


คํานํา 
 

รายงานประจําป 2559 เปนงานหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะรายงานผลการ 
“ยกเครื่อง” การบริหาร พัฒนา ทรัพยากรมนุษย และองคกร ตามแผนยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย บุคลากรของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยไดรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
เพ่ือสรางผลสัมฤทธิ์ใหเกิดข้ึนตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว ดังท่ีไดนําเสนอในรายงานประจําป
ฉบับนี้  

ผลงานตางๆหลายโครงการเปนโครงการตอเนื่องเพราะการวางระบบพัฒนาองคกรและระบบงาน
บุคคล  บางโครงการจะดําเนินการเปนชวงตามข้ันตอนท่ีวางไวเพ่ือสอดรับกับงบประมาณและความสําคัญของ
แตละชวงงานเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน “เสาหลักของแผนดิน” สวนในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีการวาง
ระบบการบริการออนไลน ปรับกระชับข้ันตอนตางๆ ท่ีจําเปนเรงดวนและตามความสําคัญของแตละเรื่อง 
เพ่ือใหเกิด “ความพึงพอใจของผูรับบริการ” ในเรื่องความรวดเร็วของการใหบริการ สําหรับเรื่องการพัฒนา
บุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ
ดานตางๆ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใชศักยภาพของรายบุคคลรวมกันสรางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหกับองคกร เพ่ือมุงม่ันสู “องคการสมรรถนะสูง” และมีความแข็งแกรงในการประสานงานและ
ทํางานรวมกันแบบ “เครือขายสายอาชีพ” ทุกสายอาชีพในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทุกหนวยงานมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูรวมกัน 

ขอมูลในรายงานประจําปนี้แสดงใหเห็นถึง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยมุงม่ันสรางความกาวหนาให 
“จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” อยางไมหยุดยั้ง มีกิจกรรมโครงการและผลงานจํานวนมาก มีบุคลากรท้ังปจจุบัน
และท่ีเขารวมงานกับสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยในป 2559 นี้ ท่ีมีความตั้งใจจะรวมกันเสนอและสราง
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือ “การเปนท่ีพ่ึงพาของบุคลากรทุกคนทุกระดับ”  

ความสําเร็จของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยลุลวงไดดวยความรวมมือของบุคลากรทุกทานทุกฝาย 
และจากท้ังสวนงานและหนวยงานทุกแหงท่ีใหความชวยเหลือและความรวมมือมาโดยตลอด และจากผูบริหาร
ท่ีกํากับดูแลสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ผู อํานวยการสํานักฯ รักษาการแทนผู อํานวยการสํานักฯ 
ผูอํานวยการฝายทุกทาน และพนักงานท่ีสังกัดสํานักฯ ทุกระดับ คณะผูจัดทําจึงไดทุมเทเวลารวบรวมขอมูล
ผลสําเร็จของโครงการและภาระงานตางๆ จากทุกฝายงานในสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย นํามาเรียบเรียง
เพ่ือจัดทําเปนรายงานประจําป 2559ฉบับนี้  ดวยหวังเปนอยางยิ่งวา จะทําใหประชาคมชาวจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยรับทราบและเขาใจถึงสถานภาพของการดําเนินการตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรและความกาวหนา
ของการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ โดยมุงเนนการพัฒนาระบบงานบุคคลเพราะเปน “หัวใจ” 
ของการบริการบุคลากรในงานของทุกฝายของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะใหบริการในเรื่องผลิตภัณฑ
และบริการสืบตอไปใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกทานในภาพรวมท้ังหมด 

 
คณะผูจัดทํารายงานประจําป 2559 นี้ หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลตางๆ จะเอ้ือประโยชนตอคณะ

ผูบริหารและบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกทาน และผูสนใจสืบไป 
 
 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  
        ตุลาคม 2559 
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 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เปนหนวยงานข้ึนตรงตอสํานักงานมหาวิทยาลัย มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย มีฝายสําคัญ 3 ฝาย คือ ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล ฝายบริหารงานบุคล และฝายพัฒนา
บุคลากร ปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือมุงผลลัพธท่ีใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบายพันธกิจ
และยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

1. ปรัชญา / ปณิธาน 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยมุงม่ันในการสนับสนุนวิสัยทัศน “เสาหลักของแผนดิน” และภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงไดแก การจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์สําคัญ 5 ประการ คือ 

1.1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับโลก 
1.2 เปนองคกรแหงปญญาท่ีมีความเปนเลิศดานการวิจัย 
1.3 ผลิตบัณฑิตท่ีเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของประเทศและของโลก 
1.4 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีคลองตัว กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน 
1.5 เปนบานอันอบอุนของคนดีและคนเกง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
2. วิสัยทัศน 

เปนหนวยงานชั้นนําดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

3. พันธกิจ 
3.1 วิเคราะหและพัฒนาระบบงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เพ่ือใหเกิดระบบงานบุคคลท่ีรองรับการ

บริหารงานบุคคลท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร  
3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติรวมถึงสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือความสําเร็จของนโยบาย พันธกิจ และผลสัมฤทธิ์ ท่ีวางไวตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

3.3 มุงเนนการตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ โดยดําเนินการ
ตามภารกิจตาง ๆ ท่ีกําหนดตามยุทธศาสตรในเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
และระบบงานพัฒนาองคกรประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากร 

 

4. ยุทธศาสตร 
ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงานพัฒนาองคกร 
 
 
 

 
 

บทที่ 1 
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5. ผังโครงสรางองคกร 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 3 ฝาย คือ ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล 

และฝายพัฒนาบุคลากร ดังภาพท่ี 1.1 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  แผนผังโครงสรางสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
6. คณะกรรมการ 

6.1 คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประกอบดวย 

 6.1.1.1  นายปรีชา  วัชราภัย      ประธานกรรมการ 
 6.1.1.2 อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ)    กรรมการ 
 6.1.1.3 ประธานสภาคณาจารย (ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยตุลย สิทธิสมวงศ) กรรมการ 
 6.1.1.4 ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ     กรรมการ 
 6.1.1.5 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ     กรรมการ 
 6.1.1.6 นายสมภพ  อมาตยกุล       กรรมการ 
 6.1.1.7 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย       กรรมการ 
 6.1.1.8 นางขนิษฐา  หงสประภาส       กรรมการ 
 6.1.1.9 ศาสตราจารย แพทยหญิงดวงพร วีระวัฒกานนท     
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา)   กรรมการ 
 6.1.1.10 รองศาสตราจารย ดร.เอก  ตั้งทรัพยวัฒนา      
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเปนคณาจารย)  กรรมการ 
 6.1.1.11 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยวันชัย มีชาติ)    เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลยั คณะกรรมการนโยบายบุคลากร 

สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

ท่ีประชุมคณบด ี คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

ผูอํานวยการสํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบงานบุคคล

 

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล ผูอํานวยการฝายพัฒนาบุคลากร 

ผูชวยอธิการบด ี คณะกรรมการเฉพาะดาน 



[3] 

 6.1.1.12 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย)               ผูชวยเลขานุการ 
 6.1.1.13 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย        ผูชวยเลขานุการ 
 

6.1.2 อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มีดังตอไปนี ้

6.1.2.1  เสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรตอสภามหาวิทยาลัย 
6.1.2.2 ใหความเห็นชอบระบบติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรตาม

ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
6.1.2.3 ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรและนําขอสรุปพรอมดวย

ขอเสนอแนะเสนอตอสภา 
6.1.2.4 เสนอกรอบอัตรากําลังบุคลากรในแตละสวนงาน และเกณฑภาระงานข้ันต่ําของบุคลากรตอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.1.2.5  เสนอบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.1.2.6  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด อันจําเปนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

และพัฒนาบุคลากรตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 โดยจัดทําเปน
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

6.1.2.7  กลั่นกรองงานตางๆ อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีตองเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย 

6.1.2.8  รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
6.1.2.9  วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 
6.1.2.10 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 6.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 6.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 

 6.2.1.1 อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ)     ประธานกรรมการ 
 6.2.1.2 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยวันชัย มีชาติ)     กรรมการ 
 6.2.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.บุญไชย สถิตม่ันในธรรม)   กรรมการ 
 6.2.1.4 คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (รองศาสตราจารย ดร.พสุ เดชะรินทร) กรรมการ 
 6.2.1.5 ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย ดุษฎี สงวนชาติ)  กรรมการ 
 6.2.1.6 นายศันสนะ ดานศมสถิต        กรรมการ 
 6.2.1.7 นางสุจิตตา ชนกประสิทธิ์         กรรมการ 
 6.2.1.8 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารีณา ศรีวณิชย)     กรรมการ 
 6.2.1.9 ผูแทนสภาคณาจารย        กรรมการ 
 6.2.1.10 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย      เลขานุการ 
 6.2.1.11 ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล                                          ผูชวยเลขานุการ 
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6.2.2 อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีดังตอไปนี ้
6.2.2.1 กํากับการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
6.2.2.2 เสนอกรอบอัตรากําลังบุคลากรในแตละสวนงาน และเกณฑภาระงานข้ันต่ําของบุคลากรตอ

คณะกรรมการนโยบาย 
6.2.2.3 เสนอบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการนโยบาย 
6.2.2.4 กําหนดมาตรฐานประจําตําแหนง  
6.2.2.5 กําหนดแบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาปฏิบัติงาน และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ใบลา และเอกสารอ่ืนใดอันเก่ียวกับการดําเนินการตามขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 

6.2.2.6 อนุมัติการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมท้ังกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและภาระงานข้ันต่ํา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

6.2.2.7 อนุมัติการปรับเปลี่ยนอัตราการจางพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกรอบอัตรากําลังของแตละสวนงาน 
6.2.2.8 วางระบบการพัฒนาบุคลากรและกํากับใหสวนงานดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
6.2.2.9 พิจารณาลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
6.2.2.10 รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
6.2.2.11 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ คณะทํางานหรือบุคคลดังกลาวทําการแทน
แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ 
  6.2.2.12 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

6.3 คณะกรรมการเฉพาะดาน (คงรายช่ือเดิมไวในรายงานฉบับนี้จนกวาจะมีการแตงตั้งทดแทน 
     บางกรณีสําหรับปงบประมาณ 2559 เปนตนไป) 

6.3.1 คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ  
6.3.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ ประกอบดวย 

6.3.1.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ)   ประธานกรรมการ 
6.3.1.1.2 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ)            กรรมการ 
6.3.1.1.3 คณบดีคณะรัฐศาสตร       กรรมการ 
6.3.1.1.4 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร      กรรมการ 
6.3.1.1.5 คณบดีคณะวิทยาศาสตร       กรรมการ 
6.3.1.1.6 คณบดีวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี      กรรมการ 
6.3.1.1.7 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร      กรรมการ 
6.3.1.1.8 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       กรรมการ 
6.3.1.1.9 ผูชวยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต)                กรรมการและเลขานุการ 
6.3.1.1.10 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย                  ผูชวยเลขานุการ 

 
6.3.1.2 อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ มีดังตอไปนี้ 

6.3.1.2.1 เสนอกรอบอัตรากําลังสายวิชาการในแตละสวนงาน และเกณฑภาระงานข้ันต่ําตอ
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

6.3.1.2.2 กําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ และภาระงานข้ันต่ํา 
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6.3.2 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระบบบริหารจัดการอัตรากําลังสายวิชาการสําหรับหลักสูตรจายเต็ม 
6.3.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระบบบริหารจัดการอัตรากําลังสายวิชาการสําหรับ

หลักสูตรจายเต็ม คณะประกอบดวย 
6.3.2.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ) ประธานกรรมการ 
6.3.2.1.2 รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย 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 เปยมสมบูรณ)    กรรมการ 
6.3.2.1.6 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        กรรมการ 
6.3.2.1.7 คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี      กรรมการ 
6.3.2.1.8 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร            กรรมการ 
6.3.2.1.9 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร        กรรมการ 
6.3.2.1.10 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร        กรรมการ 
6.3.2.1.11 คณบดีวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี       กรรมการ 
6.3.2.1.12 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม       กรรมการ 
6.3.2.1.13 ผูชวยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต)               เลขานุการ 

 
6.3.2.2 อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลังสายวิชาการ มีดังตอไปนี้ 

6.3.2.2.1 เสนอแนะนโยบายและแนวการพิจารณากรอบอัตรากําลังสายวิชาการสําหรับคณะท่ี
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีเก็บคาธรรมเนียมแบบจายเต็ม (Full Fee) 

6.3.2.2.2 เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพิจารณากรอบอัตรากําลังสายวิชาการใหกับคณะใน
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ 

 
6.3.3 คณะกรรมการการพิจารณากําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุม

ปฏิบัติการและวิชาชีพ ใหดํารงตําแหนงเช่ียวชาญ ระดับตน กลาง สูง 
6.3.3.1 องคประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 

6.3.3.1.1 นายสมภพ อมาตยกุล       ท่ีปรึกษา 
6.3.3.1.2 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ    ท่ีปรึกษา 
6.3.3.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ) ประธานกรรมการ 
6.3.3.1.4 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ)   กรรมการ 
6.3.3.1.5 นางปนสุวรรณ ถนัดสราง      กรรมการ 
6.3.3.1.6 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร      กรรมการ 
6.3.3.1.7 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      กรรมการ 
6.3.3.1.8 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร       กรรมการ 
6.3.3.1.9 ผูอํานวยการสถาบันวิทยบริการ      กรรมการ 
6.3.3.1.10 ผูชวยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต)      กรรมการและเลขานุการ 
6.3.3.1.11 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย                        ผูชวยเลขานุการ 
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6.3.3.2 อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
ปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ใหดํารงตําแหนงเช่ียวชาญ ระดับ ตน กลาง สูง มี
ดังตอไปนี้ 

6.3.3.2.1 พิจารณาตําแหนงวิชาชีพเฉพาะตามขอ 42 วรรคหนึ่ง (9) ไดแกแพทย ทันตแพทย 
สัตวแพทย เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา บรรณารักษ นักวิชาชีพสารสนเทศ นักบัญชี 
นิติกร วิศวกร สถาปนิก เจาหนาท่ีบริการงานแพทย เจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร 
เจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร 

6.3.3.2.2 เสนอเกณฑการจัดลําดับชั้นตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือสรางเสนทางความกาวหนา
สายอาชีพ (Career Path)  

 
6.3.4 คณะกรรมการประเมินคางานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  

6.3.4.1 องคประกอบคณะกรรมการประเมินคางานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
ประกอบดวย 

6.3.4.1.1 นายปรีชา วัชราภัย          ท่ีปรึกษา 
6.3.4.1.2 นายสมภพ อมาตยกุล              ท่ีปรึกษา 
6.3.4.1.3 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ) ประธานกรรมการ 
6.3.4.1.4 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ)      กรรมการ 
6.3.4.1.5 รองอธิการบดี  

(รองศาสตราจารย ทันตแพทย นายแพทย ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)     กรรมการ 
6.3.4.1.6 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยดร.ปารีณา ศรีวณิชย)      กรรมการ 
6.3.4.1.7 นางปนสุวรรณ ถนัดสราง         กรรมการ 
6.3.4.1.8 ผูชวยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต)         กรรมการและเลขานุการ 
6.3.4.1.9 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย                        ผูชวยเลขานุการ 

 
6.3.4.2 อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการประเมินคางานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ มี

ดังตอไปนี้ 
6.3.4.2.1 พิจารณาเกณฑการนําเครื่องมือมาใชในการประเมินคางาน เพ่ือสรางมาตรฐานในการ

ประเมินคางาน 
6.3.4.2.2 เสนอแนะบริบทท่ีเก่ียวของกับการประเมินคางานตําแหนงงานภายในมหาวิทยาลัย 
6.3.4.2.3 กําหนดแนวทางและวิเคราะหความเหมาะสมของการประเมินคางาน 125 ตําแหนง

เพ่ือการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ อาทิเชน การสรรหาและการวาจางบุคลากร การ
พัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากร การทดแทนตําแหนงในอนาคต เปนตน 

 
6.3.5 คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ  

6.3.5.1 องคประกอบคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ ประกอบดวย 
6.3.5.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ) ประธานกรรมการ 
6.3.5.1.2 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ)  กรรมการ 
6.3.5.1.3 รองอธิการบดี  
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 (รองศาสตราจารย ทันตแพทย นายแพทย ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)  กรรมการ 
6.3.5.1.4 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารีณา ศรีวณิชย)   กรรมการ 
6.3.5.1.5 คณบดีคณะทันแพทยศาสตร       กรรมการ 
6.3.5.1.6 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      กรรมการ 
6.3.5.1.7 คณบดีคณะสหเวชศาสตร       กรรมการ 
6.3.5.1.8 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม     กรรมการ 

6.3.5.1.9 ผูชวยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต)      กรรมการและเลขานุการ 
6.3.5.1.10 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย           ผูชวยเลขานุการ 

 
6.3.5.1 อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายปฏิบัติการ มีดังตอไปนี้ 

6.3.5.1.1 ดําเนินการเก่ียวกับโครงการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม 

 
6.3.6 คณะกรรมการขับเคล่ือนเรื่องคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
6.3.6.1 องคประกอบคณะกรรมการขับเคล่ือนเรื่องคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย 
6.3.6.1.1 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ) ประธานกรรมการ 
6.3.6.1.2 คณบดีคณะจิตวิทยา      กรรมการ 
6.3.6.1.3 คณบดีคณะนิเทศศาสตร     กรรมการ 
6.3.6.1.4 คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    กรรมการ 
6.3.6.1.5 คณบดีคณะเภสัชศาสตร      กรรมการ 
6.3.6.1.6 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร     กรรมการ 
6.3.6.1.7 คณบดีวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี     กรรมการ 
6.3.6.1.8 ผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา      กรรมการ 
6.3.6.1.9 ผูชวยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.วรวรรณ องคครุฑรักษา) กรรมการ 

6.3.6.1.10 ผูชวยอธิการบดี (นายปรีชา ปล้ืมจิตต)          กรรมการและเลขานุการ 
6.3.6.1.11 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย    ผูชวยเลขานุการ 
6.3.6.1.12 ผูอํานวยการฝายพัฒนาบุคลากร    ผูชวยเลขานุการ 

 
6.3.6.2 อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนเรื่องคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี

ดังตอไปนี้ 
6.3.6.2.1 ดําเนินการเก่ียวกับการขับเคลื่อนเรื่องคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนไป

ดวยความเรียบรอยและเหมาะสม 
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7. การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของฝาย 3 ฝายในป 2559 มีดังนี้ 
7.1 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล รับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหกําหนดกลยุทธและวางแผนยุทธศาสตรการ

บริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและนําเครื่องมือในการพัฒนาองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสม
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหและพัฒนาระบบงานบุคคลให
สอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เปนตน รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย ในป 2559 ดังนี้ 

• รางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• การนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
• การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ใหดํารงตําแหนง 

เชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง 
• การประเมินเชาวนอารมณ (Emotional Quotient : EQ) สําหรับคัดเลือกผูท่ีจะเขามาดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย และผูอํานวยการศูนย 
• การพัฒนาแบบทดสอบกลางและระบบการทดสอบแบบออนไลนเพ่ือสรรหาบุคลากร 
• โครงการพัฒนาแบบสอบเพ่ือการประเมินสมรรถนะดานการบริหารจัดการ สําหรับการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ 
• กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ป 2559 – 2562 
• การจัดทําโครงสรางองคกรภายใตฝาย  

อนึ่ง การบริหารงานในฝายพัฒนาระบบงานบุคคล จะรวมถึงการขอคําแนะนํา การขอความชวยเหลือและ
ติดตามดูแลมาตรฐานการจัดการในเรื่องระบบตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสวนงานหรือหนวยงานมีสวนรวมใน
การสรางผลสัมฤทธิ์โดยเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

7.2 ฝายบริหารงานบุคคล รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหารคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชน การปรับเงินเดือน การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากร 
การดําเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณของพนักงาน การสิ้นสุดการจาง เปนตน รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย ในป 2559 ไดดําเนินการปรับปรุงงานดังนี้ 

• การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กรณี P7’s Pool 

• การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศบุคลากร ใหมีความเปนปจจุบัน 

• การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร 

• การทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

• การปรับวงเงินการข้ึนเงินเดือนประจําป ตามผลสัมฤทธิ์ KPI ของสวนงาน 

• การปรับใหนําผลการข้ึนเงินเดือนในปสิ้นสุดของผูเกษียณอายุมาใชในการคิดเงินชดเชย 

• โครงการการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (CUERP-HR) 

• โครงการใบแจงคาตอบแทนอิเล็กทรอนิกส (e-Payslip) 

• จัดกิจกรรมการแขงขันเพ่ือสุขภาพ  โครงการ “แกรนดปุยนุนลีก”   
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7.3 ฝายพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพ การวิเคราะหและ
รวบรวมความตองการ และความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การแสวงหาขอมูลการพัฒนาจากแหลง
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  การกําหนดและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและ
ฝกอบรมบุคลากร การพัฒนาเทคนิค วิธีการ และการดําเนินการฝกอบรม การพัฒนาและจัดทําระบบการบริหารองค
ความรูเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะบุคลากร การจัดทําขอมูลประวัติการฝกอบรม    การ
ประสานงานและสนับสนุนเครือขายวิชาชีพรายชื่อบุคลากรระดับบริหาร เปนตน รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย ในป 2559 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมและเพ่ิมหัวขอการอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

• โครงการติดตามผลการเขารวมโครงการ (Follow-up) 

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผานการสอนงาน และ การเปนพ่ีเลี้ยง (ตอเนื่อง) 

• การเตรียมการเพ่ือการพัฒนาคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย (ตอเนื่อง) 

• การจัดการความรูในเครือขายวิชาชีพ ผานโครงการ “พ่ีสอนนอง” และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ของวิชาชีพ (ตอเนื่อง) 

• การวัดความผูกพันของบุคลากรตอมหาวิทยาลัย 

• โครงการปุยนุนลีก เพ่ือสรางเสริมสุขภาพบุคลากร (ตอเนื่อง) 

• โครงการทุนการศึกษาปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาผูมีศักยภาพเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ี (ตอเนื่อง) 
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 นโยบาย แผนยุทธศาสตร และผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และระบบงานพัฒนาองคกร 

 

ตามท่ีนโยบายหลักของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 750 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2555 
มีมติเห็นชอบการปรับระบบการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารและจัดการทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังตอบสนองตอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ใน
การเปน“แหลงความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน เปนผูนําทางปญญาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”เนื่องจาก 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย (QS World University Ranking                 
ป 2014-2015) และมีเปาหมายท่ีจะกาวไปสูการเปน“องคกรสมรรถนะสูง” (High Performance 
Organization) ซ่ึงการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัยไดนั้น อาศัยการปลูกฝงคานิยม (Core 
Values) สมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของบุคลากรทุกคน ในการ
ดําเนินการและบริหารจัดการในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให อนึ่ง ฝายบริหาร
ของมหาวิทยาลัยนําโดยอธิการบดีนํานโยบายหลักดังกลาว มากําหนดเปนนโยบายยอยเชิงปฏิบัติดานการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 

1. นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการวางแผนอัตรากําลังในแตละสวน
ท่ีจํานวนจะมีพลวัตท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปนซ่ึงเกิดจากการปรับเปลี่ยนพันธกิจและแผน
ยุทธศาสตรขององคกรและ/หรือหนวยงานตางๆ อัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหกับสวนงานในแตละ
ชวงเวลาเปนตัวเลขท่ีพิจารณาจากความจําเปนของสวนงานในชวงเวลานั้นๆ 

2. นโยบายดานการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการคัดเลือกและสรร
หาบุคลากรท่ีมีมาตรฐานมากข้ึนโดยจัดใหมีกระบวนการทดสอบความรูและทักษะของผูสนใจสมัครเขาทํางาน
ในมหาวิทยาลัย อาทิ เชน การทดสอบความถนัด (Aptitude Test) การทดสอบทัศนคติ (Attitude Test)  
การทดสอบดานภาษา เปนตน เพ่ือใหการบริหารจัดการในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเขาสูแตละ
ตําแหนงตามความคาดหวังของหนวยงานตางๆ 

3. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยไดนําแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยใชสมรรถนะเก่ียวกับงานและการบริหารจัดการมาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยจะปรับปรุงระบบเพ่ือสราง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีสามารถพัฒนาในระดับรายบุคคลเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
บุคลากรในการสรางความเปนเลิศรวมกัน 

4. นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยไดนําระบบการจัดทําขอตกลงภาระงาน
ประจําปเพ่ือใชในการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนท่ีผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรท่ีไดวางไว อาทิเชน จํานวนรายวิชาการสอนท่ีมีคุณภาพ ผลงานตีพิมพของ
งานวิจัย หรือหนังสือ หรือตํารา จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
จํานวนชั่วโมงของงานใหบริการสังคม งานบริหารท่ีมีคุณภาพ เปนตน 

5. นโยบายดานเสนทางอาชีพ มหาวิทยาลัยมีตําแหนงงาน และสายอาชีพตางๆ จํานวนมาก 
บุคลากรมีระดับความรูความสามารถอยางสูงในทุกแขนงงาน มหาวิทยาลัยจะมีการวางระบบงานท่ีรองรับ
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงท่ีจําเปนยิ่งใหมีโอกาสในการเจริญเติบโตในความกาวหนาสายอาชีพโดยท้ัง
มหาวิทยาลัยและบุคลากรจะไดวางแผนรวมกันในการกาวสูตําแหนงท่ีมีระดับของคางานท่ีเทาเทียมหรือสูงกวา
ในระหวางกลุมงานและในระหวางสวนงานเพ่ือใหบุคลากรไดรวมสรางเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย

บทที่ 2 



[11] 

สมรรถนะ ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีคุณภาพของตนเพ่ือรวมสรางองคกรแหงความเปนเลิศท่ีมี
สมรรถนะสูงใหกับมหาวิทยาลัย 

6. นโยบายดานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ มหาวิทยาลัยมีแนวคิดการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมท่ี
เปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ ท่ีมีการดําเนินการในแนวเดียวกันหรือใกลเคียงโดยมุงหวังใหครอบคลุมและ
ตอบสนองความจําเปนของบุคลากรแตละกลุม สวัสดิการท่ีจําเปนดังกลาวครอบคลุมดานตางๆ อาทิเชน    
การดูแลดานสุขภาพ สภาพการทํางาน การเก้ือหนุนดานอ่ืนๆ เชน ท่ีพักอาศัย และการศึกษาของบุตร เปนตน 

7. นโยบายดานคาตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร วางนโยบายและหลักการการกําหนด
คาตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีใหความยุติธรรมภายในองคกร ใหทัดเทียมกับตลาดแรงงาน  
โดยหลักการจายคาตอบแทนตองเปนไปตามคางานและตอบแทนการปฏิบัติการท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
แผนยุทธศาสตรของบุคลากรแตละบุคคลโดยมหาวิทยาลัยจะกําหนดกระบอกเงินเดือน และใชเปน          
แนวทางการบริหารและจัดการคาตอบแทนใหแตละสายบุคลากรโดยหลักการข้ึนเงินเดือนรายบุคคลจะคํานวณ
โดยการกําหนดจํานวนเพ่ิมรอยละจากคากลางของกระบอกเงินเดือนของแตละบุคลากรตามระดับชั้นงาน 
(ระดับP) และการเพ่ิมคาตอบแทนประจําปจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย (Key Performance Indicator) ท่ีตั้งไวและตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยและบุคลากรแตละคน 

 

งานยุทธศาสตรดานการบริหารดานงานบุคคล 

งานยุทธศาสตรในชวง ป พ.ศ. 2556 – 2559 ของมหาวิทยาลัย คือ 

1. สรางระบบการบริหารบุคคลใหสอดคลองกับบริบทใหมของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. กําหนดคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

3. สรางระบบประเมินคางานและอัตรากําลังบุคลากร 

4. สรางและกําหนดสมรรถนะหลักตามหนาท่ีและสมรรถนะการบริหารจัดการของตําแหนงงานตางๆ 
เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละตําแหนง 

5. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางระบบการจัดทําภาระงานออนไลน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน 

6. พัฒนาศักยภาพ ความรู ทักษะ ทัศนคติของบุคลากรรายบุคคล ใหมีความสามารถตามสมรรถนะ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและคาดหวังโดยอิงจากผลประเมินการปฏิบัติงานของแตละคน 

7. กําหนดระบบเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
บุคลากรจะไดพิจารณาเปนทางเลือกและไดรับโอกาสในการเจริญเติบโตและมุงปฏิบัติงานเพ่ือความสัมฤทธิ์ผล
ใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรสมรรถนะสูง 

8. พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใชเทคโนโลยท่ีีทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. พัฒนาระบบการบริหารคาตอบแทนผลประโยชนและสวัสดิการใหเหมาะสมสําหรับแตละระดับ  
ชั้นงานและตําแหนงงาน 

 

อนึ่ง กรอบการบริหารงานบุคคล มีภาพรวมทางยุทธศาสตรการดําเนินการตามภาพ (ภาพท่ี 2.1) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 กรอบการบริหารงานบุคคล 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร ในป พ.ศ.2559 มีดังตอไปนี้ 
1. รางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมท่ี 773 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบคานิยม
หลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนภาษาไทยวา “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุงม่ันความเปนเลิศ ชูเชิดคุณธรรม 
คิดและทําเพ่ือสังคม” และใหดําเนินการประกาศใชตอไป  

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาเปนรางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือจะนํามาปรับใชใหเขากับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ในสวนท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคล (30 คะแนน) และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 17/2558 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558 เพ่ือขออนุมัติทดลองใชราง
แบบประเมินฯ ดังกลาว และในการประชุม ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ฝายพัฒนาระบบงาน
บุคคลไดนําเสนอรายงานผลการทดลองใชรางแบบประเมินฯ ตอท่ีประชุม ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจําเปนตอง
ทบทวนและพัฒนารางแบบประเมินฯ เพ่ิมเติม เนื่องจากมีขอสังเกตหลายประการจากการทดลองใชท่ีตอง
พิจารณากอนนําไปใชจริง นอกจากนี้ตองพัฒนาแบบประเมินใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดาน
การขับเคลื่อนคานิยมหลักในปจจุบันดวย  
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2. การนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล  

 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา พัฒนาแบบทดสอบกลางเพ่ือ
การประเมินสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ท่ีควรพัฒนากอนจํานวน 8 สมรรถนะ ดังนี้ 

2.1 การมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา  
2.2 การวางแผนกลยุทธและการบริหารทรัพยากร  
2.3 การแกปญหาและการตัดสินใจ  
2.4 การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
2.5 การรวมมือประสานงานและทํางานเปนทีม  
2.6 จิตสํานึกในการบริการ  
2.7 การสื่อสาร 
2.8 การพัฒนาตนเองและผลลัพธของงานอยางตอเนื่อง  

 มหาวิทยาลัยใหกําหนดสมรรถนะ (Competency) ท่ีมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํามาตรฐาน
ประจําตําแหนงงาน (Job Description) ตอไป 

 

3. แบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแบบประเมินสมรรถนะ 8 ดาน แบงเปน 2 ชุด ไดแก แบบประเมินตนเอง และ
แบบประเมินโดยผูบังคับบัญชา โดยทดลองใชแบบประเมินตนเองและแบบประเมินโดยผูบังคับบัญชาท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางพนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจํานวน 375 คน ปรากฏวา 
มีผูตอบแบบประเมินตนเองจํานวน 275 คน และผูบังคับบัญชาประเมินจํานวน 260 คน อีกท้ังยังถาม    
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูตอบเก่ียวกับความหมาย ความเขาใจภาษาท่ีใชในการประเมินสมรรถนะแตละดาน
เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

4. การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ใหดํารง
ตําแหนง เช่ียวชาญระดับตน เช่ียวชาญระดับกลาง และเช่ียวชาญระดับสูง 

มหาวิทยาลัย ไดนําเสนอหลักการ การกําหนดกรอบตําแหนงเชี่ยวชาญของสวนงาน เกณฑการเขาสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน คาตอบแทนในการเขาสูตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ผลงานเชิงประจักษ เพ่ือใชในการขอกําหนด
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน รวมถึงกระบวนการพิจารณาตอท่ีประชุม โดยคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กันยายน 2558  มีมติเห็นชอบหลักการ และ
สภามหาวิทยาลัย ไดจัดทํา ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพดํารงตําแหนง เชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญ
ระดับสูง พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 14 มีนาคม 2559 และ ครั้งท่ี 
8/2559 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบรางประกาศหลักเกณฑ ผลงาน วิธีการแตงตั้ง และ
แบบฟอรมการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ดํารงตําแหนง
เชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง และ เชี่ยวชาญระดับสูง ท้ังนี้ ขอใหดําเนินการจัดทําเปนประกาศ
ตอไป 
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5. การประเมินเชาวนอารมณ (Emotional Quotient) สําหรับคัดเลือกผูท่ีจะเขามาดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย และผูอํานวยการศูนย 

 มหาวิทยาลัย จัดใหมีการทดสอบ “ประเมินเชาวนอารมณ (Emotional Quotient) สําหรับ
คัดเลือกผูท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน ผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย และ
ผูอํานวยการศูนย” 5 ดานดังนี้ 1) การรูจักตนเอง 2) ความสัมพันธกับผูอ่ืน 3) การปรับตัว 4) การจัดการ
ความเครียด 5) อารมณโดยท่ัวไป โดยใชขอสอบของคณะจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย 

6. การพัฒนาระบบการทดสอบแบบออนไลนเพ่ือสรรหาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน (e-Exam) ผานระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

(Web Application) เพ่ือใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยจัดทําเปนการทดสอบกลาง

ท่ีสามารถสรางแบบสอบเพ่ือวัดความรูหลากหลายดาน ประกอบดวย การวัดความถนัด การวัดความรู

ภาษาไทย การวัดความรูคอมพิวเตอร และการวัดทัศนคติ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดนําระบบทดสอบออนไลน    

(e-Exam) มาใชในกระบวนการทดสอบกลางแลวเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 จนถึงปจจุบัน 

 

7. โครงการพัฒนาแบบวัดเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารย 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาแบบวัดกลางเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปน

อาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทดแทนฉบับเดิมท่ีไดใชมามากกวา 30 ป เพ่ือใหการวัดทัศนคติผูสมัครทัน

กับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ แบบวัดฯ ถูกพัฒนาใหครอบคลุมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวเรียบรอยแลว 

และสามารถนําแบบวัดฯ ดังกลาวไปใชเพ่ือประกอบการประเมินทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารยได

ตอไป การยกระดับและพัฒนาแบบวัดตางๆ เปนการมุงเนนเพ่ือใหการคัดเลือกและจัดจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยในสายวิชาการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือเปนผลท่ีตอเนื่องถึงการมีอาจารยท่ีจะเปนคนดีและคนเกงเพ่ือ

เปาหมายในการถายทอดความรู  ประสบการณดวยทัศนคติ ท่ีดีงามเพ่ือการพัฒนานิสิตใหมีความรู 

ความสามารถ และทัศนคติท่ีดีงามในการเปน “คนดี และ คนเกง” เชนเดียวกันสืบตอไปในภายภาคหนา 
 

8. โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะดานการแกไขปญหาและการตัดสินใจ สําหรับการ            
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาแบบสอบเพ่ือการประเมินสมรรถนะดานการบริหารจัดการ 

เพ่ือใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ ซ่ึงครอบคลุม ผูอํานวยการสํานัก

บริหาร/ฝายบริหาร/ฝายวิชาการ หัวหนางาน เจาหนาท่ีระดับ P6 และตําแหนงเทียบเทาอ่ืน ๆ โดยแบบสอบฯ 

ถูกพัฒนาใหครอบคลุมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยสามารถนําแบบประเมินฯ 

ดังกลาวไปใชประโยชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยไดตามความเหมาะสมตอไป 

9. กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ป 2559 – 2562 

ผลการสัมมนาระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล: กรอบอัตรากําลัง เม่ือวันท่ี 10-
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12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมวรบุระ รีสอรท แอนด สปา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ หารือแนวทางการกําหนด

กรอบอัตรากําลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดแผนงานในการดําเนินงาน เรื่องการ

วางแผนวิชาการและการวางเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายวิชาการ เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 ไดหารือ
เกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการอีกครั้ง พรอมท้ังทบทวนขอเสนอจากสวนงานประกอบการ
พิจารณา ท่ีประชุมจึงมีมติใหนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ตอท่ีประชุมคณบดี วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 
2558 เพ่ือท่ีประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินการ และเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ไดมีการจัด
ประชุมสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยดําเนินการแบงกลุมอภิปราย
แผนพัฒนาวิชาการและแผนอัตรากําลัง แบงเปน 3 กลุมดังนี้ 1) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 2) กลุมวิทยาศาสตร
เทคโนโลย ี3) กลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร และเสนอผลการอภิปรายกลุมและสรุปแผนพัฒนาวิชาการและ
แผนอัตรากําลังในภาพรวม และนําผลการอภิปรายท่ีไดจากการสัมมนาผูบริหารเสนอตอท่ีประชุมคณบดี ใน
การประชุมครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2558 

คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 13 
ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบแผนวิชาการและกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ป  2559 – 2562 

10. โครงการวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย เรื่อง สัญญาจาง 
สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการทําการวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย เรื่อง สัญญาจาง สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสํารวจรูปแบบของสัญญาจาง การจัดสวัสดิการ การจายคาตอบแทนแกบุคลากร เพ่ือนําไปสู
รูปแบบสัญญาจาง สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดผลการสํารวจและเปรียบเทียบตามท่ีไดกําหนดในโครงการฯ เรียบรอยแลว อยูระหวางการ
เสนอแนวทางเพ่ือกําหนดนโยบายตอไป 

11. การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและคูมือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการและสายวิชาการ 

ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ใหครอบคลุมภาระงานทุกมิติ เพ่ือใหการประเมินผล

การปฏิบัติงานมีความโปรงใสและตรวจสอบได ท้ังนี้ ไดจัดทําคูมือและจัดประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงเรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ

ปรับปรุงใหม ใหกับสวนงานและหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบและเขาใจตรงกัน  

ท้ังนี้ ไดจัดทําคูมือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสาย

วิชาการในรูปแบบหนังสือคูมือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดท่ีหนาเว็บไซตของสํานัก

บริหารทรัพยากรมนุษย http://www.hrm.chula.ac.th และโครงการยุทธศาสตรในป พ.ศ. 2558 มีแผนการ

http://www.hrm.chula.ac.th/
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ดําเนินการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการ   

ในสวนท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคล (30 คะแนน) โดยจะนําแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยม

หลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาปรับใชในสวนนี้ ซ่ึงคาดวาจะเริ่มใชไดในรอบการประเมินเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยชะลอแผนการดําเนินงานนี้ออกไปกอน เนื่องจากมหาวิทยาลัย

จําเปนตองทบทวนและพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดกอนนําไปใชจริงและไมสงผลกระทบหรือสงผล

กระทบนอยท่ีสุดตอทุกสวนงานหรือหนวยงาน นอกจากนี้ตองดําเนินการพัฒนาแบบประเมินฯ ดังกลาวให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดานการขับเคลื่อนคานิยมหลักใหเปนปจจุบันอีกดวย 
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ผลงานประจํา ปงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

งานยุทธศาสตร 
          1. รางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย ดําเนินการผลักดันและขับเคลื่อนใหเกิดโครงการเสริมสรางคานิยมหลัก (Core values) 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเสนอใหทบทวนคานิยมหลักในท่ีประชุมตางๆ เพ่ือหาขอสรุป ซ่ึงท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมท่ี 773 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบคานิยมหลักของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนภาษาไทยวา “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มุงม่ันความเปนเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทําเพ่ือ
สังคม” และใหมีการประกาศใชตอไป  

มหาวิทยาลัย ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไป
พรอมกับการปรับปรุงระบบการมอบหมายงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหท้ังสองสวนนี้มี
ความสอดคลองกัน จึงมีการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการ ในสวนท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคล (30 คะแนน) โดยนําคานิยมหลักเปนตัวบงชี้ในการ
ประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร เปนผูดําเนินการพัฒนารางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตาม
คานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย นํารางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งท่ี 17/2558 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558 เพ่ือขออนุมัติทดลองใชรางแบบประเมินฯ กับบุคลากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2559 โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 1.1 การประเมินตนเอง 
 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย นํารางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท้ังท่ีมีและไมมี
ผูใตบังคับบัญชาทําการประเมินตนเอง โดยพิจารณาพฤติกรรมของตนเองในแตละขอรายการประเมินวาตรง
กับระดับคะแนนใดมากท่ีสุด  
 1.2 การประเมินผูใตบังคับบัญชา 

 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย นํารางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหกับผูประเมิน (ผูบังคับบัญชา) ท่ีมีผูใตบังคับบัญชา
ทําการประเมินสวนนี้ โดยเลือกประเมินผูใตบังคับบัญชา 2-3 ทาน คละระดับตําแหนง เชน P6 1 คน, P7 
1 คน, P8 1 คน เปนตน เพ่ือใหมีความหลากหลายของขอมูล โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
ในแตละขอรายการประเมินวาตรงกับระดับคะแนนใดมากท่ีสุด ซ่ึงผูประเมิน (ผูบังคับบัญชา) จะตองทําการ
ประเมินตนเองดวย 

 
 

ผลงานฝายพัฒนาระบบงานบุคคล 

บทที่ 3 
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 1.3 การแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 รางแบบประเมินพฤติกรรมฯ มีพ้ืนท่ีใหกับบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะท่ีมีตอรางแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงใหไดแบบประเมินท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย นําผลการทดลองใชรางแบบประเมินฯ 
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 
เพ่ือรายงานผลการทดลองใชรางแบบประเมินฯ โดยท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลรับทราบ พรอมท้ังให
ความเห็นเก่ียวกับกลุมท่ีทําการทดลองรางแบบประเมินฯ ซ่ึงตองไมสงผลตอการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากรนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหทบทวนและพัฒนารางแบบประเมินฯ เพ่ิมเติม เพ่ือใหเปนเครื่องมือท่ี
เหมาะสมท่ีสุดกอนนําไปใชจริงและไมสงผลกระทบตอทุกภาคสวน นอกจากนี้ตองพัฒนารางแบบประเมินฯ 
ดังกลาวใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดานการขับเคลื่อนคานิยมหลักใหเปนปจจุบันอีกดวย 

 
2. การนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล  

สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย เรื่อง การบริหารจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิผล 
เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย นํามาซ่ึงการกําหนดคานิยมหลักและสมรรถนะในการทํางานและ
การบริหารจัดการบุคลากร ซ่ึงจําเปนในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพท่ีจะนําจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization :- HPO)       มี
กระบวนการบริหารจัดการดานงานบุคคลเปนงานเชิงรุกเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและความทาทาย
ของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 22/2555 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 

จึงมีมติจัดทํารายการสมรรถนะเพ่ือบริหารจัดการบุคลากร และกําหนดโมเดลสําหรับบุคลากรท่ีจําเปนตองมี
เพ่ือขับเคลื่อนงานใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว แบงเปนสมรรถนะ 3 ประเภทระดับ P และตําแหนง ดังนี้    
(ดังภาพท่ี 3.1) 

2.1  สมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competencies) บุคลากรทุกคนใน
องคกรจําเปนตองมีในการปฏิบัติงานของตนใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
ขององคกร ไดแก จิตสํานึกในการบริการ การสื่อสาร การรวมมือประสานงานและทํางานเปนทีมการตระหนัก
ถึงภาพรวมขององคกร การมุงสูผลสําเร็จ การคิดอยางเปนระบบ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ตนเองและผลลัพธของงานอยางตอเนื่อง 

2.2 สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในระดับ P6 ข้ึนไป บริหารและจัดการงานตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไว ไดแก การแกไขปญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

2.3  สมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional Competency) เปนความสามารถท่ีแตกตางกัน
ตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแตละคน ไดแก ความรูในงานท่ีรับผิดชอบ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
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ภาพท่ี 3.1 รูปแบบรายการสมรรถนะตามระดับความสามารถของแตละระดับ P และตําแหนง 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 20/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556  และท่ีประชุม
คณบดี ครั้งท่ี 44/2556 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นชอบรายการสมรรถนะดานการบริหารจัดการ 
(Managerial Competencies) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในระดับ P3 – P6 ตามภาพท่ี 
3.1 และเห็นชอบเลือกรายการสมรรถนะ (Professional Competencies) ท่ีควรพัฒนากอน 4 รายการ เพ่ือ
นําไปใชในการสรรหา พัฒนา และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P9 – P7 

มหาวิทยาลัย จึงนําระบบสมรรถนะ (Competency) มาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล  
และมอบหมายใหคณะจิตวิทยา ดําเนินการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบรายการสมรรถนะท่ีควรพัฒนากอน 8 สมรรถนะดังนี้ 

1. สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในระดับ P3 - P6 คือ บริหารและจัดการงานตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีวางไวมีดังนี้  

1.1 การมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา (Visionary & Leadership) 
1.2 การวางแผนกลยุทธและการบริหารทรัพยากร (Strategic Planning & Resource 

Management) 
1.3 การแกปญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making) 
1.4 การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (People Management & 

Development) 

2. สมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competencies) สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการทุกระดับ ตั้งแต P3 – P9 มีดังนี้ 

2.1 การรวมมือประสานงานและทํางานเปนทีม (Collaboration and Teamwork) 
2.2 จิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) 
2.3 การสื่อสาร (Communication) 
2.4 การพัฒนาตนเองและผลลัพธของงานอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 
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ศูนยประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ดําเนินการพัฒนาแบบทดสอบกลางเพ่ือการ
ประเมินสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ท่ีควรพัฒนากอนจํานวน 8 สมรรถนะ โดยแตละ
สมรรถนะมีคํานิยามดังตารางท่ี 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1  นิยามของแตละสมรรถนะ 

สมรรถนะ คํานิยาม 

1. การมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา  

(Visionary & Leadership) 

ความเขาใจถึงวิสัยทัศน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนให
สอดคลองกับสถานการณและแสดงออกถึงความเปนผูนํา ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความม่ันใจในการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ตอผลท่ีเกิดข้ึน สรางขวัญกําลังใจ/ แรงจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามท่ี
คาดหวัง โดยนําพาผูอ่ืนใหดําเนินไปตามทิศทางท่ีองคกรวางไวอยาง
ราบรื่นและประสบผลสําเร็จ  

2. การวางแผนกลยุทธและการบริหาร
ทรัพยากร (strategic Planning & 
Resource Management) 

สามารถกําหนดกลยุทธ แนวทางและแผนการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายในระยะยาวขององคกร โดยกําหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรและกําลังคนใหสอดคลองกับเปาหมาย 
รวมถึงกําหนดแผนรองรับในกรณีท่ีไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว  

3. การแกปญหาและการตัดสินใจ  

(Problem Solving & Decision 
Making) 

แกไขปญหาและตัดสินใจอยางเปนระบบ โดยทําการคาดการณ 
ประเมินสถานการณ วิเคราะหถึงตนเหตุและผลท่ีอาจตามมา และ
ตัดสินใจเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณมากท่ีสุด รวมถึง
วางแผนในการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. การบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร (People Management & 
Development) 

บริหารบุคลากรเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช
ความรูความสามารถของบุคลากรอยางเหมาะสม รวมถึงให
คําปรึกษา/แนวทาง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมี
ศั ก ยภ าพ ใน กา รป ฏิ บั ติ ง า นอ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แล ะ มี
ความกาวหนา/เติบโตทางหนาท่ีการงาน ตลอดจนสงผลถึง
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

5. จิตสํานึกในการบริการ (Service 
Mind) 

ความเข า ใจ ใน คุณลักษณะและวิ ธีการใหบริ การ ท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพความมุงม่ันตั้งใจในการบริการท่ีดีและมีคุณภาพ 
รวมถึงความมุงม่ันในการปองกันปญหาและขอรองเรียนและการ
แกไขปญหาใหกับผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว  

6. การสื่อสาร (Communication) สื่อสารกับผูอ่ืนโดยการรับรูและจับประเด็นจากการฟงหรืออาน
อยางถูกตองครบถวนรวมถึงการถายทอดสื่อสารขอมูลความคิดเห็น
ของตนเองหรือของผูอ่ืน โดยการเขียน พิมพ หรือพูด ท่ีกระชับ 
ชัดเจน เปนท่ีเขาใจของผูอ่ืนโดยปรับการนําเสนอและ โนมนาวให
เหมาะสมกับผูรับ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
ตองการ 
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สมรรถนะ คํานิยาม 

7. การรวมมือประสานงานและทํางาน
เปนทีม (Collaboration and 
Teamwork) 

รวมดําเนินงาน แบงปนองคความรู ขอมูลและแนวความคิดท่ีเปน
ประโยชน กับบุ คลากรฝ ายต า งๆ ในองค กร  เ พ่ื อส ง เ สริ ม
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการดําเนินงานของฝายตางๆและของ
องคกรในภาพรวม โดยคํานึงถึงการบรรลุผลสําเร็จขององคกรเปน
สําคัญ 

8. การพัฒนาตนเองและผลลัพธของ
ง า น อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  ( Continuous 
Improvement) 

กระตือรือรน ท่ีจะแสวงหาความรู เ พ่ิมเติม พัฒนาและสราง
ความกาวหนาใหกับตนเองอยู เสมอ รวมถึงเสนอวิธีปรับปรุง/ 
พัฒนาวิธีการทํางาน/ผลลัพธของงาน กระบวนการ/ระบบการ
ทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงานและ
สงเสริมความกาวหนาขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2558 มีมติ
อนุมัติแนวทางการกําหนดสมรรถนะในมาตรฐานประจําตําแหนงงาน (Job Description) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ ระดับ P4-P5 ใหแสดงสมรรถนะ 
ดังนี้  
 - หัวขอสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competency) จํานวน 8 หัวขอ 
 - หัวขอสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional Competency) ตามรายการท่ีกลุมวิชาชีพ
ตางๆ ท่ีเคยจัดทําข้ึนเม่ือ ป 2554 
 - หัวขอสมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency) จํานวน 4 หัวขอ 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ ระดับ P6 ใหแสดงสมรรถนะ ดังนี้  
 - หัวขอสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competency) จํานวน 8 หัวขอ 
 - หัวขอสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional Competency) ตามรายการท่ีกลุมวิชาชีพ
ตางๆ ท่ีเคยจัดทําข้ึนเม่ือ ป 2554 
 - หัวขอสมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency) จํานวน 2 หัวขอ 
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7-P9 ใหแสดงสมรรถนะ ดังนี้  
 - หัวขอสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competency) จํานวน 8 หัวขอ 
 - หัวขอสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional Competency) ตามรายการท่ีกลุมวิชาชีพ
ตางๆ ท่ีเคยจัดทําข้ึนเม่ือ ป 2554 
 4. กรณีกลุมตําแหนงงานท่ียังไมมีการจัดทําสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional 
Competency) ไดแก กลุมวิจัยและบริการวิทยาศาสตร กลุมสนับสนุนท่ัวไป กลุมบริการงานแพทย กลุม
เทคนิคการแพทย และกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ เปนตน ขอใหแสดงสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional 
Competency) จํานวน 2 หัวขอ 
 - มีความรอบรูในกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงาน 
 - มีความรอบรูในตําแหนงงานและหนาท่ีรับผิดชอบรวมถึงอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและจําเปน 
 5 .  กรณีกลุ มตํ าแหน ง ง าน ท่ี มีการจั ด ทําสมรรถนะตามบทบาทหน า ท่ี  (Functional 
Competency) ไวแลว กลุมตําแหนงงานนั้นๆอาจเพ่ิมเติมหัวขอสมรรถนะอีก 2 หัวขอ ตามขอ 4 ก็ได 
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 6. ท้ังนี้ วิธีปฏิบัติ/การนําสมรรถนะตางๆไปใชงานนั้น ใหจัดทําเปนคูมือสมรรถนะตอไป  
 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ได
มีขอสังเกตและมติ ดังนี้ 
 1. กรณีสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competency) นั้น พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P9 ไมควรมีหัวขอ 1.6 การคิดอยางเปนระบบ และหัวขอ 1.7 การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 
 2. ขอใหนําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา  
 3. ขอใหจัดทํามาตรฐานประจําตําแหนง (Job Description) ของทุกตําแหนงงาน ท่ีมีการ
กําหนดสมรรถนะตางๆ (Competency) ไว และนํามาเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในทุก
ตําแหนงงาน 
 4. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เก่ียวกับการนําสมรรถนะ 
(Competency) ไปใชงานในดานตางๆ 
 ซ่ึงการกําหนดสมรรถนะ (Competency) จะเชื่อมโยงกับการจัดทํามาตรฐานประจําตําแหนง
งาน (Job Description) ตอไป 
 

3. แบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

ในปงบประมาณ 2558 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการ
จัดทําการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ โดยใชแบบสอบถามซ่ึง
เปนมาตรประมาณคาในลักษณะของ Rubric Scoring ในแตละระดับคะแนนตองมีการอธิบายชัดเจนถึง
ความสามารถหรือพฤติกรรมของสมรรถนะในแตละดาน เพ่ือใชประเมินพฤติกรรมของบุคลากรวาตรงตาม
ระดับสมรรถนะท่ีองคกรคาดหวังหรือไม โดยดําเนินการดังนี้ 

3.1  ทบทวนการกําหนดนิยามหรือความหมายของสมรรถนะ 8 ดานท่ีถูกเลือกมาพัฒนากอน วา 
มีความชัดเจนแลวหรือไม เพ่ือท่ีจะสื่อใหผูท่ีประเมินสมรรถนะหรือผูถูกประเมินเขาใจตรงกัน 

3.2  กําหนดระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Scale) หรือระดับของความสามารถ/
พฤติกรรมของสมรรถนะในแตละดาน ซ่ึงเปนตัวกําหนดวาบุคลากรในองคกรไดแสดงสมรรถนะอยูในระดับใด 
อีกท้ังชวยกําหนดวาบุคลากรในแตละ P จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะแตละดานมากนอยเพียงใด 
กําหนดระดับของพฤติกรรมไว 5 ระดับ 

3.3  กําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavioral Indicators) ของระดับของพฤติกรรมท้ัง 5 ระดับ 
ซ่ึงจะเปนตัวบงบอกวาบุคลากรแตละคนมีระดับของความเชี่ยวชาญหรือระดับพฤติกรรมของสมรรถนะแตละ
ดานอยูในระดับท่ีคาดหวัง/ตองการหรือไม นอกจากนั้นเพ่ือลดอคติในการประเมินตนเองหรือประเมิน
ผูใตบังคับบัญชาแบบผอนผัน (Leniency) จึงใหผูประเมินยกตัวอยางพฤติกรรมหรือผลงานท่ีผูถูกประเมิน
แสดงในสมรรถนะระดับนั้น ๆ ดวย  

แบบประเมินสมรรถนะท้ัง 8 ดาน มี 2 ชุด ไดแก แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินโดยผูบังคับบัญชา  
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แบบประเมินตนเอง ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ใหผูตอบ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในทุกระดับ ท้ัง P3 – P5, P6 และ P7 – P9) เขียน
เรียงความบรรยายวาในอีก 5 - 10 ปขางหนา ทานจะทํางานอะไรและอยูในตําแหนงอะไร ท้ังนี้เพ่ือเปนการ
เหนี่ยวนําความคิด (prime) ใหนึกถึงการมุงพัฒนาความสามารถในสายงานของตนกอนทําแบบประเมิน
สมรรถนะ 
สวนท่ี 2 ใหผูตอบ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในทุกระดับ ท้ัง P3 – P5, P6 และ P7 – P9) 
ประเมินวาตนมีสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competencies) ท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ดานจิตสํานึกในการบริการ ดานการสื่อสาร ดานการรวมมือประสานงานและทํางานเปนทีม และดานการ
พัฒนาตนเองและผลลัพธของงานอยางตอเนื่อง อยูในระดับใด (ระหวาง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังใหยกตัวอยาง
พฤติกรรมและผลงานท่ีตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูตอบระบุวาคุณสมบัติในแตละสมรรถนะมี
ความสําคัญตอการทํางานหรือไม และตองการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไมและอยางไร 
สวนท่ี 3 ใหผูตอบ (พนักงานสายปฏิบัติการในระดับ P3 – P5 และ P6) ประเมินวาตนมีสมรรถนะการบริหาร
จัดการ (Managerial Competencies) ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ และดานการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร อยูในระดับใด (ระหวาง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังใหยกตัวอยางพฤติกรรมและผลงานท่ีตน
แสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูตอบระบุวาคุณสมบัติในแตละสมรรถนะมีความสําคัญตอการทํางาน
หรือไม และตองการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไมและอยางไร 
สวนท่ี 4 ใหผูตอบ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในระดับ P3 – P5) ประเมินวาตนมีสมรรถนะการ
บริหารจัดการ (Managerial Competencies) ดานการมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา และดานการวางแผนกล
ยุทธและการบริหารทรัพยากร อยูในระดับใด (ระหวาง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังใหยกตัวอยางพฤติกรรมและ
ผลงานท่ีตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูตอบระบุวาคุณสมบัติในแตละสมรรถนะมีความสําคัญตอ
การทํางานหรือไม และตองการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไมและอยางไร 

แบบประเมินโดยผูบังคับบัญชา ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับ        
P3 – P5, P6 และ P7 – P9 วามีสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competencies) ท้ัง 
4 ดาน ไดแก ดานจิตสํานึกในการบริการ ดานการสื่อสาร ดานการรวมมือประสานงานและทํางานเปนทีม และ
ดานการพัฒนาตนเองและผลลัพธของงานอยางตอเนื่อง อยูในระดับใด (ระหวาง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังให
ยกตัวอยางพฤติกรรมและผลงานท่ีผูใตบังคับบัญชาของตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหผูบังคับบัญชา
ระบุวาคุณสมบัติในแตละสมรรถนะมีความสําคัญตอการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของตนหรือไม และคิดวา
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรไดรับการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม อีกท้ังยังใหระบุวาในตําแหนงและสายงาน
ของผูใตบังคับบัญชาของตนควรแสดงสมรรถนะนั้น ๆ ในระดับใด เพ่ือสํารวจคาความคาดหวัง (Expected 
Competency) ของสมรรถนะดานนั้น ๆ 
สวนท่ี 2 ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสายปฏิบัติการระดับ P3 – P5 และ P6 ประเมินวาผูใตบังคับบัญชา
ของตนมีสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ 
และดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับใด (ระหวาง 0 ไปจนถึง 5) พรอมท้ังให
ยกตัวอยางพฤติกรรมและผลงานท่ีผูใตบังคับบัญชาของตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และใหระบุวา
คุณสมบัติในแตละสมรรถนะมีความสําคัญตอการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของตนหรือไม และคิดวา
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรไดรับการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม อีกท้ังใหระบุวาในตําแหนงและสายงานของ
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ผูใตบังคับบัญชาของตนควรแสดงสมรรถนะนั้นๆ ในระดับใด เพ่ือสํารวจคาความคาดหวัง (expected 
competency) ของสมรรถนะดานนั้นๆ 
สวนท่ี 3 ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับ P3 – P5 ประเมินวา
ผูใตบังคับบัญชาของตนมีสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competencies) ดานการมีวิสัยทัศน
และความเปนผูนํา และดานการวางแผนกลยุทธและการบริหารทรัพยากร อยูในระดับใดตั้งแต 0 ไปจนถึง 5 
พรอมท้ังใหยกตัวอยางพฤติกรรมและผลงานท่ีผูใตบังคับบัญชาของตนแสดงสมรรถนะในระดับนั้น ๆ และให
ระบุวาคุณสมบัติในแตละสมรรถนะมีความสําคัญตอการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของตนหรือไม และคิดวา
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรไดรับการพัฒนาคุณสมบัตินั้นหรือไม อีกท้ังใหระบุวาในตําแหนงและสายงานของ
ผูใตบังคับบัญชาของตนควรแสดงสมรรถนะนั้นๆ ในระดับใด เพ่ือสํารวจคาความคาดหวัง (expected 
competency) ของสมรรถนะดานนั้นๆ 

 โดยทดลองใชแบบประเมินท้ัง 2 ชุด ไดแก แบบประเมินตนเองและแบบประเมินโดยผูบังคับบัญชาท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจํานวน 375 คน ปรากฏวา มีผูตอบ
แบบประเมินตนเองจํานวน 275 คน และผูบังคับบัญชาประเมินจํานวน 260 คน อีกท้ังยังถามความคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากผูตอบเก่ียวกับความหมาย ความเขาใจภาษาท่ีใชในการประเมินสมรรถนะแตละดานเพ่ือนํามา
แกไขปรับปรุง และจัดทําเปนแบบประเมินสมรรถนะสําหรับผูบังคับบัญชา และสําหรับผูรับการประเมิน (เพ่ือ
ใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร) โดยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยอยูระหวางเตรียมเสนอแนวทางให
มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในการดําเนินงานตอไป 

 
 4. การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ให
ดํารงตําแหนง เช่ียวชาญระดับตน เช่ียวชาญระดับกลาง และเช่ียวชาญระดับสูง 

 ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ขอ 44 พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ อาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับดังตอไปนี้
 1. เชี่ยวชาญระดับสูง         
 2. เชี่ยวชาญระดับกลาง         
 3. เชี่ยวชาญระดับตน  

           กําหนดหลักการ แนวคิดและเกณฑการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 
(Career Path) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ตามความจําเปนของ
สวนงาน 

4.1 หลักการ  

4.1.1 การกําหนดตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพข้ึนอยูกับความจําเปนของสวนงานท่ีตองการผูมีความรูความสามารถ และ
ประสบการณในการทํางาน แตมิใชตามความตองการของบุคลากร  

4.1.2 ในการขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน สวนงานจะตองวิเคราะหภารกิจของสวนงานวา
มีความจําเปนตองมีตําแหนงเชี่ยวชาญใด ในระดับใดและในจํานวนเทาใด โดยตองไมเปนการเพ่ิมกรอบ
อัตรากําลังรวมของสวนงาน                                      
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4.1.3 การกําหนดตําแหนงเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ สวนงานตองประเมินความจําเปน ประเมินคางาน และกําหนดสมรรถนะท่ีตองการ
สําหรับบุคลากรในตําแหนงนั้นๆเปนเบื้องตน และเสนอขออนุมัติกรอบตําแหนงเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 

4.1.4 เม่ือไดรับอนุมัติกรอบตําแหนงเชี่ยวชาญแลว พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ อาจเสนอขอกําหนดตําแหนง โดยการเสนอ
ผลงานใหสวนงานพิจารณา หากสวนงานเห็นชอบใหเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา  

4.1.5 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง หรือเชี่ยวชาญระดับสูง จะตองมีสมรรถนะ
และผลงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

4.1.6 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง หรือเชี่ยวชาญระดับสูงหากเปลี่ยนสถานะไป
ดํารงตําแหนงในกลุมบริหารจัดการจะตองพนจากตําแหนงเชี่ยวชาญ 

4.2 รูปแบบของเสนทางความกาวหนา (career path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ                   

เสนทางความกาวหนาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการตามขอบังคับจุฬาฯ วาดวย
การบริหารงานบุคคล ป 2557 ขอ 40 (1) และ (2) จะมีลักษณะเปนเสนทางแบบคูขนาน ดังนี้                       

(1) กลุมบริหารจัดการ                                                                            
(2) กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ 

 
ภาพท่ี 3.2 รูปแบบของเสนทางความกาวหนา (career path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

 

4.3 การกําหนดกรอบตําแหนงเช่ียวชาญของสวนงาน    
 4.3.1 สวนงานดําเนินการวิเคราะหภารกิจของสวนงาน คางานของตําแหนงตามความ
จําเปนและเหมาะสมวาตองมีตําแหนงเชี่ยวชาญใด ในระดับใดและในจํานวนเทาใด โดยตองไมเปนการเพ่ิม
กรอบอัตรากําลังรวมของสวนงาน เพ่ือเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย     
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4.3.2. ระดับและจํานวนกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและวิชาชีพในตําแหนงใน
ตําแหนง เชี่ยวชาญตางๆตองไมสูงหรือมากกวาระดับและจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมบริหารจัดการใน
สวนงานนั้นๆ  

4.4 การปรับเขาสูตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ  

สวนงานตองมีตําแหนงวางตามกรอบอัตราเชี่ยวชาญท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในระดับท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอขอปรับระดับ โดยพนักงานมหาวิทยาลัยท่ียื่นขอปรับระดับตองมี
คุณสมบัติและผลงานสอดคลองกับเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับระดับท่ีขอปรับในตําแหนงนั้นๆ
และผานการประเมินตามเกณฑ  

 

4.5 เกณฑการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน                               

4.5.1 คุณวุฒิ และระยะเวลา                                                                                                    

-  เชี่ยวชาญระดับตน ระดับ P6      
    บรรจุ P7 วุฒิปริญญาตรี  ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 6 ป  
    บรรจุ P7 วุฒิปริญญาโท  ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
    บรรจุ P7 วุฒิปริญญาเอก  ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 2 ป    
          -  เชี่ยวชาญระดับกลาง ระดับ P5      
    ดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญระดับตนมาแลวไมนอยกวา 5 ป  
          -  เชี่ยวชาญระดับสูง ระดับ P4      
    ดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญระดับกลางมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

4.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ยอนหลัง 3 ป ตองไดตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

 

4.6 คาตอบแทนในการเขาสูตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  

          อัตราเงินเดือนของตําแหนงเชี่ยวชาญระดับสูง เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับตน 
ตามระดับกระบอกเงินเดือนแตละ P  (ไมมีเงินประจําตําแหนง) ดังตารางท่ี 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2 อัตราเงินเดือนตําแหนงเชี่ยวชาญระดับสูง เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับตน 
ตําแหนง 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 เพ่ือใชในการขอกําหนดตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
 

       บุคลากร P7  

 

1. ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาท่ี
ของตนเองอยางนอย 1 เรื่อง และ     

2. ผลงานวิจัยซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาท่ี   หรือ หนังสือ หรือ คูมือ 
อยางนอย 1 เรื่อง โดยผลงานดังกลาว ตองมีคุณภาพระดับ ดี หรือ ใบรับรอง
ดานวิชาชีพ* ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

เช่ียวชาญระดับตน /P6  

 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ  
สวนงาน อยางนอย 1 เรื่อง และ       

2. ผลงานวิจัยซ่ึงเปนประโยชนตอ สวนงาน  หรือ หนังสือ อยางนอย 1 เรื่อง โดย
ผลงานดังกลาวตองมีคุณภาพระดับ ดีมาก หรือ อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรอยาง
นอย 1 เรื่อง 

เช่ียวชาญระดับกลาง /P5  

 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย  อยางนอย 1 เรื่อง และ         
2. ผลงานวิจัย ซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 
หนังสือ อยางนอย 2 เรื่อง คุณภาพระดับ ดีมาก หรืออยางนอย 1 เรื่อง คุณภาพ
ระดับ ดีเดน หรือ  อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร อยางนอย 1 เรื่อง 

เช่ียวชาญระดับสูง/P4 

 

หมายเหตุ : * ใบรับรองตามวิชาชีพตางๆ (จะมีการศึกษาในรายละเอียดและกําหนดประเภทตอไป) 

1. ดานคอมพิวเตอร อาทิเชน MCITP , MCTS , MCPD , CCNA , PMP , CISSP และอ่ืนๆ 

2. ดานการเงิน การบัญชี อาทิเชน CPA , CFA และอ่ืนๆ  
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4.8 กระบวนการพิจารณา จําแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 4.8.1 กระบวนการกําหนดช่ือตําแหนง ระดับ และจํานวน    
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 4.8.2 กระบวนการพิจารณาการปรับระดับตําแหนงของบุคลากร ตามผลงานท่ีเสนอมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการประเมินผลงาน  
ดําเนินการ 

 - ประเมินเน้ือหาผลงาน โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 

พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอผลงานเพ่ือขอปรับระดับตําแหนง
ใหสวนงานพิจารณา 

สวนงาน  พิจารณาระดับและตําแหนงวางท่ีไดรับการอนุมัติ
ในระดับท่ีบุคลากรเสนอขอปรับ ถามีตําแหนงวาง สวนงาน
พิจารณาผลงานท้ังปรมิาณและคณุภาพในเบ้ืองตนกอนสงให
มหาวิทยาลัย 

สวนกลาง คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณา  
คําเสนอขอปรับระดบัของบุคลากรในสวนงาน 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลอนุมัติ หรือ ไมอนุมัติการปรับ
ระดับ 

 - ใหความเห็นชอบกับการขอ
กําหนดระดับตําแหนง และแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

แตงต้ัง คณะกรรมการ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

แจงผลสวนงาน 

- ประเมินสมรรถนะบุคลากร 
- พิจารณาความครบถวนของ
ผลงานและคณุภาพตามเกณฑ
เบ้ืองตน  
– ตั้งแตงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานตามท่ีมหาวิทยาลยั
กําหนด 
– เห็นชอบ/ไมเห็นชอบการแตงตั้ง
ใหบุคคลดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 



 

 
 

ตารางท่ี 3.3 ความรู ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรท่ีครองตําแหนง เชี่ยวชาญ ตน กลาง สูง 

คุณสมบัติและความสามารถ Entry Level / P7 เช่ียวชาญระดับตน / P6 เช่ียวชาญระดับกลาง / P5 เช่ียวชาญระดับสูง   / P4        

 

1. คุณวุฒิ 

 

ปริญญาตรี/โท/เอก หรือ เทียบเทา 

 

ปริญญาตรี/โท/เอก หรือ เทียบเทา 

 

ปริญญาตรี/โท/เอก หรือ เทียบเทา 

 

ปริญญาตรี/โท/เอก หรือ เทียบเทา 

2.  ประสบการณการทํางาน - ไมมี - 

วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป            
วุฒิปริญญาโท ไมนอยกวา 4  ป 

วุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวา 2  ป 

ดํารงตําแหนงระดับตนไมนอยกวา 5 ป 
ดํารงตําแหนงระดับกลางไมนอยกวา 5 
ป 

 

3. ความเขาใจในภารกิจของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

 

มีความเขาใจในงานของตนเอง 

 

มีความ เข า ใจ ในงานของทีมงาน/
หนวยงาน/เทียบเทา 

 

มีความเขาใจในงานของฝาย/ภาควิชา/
เทียบเทา 

 

มีความเขาใจในงานของคณะของตน
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/เทียบเทา 

4. ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน 

 - เปนงานท่ีตองใชการสื่อสารข้ัน
พ้ืนฐานเ พ่ือติดตอประสานงานกับ
ผูรวมงานและหนวยงานอ่ืนๆ และ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไมซับซอน  

 - เปนงานท่ีตองใหคําแนะนําหรือ
คําปรึกษา และตองใชทักษะในการชัก
จูงโนมนาวผูรวมงาน หรือผูท่ีเก่ียวของ
ท้ังจากหนวยงาน/สวนงานภายในและ
ภายนอก  

 - เปนงานท่ีตองใชทักษะในการกระตุน
ชักจูง เจรจาตอรอง และโนมนาวผูอ่ืนท่ี
อยูภายในและภายนอกหนวยงาน/สวน
งาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางาน รวมถึงการสื่อสารกับบุคคลหรือ
ผูท่ีเก่ียวของท้ังจากหนวยงาน/สวนงาน
ภายในและภายนอก  

 - เปนงานท่ีตองใชทักษะในการกระตุน
ชักจูง เจรจาตอรอง และโนมนาวผูอ่ืน
ใหเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติ เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว รวมถึงการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความเห็น ท่ี
แตกตางกันรวมถึงการสื่อสารกับบุคคล
หรือผูท่ีเก่ียวของท้ังจากหนวยงาน/สวน
งานภายในและภายนอก  
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ตารางท่ี 3.3 ความรู ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรท่ีครองตําแหนง เชี่ยวชาญ ตน กลาง สูง 

คุณสมบัติและความสามารถ Entry Level / P7 เช่ียวชาญระดับตน / P6 เช่ียวชาญระดับกลาง / P5 เช่ียวชาญระดับสูง   / P4        

 

5. ขอบเขตของการใชความคิด 

- เปนงานท่ีตองคิด และดําเนินการตาม
ข้ันตอน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กํ า ห น ด ไ ว เ ป น ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 

 - เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก
ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกล
ยุทธท่ีกําหนดไว ภายใตวิธีการ รวมถึง
กฎระเบียบตางๆ ท่ีหลากหลายตามท่ีผู
ปฏิบัติเห็นสมควร 

  

- เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก
ดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธท่ี
กําหนดไว เพ่ือเปนแนวทางใหงานตางๆ
ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

 - เปนงานท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามนโยบาย และพันธกิจท่ี
กําหนดไว โดยตองเปนผูคิดวางแผน
และปฏิบัติใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

6. ความยากของงาน 
- เปนงานท่ีตองจัดการสถานการณและ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา ปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

- เปนงานท่ีตองจัดการสถานการณและ
ปญหาท่ีมีความยุงยาก หลากหลาย ซึ่ง
ตองใชทักษะการวิเคราะหเชิงลึก และ
สามารถแกปญหาโดยอาศัยความรู 
ความชํานาญ ประสบการณ และพัฒนา
แนวทางการแกไขปญหาใหมๆ 

- เปนงานท่ีตองจัดการสถานการณ ซึ่ง
ตองใชทักษะการวิเคราะหเชิงลึก การ
ตีความ การประเมินผล การพัฒนา
แนวทางแกปญหาใหมๆ รวมถึงการใช
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
และประเมินความเสี่ยงในระยะกลาง  

 

- เปนงานท่ีตองจัดการสถานการณ และ
ปญหา ท่ี มี ค ว ามยุ ง ย า กมาก  เ ป น
สถานการณและปญหาพิเศษท่ีอาจไม
เคยเกิดข้ึนมากอน ซึ่งตองใชทักษะการ
วิ เคราะห เ ชิงลึก  การตีความ การ
ประเมินผล และการพัฒนาแนวทาง
แกปญหาใหมๆรวมถึงการใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือก และ
ประเมินความเสี่ยงในระยะยาว โดย
อางอิงจากขอมูล ท่ีอาจไมครบถวน
หรือไมมีความแนนอนได 
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ตารางท่ี 3.3 ความรู ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรท่ีครองตําแหนง เชี่ยวชาญ ตน กลาง สูง 

คุณสมบัติและความสามารถ Entry Level / P7 เช่ียวชาญระดับตน / P6 เช่ียวชาญระดับกลาง / P5 เช่ียวชาญระดับสูง   / P4        

7. อํานาจในการตัดสินใจ 
เปนงานท่ีถูกมอบหมายโดยมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

เปนงานท่ีตองตัดสินใจในการปรับปรุง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานซึ่งสวนมากมัก
เปนคําตอบเดียวท่ีกําหนดไวแลว 

เปนงานท่ีตองตัดสินใจเลือกทางเลือก
หรือ ข้ันตอนวิธีการปฏิ บัติ งานจาก
หลายๆทางเลือกให ไดทางเลือก ท่ี
เหมาะสม  

เปนงานตองตัดสินใจในการปรับปรุง
หรือวางกลยุทธหรือคิดคนกระบวนการ
ทํางานตางๆ ภายใตนโยบายและกล
ยุทธท่ีถูกกําหนดไว  

8. ความรับผิดชอบตองาน เปนผูใหขอมูล 
เ ป น ผู ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ใ ห
คําแนะนํา  

เปนผู รับผิดชอบตอผลงานรวมกับ
ตําแหนงอ่ืนๆ ในระดับภาควิชา 

เปนผู รับผิดชอบตอผลงานหลักกับ
ตําแหนง อ่ืนๆ  ในระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย 

ผลงาน 

 

9. ผลงานเชิงประจักษ เพ่ือใชในการ
ขอเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 

มีผลงานการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิ บัติ งานซึ่ ง เ พ่ิมประสิท ธิผลหรือ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

มีผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห ซึ่ง
แสดงให เห็นถึงการพัฒนางานของ
ตนเอง และใบรับรองดานวิชาชีพตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ผลงานวิจัย 
หรือ บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ 
ห รื อ  ง า น แ ป ล  ห รื อ  เ อ ก ส า ร
ประกอบการบรรยาย โดยผลงาน
ดังกลาวตองมีคุณภาพระดับดี  

 

มีผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของสวน
งาน และผลงานซึ่งเปนประโยชนตอ
สวนงาน หรือบทความทางวิชาการ 
หรือ หนังสือ หรือ งานแปล หรือ งาน
เอกสารประกอบการบรรยาย หรือ 
ผลงานเชิงประจักษในลักษณะอ่ืนท่ีเปน
ประโยชนตอสวนงาน โดยผลงาน
ดังกลาวตองมีคุณภาพระดับดี 

มีผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห ซึ่ง
แสดงให เห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยซึ่งไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ ผลงานเชิงประจักษใน
ลั ก ษ ณ ะ อ่ื น ท่ี เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ
มหาวิทยาลัย โดยผลงานดังกลาวตองมี
คุณภาพระดับดีมาก  
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 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 14 มีนาคม 2559 และ ครั้ง
ท่ี 8/2559 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบรางประกาศหลักเกณฑ ผลงาน วิธีการแตงตั้ง และ
แบบฟอรมการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ดํารงตําแหนง
เชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง และ เชี่ยวชาญระดับสูง ท้ังนี้ ขอใหดําเนินการจัดทําเปนประกาศ
ตอไป  

 

5. การประเมินเชาวนอารมณ (Emotional Quotient : EQ) สําหรับคัดเลือกผูท่ีจะเขามาดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย และผูอํานวยการศูนย 

 ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําเร็จขององคกร คือ บุคลากรในองคกร ดังนั้นการแสวงหา พัฒนา 
และรักษาบุคลากรท่ีดีมีความสามารถใหทํางานอยูกับองคกรอยางยาวนาน เปนกระบวนการท่ีองคกรควรให
ความสําคัญ เนื่องจากบุคลากรท่ีดีมีความสามารถเปนขุมกําลังสําคัญในการพัฒนางานและองคกร ใหสามารถ
ทํางานตอบสนองตอยุทธศาสตร ไดเปนอยางดี กระบวนการบริหารจัดการดานงานบุคคลจึงตองปรับเปลี่ยน
บทบาทมาเปนงานเชิงรุกใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนมากข้ึน ระบบบริหารงานบุคคลจึงตองเปน
ระบบท่ีสามารถคัดสรรบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพเขามาทํางานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจึง
เห็นควรใหมี“การทดสอบประเมินเชาวนอารมณ (Emotional Quotient : EQ) สําหรับคัดเลือกผูท่ีจะเขา
มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน ผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย และผูอํานวยการ
ศูนย” 

 การประเมินเชาวนอารมณ (Emotional Quotient : EQ) คือ การประเมินความเขาใจตนเองและ
ผูอ่ืน การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ
หนาไดสําเร็จ ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ดานดังนี้     

 1. การรูจักตนเอง        
  2. ความสัมพันธกับผูอ่ืน        
  3. การปรับตัว         
  4. การจัดการความเครียด        
  5. อารมณโดยท่ัวไป         

 ปงบประมาณ 2559 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559) ไดจัดประเมินเชาวน
อารมณ (EQ) สําหรับการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการฝาย/ศูนย รวมจํานวนท้ังหมด 35 คน 
 

6. การพัฒนาแบบทดสอบกลางและระบบการทดสอบแบบออนไลนเพ่ือสรรหาบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน (e-Exam) ผานระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
(Web Application) เพ่ือใชในกระบวนจัดสอบคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยสามารถสรางแบบสอบ
เพ่ือวัดความรูหลาย ๆ ดานในลักษณะอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยรายวิชา แสดงดังตารางท่ี 3.4  
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ตารางท่ี 3.4 รายวิชาทดสอบกลาง 

รายวิชา 
เง่ือนไข 

ผาน ไมผาน 
1. การวัดความถนัด ผลคะแนนใชได 2 ป  

นับจากวันสอบ 
ไมมีสิทธิ์สอบใหมเปนเวลา 3 เดือน  
นับจากวันสอบ 

2. การวัดความรูภาษาไทย ผลคะแนนใชได 2 ป  
นับจากวันสอบ 

ไมมีสิทธิ์สอบใหมเปนเวลา 3 เดือน  
นับจากวันสอบ 

3. การวัดความรูคอมพิวเตอร ผลคะแนนใชได 2 ป  
นับจากวันสอบ 

ไมมีสิทธิ์สอบใหมเปนเวลา 3 เดือน  
นับจากวันสอบ 

4. การวัดทัศนคติ ผลคะแนนใชได 2 ป  
นับจากวันสอบ 

ไมมีสิทธิ์สอบใหมเปนเวลา 1 ป  
นับจากวันสอบ 

 
มหาวิทยาลัย นําระบบทดสอบออนไลน (e-Exam) มาใชในกระบวนการทดสอบกลางแลวเม่ือ

วันท่ี 13 ตุลาคม 2558 จนถึงปจจุบัน โดยระบบแบงออกเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบสําหรับผูดูแลระบบ ระบบ
สําหรับผูเขาสอบ และระบบสําหรับรายงานผลการสอบ ซ่ึงระบบฯ สามารถดําเนินการจัดสอบในรูปแบบ
ออนไลน พรอมท้ังประมวลผลการสอบและออกใบรายงานผลการสอบไดถูกตองตามท่ีไดกําหนดไว 
  

7. โครงการพัฒนาแบบวัดเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารย 
 การคัดเลือกบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนท่ีมีภาระหนาท่ีตอสังคมในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้น นอกจากจะตองมีความสามารถในศิลปะและวิทยาการ
หลาย ๆ ดานแลว การมีทัศนคติท่ีสะทอนถึงคุณลักษณะของอาจารยท่ีดีก็เปนเรื่องท่ีสถาบันการศึกษาตองให
ความสําคัญ เนื่องจากเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานของ
สถาบันการศึกษา การวัดทัศนคติของผูสมัครเขาเปนอาจารยจึงมีความจําเปนในการคัดเลือกเบื้องตน 
เครื่องมือท่ีใชวัดจึงตองมีคุณภาพเพ่ือสรางความม่ันใจวาจะไดอาจารยท่ีมีคุณลักษณะของอาจารยท่ีดีมาพัฒนา
นิสิต หลักสูตร และงานดานบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  
คณะครุศาสตร เปนผูดําเนินการพัฒนาแบบวัดกลางเพ่ือการประเมินทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทดแทนฉบับเดิมท่ีไดใชมามากกวา 30 ป เพ่ือใหการวัดทัศนคติผูสมัครเขาเปน
อาจารยทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในท่ีนี่ไดใหนิยาม “ทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารย” ดังนี้ 
คุณลักษณะ ความคิดเห็น มุมมองของบุคคลเก่ียวกับการเปนอาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
 
ตารางท่ี 3.5 องคประกอบของการประเมินทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ ความหมาย 
1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู การเห็นคุณคาและความสําคัญวาครูเปนผูสรางศิษยใหเปนคนดี  

มีความรูความสามารถ ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
2. มีความเมตตาและเห็นคุณคาของผูอ่ืน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายของบุคคล เชื่อม่ันวาบุคคล 
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องคประกอบ ความหมาย 
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองได ใสใจในทุกขสุขของผูอ่ืน ให
เวลาในการปรึกษาพูดคุยใหคําแนะนําท่ีดีงาม ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือ จนประสบความสําเร็จ 

3. ใฝเรียนรู สรางสรรค และพัฒนาตน การศึกษา คนควา และติดตามขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาตนเองให
ทันตอเหตุการณ วิทยาการ และความกาวหนาของศาสตรใน
วิชาชีพ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองค
ความรูหรือนวัตกรรมในวิชาชีพของตน 

4. มีความสามารถในการถายทอด
ความรู 

ความสามารถในการสื่อสาร สามารถอธิบายเรื่องยากใหเปนเรื่อง
งาย เรื่องท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม สามารถลําดับการ
นําเสนอจากงายไปยาก มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและ
เลือกใชไดเหมาะสมกับบุคคล สามารถกระตุนและสรางแรงบันดาล
ใจในการเรียนรู 

5. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี การสํารวมระวังความประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนท่ีดี
งาม ไดแก มีความซ่ือสัตย ยุติธรรม รับผิดชอบตอหนาท่ี มีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา เสียสละเพ่ือสวนรวม ขยัน หนักแนน อดกลั้น
และอดทน มีความยืดหยุน มีความม่ันคงทางอารมณ 

 
 แบบวัดทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารย มีลักษณะเปนแบบวัดมาตรประมาณคา 5 ระดับ
ของลิเคิรต (5-point Likert rating scale) จํานวน 50 ขอตอฉบับ ซ่ึงออกแบบใหใชคูกับแบบวัดลักษณะนิสัย
ของผูสมัครเขาเปนอาจารย ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 10 ขอ ซ่ึงวัดการตอบตามความปรารถนาของ
สังคม มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรต (5-point Likert rating scale) คะแนนจากแบบวัด
สวนนี้ใชเพ่ือประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการตอบขอคําถามตามความเปนจริงของผูสมัครเขาเปนอาจารย 
 แบบวัดทัศนคติสําหรับผูสมัครเขาเปนอาจารยไดถูกพัฒนาใหครอบคลุมตามขอกําหนดท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไวเรียบรอยแลว และสามารถนําแบบวัดฯ ดังกลาว ไปใชเพ่ือเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

8. โครงการพัฒนาแบบสอบเพ่ือการประเมินสมรรถนะดานการบริหารจัดการ สําหรับการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ  
 การแสวงหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีดีมีความสามารถใหทํางานอยูกับองคกรอยางยาวนาน
เปนกระบวนการท่ีองคกรควรใหความสําคัญ เนื่องจากบุคลากรท่ีดีมีความสามารถจะเปนขุมกําลังสําคัญใน 
การพัฒนางานและองคกรใหสามารถทํางานตอบสนองตอยุทธศาสตรไดเปนอยางดีกระบวนการบริหารจัดการ
ดานงานบุคคลตองปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนงานเชิงรุกใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกร
มากข้ึน 
 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของระบบบริหารบุคคลท่ีจะตองแสวงหาและคัดสรร
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพ จึงเห็นสมควรใหนําสมรรถนะดานบริหารจัดการ (managerial competencies) 
ประกอบดวย ความสามารถในการบริหารจัดการ ความสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจ และการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร มาใชเปนเครื่องมือหนึ่งเพ่ือประกอบการพิจารณาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
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สายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ ซ่ึงครอบคลุม ผูอํานวยการสํานักบริหาร/ฝายบริหาร/ฝายวิชาการ หัวหนา
งาน เจาหนาท่ีระดับ P6 และตําแหนงเทียบเทาอ่ืน ๆ ในการนี้ ไดรับความรวมมือจากศูนยทดสอบและ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการพัฒนา
แบบสอบเพ่ือการประเมินสมรรถนะดานการบริหารจัดการ  
 แบบสอบเพ่ือการประเมินสมรรถนะดานการบริหารจัดการ มีลักษณะเปนแบบสอบอัตนัย 
ประกอบดวยขอคําถามเปนสถานการณท่ีมีการใหขอมูลเพ่ิมเติมเปนระยะ จํานวน 5 ขอตอฉบับ (คะแนนรวม 
100 คะแนน) ซ่ึงผูเขาสอบไมสามารถตอบคําถามลวงหนาและยอนหลังได จะตองตอบคําถามตามเวลาและ
พ้ืนท่ีของกระดาษท่ีกําหนดไว สมรรถนะท่ีใชในการวัดมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.6 องคประกอบการประเมินสมรรถนะดานการบริหารจัดการ 

สมรรถนะท่ีตองการวัด สมรรถนะยอยท่ีตองการวัด คาน้ําหนัก 
1. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 1.1 การประเมินสถานการณ 10% 
 1.2 การวิเคราะหสาเหตุ 

1.3 การคาดการณ 
1.4 การเลือกวิธีแกไขปญหาท่ีเหมาะสม 

20% 

 1.5 การตัดสินใจ/การเลือกวิธีแกปญหาท่ีเหมาะสม 
1.6 การวิเคราะหผลกระทบและการวางแผนรับมือ
ผลกระทบ 

30% 

2. การบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร 

2 . 1  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห จุ ด แ ข็ ง แ ล ะ จุ ด อ อ น ข อ ง
ผูใตบังคับบัญชา/การรูจักผูใตบังคับบัญชา 
2.2 การหาแนวทางในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชา/การหาแนวทางในการให
คําปรึกษา/พัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

20% 

 2.3 การกํากับติดตาม 20% 
  
 โดยแบบสอบฯ ถูกพัฒนาใหครอบคลุมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว ท้ังนี้  
การนําแบบสอบฯ ไปใชนั้น จะตองสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดานการบริหารบุคคลตอไป 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 14 มีนาคม 2559 มีมติ
อนุมัติใหใชรางแบบสอบฯ เพ่ือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ ในสังกัด
ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และนําผลมาประกอบการพิจารณาปรับระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
ท้ังนี้ ขอใหนําผลการทดสอบดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมตอไปดวย 
 

9. กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ป 2559 – 2562 

ตามท่ี สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดสัมมนาระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการ
บริหารงานบุคคล: กรอบอัตรากําลัง เม่ือวันท่ี 10-12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมวรบุระ รีสอรท แอนด สปา 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ เพ่ือหารือแนวทางการกําหนดกรอบอัตรากําลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ท่ี
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ประชุมไดรวมกันกําหนดแผนงานในการดําเนินงาน เรื่องการวางแผนวิชาการและการวางเกณฑการกําหนด
กรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง สายวิชาการ เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 ไดหารือเกณฑ
การกําหนดกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการอีกครั้ง พรอมท้ังทบทวนขอเสนอจากสวนงานประกอบการพิจารณา 
ท่ีประชุมจึงมีมติใหนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ตอท่ีประชุมคณบดี วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2558 
เพ่ือท่ีประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินการ และเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ไดมีการจัดประชุมสัมมนา
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยดําเนินการแบงกลุมอภิปรายแผนพัฒนา
วิชาการและแผนอัตรากําลัง แบงเปน 3 กลุมดังนี้ 1) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 2) กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
3) กลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร และเสนอผลการอภิปรายกลุมและสรุปแผนพัฒนาวิชาการและแผน
อัตรากําลังในภาพรวม และนําผลการอภิปรายท่ีไดจากการสัมมนาผูบริหารเสนอตอท่ีประชุมคณบดี ในการ
ประชุมครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2558 

คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 
2558 มีมติเห็นชอบแผนวิชาการและกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ป  2559 – 2562 โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. บทนํา 
2. วิเคราะหสถานภาพอดีตถึงปจจุบัน 

เนื่องจากการขยายตัวของจํานวนนิสิตและจํานวนอาจารย ในชวง 14 ปท่ีผานมา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดเพ่ิมจํานวนการรับนิสิตข้ึนมาเปนลําดับดังรูปท่ี 1 สงผลใหจํานวนนิสิตในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยนิสิตปริญญาตรี เพ่ิมจาก 17,600 เปน 27,600 คน นิสิตปริญญาโท เพ่ิมจาก 8,200 เปน 10,600 คน 
และนิสิตปริญญาเอก เพ่ิมจาก 976 เปน 2,652 คน สรุปนิสิตท้ังหมดไดเพ่ิมจาก 26,936 คน มาเปน 40,916 
คน หรือคิดเปนรอยละ 52  

 
ภาพท่ี 3.3 รูปจํานวนนิสิตจุฬาฯ ชวงป 2543 - 2556 
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จากการสัมมนาคณะกรรมการนโยบายบุคลากร เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2557 ไดมีขอสรุปในเบื้องตน
วา คณาจารยทํางานเต็มเวลาเทียบเทา นาจะไมเกิน 3,000 คน และจํานวนนิสิตอยูท่ีประมาณ 40,000 คน 
เม่ือคํานวณเปนคาสัดสวนนิสิตตออาจารยจะไดคาเปน 13 : 1  

 

ตารางท่ี 3.7 จํานวนบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ชวงป 2539-2556* 

 
  

3. การพัฒนาทางวิชาการ 

3.1 ความทาทายและความจําเปนตอสังคม 

3.2 แผนวิชาการจากสวนงานตาง ๆ 
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ตารางท่ี 3.8 แผนวิชาการ 2558-2562 จากสวนงานตางๆ  

 

11. 
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จากแผนวิชาการ สวนงานตาง ๆ ไดพิจารณาถึงหลักสูตรตางๆ ท่ีจะดําเนินการในอนาคตและจํานวน
นิสิตท่ีจะรับเขามาศึกษาในแตละระดับ จากจํานวนนิสิตท่ีสวนงานคาดวาจะมี นํามาสูการกําหนดจํานวน
คณาจารยประจําตามสัดสวนนิสิตเทียบเทา (FTES) ตออาจารยท่ีพ่ึงมี ซ่ึงไดนําประเด็นของการจัดขนาดของ
ชั้นเรียนและลักษณะการจัดการเรียนการสอนมาพิจารณารวมดวย โดยนํามิติดังกลาวมารวมพิจารณาและได
กําหนดคา SFR ดังกลาวเปนชวงของตัวเลขดังแสดงในตารางท่ี 3.9 และนําคาดังกลาวมาใชในการคํานวณ
จํานวนอาจารยดังรูปท่ี 3.4  

 

 
ภาพท่ี 3.4 กระบวนการคํานวณจํานวนอาจารยเต็มเวลา 

  

ตารางท่ี 3.9 สัดสวนนิสิตตออาจารยสําหรับสาขาวิชาตางๆ 

 
 

จากจํานวนนิสิตท่ีแตละสวนงานเสนอ ดังแสดงในตารางท่ี 4 เม่ือนํามาประมวลผลดังภาพท่ี 3.4   
จะไดจํานวนอาจารยดังแสดงในตารางท่ี 3.11  
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ตารางท่ี 3.10 จํานวนนิสิตในป พ.ศ. 2562 ท่ีสวนงานเสนอ 

 
 

ตารางท่ี 3.11  จํานวนอาจารยเต็มเวลาในแตละสวนงาน 
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4. บทสรุป 

จากแผนวิชาการของแตละสวนงาน แผนการรับนิสิตเขาศึกษา ผลการวิเคราะหและคํานวณ
อัตรากําลังสายวิชาการ สรุปไดดังนี้ ในป 2562 จํานวนนิสิตท้ังหมดท่ีสวนงานเสนอมาจะมีประมาณ 40,500 
คน สัดสวนนิสิตวิจัยตอนิสิตท้ังหมดจะอยูท่ีประมาณ 0.26 และจํานวนอาจารยทํางานสอนเต็มเวลา 3005 คน 
(อัตรากําลังสายวิชาการจํานวนนี้ไมรวมอาจารยท่ีทําหนาท่ีบริหารอีกประมาณ 100 อัตราและจํานวนอาจารย
สํารองสําหรับท่ีลาไปศึกษาตอประมาณ 50 อัตรา) 

สําหรับกระบวนการปรับอัตรากําลังไปสูคาเปาหมายในตารางท่ี 5. สวนงานท่ีไดอัตรากําลังเพ่ิมมาก
ข้ึน สวนงานจะตองแสดงใหเห็นวา การเพ่ิมจํานวนอาจารยทําใหผลิตภาพของสวนงานดีข้ึน นั่นคือ สวนงานมี
ผลผลิตทางวิชาการมากข้ึน สามารถเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาไดดีข้ึน สําหรับสวนงานท่ีตองปรับลดหรือคืน
อัตราใหกับมหาวิทยาลัยใหคอย ๆ ทยอยคืนเม่ือมีผูเกษียณอายุ โดยอาจสงคืนรอยละ 50 ของผูเกษียณอายุใน
แตละป 

 ตอมาคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 
เม่ือวันอังคารท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุม มีมติรับทราบแผนวิชาการและกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
ป 2559 – 2562 โดยอยูในระหวางดําเนินการซ่ึงยังไมแลวเสร็จ และยังไมมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด ท้ังนี้
ตองมีการปรับปรุงแผนวิชาการใหเสร็จเรียบรอยกอน โดยมหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือ
ปรับปรุงแผนวิชาการดังกลาว และตองนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

10. โครงการวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย เรื่อง สัญญาจาง 
สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการทําการวิจัยเชิงสํารวจและเปรียบเทียบระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย เรื่อง สัญญาจาง สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสํารวจรูปแบบของสัญญาจาง การจัดสวัสดิการ การจายคาตอบแทนแกบุคลากร เพ่ือนําไปสู
รูปแบบสัญญาจาง สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดผลการสํารวจและเปรียบเทียบตามท่ีไดกําหนดในโครงการฯ เรียบรอยแลว อยูระหวางการ
เสนอแนวทางเพ่ือกําหนดนโยบายตอไป 

งานดานการวางแผนและการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง 
 มหาวิทยาลัยไดวางหลักเกณฑเพ่ือดําเนินการบริหารจัดการอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัย
ท้ังสายวิชาการและปฏิบัติการ รวมถึงการกําหนดตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือประโยชนสูงสุด อีกท้ังสอดคลองกับโครงสรางของทางมหาวิทยาลัย โดยแบงรายละเอียดของ
การดําเนินงานได ดังนี้ 
 1. การปรับกรอบอัตรากําลังเปนสวนหนึ่งของภาระงานหลักของฝายพัฒนาระบบงานบุคคล 
ทางฝายฯจะรับเรื่องและขอมูลจากทางสวนงาน/หนวยงาน เพ่ือดําเนินการวิเคราะหจากเหตุผลและความ
จําเปนวาเหมาะสมหรือไมอยางไรในเบื้องตน จากนั้น จึงนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และหรือคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตอไป โดยขออธิบายตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การปรับกรอบอัตรากําลังคือ ทางสวนงาน/หนวยงาน นํากรอบอัตราวางเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือดําเนินการขอปรับเปลี่ยนอัตราวาง ในกรณีดังตอไปนี้ 
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- กรณีขอปรับระดับ P แตคงชื่อตําแหนงเดิม จํานวน 4 อัตรา เชน ตําแหนง เจาหนาท่ี
สํานักงาน (พัสดุ) P8 เปนตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน (พัสดุ) P7 

- กรณีขอปรับระดับ P และเปลี่ยนตําแหนง จํานวน 19 อัตรา เชน เดิม ตําแหนงเจาหนาท่ี
สํานักงาน (ธุรการ) P8 เปนตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บุคคล) P7  

- กรณีขอเปลี่ยนภาระงาน (อัตราวาง) จํานวน 13 อัตรา เชน เดิม ตําแหนง เจาหนาท่ี
สํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 เปนตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บัญชี) P7  

- กรณีขอปรับกรอบภาระงาน จํานวน 6 อัตรา เชน เดิม ตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน
(บุคคล) P7 (วุฒิปริญญาตรี) เปนตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บุคคล) P7 (วุฒิปริญญาโท) 

- กรณีขอเปลี่ยนตําแหนง แตระดับ P เดิม จํานวน 31 อัตรา เชน เดิม ตําแหนง เจาหนาท่ี
สํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 เปนตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะห (ระบบคอมพิวเตอร) P7 

1.2 การขอปรับเปล่ียนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดเริ่มใหมีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติงานจริงโดยเปนการปรับภาระงานใหสอดคลองกับตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ โดยใชอัตรา
เลขท่ีเดิมท่ีมีบุคลากรครองอยูเพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลังมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึนจํานวนประมาณ 
12 อัตรา 

- กรณีตัวอยางการปรับเปลี่ยนภาระงาน เดิม : ตําแหนงเจาหนาท่ีบริการการศึกษา              
(วิชาการศึกษา) P7  ใหม : ตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 
  1.3 การขอกําหนดกรอบอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  -  กรณีขอกําหนดกรอบอัตราวางของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 16 อัตรา เชน สวนงาน
มีกรอบอัตราวางท่ียังมิไดกําหนดตําแหนง ซ่ึงเปนอัตราวางจากการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังป 2550 – 2554
ดังนั้น สวนงานจึงสามารถดําเนินการเพ่ือนําเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือขอกําหนดตําแหนง 
  -  กรณีขอใชกรอบวางในอนาคต จํานวน 2 อัตรา ซ่ึงกรณีนี้ สวนงานไมมีกรอบอัตราวาง  
เพ่ือมาใชในการวาจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงใหนํากรอบอัตราวางในอนาคตท่ีจะ
เกษียณ (ภายใน 2-3 ป) เพ่ือมาใชในการวาจางและบรรจุกอน 

1.4 การขอปรับเปล่ียนระดับใหสูงข้ึน พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สามารถ
ปรับเปลี่ยนระดับใหสูงข้ึนจากระดับ P7 เขาสูระดับ P6 จากผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน/หนวยงานโดยใช
อัตราเลขท่ีเดิมท่ีบุคลากรครองอยู และจัดใหอยูในกลุมบริหารจัดการ 

- การปรับเปลี่ยนระดับใหสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติงาน จากระดับ P7  
เขาสูระดับ P6 จากผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน/หนวยงาน จํานวน 4 รายประกอบดวย 

 1.4.1 คณะแพทยศาสตร     จํานวน 1 อัตรา 
 1.4.2 คณะครุศาสตร      จํานวน 1 อัตรา 
 1.4.3 วิทยาศาสตรการกีฬา     จํานวน 1 อัตรา 
 1.4.4 สํานักงานวิทยทรัพยากร     จํานวน 1 อัตรา 

2. การขอกรอบอัตรากําลังใหม คือ กรณีของสวนงาน/หนวยงาน ท่ีจัดตั้งข้ึนใหมตามขอบังคับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล หรือกรณีกรอบอัตราวางของสวนงาน/หนวยงาน นั้น  
เดิมผูปฏิบัติงานในตําแหนงของอัตราดังกลาวเปนลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน ตองพนสภาพดวยกรณี
ใด ๆ ก็ตาม อัตรานั้นก็จะถูกยุบ หากสวนงาน/หนวยงานยังยืนยันถึงเหตุผลความจําเปนท่ีตองการผูปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาว ก็จะจัดทําเอกสารเพ่ือยืนยันถึงเหตุผลความจําเปนพรอมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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สงมายังฝายพัฒนาระบบงานบุคคล เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และนําเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2558 
ไดรับอนุมัติ จํานวน 68 อัตรา ดังนี้ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร      จํานวน 2 อัตรา 
- คณะแพทยศาสตร      จํานวน 1 อัตรา 
- คณะครุศาสตร       จํานวน 3 อัตรา 
- สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสด ุ   จํานวน 9 อัตรา 
- สํานักตรวจสอบ       จํานวน 13 อัตรา 

  - ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลฯ     จํานวน 6 อัตรา 
  - สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือขายนานาชาติ   จํานวน 16 อัตรา 
  - ศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ     จํานวน 14 อัตรา 
  - ศูนยสัตวทดลองจุฬาฯ      จํานวน 4 อัตรา 

3. การคงกรอบอัตราเกษียณอายุ ประจําป 2559 มหาวิทยาลัยไดวางแนวทางดําเนินงาน ไว
ดังตอไปนี้ คือ 

  3.1 ขาราชการ         
        กรณีของขาราชการใหคงกรอบทดแทนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนได 
และใหสวนงาน/หนวยงานดําเนินการขอกําหนดอัตราเลขท่ีใหมเปนหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือทดแทนอัตราเลขท่ี
เดิมของขาราชการท่ีเกษียณอายุ กอนท่ีจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก โดยขอกําหนดอัตราเลขท่ีใหมมายัง
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย และเสนอใหมหาวิทยาลัยรับทราบ 

 3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได   

 3.2.1 สายวิชาการ        
     กรณีสายวิชาการใหคงกรอบอัตราทดแทนโดยใหสวนงานดําเนินการสรรหา
คัดเลือกไดทันที และเสนอใหมหาวิทยาลัยรับทราบ    

 3.2.2 สายปฏิบัติการ   

     3.2.2.1 ระดับ P6 P5 P4 P3 ใหสวนงาน/หนวยงาน เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา           
     3.2.2.2  ระดับ P7 P8 มี 2 กรณี ดังนี้      
     - กรณีคงกรอบตําแหนงและระดับ P เดิม ใหคงกรอบอัตราทดแทน โดยให 

       สวนงาน/หนวยงาน ดําเนินการสรรหาคัดเลือก ไดทันทีและเสนอให 

       มหาวิทยาลัยรับทราบ 

       - กรณีปรับเปลี่ยนตําแหนงและระดับ P ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา    

 3.2.2.3 ระดับ P9 มหาวิทยาลัย มีนโยบายใหจางเหมาบริการ (Outsource) เพ่ือ   
ทดแทนบางตําแหนงกลุมบริการ (P9) โดยขอใหสวนงาน/หนวยงาน 
จัดสรรภาระงานใหกับตําแหนงกลุมบริการท่ีมีอยูหรือใหใชอัตราวางท่ีมี
อยูกอน ในกรณีสวนงาน/หนวยงานมีความจําเปน ใหเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาเปนรายอัตรา โดยใชเงินรายไดของสวนงาน/หนวยงาน ในการ
จางเปนพนักงานวิสามัญ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายไดของ
สวนงาน/หนวยงาน  
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 3.3 ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน (เทียบเทา P8 และ P9)   
 - ใหยุบกรอบอัตรากําลังลูกจางประจําเงินงบฯ เนื่องดวยกระทรวงการคลัง มีนโยบายให
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบุคลากรประเภทลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน ในกรณีพนสภาพทุกกรณี อาทิ
เชน เกษียณ ลาออก ตาย และอ่ืนๆ เนื่องดวยกระทรวงการคลังไมไดจัดสรรเงินงบประมาณ หรือ กรณีสวนงาน
มีความจําเปนสามารถขอกรอบอัตราใหมทดแทนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได ใหเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายอัตรา 

 3.4 ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผนดิน (เทียบเทาตั้งแต P9 P8 P7 ข้ึนไป) 
 - ใหยุบกรอบอัตรากําลังลูกจางประจําเงินนอกฯ ในกรณีพนสภาพทุกกรณี อาทิเชน เกษียณ 
ลาออก ตาย และอ่ืนๆ  หรือ กรณีสวนงานมีความจําเปนสามารถขอกรอบอัตราใหมทดแทนเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายอัตรา   

 

งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1. งานเลขานุการกิจคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีพิจารณา กลั่นกรองงาน              
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีตองเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด อันจําเปนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล ปงบประมาณ 2559 (วันท่ี 1 ตุลาคม 
2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559) มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากร รวมท้ังหมดจํานวน 8 ครั้ง  

 

2. การปรับปรุงมาตรฐานภาระงานและมาตรฐานภาระงานของตําแหนงใหม 
ตามท่ี ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 หมวด 2 

หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ขอ 16 ขอ 48 และขอ 65 ไดกําหนดไวดังนี้ 
 ขอ 16 ใหคณะกรรมการบริหาร จัดทํามาตรฐานประจําตําแหนงงาน (Job Description) ไวเปน
บรรทัดฐานทุกตําแหนงงาน ท้ังนี้ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป โดยใหแสดงตามหัวขอดังตอไปนี้ 
ประเภท ชื่อตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบของงาน คุณสมบัติเฉพาะ และสมรรถนะ 
 ขอ 48 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มีภาระงานประกอบดวย งานตามมาตรฐานประจํา
ตําแหนง และภาระงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอ 65 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินตามขอตกลงภาระงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น
ไดรับมอบหมาย 
 ซ่ึงพบวาปจจุบัน มาตรฐานประจําตําแหนงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังไมครบถวนในสวนของ
สมรรถนะในแตละตําแหนงงาน ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 วันท่ี 22 สิงหาคม 2559 และมีขอสังเกต
รวมถึงเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1. กรณีสมรรถนะท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ (Professional Competency) นั้น พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P9 ไมควรมีหัวขอ 1.6 การคิดอยางเปนระบบ และหัวขอ 1.7 การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 
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2. ขอใหนําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) เสนอตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา 

3. ขอใหจัดทํามาตรฐานประจําตําแหนงงาน (Job Description) ของทุกตําแหนงงาน ท่ีมีการกําหนด 
สมรรถนะตางๆ (Competency) ไว และนํามาเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในทุก
ตําแหนงงาน 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เก่ียวกับการนําสมรรถนะ 
(Competency) ไปใชงานในดานตางๆ 
 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล อยูระหวางการดําเนินการจัดทํามาตรฐานประจําตําแหนงสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีการกําหนดสมรรถนะ ของกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพและกลุมบริหารจัดการ จํานวน 
108 ตําแหนง ไดแก 

- กลุมบริหารจัดการ    จํานวน 12 ตําแหนง 
- กลุมงานวิจัย    จํานวน 4 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีสํานักงาน   จํานวน 19 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีวิเคราะห   จํานวน 3 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีบริการการศึกษา  จํานวน 15 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  จํานวน 3 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร  จํานวน 7 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีบริการงานแพทย  จํานวน 11 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีบริการงานชาง   จํานวน 14 ตําแหนง 
- กลุมวิชาชีพอ่ืนๆ    จํานวน 19 ตําแหนง 
- กลุมเจาหนาท่ีบริการท่ัวไป   จํานวน 1 ตําแหนง 
 3. การนําเสนอแบบประเมินตนเอง เ ก่ียวกับการปฏิบัติตามหนาท่ีและบทบาทของ

คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ตามท่ี สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของคณะกรรมการนโยบายทุกชุดท่ีสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยใหมีการจัดทํา 
“การประเมินตนเอง”เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 1 ป (ปบัญชี 2559 ระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)และสงผลการประเมินผานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
รายงานตอสภามหาวิทยาลัยตอไป การประเมินตนเองในครั้งนี้ จึงรวมถึงคณะกรรมการนโยบายบุคลากร   
สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยนั้น 

 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล ดําเนินการนําเสนอแบบประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติตามหนาท่ี
และบทบาทของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย  ต อ ท่ีประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และดําเนินการประสานงานกับตัวแทน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการนําเสนอ แบบประเมินตนเอง ท่ีผานมติของท่ีประชุม 
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

4. อาจารยสอนภาษาตางประเทศ 

ในปงบประมาณ 25558 ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล และผูบริหารของมหาวิทยาลัย นําเสนอ
แนวคิดของอาจารยสอนภาษาตางประเทศ ตอมา มหาวิทยาลัย ไดออกขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา
ดวยการบริหารงานบุคคล ปรับปรุงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน “ขอ ๒๖ พนักงาน
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มหาวิทยาลัยสายวิชาการแบงออกเปนสี่กลุมดังนี้ (๑) กลุมคณาจารยประจํา (๒) กลุมอาจารยสาธิต (๓) กลุม
นักวิจัย (๔) กลุมอาจารยสอนภาษาตางประเทศ” “ขอ ๓๘/๑ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุม
อาจารยสอนภาษาตางประเทศจะมีไดในสังกัดสถาบันภาษาหรือคณะอักษรศาสตรเทานั้น ท้ังนี้ อาจารย
สอนภาษาตางประเทศในสังกัดสถาบันภาษาอาจเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศก็ได แตอาจารยสอน
ภาษาตางประเทศในสังกัดคณะอักษรศาสตรจะตองเปนชาวตางประเทศเทานั้น” และ “ขอ ๓๘/๒ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุมอาจารยสอนภาษาตางประเทศมีตําแหนงดังนี้ (๑) อาจารยสอนภาษา
เช่ียวชาญพิเศษ (๒) อาจารยสอนภาษาเช่ียวชาญ (๓) อาจารยสอนภาษาชํานาญการ (๔) อาจารยสอน
ภาษา” ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘   

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑภาระงานข้ันต่ําของ
อาจารยสอนภาษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยการกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุมอาจารยสอน
ภาษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สืบเนื่องจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใน
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก เปนปญญาแหงแผนดิน เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ี
คลองตัว กระชับและรวดเร็ว เปนบานอันอบอุนของคนดีและคนเกง ท่ีสามารถสะทอนถึงการเปน “เสาหลัก
ของแผนดิน” 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ” อันเปน
กิจกรรมภายใตโครงการฝกอบรมเพ่ือการบุคลากรในสายปฏิบัติการ ใหไดเรียนรูและเขาใจระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของบุคลากรท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไดอยางถูกตอง ครบถวน และบรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวัง 
และไดรับการอบรมความรูและการพัฒนาสมรรถนะการเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังวาบุคลากรกลุมนี้จะสามารถเปนกลุมตัวแทนการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agents) ในองคกรท่ีจะสามารถบริหารงาน บริหารบุคลากร รวมเสริมสราง
ความสัมพันธและเพ่ิมระดับความผูกพันของบุคลากรในองคกรอยางสรางสรรค รวมท้ังการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ ตอบคําถาม และสรางความเขาใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน และครบถวน อีกท้ังสามารถพัฒนาตนใหเปนตัวอยางอันดี (Role model) ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการท่ีจะพัฒนาตน  พัฒนาทีมงาน พัฒนาองคกร  

ผลลัพธท่ีไดจะเปนการสรางเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีสามารถตอบสนองการบรรลุเปาหมายและเปาประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดีในการสนับสนุนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงในอนาคต 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะสําหรับ
บุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้
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สวนท่ี 1  จํานวน 10 รุน ๆ ละ 1.5 วัน  (9 ชั่วโมง) โดยเนือ้หาในการอบรมประกอบดวย 

• วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Management 
Cycle) 

• ความทาทาย/ปญหาในการเขียน Assignment Sheet   

• การวิเคราะห Assignment Sheet ท่ีดี และท่ีตองปรับปรุง 

• การเขียน Assignment Sheet  และการพัฒนาการเขียน Assignment Sheet 

• การนําเสนอ Assignment Sheet ท่ีดี 

• ระบบการวางแผนการปฏิบัติงาน จากกลยุทธสูการปฏิบัติ (Strategies into Action) 
 

สวนท่ี 2  จํานวน 10 รุน ๆ ละ 2 วัน (12 ชั่วโมง) โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบดวย 

• ภาวะผูนํา (Leadership) 

• ผูนําในฐานะโคช (Leader as a Coach)  

• การโคชท่ีมีประสิทธิผล (Effective Coaching) 

• การมุงผลลัพธแบบกาวกระโดด (Achieving Breakthrough Result) 

• การติดตามผลงานและการประเมินผลงาน (Performance Monitoring and Performance 
Appraisal) 

• การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) 

• คานิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core Values) 

• สมรรถนะหลักท่ีตองพัฒนา (Competency Development)  

• การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)  
 

ซ่ึงไดผลตอบรับเปนอยางดี ทางผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีกํากับสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาองคความรู และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาสมรรถนะสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตอเนื่องอีกสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P7 ในปงบประมาณ 2560 นี้ โดยเนนการพัฒนาองคความรูท่ีเหมาะสมกับระดับ
งานเพียงเนื้อหาในสวนท่ี 1 เทานั้น ซ่ึงเนื้อหาก็จะมีการปรับปรุงใหเหมาะสมแตเปนไปตามหัวขอในสวนท่ี 1 ท่ี
ไดเคยดําเนินการใหกับผูอํานวยการทุกระดับ และเจาหนาท่ีระดับ P6 ท่ีผานมาดังกลาวเบื้องตน 

 

6. โครงการระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน (CU-PMS) 
ตามท่ี มติสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 744 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 มีมติ

อนุมัติเปาหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2560 ซ่ึงกําหนดใหมี
การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีกระบวนการสรรหาท่ีเอ้ือตอการไดคนดีและคนเกง มีระบบการ
มอบหมายงานท่ีดี มีระบบการกําหนดคาตอบแทนตามคาของงานและเนนคางานมากกวาจํานวนคน สงเสริม
การพัฒนาบุคลากรใหไดทํางานเต็มศักยภาพ มีเสนทางการเติบโตท่ีชัดเจน มีการติดตามและการประเมินผลท่ี
เนนผลลัพธ เท่ียงตรง โปรงใสและเปนธรรม สรางคุณคาหลักท่ีเปนท่ียอมรับและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง และ
นํามาถายทอดสูยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคล จึงเปนท่ีมาของ โครงการจัดทําระบบการบริหารการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน (CU-PMS) โดยเปนความรวมมือระหวาง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สํานัก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

คณะทํางานโครงการฯ ดําเนินการศึกษาระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน (CU-PMS) 
จัดทํารางขอกําหนดของผูวาจาง หรือ TOR  (Team of Reference) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง สํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะทํางานโครงการฯ ใหบริษัทท่ีปรึกษาดําเนินการจัดทํา Proof of Concept (POC) เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2558 เพ่ือขออนุมัติ
แนวทางและรูปแบบ/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผานระบบออนไลน เนื่องจากการนําเอา
เทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจสงผลกระทบหรือปรับเปลี่ยน รูปแบบ
กระบวน/ข้ันตอน การทํางานจากรูปแบบเดิม แบบฟอรมการประเมินผล การจัดการขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการประเมินการปฏิบัติงาน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติใหคณะทํางานโครงการฯ ศึกษาขอมูล
เพ่ิมเติม เนื่องจากระบบฯ ท่ีนําเสนอนั้น ยังไมสามารถตอบโจทยบางประการของมหาวิทยาลัยได และเนื่อง
ดวยเวลาในการพัฒนาระบบ (Implement) ไมเพียงพอ ผูบริหารจึงใหชะลอการดําเนินการออกไปกอน 

7.  โครงการปรับปรุงโครงสรางเ งินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ                  

สายปฏิบัติการ 

ตามท่ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกําหนดวิสัยทัศนองคกรไว คือ “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแหลง
ความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน เปนผูนําทางปญญาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” จึงจําเปนท่ีจะตองแสวงหา พัฒนา
และรักษาบุคลากรท่ี “ดีและเกง” ใหทํางานอยูกับองคกรอยางยาวนานมากท่ีสุด เพราะบุคลากรท่ีดี เกง และมี
ความสามารถดีเหลานี้ เปนขุมกําลังสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ ตลอดจนชวยตอบสนองตอความ
ทาทายใหมๆ ท่ีอาจมีเขามาในอนาคต 

เพ่ือใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนองคกรท่ีไดรับความสนใจและสามารถดึงดูดผูมีศักยภาพใหเขามา
ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยได คาตอบแทน เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญและเปนแรงจูงใจประการหนึ่งท่ีทําให
ผูสมัครท่ีมีความสามารถใหสนใจเขามาทํางาน มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
เงินเดือนใหม ใหมีความเหมาะสมกับเวลาและสามารถแขงขันไดมากข้ึน โดยนําแนวคิดการจายคาตอบแทนซ่ึง
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดใหแนวทางไววา คาตอบแทนตองมีความยุติธรรม
ภายในองคกร มีความทัดเทียมกับตลาดแรงงาน และองคกรมีความสามารถในการจายคาตอบแทนได มาเปน
แนวทางในการกําหนดโครงสรางเงินเดือนในโครงการฯ นี้ 

อนึ่ง หลังจากผานมา 2-3 ป องคกรตางๆ ในภาคธุรกิจรวมท้ังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตางก็มีการปรับอัตราแรก
จางและอัตราคาตอบแทนใหกับบุคลากรภายในองคกร ในขณะท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังคงใชโครงสราง
เงินเดือนและอัตราแรกจางตามวุฒิการศึกษาเชนเดิม ทําใหความสามารถในการแขงขันวาจางบุคลากรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยลดลง จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาปรับ
อัตราแรกจางตามวุฒิการศึกษา และโครงสรางเงินเดือนใหทันสมัย สามารถแขงขันได ซ่ึงเปนท่ีมาของ “โครงการ
ปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ” ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ระหวางวันท่ี 30 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ 2559 (รวมระยะเวลา 150 วัน) 

ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ดําเนินการรวมกับบริษัทท่ีปรึกษา และ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางเงินเดือนเดิมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันกับภายนอกได โดยโครงการฯ นี้ 
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ดําเนินการกําหนด อัตราแรกจางตามวุฒิการศึกษา และโครงสรางเงินเดือน ของบุคลากรสายวิชาการ 
(A/AR/AL/AD) และบุคลากรสายปฏิบัติการ (ท่ัวไป/วิชาชีพ) 
  8. การจัดโครงสรางภายใตฝาย 

ตามท่ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 25 เมษายน 2559 มีมติ
รับทราบหลักการและแนวทางการนําเสนอขอกําหนดโครงสรางภายใตฝายและการเรียกชื่อภายใตฝายและ
ขอใหทีมผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชุดใหมพิจารณาเรื่องดังกลาวตอไป โดยมีหลักการและแนวทางการ
จัดโครงสราง ดังนี้ 

8.1 หลักการในการจัดโครงสราง 6 ขอ (จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งท่ี 16/2558 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558 และการประชุมครั้งท่ี 18/2558 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2558) 
ประกอบดวย 

   8.1.1 จัดโครงสรางองคกรโดยยึดหลัก Flat Organization และ Functional  
              Organization (จํานวนระดับชั้นไมมาก) 

8.1.2 จํานวนกิจกรรมใตฝาย ไมตองแยกยอยมาก 
8.1.3 จัดโครงสรางเพ่ือใหเอ้ือตอการโยกยายงานได (Job rotation) 
8.1.4 จัดการปฏิบัติงานแบบ Cross function 
8.1.5 จัดการบริหารแบบ Shared service 
8.1.6 เนนการปฏิบัติงานใหตรงความตองการของผูรับบริการ (Customer centric)   

8.2 หลักการจัดกลุมงานภายใตฝาย (จากความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2559) สวนงาน/หนวยงาน สามารถพิจารณาจัดโครงสรางใต
ฝายตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสวนงาน/หนวยงาน 

8.2.1 พันธกิจและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
8.2.2 พันธกิจและแผนยุทธศาสตรของสวนงาน/หนวยงาน ท่ีตองบรรลุ 
8.2.3 ความคลองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลลัพธของงาน 
8.2.4 ความชัดเจนของภาระงาน แตละฝายและแตละกลุมภารกิจ 
8.2.5 ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรระดับ P5, P6, P7 

8.3 หนา ท่ีความรับผิดชอบและภาระงานของแตละฝาย/กลุมภารกิจ (Functional 
Description)  (จากความเห็นของบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 
11 เมษายน 2559) 

8.3.1 เหตุผลความจําเปนตางๆ (ขอ 2.1-2.5) ในการปรับโครงสรางใหม 
8.3.2 เปรียบเทียบภารกิจโครงสรางเกากับใหม (แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 
8.3.3 เปรียบเทียบบุคลากรในโครงสรางเกากับใหม (แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 

8.4 รูปแบบ การจัดโครงสรางภายใตฝาย (Suggested Model) 
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ภาพท่ี 3.5 รูปตัวอยาง Model แบบท่ี 1 

 
ภาพท่ี 3.6 รูปตัวอยาง Model แบบท่ี 2 

 
ภาพท่ี 3.7 รูปตัวอยาง Model แบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 3.8 รูปตัวอยาง การจัดโครงสรางสวนงานขนาดใหญ (L) 

8.5  แนวทางการนําเสนอ 
8.5.1 แนวคิดในการปรับโครงสรางใหม 
8.5.2 เปรียบเทียบโครงสรางเกากับโครงสรางใหม 
8.5.3 เหตุผลสนับสนุน/ขอดีการปรับโครงสรางใหม 
8.5.4 เปรียบเทียบบุคลากรท้ังหมดในแตละระดับในโครงสรางเกากับโครงสรางใหม 
8.5.5 นําเสนอจํานวน P5/P6 ท่ีสวนงาน/หนวยงาน ท่ีเสนอขออนุมัติ 

8.6  การเรียกช่ือระดับตางๆ 
8.6.1 คณะ size L   หัวหนากลุมภารกิจ P5 
8.6.2 คณะ size M, S   หัวหนาภารกิจ P6 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
รับทราบแนวทางการดําเนินการการจัดโครงสรางภายใตฝาย และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

9. โครงการการบริหารจัดการตําแหนงกลุมบริการ (เทียบเทา P9) 

 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 มี
นโยบายใหจางเหมาบริการ (Outsource) ทดแทนในบางตําแหนง ในกรณีท่ีสวนงาน/หนวยงาน มีความจําเปน
ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนรายอัตรา โดยใชเงินรายไดของสวนงาน/หนวยงาน ในการจางเปนพนักงาน
วิสามัญ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายไดของสวนงาน/หนวยงาน  

 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรวมหารือกับสํานักบริหารระบบกายภาพ ในการบริหารจัดการ
ตําแหนงกลุมบริการ (เทียบเทา P9) ภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการสํารวจ
ตําแหนงกลุมบริการ (เทียบเทา P9) โดยขอความอนุเคราะหใหสวนงาน/หนวยงาน วิเคราะหภาพรวมท้ังหมด
ของตําแหนงกลุมบริการ (เทียบเทา P9) พรอมแสดงเหตุผลความจําเปนของสวนงาน/หนวยงาน วาควรจะตอง
มีจํานวนกรอบอัตรากําลังภาพรวมท้ังหมดของตําแหนงกลุมบริการ (เทียบเทา P9) ท่ีเหมาะสม  

10. โครงการการบริหารจัดการตําแหนงกลุมบริการ (เทียบเทา P9) 



[53] 

 

 
 

ตามท่ี สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับศูนยบริหารกลาง ไดพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส LessPaper มาตั้งแตป 2556 เพ่ือนํามาใชทดแทนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
Document Transfer Systems: DTS ซ่ึงใชงานมานานกวา 5 ป และไดขอความรวมมือใหหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยทดลองใชงานระบบ LessPaper มาตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 จนถึงปจจุบัน ปรากฏวา
ระบบ LessPaper มีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และใชงานไดดีกวาระบบเดิม เนื่องจากมีฟงกชั่นเสริม
สามารถทํางานผานแท็บแล็ตและสมารทโฟนไดท้ังระบบ IOS และระบบ Android นอกจากนี้ยังมีขอมูลการ
ประหยัดกระดาษรวมท้ังมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 เปนจํานวนถึง 
1,890,953 แผน และดวยเหตุนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีแผนยุทธศาสตรในเรื่อง Digital University 
และไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีควรไดรับการพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของ 
Digital University จึงไดริเริ่มโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแบบใหม ซ่ึงก็คือ ระบบ 
LessPaper เพ่ือใหการจัดสงเอกสารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คลองตัว ประหยัดเวลา และลดพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บเอกสารไดอีกดวย  

ฝายพัฒนาระบบงานบุคคล ไดเขารวมโครงการฯ ดังกลาว โดยดําเนินการรับสงขอมูลของหนวยงาน
ตางๆของมหาวิทยาลัย  อาทิเชน บันทึกเรื่องกรอบอัตรากําลัง (Manpower) หนังสือเวียนภายในและ
ภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขาวสาร ประชาสัมพันธ รวมถึงเรื่องท่ัวไปดวย โดยฝายพัฒนาระบบงาน
บุคคล ไดเริ่มใชระบบ LessPaper ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 จนถึงปจจุบัน 

11. การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและคูมือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการและสายวิชาการ 

ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 และระเบียบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและ
สายวิชาการ เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับฯ และระเบียบฯ ดังกลาว พรอมท้ังจัดทําประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการ 
พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เปนตนไป  

เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงเรื่องแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุงใหม ใหกับสวนงานและหนวยงานภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบและเขาใจตรงกัน ท้ังนี้ ไดจัดทําคูมือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการในรูปแบบหนังสือคูมือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง
สามารถดาวนโหลดไดท่ีหนาเว็บไซตของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย http://www.hrm.chula.ac.th และ
โครงการยุทธศาสตรในป พ.ศ. 2558 มีแผนการดําเนินการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ในสวนท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคล (30 คะแนน) โดยจะนําแบบ
ประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาปรับใชในสวนนี้ ซ่ึงคาดวาจะ
เริ่มใชไดในรอบการประเมินเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยตองชะลอแผนการ
ดําเนินงานนี้ออกไปกอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยจําเปนตองทบทวนและพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดกอน
นําไปใชจริงและไมสงผลกระทบตอทุกภาคสวน นอกจากนี้ตองพัฒนาแบบประเมินฯ ดังกลาวใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยดานการขับเคลื่อนคานิยมหลักใหเปนปจจุบันอีกดวย 

 

http://www.hrm.chula.ac.th/
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12. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีสวนงาน/หนวยงานจะเสนอขอกรอบอัตรากําลัง โดยมีข้ันตอน
การดําเนินการตามผังกระบวนการ ดังนี้ 
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13. การจัดการรับรองและแบงปนความรูใหคณะผูเย่ียมชมงาน 

การจัดการรับรองคณะผูเขาขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษยของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงทางสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับการรองขอจากหลายหนวยงาน ก็ไดจัดทําเนื้อหาในการ

นําเสนอในเรื่องงานบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ รวมถึงการพัฒนาระบบงานบุคคล  พรอมท้ังให

คณะผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานไดเขาเยี่ยมชมสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย เชน พิพิธภัณฑภายใน

มหาวิทยาลัย เปนตน  

ในปท่ีผานมานั้น มีคณะผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ไดแก ทอมก. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัย Gadja Madas จากประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวทิยาลัยตาง ๆ จากประเทศมาเลเซีย เปนตน ซ่ึงก็ตางไดรับการดูแลเปนอยางดีจากคณะทํางานของสํานัก

บริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงทําใหคณะผูเขาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการ

รับรองอยางสมเกียรติ 

14. การแบงปนความรูใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยในเรื่องการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย

(Knowledge Sharing)  

ในการบริหารจัดการบุคลากรในสวนงานและหนวยงานตาง ๆ นั้น สวนงานและหนวยงานตาง ๆ มี

ความมุงม่ันในการดําเนินการใหดีท่ีสุดและถูกตองตามกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ึน จึงเปนท่ีมา

ของการท่ีสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีโอกาสในการใหบริการในการแบงปนความรูและประสบการณของ

บุคลากรท่ีรับผิดชอบในแตละเรื่องไดเลาสูกันฟงในเรื่องการ  

การใหความรูในการทํางานแกพนักงานมหาวิทยาลัย (Knowledge Sharing) ในปท่ีผานๆมาท้ังหมด

นั้น ไดมีการใหความรูกับพนักงานของสังกัดตางๆ คือ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะ

แพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพบุคคล 
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 กลุมภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัย 
  งานประจํา 
 1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 1.1 การรับสมัครงานออนไลน 
  ผลงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูสมัครงาน โดยไมตองมายื่นใบสมัครดวยตนเอง 
มหาวิทยาลัยจึงไดมีระบบการรับสมัครงานออนไลน ซ่ึงผูสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครผานเว็บไซตสํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย www.hrm.chula.ac.th/th/recruitmentonline.html (ภาพท่ี 3.9) ทดแทนการ
กรอกใบสมัครลงในกระดาษ (ยกเวนกลุมบริการ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริการท่ัวไป ระดับ P9) โดยศูนยการ
จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรวมกับฝายบริหารงานบุคคลเปนผูรับผิดชอบ (Admin.) ดูแลระบบดังกลาว 
ตลอดจนกํากับดูแลการประกาศรายชื่อตาง ๆ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.9 การรับสมัครงานออนไลนผานเว็บไซตสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
www.hrm.chula.ac.th/th/recruitmentonline.html 

 1.2 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูอํานวยการ 
 1.2.1  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย/ศูนย จากผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 มีมติอนุมัติในหลักการ การดําเนินการสรรหาผูปฏิบัติหนาท่ีตําแหนง

ผลงานฝายบริหารงานบุคคล 
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ผูอํานวยการฝายบริหาร ผูอํานวยการฝายวิชาการ และผูอํานวยการอ่ืนท่ีเทียบเทาภายในสวนงาน/หนวยงาน
ตาง ๆ จากผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยกอนดําเนินการสรรหาจากบุคคลท่ัวไป 

ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคล ไดเสนอหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือก
ตําแหนงดังกลาวและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 
เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559 ตอมาฝายบริหารงานบุคคลไดดําเนินการเผยแพรประกาศรับสมัครผูอํานวยการ
สํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย/ศูนยในตําแหนงตาง ๆ ปรากฏวา มีผูแสดงความประสงคเขารับการคัดเลือก
จํานวน 26 ราย 
 1.2.2  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย/ศูนย จากบุคคลท่ัวไป 
 ผลงาน ฝายบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีผูอํานวยการสํานักบริหาร ผูอํานวยการฝาย/ศูนยในตําแหนงตาง ๆ ระดับ P4-P6 โดยดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกจากบุคคลท่ัวไป 
 1.3 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กรณี P7’s Pool 
 ผลงาน ระบบ P7's Pool คือ การข้ึนบัญชีรายชื่อผูสมัครงานในตําแหนง ระดับ P7 และ 
"สอบผาน" การทดสอบกลาง (e-Exam) ของมหาวิทยาลัยแลว บัญชีรายชื่อของผูสมัครงานแตละราย มีอายุ 
1 ปนับตั้งแตวันท่ีไดรับการข้ึนบัญชี โดยระบบ P7's Pool มีวัตถุประสงค เพ่ือใหกระบวนการสรรหา คัดเลือก 
และบรรจุจาง เปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งข้ึน ทันตอความตองการ 
  ท้ังนี้ สวนงาน/หนวยงานตางๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สามารถพิจารณา
เลือกผูสมัครงานท่ีไดรับการข้ึนบัญชีรายชื่อท่ีอยูในระบบ P7's Pool โดยพิจารณาจาก Profile ของผูสมัครแต
ละคน มาดําเนินการทดสอบวิชาเฉพาะตําแหนง และสอบสัมภาษณงานตอไป 
  ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคล จึงตองดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กรณี P7’s Pool และข้ึนบัญชีไวเปนระยะเวลา 1 ป 
 1.4 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมบริการ 
 ผลงาน เนื่องจาก การบรรจุจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมบริการ ตําแหนง
เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป ระดับ P9 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหกระบวนการ
สรรหาเปนไปตามความรูความสามารถของผูสมัครจึงกําหนดใหผูสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในกระดาษ 
โดยไมตองกรอกใบสมัครผานเว็บไซตเหมือนตําแหนงอ่ืน ๆ 
  ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคล จึงตองดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมบริการ โดยกําหนดใหผูสมัครงานตองมายื่นใบสมัครดวยตนเอง 
 1.5 การทดสอบกลาง (e-Exam) 
 ผลงาน มหาวิทยาลัยกําหนดใหสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ จัดสงผูสมัครงานสายปฏิบัติการ 
ตําแหนงงานระดับ P8-P7 ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศรับสมัคร  เขารับการทดสอบกลาง 
(e-Exam) จํานวน 4 รายวิชา ไดแก 

- ประเมินทัศนคติ (Attitude test) : เกณฑการผาน ระดับปานกลางข้ึนไป 
- ประเมินความถนัด (Aptitude test) : เกณฑการผาน ระดับปานกลางข้ึนไป 
- ประเมินความรูภาษาไทย  : ยังไมกําหนดเกณฑการผาน 
- ประเมินความรูคอมพิวเตอร  : ยังไมกําหนดเกณฑการผาน 

  ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคล จัดทําประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ทดสอบกลาง 
เปนผูดําเนินการจัดทดสอบกลางทุกวันอังคารท่ี 2 และ 4 ของเดือน ณ หองอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบในแตละครั้ง จํานวน 2 ทาน 
ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในกลุมภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการทดสอบกลางในแตละครั้งจะตองจัดทํารายงาน
สรุปผลคะแนนและสงผลคะแนนการทดสอบใหสวนงาน/หนวยงานตนสังกัด ภายใน 3 วันทําการหลังจาก 
วันทดสอบและจัดทําสรุป  และจัดสงผลการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบกลาง จัดสงทางไปรษณียภายใน 
1 วันทําการหลังจากวันทดสอบ 
 1.6 การประชาสัมพันธการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน เพ่ือใหการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงนั้น ๆ ไดบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ และไดคนดี  คนเก งตอบสนองตอความตองการของสวนงาน/หนวยงาน ดั งนั้น 
การประชาสัมพันธการรับสมัครงานจึงจําเปนตองมีการเผยแพรใหบุคคลตาง ๆ รับทราบอยางแพรหลาย 
ซ่ึงฝายบริหารงานบุคคลไดประชาสัมพันธไปยังสวนงาน/หนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยชั้นนําอ่ืน ๆ 
 1.7 การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 กําหนดใหการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคราว
จะตองแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 
  ดังนั้น การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
แตละคราว ฝายบริหารงานบุคคลจึงตองจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอตอรองอธิการบดีลงนามในคําสั่งดังกลาว 
 1.8 การขอความอนุเคราะหออกขอสอบและตรวจขอสอบ 
 ผลงาน การคัดเลือกในตําแหนงตาง ๆ ผูสมัครจะตองดําเนินการประเมินความรู
ความสามารถตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกจะเปนผูกําหนดใหบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถเปนผูออกขอสอบในตําแหนงนั้น ๆ ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคลจึงมีหนาท่ีประสานงาน
และจัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหไปยังบุคคลนั้น ๆ ใหออกขอสอบและตรวจขอสอบ 
 1.9 การจัดทําหนังสือสงตัว/หนังสือตรวจสอบประวัติ/หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 ผลงาน เม่ือมีผูผานการคัดเลือกในการสรรหาและคัดเลือกแตละคราว และมารายงานตัว 
ฝายบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีจัดทําหนังสือสงตัวบุคคลนั้น ๆ ไปยังสวนงาน/หนวยงานตนสังกัด นอกจากนี้ยังมี
หนาท่ีจัดทําหนังสือตรวจสอบประวัติไปยังสถานีตํารวจ และตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังสถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
 2. งานบริหารจัดการงานบุคคลประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2.1 การวาจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีทดลองปฏิบัติงาน) กรณีจางข้ันต่ํา
และกรณีจางข้ันสูง 
 ผลงาน เม่ือผูผานการคัดเลือกมารายงานตัวท่ีสวนงาน/หนวยงานตนสังกัด และเม่ือตกลง
อัตราคาจางและวันเริ่มปฏิบัติงานกันเปนท่ีเรียบรอยแลว  สวนงาน/หนวยงานนั้น ๆ จะเสนอเรื่องขอวาจาง
และบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมสงเอกสารตาง ๆ มายังฝายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งวาจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน และบันทึกขอมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ตอไป 
  หากเปนกรณีอัตราคาจางข้ันต่ํา สวนงานสามารถจัดทําสัญญาทดลองปฏิบัติงาน 
(พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไดเคยมีมติเห็นชอบในหลักการ 
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กรณีการจางข้ันต่ํา ใหอนุมัติเปนการลวงหนาในการวาจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือไมใหความ
ลาชาในการบรรจุจางและขอใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคลจึง
ดําเนินการวาจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
  หากเปนกรณีอัตราคาจางข้ันสูง (อัตราเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนข้ันต่ํา) นั้น 
ฝายบริหารงานบุคคลจะตองนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติการวาจางและบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาใหสวนงาน/หนวยงานทราบ เพ่ือแจงใหผูผานการคัดเลือกพิจารณา
ตอไป ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกและสวนงาน/หนวยงานเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แลว สวนงาน/หนวยงานจึงจะดําเนินการจัดทําสัญญาทดลองปฏิบัติงาน (พม.28) กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
และเสนอเรื่องขอวาจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยและเอกสารตาง ๆ มายังฝายบริหารงานบุคคล สํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งวาจางและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน 
และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ตอไป 
 2.2 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีผานการทดลองปฏิบัติงาน) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผานการทดลองปฏิบัติงานแลว สวนงาน/หนวยงาน
จัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องบรรจุและแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนใหม (วงเงินไมเกิน 4%) พรอมสงเอกสารตาง ๆ มายังฝายบริหารงานบุคคล 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การทําสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุมคณาจารย
ประจํา และกลุมนักวิจัย ใหทําสัญญาปฏิบัติงานตามขอ 31 ขอ 32 และขอ 33 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุมอาจารย
สาธิต และกลุมอาจารยสอนภาษาตางประเทศ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ใหทําสัญญา
ปฏิบัติงานตามขอ 45 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
  ฝายบริหารงานบุคคล จะตองดําเนินการอนุมัติผลการปรับข้ึนเงินเดือนเม่ือครบ
ทดลองปฏิบัติงานตามท่ีสวนงาน/หนวยงานบันทึกรอยละในระบบ CU-HR  ท้ังนี้ เพ่ือใหเงินเดือนดังกลาว
สามารถใชไดและตองตรวจสอบเง่ือนไขการเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม/บุคลากรใหมดวย 
 2.3 การตอสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาฉบับถัดไป) 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาสัญญาปฏิบัติงาน และ
สวนงาน/หนวยงานไดประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแลว 
สวนงาน/หนวยงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.29) และเสนอเรื่องการตอสัญญา
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมสงเอกสารตาง ๆ มายังฝายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งตอสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การตอสัญญาปฏิบัติงานนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุมคณาจารย
ประจํา และกลุมนักวิจัย ใหทําสัญญาปฏิบัติงานตามขอ 31 ขอ 32 และขอ 33 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุมอาจารย
สาธิต และกลุมอาจารยสอนภาษาตางประเทศ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ใหทําสัญญา
ปฏิบัติงานตามขอ 45 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
 2.4 การเปล่ียนสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
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 ผลงาน ตามขอ 27 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2557 กําหนดไววา “นอกจากคุณสมบัติตามขอ 14 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุมคณาจารย
ประจํา และกลุมนักวิจัยตองจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
  ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุมคณาจารยประจํา ท่ีไมอาจ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดดวยเหตุผลและความจําเปนเฉพาะใหคณะกรรมการนโยบายพิจารณาวินิจฉัยเปน
กรณี ๆ ไป” 
  ซ่ึงสวนงานตาง ๆ ไดเสนอขอยกเวนคุณสมบัติรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการท่ีจบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาเอก ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยไดดําเนินการตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายบุคลากรฯ ไดใหไว 
  ตอมาเม่ือสวนงานสงเสริมใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท/เอกเรียบรอยแลว สวนงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงานกับพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นใหมตามอัตรา
เงินเดือนคุณวุฒิใหมท่ีไดรับ และเพ่ือเปนการมอบหมายภาระงานในระดับปริญญาโท/เอกตอไป 
  ฝายบริหารงานบุคคล จึงตองจัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ปรับวุฒิ) และปรับอัตราเงินเดือนใหมตามคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ระบบ CU-HR ตอไป 
 2.5 การขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ลาศึกษา ฝกอบรม 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลาศึกษา ฝกอบรมเพ่ือมิใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบจากการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนในขอ 31 และขอ 32 แหงขอบังคับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 ดังนั้น สวนงานจะตองขยายสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงาน (พม.28-1) /สัญญาปฏิบัติงาน (พม.29-1) ของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นตามระยะเวลาท่ีลาศึกษา 
ฝกอบรม 
  ฝายบริหารงานบุคคล จึงตองจัดทําคําสั่งขยายสัญญาทดลองปฏิบัติงาน/สัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามระยะเวลาท่ีลาศึกษา ฝกอบรม 
 2.6 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 ผลงาน ตามขอ 31 ขอ 32 และขอ 33 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 ไดกําหนดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ กลุมคณาจารยประจํา และกลุมนักวิจัย 
  ดังนั้น กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนแลว ฝายบริหารงานบุคคล ตองเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานของผูนั้นใน
ตําแหนงใหม ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ และใหปรับเงินเดือนเขาสู
อัตราข้ันต่ํา เวนแตในกรณีท่ีผูนั้นมีอัตราเงินเดือนสูงกวาอัตราข้ันต่ํา ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดิม และให
ไดรับเงินคาตําแหนงทางวิชาการตั้งแตวันท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น ๆ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและ 
คาตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 
2553 
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 2.7 การตอสัญญาปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยท่ีจะเกษียณอายุ 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารยและจะ
เกษียณอายุในปบัญชีนั้น มีสิทธิไดรับการตอสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาไมเกิน 5 ป แตตองไมเกินวันสุดทาย
ของปบัญชีท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ท้ังนี้ การตอสัญญาปฏิบัติงานใหเปนไปตามความตองการ
และประโยชนของมหาวิทยาลัย มิใชสิทธิของผูตอสัญญาปฏิบัติงาน 
  เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติใหตอสัญญาปฏิบัติงานของศาสตราจารย
ท่ีจะเกษียณอายุตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการตอสัญญาปฏิบัติงานของ 
ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยท่ีจะเกษียณอายุ พ.ศ. 2551 แลว สวนงานจัดทําสัญญาปฏิบัติงาน (พม.29) กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น และฝายบริหารงานบุคคลจึงจะดําเนินการจัดทําคําสั่งตอสัญญาปฏิบัติงานของ 
ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยท่ีจะเกษียณอายุตามระเบียบดังกลาวและบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ระบบ CU-HR ตอไป 
 2.8 การจางบุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ในกรณีท่ีสวนงานมีความจําเปนตองใหบุคคลใดท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
ปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนของสวนงานและมหาวิทยาลัยใหสวนงานเสนอคําขอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
  ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2557 นั้น ตามขอ 24 ระบุวา “ในกรณีท่ีจําเปนอยางยิ่งและเพ่ือ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารอาจใหบุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปข้ึนไปปฏิบัติงานเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไมนับเปนกรอบอัตรากําลังประจําไดตามความจําเปน โดยใหทําสัญญาปฏิบัติงานเปน
รายป และตองมีการตรวจสุขภาพรางกายและจิตใจเพ่ือแสดงวาบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
เต็มท่ี รวมท้ังตองมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย” 
 2.9 การจางศาสตราจารยท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัย
ปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการให
ศาสตราจารยท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ สุขภาพรางกายและจิตใจ 
คุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังความรับผิดชอบงานและภาระงานแลว ใหสํานักบริหารวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
  เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติใหศาสตราจารยท่ีมีอายุเกินหกสิบป
บริบูรณซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหศาสตราจารยท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณซ่ึงมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงาน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  แลว สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยจะจัดทําสัญญาปฏิบัติงาน (พม.29) 
กับพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น และดําเนินการจัดทําคําสั่งใหศาสตราจารยท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
ปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบดังกลาวและบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ 
CU-HR ตอไป 
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 2.10 การขยายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (กรณีรอผลการ
พิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน) 
 ผลงาน ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 
ขอท่ี 31 และขอท่ี 32 ไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย A-5 และ 
ผูชวยศาสตราจารย A-4  ทําสัญญาปฏิบัติงานแรกโดยมีระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว หากผูดํารงตําแหนงผูนั้นยัง
ไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ใหตอสัญญาปฏิบัติงานไดอีกไมเกินสองครั้ง และเม่ือครบ
อายุสัญญาท้ัง 3 ฉบับขางตนแลว หากผูนั้นยังไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
ใหคณะกรรมการบริหารสวนงานเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการ บริหารเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยไมตอหรือ
เลิกสัญญาปฏิบัติงาน ยายตําแหนงหรือดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร นั้น 
  คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
3/2558 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2557 แลว เนื่องจากการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนนั้น อาจใชระยะเวลาในการ
พิจารณาหลังจากครบระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น และในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนแลว ก็มีผลยอนหลังถึง ณ วันท่ียื่นขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึน หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไปแลวแตอยูในระหวางการ
พิจารณาผลงาน มหาวิทยาลัยก็ตอสัญญาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว (คราวละไมเกิน 12 เดือน) เนื่องจาก
การพิจารณาผลงานยังไมแลวเสร็จ และหากการพิจารณาเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น
ไดรับการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการยอนหลัง ณ วันท่ียื่นขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  อนึ่ง ในระหวางการตอสัญญาปฏิบัติงาน (พม.40) ผลปรากฏวา คณะกรรมการ
บริหารสวนงานมีมติวาพนักงานมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติไมครบถวนท่ีจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ หรือ
คําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการพรอมท้ังผลงานทางวิชาการไมถูกตองครบถวนตามขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ 
พนักงานมหาวิทยาลัยไมผานการประเมินผลการสอน ตามเกณฑท่ีคณะวุฒยาจารยกําหนด หรือ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติไมอนุมัติการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนแลว ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยไม
สามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนไดใหมอีก 
  ฝายบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามสวนงานและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการผูนั้นใหรีบเรงดําเนินการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้ ฝายบริหารงานบุคคลจะ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (กรณี 
รอผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน) โดยมีระยะเวลาคราวละไมเกิน 12 เดือน 
 2.11 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
 ผลงาน ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขไดรับเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข พ.ศ. 2555 
  ฝายบริหารงานบุคคลตองดําเนินการจัดทําคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบดังกลาวและบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ตอไป 
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 2.12 เงินคาตอบแทนวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 ผลงาน ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑและอัตราการจายเงิน
คาตอบแทนวิชาชีพตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 กําหนดใหผูตรวจ
สอบภายในไดรับเงินคาตอบแทนตามเกณฑและบัญชีอัตราคาตอบแทน 
  ฝายบริหารงานบุคคลไดดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และจัดทําคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 2.13 การพนสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ลาออก/เลิกสัญญาจาง/ส้ินสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ 92 
แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557  ฝายบริหารงานบุคคลตอง
ดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาออก/พนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
บันทึกขอมูลในระบบ CU-HR ตอไป 
 2.14 การปรับเงินเดือนรอยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี การปรับแบบชายธง และการปรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (พชค.) 
 ผลงาน ดวย สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 790 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีมติ
อนุมัติการปรับเงินเดือนรอยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารยสาธิต AD  ตําแหนงนักวิจัย AR-5  ตําแหนงอาจารย A-5  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P6 - P9 และพนักงานรักษาความปลอดภัย สําหรับผูท่ีมีเงินเดือน
ไมเกิน 39,630 บาท (เกณฑราชการ) โดยมีผลนับตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 เปนตนมา  และอนุมัติการปรับ
เงินเดือนแบบชายธง สําหรับผูท่ีมีเงินเดือนเกิน 39,630 บาท เพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํา โดยใชสูตรการปรับ
โครงสรางเงินเดือน คา DR 0.4 
  ฝายบริหารงานบุคคลไดดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และจัดทําคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดวางแผนการจายเงิน  ดังตอไปนี้ 
    ระยะที่ 1 : สวนตางตกเบิกยอนหลัง 10 เดือน (1 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)  
       เบิกจายสิ้นเดือนเมษายน 2559 
    ระยะที่ 2 : สวนตางตกเบิกยอนหลัง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)  
       เบิกจายสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 
    ระยะที่ 3 : สวนตางตกเบิกยอนหลัง 23 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2559)  
       เบิกจายสิ้นเดือนกันยายน 2559 
 2.15 การจัดทําบัญชีถือจายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได 
 ผลงาน กรอบอัตรากําลังของสวนงานตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังหมวด
เงินรายไดและหมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงกรอบอัตรากําลังดังกลาวนั้น ๆ มีการเขาและออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลกรอบอัตรากําลังครบถวนสมบูรณตอการตรวจสอบตาง ๆ ฝายบริหารงาน
บุคคลจึงตองจัดทําบัญชีถือจายพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน/หมวดเงินรายได 
 2.16 คําส่ังปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7-P9 เขาสูกระบอก
เงินเดือน A B C 
 ผลงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนใหม โดยออกระเบียบ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยเกณฑและอัตราการจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซ่ึงฝายบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งปรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ 
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P7-P9 เขาสูกระบอกเงินเดือน A B C ตามแนวทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 
15/2557 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ไดใหไว 
 2.17 คําส่ังปรับเงินเดือนประจําป 
 ผลงาน ตามท่ีสวนงาน/หนวยงานไดประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (ตามรอบปการ
ประเมิน) และปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปนั้น ฝายบริหารงาน
บุคคลจึงจัดทําคําสั่งปรับเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยและคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
  ท้ังนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของกระบอกเงินเดือน 
ขอใหสวนงานปรับเงินเดือนของกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาว ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาดวยเกณฑและอัตราการจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 กลาวคือ 
“เงินท่ีไดปรับเพ่ิมประจําป” ใหเปนคาตอบแทน 100% ซ่ึงฝายบริหารงานบุคคลไดชี้แจงแนวทางดังกลาวให 
สวนงาน/หนวยงานตาง ๆ รับทราบ เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
  อนึ่ง คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาเก่ียวกับการปรับเงินเดือนประจําปของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะเกษียณอายุในปบัญชี  ดังนั้น คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใหนําผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะเกษียณอายุในปบัญชี มาพิจารณาเพ่ือปรับข้ึนเงินเดือน
ประจําป ในวันท่ี 30 กันยายนของปท่ีจะเกษียณอายุ แลวนําเงินเดือนใหมดังกลาวมาพิจารณาคํานวณ
คาชดเชยและคํานวณเงินเดือนสําหรับวันลาพักผอนประจําปและวันลาพักผอนประจําปสะสม 
  ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะเกษียณอายุผูใดมีเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของ
กระบอกเงินเดือนแลว จะไมนําเงินคาตอบแทนท่ีไดรับ (สวนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน) มาคํานวณคาชดเชย
และเงินเดือนสําหรับวันลาพักผอนประจําปและวันลาพักผอนประจําปสะสม 
 3. การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3.1 การขออนุมัติลาอุปสมบทลา เพ่ือบวชชีพราหมณ หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ หรือ
ลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ ใหยื่นใบลาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสวนงาน/หนวยงานจะตองเสนอเรื่องการลา
ประเภทดังกลาวมายังมหาวิทยาลัย ฝายบริหารงานบุคคลไดตรวจสอบแลว จึงจัดทําคําสั่งใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยลาอุปสมบท ลาเพ่ือบวชชีพราหมณ หรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ ตอไป 
  และในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติแลว 
ฝายบริหารงานบุคคลจึงจัดทําคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยกลับเขาปฏิบัติงานตอไป และบันทึกขอมูล
พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ตอไป 
 3.2 การอนุมัติหักเงินเดือนตามจํานวนวันท่ีลาเกินสิทธิ์ 
 ผลงาน กรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยลาเกินกวาจํานวนวันของการลาแตละประเภทตามท่ี
กําหนดในระเบียบนี้โดยไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากหัวหนาสวนงาน 
  ฝายบริหารงานบุคคลจะดําเนินการหักเงินเดือนตามจํานวนวันท่ีลาเกินและไมถือวา
เปนการขาดงานตามท่ีสวนงาน/หนวยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ  
CU-HR ตอไป 
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 3.3 การอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรับเงินเดือนในระหวางลา 
 ผลงาน ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยหยุดงานโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือหยุดงานโดยท่ี
ยังไมไดรับอนุมัติ หรือหยุดงานโดยไมถูกตองตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการขาดงานโดยไมไดรับเงินเดือน
ระหวางขาดงานและเปนการกระทําผิดวินัย เวนแต กรณีมีเหตุอันควรและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานเปน
กรณีพิเศษจึงจะถือวาเปนการลาตามระเบียบนี้และไมเปนการขาดงาน แตไมไดรับเงินเดือนในระหวางลา 
  ฝายบริหารงานบุคคลจะดําเนินการระงับการจายเงินเดือนในระหวางลาตามท่ีสวน
งาน/หนวยงานเสนอเรื่องมา และบันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CU-HR ตอไป 
 4. กองทุนประกันสังคม 
 4.1 การทํารายการของสํานักงานประกันสังคมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 ผลงาน สวัสดิการกองทุนประกันสังคม เปนสวัสดิการท่ีผูประกอบการทุกรายตองจัดทํา
ใหกับลูกจางตามกฎหมาย ดังนั้น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงตองจัดทําสวัสดิการกองทุนประกันสังคมให
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานวิสามัญทุกราย ซ่ึงสํานักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล ใหกับพนักงานแตละราย และพนักงานสามารถใชสิทธิประโยชนและความคุมครองตาง ๆ ท่ี
ผูประกันตนพึงไดรับตามท่ีกําหนดไว 
  ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคลจึงตองดําเนินการแจงการข้ึนทะเบียนผูประกันตนตอ
สํานักงานประกันสังคมทุกครั้งท่ีมีการจางงานใหมในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะ
นายจาง ตองจายเงินสมทบเขากองทุน 5% จากฐานเงินเดือนของผูประกันตนกําหนดฐานเงินเดือนสูงสุด 
15,000 บาท  โดยฝายบริหารงานบุคคลไดนํารองหนวยงานภายใตสํานักงานมหาวิทยาลัยทํารายการของ
สํานักงานประกันสังคมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 4.2 การเปล่ียนสถานพยาบาลประจําปของผูประกันตน 
 ผลงาน สํานักงานประกันสังคมไดแจงใหกับผูประกันตนท่ีมีความประสงคจะเปลี่ยน
สถานพยาบาลประจําป สามารถแจงเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลไดปละ 1 ครั้ง ตั้งแตเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือน
มีนาคมของทุกป 
  ฝายบริหารงานบุคคล ไดแจงไปยังสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับการ
เปลี่ยนสถานพยาบาลประจําป กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีตองการเปลี่ยนสถานพยาบาลตองกรอก
แบบฟอรมพรอมแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบเดิม ซ่ึงฝายบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบและ
รวบรวมสงไปยังสํานักงานประกันสังคมตอไป 
 4.3 การขอรับประโยชนทดแทนกรณีตาง ๆ 
 ผลงาน ฝายบริหารงานบุคคล ไดใหคําแนะนําตอพนักงานกรณีการรับประโยชนทดแทนใน
กรณีตาง ๆ จากสํานักงานประกันสังคมโดยตรง  ยกเวนกรณีทันตกรรมและสงเคราะหบุตร ฝายบริหารงาน
บุคคลจะทําหนาท่ีจัดสงเอกสารตาง ๆ แทนผูประกันตน 
 4.4 การลาออกของผูประกันตน 
 ผลงาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ฝาย
บริหารงานบุคคลจะตองแจงตอสํานักงานประกันสังคม เพ่ือใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจาก
กรณีวางงานอันเนื่องมาจาก การถูกเลิกจาง/ลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลา 
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 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 5.1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนนับแตวันเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้ง หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดผาน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแลว ใหปฏิบัติงานตอไป และใหประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งท่ีสองใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับงานดาน
บุคคลของสํานักบริหารและศูนยข้ึนตรงตาง ๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคล จึงมี
หนาท่ีติดตามและนําผลการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจากหนวยงานตาง ๆ ท่ี
สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และนํา
ผลเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติตอไป 
 5.2 การแจงเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีใกลครบกําหนดการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ีสองให
แลวเสร็จภายใน 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน 
  ฝายบริหารงานบุคคล จึงไดสรุปขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ท่ี
ใกลครบกําหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 โดยไดจัดทําบันทึกขอความไปยังสวนงาน/
หนวยงานตาง ๆ (ทุกเดือน) เพ่ือใหดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งท่ีสองใหแลวเสร็จภายใน  
3 เดือนกอนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานผูนั้น 
 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปเพ่ือ
พิจารณาปรับเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับงานดาน
บุคคลของสํานักบริหารและศูนยข้ึนตรงตาง ๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคล จึงมี
หนาท่ีติดตามและนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปและรอยละท่ีปรับเงินเดือนประจําปของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และนําผลเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติตอไป 
 5.4 การประเมินผลการตอสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญา
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จกอนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอยางนอย 3 เดือน 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับงานดาน
บุคคลของสํานักบริหารและศูนยข้ึนตรงตาง ๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝายบริหารงานบุคคล จึงมี
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หนาท่ีติดตามและนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
หนวยงานตาง ๆ ท่ีสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และนําผลเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติตอไป 
 5.5 การแจงเตือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีใกลครบกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอสัญญาปฏิบัติงาน 
 ผลงาน ตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญา
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จกอนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอยางนอย 3 เดือน 
  ฝายบริหารงานบุคคล จึงไดสรุปขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจากระบบ CU-HR ท่ี
ใกลครบกําหนดสัญญาปฏิบัติงานอยางนอย 3 เดือน โดยไดจัดทําบันทึกขอความไปยังสวนงาน/หนวยงานตาง 
ๆ (ทุกเดือน) เพ่ือใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาปฏิบัติงานใหแลวเสร็จกอนวันสิ้นสุด
สัญญาปฏิบัติงานอยางนอย 3 เดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น 
 6. งานบริหารจัดการงานบุคคลประเภทพนักงานวิสามัญ 
 6.1 การขออนุมัติอัตราจางพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
กําหนดใหในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสวนงานประสงคจะ
จางพนักงานวิสามัญ ใหจัดทําโครงการหรือเหตุผลและความจําเปน กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
โครงการท่ีแนนอน คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง วิเคราะหอัตรากําลัง ภาระงาน ประมาณการงบประมาณ และ
แหลงเงินทุนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ 
  ฝายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีเสนอวาระการประชุมการขออนุมัติอัตราจาง
พนักงานวิสามัญตามท่ีสวนงาน/หนวยงานเสนอมา โดยเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
อนุมัติ พรอมท้ังจัดทําบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปยังสวนงาน/หนวยงานนั้น ๆ 
 6.2 การจางพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 
กําหนดใหสวนงาน/หนวยงานรับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานวิสามัญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงอัตรา
คาจางเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 
  ฝายบริหารงานบุคคล จัดทําคําสั่งจางพนักงานวิสามัญ ตามท่ีสวนงาน/หนวยงาน
เสนอมา และบันทึกขอมูลพนักงานวิสามัญในระบบ CU-HR ตอไป 
 6.3 การพนสภาพของพนักงานวิสามัญ ลาออก/เลิกสัญญาจาง/ส้ินสุดสัญญา 
 ผลงาน กรณีพนักงานวิสามัญพนสภาพตามขอ 15 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาดวยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. 2553 ฝายบริหารงานบุคคลตองดําเนินการจัดทําคําสั่งอนุญาตใหพนักงาน
วิสามัญลาออก/พนสภาพการเปนพนักงานวิสามัญ และบันทึกขอมูลในระบบ CU-HR ตอไป 
 6.4 การจัดทําบัญชีถือจายพนักงานวิสามัญ 
 ผลงาน อัตราจางพนักงานวิสามัญของสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอัตราดังกลาวนั้นมีการเขาและออกของพนักงานวิสามัญ ดังนั้น เพ่ือให
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ขอมูลกรอบอัตรากําลังครบถวนสมบูรณตอการตรวจสอบตาง ๆ ฝายบริหารงานบุคคลจึงตองจัดทําบัญชีถือ
จายพนักงานวิสามัญ 
 7. งานเลขานุการกิจท่ีประชุม 
  7.1 งานเลขานุการกิจ 
  ผลงาน ฝายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีพิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีสวน
งาน/หนวยงานเสนอมา โดยสรุปและจัดทําเปนวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป และในกรณีท่ี
คณะกรรมการมีมติเปนอยางไรแลว ฝายบริหารงานบุคคลจะตองดําเนินการจัดทําบันทึกขอความแจงผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการไปยังสวนงาน/หนวยงานนั้น ๆ 
 
   - คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง 
   - คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
   - คณะกรรมการอํานวยการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   - ท่ีประชุมคณบดี 
   - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  7.2 งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุม 
  ผลงาน การจัดประชุมในแตละครั้ง ฝายบริหารงานบุคคลจะตองเตรียมการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของดังนี้ 
 - ติดตอนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการแตละราย 
 - จัดทําบันทึกขอความเชิญประชุมและจัดสงเชิญประชุม 
 - จัดทําแฟมระเบียบวาระการประชุม และจัดสงแฟมประชุม 
 - จัดสง File ระเบียบวาระการประชุมทาง E-mail 
 - จัดซ้ืออาหารวาง และอาหารม้ือเท่ียง/เย็น เตรียมการสําหรับการประชุม 
 - เบิกจายคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอก 
 8. งานอ่ืน ๆ 
 8.1 งานใหคําปรึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
 ผลงาน ฝายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ชี้แจง ใหขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับ
งานดานการบริหารงานบุคคล ตอเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานงานบุคคลของสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ และตอ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 8.2 งานปรับปรุงขอมูลเว็บไซตในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผลงาน ฝายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตสํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย www.hrm.chula.ac.th ในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหทันสมัยอยูเสมอ ท้ังนี้ เพ่ือใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางทันทวงที 
 8.3 งานสรุปขอมูลสงหนวยงานภายนอก เชน สกอ. ทปอ. ทอมก. และอ่ืน ๆ 
 ผลงาน ฝายบริหารงานบุคคล ไดจัดทํารวบรวมและสรุปขอมูลบุคลากรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตามรูปแบบ (Template) ท่ีหนวยงานภายนอกกําหนดไว อาทิเชน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท้ังนี้ เพ่ือให
หนวยงานดังกลาวนําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ตอไป 
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 กลุมภารกิจขาราชการและลูกจาง 
งานประจํา 

1. การกําหนดระดับตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน การเปล่ียนตําแหนง       
การเปล่ียนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ  

 ผลงาน ดําเนินการประเมินคางานแตละตําแหนง การแตงตั้งคณะกรรมการ การจัดประชุม
พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ กพอ. ประกอบกับขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย       
การกําหนดระดับตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง 
และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
และประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555  ซ่ึงได
ประเมินคางานของตําแหนง 3 สวนงาน  5 กรอบอัตรา  โดยรวมเปนกรรมการและเลขานุการประเมินคางาน
ของสวนงาน  จัดประชุมอนุกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทขาราชการพลเรือนในสังกัดจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว 6 อัตรา  อยูระหวางดําเนินการแตงตั้งใหบุคลากรสายสนับสนุนดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
3 คน  และตัดโอนตําแหนงขาราชการไปยังสวนงานอ่ืนจํานวน 3 คน  
 2. การจางอาจารยชาวตางประเทศ/ ผูเช่ียวชาญ/ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ  
 ผลงาน ดําเนินการจางลูกจางชาวตางประเทศตําแหนงอาจารย/ ผูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ   
วิธีปฏิบัติการของมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจางลูกจางชาวตางประเทศท่ีมีสัญญาจาง พ.ศ.
2546 ของกระทรวงการคลัง โดยตรวจสอบขอมูล เอกสาร คุณสมบัติตามเกณฑ เสนอท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
พิจารณาอนุมัติ จัดทําสัญญาจาง คําสั่งจาง แจงผลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานเรื่องขอมูลเอกสารการ    
ขอใบอนุญาตทํางาน หนังสือเดินทาง-วีซา และอ่ืนๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ  สงเรื่องเพ่ือบันทึกขอมูลการจาง      
ผานระบบ CU-HR  ในปงบประมาณนี้มีการจัดจางอาจารยชาวตางประเทศ/ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 79 คน  
นอกจากนี้ไดดําเนินการเก่ียวกับการลา จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป และควบคุมบัญชีถือจายลูกจาง
หมวดคาจางชั่วคราว และตรวจสอบสิทธิการรับบําเหน็จลูกจางชาวตางประเทศ   
 สําหรับการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (หมวดคาจางชั่วคราว) ซ่ึงเปนอาจารยเกษียณอายุ         
ท่ีสวนงานเสนอขอจางเนื่องจากมีความจําเปนและขาดแคลน ดําเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวา
ดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 โดยตรวจสอบเอกสาร
ท่ีเก่ียวของและคุณสมบัติตามเกณฑ ดําเนินการเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ โดยมีการจัดจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษจํานวน 36 คน    
 3. การขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยพิเศษ     
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนงใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวยการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2522 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2528  ขอบังคับจุฬาฯ      
วาดวยการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษในโครงการ
สงเสริมการศึกษาแพทยสําหรับชาวชนบท และโครงการการศึกษาแพทยแนวใหมคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534  และขอบังคับจุฬาฯ วาดวยการแตงตั้งอาจารยประจําท่ีไมใชขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย เปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ      
พ.ศ. 2540  โดยรับเรื่องเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดําเนินการจาก       
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สวนงาน  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของและคุณสมบัติตามเกณฑ จัดทําวาระแตงตั้งคณะกรรมการฯ เสนอ 
ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ  จัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการฯ สงใหสวนงานดําเนินการตามกระบวนการ        
รับเรื่องผลการพิจารณาจากสวนงานตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของและคุณสมบัติตามเกณฑ เพ่ือเสนอ 
ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ  สรุปผลเสนอสํานักกิจการวุฒยาจารยพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ  รับเรื่องแจงผลการพิจารณาภายหลังจากสภาอนุมัติแลวจากสํานักกิจการวุฒยาจารย จัดทําคําสั่ง
แตงตั้ง/สงคําสั่งใหสวนงาน สําหรับกรณีตําแหนงศาสตราจารยพิเศษเสนอเรื่องขอโปรดเกลาไปยัง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของใหทันตามรอบปฏิทินการทํางานในแตละเดือน  
โดยไดดําเนินการกําหนดตําแหนง ผศ.พิเศษ / รศ. พิเศษ ตามขอบังคับฯ  พ.ศ.  2534  จํานวน 4 คน กําหนดตําแหนง  
ผศ. พิเศษ / รศ. พิเศษ ตามขอบังคับฯ  พ.ศ.  2540 จํานวน 20 คน  กําหนดตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ                
ตามขอบังคับฯ พ.ศ.  2522  และ พ.ศ. 2528  จํานวน 3 คน   
 4. การเสนอขอโปรดเกลาตําแหนงศาสตราจารยของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/     
การจัดทําคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ    
 ผลงาน   ดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ โดยรับเรื่องซ่ึงผานการพิจารณา
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจากสํานักกิจการวุฒยาจารย จัดทําคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ
รองศาสตราจารย กรณีตําแหนงศาสตราจารยตองเสนอเรื่องขอโปรดเกลาท้ังของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   เม่ือ สกอ. แจงตอบมาแลวแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําคําสั่ง
แตงต้ังใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงเฉพาะของขาราชการ จัดสงคําสั่งใหผูท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบบันทึกขอมูลใน
ระบบ CU-HR  โดยเสนอขอโปรดเกลาตําแหนงศาสตราจารยของขาราชการ  7 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 17 คน  
 5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ และลูกจางประจํา  
 ผลงาน ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว90 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553  โดยใหสวนงานตางๆ ดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  
ประสานงานดานขอมูล กระบวนการข้ันตอน และตรวจสอบความเรียบรอยของการบันทึกผลการประเมินท่ี
สวนงานบันทึกผานระบบ CU-HR  ใหเปนไปตามเง่ือนไขการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจําป และใหสอดคลอง
กับรอยละของการเลื่อนเงินเดือน   ตรวจสอบ-ประมวลผลผานระบบ CU-HR  ในสวนท่ีเก่ียวของใหทันตาม
รอบปฏิทินการทํางาน  จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและบัญชีแนบทายตามเกณฑระเบียบ  ซ่ึงมีจํานวน
ขาราชการประมาณ 975 คน  ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดินประมาณ 496 คน   
 6. ควบคุมระบบบัญชีถือจาย/การเล่ือนเงินเดือนประจําป/คาตอบแทนอ่ืนของขาราชการ     

      ผลงาน ดําเนินการควบคุมระบบบัญชีถือจาย/การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขประกาศและกฎ ก.พ.อ. ท่ีเก่ียวของ ทําบันทึกเวียนแจงใหดําเนินการตามรอบ

การเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  ตรวจสอบขอมูลประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง เงินเดือน 

เตรียมขอมูลกลุมบริหาร การสรางขอมูลหนวยงบประมาณ การปรับแกไขวงเงินงบประมาณในระบบ อนุมัติ

วงเงิน สราง/แกไขขอมูลผูมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีสวนงานบันทึก การอนุมัติ/

ประมวลผลผานระบบ CU-HR  จัดทําคําสั่งพรอมบัญชีแนบทาย  ประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของกับ สกอ.

กรมบัญชีกลาง  และบันทึกปรับปรุงขอมูลรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีถือจายขาราชการจํานวน
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ประมาณ 975 คน ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน 496 คน  นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานใหสอดคลองกับ กฎ ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือน      

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2558  ซ ึ่งใหขาราชการตําแหนงวิชาการ 

(อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) ที่ไดรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ

เงินเดือนตําแหนงที่ครองอยู (เงินเดือนเต็มขั้น)  ไดรับการปรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของเงินเดือนเดิม 

โดยใหไปอาศัยการรับเงินเดือนในตําแหนงถัดไปอีกหนึ่งตําแหนง  ในสวนของการปรับฐานขอมูลใหรองรับ

การเลื่อนเงินเดือนในระบบ CU-HR ไดประสานกับศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลโปรแกรม

การปรับฐานเงินเดือนขาราชการ ในระบบ CU - ERP เพ่ือปรับปรุงกระบอกเงินเดือนในระบบใหสอดคลองกับ

เง่ือนไข และเพ่ือใหเปนไปตามกฎ ก.พ.อ.ฯ ฉบับดังกลาวไดดําเนินการตกเบิกเงินสวนตางจากการเลื่อน

เงินเดือนประจําปใหกับขาราชการสายวิชาการท่ีอยูในเกณฑจํานวน  45 คน 

 7. การปรับพอกอัตรา การจัดทําเงินประจําตําแหนงสําหรับขาราชการ 
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบจัดทําทะเบียนผูดํารงตําแหนงเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือรับทราบการแตงตั้งและเห็นชอบใหผูมีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง กรณีการไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีมีผลยอนหลังใหไดรับเงินตามเกณฑ   บันทึกปรับปรุงขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงท่ี
เก่ียวของในบัญชีถือจายตามท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง และดําเนินการปรับพอกใหไดรับเงินประจําตําแหนง
เรียบรอยแลว 45 คน อยูระหวางรอผลการพิจารณาตอบกลับจาก สกอ. 30 คน ไดรับเงินเรียบรอยแลว       
15 คน  
 8. การปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีท่ีกําหนดสําหรับคุณวุฒิท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรองของ
ขาราชการ  
 ผลงาน ตรวจสอบและดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับ
ขาราชการผูท่ีมีคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน ระดับตําแหนง 
และประเภทตําแหนง ของผูท่ีไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนจากสถานศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศ  โดยเปนการดําเนินการเพ่ิมเติมในสวนของขาราชการท่ีเปลี่ยนสภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวมถึงกรณีลาออก โอนยาย และถึงแกกรรม (มีคุณสมบัติอยูในเกณฑท่ีจะไดรับการปรับเงิน
ขณะมีสถานภาพเปนขาราชาการ) ตรวจสอบขอมูลจากจํานวนขาราชการท่ีอยูในกรณีดังกลาวตามวันท่ีบัญชี
อัตราเงินเดือนท่ีกําหนดมีผลบังคับใช คือ 1 ตุลาคม 2553/ 1 มกราคม 2555/1 มกราคม 2556 และ             
1 มกราคม 2557  เพ่ือจัดทําคําสั่งใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําปในรอบท่ีมี
ผลยอนหลัง  แกไขคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนสภาพฯ ลาออก โอนยาย คําสั่งบรรจุจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  และดําเนินการปรับพอกเงินเดือนใหไดรับเงินตกเบิกจํานวนประมาณ  90 กวาคน 
 9. เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สําหรับ
ขาราชการ   
 ผลงาน ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดสําหรับขาราชการผูปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขใหไดรับเงินเดือนตามเกณฑระเบียบ ก.พ.อ. วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบั ติงานดานสาธารณสุข โดยตรวจสอบขอมูลขาราชการผู ท่ีอยู ในเกณฑจะไดรับเ งิน พ.ต.ส. 
6 สวนงาน ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
คณะสหเวชศาสตร และศูนยบริการสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําคําสั่งและการเบิกจายใหไดรับ
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เงินเพ่ิมตามตําแหนง สาขาวิชาชีพ ตามอัตราเงิน พ.ต.ส. ท่ีกําหนดใหขาราชการท่ีไดรับเงิน พ.ต.ส.ประมาณ 
146 คน 
 10. การเล่ือนข้ันคาจาง/คาตอบแทนพิเศษ/คาครองชีพช่ัวคราวและจัดทําบัญชีถือจายอัตรา
คาจางของลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน     
 ผลงาน ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2544  ระเบียบฯ วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา     
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ระเบียบฯ 
วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 6)               
พ.ศ. 2558 การเลื่อนคาจางประจําปผานระบบ CU-HR โดยใหสวนงานบันทึกคะแนนผลการประเมินตาม
ปฏิทินกระบวนการเลื่อนคาจางตามรอบการเลื่อนคาจางเดือน 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม  ซ่ึงไดจัดทําปฏิทิน
การดําเนินงานตัวอยางเอกสารท่ีหนวยงานตองนําสง และตรวจสอบขอมูลท่ีสวนงานบันทึก สราง-แกไขขอมูล  
ผูมีสิทธิเลื่อนข้ันคาจาง ตรวจสอบพิจารณาเลื่อนข้ันกอนอนุมัติผลผานระบบ จัดทําคําสั่งเสนอลงนาม  บันทึก 
ประมวลผลขอมูล ออกรายงานผานระบบจายตรง ประสานงานกรมบัญชีกลางในสวนท่ีเก่ียวของ โดยไดมีการ
จัดทําคําสั่งเลื่อนข้ันคาจางตกเบิกคาจาง คาตอบแทนพิเศษ รวมถึงคาครองชีพชั่วคราวใหกับลูกจางประจําตาม
หลักเกณฑวิธีการดังกลาวขางตน และบันทึกปรับปรุงขอมูลรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีถือจาย
ลูกจางประจําเงินงบฯ จํานวน  496 คน 
 11. การปรับระดับช้ันลูกจางประจําของสวนราชการ    
 ผลงาน ดําเนินการตามกระบวนวิธีท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 
เมษายน 2553 เรื่องบัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําและอัตราคาจางของ
ลูกจางประจํา และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแตงตั้ง
ลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 21 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553  
เรื่อง มอบอํานาจใหสวนราชการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา โดยตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของตามเกณฑ
และคุณสมบัติ จัดทําคําสั่ง และสงขอมูลใหผูเก่ียวของบันทึกในระบบ CU-HR  โดยมีการปรับระดับชั้น
ลูกจางประจําเงินงบฯ ประมาณ 80 กวาคน  การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําเงินงบฯ จํานวน 20 กวาคน 
 12. การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพมาจากขาราชการและ       
คงสภาพการเปนสมาชิก กบข.     
 ผลงาน ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการและคงสภาพการเปนสมาชิก กบข. ซ่ึงมีจํานวน 105 คน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑกฎ
กระทรวงการคลังท่ีกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพ่ือใชในการคํานวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และ
บําเหน็จบํานาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  โดยตรวจสอบขอมูลและเทียบอัตราเงินเดือนของ
พนักงานฯ เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีอางอิงในแตละข้ันและแตละอันดับ ตามหลักการจะพิจารณาเลื่อนให 
1.5 ข้ัน สําหรับผูเปลี่ยนสถานภาพรอบ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม  ซ่ึงยังไมไดเลื่อนเงินเดือนขณะดํารง
สถานภาพเปนขาราชการ  และกรณีผูเปลี่ยนสถานภาพรอบ 1 มกราคม หรือ 1 กรกฎาคม จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนให  1 ข้ัน  โดยพิจารณาเลื่อนรอบ 1 ตุลาคม ของทุกป  เวนแตในกรณีเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุ
เกษียณอายุราชการหรือถึงแกความตายจะเลื่อนเงินเดือนอางอิงในวันท่ี 30 กันยายนของ ปนั้นหรือในวันท่ีถึง
แกความตายแลวแตกรณี  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปคํานวณบําเหน็จบํานาญ  จัดทําคําสั่งเสนอลงนาม 
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แจงสวนงาน/หนวยงานและผูเก่ียวของ จัดสงคําสั่งและรายงานการนําสงเงินสมาชิก กบข. บันทึกขอมูลใน
ประวัติใน กม. 1  บัตรเลื่อนเงินเดือนและในระบบ CU-HR  
 13. การเล่ือนเงินเดือนของผูดํารงตําแหนงรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย 
 ผลงาน ดําเนินการตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้ง
ท่ี 14/2557 วันท่ี 4 สิงหาคม 2557 และท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 25/2557 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบใหไมนับรวมกลุมบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองผูอํานวยการสถาบันวิจัย
ท้ัง 9 สวนงานท่ีไมไดสังกัดสวนงานและเห็นชอบใหคณะกรรมการพิจารณาการปรับเงินเดือนประจําปเปน      
ผูพิจารณากําหนดรอยละในการปรับเงินเดือนของบุคลากรดังกลาว  โดยมีปฏิทินกระบวนการเลื่อนเงินเดือน
รอบ 1 ตุลาคม  ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ/ แจงขอขอมูลของผูดํารงตําแหนงดังกลาวจากสวนสังกัด
หลักและสวนบริหาร อาทิ 1) แบบขอตกลงภาระงาน 2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปตาม
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  3) ขอมูลผลผลิต–ผลงานท่ีเกิดข้ึน  กลั่นกรองขอมูลจากสวนงาน  จัดทําวาระ
และสรุปขอมูลผลงานจากสวนสังกัดหลักและสวนบริหารเสนอท่ีประชุมคณะกรรมพิจารณา  สรุปผลรอยละ
การปรับเลื่อนเงินเดือนสงผูทําการบันทึกขอมูลเพ่ือปรับเลื่อนเงินเดือนผานระบบ CU-HR และระบบจายตรง
กรมบัญชีกลางกรณีท่ีเปนขาราชการ ซ่ึงมีผูดํารงตําแหนงรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัย ผูอํานวยศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค ผูอํานวยการศูนยสัตวทดลอง ซ่ึงมีสถานภาพ
ขาราชการ จํานวน 10 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน รวม 22 คน 
 14. การกําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการฯ ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.)   
 ผลงาน ดําเนินการตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงและ        
เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ท่ีกําหนดใหขาราชการฯ ผูปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตําแหนงนิติกร ซ่ึงได
ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีตองใชความรูความสามารถสูง ความชํานาญ และประสบการณมาปฏิบัติงานดาน
กฎหมายท่ีมีความสําคัญ ยุงยากซับซอนและสงผลกระทบอยางกวางขวาง สมควรไดรับเงิน พ.ต.ก. ดําเนินการ
โดยไดตรวจสอบขอมูลคุณสมบัติตามเกณฑ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายทําหนาท่ี
ประเมินความรูความสามารถของบุคคล  ดําเนินการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตามเกณฑท่ี
กําหนด เสนอ ก.บ.ม.ใหความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  จัดทําคําสั่งใหขาราชการ
ไดรับเงินเพ่ิมฯ สําเนาแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและดําเนินการตกเบิกเงินใหไดรับตั้งแตวันท่ีคําสั่งแตงตั้งมีผล 
รวมถึงประสานแจงขอเพ่ิมรหัส GL และ Wage type ในระบบ CU-HR  
  15.  การไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศของผูบริหารและบุคลากร    
 ผลงาน  ดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนวิธีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  โดยเปน
กลไกในการสนับสนุนอํานวยความสะดวกใหผูบริหารและบุคลากรท่ีขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศ           
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งทางดานวิชาการใหเปนท่ียอมรับในระดับ
สากลอยางตอเนื่อง  และเพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ  โดยรับเรื่องจาก    
สวนงาน ตรวจสอบเอกสารขอมูลการไดรับเชิญ วัตถุประสงคการเดินทางกิจกรรมท่ีไปปฏิบัติ ระยะเวลาท่ีขอ
อนุมัติ/ประเทศท่ีจะเดินทางไปวาตองใชวีซาเขาประเทศหรือไมและเพ่ือประมาณการระยะเวลาดําเนินการ     
ใหทันกอนเดินทาง/ทุนท่ีไดรับการสนับสนุนเปนคาใชจายในการเดินทาง   เพ่ือประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ/ความพรอมหรือความประสงคหนังสือเดินทาง-วีซา เพ่ือแนะนําหรือประสานงานดานเอกสาร           



[74] 

 

 
 

ท่ีตองการใหดําเนินการใหตอไป  เสนอพิจารณาอนุมัติพรอมท้ังจัดทําหนังสืออํานวยความสะดวกถึงกระทรวง
การตางประเทศในการออกหนังสือเดินทาง-ขอวีซา จัดทําคําสั่งไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศตามท่ีแจงขอ 
สําหรับใชประกอบการเบิกจายทุนสนับสนุน   โดยไดเสนอพิจารณาอนุมัติการไปปฏิบัติงานตางประเทศ 
ประมาณ 1,310 เรื่อง 
 16. การออกเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง/วีซา/ใบอนุญาตทํางาน/การขออยูตอ-  
ในราชอาณาจักร     
 ผลงาน  ดําเนินการโดยรับเรื่องจากสวนงาน ตรวจสอบขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของตามท่ีแจง
ความประสงคขอใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทาง ขอวีซา 
สําหรับผูบริหารหรือบุคลากรท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ จัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศเสนออธิการบดีลงนาม  และกรณีอาจารยชาวตางประเทศและครอบครัวกรณีขอตออายุวีซา 
เปลี่ยนประเภทวีซา  หรือขออยูตอในราชอาณาจักร   เสนอเรื่องใหรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายลงนาม  
เรียนผูบัญชาการตรวจคนเขาเมือง  รวมท้ังเสนอลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมแรงงานกรณีการขอหรือตอ
ใบอนุญาตทํางาน  ประสานแจงสวนงานใหรับเรื่องคืนเพ่ือไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหแลวลวงหนากอน
กําหนดเดินทางหรือกําหนดอายุวีซาแลวแตกรณี  โดยไดดําเนินการประมาณ 535 ฉบับ   
 17. การลาของบุคลากรท้ังประเภทท่ีลาโดยไดรับเงินเดือน/ไมไดรับเงินเดือนและการลาไป
ตางประเทศ    
 ผลงาน ดําเนินการแจงใหสวนงานบันทึกขอมูลการลากิจ/ พักผอน/ ปวยของบุคลากรในระบบ 
CU-HR ใหถูกตองกอนสิ้นปงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบสําหรับใหโควตาสิทธิ์การลาประเภทตางๆ ประจําป
งบประมาณถัดไป การเสนอขออนุมัติการลาใหเปนไปตามเกณฑระเบียบการลาแตละประเภท โดยรับเรื่องจาก
สวนงาน ตรวจสอบเอกสารขอมูลเสนอพิจารณาอนุมัติการลากิจ ลาพักผอน ไปตางประเทศ ลาไปประกอบพิธี
ฮัจจ การไปตางประเทศในวันหยุดราชการของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจําเงินงบฯ ลูกจาง
ชาวตางประเทศ พนักงานวิสามัญ ฯลฯ  เสนอขออนุมัติการลาท้ังกรณีท่ีไดรับเงินเดือนและไมไดรับเงินเดือน 
อาทิ การลาคลอด ลาปวยเกินสิทธิ์ ลาบวช  การบันทึกขอมูลลาเกินสิทธิ์ในระบบ CU-HR  เพ่ือตัดคาคาจาง
พนักงานวิสามัญ โดยกรณีของขาราชการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา
ของขาราชการ พ.ศ. 2555 และกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวา
ดวยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) และระเบียบจุฬาฯ วาดวยการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555   ซ่ึงมีจํานวนลาคลอด 2 คน ลาอุปสมบท 1 คน ลาเกินสิทธิ์
ประมาณ 3 คน ลาไมไดรับเงินเดือน 4 คน  ตัดคาจางหยุดงานพนักงานวิสามัญ 875 คน การลากิจลาพักผอน
และการไปตางประเทศในวันหยุดราชการจํานวน 288 คน  
 18. การลาศึกษาฝกอบรมของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/ การไปปฏิบัติงานตาม
มติคณะรัฐมนตรี หรือ องคการระหวางประเทศ ของขาราชการ     
 ผลงาน ดําเนินการใหเปนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบฯ วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 
2555  ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการลาศึกษา ฝกอบรม ของอาจารยมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
และระเบียบฯ วาดวยการลาศึกษาและการลาฝกอบรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2553     
โดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามเกณฑระเบียบแลวแตกรณี เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติการลาของขาราชการ  กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสรุปขอมูลจัดทํา
วาระเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ออกหนังสือสงตัวตรวจสุขภาพกายจิต
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สําหรับผูรับทุนลาศึกษา  ตรวจสอบสัญญาลาศึกษาฝกอบรม สัญญาคํ้าประกันและเอกสารท่ีเก่ียวของ  จัดทํา
คําสั่งการลาประเภทตางๆ อาทิ อนุมัติใหลา ขยายเวลาการลา กลับจากการลาเม่ือครบกําหนดและ     
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จัดสงคําสั่งใหผูเก่ียวของ  บันทึกขอมูลการลา ทุนสนับสนุน การจาย-หักเงิน 
ปจต. พตส. ในระบบ CU-HR ตามรอบปฏิทินการทํางานแตละเดือน สํารวจ-สรุปรายละเอียดขอมูลสําหรับแจง
สวนงานเพ่ือเตือนครบกําหนดการลาของผูไดรับอนุมัติลวงหนา 2 เดือน ติดตอประสานงานใหคําแนะนํา
อํานวยความสะดวกดานเอกสารขอมูลใหกับสวนงาน จัดทําบันทึกแจงเวียนหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีนโยบายแนวปฏิบัติใหม รวมท้ังประสานแจงสํานักงาน ก.พ. ในสวนท่ีเก่ียวของ             
ซ่ึงมีจํานวนบุคลากรไดรับอนุมัติใหลาศึกษาฝกอบรมในปงบประมาณ 69 คน ท้ังนี้หากรวมกรณีดําเนินการ
ขยายเวลาการลาและรายงานตัวกลับจากการลาแลวมีจํานวนประมาณ 109 คน นอกจากนี้ยังมีกรณีการ
ดําเนินการเสนอขออนุมัติใหบุคลากรสายปฏิบัติการไปปฏิบัติงานเพ่ือศึกษา/ฝกอบรม และกรณีสายวิชาการไป
ศึกษาฝกอบรมโดยยังสามารรถคงภาระงานข้ันต่ําซ่ึงไปถือวาเปนการลาโดยใหสวนงานพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาใหความเห็นชอบเปนกรณีเฉพาะรายดวย 
 19. การตรวจสอบขอมูลการชดใชทุนตามสัญญาการรับทุน-สัญญาลาศึกษาฝกอบรม    
       ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูลพันธะผูกพันการปฏิบัติงานชดใชตามสัญญา กรณีเม่ือมี
บุคลากรลาขอออกจากการปฏิบัติงาน โดยสํารวจขอมูลการลาศึกษาฝกอบรม รวมท้ังประสานจัดสงเรื่องให
สํานักบริหารวิชาการตรวจสอบขอมูลการรับทุน และแจงศูนยกฎหมายและนิติการพรอมท้ังจัดสงขอมูลท่ี
เก่ียวของเพ่ือประกอบการดําเนินการคํานวณระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติงานชดใชและดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของประมาณ 20 คน  

 20. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (sabbatical leave) 
 ผลงาน ดําเนินการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูของบุคลากรสายวิชาการ กรณี
ของขาราชการใหเปนไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2554 กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการใหเปนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2552 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557  โดยตรวจสอบขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ จัดทําตาราง
ตรวจสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเกณฑระเบียบฯ  จัดวาระเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาอนุมัติ  จัดทําคําสั่งแจงผลมติท่ีประชุมและแนวปฏิบัติตามมติท่ีเก่ียวของใหสวนงาน  บันทึกขอมูลใน
ระบบ CU-HR   ประสานติดตามรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณหลังครบกําหนด
ไปปฏิบัติงาน 1 เดือน  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  จัดสงรายงานฉบับสมบูรณคืนสวนงานหรือสงมอบให
สํานักงานวิทยทรัพยากรนําไปใชประโยชนตอไป   โดยมีจํานวนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย         
สายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติ 20 คน  และติดตามรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน 5 คน  เสนอรายงาน
ความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ 15 คน 
       21. การทดสอบวัดทัศนคติสําหรับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  
       ผลงาน   ดําเนินการทดสอบวัดทัศนคติสําหรับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
มีแนวทางการวัดทัศนคติ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการสัมภาษณการรับอาจารยใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจ
ของสวนงาน โดยสวนงานจะประสานแจงฝายบริหารงานบุคคลใหดําเนินการจัดสงขอสอบตามจํานวนผูเขา
ทดสอบ ระบุวันเวลาท่ีจะทดสอบ และวันเวลาท่ีสวนงานจะขอรับขอสอบสําหรับนําไปดําเนินการจัดทดสอบท่ี
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สวนงานแลวจัดสงใหฝายบริหารงานบุคคลตรวจขอสอบ จากนั้นจะแจงผลคะแนนของผูเขาสอบใหกับสวนงาน
นําไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกตอไป  ซ่ึงมีจํานวนผูทดสอบวัดทัศนคติฯ ประมาณ 79 คน 

 22. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)     
 ผลงาน    ดําเนินการเก่ียวกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ของขาราชการท่ีเปน
สมาชิกกองทุนประมาณ  1,000 กวาคน  และผูเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีคงสภาพการเปน
สมาชิก กบข. อีกจํานวน  93 คน   โดยรวบรวมขอมูล ตรวจสอบ จัดพิมพขอมูลใบรายงานนําสงเงินสมาชิกใน
ระบบ MCS-WEB กบข.  นําสงกอนวันท่ี 10 ของทุกเดือนเพ่ือจัดสงใหกลุม PA ดําเนินการผานระบบ
กรมบัญชีกลางในสวนท่ีเก่ียวของ ดําเนินการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกท่ีแจงเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
สถานภาพสมรส   จัดเตรียมแบบฟอรมตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการกรอกขอมูลและสงเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการการขอรับเงินคืนกรณีสมาชิกลาออก เกษียณอายุ ถึงแกกรรม และการนําสงใบ
แจงยอดเงินใหกับสมาชิกทุกปเพ่ือประกอบการยื่นภาษี   นอกจากนี้ไดดําเนินการใหผูท่ีเขารวมโครงการ 
UNDO กลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  ไดรับบํานาญ
สวนตางเพ่ิมตามรายการท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติจํานวน 719 คน และไดรับบําเหน็จดํารงชีพเพ่ิมจํานวน 70 
กวาคน          
 23. กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.)      
 ผลงาน ดําเนินการรับสมัครสมาชิก กสจ. ของลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน ตรวจสอบ
สรุปขอมูลสําหรับบันทึกในระบบ CU-HR ใหมีผล ณ วันท่ี 1 ของเดือนท่ีสมัคร  นําสงเงินสะสมในอัตรารอยละ 
3 ของเงินเดือนสมาชิกเขากองทุนผานระบบกรมบัญชีกลาง   ประสานงานแจงการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ตรวจสอบเอกสารขอมูลจัดสงใหบริษัทผูดูแลกองทุน นําสงใบแจงยอดรายงาน
ทางการเงินใหกับสมาชิกทุก 6 เดือน โดยมีสมาชิก กสจ.ประมาณ 315 คน  ดําเนินการแจงขอรับเงินจาก
กองทุน กสจ. เม่ือมีการพนสภาพการเปนลูกจางแลวแตกรณี เชน ลาออกจากงาน เกษียณอายุ ถึงแกกรรม 
การไดรับโทษทางวินัยท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนจากงาน   นอกจากนี้ กสจ. ไดมีการแกไขขอบังคับกองทุนฯ 
มีผลใชบังคับ 1 มกราคม 2560  เปดโอกาสใหสมาชิก กสจ. เพ่ิมอัตราเงินนําสงเงินสะสมไดมากกวารอยละ 3 
แตเกินรอยละ 15  ดําเนินการไดปละ 1 ครั้ง ใหแลวเสร็จภายในธันวาคมของทุกปเพ่ือใหมีผลในเดือนมกราคม
ในปถัดไป   ท้ังนี้ไดมีบันทึกเวียนแจงสมาชิกทราบและสามารถแจงความประสงคขอออมเพ่ิมกรอกแบบ      
กสจ.009 ผานสวนงานและเสนอมหาวิทยาลัยไดตั้งแต 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป 
 24. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ/ เหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา 
(ร.จ.พ.) ประจําปสําหรับบุคลากรและผูมีสิทธิ์    
 ผลงาน ดําเนินการแจงสวนงานตามกระบวนการและปฏิทินการทํางานประจําปเพ่ือใหสํารวจ
และพิจารณาเสนอรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑเง่ือนไขท่ีจะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ          
ประจําป ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์ไดรับพระราชทานตามเง่ือนไขระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี
เชิดชูยิ่งชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ตามบัญชีคุณสมบัติของแตละประเภท
บุคลากร  ท้ังขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมา
จากขาราชการ  และลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน ประมวลผลรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ
และเง่ือนไขระเบียบฯ จําแนกชั้นตราตามประเภทบุคลากร  เพศชาย-หญิง  ออกรายงานแบบตามฟอรมตางๆ 
ท่ีตองใชประกอบการเสนอขอพระราชทาน   โดยปรับปรุงฐานขอมูลในระบบใหตรงตามเกณฑและเง่ือนไขท่ี
จําเปนตองใชในการพิจารณาในแตละปในการปฏิบัติงานผานระบบ CU-HR จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
จัดเตรียมเอกสารรับรองรายงานการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานจัดสงให สกอ. 
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เพ่ือดําเนินการตอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   โดยเสนอขอพระราชทานจํานวน  514 ราย  รวมท้ัง
ประสานงานผูเขาเฝารับพระราชทานชั้นสายสะพาย  ออกจดหมายแสดงความยินดี บันทึกขอมูลการรับ-จาย
เครื่องราชฯ ใบประกาศฯ รายการสงคืนใหสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  
 การเสนอขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ   
ดําเนินการแจงสวนงานตามกระบวนการและปฏิทินการทํางานประจําปเพ่ือใหสํารวจและพิจารณาเสนอ
รายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑเง่ือนไขท่ีจะไดรับพระราชทาน  ซ่ึงเปนกรณีผูบริจาคทรัพยสินเพ่ือ
สาธารณประโยชนใหกับสวนงาน หรือกรณีผูท่ีมีผลงานแสดงใหเห็นเปนพิเศษวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ประเทศ ศาสนา และประชาชน  โดยมีเสนอขอจํานวน 7 คน 
 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2485 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2507สําหรับ
ขาราชการในสังกัดท่ีปฏิบัติงานและมีอายุงานครบ 25 ปบริบูรณข้ึนไปนับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการจนถึงวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของปท่ีขอพระราชทาน  โดยสํารวจขอมูลขาราชการผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ตามเกณฑจากระบบ CU-HR ตรวจสอบกับแฟมประวัติ แบบ กม. 1 คํานวณระยะเวลาอายุงาน  แจงใหสวน
งานพิจารณาผานมติคณะกรรมการบริหารสวนงานยืนยันรายชื่อและจํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับ พรอมสงแบบสรุป
ประวัติของผูท่ีเสนอรายชื่อขอพระราชทานเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณาอนุมัติ   สรุปผลการ
พิจารณา จัดทําแบบบัญชีสรุปรายชื่อผูไดรับการเสนอขอพระราชทานสง สกอ. ตามกระบวนการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจํานวน 64 คน 
 25. การขอเข็มทองคําเกียรติคุณสําหรับบุคลากร    
 ผลงาน ดําเนินการขอเข็มทองคําเกียรติคุณสําหรับบุคลากรในสังกัดและหนวยงานวิสาหกิจ 
โดยสํารวจบุคลากรผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามเกณฑขอ 4 แหงระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยเข็ม
ทองคําเกียรติคุณ พ.ศ. 2519  แจงใหสวนงานพิจารณาผานมติคณะกรรมการบริหารสวนงานยืนยันรายชื่อ
และจํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับเข็มทองคําฯ  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมพิจารณาอนุมัติ   โดยไดพัฒนา
ฐานขอมูลเพ่ือใหมีความสะดวกตอการสืบคน ออกรายงานสําหรับตรวจสอบ สามารถดําเนินการผานระบบ 
CU-HR ในสวนของบุคลากรในสังกัด และตรวจสอบเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอมูลการลาท่ีไมไดรับเงินเดือน หรือคนท่ี
มีระยะเวลาทวีคูณ ซ่ึงจะตองคํานวณและบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมกอนประมวลผลผานระบบ   กรณีหนวยงาน
วิสาหกิจซ่ึงไมมีขอมูลอยูระบบ CU-HR จัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานพิจารณาและแจงยืนยันขอมูลมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สั่งทําเข็มทองคําตามระบบการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ จําแนก
จํานวนเข็มทองคําสําหรับชาย/หญิง  ประสานงานและจัดสงรายชื่อผูไดรับเข็มทองคําใหศูนยบริหารจัดการ
กลางของมหาวิทยาลัยลวงหนาเพ่ือเตรียมการจัดงานพิธีมอบ  เบิกและสงมอบเข็มทองคําฯ สําหรับใชในวันพิธี
มอบตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการเตรียมขอมูลสําหรับหารือแนวทางปรับปรุงระเบียบฯ     
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดท่ีเก่ียวของตามลําดับตอไป โดยมีผูไดรับเข็มทองคําฯ จํานวน 205 คน 
 26. การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยสําหรับบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิ
สาขาตางๆ ท้ังภายในและภายนอก     
      ผลงาน  ตามระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 
ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2532 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2547 เปนเหรียญซ่ึงพระมหากษัตริย
พระราชทานแก ทหาร ตํารวจ ขาราชการและประชาชน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา   อันไดแสดงให
ประจักษเปนพิเศษแลวเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติแกผูไดรับพระราชทาน ในการขอพระราชทานตองคํานึงถึง
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กรณีความดีความชอบท่ีไดใชศิลปวิทยาเปนคุณประโยชนแกชาติบานเมืองโดยรอบคอบวามีลักษณะถึงขนาด
ควรจะไดรับบําเหน็จเหรียญดุษฎีมาลาฯ เพ่ือใหผูไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจและเพ่ือ   ใหเหรียญฯ นี้
ทรงไวซ่ึงเกียรติอันสูง    ซ่ึงไดดําเนินการตามปฏิทินการทํางานโดยแจงสวนงานใหพิจารณาเสนอชื่อผูมี
คุณสมบัติตามเกณฑระเบียบฯ ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5  ผานมติคณะกรรมการบริหารสวนงาน ประสาน 
รวบรวม ตรวจสอบเอกสารประวัติ ผลงาน จัดทําแบบสรุปขอมูลเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ      
ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  สํารวจรายชื่อผูไดรับพระราชทานประจําปท่ีผานมาจาก
ประกาศราชกิจจานุเบกษา สําหรับจัดทําขอมูลรายชื่อผูไดรับพระราชทานแตละปเรียงตามตัวอักษร เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาเทียบเคียงคุณสมบัติและผลงานของคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณา จัดทํารายงาน 
และวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อขอพระราชทานไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  จํานวน 2 คน 
 27. การปรับปรุงขอมูลผูมีสิทธิ์จายตรงคารักษาพยาบาลและสิทธิ์สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร
ในฐานขอมูลระบบ CU-HR และระบบฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง    
 ผลงาน ใหบริการเก่ียวกับการตรวจสอบสิทธิ์/อํานวยความสะดวกแกบุคลากรท่ีมาใชสิทธิ์เบิก
คารักษาพยาบาลและสวัสดิการอ่ืนๆ บันทึกขอมูลปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมขอมูลประวัติสวนตัวบุคลากร        
และบุคคลในครอบครัวท่ีใชสิทธิ์สวัสดิการ  จัดเตรียมขอมูลคําสั่งเปลี่ยนสถานภาพสําหรับผูตอสมาชิก กบข. 
ประกอบการเบิกจายสวัสดิการโดยใหบริการ ณ สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตรวจสอบและ
ปรับปรุงขอมูลบุคลากรและบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิ์ในฐานขอมูลระบบ CU-HR ในสวนท่ียังไมครบถวน      
ใหมีความถูกตองตรงตามระบบฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง  ปรับปรุงขอมูลของขาราชการแลวเสร็จประมาณ 
1,200 คน รวมถึงขาราชการบํานาญท่ีมาติดตอขอเพ่ิมเติมขอมูลอีกประมาณ 200 คน  จากจํานวนขาราชการ
บํานาญจํานวนประมาณ 4,020 และลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดินประมาณ 530 คน    
 28. การปรับปรุงขอมูลประวัติของขาราชการใน กม. 1 และในระบบ CU-HR   
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบแกไขปรับปรุงบันทึกขอมูลประวัติของขาราชการ (Clean Data)
ตั้งแตแรกบรรจุในแบบ กม.1   บัตรประวัติเลื่อนเงินเดือน   เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สะดวกตอการตรวจสอบ 
สําหรับกรณีเสนอตอกรมบัญชีกลาง ซ่ึงปรับปรุงขอมูล กม. 1 แลวเสร็จประมาณ 1,300 กวาคน และปรับปรุง
ขอมูลในระบบ CU-HR แลวประมาณ 700 กวาคน  
 29. การเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของขาราชการและลูกจางประจํา  
 ผลงาน ดําเนินการตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการพิจารณาการแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพของขาราชการและลูกจางมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
เปนตนไป พ.ศ. 2555  โดยตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติตางๆ  ตามเง่ือนไขขอบังคับ มติหลักเกณฑแนวปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวของ  สรุปขอมูลผูแสดงเจตนาแตละรอบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาการเปลี่ยน
สถานภาพฯ  บันทึก ประมวลผลขอมูลผูท่ีไดรับอนุมัติออกคําสั่งใหลาออกจากราชการคําสั่งบรรจุจางเปน
พนักงานฯ ผานระบบ CU-HR  คํานวณระยะเวลาสัญญาจางตามเกณฑแยกตามประเภทบุคลากร  แจงผลมติ
ท่ีประชุมและจัดสงคําสั่งใหผูเก่ียวของ  เตรียมความพรอมสําหรับการขอรับสิทธิประโยชนตางๆ โดยตรวจสอบ
จัดเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีตองเสนอกรมบัญชีกลางบันทึกขอมูลใหทันกอนปดรอบบัญชีของระบบ e-pension 
เพ่ือใหผูเปลี่ยนสถานภาพไดรับเงินบําเหน็จบํานาญรวดเร็ว   ขอมูลขาราชการและลูกจางประจําท่ีเคยมีอยูเดิม 
5,118 คน  แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปแลวตั้งแตรอบ 1 มิถุนายน 2551 - 
รอบ 1 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2,639 คน คิดเปนรอยละ 51.56 
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30. การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
 ผลงาน ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  และเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด       
โดยตรวจสอบคุณสมบัติผูท่ีสวนงานเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาใหตอเวลาราชการ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  
ประกอบดวย  แบบประวัติสวนตัว ภาระงานและผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ป  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานยอนหลัง 5 ป  เหตุผลและความจําเปนในการพิจารณาขอตอเวลาฯ  ภาระงานท่ีมอบหมาย 5 ปท่ี
ตอเวลา  ใบรับรองแพทยท่ีไดผานการตรวจสุขภาพจิต แผนอัตรากําลังคนระยะ 5 ปท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ไวแลว  แผนการถายทอดความรูประสบการณใหกับคณาจารยท่ีจะปฏิบัติงานแทน  สรุปขอมูลเสนอวาระตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สรุปผล เสนอ
หลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอนการพิจารณาการตอเวลาฯ ในปถัดไป  โดยปรับปฏิทินการทํางานใหสอดคลองกับ
ประกาศ ก.พ.อ.ฉบับใหม จัดทําวาระเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  เพ่ือแจงสวนงานลวงหนา
ตามปฏิทินการทํางานในปถัดไป  ซ่ึงมีขาราชการไดรับการเสนอชื่อใหตอเวลาราชการจํานวน 3 คน  
 31. การเกษียณอายุราชการ ลาออก ถึงแกกรรม และการพนสภาพจากงานดวยเหตุตางๆ  
 ผลงาน ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรเกษียณอายุราชการ การลาออก   
ถึงแกกรรม และการพนสภาพจากงานดวยเหตุตางๆ โดยตรวจสอบขอมูลสําหรับจัดทําประกาศเกษียณ 
ลาออก ประกาศใหพนสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร-ประสานใหกรอกขอมูลพรอมแนบ
เอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บันทึกขอมูลผานระบบ e-pension กรมบัญชีกลาง 
และระบบ MCS-WEB กบข.  ติดตามความคืบหนาการประมวลผลในระบบตามปฏิทินการปดรอบบัญชี ออก
รายงานตามบัญชีรายชื่อจัดสงใหกรมบัญชีกลาง  เพ่ือใหบุคลากรหรือทายาท(กรณีถึงแกกรรม) ไดรับเงิน
บําเหน็จบํานาญตามสิทธิ์  กรณีถึงแกกรรมประสานระงับการจายเงินเดือนในระบบ CU-HR พรอมแจง
กรมบัญชีกลาง  จัดทําหนังสือ (ปค.14) ติดตอใหทายาทมารับไปดําเนินการเพ่ือสอบปากคําการเปนทายาท    
ท่ีสํานักงานเขตทองท่ี 45 คน  โดยไดดําเนินการกรณีเกษียณของขาราชการ 23 คน   ลูกจางประจําเงินงบฯ     
24 คน  ลูกจางประจําเงินนอกฯ 5คน  กรณีพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 134 คน  กรณีขาราชการ ลูกจาง
เงินงบฯ ลูกจางเงินนอกฯ ลาออก 16 คน  กรณีขาราชการ  ลูกจางเงินงบฯ  ลูกจางเงินนอกฯ  ถึงแกกรรม        
4 ราย  
 32. บําเหน็จบํานาญขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน
ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน  และบําเหน็จตกทอด   
 ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูลตามประกาศเกษียณอายุราชการ คําสั่งใหลาออกจาก
ราชการ  ประกาศพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย  จัดเตรียมเอกสารลวงหนาประกอบการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญ บันทึกรายละเอียดตามแบบ 5300 ในระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลางใหเสร็จสิ้นทุกข้ันตอน
ภายใน 1-3 เดือนแลวแตกรณี พรอมท้ังจัดสงเอกสารประกอบ เชน แบบประวัติ  แบบกม. 1 บัตรตรวจจาย
เงินเดือน คําสั่งพนสภาพ ฯลฯ ใหทันตามรอบการปดบัญชีเพ่ือใหบุคลากรไดรับเงินบําเหน็จบํานาญรวดเร็ว 
นอกจากนั้นดําเนินการการเบิกเงินคาทําศพและเงินบําเหน็จตกทอดกรณีของลูกจางประจําเงินนอกงบฯ       
สรุปขอมูลมีผูขอรับบําเหน็จบํานาญกรณีเกษียณอายุ และพนสภาพ 217 คน บําเหน็จดํารงชีพกรณีอายุครบ 
65 ปบริบูรณ 137 คน ขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบําเหน็จตกทอดเพ่ือใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการกูเงิน    
121 คน  ทายาทผูเสียชีวิตไดรับบําเหน็จตกทอด 45 คน  
 นอกจากนั้นไดดําเนินการอํานวยความสะดวกใหขาราชการและลูกจางฯ  กรณีประสงคขอขอมูล
ประมาณการเงินบําเหน็จบํานาญจะไดรับเม่ือเกษียณอายุลาออก  สําหรับใชประกอบการยื่นกูและทํานิติกรรม
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โดยไดปรับปรุงเง่ือนไขขอมูลในระบบ CU-HR ใหสามารถตรวจสอบและประมวลผลประมาณการเงินบําเหน็จ
บํานาญใหรวดเร็วข้ึน ตรวจสอบขอมูลการลาท่ีไมไดรับเงินเดือน หรือคนท่ีมีระยะเวลาทวีคูณ ซ่ึงจะตอง
คํานวณนอกระบบแลวบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมกอนประมวลผล  โดยมีบุคลากรยื่นความประสงคขอขอมูล
ประมาณ 145 คน 
 33. การทําหนาท่ีเลขานุการกิจของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ   
 ผลงาน ประสานงานเรื่องท่ีเก่ียวของ รับเรื่อง คัดกรองและตรวจสอบ จัดทําวาระเสนอท่ี
ประชุม แฟมวาระการประชุม  สงหนังสือเชิญและวาระการประชุมผานระบบ electronic mail สรุปรายงาน
และดําเนินการตอในสวนท่ีเก่ียวของซ่ึงมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 

• คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสัง กัดจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยประชุม 12 ครั้ง ประมาณ 58 วาระ 

• คณะกรรมการพิจารณาการตอเวลาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประชุม     
1 ครั้ง ประมาณ 3 วาระ  

• คณะกรรมการพิจารณาการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด (ไมมีโครงการใน
ปงบประมาณนี้) 

• คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนประชุม 2 ครั้ง ประมาณ 7 วาระ  

• คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
ในสังกัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชุมจํานวน 1 ครั้ง ประมาณ  3 วาระ  

• คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

• คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประชุม 1 ครั้งประมาณ       
5 วาระ  

• คณะกรรมการอํานวยการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ประชุมจํานวน 
3 ครั้ง ประมาณ 9 วาระ  

• คณะกรรมการพิจารณาการแสดงเจตนาเปลี ่ยนสถานภาพของขาราชการและ
ลูกจางมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 เปนตนไป
ของสํานักงานมหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาประชุม 1 
ครั้ง 4 วาระ  

• คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
มหาวิทยาลัย (วาระกรณีผูแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย)  

• คณะกรรมการพิจารณาเข็มทองคําเกียรติคุณประชุม 1 ครั้ง 4 วาระ  
 34. งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ    
 ผลงาน ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนของขาราชการบํานาญ  และดานการบริการขอมูล
เอกสาร ประสานงาน และสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของหนวยงาน 

• บันทึกขอมูลปรับปรุงแกไขรายการท่ีมีการแจงเปลี่ยนแปลง อาทิ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู บัญชี 
  ธนาคารสําหรับโอนเงินบํานาญจํานวนประมาณ  50  คน  

• ลงทะเบียนเพ่ือรับขาวสารสวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับขาราชการบํานาญผาน 
  ทางระบบ electronic mail message และทางหมายเลขโทรศัพท  
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• คัดแยกและจัดสงสลิปเงินเดือนราชบํานาญประมาณ 4000 คน  รวมถึงเอกสาร 
  สําหรับแจงประชาสัมพันธอ่ืนๆ  

• การจัดสงเอกสารหนวยงานภายใน-นอกหนวยงาน อาทิ ไปรษณียจุฬาฯ กพ. สกอ. 
  สํานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ฯลฯ  

• การลงทะเบียน การจัดเตรียม เอกสารและแฟม อาหารวาง-อาหาร-เครื่องดื่มสําหรับ 
  การประชุม 

• ลงทะเบียนรับเรื่อง-สงเรื่อง แจงเวียน ออกเลขท่ีหนังสือผานระบบ EDMS/Less 
  Paper 

• ประสาน update ขอมูลของท่ีเก่ียวของของกลุมภารกิจฯ website สํานักบริหาร   
  ทรัพยากรมนุษย และใน drive O  

• ตรวจสอบขอมูลประวัติสวนบุคคลตามท่ีหนวยงานภาครัฐภายนอกเสนอขอ  

• ตรวจสอบขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยและพิพากษาลมละลายในระบบ 
  e-pension 

• รายงานและใหขอมูลเก่ียวกับตัวชี้วัดของหนวยงาน 
 
 

 กลุมภารกิจฐานขอมูลบุคคลและสารสนเทศ 
 งานยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 1. โครงการใบแจงคาตอบแทนอิเล็กทรอนิกส (e-Payslip) เริ่มดําเนินโครงการเดือนมิถุนายน 

2558 – 30 กันยายน 2559 เริ่มมีการจัดสงเฉพาะใบแจงคาตอบแทนอิเล็กทรอนิกส (e-Payslip) ใหกับ

บุคลากรท่ีไมใชกลุมบริการพ้ืนฐาน ในเดือนมกราคม 2559 โดยมีการจัดทําแผนพับวิธีการใชงานใหกับ

บุคลากร และสามารถแนบขอมูลประชาสัมพันธไปกับใบแจงคาตอบแทนอิเล็กทรอนิกส (e-Payslip) ได ใน

ปงบประมาณ 2559 มีการประชาสัมพันธผานชองทางนี้ดังนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุงาน 5 ปข้ึนไป คิดอัตราเงินเงินสะสมและสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เดือนละ 5%, 

ยุทธศาสตร วิสัยทัศน และคานิยมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 2. โครงการการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (CUERP-HR) ระบบการออกหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ท่ีจาย (50 ทวิ) และหนังสือแจงผลการเลื่อนเงินเดือน/คาจางแบบอิเล็กทรอนิกส เริ่มดําเนิน

โครงการเดือนสิงหาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559 โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ตารางท่ี 3.12 แผนการดําเนินงานโครงการ 
แผนการดาํเนินงาน 2559 2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. หนังสือแจงผลการเลื่อนเงินเดือน/คาจางแบบอิเล็กทรอนิกส         

 1.1 ดําเนินการออกแบบ พัฒนาระบบ และทดสอบ         

 1.2 ประชาสัมพันธแจงสวนงานทราบ  ...       

 1.3 จัดสงใบแจงผลแบบอิเล็กทรอนิกส   ...      
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แผนการดาํเนินงาน 2559 2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย (50 ทวิ)แบบอิเล็กทรอนิกส         

 2.1 ดําเนินการออกแบบ พัฒนาระบบ และทดสอบ         

 2.2 ประชาสัมพันธแจงสวนงานทราบ  ...       

 2.3 จัดสงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายแบบอิเล็กทรอนิกส         

 

งานพัฒนากระบวนการ  

 1. ประมาณการงบคาใชจายบุคลากรเฉพาะเงินรายไดปงบประมาณ 2560 ของสํานักงาน

มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 2. ประสานงานกับศูนยการจัดการทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงระบบ CUERP:HR ใหรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

2.1 การปรับปรุงระบบใหรองรับการเปลี่ยนผูอํานวยการบริหารทรัพยากรมนุษย 

2.2 การปรับปรุงระบบใหรองรับเหตุผลการไมมีสิทธิ์สําหรับปรับข้ึนเงินเดือนเฉพาะป 2558   

คือมีวันลาปวยและกิจเกินสิทธิ์ 

2.3 การปรับปรุงระบบใหรองรับศูนยไพรเมทแหงชาติ 

2.4 การปรับปรุงระบบใหรองรับ เหตุการณ/เหตุผล : เปลี่ยนเลขท่ีกรอบอัตรากําลัง/เปลี่ยน

เลขท่ีกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.5 การปรับปรุงระบบเพ่ือใหสามารถออกรายงานสรุปคาใชจายบุคลากรเพ่ือการนําสง

(ZHRPYR01) ใหแสดง Wage type : 1300 ตกเบิกเงินเดือน (เริ่มใชงาน 1 มี.ค. 2559) 

2.6 การปรับอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ป 2559 ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 600) พ.ศ. 2559 

2.7 การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทําบัตรบุคลากร เม่ือม่ือมีการแตงตั้งผูบริหารชุดใหม 

2.8 การปรับปรุงรายงานหนังสือรับรองการผานสิทธิ์ (ZHRBNF02) เม่ือมีการแตงต้ัง

ผูบริหารชุดใหม 

2.9 การปรับปรุงระบบใหรองรับ Wage type : 1011 เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 

ของลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผนดิน (คาตอบแทนวิชาชีพตรวจสอบภายใน) 

2.10 การปรับปรุงระบบเพ่ือใหสามารถออกรายงานสรุปคาใชจายบุคลากรเพ่ือการนําสง

(ZHRPYR01) ใหแสดง Wage type : 1011 เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 

2.11 การปรับปรุงระบบใหรองรับ เหตุการณ/เหตุผล : เปลี่ยนตําแหนง/ปรับตามคางาน และ 

รายละเอียดคําสั่ง : ปรับระดับตามคางาน 

2.12 การปรับปรุงระบบใหรองรับการปรับโครงสรางเงินเดือนขาราชการ ตามหนังสือกฎ 

ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดสมศึกษาไดรับเงินเดือน (ฉบับท่ี3) 

พ.ศ. 2558 
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2.13  การปรับปรุงโปรแกรม ZHRPYI09 เรื่องตาราง Mapping ขรก/ลจ.เงินงบฯ/ขรก. 

บํานาญ ระหวางเงินเบิกหักผลักสงกับ column ในไฟล template 

2.14 การปรับปรุงโปรแกรมการออกรายงานขอมูลสําหรับสงธนาคารกรุงไทย และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา 

2.15 การปรับปรุงระบบเพ่ือจัดเก็บประเภทสัญญาผูบริการ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการจัดทํา

รายงาน 

2.16 การปรับปรุงระบบใหรองรับ รายละเอียดคําสั่ง : ปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ 

2.17 การปรับปรุงขอมูลการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปใหถูกตอง 

2.18 ประสานงานใหปรับปรุงระบบเม่ือมีประกาศวันหยุดเพ่ิมเติม 

2.19 ปรับปรุงระบบการปรับข้ึนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย การสรางสิทธิ์ เง่ือนไขผูมี

สิทธิ์ เง่ือนไขการปรับข้ึนเงินเดือน เง่ือนไขการคิดวงเงินงบประมาณ รองรับวงเงิน

งบประมาณท่ีแตละสวนงานไดรับไมเทากัน รายงานตางๆท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

งานประจํา (ผลงานประจําปงบประมาณ 2559) 
 ผลงาน 1. ดานระบบฐานขอมูลสวนบุคคล (PA) (ระบบCU ERP: HR ระบบกรมบัญชีกลาง) 
  - การบันทึกขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดเขาสูระบบฐานขอมูล เชน การจาง
บุคลากร การตอสัญญา การไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน การเลื่อนระดับ การดํารงตําแหนงทางบริหาร 
การพนสภาพและแกไขขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรตามท่ีไดรับการรองขอ (ตารางท่ี 
3.13 – 3.17) 
 

ตารางท่ี 3.13 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุและเปลี่ยนสัญญา (ลาออกบรรจุกลับ) ในชวงเดือน ตุลาคม 2558
 ถึง กันยายน 2559 

เหตุการณ 
ป 2558 ป 2559 

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 77 57 36 41 32 29 35 32 56 26 38 38 497 
2. เปล่ียนสัญญา(ลาออกบรรจกุลับ) 115 21 10 9 8 7 11 15 13 3 12 9 233 
3. เปล่ียนหมวดการจางพนม. 8 1 2 1 5 

 
2 4 

 
6 3 1 33 

4. การยาย/เปล่ียนตําแหนง 1 
 

1 
 

1 22 
  

5 
 

 1 31 
5. ปรับวุฒิ/ตําแหนง 

 
3 

 
1 1 

     
 10 15 

6. ตอเวลาราชการ 8 
         

  8 

รวม 209 82 49 52 47 58 48 51 74 35 53 59 817 

คาเฉลี่ย 69 รายการ/เดือน 
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ตารางท่ี 3.14 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีพนสภาพในชวงเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

ประเภทการพนสภาพ 
ป 2558 ป 2559 

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. เกษียณ 49 4 1 2 3 
  

1 1 2 2  65 

 2. ใหโอน 
  

1 
       

1  2 

 3. ยกเลิกสัญญาปฏบิัติงาน 4 4 1 2 
  

2 1 
  

 2 16 

 4. ถึงแกกรรม 3 3 5 5 
 

7 
 

4 2 
 

6 4 39 

 5. ลาออก 21 23 11 21 21 18 12 24 23 13 27 15 229 

 6. ส้ินสุดสัญญาจาง 178 2 5 1 1 2 19 15 1 2 14  240 

รวม 255 36 24 31 25 27 33 45 27 17 50 21 591 

คาเฉลี่ย 50 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.15 จํานวนการตอสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในชวงเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

ขอความ 
ป 2558 ป 2559 

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. 

การประเมินตอสัญญาจางพนม. 127 35 55 82 54 54 48 44 83 78 56 48 764 

คาเฉลี่ย 64  รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.16 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสญัญา(ปรับวุฒิ/ตาํแหนง)ในชวงเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

เปลี่ยนสัญญา 
(ปรับวุฒิ/ตําแหนง) 

ป 2558 ป 2559 
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. เขาสูตําแหนง-ร.ศ.เขาสูศ. 
 

1 1 
  

8 
    

  10 
2. เขาสูตําแหนง-ผ.ศ.เขาสูร.ศ. 

 
3 2 4 

 
5 3 5 2 7 5 6 42 

3. เขาสูตําแหนง-อ.เขาสูร.ศ. 
       

1 
  

  1 
4. เขาสูตําแหนง-อ.เขาสูผ.ศ. 

 
9 5 7 2 9 7 11 5 7 9 4 75 

5. ปรับวุฒิ - ป.โทเปนป.เอก 1 
 

1 1 
  

1 1 
  

  5 
6. ปรับวุฒิ - ป.ตรีเปนป.โท 

   
1 

      
  1 

รวม 1 13 9 13 2 22 11 18 7 14 14 10 134 

คาเฉลี่ย 12 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.17 จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีไดรับการเลื่อนระดบั และไดรับตน.ท่ีสูงข้ึนในชวงเดือนตุลาคม 2558 ถึง  
 กันยายน 2559 

เปลี่ยนสัญญา 
(ปรับวุฒิ/ตําแหนง) 

ป 2558 ป 2559 
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 
 

1 
      

1 4   6 

คาเฉลี่ย 0.5 รายการ/เดือน 

 
2. ดานระบบการจัดการคาใชจายบุคลากร (PY) 

  - ประมวลผลคาใชจายบุคลากรรายเดือน (ระบบCUERP : HR, ระบบกรมบัญชีกลาง) 

  - จัดทํารายงานประจําเดือนท่ีเก่ียวของกับคาใชจายบุคลากร 

ก. รายงานสงสวนงานเชน รายงานเพ่ือตรวจสอบรอบท่ี 1 รายงานตั้งเบิก ฯลฯ 
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ข. รายงานสงสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) เชน รายงาน

หนางบ 

ค. รายงานสงหนวยงานภายนอก เชน รายงานภาษี ประกันสังคม กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ สหกรณ เปนตน 

  - จัดทํารายงานประจําปท่ีเก่ียวของกับคาใชจายบุคลากร เชน รายงานภาษี เปนตน 

 3. ดานระบบการจัดการโครงสรางองคกร (OM) 

 - มีการตรวจสอบ ปรับแก เฉลี่ย 30 ตําแหนง/เดือน 

 - มีการตรวจสอบโครงสราง โอนยายคน ตามท่ีสวนงานรองขอประมาณ 4 ครั้ง 

 - มีการสรางและบันทึกมาตรฐานประจําตําแหนงลงในงาน พ่ือใหงานในระบบเปน

ปจจุบัน 3 ครั้ง 

 4. ดานระบบการประเมินผล (PM) มีการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ปลดล็อค เฉลี่ย 10

ครั้ง/เดือน 

 5. ดานระบบการจัดการคาตอบแทน (CM) ดําเนินการ 2 รอบ/ป (บุคลากรประเภท 

ขาราชการ ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณฯ พนักงานมหาวิทยาลัย) ซ่ึงในปงบประมาณ 2559 มีการ

เปลี่ยนนโยบายในการปรับเงินเดือนจึงตองมีการจัดเตรียมขอมูลสําหรับตรวจสอบสิทธิ์และconversion data  

 6. ดานการจัดทําบัตรบุคลากรมีการใหบริการจัดทําบัตรบุคลากรในชวงเดือนตุลาคม 

2558 – กันยายน 2559 (ตารางท่ี 3.18) 

 7. ดานการจัดทําหนังสือรับรองมีการใหบริการจัดทําหนังสือรับรองในชวงเดือน

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 (ตารางท่ี 3.19) 

 8. ดานการบริการขอมูล จัดทําขอมูลบุคลากรตามท่ีมีผูรองขอตั้งแตเดือนตุลาคม 

2558 – กันยายน 2559 (ตารางท่ี 3.20) 

 9. การจัดทําคําสั่ง ขออนุมัติเบิกจาย และดําเนินการเก่ียวกับอาจารยชวยราชการ

ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559(ตารางท่ี 3.21) 

 10. การจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร และประสานงานจัดทําบัตรหองสมุด e-mail 

account สําหรับกิจกรรมแรกพบ (ตารางท่ี 3.22) 

 
ตารางท่ี 3.18 จํานวนบัตรบุคลากรท่ีจัดทําในชวงเดือน ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

ประเภทบัตร 
ป 2558 ป 2559 

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. บัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 301 255 160 244 213 300 175 171 191 225 252 201 2688 
2. บัตรประจําตัวผูรับบาํเหน็จบาํนาญ 104 82 54 66 79 100 67 82 69 91 100 75 969 

รวม 405 337 214 310 292 400 242 253 260 316 352 276 3657 

คาเฉลี่ย 305 ใบ/เดือน 
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ตารางท่ี 3.19 จํานวนหนังสือรับรองท่ีจัดทําในชวงเดือน ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

ประเภทหนังสือรับรอง 
ป 2558 ป 2559 

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 125 175 94 300 448 241 172 137 169 123 162 144 2290 

2. ภาษาอังกฤษ 31 39 26 54 94 92 78 33 39 37 51 31 605 

3. มีเงินไดเงินหัก 84 54 37 33 25 47 46 44 31 30 33 35 499 

4. รายไดภาษาไทย 28 46 49 403 25 25 4 12 22 21 40 32 707 

5. รายไดภาษาอังกฤษ 53 35 30 58 83 103 51 79 38 41 56 45 672 

รวม 321 349 236 848 675 508 351 305 299 252 342 287 4773 

คาเฉลี่ย 398 ฉบับ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.20 จํานวนเรื่องท่ีมีผูรองขอใหจัดทําขอมูล ตั้งแต ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

เดือน 
ป 2558 ป 2559 

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 22 19 30 22 24 25 24 21 29 31 22 27 296 

คาเฉลี่ย  24 เรื่อง/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.21 จํานวนคําสั่ง ขออนุมัติเบิกจาย และดําเนินการเก่ียวกับอาจารยชวยราชการตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 ถึง 
 กันยายน 2559  

เดือน 
ป 2558 ป 2559 

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 108 105 107 114 115 116 102 105 56 61 110 115 1214 

คาเฉลี่ย 102 รายการ/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.22 จํานวนบัตรประจําตัวบุคลากร การประสานงานจดัทําบัตรหองสมุดและ e-mail account สําหรบักิจกรรมแรกพบ 

เดือน 
ป 2558 ป 2559 

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 41 39 32 25 29 24 30 21 32 20 33 32 358 

คาเฉลี่ย 30 ราย/เดือน 

 

 11. การประกันคุณภาพ จัดเก็บขอมูลผานระบบการประกันคุณภาพ (สกอ., สมศ.) 

ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (CU-iDMS) มีระยะเวลาการดําเนินงาน พค-กย ของทุกป โดยป 2558 จะรับการตรวจประเมิน

ระดับมหาวิทยาลัยในวันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2559 โดยมีตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ สกอ. ตัวท่ี 1.2 อาจารย

ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก, สกอ. ตัวท่ี 1.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ประสานงานกับ

สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ) 

 12. การจัดเก็บขอมูลสําหรับจัดทําตัวชี้วัดยุทธศาสตร โดยมีตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ

ดังนี้ KPI 13.3 Employee turnover rate  (จํานวนบุคลากรลาออกสะสม/จํานวนบุคลากรท้ังหมด) * 100 

 13. การจัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดทําตัวชี้วัดท่ี 18 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร การเงิน และการมีงานทําของบัณฑิต มีระยะเวลา
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ดําเนินการปละ 2 ครั้ง คือ ส.ค.-ก.ย. และ ม.ค.-ก.พ. ของทุกป (ประสานงานกับสํานักบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 14. การจัดเตรียมขอมูลบุคลากรเพ่ือการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําป มีระยะเวลาการดําเนินงาน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกป 

 15. การจัดเตรียมขอมูลสําหรับการบริหารความเสี่ยงของสํานักบริหารทรัพยากร

มนุษย 

 

ภาระงานอ่ืน ๆ 

 ผลงาน  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การใชโปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft 

Word สําหรับจัดการขอมูลเพ่ือการบริหาร ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559  และวันท่ี 2-3 มิถุนายน 2559 เวลา 
08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมศูนยการเรียนรูฯ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
ประสานงานกับศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการจัดทําหลักสูตรและจัดฝกอบรม ซ่ึง
กําหนดใหเจาหนาท่ีของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยเขารวมฝกอบรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. งานการเขารวมเปนทีมงานโครงการการชี้แจง เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชระบบ CUERP : HR  ประจําป 2559 ณ อาคาร
สถาบัน 3 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น.  มีผูเขารวม 180 คน โดยมีการชี้แจงนโยบาย
การปรับข้ึนเงินเดือนประจําป 2559  และทบทวนการปฏิบัติงานผานระบบ CUERP : HR รวมถึงการสรุป
ประเด็นท่ีควรระวัง ควรตรวจสอบในขณะดําเนินการ  

3. งานโครงการระบบทดสอบกลางแบบออนไลน (CU e-Exam) โดยจัดสงทีมงานเขารวมการ
ดําเนินงานทดสอบระบบ และนําเขาขอสอบ 

4. งานจัดเตรียมขอมูลกลุมผูบริหาร สําหรับการประเมิน และการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป 
5. งานใหคําปรึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวของ ฝายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ชี้แจง ให

ขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับงานดานการบริหารงานบุคคล ตอเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานงานบุคคลของสวน
งาน/หนวยงานตาง ๆ และตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเบิกจาย ขอมูลในสลิป
เงินเดือน การใชงาน e-Payslip การบันทึกคะแนนประเมิน การบันทึกการปรับเงินเดือน การเรียกรายงาน 
การจัดทําบัตร จัดทําหนังสือรับรอง 

6. งานปรับปรุงขอมูลเว็บไซต กลุมภารกิจฐานขอมูลบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ี
ปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย www.hrm.chula.ac.th ในสวนของงานบริการดาน
ฐานขอมูลบุคคล การจัดทําบัตร หนังสือรับรอง ใหทันสมัยอยูเสมอ ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูล 
ขาวสารตาง ๆ ไดอยางทันทวงที 

7. งานสรุปขอมูลสงหนวยงานภายนอก ฝายบริหารงานบุคคล ไดจัดทํารวบรวมและสรุปขอมูล
บุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามรูปแบบ (Template) ท่ีหนวยงานภายนอกกําหนดไว อาทิเชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ี
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ(ทอมก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ท้ังนี้ เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวนําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ตอไป อาทิขอมูลประมาณ
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การการปรับฐานเงินเดือนของขาราชการ ลูกจางประจําฯ ขอมูลการประมาณการการปรับฐานเงินเดือน 8% 
ของขาราชการบํานาญ จํานวนคนและการประมาณการตางๆท่ีเก่ียวของกับคาใชจายบุคลากร 

8. การจัดเตรียมขอมูลสําหรับโครงการ Data Governance และ Data Gateway 
(ประสานงานกับสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

9. การปรับปรุงชุดโครงสรางแผนงานเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 
(งบประมาณแผนดิน) เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับงบบุคลากรในระบบ CUERP-HR 
 
 กลุมภารกิจสิทธิประโยชนและบุคลากรสัมพันธ 
งานประจํา 
  1. สวัสดิการเงินกู 
 1.1 สวัสดิการเงินกูเพ่ือเคหะสงเคราะห (ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  
ตารางท่ี 3.23  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงินเพ่ือเคหะสงเคราะห 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู จํานวน (คน) 
1. ขาราชการ 9 
2. ลูกจางประจําเงินงบฯ 0 
3. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 1 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยหมวด
รายได 

117 

รวม 127 

จํานวนเงินกูท้ังสิ้น 200,545,000.00 บาท 
 

 1.2 เงินกูธนาคารตาง ๆ 
  1.2.1 เงินกูธนาคารอาคารสงเคราะห 
 
ตารางท่ี 3.24  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีขอกูเงินธนาคารสงเคราะห 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู จํานวน (คน) 
1. ขาราชการ 36 
2. ลูกจางประจําเงินงบฯ 2 
3. ลกูจางประจําเงินนอกฯ 13 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 200 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 107   
                                                                                       รวม                        358 

จํานวนเงินกูท้ังสิ้น 621,128,000 บาท 
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 1.2.2 เงินกู “โครงการสินเช่ือธนาคารออมสิน” 
ตารางท่ี 3.25 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงิน “โครงการสินเช่ือธนาคารออมสิน” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู จํานวนผู (คน) 
1. ขาราชการ 2 
2. ลูกจางประจําเงินงบฯ 2 
3. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 2 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 8 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 
6.  สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ 
7. ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ 

2 
3 
1 

รวม 20 

จํานวนเงินกูท้ังสิ้น 8,655,542 บาท 

 
1.2.3 เงินกู “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด”  

ตารางท่ี 3.26  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงิน “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู จํานวน (คน) 
ขาราชการ 4 

รวม 4 

จํานวนเงินกูท้ังสิ้น 2,150,000 บาท 

 

1.2.4 เงินกู “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารอิสลาม”  
ตารางท่ี 3.27  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงิน “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารอิสลาม” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู จํานวน (คน) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (รายได) 4 

รวม 4 

จํานวนเงินกูท้ังสิ้น 650,000 บาท 

1.2.5 เงินกู “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารทหารไทย”  
ตารางท่ี 3.28  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีขอกูเงิน “โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารทหารไทย” 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีขอกู จํานวน (คน) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (อุดหนุน , รายได) 22 

รวม 22 

จํานวนเงินกูท้ังสิ้น (ไมระบุ) บาท 

  2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปน
สมาชิกกองทุนฯ จํานวน 5,006 คน และจากหนวยงานอ่ืน ๆ อีกจํานวน 404 คน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.29 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิก จํานวน (คน) 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนฯ 3,317 
2. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 1,689 

รวม 5,006 
บุคลากรหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปนสมาชิก 
1. สถานีวิทยุจุฬาฯ 7 
2. ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ 48 
3. สํานักพิมพแหงจุฬาฯ 14 
4. ศูนยทดสอบทางวิชาการฯ 14 
5. สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ 257 
6. โรงพิมพแหงจุฬาฯ 40 
7. ศูนยเช่ียวชาญไฟฟากําลัง 
8. ศูนยความเปนเลิศดานการจดัการสารและของเสียอันตราย 

7 
18 

รวม 404 

 
  2.1 จํานวนสมาชิกกองทุน เดือนกันยายน 2559 
ตารางท่ี 3.30 จํานวนสมาชิกกองทุน เดือน กันยายน 2559 จําแนกตามประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุน 
จํานวนสมาชกิ  

(คน) 
จํานวนเงินสะสม  

(บาท) 
จํานวนเงินสมทบ  

(บาท) 
กองทุน ก 803 986,417.03 986,417.03 
กองทุน ข 1,250 1,726,773.28 1,726,773.28 
กองทุน ค 2,689 3,638,448.43 3,638,448.43 
กองทุน ง 501 809,902.12 809,902.12 
กองทุน จ 
กองทุน ฉ 

167 
227 

224,430.07 
146,320.45 

224,430.07 
146,320.45 

 2.2 การประชุมสมาชิกกองทุน มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสมาชิกกองทุนจํานวน 1 ครั้ง ดังนี้ 
ณ หองประชุม 307 ชั้น 3 อาคารพินิตประชานาถ จํานวนผูเขารวมประชุม 152 คน  
(ขอมูล ณ 24 กุมภาพันธ 2559) 
                    โดย บลจ.กสิกรไทย จํากัด ไดรายงานผลการดําเนินงานกองทุนท่ีผานมาของแตละนโยบาย
การลงทุน และเปดโอกาสใหสมาชิกเปลี่ยนยายกองทุนไดปละ 2 ครั้ง ซ่ึงสมาชิกสามารถแสดงความจํานง    
ในการขอเปลี่ยนยายนโยบายการลงทุนไดภายในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคมของทุกป 
  ท้ังนี้ ไดมีการแกไขขอบังคับกองทุนเฉพาะสวนของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนดซ่ึงจดทะเบียนแลว วาดวยเรื่อง เงินสะสมและเงินสมทบ 

• อัตราเงินสะสม 
สมาชิกจายเงินสะสมในอัตรารอยละตามอายุงาน ดังนี้ 
- อายุงานนอยกวา 5 ปบริบูรณจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน 
- อายุตั้งแต 5 ปบริบูรณข้ึนไปจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน 

• อัตราเงินสมทบ 
มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบในอัตรารอยละตามอายุงานของสมาชิก ดังนี้ 
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- อายุงานนอยกวา 5 ปบริบูรณ มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 
ของเงินเดือน 

- อายุตั้งแต 5 ปบริบูรณข้ึนไป มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 5 
ของเงินเดือน 

มีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 

 3. สวัสดิการหอพัก  
 3.1 หอพักวิทยนิเวศน  อาคารหอพักเปนอาคารสูง 14 ชั้น มีจํานวนหองพักท้ังสิ้น 252 หอง  
แบงเปนหองพักรายเดือนและหองพักรายวัน ดังนี้ 

• ชั้น 7– 14 จัดเปนหองพักประเภทรายเดือนสําหรับบุคลากรจุฬาฯ ท่ีมีความ
เดือดรอนและมีความจําเปนดานท่ีพักอาศัย เปดใหเขาพักอาศัยตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2559 จนถึง มิถุนายน 2560 ตามระยะเวลาของสัญญาการเขาพัก
อาศัย โดยหองพักแบงเปน 3 ขนาด  รวมท้ังหมด 168 หอง ดังนี้ 

   1. หองขนาด 36.5 ตารางเมตร จํานวน  32 หอง  
      จํานวนผูไดรับสวัสดิการพักอาศัย 16 ราย 
   2. หองขนาด 33 ตารางเมตร จํานวน  51 หอง  
      จํานวนผูไดรับสวัสดิการพักอาศัย 22 ราย 
   3. หองขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน  85 หอง  
      จํานวนผูไดรับสวัสดิการพักอาศัย 56 ราย 

• ชั้น 3 – 6 จัดเปนหองพักรายวันสําหรับบุคลากรจุฬาฯ และบุคคลภายนอกท่ีมี
กิจกรรมในจุฬาฯ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักคลายโรงแรม หอง 
เปดใหจองหองพักตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558  เปนตนไป โดยหองพักแบง 
เปน 2 ขนาด รวมท้ังหมด 63 หอง ดังนี้ 

   1. หองขนาด 36.5 ตารางเมตร จํานวน 16 หอง 
   2. หองขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน 68 หอง 

 3.2 หอพักจุฬานิเวศน  ลักษณะหองพักเปนหองพักแบบพัดลม สําหรับอาจารย บุคลากร
ท่ัวไปท่ี ไมใชตําแหนง คนงาน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง ชาง แบงประเภทหองพักได ดังนี้ 
  1.   หองโสดคูหญิง  คาบํารุงคนละ 700 บาท /เดือน 
  2.   หองโสดคูชาย   คาบํารุงคนละ 700 บาท / เดือน 
  3.   หองคูสมรส (คูสมรสเปนบุคลากรจุฬาฯ) คาบํารุงหองละ 1,600 บาท / เดือน 
   4.   หองคูสมรส (คูสมรสไมใชบุคลากรจุฬาฯ) คาบํารุงหองละ 2,400 บาท / เดือน 
จํานวนผูไดรับสวัสดิการพักอาศัย หองโสดคูหญิง 66 ราย หองโสดคูชาย 13 ราย หองคูสมรส 8 ราย รวม    87 ราย 

 3.3 หอพักจุฬานิวาส ลักษณะอาคารเปนอาคาร 15 ชั้น มีหองพักท้ังหมด 196 หอง จัดเปน
หองพักใหกับบุคลากรตําแหนง คนงาน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง ชาง ฯลฯ ตามความ
จําเปนของหนวยงาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

�  อัตราคาหองพัก  ประเภทหองครอบครัว หองละ 1,000 บาท/เดือน 
    ประเภทหองพักรวม หองละ 250 บาท/เดือน/คน 
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� คาประกันของเสียหาย  คนละ 2,000 บาท (เฉพาะผูไดรับสวัสดิการ) 

� จํานวนบุคลากรไดรับสวัสดิการเขาพักอาศัยหองครอบครัว 162 ราย หองพักรวม 56 ราย 
4. เงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เงิน ช.พ.ค.) 

ตารางท่ี 3.31  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีเปนสมาชิก ช.พ.ค. 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิก จํานวน (คน) 
1. ขาราชการ 262 
2. ขาราชการบํานาญ 436 
3. ลูกจางประจําเงินงบฯ 241 
4. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 156 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 946 
6. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได 494 
7. พนักงานวิสามัญ 
8. พนักงาน รปภ. 

2 
32 

รวม 2,569 
 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิก จํานวน (คน) 
บุคลากรหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปนสมาชิก 
1. คณะเภสัชศาสตร (โอสถศาลา) 7 
2. ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ 18 
3. สถานีวิทยุจุฬาฯ 1 
4. สํานักพิมพแหงจุฬาฯ 8 
5. สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ 31 
6. โรงพิมพแหงจุฬาฯ 20 
7. สถาบันบัณฑติบริหาธุรกิจศศินทร 4 
8. ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ 24 

รวม 113 
รวมจํานวนสมาชิกท้ังสิ้น 2,678 

 
 5. เงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึง 
แกกรรม (เงินช.พ.ส.) จํานวนสมาชิก 336 คน สมาชิกนําสง ศพละ 1 บาท จนกระท่ังสมาชิกเสียชีวิต  

• ช.พ.ค. สมาชิกเปนบุคลากร สงประมาณ 500 – 600 บาท/เดือน ทายาทจะไดรับ
ประมาณ 940,000 บาท 

• ช.พ.ส. สมาชิกเปนคูสมรสของบุคลากร สงประมาณ 150 – 300 บาท/เดือนทายาทจะ
ไดรับประมาณ 400,000 บาท 

• จํานวนผูท่ียื่นกู ช.พ.ค. 597 คน 

• จํานวนผูท่ียื่นกู ช.พ.ส. 1 คน 
  

 6. สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ปการศึกษา 2559 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับสวัสดิการนําบุตรเขาศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
จํานวนผูปกครอง 86 คน จํานวนบุตร 86 คน  
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• ปการศึกษา 2559 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับสวัสดิการนําบุตรเขาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 จํานวนผูปกครอง 5 คน จํานวนบุตร 5 คน 

• มหาวิทยาลัยจายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม สําหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 524 คน เปนเงินท้ังสิ้น 3,668,000 บาท  

• มหาวิทยาลัยจะจายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม สําหรับบุตรบุคลากร  
คนละ 7,000 บาท/คน/ปการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 504 คน เปนเงิน 3,528,000 บาท  

 7. สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากร ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย เงิน
อุดหนุนการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร และประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑและอัตราการ
จายเงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากรไดกําหนดอัตราเงินอุดหนุนฯ ในการจัดสวัสดิการใหกับ
บุคลากรท่ีไมไดรับสวัสดิการเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ดังนี้ 

• ระดับประถม คนละ 2,000 บาท/คน/ปการศึกษา 

• ระดับมัธยม/ปวช. คนละ 3,200 บาท/คน/ปการศึกษา 
 จัดสวัสดิการชวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกป จํานวนบุคลากรไดรับสวัสดิการ 354 คน 
จํานวนบุตร 453 คน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,188,800 บาท 
 8. สวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559 มีบุคลากรท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 
จํานวน 3,189 คน ประกอบดวยบุคลากรท่ีอายุต่ํากวา 35 ป จํานวน 487 คน และอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวน 
2,681 คน และบุคลากรท่ีรับการตรวจโดยใชงบประมาณของหนวยงาน จํานวน 359 คน ซ่ึงจําแนกออกเปน
ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.32 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป 

ประเภทบุคลากรท่ีไดรับสวัสดิการตรวจสขุภาพประจําป จํานวน (คน) 
1. ขาราชการบํานาญท่ียังปฏบัิติงานอยูในจุฬาฯ 301 
2. ขาราชการ   และลูกจางประจาํเงินงบฯ 635 
3. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน  พนักงานหมวดเงินรายได  พนักงาน รปภ.  
   และลูกจางประจําเงินนอกฯ 

2,253 

รวม 3,189 
บุคลากรหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีชําระคาบริการตรวจสุขภาพจากงบประมาณของหนวยงาน 
1. ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียมฯ 8 
2. สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ 156 
3. โรงพิมพแหงจุฬาฯ 95 
4. ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ 31 
5. ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจยัฯ 6 
6. ศูนยทดสอบทางวิชาการ 6 
7. สถานีวิทยุจุฬาฯ 14 
8. สโมสรอาจารยจุฬาฯ 13 
9. สํานักพิมพแหงจุฬาฯ                    14 
10. ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย 
11. ลูกจางช่ัวคราว 

9 
7 

รวม 359 
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 9. สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุม มีบุคลากรท่ีเปนสมาชิกหลัก จํานวน 
4,770 คน และหนวยงานอ่ืน ๆ จํานวน 1,001 คน รวมท้ังสิ้น 5,771 คน นอกจากนี้ มีบุคคลในครอบครัวของ
บุคลากรท่ีเปนสมาชิกรวม จํานวน 1,601 คน (คูสมรส บุตร บิดา มารดา) และผูสมัครทันตกรรม จํานวน 153 
คน ซ่ึงจําแนกออกเปนดังนี้ 

ตารางท่ี 3.33 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกสวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหต-ุสุขภาพ-แบบกลุม 

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิก จํานวน (คน) 
สมาชกิหลัก  
1. ขาราชการ 126 
2. ขาราชการเปลีย่นสถานภาพ 141 
3. ลูกจางประจําเงินงบฯ 3 
4. ลูกจางประจําเงินนอกฯ 34 
5. พนักงานหมวดเงินอุดหนุน 2,430 
6. พนักงานหมวดเงินรายได 
    (สังกัดสนม. 473 คน + สังกัดสวนงาน 1,533 คน) 
7.  พนักงานวิสามัญ 

2,006 
 

30 
รวม 4,770 

  
บุคลากรหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเปนสมาชิก  
1. โรงพิมพแหงจุฬาฯ 101 
2. มุสลิมไทย (คณะเศรษฐศาสตร) 12 
3. สํานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาต ิ 4 
4. กรมทางหลวง (คณะวิศวกรรมศาสตร) 41 
5. ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ 50 
6. ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจฬุาฯ 13 
7. ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ 80 
8. ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียมฯ 9 
9. ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสาร  
    และของเสียอันตราย 

19 

10. สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาฯ 14 
11. สโมสรอาจารยจุฬาฯ 14 
12. สถานีวิทยุจุฬาฯ 43 
13. สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาฯ 281 
14. สํานักพิมพแหงจุฬาฯ 17 
15. พนักงาน รปภ. 195 
16. ศูนยบริการสุขภาพฯ 
17. หลักสูตรธรณศีาสตรปโตรเลียม(หลักสตูรนานาชาติ)  
      คณะวิทยาศาสตร     
18. ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล  
19. ศูนยเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลัง 
20. โครงการพัฒนาศูนยออกแบบเมือง           

2 
4 
 

79 
6 
17 

รวม 1,001 
รวมสมาชิกท้ังสิ้น 5,771 
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ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิก จํานวน (คน) 
จํานวนสมาชกิสมทบ 1,601 

ผูสมัครทันตกรรมท้ังสิ้น 153 

 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพแบบกลุม จํานวน 3 ครั้ง  

• เดือน สิงหาคม 2559 ประชุมพิจารณารางประกาศ พรอมสรุปการเคลมและคาเบี้ยประกัน 

• เดือน กันยายน 2559 ประชุมพิจารณาเลือกบริษัทประกัน  2 ครั้ง 

 10. สวัสดิการงานศพบุคลากรและครอบครัว ใหสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือบุคลากรและครอบครัว ดังนี้ 
 10.1 บุคลากรท่ีเสียชีวิต ท้ังสิ้น  5  คน จําแนกออกเปน 

• ขาราชการ        จํานวน 1 คน 

• พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 4 คน 
 10.2 บิดา มารดา คูสมรส ท่ีเสียชีวิต จํานวน 83 คน 
 10.3 เงินชวยเหลืองานศพ (รายละ 5,000 บาท) จํานวน 5 ราย เปนเงิน 25,000 บาท 
 10.4 คาพวงหรีด จํานวน 5 ราย เปนเงิน 4,000 บาท 
 11. เงินอุดหนุนสงเสริมการพัฒนาสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือจาย
ใหกับศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ จํานวน 2,000,000 บาท สําหรับคาสมาชิกท่ีเปนบุคลากรสามารถเขาไปใชอุปกรณ 
และหองออกกําลังกายภายในศูนยกีฬาฯ โดยคิดจากจํานวนบุคลากร 8,000 คน X 250 บาท/คน 
 12. เงินอุดหนุนคารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือการชวยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัย หากประสบอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทํางาน เนื่องจากไมสามารถขอเบิกจายคารักษาพยาบาลจากการประสังคมได โดยมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 1 ราย เปนเงินคารักษาพยาบาล 169,983 บาท 
 13. โครงการ “ชาวจุฬาฯ สงางาม” 
  13.1  จัดกิจกรรมการแขงขันเพ่ือสุขภาพ  โครงการ “แกรนดปุยนุนลีก”   
       ระยะเวลาโครงการระหวางเดือนกรกฎาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559 
จัดพิธีเปดโครงการ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2558  ณ  ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม แบงเปน 2 แบบ  ไดแก 

1. กิจกรรม “เดินลานกาว” แขงขันเฉพาะกลุมผูบริหาร จัดทดสอบสมรรถภาพรางกายในชวงตนและทาย
ของโครงการ  จัดเครื่องนับกาวใหกับผูบริหาร และเก็บขอมูลจํานวนกาวทุกสัปดาห ณ ท่ีประชุมคณบดี  

2. กิจกรรม ลดน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ ฟตรางกายใหแข็งแรง 
            แบงการแขงขันเปน 3 ประเภท  ประเภทระหวางโซน (7 โซน) ระหวางหนวยงาน (ขนาดใหญ กลาง เล็ก) 
และระหวางบุคคล (ลด ฟต มุงม่ัน)        
         

 แขงขันลดน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ  
                         สําหรับผูท่ีมีคาดัชนีมวลกาย BMI = 25 ข้ึนไป(ผูบริหารและบุคลากรในทุกหนวยงาน)       
          แขงขันฟตรางกายใหแข็งแรง  
                     สําหรับผูท่ีมีคาดัชนีมวลกาย BMI ต่ํากวา 25 (ผูบริหารและบุคลากรในทุกหนวยงาน) 
    การทดสอบสมรรถภาพรางกาย จัดการทดสอบ 3 ครั้ง  ตามวัน สถานท่ีตาง ๆ  ชวงเวลา 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 
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           วันท่ี  5 –  6   สิงหาคม  2558     ณ บริเวณชั้นลางอาคารสถาบัน 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 บริเวณชั้นลางอาคารสถาบัน 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 บริเวณชั้นลางอาคารสถาบัน 3 
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี facebook : GRAND ปุยนุนลีก/CU_Smart หรือ www.chula.ac.th 
 

 การจัดพิธีปดโครงการ “แกรนดปุยนุนลีก” และมอบรางวัล 
 มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีปดโครงการฯรวมกับการจัดกิจกรรมจุฬาฯรักษโลกในวันท่ี 29 เมษายน 2559 
โดยในพิธีดังกลาว จัดใหมีการจับรางวัล และประกาศชื่อผูไดรับรางวัล โดยผูท่ีไดรับรางวัลเขารับรางวัลในท่ี
ประชุมคณบดีวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
 
กิจกรรมดานการออกกําลังกาย 
      การจัดอุปกรณออกกําลังกายกลางแจง  โดยประสานงานกับศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการออกกําลังกายกลางแจง  ( Outdoor Weight Machine)   
            สําหรับ 4 พ้ืนท่ี / โซน    ไดแก     
  - ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
  - Park@Siam 
  - ชั้นลางอาคารมหิตลาธิเบศร 
      จัดกิจกรรมออกกําลังกายแบบกลุม  ( Group Exercise)   
จัดเตรียมสถานท่ีและงบประมาณ  สําหรับการจัดการออกกําลังกายแบบกลุม  แอโรบิก  โยคะ  ลีลาศเพ่ือสุขภาพ  
จํานวน 3 พ้ืนท่ี / โซน   ไดแก  ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 อาคารมหิตลาธิเบศร 
 
 

http://www.chula.ac.th/
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 งานยุทธศาสตร  

1. ติดตามผลการเขารวมโครงการ (Follow-up) 
 ผลงาน 
 ติดตามผลจากผูบังคับบัญชาของผูเขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม รุนท่ี 10 

สรุปขอมูลติดตามผลแบงเปน 2 สวน คือ 
1.1 ผูบังคับบัญชาของอาจารยใหม/นักวิจัยใหม ประเมินสมรรถนะของผูเขารวมโครงการกอนและหลัง 

การเขารับการฝกอบรม/สัมมนา  
 

สมรรถนะ 
คาเฉลี่ย 

กอนอบรม 
คาเฉลี่ย 

หลังอบรม 
คาเฉลี่ย 

ของการเปลี่ยนแปลง 

ดานการเรียนการสอน 3.44 4.26 เพิ่มข้ึน 0.81 
ดานการวิจัย/การพัฒนาองคความรู 3.74 4.41 เพิ่มข้ึน 0.67 
ดานการพัฒนานิสิต 3.44 4.11 เพิ่มข้ึน 0.67 
ดานจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 4.04 4.56 เพิ่มข้ึน 0.52 

 
1.2 ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูเขารวมโครงการประเมินวาหลังจากผูเขาโครงการผานการฝกอบรมแลว มี

หรือไมมีการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากหลักสูตรไปใชเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ 

หัวขอเร่ือง 

ผลสัมฤทธิภ์ายหลังจากพัฒนา  
จํานวนของผูถูก

ประเมินวา 
มกีารนํามาใช 

จํานวนของผูถูก
ประเมินวา 

ไมมกีารนํามาใช 

รวม 

1. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาตนเอง  24 2 26 
2. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาการปฏบัิติงาน  26 0 26 
3. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาหนวยงาน  18 8 26 
4. ไดนําองคความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปเผยแพรหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูรวมงาน  

18 8 
 

26 

 
2. จัดการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 ผลงาน 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการประเมินสมรรถนะ
ทักษะดานภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการทุกตําแหนง เฉพาะระดับ P8 หรือขาราชการ 
ลูกจางเงินงบประมาณแผนดิน ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน ประเภทตําแหนงท่ีเทียบเทาระดับ P8 โดย
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือใหบุคลากรท่ีเขารับการทดสอบไดรับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ดานภาษาอังกฤษของตนเองและ
นําไปใชประกอบในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษของตนเองตอไปในอนาคต  
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก เพ่ือเลื่อนระดับตําแหนง ตามท่ี
มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะใหบุคลากรตองนําหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษมาประกอบ  

ผลงานฝายพัฒนาบุคลากร 
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มหาวิทยาลัยไดใหสถาบันภาษาจัดดําเนินการทดสอบโดยใชขอสอบ CULI -TEST ซ่ึงจัดทดสอบ

ท้ังหมด 2 รอบ ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2558  ณ อาคารมหิตลาธิเบศร  โดยขอสอบประกอบดวย 2 สวน คือ  
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) การฟง (Listening) 50 คะแนน 2) การอานและการเขียน (Reading & Writing) 
50 คะแนน รวมคะแนนท้ัง 2 สวน 100 คะแนน โดยผูเขาสอบ จํานวนรวม 323 คน  คิดเปนรอยละ 28.71 
ของจํานวนผูมีสิทธิ์สอบ โดยสรุปผลคะแนนการทดสอบไดดังนี้ 

 

ประเภทขอสอบ คะแนนเต็ม ต่ําสุด สูงสุด คาเฉล่ีย 

คะแนนรวม 100 14 78 27.6 

Listening 50 7 36 14.17 

Reading & Writing 50 4 42 13.43 

 
งานประจํา 
 1. งานพัฒนาบุคลากร  
 1.1 การใชจายงบประมาณ  
ตารางท่ี 3.34 การใชจายดําเนินงานพัฒนาบุคลากร จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ไดรับ ใชไป คงเหลือ 
รอยละการใช

จาย 

1. งบประมาณแผนดิน  1,000,000.00  991,420.00  8,580.00  99.14 

2. งบประมาณหาวิทยาลัย  22,889,960.00 15,236,341.86 7,653,618.14 66.56 

รวม 23,889,960.00  16,227,761.86 7,662,198.14 67.93 

  
1.2 ผลการจัดฝกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม  

ตารางท่ี 3.35 แสดงผลการจัดฝกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559 

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร จํานวนผูเขารวม 
เปาหมาย/ทําได 
(นับซํ้า คน-ครั้ง) 

จํานวนชั่วโมงรวม 
ตามแผน/ทําได 

คาใชจายรวม/ 
คาเฉลี่ยตอคน จํานวนหลักสูตร 

(เปาหมาย/ทําได) 
จํานวนครั้ง 

(เปาหมาย/ทําได) 

151/98 255/195 11,354/8,656 1,208/1,514 16,227,761.86/ 
1874.74 
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 1.3 ผลการจัดฝกอบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2559 
ตารางท่ี 3.36 ผลการจัดฝกอบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2559 จําแนกตามกิจกรรม  

กิจกรรมยอย 
จํานวนหลักสูตร 
(เปาหมาย/ทําได) 

จํานวนครั้ง 
(เปาหมาย/ทําได) 

1. โครงการยกเครื่องเรื่อง HR  105 / 58 125 /88 

2. โครงการ KON-DEE-CU - / 2 1 / 7 

3. พัฒนาเครือขายวิชาชีพ    

     3.1 ประชุมคณะกรรมการ  - / - 62 / 49 

     3.2 ฝกอบรม / สัมมนา  46 / 39 65 / 50 

รวม 151 / 98 255 / 195 

 
ตารางท่ี 3.37 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาจากผลการจดัฝกอบรม/สมัมนา ปงบประมาณ 2559 

บุคลากร 

จํานวน
บุคลากร 

ระบบ CUHR 
(คน) 

จํานวนผูเขารวม (คน) รอยละของ
บุคลากรที่
ไดรับการ
พัฒนา* 

เขารวม 
(นับซํ้า) 

ผาน 
(นับซํ้า) 

ไมมีตําแหนง
บริหารนับไมซํ้า 

(นับหัวจริง) 

มีตําแหนงบรหิาร
นับไมซํ้า 

(นับหัวจริง) 

1. สายวิชาการ  2,843 996 970 491 104 20.93 

2. สายปฏิบัติการ  5,081 7,660 7,458 2,610 237 56.03 

รวม 7,924 8,656 8,428 3,101 341 43.44 

หมายเหตุ * จํานวนผูผานนับไมซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CU-HR
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ตารางท่ี 3.38 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝกอบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2559 
 จําแนกตามกลุมยอยพนักงาน (เฉพาะกลุมสายวิชาการ)  
 

กลุมยอย
พนักงาน 

จํานวนบุคลากรใน 
ระบบ CUHR  

จํานวนผูผาน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผูผานนับไมซํ้า 
(นับหัวจริง) 

รอยละของบุคลากร 
ที่ไดรับการพัฒนา* 

A-1 24 14 5 20.83 

A-2 97 55 25 25.77 

A-3 401 189 103 25.69 

A-4 595 175 118 19.83 

A-5 786 239 184 23.41 

AR-2 - - - - 

AR-3 - - - - 

AR-4 - - - - 

AR-5 37 25 24 48.65 

AD 121 9 9 7.44 

L1 7 1 1 14.29 

L2 - - - - 

L3 - - - - 

L4 - - - - 

ศาสตราจารย 47 18 8 17.02 

รองศาสตราจารย 227 94 46 20.26 

ผูชวยศาสตราจารย 271 98 45 16.61 

อาจารย 150 25 16 10.67 

ลจ.ประเภทอื่นๆ 80 30 17 21.25 

รวม 2,843 970 595 20.93 

หมายเหตุ * จํานวนผูผานนับไมซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR 
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ตารางท่ี 3.39 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝกอบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2559 
   จําแนกตามกลุมยอยพนักงาน (เฉพาะกลุมสายปฏิบัติการ)  
 

กลุมยอย
พนักงาน 

จํานวนบุคลากรใน 
ระบบ CUHR  

จํานวนผูผาน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผูผานนับไมซํ้า 
(นับหัวจริง) 

รอยละของบุคลากร 
ท่ีไดรับการพัฒนา* 

P3 5 27 5 100.00 

P4 23 221 24 100.00 

P5 163 766 120 73.62 

P6 144 428 115 79.86 

P7 2,031 3,252 1,130 55.64 

P8 844 910 484 57.35 

P9 559 160 118 21.11 

ขรก./ลจ. 1,312 1,694 851 64.86 

รวม 5,081 7,458 2,847 56.03 

หมายเหตุ * จํานวนผูผานนับไมซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR 
 

 
ตารางท่ี 3.40 บุคลากรท่ีไดรบัการพัฒนาการพัฒนาจากการฝกอบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2559 จําแนกตามกลุม

หนวยงาน  

บุคลากร 
จํานวนบุคลากร 
ระบบ CUHR 

จํานวนผูผาน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผูผานนับไมซํ้า 
(นับหัวจริง) 

รอยละของบุคลากร 
ที่ไดรับการพัฒนา* 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/ 
สํานักตรวจสอบ/สภาคณาจารย 

44 68 34 77.27 

2. สํานักงานมหาวิทยาลัย 1,301 2,321 877 67.41 

3. สํานักงานการทะเบียน/ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร 

142 537 116 81.69 

4. คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย 6,437 5,109 2,161 33.57 

5. หนวยงานสมทบ/อื่น ๆ - 386 254 100.00 

รวม 7,924 8,421 3,442 43.44 

หมายเหตุ * จํานวนผูผานนับไมซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR 
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ตารางท่ี 3.41 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาการพัฒนาจากการฝกอบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2559 
   จําแนกตามระดับ P (เฉพาะสบม.)  
 

บุคลากร 
จํานวนบุคลากร 
ในระบบ CUHR  

จํานวนผูผาน 
(นับซํ้า) 

จํานวนผูผานนับไมซํ้า  
(นับหัวจริง) 

รอยละของบุคลากร 
ท่ีไดรับการพัฒนา* 

P3 - - - - 

P4 2 17 1 50.00 

P5 2 23 2 100.00 

P6 3 17 3 100.00 

P7 41 226 41 100.00 

P8 9 28 8 88.89 

P9 3 74 3 100.00 

ขรก./ลจ. 19 61 20 100.00 

รวม 79 379 78 98.73 

 หมายเหตุ * จํานวนผูผานนับไมซ้ํา (นับหัวจรงิ) เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรในระบบ CUHR 
 
 

2. งานพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
 ผลงาน  
  2.1 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศผูบริหารใหม สําหรับคณบดี ผูอํานวยการท่ีเขารับ
ตําแหนงใหม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูบริหารระดับตาง ๆ ในตําแหนง คณบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ 
หัวหนาภาควิชา โดยมีผูบริหารใหมเขารวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น 30 คน 
    

3. งานดานความรูและทักษะพ้ืนฐาน 
 ผลงาน 
      3.1 จัดกิจกรรม “แรกพบ” ประจําทุกเดือนสําหรับอาจารยและบุคลากรท่ีเริ่มเขาปฏิบัติงาน
ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      3.2 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม จํานวน 2 รุน โดยมีผูเขารวมจํานวน 165 
คน 
      3.3 จัดดําเนินการโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม จํานวน 2 รุน โดยมีผูเขารวมจํานวน  
106 คน 
 
 4. งานดานการปฏิบัติงานดวยระบบ CU-HR 
 ผลงาน 
  4.1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานระบบ CU-ERP สําหรับกลุมผูบริหารสวน
งาน ระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ จํานวน 2 รุน โดยมีหัวขอเรื่องใชงานระบบ 
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CU-ERP เบื้องตน ภาพรวมและรายงานระบบ CU-ERP และการเรียกรายงานดานงบประมาณ การเงินบัญชี 
สําหรับผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารสามารถนํารายงานท่ีสําคัญมาใชในการบริหารงาน วางแผน และการ
ตัดสินใจขององคกรได ซ่ึงมีผูเขารวมจํานวนท้ังสิ้น 85 คน 

 
 5. งานดานรางวัลและการประกวด 
 ผลงาน  
  5.1 จัดดําเนินการรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” 
ประจําป 2559 มีผูไดรับรางวัลตามประเภทและจํานวน คือ 

ประเภทบุคคล 
 กลุมบริหารจัดการระดับตน ประเภท หัวหนางาน หัวหนากลุมภารกิจหรือ

เทียบเทา จํานวน 2 รางวัล 
 กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

จํานวน 5 รางวัล 
 กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

จํานวน 3 รางวัล 
 กลุมบริการ จํานวน 5 รางวัล 

ประเภทกลุม 
 กลุมบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ จํานวน 1 รางวัล 
 กลุมบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก จํานวน 1 รางวัล 

 
  5.2 การสรรหาขาราชการพลเรือนดีเดน มีคณาจารยและบุคลากรจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2558 จํานวน 2 ทาน 
  5.3 การสรรหาบุคลากรเพ่ือสงเขารวมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมี
ผลงานดีเดนในการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําป 2558 จํานวน 3 ทาน 
  5.4 ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต สําหรับบุคลากร
สายปฏิบัติการ ดําเนินการสรรหาและประกาศรายชื่อผูไดรับทุน ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 3 คน 
โดยใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
จํานวน 1 คน 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทยและวิทยา
ภูมิคุมกัน (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จํานวน 1 คน 

3. สาขาวิชาการกํากับดูแลกิจการ (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 

 
6. งานพัฒนาเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูวิชาชีพสายปฏิบัติการ 

 ผลงาน  
 6.1 ไดแบงปนความรูและเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจากการประชุม/ฝกอบรม/กิจกรรม    
“พ่ีสอนนอง” ภายในกลุมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ ทุกเครือขายฯ เชน คูมือการ
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ปฏิบัติงาน เทคนิคการทํางานและประสบการณในทํางานบนเว็บไซตการจัดการความรูขายเครือขาย
แลกเปลี่ยนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ (https://www.km.chula.ac.th) 

6.2 หลักสูตรพัฒนาความรูใหกับคณะกรรมการเครือขายฯ วิชาชีพตาง ๆ รวม 18 เครือขาย 
และผลงานเชิงประจักษ 

คณะกรรมการเครือขายฯ วิชาชีพตางๆ ไดมีการจัดดําเนินการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก 
เครือขายฯ และจัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิกของเครือขายฯ รวมท้ังสิ้น 39 หลักสูตร จํานวน 100 ครั้ง 
มีผูเขารวมกิจกรรมรวมจํานวนท้ังสิ้น 4,104 คน-ครั้ง 

 
ตารางที่ 3.42 ผลงานเชงิประจกัษ 

ลําดับ เครือขายฯ ผลงาน 
1 บริหารจัดการระดับกลาง  

ดานบริหาร 
 “พ่ีสอนนอง”  
- เรื่อง (ราง) ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. .... 
- เรื่อง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับ ขอบังคับจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. 2559 
2 บริหารจัดการระดับกลาง  

ดานวิชาการ 
“พ่ีสอนนอง”  
- เรื่อง “ทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3 การพัสดุ - ประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็น เรื่อง "รางขอบังคับ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ..." 
4 บริหารคุณภาพองคกร “พ่ีสอนนอง” 

- เรื่อง "การสรางระบบแจงเตือนการตีพิมพบทความทาง
วิชาการและการอางอิงผลงาน"  2 รุน 

5 บุคคล  “พ่ีสอนนอง” 
- ดานขาราชการและลูกจาง 
- ดานพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานวิสามัญ 
- ดานสารสนเทศบุคลากร/เงินเดือน 
- ดานสวัสดิการ สิทธิประโยชน 
- ดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
- ดานพัฒนาบุคลากร 

6 ประชาสัมพันธ “พ่ีสอนนอง” 
- เรื่อง “เทคนิคการคิดเชิงบวกเพ่ืองานประชาสัมพันธ” 
- เรื่อง “เทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะเพ่ืองานประชาสัมพันธ” 

7 วิรัชกิจและเครือขายนานาชาติ “พ่ีสอนนอง”  
- เรื่อง “Internationalization at National University of 

Singapore” และ “NUS as a World Class University” 
8 สารบรรณ “พ่ีสอนนอง”  

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส LessPaper LessPaper 

https://www.km.chula.ac.th/
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ลําดับ เครือขายฯ ผลงาน 
ของหนวยงาน 3 รุน 

- เรื่อง “การเกษียนหนังสือในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส LessPaper” สําหรับผูบริหารและเลขานุการ
ผูบริหาร 2 รุน 

9 หองสมุด “พ่ีสอนนอง”  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ OCLC WorldCat 
- โครงการ Infographic  เพ่ือการประชาสัมพันธหองสมุด 
- โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาสมาชิกเครือขายหองสมุดในจุฬาฯ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบคนขอมูลผานระบบ 

OCLC WorldCat Discovery Service  2 รุน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนําขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศเขาระบบ OCLC WorldCat 2 รุน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
Sierra  
“ดูงาน”  
- หองสมุดบริษัททรู 
- หองสมุดมารวย 
- หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร และ หองเรียน iSCALE 

10 อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  “พ่ีสอนนอง”  
- เรื่อง เทคนิคการตกแตงผาระบาย 
- เรื่อง เทคนิคการควบคุมงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

11 โสตทัศนศึกษา “พ่ีสอนนอง” 
- เรื่อง ระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศและสื่อใหมข้ันสูง 

(Digital Signage) 
- เรื่อง การผลิตสื่อดวย Action Camera 

12 ยุทธศาสตรแลงบประมาณ “พ่ีสอนนอง” 
- เรื่อง การจัดการฐานขอมูลงานวางแผนเพ่ือจัดทํารายงาน

งบประมาณ 
- เรื่อง การสรางและการใชงาน Pivot Tables 
- เรื่อง การบริหารกลยุทธและการบริหารงบประมาณองคกร 
- เรื่อง การ Plot กราฟใน Excel 

13 ทะเบียน - “พ่ีสอนนอง” 
- เรื่อง ขอปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 
- เรื่อง ระบบการกรอกผลการประเมินแบบออนไลน (CU 

Grading) 
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แผนงานยุทธศาสตรหลักตามการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
และระบบงานพัฒนาองคกร ปงบประมาณ 2560 - 2563 

 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตร ในปงบประมาณ 2560 รวม  

โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการแตละเรื่อง ดังนี้ 
  

แผนยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรการ “สรางคน” ของมหาวิทยาลัย 
          ในยุคการแขงขันท่ีรุนแรงในทุกภาคสวน ซ่ึงก็รวมการแขงขันของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับโลกดวย
นั้น ผูบริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนยุทธศาสตร สําหรับป 2560 - 2563 เพ่ือเปน
แนวทางในการบริหารจัดการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไววา 
“มหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลกท่ีสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือสรางเสริมสังคมไทยสูการพัฒนา
อยางย่ังยืน” เพ่ือการบรรลุพันธกิจสูความเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติระดับโลกท่ีสรางบัณฑิตท่ีมีความสามารถดาน
วิชาการ มีทักษะท่ีทันสมัย มีจิตสาธารณะและมีความเปนผูนํา สามารถบุกเบิก บูรณาการองคความรู สรางสรรค
นวัตกรรม สามารถสรางผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ 
   ยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปนั้นกําหนดไว 4 เรื่องท่ีสําคัญยิ่ง คือ  

1. สรางคน  

2. สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม  

3. สรางเสริมสังคมไทย  

4. กาวไกลในสังคมโลก 

ซ่ึงยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานนั้นจะมุงสูผลสัมฤทธิ์สูงสุดท่ีคาดหวังไว 6 ดาน คือ 
1. บัณฑิตท่ีไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทย 

2. งานวิจัยและวิชาการท่ีชี้นําและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

3. ระบบนิเวศ นวัตกรรม ท่ีรองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 

4. การบริหารจัดการท่ีปรับเปลี่ยนใหมีความคลองตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. ประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงการสรางสรรคและมีสุขภาวะ 

6. มหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีเชื่อมโยงกับสังคมไทยและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการขับเคลื่อนความสําเร็จท้ังหมดนั้น ไดแก บุคลากรทุกระดับชั้น ทุกประเภท นิสิต 
นิสิตเกา คณะกรรมการบริหารสวนงาน ประชาคมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
           

สําหรับในรายงานประจําปของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยป 2559 นี้จะขอกลาวถึงในสวนของยุทธศาสตร
สําหรับปงบประมาณ 2559 - 2563 หัวขอ การ“สรางคน” เปนหลักซ่ึงครอบคลุมการสรางและพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการผูซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนใหดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จได   

  

บทที่ 4 
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สําหรับในภาพรวมนั้นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนดดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ ซ่ึงมีการกําหนดไวแลวสําหรับป 
2560 โดยการวัดคุณภาพ/ปริมาณในเรื่องตางๆ ซ่ึงไดวางกลไกการติดตามชี้วัดสัมฤทธิผลดวยตัวชี้วัดหลักคือ   ระดับ
ความผูกพันและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของสมาชิกประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย” โดยท่ีเนนการมุงสรางคนโดยท่ีตองใหความสําคัญตอการปรับปรุงมาตรฐานงานดานทรัพยากร
บุคคลท้ังระบบจนทําใหสมาชิกประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีพฤติกรรมอันพึงประสงคตามคานิยมหลักพรอม
ท้ังมีความผูกพันตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความมุงม่ันท่ีจะรวมขับเคลื่อนพันธกิจ ท่ีมีกลยุทธและกลไกผลักดัน
หลักดังนี้ 

• ยกระดับการบริหารและพัฒนาคนใหสามารถรวมนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนพันธกิจในทุก

มิติดวยหัวใจจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• บมเพาะหัวใจท่ีพรอมทํางานใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปรับกระบวนทัศน ไมยึดติดกับกรอบการบริหารแบบดั้งเดิม พรอมดําเนินการเชิงรุกในทุก

กระบวนการ HR ตั้งแตการสรรหา การปลูกฝงความเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการพัฒนา

สมรรถนะ  

• สงเสริมใหแสดงศักยภาพ และรักษาไวในองคกร ผานการใหเกียรติ ใหความกาวหนา และ

ผลตอบแทนอยางสมเหตุสมผล 

ซ่ึงตัววัดยอยในการวัดระดับความสําเร็จดังกลาวเบื้องตนนั้น จะวัดจากรอยละของสมาชิกประชาคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงมีความผูกพันตอองคกรในระดับ “ผูกพันและรักจัง” และ รอยละของสมาชิกประชาคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในระดับ “ดี” ข้ึน
ไป และในอีกสวนคือ แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ “คน” ท่ีสอดคลองไปกับแผนยุทธศาสตรการ “สรางคน” ขอ
มหาวิทยาลัยสําหรับป 2559 – 2562  

   

แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ “คน” ท่ีสอดคลองไปกับแผนยุทธศาสตรการ “สรางคน” ขอ

มหาวิทยาลัยสําหรับป 2559 - 2562 

รายละเอียดท่ีเปนแผนยุทธศาสตรของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนข้ึนมา
เปนรูปแบบเฉพาะของการบริหารจัดการเรื่องของ “คน” ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิสัยทัศนท่ีบงบอกความมุงม่ันท่ี
จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ “ยกระดับการบริหารและพัฒนาคน ใหสามารถรวมนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลก ดวยหัวใจจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เปาหมายหลักสําคัญในการบริหารจัดการ “คน” เพ่ือยกระดับสมรรถนะและบริหารคนเกง (Competence & 
Talent Management) การรวมมือประสานพลังชาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Collaboration & Team) การยก
เครื่องงานระบบและกระบวนการทํางาน (HR Systems & Process) ท่ีมีจุดมุงหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 3 ประการ คือ 

1. HR ท่ียืดหยุน คลองตัว เปนธรรมและเปนมิตรกับทุกฝาย 

2. บุคลากรท่ีมีคุณภาพและทัศนคติท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อนงานมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรมีสุขภาวะท่ีดีและมีจํานวนท่ีเหมาะสม 



[108] 

          ในการท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยท่ีจะแขงขันในระดับโลกได บุคลากรทุกคนมีความสําคัญมากในการรวมมือกัน

เพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการแขงขันในระดับนั้น โดยใหความรวมมือในการพัฒนาสมรรถนะ

ของตนเพ่ือสรางเสริมศักยภาพใหเกิดข้ึนในองครวมไดท้ังหมด สิ่งท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหความใสใจเปนอันดับ

ตน สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเบื้องตนท้ังหมด คือการท่ีจะตองทําใหเกิดผลลัพธในดานตางๆ ดังนี้ 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ในจํานวนท่ีเหมาะสม และทันเวลา 

2. ลดอัตราการลาออก และมีคาตอบแทนท่ีแขงขันได 

3. มีระบบการใหรางวัลตามผลงานและจูงใจ 

4. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพพรอมในการทํางาน 

 

โดยท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะตองมุงเนนการทํางานแบบ รุก เร็ว แรง แตกตาง และโดดเดน เพ่ือผลักดัน

ให เกิดผลลัพธดังกลาวนั้น จะเนนการดําเนินการโดยการครอบคลุมงานหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย 4 ดาน 

คือ  

1. การสรรหา คัดเลือกและวาจาง (Recruit)  

2. การรักษาคนดีและคนเกงไว (Retain) 

3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Development) 

          การดําเนินการในเรื่องตางๆ ท่ีรองรับกับงานหลัก 4 ดานนั้น จะเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดไวตามความสําคัญ
และเรงดวนเปนชวงๆ ดังนี้ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจะมุงผลักดันใหเกิดผลลัพธในระยะเวลาสั้น (Quick 
Wins) ภายใน 6 เดือนแรกของปงบประมาณ ตามความคาดหวังของผูบริหารระดับสูงและจากสวนงาน/หนวยงาน นั้น 
ไดแก 

1. การสรรหาคนเกง-คนดีเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยเชิงรุก 

2. การจัดโครงสรางองคการและกําลังคน 

3. การปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนงในองคการ  

4. การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (เชี่ยวชาญ/บริหาร) 

5. การประเมินภาระงานและผลผลิตข้ันต่ํา (สายวิชาการ) 

6. การยกระดับกระบวนการการพัฒนา บมเพาะศักยภาพท่ีอาศัยเทคโนโลยีเขามารวมขับเคลื่อน 

สวนในการผลักดันใหเกิดผลลัพธในระยะตอไปท้ังระยะกลาง (1 - 2 ป) และระยะยาว (3 - 4 ป) (Wildly 
Important Goals) นั้น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจยิ่งในการดําเนินการเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. การบริหารคนเกง 

2. การปรับปรุงกระบวนงาน และ Knowledge Management ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR) 

3. การจัดทํา HR Information System 

4. การวางแผนสืบทอดตําแหนง 

5. การสรรหาเชิงรุก/ยืดหยุน 
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6. การปรับปรุงระบบสวัสดิการ 

7. การปรับโครงสรางเงินเดือน 

8. ระบบประเมินท่ีสะทอนผลงานองคการ 

9. การใหรางวัลตามผลงาน 

10. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังสายปฏิบัติการและวิชาการ 

ท้ังนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรมเพ่ือการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรดานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไวภายใตคําวา “CASE” ซ่ึงหมายถึง  

     Employee Champion  
     Cu Aspire  
     HR Speed  
     Employee Engagement 
 
โดยท่ีมีการกําหนดแนวการดําเนินการ (Theme) ในชวงปถัดไป ตามหัวขอดังนี้ 

 
ป 2559 กําหนดTheme ใหเปน “ปแหงการใหบริการดานบุคลากรท่ีเปนเลิศ (Providing Excellent 

Human Resources Services)” โดยกําหนดยุทธศาสตรหลักไว คือ การตอยอดศักยภาพทรัพยากรมนุษยบนฐาน
ของกรอบความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีตอบโจทยงานอยางกระชับ ชัดเจน และใชงานไดจริง 

 
ป 2560 กําหนด Theme ใหเปน “ปแหงการสรางการสรางแรงบันดาลใจและความเช่ือใจ (Building 

Inspiration and Trust)” โดยกําหนดยุทธศาสตรหลักไว คือ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานผานการ Best 
Practices ท่ีเกิดจากการผสานพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 
ป 2561 กําหนด Theme ใหเปน “ปแหงการขับเคล่ือนพันธกิจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวยคานิยม

หลัก (Driving University Mission by Core Values)” โดยกําหนดยุทธศาสตรหลักไว คือ การผลักดันและชวย
ยกระดับศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอม และรวมขับเคลื่อนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นเลิศระดับ
นานาชาติ 
           

ในการดําเนินการท่ีสําคัญตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยนั้นมีมิติตางๆ ในการขับเคลื่อนและดําเนินการ ซ่ึงในบางเรื่องมีความยากงาย ความซับซอนท่ีตางกัน แตเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีงามนั้น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมุงม่ันในการจะดําเนินการในข้ันตอนตางๆ เพ่ือกอใหเกิดความ
แข็งแกรงและกาวหนาในดานนี้อยางจริงจังและพัฒนาตอไปเรื่อยๆ อยางไมหยุดยั้งเพ่ือการกาวสูการแขงขันระดับโลก
ไดในท่ีสุด 

 



[110] 

 ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
 ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถแบงออกไดเปน 2 สาย คือ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 
ขอมูลในรายงานประจําปฉบับนี้ เปนขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
 
ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
  
ตารางท่ี 5.1  อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการของแตละสวนงาน จําแนกตามตําแหนงวิชาการ 
 

สวนงาน ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
อาจารย 

อาจารย
สอนภาษา 

อาจารย
สาธิต 

นักวิจัย รวม 

1. คณะครุศาสตร 5 24 77 123   120   349 

2. คณะจติวิทยา   1 7 16       24 

3. คณะทันตแพทยศาสตร 7 40 62 71       180 

4. คณะนิติศาสตร 6 5 10 22       43 

5. คณะนิเทศศาสตร 1 5 16 21       43 

6. คณะพยาบาลศาสตร 1 7 12 7       27 

7. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 3 22 41 47       113 

8. คณะแพทยศาสตร 58 136 92 124     7 417 

9. คณะเภสัชศาสตร 4 22 36 37       99 

10. คณะรัฐศาสตร 5 21 18 15       59 

11. คณะวิทยาศาสตร 29 105 146 126       406 

12. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 2 4 6 13       25 

13. คณะวิศวกรรมศาสตร 15 107 102 59       283 

14. คณะศลิปกรรมศาสตร 6 12 15 15       48 

15. คณะเศรษฐศาสตร 4 15 20 18       57 

16. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 1 15 48 28       92 

17. คณะสหเวชศาสตร   5 23 25       53 

18. คณะสัตวแพทยศาสตร 9 38 46 35     1 129 

19. คณะอักษรศาสตร 5 20 60 103       188 

20. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   1   8       9 

21. วิทยาลัยประชากรศาสตร 1 3 2 3     1 10 

22. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคม ี 8 7 5 2       22 

23. วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 3 2 6 5     1 17 

24. สถาบันการขนสง             1 1 
25. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ  

   วิศวกรรมฯ   2 4 3     2 11 

26. สถาบันไทยศึกษา             1 1 

บทที่ 5 
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สวนงาน ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย อาจารย 
อาจารย

สอนภาษา 
อาจารย
สาธิต นักวิจยั รวม 

27. สถาบันภาษา   2 20 59 2     83 

28. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า       2     2 4 

29. สถาบันวิจัยพลังงาน             5 5 

30. สถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุ   1 2 4     5 12 

31. สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม   1 2 5     5 13 

32. สถาบันวิจัยสังคม       4     3 7 

33. สถาบันเอเชียศึกษา             3 3 

34. สํานักงานมหาวิทยาลัย 8             8 

รวมท้ังหมด 181 623 878 1,000 2 120 37 2,841 
 
 
 
  

 
ภาพท่ี 5.1 สัดสวนอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เทียบกับตําแหนงทางวิชาการ 
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ตารางท่ี 5.2 อัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการของแตละสวนงาน จําแนกตามประเภทบุคลากร 

สวนงาน ขาราชการ 
พนม.อุดหนุน 

เต็มเวลา 
พนม.รายได 
เต็มเวลา 

พนักงาน
วิสามัญ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 

1. คณะครุศาสตร 69 248 24 6 2 349 

2. คณะจติวิทยา 5 17   2   24 

3. คณะทันตแพทยศาสตร 10 155 13   2 180 

4. คณะนิติศาสตร 10 30 3     43 

5. คณะนิเทศศาสตร 13 25   4 1 43 

6. คณะพยาบาลศาสตร 11 15 1     27 

7. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 34 74 5     113 

8. คณะแพทยศาสตร 109 290 10   8 417 

9. คณะเภสัชศาสตร 12 86     1 99 

10. คณะรัฐศาสตร 19 40       59 

11. คณะวิทยาศาสตร 132 264 6 4   406 

12. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา   22 3     25 

13. คณะวิศวกรรมศาสตร 105 172 2   4 283 

14. คณะศลิปกรรมศาสตร 22 26       48 

15. คณะเศรษฐศาสตร 6 50   1   57 

16. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 33 57     2 92 

17. คณะสหเวชศาสตร 9 43 1     53 

18. คณะสัตวแพทยศาสตร 52 77       129 

19. คณะอักษรศาสตร 17 144 6 2 19 188 

20. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   9       9 

21. วิทยาลัยประชากรศาสตร 2 8       10 

22. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคม ี 8 14       22 

23. วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 1 12 2 2   17 

24. สถาบันการขนสง     1     1 

25. สถาบันเทคโนโลยีชวีภาพและวิศวกรรมฯ 3 8       11 

26. สถาบันไทยศึกษา   1       1 
27. สถาบันภาษา 6 56   6 15 83 
28. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 1 3       4 
29. สถาบันวิจัยพลังงาน   4 1     5 
30. สถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุ 2 10       12 

31. สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 5 8       13 
32. สถาบันวิจัยสังคม 3 4       7 

33. สถาบันเอเชียศึกษา   1 2     3 
34. สํานักงานมหาวิทยาลัย   8       8 

รวมท้ังหมด 699 1,980 77 27 54 2,841 
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ภาพท่ี 5.2 อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร 
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ตารางท่ี 5.3 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการเกษียณ ป 2559 - 2563 จําแนกตามสวนงาน ตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
 
ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
 

ตารางท่ี 5.4 อัตรากําลังบุคลากร สายปฏิบัติการของแตละสวนงาน จําแนกตามประเภทบุคลากร 

สวนงาน 
 

ประเภทบุคลากร 

ขาราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได 

ลจ.เงิน
งบฯ 

ลจ.เงิน
นอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     2         2 

คณะครุศาสตร 6 61 122 40 14   2 245 

คณะจติวิทยา 1 3 23   2     29 

คณะทันตแพทยศาสตร 57 229 135 28 45     494 

คณะนิติศาสตร   15 42 7       64 

คณะนิเทศศาสตร 1 20 24 3     7 55 

คณะพยาบาลศาสตร 3 8 12       1 24 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 6 22 118 20 4     170 

คณะแพทยศาสตร 10 290 188 68 4     560 

คณะเภสัชศาสตร 12 60 14 18     2 106 

คณะรัฐศาสตร 2 32 23 15 3     75 

คณะวิทยาศาสตร 17 159 93 53 14   6 342 
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สวนงาน 
 

ประเภทบุคลากร 

ขาราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได 

ลจ.เงิน
งบฯ 

ลจ.เงิน
นอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา   1 28   1     30 

คณะวิศวกรรมศาสตร 34 95 98 29 8     264 

คณะศลิปกรรมศาสตร 3 12 15 7       37 

คณะเศรษฐศาสตร   22 45 8       75 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5 17 24 11     2 59 

คณะสหเวชศาสตร 1 13 46 1       61 

คณะสัตวแพทยศาสตร 22 107 141 45 1     316 

คณะอักษรศาสตร 1 38 64 6     2 111 

บัณฑิตวิทยาลัย 2 28 55 4 3     92 

วิทยาลัยประชากรศาสตร 4 11   3     1 19 

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคม ี 4 25 9 5 1   1 45 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 3 19 19 3       44 

สถาบันการขนสง 3 6 5         14 

สถาบันเทคโนโลยีชวีภาพและวิศวกรรมฯ 5 12 1 1       19 

สถาบันไทยศึกษา   1 4   1     6 

สถาบันภาษา 1 35 21 3 2     62 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 4 10 8 8 2   1 33 

สถาบันวิจัยพลังงาน 1 6 4         11 

สถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุ 4 18   3       25 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 5 10 7 5       27 

สถาบันวิจัยสังคม 5 12 1 2 1     21 

สถาบันเอเชียศึกษา 9 15 14         38 

สภาคณาจารย   1 3         4 

สํานักงานการทะเบียน 4 23 13 1 7   1 49 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 30 270 458 93 170 181 22 1,224 

สํานักงานวิทยทรัพยากร 11 61 17 3 3     95 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4 11 15 1 7   1 39 

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   1 19       1 21 

รวมท้ังหมด 280 1,779 1,930 494 293 181 50 5,007 
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ตารางท่ี 5.5 อัตรากําลังบุคลากร สายปฏิบัติการของแตละสวนงานจําแนกตามสวนงานและประเภทบุคลากร ของ
สํานักงานมหาวิทยาลัย 

สวนงาน ขาราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได 

ลจ. 
เงินงบฯ 

ลจ. 
เงินนอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน
วิสามัญ รวม 

ศ.เครือขายการเรียนรูเพื่อภูมภิาคฯ สนม   12 67         79 

ศ.วิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน สนม   1 4         5 

ศูนยกฎหมายและนิติการ สนม 1 3 12 1       17 

ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม   1 22         23 

ศูนยการศึกษาทัว่ไป สนม   1 3 1 1   2 8 

ศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรฯ สนม 6 31 3 3       43 

ศูนยจุฬาฯ-ชนบท สนม     4 1       5 

ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู สนม   7 1         8 

ศูนยบริการสุขภาพ สนม 2 2 23 2 4     33 

ศูนยบริหารกลาง สนม 1 15 13 1 4   1 35 

ศูนยบริหารความเส่ียง สนม     2         2 

ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ สนม   1 2       1 4 

ศูนยพุทธศาสนศึกษา สนม     1         1 

ศูนยรักษาความปลอดภยัและจัดการจราจร สนม   4 7 30 43 181   265 

ศูนยรัสเซียศึกษา สนม     1         1 

ศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ สนม     5       2 7 

ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล สนม     29         29 

ศูนยสัตวทดลอง สนม   1 8         9 

ศูนยส่ือสารองคกร สนม 3 7 7   3     20 

ศูนยอาเซียนศึกษา สนม             4 4 

ศูนยอินเดียศึกษา สนม             2 2 

สถาบันภาษาไทยสิรินธร สนม     11         11 

สํานักบริหารการเงิน การบัญช ีการพัสดุ สนม 2 30 18 2 14   1 67 

สํานักบริหารกิจการนิสิต สนม 2 27 13 9 11     62 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สนม 2 44 16 1 15   1 79 

สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม 4 6 27   1     38 
สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
สนม 6 14 9   2   1 32 

สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม   42 80 40 53   1 216 

สํานักบริหารวิจัย สนม 1 7 6 1 5   2 22 

สํานักบริหารวิชาการ สนม   9 3 1 5   3 21 

สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือขายฯ สนม     17   1   1 19 

สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม สนม   5 44   8     57 

รวมทั้งหมด 30 270 458 93 170 181 22 1,224 
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 ภาพท่ี 5.4 อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จาํแนกตามประเภทบุคลากร 
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จํานวน (คน) 

ภาพท่ี 5.5 สัดสวนอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ เทียบกับระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
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ตารางท่ี 5.6 ขอมูลบุคลากรสายปฏิบัติการเกษียณ ป 2559 - 2563  จําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ขาราชการ 7 6 8 7 7 35 

ผอ.กอง   1       1 

ชํานาญการ 3 2 5 5 4 19 

ชํานาญการพิเศษ 2 1 2 2 1 8 

เช่ียวชาญพิเศษ 1         1 

ชํานาญงาน 1 1 1   1 4 

ปฏิบัติงาน   1     1 2 

พนม.รายได เต็มเวลา 12 14 16 11 14 67 

ผูทรวงคุณวุฒิ         1 1 

P5   1       1 

P6 1         1 

P7 3 2 2 2 2 11 

P8 6 5 5 4 4 24 

P9 2 6 9 5 7 29 

พนม.อุดหนุน เตม็เวลา 65 76 78 73 67 359 

P3       1   1 

P4 6 2 3 4 3 18 

P5 10 9 13 18 9 59 

P6 6 8 3 5 5 27 

P7 15 17 21 16 24 93 

P8 11 16 23 18 13 81 

P9 17 24 15 11 13 80 

ลูกจางประจําเงินงบฯ 24 23 35 30 27 139 

ส 2 4 3 6 3 4 20 

ส 3       1   1 

ส 4     1     1 

ช 2   1 1 2   4 

ช 3     1     1 

บ 1 1 2 3 1   7 

บ 2 19 17 23 23 23 105 
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ตารางท่ี 5.6 ขอมูลบุคลากรสายปฏิบัติการเกษียณ ป 2559 - 2563  จําแนกตามประเภทบุคลากร (ตอ่) 

       

ประเภทบุคลากร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ลูกจางประจําเงินนอก 5 6 10 9 18 48 

ชํานาญการ 1         1 

ชํานาญงาน       1 3 4 

ปฏิบัติงาน 1   3 4 6 14 

ตรวจสอบ   1 1     2 

ช 1   1 1 1   3 

บ 1 3 3 5 2 8 21 

ส 1   1   1 1 3 

พนักงาน รปภ.   2   1   3 

พนักงานวิสามัญ         1 1 

รวมท้ังหมด 113 127 147 131 134 652 
 
 
ตารางท่ี 5.7 ขอมูลอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเทียบกับประเภทบุคลากร 

ชวงอายุ 
 

ประเภทบุคลากร 

ขาราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได 

ลจ. 
เงินงบฯ 

ลจ. 
เงินนอก 

พนักงาน  
รปภ. 

พนักงาน 
วิสามัญ รวม 

นอยกวาหรือเทากับ 30 ป   258 403     25 18 704 

31-40 ป 9 499 848 4 3 65 12 1,440 

41-50 ป 150 406 479 173 143 68 6 1,425 

51-60 ป 121 616 180 317 147 23 1 1,405 

61 ปข้ึนไป     20       13 33 

รวมท้ังหมด 280 1,779 1,930 494 293 181 50 5,007 
 

 
ตารางท่ี 5.8 ขอมูลระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเทียบกับประเภทบุคลากร 

ชวงอายุ 

ประเภทบุคลากร 

ขาราชการ 
พนม.

อุดหนุน 
พนม.
รายได 

ลจ. 
เงินงบฯ 

ลจ. 
เงินนอก 

พนักงาน 
รปภ. 

พนักงาน 
วิสามัญ รวม 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 44 339 777 465 213 180 11 2029 

ปริญญาตร ี 142 1070 882 29 72 1 24 2220 

ปริญญาโท 86 360 253   8   11 718 

ปริญญาเอก 8 10 18       4 40 

รวมท้ังหมด 280 1,779 1,930 494 293 181 50 5,007 
ตารางท่ี 5.9 ขอมูลประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิยาลัยสายปฏิบัติการ  
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ประเภทบุคลากร ผอ.กอง 
ชํานาญ

การพิเศษ 
ชํานาญ

การ 
เช่ียวชาญ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ 

 
ปฏิบัติการ 

 
ปฏิบัติงาน 

 
ชํานาญ

งาน 
รวม 

 

ขาราชการ 2 25 135 1 2 27 26 62 280 

 

ประเภทบุคลากร บริหาร P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 รวม 

พนม.อุดหนุน เต็มเวลา   3 25 156 100 1018 365 112 1,779 

พนม.รายได เต็มเวลา 15 1 1 7 39 975 459 425 1,922 

พนม.รายได บางเวลา 8               8 

รวมท้ังหมด 23 4 26 163 139 1,993 824 537 3,709 

 

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

ลูกจางประจาํเงินงบฯ 9 86 7 1 10 5 42 334 494 

 

ประเภทบุคลากร ชํานาญการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ส 1 ช 1 บ 1 ตรวจสอบ รวม 

ลูกจางประจาํเงินนอก 11 12 87 45 14 13 106 5 293 
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