงินสมาชิก กบข. บันทึกขอมูลใน
ประวัติใน กม. 1  บัตรเลื่อนเงินเดือนและในระบบ CU-HR  
 
 13. การเล่ือนเงินเดือนของผู�ดํารงตําแหน*งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองผู�อํานวยการ
สถาบันวิจัย 
 ผลงาน ดําเนินการตามแนวทางนโยบายมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุม
ครั้งท่ี 14/2557 วันท่ี 4 สิงหาคม 2557 และท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 25/2557 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบใหไม นับรวมกลุ มบุคลากรท่ีดํารงตําแหน งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองผูอํานวยการสถาบันวิจัย
ท้ัง 9 ส วนงานท่ีไม ไดสังกัดส วนงานและเห็นชอบใหคณะกรรมการพิจารณาการปรับเงินเดือนประจําปzเปGน      
ผูพิจารณากําหนดรอยละในการปรับเงินเดือนของบุคลากรดังกล าว  โดยมีปฏิทินกระบวนการเลื่อนเงินเดือน
รอบ 1 ตุลาคม  ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ0/ แจงขอขอมูลของผูดํารงตําแหน งดังกล าวจากส วนสังกัด
หลักและส วนบริหาร อาทิ 1) แบบขอตกลงภาระงาน 2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปzตาม
แบบฟอร0มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  3) ขอมูลผลผลิต–ผลงานท่ีเกิดข้ึน  กลั่นกรองขอมูลจากส วนงาน  จัดทําวาระ
และสรุปขอมูลผลงานจากส วนสังกัดหลักและส วนบริหารเสนอท่ีประชุมคณะกรรมพิจารณา  สรุปผลรอยละ
การปรับเลื่อนเงินเดือนส งผูทําการบันทึกขอมูลเพ่ือปรับเลื่อนเงินเดือนผ านระบบ CU-HR และระบบจ ายตรง
กรมบัญชีกลางกรณีท่ีเปGนขาราชการ ซ่ึงมีผูดํารงตําแหน งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย ผูอํานวยศูนย0เครือข ายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค ผูอํานวยการศูนย0สัตว0ทดลอง ซ่ึงมีสถานภาพ
ขาราชการ จํานวน 12 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน รวม 23 คน 
 
 14. การกําหนดตําแหน*งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน*งท่ีมีเหตุพิเศษของข�าราชการฯ ตําแหน*ง
นิติกร (พ.ต.ก.)   
 ผลงาน ดําเนินการตามขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการกําหนดตําแหน งและเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหน งท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ท่ีกําหนดใหขาราชการฯ ผูปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตําแหน งนิติกร ซ่ึงได
ปฏิบัติงานในตําแหน งท่ีตองใชความรูความสามารถสูง ความชํานาญ และประสบการณ0มาปฏิบัติงานดาน
กฎหมายท่ีมีความสําคัญ ยุ งยากซับซอนและส งผลกระทบอย างกวางขวาง สมควรไดรับเงิน พ.ต.ก. ดําเนินการ
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ตรวจสอบขอมูลคุณสมบัติตามเกณฑ0เบ้ืองตนของผูเสนอขอรับการคัดเลือกฯ ตามท่ีหน วยงานเสนอมา   เสนอ
ขอแต งต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายทําหนาท่ีประเมินความรูความสามารถของบุคคล  
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากบัญชีรายชื่อสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา บัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. และผูแทนท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  โดยจะดําเนินการประเมิน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลจากผูบังคับบัญชาตามเกณฑ0ท่ีกําหนดตามลําดับข้ันตอนต อไป 
  
 15.  การไปปฏิบัติงาน ณ ต*างประเทศของผู�บริหารและบุคลากร    
 ผลงาน  ดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  โดยเปGน
กลไกในการสนับสนุนอํานวยความสะดวกใหผูบริหารและบุคลากรท่ีประสงค0จะเดินทางไปต างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ0พัฒนาศักยภาพความเขมแข็งทางดานวิชาการใหเปGนท่ียอมรับในระดับสากล
อย างต อเนื่อง  และเพ่ือเปGนการสรางเครือข ายความร วมมือกับสถาบันต างประเทศ  โดยรับเรื่องจากส วนงาน 
ตรวจสอบเอกสารขอมูลการไดรับเชิญ วัตถุประสงค0การเดินทางกิจกรรมท่ีไปปฏิบัติ ระยะเวลาท่ีขออนุมัติ/
ประเทศท่ีจะเดินทางไปว าตองใชวีซ าเขาประเทศหรือไม และเพ่ือประมาณการระยะเวลาดําเนินการใหทันก อน
เดินทาง/ทุนท่ีไดรับการสนับสนุนเปGนค าใชจ ายในการเดินทาง   เพ่ือประสานกับหน วยงานท่ีเก่ียวของ/ความ
พรอมหรือความประสงค0หนังสือเดินทาง-วีซ า เพ่ือแนะนําหรือประสานงานดานเอกสารท่ีตองการใหดําเนินการ
ใหต อไป  เสนอพิจารณาอนุมัติใหแลวเสร็จวันต อวัน พรอมท้ังจัดทําหนังสืออํานวยความสะดวกถึงกระทรวง
การต างประเทศในการออกหนังสือเดินทาง-ขอวีซ าเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการไดรับอนุมัติก อนการเดินทาง  
และสามารถนําเอกสารไปใชประกอบการเบิกจ ายได   โดยไดเสนอพิจารณาอนุมัติการไปปฏิบัติงาน
ต างประเทศ ประมาณ 5,200 เรื่อง 
 
 16. การออกเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง/วีซ*า/ใบอนุญาตทํางาน/การขออยู*ต*อ-  
ในราชอาณาจักร     
 ผลงาน  ดําเนินการโดยรับเรื่องจากส วนงาน ตรวจสอบขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของตามท่ีแจง
ความประสงค0ขอใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทาง ขอวีซ า 
สําหรับผูบริหารหรือบุคลากรท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต างประเทศ จัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงการ
ต างประเทศเสนออธิการบดีลงนาม  และกรณีอาจารย0ชาวต างประเทศและครอบครัวกรณีขอต ออายุวีซ า 
เปลี่ยนประเภทวีซ า  หรือขออยู ต อในราชอาณาจักร   เสนอเรื่องใหรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายลงนาม  
เรียนผูบัญชาการตรวจคนเขาเมือง  รวมท้ังเสนอลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมแรงงานกรณีการขอหรือต อ
ใบอนุญาตทํางาน  ประสานแจงส วนงานใหรับเรื่องคืนเพ่ือไปดําเนินการในส วนท่ีเก่ียวของใหแลวล วงหนาก อน
กําหนดเดินทางหรือกําหนดอายุวีซ าแลวแต กรณี  โดยไดดําเนินการประมาณ 998 ฉบับ   
 
 17. การลาของบุคลากรท้ังประเภทท่ีลาโดยได�รับเงินเดือน/ไม*ได�รับเงินเดือนและการลาไป
ต*างประเทศ    
 ผลงาน ดําเนินการแจงใหส วนงานบันทึกขอมูลการลากิจ/ พักผ อน/ ปLวยของบุคลากรในระบบ 
CU-HR ใหถูกตองก อนสิ้นปzงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบสําหรับใหโควตาสิทธิ์การลาประเภทต างๆ ประจําปz
งบประมาณถัดไป การเสนอขออนุมัติการลาใหเปGนไปตามเกณฑ0ระเบียบการลาแต ละประเภท โดยรับเรื่องจาก
ส วนงาน ตรวจสอบเอกสารขอมูลเสนอพิจารณาอนุมัติการลากิจ ลาพักผ อน ไปต างประเทศ ลาไปประกอบพิธี
ฮัจจ0 การไปต างประเทศในวันหยุดราชการของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจําเงินงบฯ ลูกจาง
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ชาวต างประเทศ พนักงานวิสามัญ ฯลฯ  เสนอขออนุมัติการลาท้ังกรณีท่ีไดรับเงินเดือนและไม ไดรับเงินเดือน 
อาทิ การลาคลอด ลาปLวยเกินสิทธิ์ ลาบวช  การบันทึกขอมูลลาเกินสิทธิ์ในระบบ CU-HR  เพ่ือตัดค าค าจาง
พนักงานวิสามัญ โดยกรณีของขาราชการดําเนินการใหเปGนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการลา
ของขาราชการ พ.ศ. 2555 และกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปGนตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว า
ดวยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) และระเบียบจุฬาฯ ว าดวยการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555   ซ่ึงมีจํานวนลาคลอด 1 คน ลาอุปสมบท 2 คน ลาเกินสิทธิ์
ประมาณ 5 คน ลาไม ไดรับเงินเดือน 5 คน  ตัดค าจางหยุดงานพนักงานวิสามัญ 856 คน  
 
 18. การลาศึกษาฝzกอบรมของข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/ การไปปฏิบัติงานตาม
มติคณะรัฐมนตรี หรือ องค�การระหว*างประเทศ ของข�าราชการ     
 ผลงาน ดําเนินการใหเปGนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝ�กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบฯ ว าดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 
2555  ระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการลาศึกษา ฝ�กอบรม ของอาจารย0มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
และระเบียบฯ ว าดวยการลาศึกษาและการลาฝ�กอบรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2553     
โดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามเกณฑ0ระเบียบแลวแต กรณี เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติการลาของขาราชการ  กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสรุปขอมูลจัดทํา
วาระเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ออกหนังสือส งตัวตรวจสุขภาพกายจิต
สําหรับผูรับทุนลาศึกษา  ตรวจสอบสัญญาลาศึกษาฝ�กอบรม สัญญาคํ้าประกันและเอกสารท่ีเก่ียวของ  จัดทํา
คําสั่งการลาประเภทต างๆ อาทิ อนุมัติใหลา ขยายเวลาการลา กลับจากการลาเม่ือครบกําหนดและ     
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จัดส งคําสั่งใหผูเก่ียวของ  บันทึกขอมูลการลา ทุนสนับสนุน การจ าย-หักเงิน 
ปจต. พตส. ในระบบ CU-HR ตามรอบปฏิทินการทํางานแต ละเดือน สํารวจ-สรุปรายละเอียดขอมูลสําหรับแจง
ส วนงานเพ่ือเตือนครบกําหนดการลาของผูไดรับอนุมัติล วงหนา 2 เดือน ติดต อประสานงานใหคําแนะนํา
อํานวยความสะดวกดานเอกสารขอมูลใหกับส วนงาน จัดทําบันทึกแจงเวียนหลักเกณฑ0/แนวปฏิบัติท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีนโยบายแนวปฏิบัติใหม  รวมท้ังประสานแจงสํานักงาน ก.พ. ในส วนท่ีเก่ียวของ             
ซ่ึงมีจํานวนบุคลากรไดรับอนุมัติใหลาศึกษาฝ�กอบรมในปzงบประมาณ 85 คน ท้ังนี้หากรวมกรณีดําเนินการ
ขยายเวลาการลาและรายงานตัวกลับจากการลาแลวมีจํานวนประมาณ 98 คน 
 
 19. การรับผู�มีพันธะผูกพันเรื่องทุน ตรวจสอบการชดใช�ทุนตามสัญญาการรับทุน-สัญญาลา
ศึกษาฝzกอบรม    
       ผลงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายไม รับผูมีภาระผูกพันเรื่องทุน (ขอโอนพันธะผูกพัน
ตามสัญญาการรับทุนและตามสัญญาลาศึกษาฝ�กอบรม มาเพ่ือปฏิบัติงานชดใชทุนต อ) โดยไดแจงมติ         
และแนวทางดําเนินการใหส วนงานทราบและถือปฏิบัติ  ซ่ึงมีสาระโดยสรุปตามท่ีคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในการประชุมครั้งท่ี 22/2557 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2557  มีมติเห็นชอบใหปรับแนวทางการ
ดําเนินการ และแนวปฏิบัติการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระผูกพันเรื่องทุนใหม   

ดังนี้  เดิม ในกรณีท่ีส วนงานมีความจําเปGนอย างยิ่งท่ีจะตองรับบุคคลผูมีภาระผูกพันเรื่องทุนให
ส วนงานดําเนินการทําเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยแจงความประสงค0จะขอรับผูมีภาระผูกพันการชดใชทุนเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเห็นชอบในหลักการก อนท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการสอบถามความเห็น
จากหน วยงานตนสังกัดเดิมและหน วยงานเจาของทุน   สําหรับแนวทางการดําเนินการและแนวปฏิบัติใหม  
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มหาวิทยาลัยจะไม มีกระบวนการสอบถามความเห็นชอบเพ่ือขอรับผูมีภาระผูกพันเรื่องทุนใดๆ จากหน วยงาน
ตนสังกัดและหน วยงานเจาของทุน โดยใหเปGนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูมีภาระผูกพันเรื่องทุนผูประสงค0จะ
เปลี่ยนสังกัดปฏิบัติงานชดใชทุน ไปดําเนินการเองในการแจงความจํานงต อหน วยงานตนสังกัดและหน วยงาน
เจาของทุนเพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการเปGนหนังสือสอบถามความเห็นจากจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยใน
ฐานะหน วยงานท่ีจะพิจารณารับเปGนตนสังกัดแห งใหม  (กรณีประสงค0จะขอนับระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีจุฬาฯ 
เพ่ือเปGนการชดใชทุน)  เนื่องจากการชดใชทุนเปGนภาระผูกพันส วนบุคคล  ซ่ึงหากมีการปฏิบัติผิดสัญญาถือเปGน
ความผิดส วนตัว  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม มีส วนเก่ียวของหรือรับทราบภาระผูกพันใดๆ  เม่ือมีบุคคลมาสมัคร
งานและผ านกระบวนการสรรหาบรรจุจางตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ส วนงานจึงจําเปGนตองตรวจสอบให
รอบคอบและรัดกุมก อน เนื่องจากตามแนวทางปฏิบัติใหม มหาวิทยาลัยจะไม มีกระบวนการสอบถามความ
เห็นชอบเพ่ือขอรับผูมีภาระผูกพันเรื่อง    ทุนใดๆ จากตนสังกัดและเจาของทุน ท้ังนี้เพ่ือใหเปGนการสอดคลอง
กับนโยบายดังกล าวขางตน ซ่ึงหากในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยใหม ท่ีจะรับนั้นมีภาระผูกพันเรื่องทุนกับท่ี
อ่ืน ถือว าจุฬาฯ ไม มีส วนเก่ียวของหรือรับรูภาระดังกล าวเวนแต ในกรณีเจาของทุนจะแจงใหมหาวิทยาลัยรับ
โอนภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลนั้นมา   

นอกจากนี้ไดดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบขอมูลพันธะผูกพันการปฏิบัติงานชดใชตามสัญญา 
กรณีเม่ือมีบุคลากรลาขอออกจากการปฏิบัติงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูลการลาศึกษาฝ�กอบรม รวมท้ัง
ประสานจัดส งเรื่องใหศูนย0กฎหมายฯ พิจารณาคํานวณระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติงานชดใชและดําเนินการในส วน
ท่ีเก่ียวของ  

  
 20. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการของข�าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (sabbatical leave) 
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูของบุคลากรสายวิชาการ กรณี
ของขาราชการใหเปGนไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว าดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523 แกไขเพ่ิมเติมถึงป[จจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2554 กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการใหเปGนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2552 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 10 กุมภาพันธ0 2557  ไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเก่ียวกับการดําเนินการพิจารณาการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหม   และเห็นชอบผังกระบวนการดําเนินการท่ีฝLายบริหารงานบุคคลนําเสนอ  โดย
ใหส วนงานแต งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการประจํา
ส วนงาน (ก.พ.ส.) ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง ประเมินคุณภาพ และติดตามการดําเนินงานโครงการฯ เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารส วนงานก อนส งมหาวิทยาลัย และฝLายบริหารงานบุคคลเปGนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ โดยตรวจสอบขอมูลและเอกสารต างๆ ท่ีเก่ียวของ จัดทําตารางตรวจสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตามเกณฑ0ระเบียบฯ  จัดวาระเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ  จัดทําคําสั่งแจง
ผลมติท่ีประชุมและแนวปฏิบัติตามมติท่ีเก่ียวของใหส วนงาน  บันทึกขอมูลในระบบ CU-HR   ประสานติดตาม
รายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ0หลังครบกําหนดไปปฏิบัติงาน 1 เดือน  เสนอท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ  จัดส งรายงานฉบับสมบูรณ0คืนส วนงานหรือส งมอบใหสํานักงาน    วิทยทรัพยากรนําไปใช
ประโยชน0ต อไป โดยมีจํานวนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติ 10 คน  และ
ติดตามรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน 5 คน  เสนอรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ0 21 คน 
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       21. การทดสอบวัดทัศนคติสําหรับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  
       ผลงาน   ดําเนินการทดสอบวัดทัศนคติสําหรับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
มีแนวทางการวัดทัศนคติ เพ่ือใชเปGนขอมูลประกอบในการสัมภาษณ0การรับอาจารย0ใหม  ท้ังนี้ข้ึนอยู กับดุลพินิจ
ของส วนงาน โดยส วนงานจะประสานแจงฝLายบริหารงานบุคคลใหดําเนินการจัดส งขอสอบตามจํานวนผูเขา
ทดสอบ ระบุวันเวลาท่ีจะทดสอบ และวันเวลาท่ีส วนงานจะขอรับขอสอบสําหรับนําไปดําเนินการจัดทดสอบท่ี
ส วนงานแลวจัดส งใหฝLายบริหารงานบุคคลตรวจขอสอบ จากนั้นจะแจงผลคะแนนของผูเขาสอบใหกับส วนงาน
นําไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกต อไป   ในปz 2558 มีจํานวนผูทดสอบวัดทัศนคติฯ จํานวน 68 คน 

 

 22. กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.)     
 ผลงาน    ดําเนินการเก่ียวกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ของขาราชการท่ีเปGน
สมาชิกกองทุนประมาณ  1,100 กว าคน  และผูเปลี่ยนสถานภาพเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีคงสภาพการเปGน
สมาชิก กบข. อีกจํานวน  105 คน   โดยรวบรวมขอมูล ตรวจสอบ จัดพิมพ0ขอมูลใบรายงานนําส งเงินสมาชิก
ในระบบ MCS-WEB กบข.  นําส งก อนวันท่ี 10 ของทุกเดือนเพ่ือจัดส งใหกลุ ม PA ดําเนินการผ านระบบ
กรมบัญชีกลางในส วนท่ีเก่ียวของ ดําเนินการขอแกไขขอมูลส วนบุคคลของสมาชิกท่ีแจงเปลี่ยนชื่อ-สกุล สภาพ
สมรส   จัดเตรียมแบบฟอร0มตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการกรอกขอมูลและส งเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวของ ดําเนินการการขอรับเงินคืนกรณีสมาชิกลาออก เกษียณอายุ ถึงแก กรรม และการนําส งใบแจง
ยอดเงินใหกับสมาชิกทุกปzเพ่ือประกอบการยื่นภาษี   
  นอกจากนี้ไดดําเนินการตามโครงการ UNDO กล าวคือตามท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  พ.ศ. 2557  ซ่ึง
มีผลใชบังคับต้ังแต วันท่ี 13 ธันวาคม 2557 นั้น  เปGนการใหสมาชิก กบข. แจงความประสงค0กลับไปใชสิทธิใน
บําเหน็จบํานาญตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494   โดยกําหนดใหแสดงความประสงค0ใหแลว
เสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (ยื่นแลวถอนมิได)  ผูท่ีสามารถเขาร วมโครงการนี้ได คือ ขาราชการท่ีเขารับ
ราชการก อนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และเปGนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการโดยสมัครใจ ตามมาตรา 
4 (1)  ซ่ึงไดมีการดําเนินการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ0  แจงกระบวนการดําเนินตาม พ.ร.บ. ดังกล าว  เพ่ือให
ผูมีสิทธิ UNDO และผูเก่ียวของไดรับทราบรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการ UNDO  และไดจัดบรรยาย
พิเศษ    โดยเชิญรองเลขาธิการกลุ มงานสมาชิกสัมพันธ0 กบข. สําหรับชี้แจงขอมูลในท่ีประชุมคณบดี  และเชิญ
วิทยากรจาก กรมบัญชีกลางมาบรรยายใหขอมูลในภาพรวมทุกมิติของ พ.ร.บ.ดังกล าวใหกับขาราชการและ
ขาราชการบํานาญ  จํานวน 2 รอบ    โดยมีจํานวนสมาชิกท่ียื่นความประสงค0 UNDO ท้ังหมด 1,127 คน 
(ขาราชการ จํานวน 127 คน ขาราชการบํานาญท่ีไดรับเงินเพ่ิม จํานวน 281 คน  ขาราชการบํานาญท่ีตองคืนเงิน
รัฐ จํานวน 719 คน) สําหรับสมาชิกท่ีตองคืนเงิน กฎหมายกําหนดใหสามารถเลือกได 2 วิธี คือคืนเงินท้ังจํานวน
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 กับวิธีผ อนชําระเปGนงวดๆ โดยจะตองคืนเงินใหเรียบรอยภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2558          
 
 23. กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ�างประจําของส*วนราชการ (กสจ.)      
 ผลงาน ดําเนินการรับสมัครสมาชิก กสจ. ของลูกจางประจําเงินงบประมาณแผ นดิน ตรวจสอบ
สรุปขอมูลสําหรับบันทึกในระบบ CU-HR ใหมีผล ณ วันท่ี 1 ของเดือนท่ีสมัคร  นําส งเงินสะสมในอัตรารอยละ 
3 ของเงินเดือนสมาชิกเขากองทุนผ านระบบกรมบัญชีกลาง   ประสานงานแจงการขอแกไขขอมูลส วนบุคคลท่ี
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มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ตรวจสอบเอกสารขอมูลจัดส งใหบริษัทผูดูแลกองทุน นําส งใบแจงยอดรายงาน
ทางการเงินใหกับสมาชิกทุก 6 เดือน โดยมีสมาชิก กสจ.ประมาณ 427 กว าคน  ดําเนินการแจงขอรับเงินจาก
กองทุน กสจ. เม่ือมีการพนสภาพการเปGนลูกจางแลวแต กรณี เช น ลาออกจากงาน เกษียณอายุ ถึงแก กรรม 
การไดรับโทษทางวินัยท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนจากงาน   
 
 24. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�/ เหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา 
(ร.จ.พ.) ประจําป�สําหรับบุคลากรและผู�มีสิทธิ์    
 ผลงาน ดําเนินการแจงส วนงานตามกระบวนการและปฏิทินการทํางานประจําปzเพ่ือใหสํารวจ
และพิจารณาเสนอรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ0เง่ือนไขท่ีจะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ0          
ประจําปz ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์ไดรับพระราชทานตามเง่ือนไขระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ0อันเปGนท่ี
เชิดชูยิ่งชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ0อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ตามบัญชีคุณสมบัติของแต ละประเภท
บุคลากร  ท้ังขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมา
จากขาราชการ  และลูกจางประจําเงินงบประมาณแผ นดิน ประมวลผลรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ0
และเง่ือนไขระเบียบฯ จําแนกชั้นตราตามประเภทบุคลากร  เพศชาย-หญิง  ออกรายงานแบบตามฟอร0มต างๆ 
ท่ีตองใชประกอบการเสนอขอพระราชทาน   โดยปรับปรุงฐานขอมูลในระบบใหตรงตามเกณฑ0และเง่ือนไขท่ี
จําเปGนตองใชในการพิจารณาในแต ละปzในการปฏิบัติงานผ านระบบ CU-HR จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
จัดเตรียมเอกสารรับรองรายงานการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานจัดส งให สกอ. 
เพ่ือดําเนินการต อไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ในปz 2557 เสนอขอพระราชทานจํานวน  624 ราย  
รวมท้ังประสานงานผูเขาเฝ\ารับพระราชทานชั้นสายสะพาย  ออกจดหมายแสดงความยินดี บันทึกขอมูลการ
รับ-จ ายเครื่องราชฯ ใบประกาศฯ รายการส งคืนใหสํานักอาลักษณ0และเครื่องราชอิสริยาภรณ0 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  
 การเสนอขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ0อันเปGนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ0   
ดําเนินการแจงส วนงานตามกระบวนการและปฏิทินการทํางานประจําปzเพ่ือใหสํารวจและพิจารณาเสนอ
รายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ0เง่ือนไขท่ีจะไดรับพระราชทาน  ซ่ึงเปGนกรณีผูบริจาคทรัพย0สินเพ่ือ
สาธารณประโยชน0ใหกับส วนงาน หรือกรณีผูท่ีมีผลงานแสดงใหเห็นเปGนพิเศษว าเปGนประโยชน0อย างยิ่งต อ
ประเทศ ศาสนา และประชาชน  โดยในปz 2558 ไม มีผูเสนอขอพระราชทาน 
 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2485 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2507สําหรับ
ขาราชการในสังกัดท่ีปฏิบัติงานและมีอายุงานครบ 25 ปzบริบูรณ0ข้ึนไปนับต้ังแต วันเริ่มเขารับราชการจนถึงวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของปzท่ีขอพระราชทาน  โดยสํารวจขอมูลขาราชการผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน
ตามเกณฑ0จากระบบ CU-HR ตรวจสอบกับแฟ\มประวัติ แบบ กม. 1 คํานวณระยะเวลาอายุงาน  แจงใหส วน
งานพิจารณาผ านมติคณะกรรมการบริหารส วนงานยืนยันรายชื่อและจํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับ พรอมส งแบบสรุป
ประวัติของผูท่ีเสนอรายชื่อขอพระราชทานเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณาอนุมัติ   สรุปผลการ
พิจารณา จัดทําแบบบัญชีสรุปรายชื่อผูไดรับการเสนอขอพระราชทานส ง สกอ. ตามกระบวนการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ0 
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 25. การขอเข็มทองคําเกียรติคุณสําหรับบุคลากร    
 ผลงาน ดําเนินการขอเข็มทองคําเกียรติคุณสําหรับบุคลากรในสังกัดและหน วยงานวิสาหกิจ 
โดยสํารวจบุคลากรผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนตามเกณฑ0ขอ 4 แห งระเบียบจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยเข็ม
ทองคําเกียรติคุณ พ.ศ. 2519  แจงใหส วนงานพิจารณาผ านมติคณะกรรมการบริหารส วนงานยืนยันรายชื่อ
และจํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับเข็มทองคําฯ  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณาอนุมัติ   โดยไดพัฒนา
ฐานขอมูลเพ่ือใหมีความสะดวกต อการสืบคน ออกรายงานสําหรับตรวจสอบ สามารถดําเนินการผ านระบบ 
CU-HR ในส วนของบุคลากรในสังกัด และตรวจสอบเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอมูลการลาท่ีไม ไดรับเงินเดือน หรือคนท่ี
มีระยะเวลาทวีคูณ ซ่ึงจะตองคํานวณและบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมก อนประมวลผลผ านระบบ   กรณีหน วยงาน
วิสาหกิจซ่ึงไม มีขอมูลอยู ระบบ CU-HR จัดทําหนังสือแจงใหหน วยงานพิจารณาและแจงยืนยันขอมูลมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สั่งทําเข็มทองคําตามระบบการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ จําแนก
จํานวนเข็มทองคําสําหรับชาย/หญิง  ประสานงานและจัดส งรายชื่อผูไดรับเข็มทองคําใหศูนย0บริหารจัดการ
กลางของมหาวิทยาลัยล วงหนาเพ่ือเตรียมการจัดงานพิธีมอบ  เบิกและส งมอบเข็มทองคําฯ สําหรับใชในวันพิธี
มอบตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการเตรียมขอมูลสําหรับหารือแนวทางปรับปรุงระเบียบฯ     
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดท่ีเก่ียวของตามลําดับต อไป ในปz 2558 มีผูไดรับเข็มทองคําฯ จํานวน 198คน 
 26. การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยสําหรับบุคลากรและผู�ทรงคุณวุฒิ
สาขาต*างๆ ท้ังภายในและภายนอก     
      ผลงาน  ตามระเบียบว าดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 
ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2532 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2547 เปGนเหรียญซ่ึงพระมหากษัตริย0
พระราชทานแก  ทหาร ตํารวจ ขาราชการและประชาชน ซ่ึงเปGนผูทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา   อันไดแสดงให
ประจักษ0เปGนพิเศษแลวเพ่ือเปGนการเชิดชูเกียรติแก ผูไดรับพระราชทาน ในการขอพระราชทานตองคํานึงถึง
กรณีความดีความชอบท่ีไดใชศิลปวิทยาเปGนคุณประโยชน0แก ชาติบานเมืองโดยรอบคอบว ามีลักษณะถึงขนาด
ควรจะไดรับบําเหน็จเหรียญดุษฎีมาลาฯ เพ่ือใหผูไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจและเพ่ือ   ใหเหรียญฯ นี้
ทรงไวซ่ึงเกียรติอันสูง    ซ่ึงไดดําเนินการตามปฏิทินการทํางานโดยแจงส วนงานใหพิจารณาเสนอชื่อผูมี
คุณสมบัติตามเกณฑ0ระเบียบฯ ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5  ผ านมติคณะกรรมการบริหารส วนงาน ประสาน 
รวบรวม ตรวจสอบเอกสารประวัติ ผลงาน จัดทําแบบสรุปขอมูลเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ      
ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  สํารวจรายชื่อผูไดรับพระราชทานประจําปzท่ีผ านมาจาก
ประกาศราชกิจจานุเบกษา สําหรับจัดทําขอมูลรายชื่อผูไดรับพระราชทานแต ละปzเรียงตามตัวอักษร เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาเทียบเคียงคุณสมบัติและผลงานของคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณา จัดทํารายงาน 
และวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อขอพระราชทานไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี   
 

 27. การปรับปรุงข�อมูลผู�มีสิทธิ์จ*ายตรงค*ารักษาพยาบาลและสิทธิ์สวัสดิการค*าเล*าเรียนบุตร
ในฐานข�อมูลระบบ CU-HR และระบบฐานข�อมูลกรมบัญชีกลาง    
 ผลงาน ใหบริการเก่ียวกับการตรวจสอบสิทธิ์/อํานวยความสะดวกแก บุคลากรท่ีมาใชสิทธิ์เบิก
ค ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอ่ืนๆ บันทึกขอมูลปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมขอมูลประวัติส วนตัวบุคลากร        
และบุคคลในครอบครัวท่ีใชสิทธิ์สวัสดิการ  จัดเตรียมขอมูลคําสั่งเปลี่ยนสถานภาพสําหรับผูต อสมาชิก กบข. 
ประกอบการเบิกจ ายสวัสดิการโดยใหบริการ ณ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตรวจสอบและ
ปรับปรุงขอมูลบุคลากรและบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิ์ในฐานขอมูลระบบ CU-HR ในส วนท่ียังไม ครบถวน      
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ใหมีความถูกตองตรงตามระบบฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง  ปรับปรุงขอมูลของขาราชการแลวเสร็จประมาณ 
1,100 คน รวมถึงขาราชการบํานาญท่ีมาติดต อขอเพ่ิมเติมขอมูลอีกประมาณ 200 คน  ซ่ึงในส วนของ
ขาราชการบํานาญจํานวนประมาณ 4,020 คน และลูกจางประจําเงินงบประมาณแผ นดินประมาณ 530 คน  คาดว า
จะดําเนินการแลวเสร็จในปzงบประมาณ 2559 
 
 28. การปรับปรุงข�อมูลประวัติของข�าราชการใน กม. 1 และในระบบ CU-HR   
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบแกไขปรับปรุงบันทึกขอมูลประวัติของขาราชการ (Clean Data)
ต้ังแต แรกบรรจุในแบบ กม.1   บัตรประวัติเลื่อนเงินเดือน   และขอมูลประวัติในระบบ CU-HR  Infotype 
9000 เพ่ือใหขอมูลเปGนป[จจุบัน สะดวกต อการตรวจสอบ สําหรับกรณีเสนอต อกรมบัญชีกลาง และเพ่ือ
เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงปรับปรุงขอมูล กม. 1 
แลวเสร็จประมาณ 1,350 คน และปรับปรุงขอมูลในระบบ CU-HR แลวประมาณ 700 คน อยู ระหว าง
ดําเนินการอีกประมาณ 400 คน 
 
 29. การเปล่ียนสถานภาพเปDนพนักงานมหาวิทยาลัยของข�าราชการและลูกจ�างประจํา  
 ผลงาน ดําเนินการตามขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว าดวยการพิจารณาการแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพของขาราชการและลูกจางมาเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต วันท่ี 7 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2525 
เปGนตนไป พ.ศ. 2555  โดยตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติต างๆ  ตามเง่ือนไขขอบังคับ มติหลักเกณฑ0แนวปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวของ  สรุปขอมูลผูแสดงเจตนาแต ละรอบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาการเปลี่ยน
สถานภาพฯ  บันทึก ประมวลผลขอมูลผูท่ีไดรับอนุมัติออกคําสั่งใหลาออกจากราชการคําสั่งบรรจุจางเปGน
พนักงานฯ ผ านระบบ CU-HR  คํานวณระยะเวลาสัญญาจางตามเกณฑ0แยกตามประเภทบุคลากร  แจงผลมติ
ท่ีประชุมและจัดส งคําสั่งใหผูเก่ียวของ  เตรียมความพรอมสําหรับการขอรับสิทธิประโยชน0ต างๆ โดยตรวจสอบ
จัดเตรียมเอกสารต างๆ ท่ีตองเสนอกรมบัญชีกลางบันทึกขอมูลใหทันก อนป�ดรอบบัญชีของระบบ e-pension 
เพ่ือใหผูเปลี่ยนสถานภาพไดรับเงินบําเหน็จบํานาญรวดเร็ว   ขอมูลขาราชการและลูกจางประจําท่ีเคยมีอยู เดิม 
5,118 คน  แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปGนพนักงานมหาวิทยาลัยไปแลวต้ังแต รอบ 1 มิถุนายน 2551 - 
รอบ 1 ตุลาคม 2558 จํานวน 2,636 คน คิดเปGนรอยละ 51.50 
 
 30. การต*อเวลาราชการของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
 ผลงาน ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขการต อเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซ่ึงเปGนประกาศฉบับใหม มีผลใชบังคับต้ังแต 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2557  และเกณฑ0ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด   โดยตรวจสอบคุณสมบัติผูท่ีส วนงานเสนอชื่อ
เพ่ือพิจารณาใหต อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ0และเง่ือนไข  ประกอบดวย  แบบประวัติส วนตัว ภาระงานและ
ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ปz  ผลการประเมินการปฏิบัติงานยอนหลัง 5 ปz  เหตุผลและความจําเปGนในการ
พิจารณาขอต อเวลาฯ  ภาระงานท่ีมอบหมาย 5 ปzท่ีต อเวลา  ใบรับรองแพทย0ท่ีไดผ านการตรวจสุขภาพจิต 
แผนอัตรากําลังคนระยะ 5 ปzท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวแลว  แผนการถ ายทอดความรูประสบการณ0ใหกับ
คณาจารย0ท่ีจะปฏิบัติงานแทน  สรุปขอมูลเสนอวาระต อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต อเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สรุปผล เสนอหลักเกณฑ0วิธีการ ข้ันตอนการพิจารณาการต อเวลาฯ 
ในปzถัดไป  โดยปรับปฏิทินการทํางานใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ.ฉบับใหม  จัดทําวาระเสนอต อสภา
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มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  เพ่ือแจงส วนงานล วงหนาตามปฏิทินการทํางานในปzถัดไป  ซ่ึงมีขาราชการ
ไดรับการเสนอชื่อใหต อเวลาราชการจํานวน 8 คน  
 
 31. การเกษียณอายุราชการ ลาออก ถึงแก*กรรม และการพ�นสภาพจากงานด�วยเหตุต*างๆ  
 ผลงาน ฝLายบริหารงานบุคคลดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรเกษียณอายุราชการ การลาออก   
ถึงแก กรรม และการพนสภาพจากงานดวยเหตุต างๆ โดยตรวจสอบขอมูลสําหรับจัดทําประกาศเกษียณ 
ลาออก ประกาศใหพนสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร-ประสานใหกรอกขอมูลพรอมแนบ
เอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บันทึกขอมูลผ านระบบ e-pension กรมบัญชีกลาง 
และระบบ MCS-WEB กบข.  ติดตามความคืบหนาการประมวลผลในระบบตามปฏิทินการป�ดรอบบัญชี ออก
รายงานตามบัญชีรายชื่อจัดส งใหกรมบัญชีกลาง  เพ่ือใหบุคลากรหรือทายาท(กรณีถึงแก กรรม) ไดรับเงิน
บําเหน็จบํานาญตามสิทธิ์  กรณีถึงแก กรรมประสานระงับการจ ายเงินเดือนในระบบ CU-HR พรอมแจง
กรมบัญชีกลาง  จัดทําหนังสือ (ปค.14) ติดต อใหทายาทมารับไปดําเนินการเพ่ือสอบปากคําการเปGนทายาท    
ท่ีสํานักงานเขตทองท่ี 28 คน  โดยไดดําเนินการกรณีเกษียณของขาราชการ 17 คน   ลูกจางประจําเงินงบฯ 
21 คน  ลูกจางประจําเงินนอกฯ 8 คน  กรณีพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 156 คน  กรณีขาราชการ 
ลูกจางเงินงบฯ ลูกจางเงินนอกฯ ลาออก 10 คน กรณีขาราชการ ลูกจางเงินงบฯ ลูกจางเงินนอกฯ ถึงแก กรรม 
5 ราย 
 
 32. บําเหน็จบํานาญข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ ลูกจ�างประจําเงินงบประมาณแผ*นดิน
ลูกจ�างเงินนอกงบประมาณแผ*นดิน  และบําเหน็จตกทอด   
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูลตามประกาศเกษียณอายุราชการ คําสั่งใหลาออกจาก
ราชการ  ประกาศพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย  จัดเตรียมเอกสารล วงหนาประกอบการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญ บันทึกรายละเอียดตามแบบ 5300 ในระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลางใหเสร็จสิ้นทุกข้ันตอน
ภายใน 1-3 เดือนแลวแต กรณี พรอมท้ังจัดส งเอกสารประกอบ เช น แบบประวัติ  แบบกม. 1 บัตรตรวจจ าย
เงินเดือน คําสั่งพนสภาพ ฯลฯ ใหทันตามรอบการป�ดบัญชีเพ่ือใหบุคลากรไดรับเงินบําเหน็จบํานาญรวดเร็ว 
นอกจากนั้นดําเนินการการเบิกเงินค าทําศพและเงินบําเหน็จตกทอดกรณีของลูกจางประจําเงินนอกงบฯ       
สรุปขอมูลมีผูขอรับบําเหน็จบํานาญกรณีเกษียณอายุ และพนสภาพ 217 คน บําเหน็จดํารงชีพกรณีอายุครบ 
65 ปzบริบูรณ0 137 คน ขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบําเหน็จตกทอดเพ่ือใชเปGนหลักทรัพย0คํ้าประกันการกูเงิน 121 
คน  ทายาทผูเสียชีวิตไดรับบําเหน็จตกทอด 64 คน  
 นอกจากนั้นไดดําเนินการอํานวยความสะดวกใหขาราชการและลูกจางฯ  กรณีประสงค0ขอขอมูล
ประมาณการเงินบําเหน็จบํานาญจะไดรับเม่ือเกษียณอายุลาออก  สําหรับใชประกอบการยื่นกูและทํานิติกรรม
โดยไดปรับปรุงเง่ือนไขขอมูลในระบบ CU-HR ใหสามารถตรวจสอบและประมวลผลประมาณการเงินบําเหน็จ
บํานาญใหรวดเร็วข้ึน ตรวจสอบขอมูลการลาท่ีไม ไดรับเงินเดือน หรือคนท่ีมีระยะเวลาทวีคูณ ซ่ึงจะตอง
คํานวณนอกระบบแลวบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมก อนประมวลผล  โดยมีบุคลากรยื่นความประสงค0ขอขอมูล
ประมาณ 159 คน 
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 33. การทําหน�าท่ีเลขานุการกิจของคณะกรรมการชุดต*างๆ ท่ีเก่ียวข�อง   
 ผลงาน ประสานงานเรื่องท่ีเก่ียวของ รับเรื่อง คัดกรองและตรวจสอบ จัดทําวาระเสนอท่ี
ประชุม แฟ\มวาระการประชุม  ส งหนังสือเชิญและวาระการประชุมผ านระบบ electronic mail สรุปรายงาน
และดําเนินการต อในส วนท่ีเก่ียวของซ่ึงมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต างๆ ดังนี้ 

• คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสัง กัดจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัยประชุม 10 ครั้ง ประมาณ 60 วาระ 

• คณะกรรมการพิจารณาการต อเวลาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประชุม 2 
ครั้ง ประมาณ 6 วาระ  

• คณะกรรมการพิจารณาการเกษียณอายุราชการก อนกําหนด (ไม มีโครงการใน
ปzงบประมาณนี้) 

• คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต งต้ังบุคคลใหดํารงตําแหน งสูงข้ึนประชุม 2 ครั้ง ประมาณ 5 วาระ  
• คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          

ในสังกัด จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ประชุมจํานวน 4 ครั้ง ประมาณ  25 วาระ  
• คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ประชุมจํานวน 1 ครั้ง ประมาณ  2 วาระ  
• คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ0 ประชุม 1 ครั้งประมาณ       

5 วาระ  
• คณะกรรมการอํานวยการเปลี่ยนสถานภาพเปGนพนักงานมหาวิทยาลัย (ประชุมจํานวน 

7 ครั้ง ประมาณ 20 กว าวาระ  
• คณะกรรมการพิจารณาการแสดงเจตนาเปลี ่ยนสถานภาพของขาราชการและ

ลูกจางมาเปGนพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต วันท่ี 7 กุมภาพันธ0 พ.ศ.2555 เปGนตนไป
ของสํานักงานมหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาประชุม 1 
ครั้ง 4 วาระ  

• คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
มหาวิทยาลัย (วาระกรณีผูแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย)  

• คณะกรรมการพิจารณาเข็มทองคําเกียรติคุณประชุม 1 ครั้ง 4 วาระ  
 
 34. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง    
 ผลงาน ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน0ของขาราชการบํานาญ  และดานการบริการขอมูล
เอกสาร ประสานงาน และสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของหน วยงาน 

• บันทึกขอมูลปรับปรุงแกไขรายการท่ีมีการแจงเปลี่ยนแปลง อาทิ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู  บัญชี
ธนาคารสําหรับโอนเงินบํานาญจํานวนประมาณ  120  คน  

• ลงทะเบียนเพ่ือรับข าวสารสวัสดิการและสิทธิประโยชน0สําหรับขาราชการบํานาญผ าน
ทางระบบ electronic mail message และทางหมายเลขโทรศัพท0 จํานวนประมาณ 
60 คน  
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• Upload ขอมูลรายการลดหย อนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบ้ียหวัดบํานาญจํานวน 4000 คน  
• คัดแยกและจัดส งสลิปเงินเดือนบุคลากรประมาณ 8,000 คน ขาราชบํานาญประมาณ 

4000 คน  รวมถึงเอกสารสําหรับแจงประชาสัมพันธ0อ่ืนๆ  
• การจัดส งเอกสารหน วยงานภายใน-นอกหน วยงาน อาทิ ไปรษณีย0จุฬาฯ กพ. สกอ. 

สํานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ฯลฯ  
• การลงทะเบียน การจัดเตรียม เอกสารและแฟ\ม อาหารว าง-อาหาร-เครื่องด่ืมสําหรับ

การประชุม 
• ลงทะเบียนรับเรื่อง-ส งเรื่อง แจงเวียน ออกเลขท่ีหนังสือผ านระบบ EDMS /LessPaper 
• ประสาน update ขอมูลของท่ีเก่ียวของของกลุ มภารกิจฯ website สํานักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย0 และใน drive O  
• ตรวจสอบขอมูลประวัติส วนบุคคลตามท่ีหน วยงานภาครัฐภายนอกเสนอขอ  
• ตรวจสอบขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษ0ทรัพย0และพิพากษาลมละลายในระบบ      

e-pension 
• รายงานและใหขอมูลเก่ียวกับตัวชี้วัดของหน วยงาน 

 
� กลุ*มภารกิจฐานข�อมูลบุคคลและสารสนเทศ 
 งานยุทธศาสตร�และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 1. โครงการใบแจงค าตอบแทนอิเล็กทรอนิกส0 (e-Payslip) เริ่มดําเนินโครงการเดือนมิถุนายน 
2557 – 30 กันยายน 2557 โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.8 การดําเนินงานโครงการใบแจงค าตอบแทนอิเล็กทรอนิกส0 

แผนการดาํเนินงาน 2557 2558 
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 ใหส วนงานตนแบบ 
   - ก.ค. : สบม. และ ศูนย0การจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลยั 
   - ส.ค. : สนม. และ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
   - ก.ย. : สนม., สํานักงานวิทยทรัพยากร, คณะครุศาสตร0,  
             คณะสัตวแพทยศาสตร0 และ สถาบันภาษา 

         

3. ประชาสัมพันธ0-แผ นพับส งพรอม สลิปเงินเดือนแบบกระดาษ          
4. จัดส ง e-Payslipและสลิปเงินเดือนแบบกระดาษใหบุคลากร          
5. จัดส งแผ นพับวิธีการเขาระบบ e-mail  และวิธีการเป�ดไฟล0          
6. จัดส ง e-Payslip เท าน้ัน          
7. ประเมินและติดตามผลการใชงาน e-Payslip          
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งานพัฒนากระบวนการ  
 1. ประมาณการงบค าใชจ ายบุคลากรเฉพาะเงินรายไดปzงบประมาณ 2559 ของสํานักงาน
มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 2. ประสานงานกับศูนย0การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงระบบ CU – ERP  
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

2.1 การปรับปรุงขอมูลการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปzใหถูกตอง 
2.2 การเพ่ิม/แกไขเหตุผลของกรณีผูไม มีสิทธิ์ปรับข้ึนเงินเดือนในระบบ เพ่ือใหแสดงค าใน

หนังสือแจงผลใหถูกตอง 
2.3 การประสานงานขอมูลสําหรับต้ังฐานระบบของคณะครุศาสตร0 
2.4 การประสานงาน หารือ ทําความเขาใจ จัดเตรียมขอมูลใหกับคณะวิทยาศาสตร0 
2.5 การปรับระบบ RC ใหรองรับระบบ e-Exam  
2.6 การปรับอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปz 2558 
2.7 การปรับแกระบบท่ีมีผลกระทบมาจากขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 

• การปรับกลุ มนักวิจัยเปGนสายวิชาการ และการปรับกลุ มนักวิจัยท่ีไม เขาเกณฑ0เปGน 
สายปฏิบัติการและวิชาชีพ 

• การปรับระบบท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• การปรับระบบท่ีเก่ียวของกับการปรับเงินเดือน 

• เปลี่ยน Wage Type : บําเหน็จชดเชย เปGน ค าชดเชย 

• รายงานต างๆ ท่ีเก่ียวของ 
2.8 ประสานงานใหปรับปรุงระบบเม่ือมีประกาศวันหยุดเพ่ิมเติม 
2.9 ตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลใหรองรับการปรับวุฒิการศึกษาของขาราชการ 
2.10 การปรับปรุงระบบใหรองรับการจัดเก็บขอมูลอาจารย0พิเศษ 
2.11 การปรับปรุงระบบใหรองรับอาจารย0สอนภาษาชาวต างประเทศ 
2.12 ปรับปรุงกระบอกเงินเดือนของขาราชการ ลูกจางประจําฯ 
2.13 ปรับปรุงแบบประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับรอบประเมินและแบบ

ประเมินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
2.14 ปรับปรุงระบบการปรับข้ึนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย การสรางสิทธิ์ เง่ือนไข   

ผูมีสิทธิ์ เง่ือนไขการปรับข้ึนเงินเดือน เง่ือนไขการคิดวงเงินงบประมาณ รองรับวงเงิน
งบประมาณท่ีแต ละส วนงานไดรับไม เท ากัน รายงานต างๆท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.15 ปรับปรุงระบบใหรองรับการปรับข้ึนเงินเดือนของบุคลากรท่ีเกษียณอายุเพ่ือนํามา
คํานวณค าชดเชย และเงินค าชดเชยสําหรับวันลาพักผ อน 
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2.16 ปรับเพ่ิม Wage Type ต างๆใหรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. การจัดทําแผ นพับการรับเงินค าชดเชยและเงินเดือนสําหรับวันลาพักผ อนประจําปzพึงมีสิทธิ์ 

กรณีสัญญาปฏิบัติงานสิ้นสุด เกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

งานประจํา (ผลงานประจําป�งบประมาณ 2558) 
 ผลงาน 1. ดานระบบฐานขอมูลส วนบุคคล (PA) (ระบบ CU - ERP ระบบกรมบัญชีกลาง) 
  - การบันทึกขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดเขาสู ระบบฐานขอมูล เช น การจาง
บุคลากร การต อสัญญา การไดรับตําแหน งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน การเลื่อนระดับ การดํารงตําแหน งทางบริหาร 
การพนสภาพและแกไขขอมูลต าง ๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรตามท่ีไดรับการรองขอ (ตารางท่ี 
3.2 – 3.7) 
 

ตารางท่ี 3.9 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุและเปลี่ยนสัญญา (ลาออกบรรจุกลับ) ในช วงเดือน  ตุลาคม 2557     
                ถึง กันยายน 2558 

เหตุการณ� 
ป� 2557 ป� 2558 

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. บรรจุจาง 88 28 41 33 20 29 27 35 52 26 45 36 460 
2. เปล่ียนสัญญา(ลาออกบรรจกุลับ) 130 13 5 10 5 15 23 12 12 10 12 6 253 
3. เปล่ียนหมวดการจางพนม. 2 3 3 3 1 2   14 
4. การยาย/เปล่ียนตําแหน ง 2 2 2 1 3 3 1   14 
5. ปรับวุฒิ/ตําแหน ง 1 23 1 19 22 5 10 9  2 92 

รวม 219 66 51 67 50 50 66 56 68 39 57 44 833 
ค*าเฉลี่ย 70 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.10 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีพนสภาพในช วงเดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

ประเภทการพ�นสภาพ 
ป� 2557 ป� 2558 

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

1. เกษียณอายุราชการ 57 3 4 1 3 1 1 1  71 
2. ใหออก / ใหโอน   1        1  2 
3. ไล ออก/ยกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน  1 1 2 2 3   9 
4. ถึงแก กรรม 3 3 3 4 4 4 3 2 5 1 32 
5. ลาออก 30 14 13 25 16 11 18 18 29 17 24 25 218 
6. ส้ินสุดสัญญาจาง 172 4 6 3 2 17 7 2 1 13 2 227 

รวม 262 24 23 37 21 20 40 26 35 23 44 28 583 
ค*าเฉลี่ย 49 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.11 จํานวนการต อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในช วงเดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

ข�อความ 
ป� 2557 ป� 2558 

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 อสัญญาจางพนม. 102 60 38 97 49 39 72 40 57 99 91 46 790 
ค*าเฉลี่ย 66  รายการ/เดือน 
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ตารางท่ี 3.12  จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสัญญา(ปรับวุฒิ/ตําแหน ง)ในช วงเดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 
เปลี่ยนสัญญา 

(ปรับวุฒิ/ตําแหน*ง) 
ป� 2557 ป� 2558 

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. เขาสู ตําแหน ง-ร.ศ.เขาสู ศ. 3 3    6 
2. เขาสู ตําแหน ง-ผ.ศ.เขาสู ร.ศ. 6 3 3 1 2 1  1 1 18 
3. เขาสู ตําแหน ง-อ.เขาสู ร.ศ. 1 1 1    3 
4. เขาสู ตําแหน ง-อ.เขาสู ผ.ศ. 15 10 13 3 8 7    56 
5. ปรับวุฒิ - ป.โทเปGนป.เอก 1 1 1 1 1 1 1  

  7 
6. ปรับวุฒิ - ป.ตรีเปGนป.โท 1 1  

  2 
รวม 1 23 1 19 22 5 10 9 0 0 1 1 92 

ค*าเฉลี่ย 9 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.13 จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีไดรับการเลื่อนระดบั และไดรับตน.ท่ีสูงข้ึนในช วงเดือน ตุลาคม 2557 ถึง  
                  กันยายน 2558 

เปลี่ยนสัญญา 
(ปรับวุฒิ/ตําแหน*ง) 

ป� 2557 ป� 2558 
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 - - 15 - 5 5 - - 2 - - - 27 

ค*าเฉลี่ย 3 รายการ/เดือน 

 
 

2. ดานระบบการจัดการค าใชจ ายบุคลากร (PY) 

• ประมวลผลค าใชจ ายบุคลากรรายเดือน (ระบบCUERP : HR, ระบบกรมบัญชีกลาง) 

• จัดทํารายงานประจําเดือนท่ีเก่ียวของกับค าใชจ ายบุคลากร 
ก. รายงานส งส วนงานเช น รายงานเพ่ือตรวจสอบรอบท่ี 1 รายงานต้ังเบิก ฯลฯ 
ข. รายงานส งสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) เช น 

รายงานหนางบ 
ค. รายงานส งหน วยงานภายนอก เช น รายงานภาษี ประกันสังคม กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ สหกรณ0 เปGนตน 

• จัดทํารายงานประจําปzท่ีเก่ียวของกับค าใชจ ายบุคลากร เช น รายงานภาษี เปGน
ตน 

 3. ดานระบบการจัดการโครงสรางองค0กร (OM) 

• มีการตรวจสอบ ปรับแก เฉลี่ย 30 ตําแหน ง/เดือน 

• มีการตรวจสอบโครงสราง โอนยายคน ตามท่ีส วนงานรองขอประมาณ 4 ครั้ง 

• มีการสรางและบันทึกมาตรฐานประจําตําแหน งลงในงาน 300 งาน มีการ
จัดเตรียมไฟล0สําหรับโหลดเพ่ือใหงานในระบบเปGนป[จจุบัน 3 ครั้ง 

 4. ดานระบบการประเมินผล (PM) มีการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ปลดล็อค เฉลี่ย 9 
ครั้ง/เดือน 
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 5. ดานระบบการจัดการค าตอบแทน (CM) ดําเนินการ 2 รอบ/ปz (บุคลากรประเภท 
ขาราชการ ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณฯ พนักงานมหาวิทยาลัย) ซ่ึงในปzงบประมาณ 2558 มีการ
เปลี่ยนนโยบายในการปรับเงินเดือนจึงตองมีการจัดเตรียมขอมูลสําหรับตรวจสอบสิทธิ์และconversion data  
 6. ดานการจัดทําบัตรบุคลากร มีการใหบริการจัดทําบัตรบุคลากรในช วงเดือนตุลาคม 
2557 – กันยายน 2558 (ตารางท่ี 3.14) 
 7. ดานการจัดทําหนังสือรับรอง มีการใหบริการจัดทําหนังสือรับรองในช วงเดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 (ตารางท่ี 3.15) 
 8. ดานการบริการขอมูลบุคลากร จัดทําขอมูลบุคลากรตามท่ีมีผูรองขอต้ังแต เดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 (ตารางท่ี 3.16) 
 9. การจัดทําคําสั่ง ขออนุมัติเบิกจ าย และดําเนินการเก่ียวกับอาจารย0ช วยราชการ
ต้ังแต เดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 (ตารางท่ี 3.17) 
 10. การจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร และประสานงานจัดทําบัตรหองสมุด e-mail 
account สําหรับกิจกรรมแรกพบ (ตารางท่ี 3.18) 
 
ตารางท่ี 3.14 จํานวนบัตรบุคลากรท่ีจัดทําในช วงเดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558  

ประเภทบัตร 
ป� 2557 ป� 2558 

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. บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 416 288 185 191 186 203 168 195 216 316 276 202 2842 
2. บัตรประจําตัวผูรับบาํเหน็จบาํนาญ 175 95 81 78 122 85 81 72 98 109 98 101 1195 

รวม 591 383 266 269 308 288 249 267 314 425 374 303 4037 
ค*าเฉลี่ย 337 ใบ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.15 จํานวนหนังสือรับรองท่ีจัดทําในช วงเดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558  

ประเภทหนังสือรับรอง 
ป� 2557 ป� 2558 

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 122 126 86 81 94 116 93 103 111 122 123 95 1272 
2. ภาษาอังกฤษ 76 30 20 25 64 61 39 44 40 31 41 38 509 
3. มีเงินไดเงินหัก 46 69 41 38 58 82 112 119 53 49 42 32 741 
4. รายไดภาษาไทย 39 56 53 153 91 76 58 88 79 54 36 25 808 
5. รายไดภาษาอังกฤษ 53 21 14 49 82 76 54 64 23 42 49 21 548 

รวม 336 302 214 346 389 411 356 418 306 298 291 211 3878 
ค*าเฉลี่ย 324 ฉบับ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.16 จํานวนเรื่องท่ีมีผูรองขอใหจัดทําขอมูล ตั้งแต  ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

เดือน 
ป� 2557 ป� 2558 

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 20 14 18 15 16 20 13 15 12 14 12 10 179 
ค*าเฉลี่ย  15 เรื่อง/เดือน 
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ตารางท่ี 3.17 จํานวนคําสั่ง ขออนุมัติเบิกจ าย และดําเนินการเก่ียวกับอาจารย0ช วยราชการตั้งแต เดือนตุลาคม 2557  
                  ถึง กันยายน 2558  

เดือน 
ป� 2557 ป� 2558 

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 105 105 105 105 105 105 58 68 69 115 115 115 1170 
ค*าเฉลี่ย 98 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.18 จํานวนบัตรประจําตัวบุคลากร การประสานงานจัดทําบัตรหองสมุดและ e-mail account สําหรบักิจกรรมแรกพบ 

เดือน 
ป� 2557 ป� 2558 

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 31 16 32 21 21 25 24 32 27 24 36 29 318 
ค*าเฉลี่ย 27 ราย/เดือน 

 
 11. การประกันคุณภาพ จัดเก็บขอมูลผ านระบบการประกันคุณภาพ (สกอ., สมศ.) 
Quality Assurance Information System: QAIS มีระยะเวลาการดําเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน    
ของทุกปz โดยปz 2557 จะรับการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยในวันท่ี 3 - 5 กันยายน 2558 โดยมีตัวชี้วัด
ท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ สมศ. ตัวท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย0, สกอ. ตัวท่ี 2.2 อาจารย0ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก, 
สกอ. ตัวท่ี 2.3 อาจารย0ประจําท่ีดํารงตําแหน งทางวิชาการ (ประสานงานกับสํานักบริหารยุทธศาสตร0และ
การงบประมาณ) 
 12. การจัดเก็บขอมูลสําหรับจัดทําตัวชี้วัดยุทธศาสตร0 โดยมีตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
KPI 13.3 Employee turnover rate  (จํานวนบุคลากรลาออกสะสม/จํานวนบุคลากรท้ังหมด) * 100 
 13. การจัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดทําตัวชี้วัดท่ี 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร การเงิน และการมีงานทําของบัณฑิต มีระยะเวลา
ดําเนินการปzละ 2 ครั้ง คือ สิงหาคม - กันยายน และ มกราคม - กุมภาพันธ0 ของทุกปz (ประสานงานกับสํานัก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 14. การจัดเตรียมขอมูลบุคลากรเพ่ือการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจําปz 
มีระยะเวลาการดําเนินงาน พฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปz 
 15. การจัดทําแผนรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและวาง
ระบบการควบคุมภายใน ประจําปzงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 (5 ประเด็น
ความเสี่ยง) รายงานแผนความคืบหนาการดําเนินงาน ครั้งแรก ผลการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2557  – 31 
มีนาคม 2558 ครั้งท่ีสอง ผลการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  

ภาระงานอ่ืน ๆ 
 ผลงาน  

1. งานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับ
เงินเดือนประจําปz ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชระบบ CU - ERP ประจําปz 2558 ณ ศูนย0การเรียนรู ชั้น 4 
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อาคารจามจุรี 9 ในวันท่ี 23 – 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น.  มีผูเขาร วม 180 คน โดยมีการ
ชี้แจงนโยบายการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปz 2558  และอบรมการปฏิบัติงานผ านระบบ CU - ERP  

2. งานโครงการระบบทดสอบกลางแบบออนไลน0 (e-Exam) โดยจัดส งทีมงานเขาร วมการ
ดําเนินงานทดสอบระบบ และนําเขาขอสอบ 

3. งานจัดเตรียมขอมูลกลุ มผูบริหาร สําหรับการประเมิน และการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปz 
4. งานใหคําปรึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวของ ฝLายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ชี้แจง ให

ขอเสนอแนะต าง ๆ เก่ียวกับงานดานการบริหารงานบุคคล ต อเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานงานบุคคลของส วน
งาน/หน วยงานต าง ๆ และต อบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเบิกจ าย ขอมูลในสลิป
เงินเดือน การใชงาน e-Payslip การบันทึกคะแนนประเมิน การบันทึกการปรับเงินเดือน การเรียกรายงาน 
การจัดทําบัตร จัดทําหนังสือรับรอง 

5. งานปรับปรุงขอมูลเว็บไซต0 กลุ มภารกิจฐานขอมูลบุคคล ฝLายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ี
ปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซต0สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 www.hrm.chula.ac.th ในส วนของงานบริการดาน
ฐานขอมูลบุคคล การจัดทําบัตร หนังสือรับรอง ใหทันสมัยอยู เสมอ ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูล 
ข าวสารต าง ๆ ไดอย างทันท วงที 

6. งานสรุปขอมูลส งหน วยงานภายนอก ฝLายบริหารงานบุคคล ไดจัดทํารวบรวมและสรุปขอมูล
บุคลากรของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ตามรูปแบบ (Template) ท่ีหน วยงานภายนอกกําหนดไว อาทิเช น 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง ท่ีประชุมอธิการบดีแห งประเทศไทย (ทปอ.)   
ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย0 
ท้ังนี้ เพ่ือใหหน วยงานดังกล าวนําไปเปGนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ต อไป อาทิขอมูลประมาณ
การการปรับฐานเงินเดือนของขาราชการ ลูกจางประจําฯ ขอมูลการประมาณการการปรับฐานเงินเดือน 8% 
ของขาราชการบํานาญ จํานวนคนและการประมาณการต างๆท่ีเก่ียวของกับค าใชจ ายบุคลากร 

7. งานจัดเตรียมขอมูลบุคลากรสําหรับโครงการ “จุฬาสง างาม” – “โครงการแกรนด0 ปุยนุ น 
ลีค” การจัดเตรียมขอมูลตามส วนงาน จัดโซน การปรับยายบุคลากรตามโซนท่ีส วนงานแจงมา 

8. งานจัดทําขอมูลบุคลากรท่ีมีสิทธิ์ตามแนวคิดการปรับ % เงินสะสมและเงินสมทบของ
โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถาอายุงานต้ังแต  5 ปzข้ึนไป จะปรับจาก 3% เปGน 5% 

9. งานจัดทําขอมูลประมาณค าใชจ ายเพ่ิมเติมของแนวคิดการปรับแผนการประกันชีวิตกลุ มของ
บุคลากรท่ีอายุเกิน 40 ปzข้ึนไป 

10. งานจัดทําขอมูลบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P7 ข้ึนไป 
11. งานท่ีเก่ียวของกับนโยบายการปรับกรอบตําแหน งบริหาร และกรอบอาจารย0 จากกรอบ

งบประมาณหมวดเงินรายไดเปGนกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อาทิ การตรวจสอบงบประมาณ 
ประสานงานการโอนงบประมาณปz 2559 การปรับแกไขขอมูลในระบบ (กรอบอัตรา บันทึกเหตุการณ0เปลี่ยน
หมวดการจาง การแกไขชุดงบประมาณ) 
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� กลุ*มภารกิจสิทธิประโยชน�และบุคลากรสัมพันธ� 
งานประจํา 
  1. สวัสดิการเงินกู� 
 1.1 สวัสดิการเงินกู�เพ่ือเคหะสงเคราะห� (ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย)  
ตารางท่ี 3.19  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงินเพ่ือเคหะสงเคราะห0 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู� จํานวน (คน) 
1. ขาราชการ 10 
2. ลูกจางประจําเงินงบฯ 0 
3. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 1 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยหมวด
รายได 

120 

รวม 131 
จํานวนเงินกู�ท้ังสิ้น 162,126,916.00 บาท 

 
 1.2 เงินกู�ธนาคารต*าง ๆ 

  1.2.1 เงินกู�ธนาคารอาคารสงเคราะห� 
ตารางท่ี 3.20  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีขอกูเงินธนาคารสงเคราะห0 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู� จํานวน (คน) 
1. ขาราชการ 39 
2. ลูกจางประจําเงินงบฯ 2 
3. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 11 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 188 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 110   
                                                                                       รวม                        350 

จํานวนเงินกู�ท้ังสิ้น 524,436,000 บาท 
 1.2.2 เงินกู� “โครงการสินเช่ือธนาคารออมสิน” 
ตารางท่ี 3.21 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงิน “โครงการสินเช่ือธนาคารออมสิน” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู� จํานวนผู� (คน) 
1. ขาราชการ 3 
2. ลูกจางประจําเงินงบฯ 8 
3. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 5 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 11 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 
6.  สํานักงานจัดการทรัพย0สินจุฬาฯ 

15 
3 

รวม 45 
จํานวนเงินกู�ท้ังสิ้น 12,276,222 บาท 
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1.2.3 เงินกู� “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด”  
ตารางท่ี 3.22  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงิน “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู� จํานวน (คน) 
ขาราชการ 3 

รวม 3 
จํานวนเงินกู�ท้ังสิ้น 1,900,000 บาท 

 
 2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปGน
สมาชิกกองทุนฯ จํานวน 5,007 คน และจากหน วยงานอ่ืน ๆ อีกจํานวน 362 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.23 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปGนสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปDนสมาชิก จํานวน (คน) 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนฯ 3,274 
2. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 1,733 

รวม 5,007 
บุคลากรหน*วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปDนสมาชิก 
1. สถานีวิทยุจุฬาฯ 7 
2. ศูนย0กีฬาแห งจุฬาฯ 46 
3. สํานักพิมพ0แห งจุฬาฯ 14 
4. ศูนย0ทดสอบทางวิชาการฯ 5 
5. สํานักงานจัดการทรัพย0สินจุฬาฯ 246 
6. โรงพิมพ0แห งจุฬาฯ 37 
7. ศูนย0เช่ียวชาญไฟฟ\ากําลัง 7 

รวม 362 

 
  2.1 จํานวนสมาชิกกองทุน เดือนกันยายน 2558 
ตารางท่ี 3.24 จํานวนสมาชิกกองทุน เดือน กันยายน 2558 จําแนกตามประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุน 
จํานวนสมาชกิ  

(คน) 
จํานวนเงินสะสม  

(บาท) 
จํานวนเงินสมทบ  

(บาท) 
กองทุน ก 837 722,470.88 722,470.88 
กองทุน ข 929 1,086,968.25 1,086,968.25 
กองทุน ค 2,741 2,402,127.53 2,402,127.53 
กองทุน ง 498 509,289.83 509,289.83 
กองทุน จ 
กองทุน ฉ 

164 
196 

170,006.07 
92,862.03 

170,006.07 
92,862.03 

 
 2.2 การประชุมสมาชิกกองทุน มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสมาชิกกองทุนจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2558  ณ  หองประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จํานวนผูเขาร วมประชุม 105 คน 
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม 307 ชั้น 3 อาคารพินิตประชานาถ จํานวนผูเขาร วม
ประชุม 139 คน 



[94] 

 

 

 

                    โดย บลจ.กสิกรไทย จํากัด ไดรายงานผลการดําเนินงานกองทุนท่ีผ านมาของแต ละนโยบาย
การลงทุน และเป�ดโอกาสใหสมาชิกเปลี่ยนยายกองทุนไดปzละ 2 ครั้ง ซ่ึงสมาชิกสามารถแสดงความจํานง    
ในการขอเปลี่ยนยายนโยบายการลงทุนไดภายในเดือนกุมภาพันธ0 และเดือนสิงหาคมของทุกปz 
 3. สวัสดิการหอพัก  
 3.1 หอพักวิทยนิเวศน�  อาคารหอพักเปGนอาคารสูง 14 ชั้น มีจํานวนหองพักท้ังสิ้น 252 หอง  
แบ งเปGนหองพักรายเดือนและหองพักรายวัน ดังนี้ 

• ชั้น7– 14 จัดเปGนหองพักประเภทรายเดือนสําหรับบุคลากรจุฬาฯ ท่ีมีความ
เดือดรอนและมีความจําเปGนดานท่ีพักอาศัย หองพักแบ งเปGน 3 ขนาด  

   1. หองขนาด 36 ตารางเมตร จํานวน  36 หอง 
   2. หองขนาด 33 ตารางเมตร จํานวน  51 หอง 
   3. หองขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน 102 หอง 
รวม 189 หอง    ปz 2558   ป�ดปรับปรุงอาคารหอพัก 1 ปz  จึงไม ไดจัดใหเขาพักอาศัย 

• ชั้น 3 – 6 จัดเปGนหองพักรายวันสําหรับบุคลากรจุฬาฯ และบุคคลภายนอกท่ีมี
กิจกรรมในจุฬาฯ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักคลายโรงแรม 
จํานวน 63 หอง ดังนี้ 

   1. หองขนาด 36 ตารางเมตร จํานวน 12 หอง 
   2. หองขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน 51 หอง 
รวม 63 หอง    ปz 2558   ป�ดปรับปรุงอาคารหอพัก 1 ปz  จึงไม ไดจัดใหเขาพักอาศัย 
 3.2 หอพักจุฬานิเวศน�  ลักษณะหองพักเปGนหองพักแบบพัดลม สําหรับอาจารย0 บุคลากร
ท่ัวไปท่ี ไม ใช ตําแหน ง คนงาน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง ช าง แบ งประเภทหองพักได ดังนี้ 
  1.   หองโสดคู หญิง  ค าบํารุงคนละ 700 บาท /เดือน 
  2.   หองโสดคู ชาย   ค าบํารุงคนละ 700 บาท / เดือน 
  3.   หองคู สมรส (คู สมรสเปGนบุคลากรจุฬาฯ) ค าบํารุงหองละ 1,600 บาท / เดือน 
   4.   หองคู สมรส (คู สมรสไม ใช บุคลากรจุฬาฯ) ค าบํารุงหองละ 2,400 บาท / เดือน 
จํานวนผูไดรับสวัสดิการพักอาศัย หองโสดคู หญิง 67 ราย หองโสดคู ชาย 15 ราย หองคู สมรส 9 ราย รวม    
91 ราย 
 3.3 หอพักจุฬานิวาส ลักษณะอาคารเปGนอาคาร 15 ชั้น มีหองพักท้ังหมด 196 หอง จัดเปGน
หองพักใหกับบุคลากรตําแหน ง คนงาน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง ช าง ฯลฯ ตามความ
จําเปGนของหน วยงาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

•  อัตราค าหองพัก  ประเภทหองครอบครัว หองละ 1,000 บาท/เดือน 
    ประเภทหองพักรวม หองละ 250 บาท/เดือน/คน 

• ค าประกันของเสียหาย  คนละ 2,000 บาท (เฉพาะผูไดรับสวัสดิการ) 
• คุณสมบัติของผูสมัครขอเขาพัก  จะตองปฏิบัติงานในจุฬาฯ มาแลวไม นอยกว า 1 

ปz และ สมัครท่ีส วนงานท่ีสังกัดซ่ึงส วนงานเปGนผูเสนอและจัดลําดับผูสมัคร เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

• สัญญาการเขาพักอาศัย พรอมกัน ทุกรอบ 1 ปz  
          หมายเหตุ  จํานวนบุคลากรไดรับสวัสดิการเขาพักอาศัยหองครอบครัว 161 ราย หองพักรวม 58 ราย 
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4. เงินฌาปนกิจสงเคราะห�ช*วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เงิน ช.พ.ค.) 
 
ตารางท่ี 3.25  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีเปGนสมาชิก ช.พ.ค. 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปDนสมาชิก จํานวน (คน) 
1. ขาราชการ 277 
2. ขาราชการบํานาญ 351 
3. ลูกจางประจําเงินงบฯ 247 
4. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 162 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 985 
6. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 553 
7. พนักงานวิสามัญ 
8. พนักงาน รปภ. 

3 
16 

รวม 2,594 
บุคลากรหน*วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปDนสมาชิก 
1. คณะเภสัชศาสตร0 (โอสถศาลา) 7 
2. ศูนย0กีฬาแห งจุฬาฯ 18 
3. สถานีวิทยุจุฬาฯ 1 
4. สํานักพิมพ0แห งจุฬาฯ 8 
5. สํานักงานจัดการทรัพย0สินจุฬาฯ 37 
6. โรงพิมพ0แห งจุฬาฯ 23 
7. สถาบันบัณฑิตบริหาธุรกิจศศินทร0 6 
8. ศูนย0บริการวิชาการแห งจุฬาฯ 24 

รวม 124 
รวมจํานวนสมาชิกท้ังสิ้น 2,718 

 
 5. เงินฌาปนกิจสงเคราะห�ช*วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู*สมรสถึง 
แก*กรรม (เงินช.พ.ส.) จํานวนสมาชิก 337 คน สมาชิกนําส ง ศพละ 1 บาท จนกระท่ังสมาชิกเสียชีวิต  

• ช.พ.ค. สมาชิกเปGนบุคลากร ส งประมาณ 500 – 600 บาท/เดือน ทายาทจะไดรับ
ประมาณ 940,000 บาท 

• ช.พ.ส. สมาชิกเปGนคู สมรสของบุคลากร ส งประมาณ 150 – 300 บาท/เดือนทายาทจะ
ไดรับประมาณ 400,000 บาท 

• เงินกู ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผูท่ีมีอายุสมาชิก 6 เดือน (เงินกู ธนาคารออมสิน) ช.พ.ค. กูได
สูงสุด 1,200,000 บาท ช.พ.ส. กูไดสูงสุด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ผูท่ีมีอายุ
สมาชิก 1 ปz ข้ึนไป (เงินกู ธนาคารออมสิน) ช.พ.ค. กูไดสูงสุด 3,000,000 บาท (สาม
แสนบาทถวน) ช.พ.ส. กูไดสูงสุด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 

• จํานวนผูท่ียื่นกู ช.พ.ค. 604 คน 
• จํานวนผูท่ียื่นกู ช.พ.ส. 1 คน 

 6. สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
• ปzการศึกษา 2558 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับสวัสดิการนําบุตรเขาศึกษา ชั้นประถมศึกษาปzท่ี 1 

จํานวนผูปกครอง 82 คน จํานวนบุตร 82 คน  
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• ปzการศึกษา 2558 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับสวัสดิการนําบุตรเขาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปz
ท่ี 1 จํานวนผูปกครอง 4 คน จํานวนบุตร 4 คน 

• มหาวิทยาลัยจ ายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝLายประถม สําหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปzการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 548 คน เปGนเงินท้ังสิ้น 3,836,000 
บาท  

• มหาวิทยาลัยจะจ ายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝLายมัธยม สําหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปzการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 487 คน เปGนเงิน 3,409,000 บาท    

 7. สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากร ขอบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย ว าดวย เงิน
อุดหนุนการศึกษาสงเคราะห0บุตรบุคลากร และประกาศจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ0และอัตราการ
จ ายเงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะห0บุตรบุคลากรไดกําหนดอัตราเงินอุดหนุนฯ ในการจัดสวัสดิการใหกับ
บุคลากรท่ีไม ไดรับสวัสดิการเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ดังนี้ 

• ระดับประถม คนละ 2,000 บาท/คน/ปzการศึกษา 
• ระดับมัธยม/ปวช. คนละ 3,200 บาท/คน/ปzการศึกษา 

 จัดสวัสดิการช วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปz จํานวนบุคลากรไดรับสวัสดิการ 359 คน 
จํานวนบุตร 453 คน เปGนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,204,800 บาท 
 8. สวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป� 2558 มีบุคลากรท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 
จํานวน 3,819 คน ประกอบดวยบุคลากรท่ีอายุตํ่ากว า 35 ปz จํานวน 793 คน และอายุ 35 ปzข้ึนไป จํานวน 
2,681 คน และบุคลากรท่ีรับการตรวจโดยใชงบประมาณของหน วยงาน จํานวน 345 คน ซ่ึงจําแนกออกเปGน
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.26 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปz 

ประเภทบุคลากรท่ีได�รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป� จํานวน (คน) 
1. ขาราชการบํานาญท่ียังปฏบัิติงานอยู ในจุฬาฯ 284 
2. ขาราชการ   และลูกจางประจําเงินงบฯ 679 
3. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน  พนักงานหมวดเงินรายได  พนักงาน รปภ.  
   และลูกจางประจําเงินนอกฯ 

2,511 

รวม 3,474 
บุคลากรหน*วยงานอ่ืน ๆ ท่ีชําระค*าบริการตรวจสุขภาพจากงบประมาณของหน*วยงาน 
1. ศูนย0ความเปGนเลิศแห งชาติดานป�โตรเลียมฯ 8 
2. สํานักงานจัดการทรัพย0สินจุฬาฯ 148 
3. โรงพิมพ0แห งจุฬาฯ 86 
4. ศูนย0กีฬาแห งจุฬาฯ 21 
5. ศูนย0เครือข ายงานวิเคราะห0วิจยัฯ 6 
6. ศูนย0ทดสอบทางวิชาการ 6 
7. สถานีวิทยุจุฬาฯ 16 
8. สโมสรอาจารย0จุฬาฯ 13 
9. สํานักพิมพ0แห งจุฬาฯ                    14 
10. ศูนย0ความเปGนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย 
11. ลูกจางช่ัวคราว 

9 
18 

รวม 345 
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 9. สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ*ม มีบุคลากรท่ีเปGนสมาชิกหลัก จํานวน 
4,670 คน และหน วยงานอ่ืน ๆ จํานวน 962 คน รวมท้ังสิ้น 5,632 คน นอกจากนี้ มีบุคลากรท่ีเปGนสมาชิกร วม 
จํานวน 1,468 คน (คู สมรส บุตร บิดา มารดา) และผูสมัครทันตกรรม จํานวน 92 คน ซ่ึงจําแนกออกเปGนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.27 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปGนสมาชิกสวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหต-ุสุขภาพ-แบบกลุ ม 
ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปDนสมาชิก จํานวน (คน) 

สมาชกิหลัก  
1. ขาราชการ 118 
2. ขาราชการเปลีย่นสถานภาพ 127 
3. ลูกจางประจําเงินงบฯ 4 
4. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 31 
5. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 2,301 
6. พนักงานหมวดเงินรายได 
    (สังกัดสนม. 514 คน + สังกัดส วนงาน 1,584 คน) 
7.  พนักงานวิสามัญ 

2,041 
 

48  
รวม 4,670 

บุคลากรหน*วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปDนสมาชิก  
1. โรงพิมพ0แห งจุฬาฯ 101 
2. มุสลิมไทย (คณะเศรษฐศาสตร0) 13 
3. โครงการพัฒนาองค0ความรูและเครือข ายดานการ   
   วิเคราะห0ระบบสุขภาพเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของ  
   สถานพยาบาล 

3 

4. กรมทางหลวง (คณะวิศวกรรมศาสตร0) 39 
5. ศูนย0กีฬาแห งจุฬาฯ 49 
6. ศูนย0ทดสอบทางวิชาการแห งจุฬาฯ 13 
7. ศูนย0บริการวิชาการแห งจุฬาฯ 75 
8. ศูนย0ความเปGนเลิศแห งชาติดานป�โตรเลียมฯ 10 
9. ศูนย0ความเปGนเลิศแห งชาติดานการจัดการสาร  
    และของเสียอันตราย 

22 

10. สถาบันทรัพย0สินทางป[ญญาแห งจุฬาฯ 13 
11. สโมสรอาจารย0จุฬาฯ 15 
12. สถานีวิทยุจุฬาฯ 42 
13. สํานักงานจัดการทรัพย0สินจุฬาฯ 273 
14. สํานักพิมพ0แห งจุฬาฯ 17 
15. พนักงาน รปภ. 190 
16. ศูนย0บริการสุขภาพฯ 
17. หลักสูตรธรณศีาสตร0ป�โตรเลียม(หลักสตูรนานาชาติ)  
      คณะวิทยาศาสตร0     
18. ศูนย0วิทยาศาสตร0ฮาลาล  
19. ศูนย0เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟ\ากําลัง 
20. งานพัฒนาองค0กร     
21. โครงการพัฒนาศูนย0ออกแบบเมือง           

1 
4 
 

65 
7 
2 
8 

รวม 962 
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ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปDนสมาชิก จํานวน (คน) 
รวมสมาชิกท้ังสิ้น 5,632 

จํานวนสมาชกิสมทบ 1,468 
ผู�สมัครทันตกรรมท้ังสิ้น 92 

  
 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพแบบกลุ*ม จํานวน 3 ครั้ง  

• เดือน สิงหาคม 2558 ประชุมพิจารณาร างประกาศ พรอมสรุปการเคลมและค าเบ้ียประกัน 
• เดือน กันยายน 2558 ประชุมพิจารณาเลือกบริษัทประกัน  2 ครั้ง 

 
 10. สวัสดิการงานศพบุคลากรและครอบครัว ใหสวัสดิการเพ่ือช วยเหลือบุคลากรและครอบครัว ดังนี้ 
 10.1 บุคลากรท่ีเสียชีวิต ท้ังสิ้น  4  คน จําแนกออกเปGน 

• พนักงานมหาวิทยาลัย        จํานวน 1 คน 
• ลูกจางประจําเงินงบฯ   จํานวน 2 คน 
• ลูกจางประจําเงินนอกฯ   จํานวน 1 คน 

 10.2 บิดา มารดา คู สมรส ท่ีเสียชีวิต จํานวน 19 คน 
 10.3 เงินช วยเหลืองานศพ (รายละ 5,000 บาท) จํานวน 4 ราย เปGนเงิน 20,000 บาท 
 10.4 ค าพวงหรีด จํานวน 4 ราย เปGนเงิน 3,200 บาท 
 
 11. เงินอุดหนุนส*งเสริมการพัฒนาสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดต้ังงบประมาณ เพ่ือจ าย
ใหกับศูนย0กีฬาแห งจุฬาฯ จํานวน 1,400,000 บาท สําหรับค าสมาชิกท่ีเปGนบุคลากรสามารถเขาไปใชอุปกรณ0 
และหองออกกําลังกายภายในศูนย0กีฬาฯ โดยคิดจากจํานวนบุคลากร 7,000 คน X 200 บาท/คน 
 
 12. เงินอุดหนุนค*ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานแก*พนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดต้ังงบประมาณ เพ่ือการช วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัย หากประสบอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทํางาน เนื่องจากไม สามารถขอเบิกจ ายค ารักษาพยาบาลจากการประสังคมได โดยมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 1 ราย เปGนเงินค ารักษาพยาบาล 125,152 บาท 
 
 13. โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง*างาม” 
  13.1  จัดกิจกรรมการแข*งขันเพ่ือสุขภาพ  โครงการ “แกรนด�ปุยนุ*นลีก”   
       ระยะเวลาโครงการระหว างเดือนกรกฎาคม 2558 – กุมภาพันธ0 2559 
จัดพิธีเป�ดโครงการ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2558  ณ  ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
กิจกรรม แบ งเปGน 2 แบบ  ไดแก  

1. กิจกรรม “เดินลานกาว” แข งขันเฉพาะกลุ มผูบริหาร จัดทดสอบสมรรถภาพร างกายในช วงตนและทาย
ของโครงการ  จัดเครื่องนับกาวใหกับผูบริหาร และเก็บขอมูลจํานวนกาวทุกสัปดาห0 ณ ท่ีประชุมคณบดี  

2. กิจกรรม ลดน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ ฟ�ตร างกายใหแข็งแรง 
            แบ งการแข งขันเปGน 3 ประเภท  ประเภทระหว างโซน (7 โซน) ระหว างหน วยงาน (ขนาดใหญ  กลาง เล็ก) 
และระหว างบุคคล (ลด ฟ�ต มุ งม่ัน)        
          แข งขันลดน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ  
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                         สําหรับผูท่ีมีค าดัชนีมวลกาย BMI = 25 ข้ึนไป(ผูบริหารและบุคลากรในทุกหน วยงาน)       
          แข งขันฟ�ตร*างกายใหแข็งแรง  
                     สําหรับผูท่ีมีค าดัชนีมวลกาย BMI ตํ่ากว า 25 (ผูบริหารและบุคลากรในทุกหน วยงาน) 
    การทดสอบสมรรถภาพร างกาย จัดการทดสอบ 3 ครั้ง  ตามวัน สถานท่ีต าง ๆ  ช วงเวลา 9.00 – 15.00 น.  ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2558  ณ ศาลาพระเก้ียว 
          วันท่ี 27 – 28 กรกฎาคม 2558  ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน CU SPORTS COMPLEX 
          วันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 2558       ณ บริเวณชั้นล างอาคารสถาบัน 3 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 – 16 ตุลาคม 2558      ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน CU SPORTS COMPLEX 
          วันท่ี 19 – 20 ตุลาคม 2558      ณ ศาลาพระเก้ียว 
          วันท่ี 21 – 22 ตุลาคม 2558      ณ บริเวณชั้นล างอาคารสถาบัน 3 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17 – 18 ธันวาคม 2558     ณ ศาลาพระเก้ียว 
          วันท่ี 21 – 22 ธันวาคม 2558     ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน CU SPORTS COMPLEX 
          วันท่ี 23 – 24 ธันวาคม 2558     ณ บริเวณชั้นล างอาคารสถาบัน 3 
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี facebook : GRAND ปุยนุ นลีก/CU_Smart หรือ www.chula.ac.th 
 
กิจกรรมด�านการออกกําลังกาย 
      การจัดอุปกรณ�ออกกําลังกายกลางแจ�ง  โดยประสานงานกับศูนย0กีฬาแห งจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

      จัดเตรียมอุปกรณ0สําหรับการออกกําลังกายกลางแจง  ( Outdoor Weight Machine)   
            สําหรับ 4 พ้ืนท่ี / โซน    ไดแก      
  - ศูนย0กีฬาแห งจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
  - คณะวิทยาศาสตร0การกีฬา 
  - Park@Siam 
  - ชั้นล างอาคารมหิตลาธิเบศร 
      จัดกิจกรรมออกกําลังกายแบบกลุ*ม  ( Group Exercise)   
จัดเตรียมสถานท่ีและงบประมาณ  สําหรับการจัดการออกกําลังกายแบบกลุ ม  แอโรบิก  โยคะ  ลีลาศเพ่ือสุขภาพ  
จํานวน 3 พ้ืนท่ี / โซน   ไดแก   ศูนย0กีฬาแห งจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 อาคารมหิตลาธิเบศร 
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 งานยุทธศาสตร�  

1. สนับสนุนการปลูกฝsงค*านิยมหลัก (Core Values) 
 อยู ในระหว างดําเนินการสรรหาท่ีปรึกษาจัดดําเนินการโครงการปลูกฝ[งค านิยมหลักของจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลยั 

2. จัดหา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด�านบริหารจัดการ (Managerial Course) 
 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู ระดับ P6 ข้ึนไป จําเปGนตองไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความรู 
ทักษะ และทัศนคติดานบริหารและจัดการงานต าง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเป\าหมายท่ีวางไว 

ผลงาน 
2.1. จัดหา หลักสูตร เทคนิคการแกป[ญหาและตัดสินใจ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ “การแกป[ญหา

และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ” 
2.2. ปรับปรุงโครงการสัมมนาผูบริหารระดับตน สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร “CREAM” (Competent Robust Efficient Agile Manager) และโครงการ
สัมมนาผูบริหารระดับกลาง สายวิชาการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย หลักสูตร The 
Prospect โดยปรับปรุงหัวขอวิชาใหสอดคลองการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปGน เช น เพ่ิมหัวขอ
วิชาการงบประมาณ และหัวขอวิชา Subtrainability  University  

3. ติดตามผลการเข�าร*วมโครงการ (Follow-up) 
 ผลงาน 
 ติดตามผลจากผู�บังคับบัญชาของผู�เข�าร*วมโครงการท้ัง 3 หลักสูตร ดังนี้ 

3.1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย0และบุคลากรใหม  รุ นท่ี 8 และ 9 
สรุปขอมูลติดตามผลแบ งเปGน 2 ส วน คือ 

3.1.1 ผูบังคับบัญชาของอาจารย0ใหม /นักวิจัยใหม  ประเมินสมรรถนะของผูเขาร วมโครงการ
ก อนและหลัง การเขารับการฝ�กอบรม/สัมมนา  

สมรรถนะ 
ค*าเฉลี่ย 

ก*อนอบรม 
ค*าเฉลี่ย 

หลังอบรม 
ค*าเฉลี่ย 

ของการเปลี่ยนแปลง 

ดานการเรียนการสอน 3.79 4.48 เพ่ิมข้ึน 0.69 
ดานการวิจัย/การพัฒนาองค0ความรู 3.68 4.35 เพ่ิมข้ึน 0.67 
ดานการพัฒนานิสิต 3.44 4.30 เพ่ิมข้ึน 0.86 
ดานจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 4.02 4.53 เพ่ิมข้ึน 0.51 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานฝWายพัฒนาบุคลากร 
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3.1.2 ผูบังคับบัญชาชัน้ตนของผูเขาร วมโครงการประเมินว าหลังจากผูเขาโครงการผ าน
การฝ�กอบรมแลว มีหรือไม มีการนําความรูและทักษะทีไ่ดรับจากหลักสูตรไปใชเพื่อการพัฒนาใน
ดานต างๆ 

หัวข�อเร่ือง 

ผลสัมฤทธิภ์ายหลังจากพัฒนา  
จํานวนของผู�ถูก

ประเมินว*า 
มีการนํามาใช� 

จํานวนของผู�ถูก
ประเมินว*า 

ไม*มีการนํามาใช� 

รวม 

1. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาตนเอง  55 1 56 
2. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาการปฏบัิติงาน  55 1 56 
3. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาหน วยงาน  49 7 56 
4. ไดนําองค0ความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปเผยแพร หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว างผูร วมงาน  

52 5 
 

57 

 
3.2. โครงการสัมมนาผูบริหารระดับตน สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย หลักสูตร

“CREAM” (Competent Robust Efficient Agile Manager) สรุปขอมูลติดตามผลแบ งเปGน 2 ส วน คือ 
3.2.1 ผูบังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของผูเขาร วมโครงการก อนและหลัง การเขารับการ

ฝ�กอบรม/สัมมนา   

 สมรรถนะ ค าเฉลี่ย 
ก อนอบรม 

ค าเฉลี่ย 
หลังอบรม 

ค าเฉลี่ย 
ของการเปลี่ยนแปลง 

1. การมีวิสยัทัศน0และความเปGนผูนํา 3.20 3.96 เพิ่มข้ึน 0.76 
2. การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร 3.12 3.96 เพิ่มข้ึน 0.84 
3. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 3.20 3.96 เพิ่มข้ึน 0.76 
4. การแกไขป[ญหาและตัดสินใจ 3.32 4.04 เพิ่มข้ึน 0.72 
5. การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเน่ือง 3.40 4.08 เพิ่มข้ึน 0.68 
6. การสื่อสาร 3.40 4.08 เพิ่มข้ึน 0.68 
7. การร วมมือประสานงานและการทํางานเปGนทีม 3.64 4.32 เพิ่มข้ึน 0.68 
8. การมุ งสู ความสําเร็จ 3.48 4.08 เพิ่มข้ึน 0.60 
9. การรับรูถึงภาพรวมขององค0กร 3.52 4.24 เพิ่มข้ึน 0.72 
10. การคิดอย างเปGนระบบ 3.40 4.00 เพิ่มข้ึน 0.60 
11. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3.32 4.00 เพิ่มข้ึน 0.68 
12. จิตสํานึกในการบริการ 4.08 4.40 เพิ่มข้ึน 0.32 
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3.2.2 ผูบังคับบัญชาชัน้ตนของผูเขาร วมโครงการประเมินว าหลังจากผูเขาโครงการผ าน
การฝ�กอบรมแลว มีหรือไม มีการนําความรูและทักษะทีไ่ดรับจากหลักสูตรไปใชเพื่อการพัฒนาในดานต างๆ 

หัวข�อเร่ือง 

ผลสัมฤทธิภ์ายหลังจากพัฒนา  
จํานวนของผู�ถูก

ประเมินว*า 
มีการนํามาใช� 

จํานวนของผู�ถูก
ประเมินว*า 

ไม*มีการนํามาใช� 

รวม 

1. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาตนเอง  24 1 25 
2. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาการปฏบัิติงาน  23 2 25 
3. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาหน วยงาน  22 3 25 
4. ไดนําองค0ความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปเผยแพร หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว างผูร วมงาน  

21 4 25 

 
3.3. โครงการสัมมนาผูบริหารระดับกลาง สายวิชาการการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย หลักสูตร 

“The Prospect” โดยสรุปขอมูลติดตามผลไดดังนี้ 
3.3.1 ผูบังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของผูเขาร วมโครงการก อนและหลัง การเขารับการ

ฝ�กอบรม/สัมมนา    

สมรรถนะ 
ค*าเฉลี่ย 

ก*อนอบรม 
ค*าเฉลี่ย 

หลังอบรม 
ค*าเฉลี่ย 

ของการเปลี่ยนแปลง 

1. การมีวิสยัทัศน0และความเปGนผูนํา 3.36 4.18  เพิ่มข้ึน 0.82 
2. การวางแผนกลยุทธ0และการบริหารทรัพยากร 2.64 3.36 เพิ่มข้ึน 0.73 
3. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 3.18 3.91 เพิ่มข้ึน 0.73 
4. การแกไขป[ญหาและตัดสินใจ 3.36 4.09 เพิ่มข้ึน 0.73 
5. การพัฒนาตนเองและผลลัพธ0ของงานอย างต อเน่ือง 3.64 4.45 เพิ่มข้ึน 0.82 
6. การสื่อสาร 3.55 4.18 เพิ่มข้ึน 0.64 
7. การร วมมือประสานงานและการทํางานเปGนทีม 3.64 4.27 เพิ่มข้ึน 0.64 
8. การมุ งสู ความสําเร็จ 3.45 4.18 เพิ่มข้ึน 0.73 
9. การรับรูถึงภาพรวมขององค0กร 3.27 4.09 เพิ่มข้ึน 0.82 
10. การคิดอย างเปGนระบบ 3.36 4.00 เพิ่มข้ึน 0.64 
11. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2.91 4.00 เพิ่มข้ึน 1.09 
12. จิตสํานึกในการบริการ 3.64 4.45 เพิ่มข้ึน 0.82 
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3.3.2 ผูบังคับบัญชาชัน้ตนของผูเขาร วมโครงการประเมินว าหลังจากผูเขาโครงการผ าน
การฝ�กอบรมแลว มีหรือไม มีการนําความรูและทักษะทีไ่ดรับจากหลักสูตรไปใชเพื่อการพัฒนาใน
ดานต างๆ 

หัวข�อเร่ือง 

ผลสัมฤทธิภ์ายหลังจากพัฒนา  
จํานวนของผู�ถูก

ประเมินว*า 
มีการนํามาใช� 

จํานวนของผู�ถูก
ประเมินว*า 

ไม*มีการนํามาใช� 

รวม 

1. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาตนเอง  11 - 11 
2. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาการปฏบัิติงาน  11 - 11 
3. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาหน วยงาน  11 - 11 
4. ไดนําองค0ความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปเผยแพร หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว างผูร วมงาน  

8 3 11 

 
4. สนับสนุนยุทธศาสตร�การจัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ผลงาน 
จัดดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา

สมรรถนะ สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย จํานวน 11 รุ น โดยโครงการดังกล าว
แบ งเปGน 2 ส วน  

ส วนที่ 1 มีวัตถุประสงค0เพื่อวิเคราะห0 พัฒนา เพื่อการเขียน Assignment Sheet ที่ดี  
ส วนที่ 2 มีวัตถุประสงค0เพื่อพัฒนาสมรรถนะในดานภาวะผูนาํทีจ่ําเปGนในการสอนงาน ติดตามงาน และ

ประเมินผลงาน รวมทั้งการแกป[ญหา 
 

5. สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการแก�ปsญหาและการตัดสินใจ 
 ผลงาน 

จัดดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแกป[ญหาและตัดสินใจ สําหรับ
กลุ มบริหารจัดการสายปฏิบัติการ จํานวน 4 รุ น โดยมีวัตถุประสงค0เพ่ือใหผูเขาอบรมทราบถึงวิธีการ
แกป[ญหาและการตัดสินใจอย างเปGนระบบ สามารถนําเทคนิคการวิเคราะห0การแกป[ญหาและตัดสินใจไปใชใน
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการแกไขป[ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอย างมีประสิทธิผล  

 
6. ปรับปรุงการจัดเก็บข�อมูลสนับสนุนตัวช้ีวัดด�านประกันคุณภาพในระบบ CU-HR 

 ผลงาน 
ไดเพ่ิมประเภทการเก็บขอมูล KPI ขอ 1.2.2 อาจารย0/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) ใน

ระบบ CU-HR และไดจัดดําเนินการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดเก็บขอมูลสนับสนุนตัวชี้วัดดานประกัน
คุณภาพ ใหกับส วนงานต างๆ เรียบรอยแลว 

 
7. จัดการทดสอบสมรรถนะด�านภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 ผลงาน 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือเปGนการประเมินสมรรถนะ
ทักษะดานภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผูมีสิทธิ์ทดสอบในครั้งนี้ ไดแก  

1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ทุกตําแหน ง ต้ังแต ระดับ P7 ข้ึนไป  
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2) ขาราชการ และลูกจางเงินนอกงบประมาณแผ นดิน ประเภทตําแหน ง กลุ มผูบริหาร และกลุ ม
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

โดยมีวัตถุประสงค0 ดังนี้ 
1. เพ่ือใหบุคลากรท่ีเขารับการทดสอบไดรับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ดานภาษาอังกฤษของตนเองและ
นําไปใชประกอบในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษของตนเองต อไปในอนาคต  
2. เพ่ือใชเปGนหลักฐานประกอบในการสอบแข งขัน คัดเลือก เพ่ือเลื่อนระดับตําแหน ง ตามท่ี
มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะใหบุคลากรตองนําหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษมาประกอบการ
ทดสอบโดยเริ่มต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เปGนตนไป   
 
มหาวิทยาลัยไดใหสถาบันภาษาจัดดําเนินการทดสอบโดยใชขอสอบ CULI -TEST ซ่ึง

ประกอบดวย 2 ส วน คือ 1) การฟ[ง (Listening) 50 คะแนน 2) การอ านและการเขียน (Reading & Writing) 
50 คะแนน รวมคะแนนท้ัง 2 ส วน 100 คะแนน 

สรุปผลการทดสอบได�ดังนี้ 
1. ผูมีสิทธิ์สอบและจํานวนผูมีสิทธิ์สอบ และผูเขาสอบ 

1.1 ผูมีสิทธิ์สอบและจํานวนผูมีสิทธิ์สอบในครั้งนี้ ไดแก  บุคลากรสายปฏิบัติการ คือเปGน 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ทุกตําแหน ง ต้ังแต ระดับ P7 ข้ึนไป เปGน
ขาราชการ และลูกจางเงินนอกงบประมาณแผ นดิน ประเภทตําแหน ง กลุ มผูบริหาร 
และกลุ มวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวนรวม 2,513 คน  

1.2 จํานวนผูเขาสอบ รวม 899 คน  คิดเปGนรอยละ 35.77 ของจํานวนผูมีสิทธิ์สอบ 
1.3 จํานวนผูเขาสอบ จําแนกตามเพศ 

1.3.1 เพศชาย 171 คน คิดเปGนรอยละ 19.02 ของผูเขาสอบ 
1.3.2 เพศหญิง 728 คน คิดเปGนรอยละ 80.98 ของผูเขาสอบ 

 
2. คะแนน ตํ่าสุด สูงสุด และค าเฉลี่ย 

 

ประเภทข�อสอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนป� 2558 

ต่ําสุด สูงสุด ค*าเฉล่ีย 

คะแนนรวม 100 11 91 36.63 

Listening 50 5 45 17.54 
Reading & Writing 50 0 48 19.10 
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ภาพที่ 3.5 แสดงคะแนนท่ีสอบไดและจํานวนผูท่ีสอบไดในแต ละช วงคะแนน (คะแนนรวม) 
 
สามารถสรุปผลค าเฉลี่ยคะแนนไดดังนี้ 

1. ผูท่ีไดคะแนนรวมมากกว าค าเฉลี่ย เปGนจํานวน 334 คน คิดเปGนรอยละ 37.15 
2. ผูท่ีไดคะแนนรวมนอยกว าค าเฉลี่ย เปGนจํานวน 565 คน คิดเปGนรอยละ 62.85 

 
Listening 
1. ผูท่ีไดคะแนน Listening มากกว าค าเฉลี่ย เปGนจํานวน 481 คน คิดเปGนรอยละ 42.45 
2. ผูท่ีไดคะแนน Listening นอยกว าค าเฉลี่ย เปGนจํานวน 652 คน คิดเปGนรอยละ 57.55 

 
Reading & Writing 
1. ผูท่ีไดคะแนน Reading & Writing มากกว าค าเฉลี่ย เปGนจํานวน 485 คน คิดเปGนรอยละ 42.8 

ผูท่ีไดคะแนน Reading & Writing นอยกว าค าเฉลี่ย เปGนจํานวน 648 คน คิดเปGนรอยละ 57.2 
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       คะแนนรวม (เต็ม 100 คะแนน) 
            สูงสุด 91 คะแนน  
            ต่ําสุด 11 คะแนน 

  

ค*าเฉล่ียคะแนนสอบ 36.63 
 
                     ผู�ท่ีได�คะแนนรวมน�อยกว*าค*าเฉล่ีย           ผู�ท่ีได�คะแนนรวมมากกว*าค*าเฉล่ีย 
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งานประจํา 
 1. งานพัฒนาบุคลากร  
 1.1 การใช�จ*ายงบประมาณ  
ตารางท่ี 3.28 การใชจ ายดําเนินงานพัฒนาบุคลากร จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ได�รับ ใช�ไป คงเหลือ 
ร�อยละการใช�

จ*าย 

1. งบประมาณแผ นดิน  1,000,000.00  998,634.00  1,366.00  99.86 

2. งบประมาณมหาวิทยาลัย  36,213,500.00  24,552,346.40 11,661,153.60 67.80 

รวม 37,213,500.00  25,550,980.40 11,662,519.60 68.66 

1.2 ผลการจัดฝzกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม  
ตารางท่ี 3.29 แสดงผลการจัดฝ�กอบรม/สัมมนา/กิจกรรม ประจําปzงบประมาณ 2558 

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร จํานวนผู�เข�าร*วม จํานวนชั่วโมงรวม/
ค*าเฉลี่ยต*อคนจํานวน
ชั่วโมงรวม/ค*าเฉลี่ย
ต*อคน (นับไม*ซํ้า/นับ

หัวจริง) 

ค*าใช�จ*ายร*วม/ 
ค*าเฉลี่ยต*อคน 

(นับไม*ซํ้า/นับหัว
จริง 

จํานวนหลักสูตร 
(เป�าหมาย/ทํา

ได�) 

จํานวนคร้ัง 
(เป�าหมาย/

ทําได�) 

เป�าหมาย/ทํา
ได� 

(นับซ้ํา คน-
คร้ัง) 

จํานวนบุคลากร(CU-HR)/ทํา
ได�/มีตําแหน*งบริหาร/% ท่ี
ได�รับการพัฒนา (นับไม*ซ้าํ/

นับหัวจริง)* 

107/132 315/287 16,678/ 
15,025 

7,806/3,422/ 
372/43.83 

94,380.75/ 
27.58 

25,550,980.40/ 
2,253.17 

หมายเหตุ 1. * จํานวนบุคลากรของจํานวนผูเขาร วม (นับไม ซ้ํา/นับหัวจริง คือจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR)  
 2. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR 
 1.3 ผลการจัดฝzกอบรม/สัมมนา ป�งบประมาณ 2558 
ตารางท่ี 3.30 ผลการจัดฝ�กอบรม/สัมมนา ปzงบประมาณ 2558 จําแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรมย*อย จํานวนหลักสูตร 
(เป�าหมาย/ทําได�) 

จํานวนครั้ง 
(เป�าหมาย/ทําได�) 

1. พัฒนาผูบริหารกลุ มต าง ๆ  9 / 13 14 / 15 

2. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  2 / 6 8 / 26 

3. พัฒนาอาจารย0ใหม  นักวิจัยใหม  และความตองการของมหาวิทยาลัยและ 
    หน วยงาน 

47 / 51 68 / 74 

4. สนับสนุนการปลูกฝ[งค านิยม 4 / 3 6 / 8 

5. โครงการ KON-DEE-CU 1 / 1 4 / 6 

6. พัฒนาเครือข ายวิชาชีพ    

     6.1 ประชุมคณะกรรมการ  - /- 139 / 90 

     6.2 ฝ�กอบรม / สัมมนา  44 / 58 76 / 68 

รวม 107 / 132 315 / 287 
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ตารางท่ี 3.31 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาจากผลการจัดฝ�กอบรม/สมัมนา ปzงบประมาณ 2558  

บุคลากร 
จํานวนบุคลากร 
ระบบ CUHR 

(คน) 

จํานวนผู�เข�าร*วม (คน) ร�อยละของ
บุคลากรที่
ได�รับการ
พัฒนา* 

เข�าร*วม 
(นับซํ้า) 

ผ*าน 
(นับซํ้า) 

ผ*านนับไม*
ซํ้า 

(นับหัวจริง) 

มีตําแหน*งบรหิาร
นับไม*ซํ้า 

(นับหัวจริง) 

1. สายวิชาการ   2,786 837 835 540 126 19.38 

2. สายปฏิบัติการ  5,020 10,503 10,462 2,882 246 57.41 

รวม 7,806 11,340 11,297 3,422 372 43.84 

หมายเหตุ * จํานวนผูผ านนับไม ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR 
 
 
ตารางท่ี 3.32 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝ�กอบรม/สัมมนา ปzงบประมาณ 2558  
 จําแนกตามระดับ A (เฉพาะกลุ มสายวิชาการ)  

บุคลากร จํานวนบุคลากรใน 
ระบบ CUHR  

จํานวนผู�ผ*าน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผู�ผ*านนับไม*ซํ้า 
(นับหัวจริง) 

ร�อยละของบุคลากร 
ท่ีได�รับการพัฒนา* 

A-1 20 9 4 20.00 

A-2 93 31 19 20.43 

A-3 358 154 91 25.42 

A-4 558 152 92 16.49 

A-5 820 238 200 24.39 

AR-5 37 31 23 62.16 

AD 105 16 16 15.24 

ขรก./ลจ. 795 204 95 11.95 

รวม 2,786 835 540 19.38 

หมายเหตุ * จํานวนผูผ านนับไม ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR 
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ตารางท่ี 3.33 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝ�กอบรม/สัมมนา ปzงบประมาณ 2558 
 จําแนกตามระดับ P (เฉพาะกลุ มสายปฏิบัติการ)  

บุคลากร จํานวนบุคลากรใน 
ระบบ CUHR  

จํานวนผู�ผ*าน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผู�ผ*านนับไม*ซํ้า 
(นับหัวจริง) 

ร�อยละของบุคลากร 
ท่ีได�รับการพัฒนา* 

P3 3 36 2 66.67 

P4 26 578 34 ** 100.00 

P5 156 1,266 136 87.18 

P6 142 788 124 87.32 

P7 1,950 4,834 1,365 70.00 

P8 858 821 361 42.07 

P9 556 156 112 20.14 

ขรก./ลจ. 1,329 1,983 748 56.28 

รวม 5,020 10,462 2,882 57.41 

หมายเหตุ (*) จํานวนผูผ านนับไม ซํ้า (นับหัวจริง) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR  จํานวนผูผ านนับไม ซํ้า(นับหัว
จริง) มากกว าจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR น้ัน เน่ืองจากไดรวมจํานวนผูเกษียณอายุราชการดวย (**) มีจํานวนมากกว าในระบบ 
CUHR เน่ืองจากรวมจํานวนผูเกษียณอายุราชการในปzน้ันดวย 

 
ตารางท่ี 3.34 บุคลากรท่ีไดรบัการพัฒนาการพัฒนาจากการฝ�กอบรม/สัมมนา ปzงบประมาณ 2558 จําแนกตามกลุ ม

หน วยงาน  

บุคลากร จํานวนบุคลากร 
ระบบ CUHR 

จํานวนผู�ผ*าน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผู�ผ*านนับไม*ซํ้า 
(นับหัวจริง) 

ร�อยละของบุคลากร 
ที่ได�รับการพัฒนา* 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/ 
สํานักตรวจสอบ/สภาคณาจารย0 43 93 35 81.40 

2. สํานักงานมหาวิทยาลัย 1,308 3,156 900 68.81 

3. สํานักงานการทะเบียน/ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร 140 676 113 80.71 

4. คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย 6,315 7,044 2,240 35.47 

5. หน วยงานสมทบ/อื่น ๆ  328 134 100.00 

รวม 7,806 11,297 3,422 43.84 

หมายเหตุ * จํานวนผูผ านนับไม ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR 
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ตารางท่ี 3.35 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝ�กอบรม/สัมมนา ปzงบประมาณ 2558 
 จําแนกตามระดับ P (เฉพาะสบม.)  

บุคลากร จํานวนบุคลากร 
ในระบบ CUHR  

จํานวนผู�ผ*าน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผู�ผ*านนับไม*ซํ้า 
(นับหัวจริง) 

ร�อยละของบุคลากร 
ท่ีได�รับการพัฒนา* 

P3     

P4 1 29 2 ** 100.00 

P5 2 27 2 100.00 

P6 3 53 3 100.00 

P7 40 309 42 ** 100.00 

P8 9 47 11 ** 100.00 

P9 4 8 4 100.00 

ขรก./ลจ. 21 91 22 ** 100.00 

รวม  80 564 86 ** 100.00 
หมายเหตุ * จํานวนผูผ านนับไม ซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR 
              ** มีจํานวนท่ีมากกว าในระบบ CUHR เนื่องจากรวมจํานวนผูเกษียณอายุราชการในปzนั้นดวย 
 
 2. งานพัฒนาด�านการบริหารจัดการ 
 ผลงาน  
  2.1 จัดดําเนินการหลักสูตร The Prospect รุ นท่ี 6 สําหรับกลุ มผูบริหารระดับกลาง สายวิชาการ 
ตําแหน ง ผูช วยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาภาค โดยมีผูเขาร วมจํานวน 41 คน 
  2.2 จัดดําเนินการหลักสูตร CREAM รุ นท่ี 8 สําหรับกลุ มผูบริหารระดับตน สายปฏิบัติการ 
ตําแหน ง หัวหนากลุ มภารกิจ  หัวหนาหน วย โดยมีผูเขาร วมจํานวน 56 คน 
  2.3 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศผูบริหารใหม  สําหรับคณบดี ผูอํานวยการท่ีเขารับ
ตําแหน งใหม  พรอมท้ังเป�ดโอกาสใหผูบริหารระดับต าง ๆ ในตําแหน ง คณบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ 
หัวหนาภาควิชา ท่ีสนใจสมัครเขาร วมโครงการได โดยมีผูเขาร วมจํานวน 43 คน 
  2.4 จัดดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาสมรรถนะ สายปฏิบัติการ สําหรับผูอํานวยการฝLายบริหาร ผูอํานวยการฝLายวิชาการ ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการศูนย0 ผูอํานวยการฝLาย และสําหรับผู�ดํารงตําแหน*งหัวหน�างาน หัวหน�าแผนก หัวหน�า
กลุ*มภารกิจ หัวหน�า โดยมีผู�เข�าร*วมจํานวน 486 คน 
  2.5 จัดดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแกป[ญหาและตัดสินใจ
สําหรับกลุ มบริหารจัดการสายปฏิบัติการ ระดับผูอํานวยการสํานักฯ ผูอํานวยฝLาย หัวหนากลุ มภารกิจ โดยมี
ผูเขาร วมจํานวน 137 คน  
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 3. งานด�านความรู�และทักษะพ้ืนฐาน 
 ผลงาน 
      3.1 จัดกิจกรรม “แรกพบ” ประจําทุกเดือนสําหรับอาจารย0และบุคลากรท่ีเริ่มเขาปฏิบัติงาน
ในจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้ง 
      3.2 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  จํานวน 3 รุ น โดยมีผูเขาร วมจํานวน 221 คน 
      3.3 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศอาจารย0ใหม  จํานวน 2 รุ น โดยมีผูเขาร วมจํานวน 101 คน 
      3.4 จัดดําเนินการโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานกฎหมาย สําหรับผูผ านการ
ปฐมนิเทศอาจารย0ใหม และนักวิจัยใหม  จํานวน 1 รุ น โดยมีผูเขาร วมจํานวน 26 คน 
 
 4. งานด�านการปฏิบัติงานด�วยระบบ CU-HR 
 ผลงาน 
     4.1 จัดประชุมชี้แจง เรื่อง วิธีการจัดเก็บขอมูลผลงาน/รางวัลในระบบ CU-HR สําหรับกลุ ม
บริหารจัดการสายปฏิบัติการ ระดับผูอํานวยการสํานักฯ ผูอํานวยฝLาย หัวหนากลุ มภารกิจ และเจาหนาท่ี
บุคคลในส วนงานต าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีผูเขาร วมจํานวน 64 คน 

 
 5. งานสนับสนุนค*านิยมหลัก (ชูเชิดคุณธรรม) 
 ผลงาน 
     5.1 จัดดําเนินการโครงการ “ขาราชการไทยไรทุจริต” สําหรับกลุ มผูอํานวยการสํานักบริหาร 
ผูอํานวยการฝLาย ผูอํานวยการศูนย0 สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย และผูอํานวยการฝLายบริหาร ผูอํานวยการ
ฝLายวิชาการ สังกัดส วนงาน  โดยมีผูเขาร วมจํานวน 80 คน 
     5.2 สอดแทรกการปลูกฝ[งค านิยมหลักใหกับบุคลากรท่ีเขาร วมโครงการแรกพบอาจารย0และ
บุคลากรใหม  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  โดยมีผูเขาร วมจํานวน 614 คน 
 6. งานด�านรางวัลและการประกวด 
 ผลงาน  
      6.1  จัดดําเนินการรางวัลยกย องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” 
ประจําปz 2558 มีผูไดรับรางวัลตามประเภทและจํานวน คือ 

� กลุ มบริหารจัดการระดับตน ประเภท หัวหนางาน หัวหนากลุ มภารกิจหรือ
เทียบเท า จํานวน 2 รางวัล 

� กลุ มงานวิจัย จํานวน 2 รางวัล 
� กลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในตําแหน งต าง ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

จํานวน 6 รางวัล 
� กลุ มปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในตําแหน งต าง ๆ ระดับตํ่ากว าปริญญาตรี 

จํานวน 1 รางวัล 
� กลุ มบริการ จํานวน 5 รางวัล 
� รางวัลยกย องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภท

ทีมงานยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล 
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     6.2 การสรรหาขาราชการพลเรือนดีเด น มีคณาจารย0และบุคลากรจากจุฬาลงกรณ0
มหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเด น ประจําปz 2557 จํานวน 2 ท าน 
     6.3 การสรรหาบุคลากรเพ่ือส งเขาร วมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงาน
ดีเด นในการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปz 2557 จํานวน 2 ท าน 

               7. ทุนการศึกษาต*อระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ  
 ผลงาน 
    ดําเนินการสรรหาและประกาศรายชื่อผูไดรับทุน ประจําปzงบประมาณ 2558 จํานวน 4 คน โดย
ใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

1.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร0  คณะรัฐศาสตร0 จุฬาฯ จํานวน 3 คน 
2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร0ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย0และวิทยามิคุมกัน      

คณะสหเวชศาสตร0 จุฬาฯ จํานวน 1 คน 
 8. งานพัฒนาเครือข*ายแลกเปล่ียนเรียนรู�วิชาชีพสายปฏิบัติการ 

 ผลงาน  
 8.1 ไดแบ งป[นความรูและเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจากการประชุม/ฝ�กอบรม/กิจกรรม    
“พ่ีสอนนอง” ภายในกลุ มเครือข ายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ ทุกเครือข ายฯ เช น คู มือการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการทํางานและประสบการณ0ในทํางานบนเว็บไซต0การจัดการความรูข ายเครือข าย
แลกเปลี่ยนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ https://www.Km.chula.ac.th อย างต อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.6 ตัวอย างหนาเว็บไซต0การจัดการความรูเครือข ายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพสายปฏิบัติการ  
 

8.2 ผลการดําเนินงานของเครือข ายฯ 
หลักสูตรพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับคณะกรรมการเครือข ายฯ วิชาชีพต าง ๆ รวม 18 

เครือข าย และผลงานเชิงประจักษ0 
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คณะกรรมการเครือข ายฯ วิชาชีพต างๆ ไดมีการจัดดําเนินการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก 
เครือข ายฯ และจัดการฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิกของเครือข ายฯ รวมท้ังสิ้น 57 หลักสูตร 161 ครั้ง มี
ผูเขาร วมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น 5,940 คน-ครั้ง 

 
ตารางที่ 3.36 ตารางแสดงผลงานเชิงประจักษ0 

ลําดับ เครือข*ายฯ ผลงาน 
1 บริหารจัดการระดับกลาง  

ดานบริหาร 
คู มือผูอํานวยการฝLายบริหาร 
“พ่ีสอนน�อง”  
- การสื่อสารเพ่ือการจัดการความขัดแยง 
- เทคนิคการแกป[ญหาดานการเงิน 
- การนิเทศและติดตามงานดวย Coaching Technique 
- การปฏิบัติงานดานการพัสดุ 
- ทําอย างไรเม่ือตองสอบสวนขอเท็จจิรงและสอบวินัย 

2 บริหารจัดการระดับกลาง  
ดานวิชาการ 

แนวปฏิบัติในการเสนอขอเป�ดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
“พ่ีสอนน�อง”  
- การเสนอขอเป�ด/แกไข/ป�ดรายวิชา 
- การขอทุนดานวิชาการสําหรับคณาจารย0 
- การตรวจสอบการเผยแพร ผลงานวิชาการของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3 การพัสดุ คู มือการบริหารโครงการ จุฬาฯ ศตวรรษท่ี 2  

“พ่ีสอนน�อง”  
- การจําแนกงบประมาณหมวดวัสดุและครุภัณฑ0 
- การบริหารสัญญา 

4 การเงิน แนวปฏิบัติการเก็บรักษาเงินและตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน 
คู มือการปฏิบัติงานการเบิกจ ายค าใชจ ายเดินทางในและ
ต างประเทศ 
คู มือการปฏ��บัติงานโอนเงินผ านระบบอิเลคทรอนิกส0 
คู มือการใชงานงบกระแสเงินสดทางตรงระบบ CU-ERP 

5 บริหารคุณภาพองค0กร คู มือการใชงานระบบฐานขอมูล CHE QA Online: 2557 
“พ่ีสอนน�อง”  
- บูรณาการการประกันคุณภาพกับการบริหารความเสี่ยง 
- การคิดอย างเปGนระบบแบบสรางสรรค0  

6 บริการวิจัยและบริการวิชาการ คู มือและแนวปฏิบัติงานบริการวิชาการจุฬาฯ 
คู มือการใชโปรแกรม SciVal 
วิธีการค า Quartile จากฐาน SJR 
“พ่ีสอนน�อง”  
- การใชโปรแกรม SciVal 

7 บุคคล เทคนิคการเขียน Assignment Sheet 
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ลําดับ เครือข*ายฯ ผลงาน 
“พ่ีสอนน�อง”  
- การพัฒนาระบบการขอตําแหน งทางวิชาการ 
- การเขียนภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8 ประชาสัมพันธ0 “พ่ีสอนน�อง”  
- เขียนข าวอย างไรใหไดรับการเผยแพร  
- ประชาสัมพันธ0อย างไรใหประสบความสําเร็จ 
- PR จุฬาฯงามสง าพัฒนาบุคลิกภาพ 
- ไขเคล็ดลับ....กับนักประชาสัมพันธ0วางแผน-เลือกสื่ออย างไรให

โดนใจ 
9 วิรัชกิจและเครือข ายนานาชาติ “พ่ีสอนน�อง”  

- Fulbright Scholarship 
- แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจลงตรา (Visa) และการแจงท่ีพัก

อาศัยของชาวต างประเทศ 
10 สารบรรณ “พ่ีสอนน�อง”  

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส0 LessPaper 
11 หองสมุด คู มือการทํา Create list (Review file) on Sierra 

“พ่ีสอนน�อง”  
- ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Sierra 
- ระบบการเขียนวิทยานิพนธ0อิเล็กทรอนิกส0 (CUE-THESIS) 
- Education 
- นัดหมายผ านออนไลน0ไดดังใจ 
- การใชโปรแกรมจัดการเอกสารอางอิง EndNote 
- การใชโปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงาน Turnitin 
- การนําขอมูลเขาฐาน CoP 

12 อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ คู มือมาตรฐานงานบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร 
คู มือมาตรฐานงานบริการอาคารและสถานท่ี 
คู มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานท่ี 
“พ่ีสอนน�อง”  
- การทําประกันภัยอาคาร 
- การขอใชหองประชุม/หองเรียนออนไลน0 

13 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการการลงขอมูลใน Web KM เช น รูปประจําตัว (avatar) 
คลิปวิดีโอจาก YouTube บทความ การใส รูปไอคอน Smilies 
(ไอคอนยิ้ม) การใส ผลการ rate ใหคะแนนลงในบทความ และการ
ดําเนินการจัดหาและติดต้ัง ssl certificate 
“พ่ีสอนน�อง”  
- การเฝ\ามองระบบเครือข ายคอมพิวเตอร0 (Network Monitoring 

System Workshop) 
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ลําดับ เครือข*ายฯ ผลงาน 
14 โสตทัศนศึกษา “พ่ีสอนน�อง”  

- การผลิตสื่อใหม ในการสรางบทเรียนสําหรับการใชงานบน iPad 
15 ยุทธศาสตร0แลงบประมาณ “พ่ีสอนน�อง”  

- การปฏิบัติงานผ านระบบ CU-ERP 
- การจัดแผนและงบประมาณดวยเครื่องมือ Macro Excel 
- ความเสี่ยงกฏระเบียบท่ีเก่ียวของในงานแผนและงบประมาณ 

16 ทะเบียน “พ่ีสอนน�อง”  
- หลักเกณฑ0ท่ีควรทราบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา และเกณฑ0ภาษาอังกฤษ 
- บริการอย างไรใหผูรับบริการประทับใจ 
- การจัดตารางสอนและหองเรียนอย างมีประสิทธิภาพ 

17 กิจการนิสิต “พ่ีสอนน�อง”  
- การพัฒนาทักษะดานการสื่อสารอย างมืออาชีพ 
- บริการและสวัสดิการนิสิต 
- โครงการ/กิจกรรมนิสิต 
- งานวินัยนิสิต 

18 บัญชี “พ่ีสอนน�อง”  
- งบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง 

             
 
 9. พัฒนาเว็บไซต�สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 

ภาพท่ี 3.7 ตัวอย างหนาเว็บไซต0สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย0 
 
 ผลงาน -  ปรับปรุงฐานขอมูลเว็บไซต0เปGนระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย 

- เชื่อมโยงกับฐานขอมูลเว็บไซต0การจัดการความรูกลุ มเครือข ายวิชาชีพ 
- ปรับปรุงเมนูการเขาถึงขอมูลใหง ายข้ึน เช น หัวขอพนักงานมหาวิทยาลัย หัวขอสวัสดิการ  
- ปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยอยู ตลอดเวลา 
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แผนงานยุทธศาสตร�หลักตามการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
และระบบงานพัฒนาองค�กร ป�งบประมาณ 2559 

 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�กําหนดแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตร� ในป#งบประมาณ 2559 รวม  

9 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 ปฏิบัติการปลูกฝJงและติดตามผล โดยกําหนดเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมในการปลูกฝJงค-านิยมหลัก (Core Values) 

1.3 กําหนดแนวทางในการนําค-านิยมหลัก (Core Values) มาประยุกต�ใช�ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เช-น การสรรหา การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล เปMนต�น  

 
2. บริหารจัดการมาตรฐานประจําตําแหน'ง (Job Description) โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 

ดังนี้  
2.1 ปรับปรุงมาตรฐานประจําตําแหน-ง (Job Description) จํานวน 101 ตําแหน-งในประเด็น 

ดังต-อไปนี้  
• ให�นํารายการสมรรถนะด�านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies)

และ สมรรถนะหลักท่ีแสดงถุงความเปMนมืออาชีพ (Professional Competencies) 
ทุกรายการแยกตามระดับ P ตามท่ีกําหนดไว� ใน Chulalongkorn University 
Competency Model ท่ีเปMนมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 

• ให�นํารายการสมรรถนะตามตําแหน-ง (Functional Competencies) ท่ีเคย
จัดการเม่ือป# 2554 มากําหนดใช�ในมาตรฐานประจําตําแหน-ง (Job Description) 
ทุกรายการของแต-ละตําแหน-ง 

• ให�นําเสนอมาตรฐานประจําตําแหน-งงาน (Job Description) ในทุกตําแหน-งงาน
ท่ีจัดทําเรียบร�อยแล�ว ต-อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติทุก
ตําแหน-งงาน 

อ�างอิงมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2558  
 
2.2 ดําเนินการจัดทํามาตรฐานประจําตําแหน-ง  (Job Description) ตําแหน-งใหม-จํานวน 72 

ตําแหน-งเพ่ิมเติม  
2.3 นําร-างมาตรฐานประจําตําแหน-ง (Job Description) ตําแหน-งใหม-ท้ัง 72 ตําแหน-ง         

ส-งให�กับเครือข-ายแลกเปลี่ยนเรียนรู�วิชาชีพสายปฏิบัติการ แต-ละวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องช-วยตรวจสอบมาตรฐาน

บทที่ 4 
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ประจําตําแหน-ง (Job Description) ว-ามีเนื้อหาครบถ�วนสมบูรณ�หรือไม- และนํามากลั่นกรองก-อนดําเนินการ
นําเสนอต-อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

 
3. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากร  
 มหาวิทยาลัย ดําเนินการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ โดยคณะกรรมการ

จํานวน 2 ชุด ชุดท่ีหนึ่งคือ คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ เพ่ือดําเนินการหาข�อสรุป
ในการคํานวณอัตรากําลังสายวิชาการ และชุดท่ีสองคือ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระบบบริหารจัดการ              
สายวิชาการสําหรับหลักสูตรจ-ายเต็ม (Full Fee) โดยดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูล ดังต-อไปนี้ 

• ข�อมูลจากส-วนงาน ประกอบด�วย 
 1. ศักยภาพของส-วนงาน 

 2. ขีดความสามารถในการสร�างความเปMนเลิศทางวิชาการ 
 3. คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ�ประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. ค-าใช�จ-ายด�านบุคลากรและภาระทางการเงินในระยะยาวของมหาวิทยาลัย  
• ผลการสํารวจข�อมูลจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ประกอบด�วย 

 1. ข�อมูลจากมหาวิทยาลัย 65 แห-ง  
 2. มหาวิทยาลัยจาก 28 มลรัฐ 
 3. เปMน Public University (มหาวิทยาลัยของรัฐ) จํานวน 43 แห-ง  

 4. เปMน Private University (มหาวิทยาลัยเอกชน) จํานวน 22 แห-ง 
• วิเคราะห�สถานภาพอดีต ปJจจุบัน และอนาคต ท่ีส-งผลกระทบต-ออัตรากําลัง สายวิชาการ  

� การขยายตัวของจํานวนนิสิต จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ระหว-าง พ.ศ. 2543-
2556 

� การขยายตัวของจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย ระหว-างป# 2539 – 2556 (อ�างอิงเอกสารจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ของเรา  ป#ท่ี 82 แห-งการสถาปนา) 

� การพัฒนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยได�ขอให�ส-วนงานนําแผนยุทธศาสตร� 15 ป# (2555 – 2570) ของ
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยมาเปMนกรอบในการคิดแผนงานเพ่ือให�สอดคล-องและยึดโยง
กับทิศทางของมหาวิทยาลัย   

� ความท�าทายและความจําเปMนต-อสังคม  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ผลกระทบในบางประเด็นเปMน
ความท�าทายระดับโลกและบางประเด็นเปMนความท�าทายระดับพ้ืนท่ี การ
เปลี่ยนแปลงเหล-านี้ทําให�การศึกษาในปJจจุบันต�องพัฒนาให�บัณฑิตรุ-นใหม-มองโลกได�
ท้ังเชิงลึกและเชิงกว�าง เพ่ือเห็นความเชื่อมโยงของปJจจัยต-างๆ รวมไปถึงโอกาสและ
ปJญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาจากการปรับเปลี่ยนปJจจัยต-างๆ  สําหรับประเด็นความท�า
ทาย โอกาสและความจําเปMนท่ีมีต-อสังคมไทยและสังคมโลก โดยพิจารณาตามศาสตร�
ของแต-ละแขนง 
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� แผนวิชาการ 2558-2562 ของส-วนงานต-างๆ มีจุดร-วมท่ีสําคัญคือความเปMน
นานาชาติ ประกอบด�วย การประกันคุณภาพหลักสูตรด�วยมาตรฐานนานาชาติ การ
เป2ดสอนหลักสูตรนานาชาติ การจัดทําหลักสูตรร-วมกับมหาวิทยาลัยในต-างประเทศ
ท้ังแบบสองปริญญา (Double Degree) และแบบปริญญาร-วม (Joint Degree) 
และการสอนรายวิชาในหลักสูตรปกติด�วยภาษาอังกฤษ ในอีกมิติหนึ่ง ทุกส-วนงาน
เน�นย้ําการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�
อย-างเปMนระบบ เน�นการพัฒนาทักษะท่ีจําเปMนในศตวรรษท่ี 21 ควบคู-ไปกับความรู�ท่ี
ทันสมัย นอกจากนั้นทุกส-วนงานตระหนักในความจําเปMนท่ีจะต�องผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีความรู�มากกว-าหนึ่งศาสตร�  โดยเสนอท่ีจะจัดให�มีการบูรณาการข�าม
ศาสตร�ในลักษณะต-างๆ เช-น การเป2ดโอกาสให�นิสิตเรียนวิชาโทข�ามคณะ การจัดให�มี
หลักสูตรร-วมสองปริญญาระหว-างคณะ และการเป2ดสอนหลักสูตรลักษณะ Area 
Studies เปMนต�น ในอีกส-วนหนึ่งมีบางส-วนงานท่ีเสนอจะเป2ดสอนหลักสูตรใน
สาขาวิชาแนวหน�าระดับสากลอีกด�วย  

� จํานวนนิสิตในป# พ.ศ. 2562 ท่ีส-วนงานเสนอ 
� จํานวนอาจารย�เต็มเวลา ในแต-ละส-วนงาน ท่ีมหาวิทยาลัยได�พิจารณา 

  จากแผนวิชาการของแต-ละส-วนงาน แผนการรับนิสิตเข�าศึกษา ผลการวิเคราะห�และคํานวณ
อัตรากําลังสายวิชาการ สรุปได�ดังนี้ ในป# 2562 จํานวนนิสิตท้ังหมดท่ีส-วนงานเสนอมาจะมีประมาณ 40,500 
คน สัดส-วนนิสิตวิจัยต-อนิสิตท้ังหมดจะอยู-ท่ีประมาณ 0.26 และจํานวนอาจารย�ทํางานสอนเต็มเวลา 3005 คน 
(อัตรากําลังสายวิชาการจํานวนนี้ไม-รวมอาจารย�ท่ีทําหน�าท่ีบริหารอีกประมาณ 100 อัตราและจํานวนอาจารย�
สํารองสําหรับท่ีลาไปศึกษาต-อประมาณ 50 อัตรา) 

  มหาวิทยาลัยจะกําหนดกระบวนการปรับอัตรากําลังไปสู-ค-าเปqาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยส-วนงานท่ีได�อัตรากําลังเพ่ิมมากข้ึน ส-วนงานจะต�องแสดงให�เห็นว-า การเพ่ิมจํานวนอาจารย�ทําให�ผลิตภาพ
ของส-วนงานดีข้ึน นั่นคือ ส-วนงานมีผลผลิตทางวิชาการมากข้ึน สามารถเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาได�ดีข้ึน 
สําหรับส-วนงานท่ีต�องปรับลดหรือคืนอัตราให�กับมหาวิทยาลัยให�ค-อยๆ ทยอยคืนเม่ือมีผู�เกษียณอายุ โดยอาจ
ส-งคืนร�อยละ 50 ของผู�เกษียณอายุในแต-ละป#  

 
4. การกําหนดสมรรถนะตามหน@าท่ีและสมรรถนะเชิงบริหารของบุคลากร 

4.1  ด�วยสภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�กําหนดนโยบาย เรื่อง การบริหารจัดการบุคลากรให�มี
ประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองต-อวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัย นํามาซ่ึงการกําหนดค-านิยมหลักและสมรรถนะใน
การทํางานและการบริหารจัดการบุคลากร ซ่ึงจําเปMนในการบริหารทรัพยากรบุคคลให�มีประสิทธิภาพท่ีจะนํา
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยไปสู-การเปMนองค�กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO)       
มีกระบวนการบริหารจัดการด�านงานบุคคลเปMนงานเชิงรุกเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการและความท�าทาย
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปJจจุบันทางจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�ดําเนินการ ดังต-อไปนี้ 

4.1.1  มหาวิทยาลัยได�ร-วมมือกับคณะจิตวิทยาดําเนินการจัดทําแบบแบบประเมิน
สมรรถนะ โดยมหาวิทยาลัยได�มีมติเห็นชอบรายการสมรรถนะท่ีควรพัฒนาก-อน 8 สมรรถนะ เพ่ือนําไปใช�ใน
การสรรหา พัฒนา และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P6 ข้ึนไป และเพ่ือใช�ในการประเมินสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P7 – P9 สําหรับบุคคลท่ีจะเข�ามาปฏิบัติงานกับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จาก
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การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สามารถแบ-งแบบประเมิน
ออกเปMน 2 ชุด คือ 

• แบบประเมินสมรรถนะสําหรับผู�บังคับบัญชา 

• แบบประเมินสมรรถนะสําหรับผู�รับการประเมิน 

4.1.2 ดําเนินการนําแบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ท้ัง 
2 ชุด จัดส-งให�กับพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P6 ข้ึนไป เพ่ือดําเนินการประเมินสมรรถนะของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา  

4.1.3 นําผลการประเมินสมรรถนะ ท้ัง 8 ด�าน ของแต-ละส-วนงาน มาศึกษาเพ่ือวิเคราะห�หา
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยฝvายพัฒนาบุคลากรเปMนผู�รับผิดชอบดําเนินการ
ต-อไป 
 4.2  บริหารการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะตามตําแหน-งงาน (Functional Competency) โดย
ดําเนินการปรับปรุงให�ครบทุกเครือข-าย เพ่ือนําไปใช�ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในอนาคต 
 

5. การบริหารจัดการความก@าวหน@าในสายอาชีพ 
 มหาวิทยาลัยมุ-งพัฒนาความเจริญก�าวหน�าในสายอาชีพและสร�างความต-อเนื่องในการปฏิบัติงานให�

เกิดความคล-องตัว มีความเหมาะสมตรงกับลักษณะงานของแต-ละบุคคลมากข้ึน ทางมหาวิทยาลัยได�จัด
โครงการเพ่ือวางแผนเส�นทางก�าวหน�าในสายอาชีพ โดยแยกการวิเคราะห�ออกเปMน 2 สายดังนี้ 

 5.1 สายวิชาการ ตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว-าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2558 (ฉบับท่ี3) ได�มีการเพ่ิมความในข�อ 26 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพ่ิมอีกหนึ่งกลุ-มคือ “กลุ-ม
อาจารย�สอนภาต-างประเทศ”  
 5.2 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�เปMนท่ีประจักษ�ชัดเจนข้ึน นโยบายเส�นทางความก�าวหน�า (Career Path) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ตลอดจนเส�นทางความก�าวหน�าสายบริหารระดับต-างๆ 
รวมท้ังการวางระบบเพ่ือจัดกลุ-มงานให�รองรับต-อการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
 
 6. การปรับกระบวนการทดสอบกลางเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข@าทํางานในมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยกําหนดให�มีการจัดทําแบบทดสอบกลาง เพ่ือใช�ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
สายปฏิบัติการ โดยนําเอาระบบทดสอบออนไลน�มาใช�ในการสร�างแบบทดสอบ ประมวลผลแบบทดสอบ และ
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แสดงผลการทดสอบ ทําให�ข้ันตอนการทํางานสะดวกรวดเร็วและแม-นยํามากข้ึน เพ่ือทดแทนการทดสอบ
แบบเดิมท่ีใช�กระดาษ โดยมหาวิทยาลัยเริ่มใช�ระบบทดสอบออนไลน�กับการทดสอบกลางแล�วในเดือนตุลาคม 
2558 ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

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

• วางแผนการดําเนินงานการใช�ระบบทดสอบออนไลน� โดยการสร�างกลไกและกระบวนการ
เลือกชุดข�อสอบ เพ่ือก-อให�เกิดความโปร-งใส 

7. บริหารการพัฒนาปรับปรุงแบบฟอร�มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) 

 มหาวิทยาลัยประกาศใช�ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว-าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2557 ซ่ึงมีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เปMนต�นไป เนื้อความในข�อบังคับฯ ฉบับนี้ท่ีเก่ียวข�องกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง ได�แก- หมวด 2 หลักเกณฑ�ท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หมวด 4 พนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการ และ หมวด 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลทําให�ต�องปรับปรุงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายปฏิบัติการและสายวิชาการ โดยดําเนินการดังนี้ 

7.1 จัดทําร-างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการ 
โดยแบ-งตามประเภทการประเมินผล ได�แก- แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป# และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต-อสัญญาการปฏิบัติงาน  

 สําหรับสายวิชาการ นอกจากแบ-งตามประเภทการประเมินผลแล�ว ได�แบ-งตามประเภทกลุ-ม
ภาระงาน ได�แก- กลุ-มคณาจารย�ประจํา กลุ-มอาจารย�สาธิต และกลุ-มนักวิจัย  

 ดังนั้น จึงมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับปรุงใหม-ท้ังสิ้น 12 ฉบับ 
ได�แก- สายปฏิบัติการ 3 ฉบับ สายวิชาการกลุ-มคณาจารย�ประจํา 3 ฉบับ สายวิชาการกลุ-มอาจารย�สาธิต  
3 ฉบับ และสายวิชาการกลุ-มนักวิจัย 3 ฉบับ 

7.2 นําเสนอร-างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช�แบบประเมินผล 

7.3 ประกาศใช�แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับปรุงแล�วอย-างเปMน
ทางการ โดยจัดทําเปMนประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปMนต�นไป 

7.4 จัดทําคู-มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  
1 ฉบับ และสายวิชาการ 1 ฉบับ เพ่ือแจกให�กับส-วนงานและหน-วยงานนําไปใช�ในองค�กร และสามารถดาวน�
โหลดไฟล�เอกสารได�ท่ีเว็บไซต�ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� www.hrm.chula.ac.th เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให�กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

7.5 จัดประชุมชี้แจงการนําไปใช�และการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการและสายวิชาการ 
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8. โครงการปรับปรุงโครงสร@างค'าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการ (Compensation Structure) 

 มหาวิทยาลัยเห็นควรให�มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร�างเงินเดือนใหม- ให�มีความเหมาะสม
กับเวลาและสามารถแข-งขันได�มากข้ึน โดยนําแนวคิดการจ-ายค-าตอบแทนซ่ึงคณะกรรมการนโยบายบุคลากร 
สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�ให�แนวทางไว�ว-า ค-าตอบแทนต�องมีความยุติธรรมภายในองค�กร มีความ
ทัดเทียมกับตลาดแรงงาน และองค�กรมีความสามารถในการจ-ายค-าตอบแทนได� มาเปMนแนวทางในการกําหนด
โครงสร�างเงินเดือนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 8.1 ดําเนินการปรับปรุงโครงสร�างเงินเดือน ซ่ึงครอบคลุมถึงโครงสร�างเงินเดือนย-อย และอัตรา
แรกจ�างตามวุฒิการศึกษาสําหรับผู�ไม-มีประสบการณ� ดังนี้  

• สายวิชาการ ได�แก- กลุ-มคณาจารย�ประจํา กลุ-มอาจารย�สอนภาษา กลุ-ม
อาจารย�ในสังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (ฝvายประถม และ
ฝvายมัธยม) กลุ-มนักวิจัย 

• สายปฏิบัติการ ต้ังแต-ระดับ P3-P8  

  8.2 ดําเนินการปรับปรุงโครงสร�างค-าตอบแทน ของกลุ-มอาจารย�ในสังกัดโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (ฝvายประถม และฝvายมัธยม) ตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปด�วย 

• โครงสร�างเงินเดือนแบบช-วง (มีอัตราข้ันตํ่าและอัตราข้ันสูง) 

• ค-าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีอาจมี เช-น ค-าตําแหน-งทางวิชาการ ฯลฯ 

9. การจัดกลุ'มงานเพ่ือรองรับการหมุนงาน (Job Rotation) 
 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เปMนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาท่ีเน�นให�พนักงาน
สามารถเรียนรู�งานใหม- ๆ ท่ีไม-เคยปฏิบัติมาก-อนได� อีกท้ังยังเปMนวิธีการหนึ่งของการวางแผน ความก�าวหน�าใน
สายอาชีพ (Career Plan) เพ่ือให�พนักงานได�ทดลองทํางานจริงก-อนการเลื่อน ตําแหน-งงานไปยังตําแหน-งงาน
ท่ีสูงข้ึน 

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด�วยการหมุนเวียนงานจึงเปMนอีกวิธีการหนึ่งท่ีน-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) จึงเปMนอีกวิธีการหนึ่งท่ีช-วยให�พนักงานในองค�การเกิด
การพัฒนาตนเอง และทําให�พนักงานไม-เกิดความรู�สึกเบ่ือหน-ายกับงานท่ีรับผิดชอบอยู-ในปJจจุบัน อย-างไรก็ดี
การหมุนเวียนงานต�องทําข้ึนอย-างมีแผนการและดําเนินการในระยะยาว อย-างต-อเนื่องมีการวางแผนไว�ล-วงหน�า 
ซ่ึงการจัดทํา Job Rotation Roadmap จึงเปMนอีกแผนงานหนึ่งท่ีสามารถใช�เปMนกรอบหรือแนวทางในการ
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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 7 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. คณะครุศาสตร1 4 29 79 133 106   351 
2. คณะจิตวิทยา   2 5 14     21 
3. คณะทันตแพทยศาสตร1 5 36 50 82     173 
4. คณะนิติศาสตร1 7 5 9 21     42 
5. คณะนิเทศศาสตร1 1 7 15 17     40 
6. คณะพยาบาลศาสตร1 1 8 11 8     28 
7. คณะพาณิชยศาสตร1และการบัญชี 2 24 33 55     114 
8. คณะแพทยศาสตร1 57 138 92 125   8 420 
9. คณะเภสัชศาสตร1 4 27 34 35     100 
10. คณะรัฐศาสตร1 5 21 22 13     61 
11. คณะวิทยาศาสตร1 21 93 159 138     411 
12. คณะวิทยาศาสตร1การกีฬา 2 5 8 12     27 
13. คณะวิศวกรรมศาสตร1 16 103 105 64     288 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร1 5 13 14 16     48 
15. คณะเศรษฐศาสตร1 3 14 20 19     56 
16. คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร1 1 16 46 26     89 
17. คณะสหเวชศาสตร1   6 22 25     53 
18. คณะสัตวแพทยศาสตร1 7 39 39 42   1 128 
19. คณะอักษรศาสตร1 5 22 57 112     196 
20. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร       8     8 
21. วิทยาลัยประชากรศาสตร1 1 3 3 2    1 10 
22. วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 3 10 6 3     22 
23. วิทยาลัยวิทยาศาสตร1สาธารณสุข 1  4 6 2   1  14 
24. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมฯ 

    3 6   1 10 

25. สถาบันภาษา   3 18 59     80 
26. สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า       2   2 4 
27. สถาบันวิจยัพลังงาน           5 5 
28. สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ     3 4   5 12 
29. สถาบันวิจยัสภาวะแวดล�อม   

 
3 5   5 13 

30. สถาบันวิจยัสังคม       4   3 7 
31. สถาบันเอเชียศึกษา           2 2 
32. สถาบันไทยศึกษา      1 1 
33. สํานักงานมหาวิทยาลัย 6           6 

ผลรวมท้ังหมด 157 628 862 1052 106 35 2840 

 

บทที่ 5 
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ตารางท่ี 5.2 อัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการของแต�ละส�วนงาน จําแนกตามประเภทบุคลากร 

ส�วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได� 

พนักงาน
วิสามัญ 

ลูกจ�าง
ชั่วคราว รวม 

คณะครุศาสตร1 70 245 34   2 351 

คณะจิตวิทยา 5 15 1     21 

คณะทันตแพทยศาสตร1 11 149 11   2 173 

คณะนิติศาสตร1 10 29 3     42 

คณะนิเทศศาสตร1 13 26     1 40 

คณะพยาบาลศาสตร1 12 14 2     28 

คณะพาณิชยศาสตร1และการบัญชี 34 75 5     114 

คณะแพทยศาสตร1 111 291 10   8 420 

คณะเภสัชศาสตร1 13 86     1 100 

คณะรัฐศาสตร1 20 40     1 61 

คณะวิทยาศาสตร1 138 263 5 3 2 411 

คณะวิทยาศาสตร1การกีฬา   21 6     27 

คณะวิศวกรรมศาสตร1 110 172 3   3 288 

คณะศิลปกรรมศาสตร1 24 20 4     48 

คณะเศรษฐศาสตร1 6 49   1   56 

คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร1 33 54     2 89 

คณะสหเวชศาสตร1 10 39 4     53 

คณะสัตวแพทยศาสตร1 52 76       128 

คณะอักษรศาสตร1 18 153 6 2 17 196 
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ศาสตราจารย1

รองศาสตราจารย1

ผู�ช�วยศาสตราจารย1

อาจารย1

อาจารย1สาธิต

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.

อุดหนุน 
พนม.
รายได� 

พนักงาน
วิสามัญ 

ลูกจ�าง
ชั่วคราว รวม 

วิทยาลัยประชากรศาสตร1 3 7       10 

วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 8 14       22 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร1สาธารณสุข 1 12 1     14 
สถาบันเทคโนโลยีชวีภาพและ
วิศวกรรมฯ 3 7       10 

สถาบันไทยศึกษา   1       1 

สถาบันภาษา 6 52   7 15 80 

สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า 1 3       4 

สถาบันวิจยัพลังงาน   4 1     5 

สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ 2 10       12 

สถาบันวิจยัสภาวะแวดล�อม 5 8       13 

สถาบันวิจยัสังคม 3 4       7 

สถาบันเอเชียศึกษา   1 1     2 

สํานักงานมหาวิทยาลัย   6       6 

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร     8     8 

ผลรวมทั้งหมด 722 1946 105 13 54 2840 
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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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ปF
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. อ.สาธิต รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. อ.สาธิต รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. อ.สาธิต รวม ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อ. อ.สาธิต นักวิจัย AR รวม

คณะครุศาสตร1 3 5 1 3 12 1 3 1 2 2 9 3 6 3 12 2 4 2 2 2 12 1 6 3 1 11 56
คณะจิตวิทยา 2 2 2
คณะทันตแพทยศาสตร1 2 2 1 1 4 1 7 1 1 2 4 2 1 3 1 3 2 6 22
คณะนิติศาสตร1 1 1 1 1 2 3 1 4 7
คณะนิเทศศาสตร1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6
คณะพยาบาลศาสตร1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
คณะพาณิชยศาสตร1และการบัญชี 2 2 2 2 4 2 2 1 5 1 1 2 13
คณะแพทยศาสตร1 3 6 2 11 3 7 1 11 3 4 2 9 4 7 11 5 13 1 19 61
คณะเภสัชศาสตร1 1 6 1 8 2 3 1 6 2 2 2 1 1 4 2 3 5 25
คณะรัฐศาสตร1 2 1 1 4 1 2 3 1 1 1 4 3 8 4 4 20
คณะวิทยาศาสตร1 2 9 4 2 17 3 7 1 2 13 2 3 2 7 4 5 2 11 1 1 3 5 53
คณะวิทยาศาสตร1การกีฬา 1 1 2 2 1 1 4
คณะวิศวกรรมศาสตร1 4 5 1 1 11 5 5 1 1 3 1 6 1 1 2 4 1 2 1 4 30
คณะศิลปกรรมศาสตร1 1 1 1 2 1 4 1 2 3 2 3 1 6 14
คณะเศรษฐศาสตร1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 1 1 11
คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 9
คณะสหเวชศาสตร1 1 1 1
คณะสัตวแพทยศาสตร1 1 1 3 3 1 7 1 1 1 1 1 3 12
คณะอักษรศาสตร1 1 5 2 8 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 4 22
วิทยาลัยประชากรศาสตร1 1 1 1 1 1 1 3
วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 1 1 1 1 1 1 3
วิทยาลัยวิทยาศาสตร1สาธารณสุข 1 1 2 1 1 1 1 4
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมฯ 1 1 1
สถาบันภาษา 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 11
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา 2 2 1 1 3
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม 1 1 1
สถาบันวิจัยสังคม 1 1 1

ผลรวมทั้งหมด 16 44 22 6 3 91 16 38 20 7 2 83 13 24 25 5 67 18 32 17 6 2 75 11 34 24 12 1 1 83 399

รวมส�วนงาน
25622558 2559 2560 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.
รายได� 

พนม.
อุดหนุน 

ลจ.เงินงบ
ฯ 

ลจ.เงิน
นอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย   10           10 

คณะครุศาสตร1 6 120 59 46 14   1 246 

คณะจิตวิทยา 1 22 2   2     27 

คณะทันตแพทยศาสตร1 58 133 233 30 45     499 

คณะนิติศาสตร1   40 18 7       65 

คณะนิเทศศาสตร1 1 25 19 4     10 59 

คณะพยาบาลศาสตร1 3 15 8       1 27 

คณะพาณิชยศาสตร1และการบัญชี 6 118 23 21 4     172 

คณะแพทยศาสตร1 10 190 293 71 4     568 

คณะเภสัชศาสตร1 12 14 66 18       110 

คณะรัฐศาสตร1 2 21 34 15 3     75 

คณะวิทยาศาสตร1 18 87 155 57 14   5 336 

คณะวิทยาศาสตร1การกีฬา   29 1   1     31 

คณะวิศวกรรมศาสตร1 34 96 91 32 9     262 

คณะศิลปกรรมศาสตร1 4 17 11 7       39 

คณะเศรษฐศาสตร1   44 24 8       76 

คณะสถาป>ตยกรรมศาสตร1 6 27 17 13       63 

คณะสหเวชศาสตร1 2 49 12 1       64 

คณะสัตวแพทยศาสตร1 23 135 109 47 1     315 

คณะอักษรศาสตร1 1 65 40 7     1 114 

บัณฑิตวิทยาลัย 2 54 29 4 3     92 

วิทยาลัยประชากรศาสตร1 4   12 3       19 

วิทยาลัยป?โตรเลียมและป?โตรเคมี 4 8 24 5 1   1 43 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร1สาธารณสุข 3 18 20 4       45 

สถาบันการขนส�ง 3 4 6         13 

สถาบันเทคโนโลยีชวีภาพและวิศวกรรมฯ 6 1 11 1       19 

สถาบันไทยศึกษา   4     1     5 

สถาบันภาษา 1 24 35 3 2     65 

สถาบันวิจยัทรัพยากรทางนํ้า 4 8 11 8 3   1 35 

สถาบันวิจยัพลังงาน 1 4 6         11 
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ส�วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ 
พนม.
รายได� 

พนม.
อุดหนุน 

ลจ.เงินงบ
ฯ 

ลจ.เงิน
นอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ 4   18 3       25 

สถาบันวิจยัสภาวะแวดล�อม 6 7 9 5     1 28 

สถาบันวิจยัสังคม 5 1 14 2 1     23 

สถาบันเอเชียศึกษา 9 15 15         39 

สภาคณาจารย1   3 1         4 

สํานักงานการทะเบียน 4 14 25 1 7   1 52 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 31 473 263 94 180 184 15 1240 

สํานักงานวิทยทรัพยากร 13 16 63 3 3     98 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4 17 11 1 7     40 

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   21         1 22 

ผลรวมท้ังหมด 291 1949 1788 521 305 184 38 5076 
 
 
ตารางท่ี 5.5 อัตรากําลังบุคลากร สายปฏิบัติการของแต�ละส�วนงานจําแนกตามส�วนงานและประเภทบุคลากร ของ

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

ส�วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ 
พนม.
รายได� 

พนม.
อุดหนุน 

ลจ.เงินงบ
ฯ 

ลจ.เงิน
นอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

ศ.เครือข�ายการเรียนรู�เพื่อภูมภิาคฯ สนม   65 10         75 
ศ.วิเคราะห1รายได�และปฏิบัติการลงทุน 
สนม   5           5 

ศูนย1กฎหมายและนิติการ สนม 1 10 3 1       15 
ศูนย1การจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย สนม   22           22 

ศูนย1การศึกษาท่ัวไป สนม   3 2 1 1   2 9 

ศูนย1เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร1ฯ สนม 6 3 32 3       44 

ศูนย1จุฬาฯ-ชนบท สนม   2   1       3 

ศูนย1นวัตกรรมการเรียนรู� สนม   1 7         8 

ศูนย1บริการสุขภาพ สนม 2 23 2 2 4     33 

ศูนย1บริหารกลาง สนม 1 13 17 1 5     37 

ศูนย1บริหารความเส่ียง สนม   2         1 3 

ศูนย1พัฒนกิจและนิสิตเก�าสัมพันธ1 สนม   5 1         6 

ศูนย1พุทธศาสน1ศึกษา สนม   2           2 
ศูนย1รักษาความปลอดภยัและจัดการ
จราจร สนม   10 4 31 44 184   273 

ศูนย1รัสเซียศึกษา สนม   1           1 

ศูนย1วิทยาศาสตร1ฮาลาล สนม   36           36 
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ส�วนงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ 
พนม.
รายได� 

พนม.
อุดหนุน 

ลจ.เงินงบ
ฯ 

ลจ.เงิน
นอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

ศูนย1สัตว1ทดลอง สนม   9 1         10 

ศูนย1ส่ือสารองค1กร สนม 3 9 7   3     22 

ศูนย1อาเซียนศึกษา สนม             2 2 

ศูนย1อินเดียศึกษา สนม             2 2 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร สนม   13           13 
สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
สนม 2 17 29 2 15   1 66 

สํานักบริหารกิจการนิสิต สนม 2 15 24 9 12     62 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย1 สนม 3 20 43 1 16   1 84 

สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม 4 26 4   1     35 
สํานักบริหารยุทธศาสตร1และ
การงบประมาณ สนม 6 8 16   2     32 

สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม   78 44 40 56     218 

สํานักบริหารวิจัย สนม 1 11 8 1 6     27 

สํานักบริหารวิชาการ สนม   3 8 1 6   3 21 

สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข�ายฯ สนม   14     1   3 18 

สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม สนม   47 1   8     56 

สํานักงานมหาวทิยาลยั 31 473 263 94 180 184 15 1240 
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ข�าราชการ พนม.รายได� พนม.อุดหนุน ลจ.เงินงบฯ ลจ.เงินนอก พนักงาน รปภ. พนักงานวิสามัญ

ภาพท่ี 5.4 อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จําแนกตามประเภทบุคลากร 

จํานวน (คน) 

 

ประเภทบุคลากร 
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น�อยกว�าหรือเท�ากับ 
30 ปF

31-40 ปF 41-50 ปF 51-60 ปF 61 ปF ขึ้นไป

ตํ่ากว�าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ช�วงอาย ุ

จํานวน (คน) 

ภาพท่ี 5.5 สัดส�วนอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลยั สายปฏิบัติการ เทียบกับระดบัการศึกษา 
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ตารางท่ี 5.6 ข�อมูลบุคลากรสายปฏิบัติการเกษียณ ปF 2557 - 2561 จําแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 
ข�าราชการ 4 7 6 8 7 32 

ชํานาญการ 2 3 2 5 5 17 

ชํานาญการพิเศษ 1 2 1 2 2 8 

ชํานาญงาน   1 1 1   3 

เช่ียวชาญพิเศษ   1       1 

ปฏิบัติงาน     1     1 

ผอ.กอง 1   1     2 

พนม.รายได� 10 12 15 16 11 64 

P5     1     1 

P6   1 1     2 

P7 2 3 2 2 2 11 

P8 5 6 5 5 4 25 

P9 3 2 6 9 5 25 

พนม.อุดหนุน 83 66 75 79 75 378 

P3         1 1 

P4 10 6 2 3 3 24 

P5 15 10 8 13 20 66 

P6 4 6 7 3 6 26 

P7 16 15 18 20 16 85 

P8 13 11 16 24 18 82 

P9 25 18 24 16 11 94 

ลจ.เงินงบฯ 21 24 25 36 31 137 

ช 1       1   1 

ช 2       1 1 2 

ช 3 1         1 

บ 1 1 1 3 3 2 10 

บ 2 17 19 19 24 24 103 

ส 1 1         1 

ส 2 1 4 3 6 3 17 

ส 3         1 1 

ส 4       1   1 

ลจ.เงินนอก 8 5 6 10 9 38 

      1 1   2 

ช 1     1 1 1 3 

ชํานาญการ 1 1       2 

ชํานาญงาน         1 1 

บ 1 3 3 3 5 2 16 

ปฏิบัติการ 1         1 

ปฏิบัติงาน 3 1   3 4 11 

ส 1     1   1 2 

พนักงาน รปภ.     2   1 3 

ผลรวมท้ังหมด 126 114 129 149 134 652 
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ตารางท่ี 5.7 ข�อมูลอายุตัวของบุคลากรมหาวิทยาลยัสายปฏิบัติการเทียบกับประเภทบุคลากร 

ช�วงอาย ุ

ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ พนม.รายได� 
พนม.

อุดหนุน ลจ.เงินงบฯ ลจ.เงินนอก 
พนักงาน 

รปภ. 
พนักงาน
วิสามัญ รวม 

น�อยกว�าหรือเท�ากับ 
30 ปF   457 257     32 17 763 

31-40 ปF 23 852 490 7 6 68 11 1457 

41-50 ปF 160 444 383 206 167 67 3 1430 

51-60 ปF 108 165 658 308 132 17   1388 

61 ปF ขึ้นไป   31         7 38 

ผลรวมทั้งหมด 291 1949 1788 521 305 184 38 5076 

 
ตารางท่ี 5.8 ข�อมูลระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเทียบกับประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

ข�าราชการ 
พนม.
รายได� พนม.อุดหนุน ลจ.เงินงบฯ ลจ.เงินนอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

ตํ่ากว�าปริญญาตรี 46 797 375 491 220 183 7 2119 

ปริญญาตรี 146 876 1043 30 76 1 25 2197 

ปริญญาโท 91 255 359   9   3 717 

ปริญญาเอก 8 21 11       3 43 

ผลรวมทั้งหมด 291 1949 1788 521 305 184 38 5076 

 
ตารางท่ี 5.9 ข�อมูลประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิยาลัยสายปฏิบัติการ  

ประเภทบุคลากร ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

ร
พิเ

ศษ
 

ชํา
นา

ญ
งา

น 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

พิเ
ศษ

 

ปฏ
ิบตั

ิกา
ร 

ปฏ
ิบตั

ิงา
น 

ผอ
.ก

อง
 

รวม 

ข�าราชการ 143 24 64 2 1 27 26 4 291 

 

ประเภทบุคลากร บริหาร P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 รวม 

พนม.รายได� เต็มเวลา 26 1 5 8 41 954 479 428 1942 

พนม.รายได� บางเวลา 7               7 
พนม.อุดหนุน เต็ม
เวลา   1 31 162 96 976 383 139 1788 

ผลรวมท้ังหมด 33 2 36 170 137 1930 862 567 3737 

 

ประเภทบุคลากร บ 1 บ 2 ช 1 ช 2 ช 3 ส 1 ส 2 ส 3 ส 4 รวม 

ลูกจ�างประจาํเงินงบฯ 50 368 1 6 5 10 73 7 1 521 
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ประเภทบุคลากร 
ชํานาญ

การ 
ชํานาญ

งาน ปฏิบตัิการ ปฏิบตัิงาน ช 1 บ 1 ส 1 ตรวจสอบ รวม 

ลูกจ�างประจาํเงินนอก 12 45 13 93 14 109 14 5 305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


