
วันที่ 16 ตุลาคม2558(09.00-11.00 น.)

ห้อง 201 อาคารจามจุรี 3 สํานักงานมหาวิทยาลัย



หัวข้อการประชุมและหารือในวันนี้
1. รายงานผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2558
2. แจ้งงบประมาณที่ได้รับประจําปีงบประมาณ 2559
3. รายงานผลสัมฤทธิ์ประจําปีงบประมาณ 2558
4. การจัดคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ
5. Outline ประจําปีงบประมาณ 2559
6. ทบทวนมาตรฐานประจําตําแหน่ง
7. อื่น ๆ (หากมี)
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สิ่งที่คาดหวังในปีงบประมาณ 2558
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1. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาประจําปี 2558    
(ติดตามผลทุก 3 เดือน)

2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ต่อเนื่อง                              
(แบ่งปันความรู้ ทักษะ เทคนิค ปัญหา อุปสรรค์ ประสบการณ์การทํางาน 
และความทันสมัยของข้อมูล)

3. พัฒนาโครงการ/หลักสูตรการ “พี่เลี้ยงสอนน้อง” ต่อเนื่อง        
(สํานักบริหารต่าง ๆ มีบทบาทเปน็ Key Person, ทํางานเป็นทีม,พัฒนาตาม
สมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพและความก้าวหน้าในอนาคต)

4. พัฒนาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ
5. พัฒนาต่อเนื่องและขยายผลจากโครงการพัฒนาคุณภาพปี 2557         

(เน้นเรื่องของ Cross Function)
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กิจกรรมย่อย งบประมาณ จํานวนโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ %

ใช้ไป
เป้าหมาย
(หลักสูตร/

ครั้ง)

ทําได้
(หลักสูตร/

ครั้ง)

%
เทียบกับแผน

(หลักสูตร/ครั้ง)
1. ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก 1,042,950.00 442,130.36 600,819.64 42.39 - / 138 - / 90 - / 65.22

2. ฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 2,166,100.00 1,250,141.55 915,958.45 57.71 44 / 76 58 / 68 131.82 / 89.47

รวม 3,209,050.00 1,692,271.91 1,516,778.09 52.73 44 / 214 58 / 158 131.82/73.83

1.1. การจัดดําเนินงานประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมในภาพรวม

กิจกรรมย่อย เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม

นับซ้ํา (คนครั้ง)

ทําได้

ผู้เข้าร่วม
นับซ้ํา (คนครั้ง)

นับไม่ซ้ํา
(นับหัวจริง)

% เทียบกับแผน
นับซ้ํา (คนครั้ง)

ชั่วโมงรวม
นับหัวจริง
(นับไม่ซ้ํา)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคนนับหัวจริง

(นับไม่ซ้ํา)
1. ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก 6,953 2,600 852 37.39 9.51 518.93

2. ฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 5,455 3,206 1,522 58.77 8.75 821.38

รวม 12,408 5,806 1,714 46.79 12.49 987.32

1.2. จํานวนผู้เข้าร่วมและชั่วโมงการพัฒนาในภาพรวม (เป้าหมาย/ทําได้)

1. รายงานผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2558



5

2. การแบ่งปันความรู้บนเว็บไซต์ KM (https://km.chula.ac.th/) 
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3. จัดหลักสูตร “พี่สอนน้อง” และคู่มือเทคนิคในการทํางาน
กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน

1. วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร คู่มือปฏิบัติงานผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

“พี่สอนน้อง” 
- การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง

- เทคนิคการแก้ปัญหาด้านการเงิน

- การนิเทศและติดตามงานด้วย Coaching Technique

- การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

- ทําอย่างไรเมื่อต้องสอบสวนข้อเท็จจิรงและสอบวินัย
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
2. บริหารจัดการระดบักลาง ด้านวิชาการ แนวปฏิบัติในการเสนอขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป

“พี่สอนน้อง” 
- การเสนอขอเปิด/แก้ไข/ปิดรายวิชา

- การขอทุนด้านวิชาการสําหรับคณาจารย์

- การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
3. การเงิน - แนวปฏิบัติการเก็บรักษาเงินและตรวจนับเงินคงเหลือ  

   ประจําวัน

- คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางใน

   และต่างประเทศ

- คู่มือการปฏิบัติงานโอนเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์

- คู่มือการใช้งานงบกระแสเงินสดทางตรงระบบ CU-ERP
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
4. บัญชี “พี่สอนน้อง” 

-  งบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
5. การพัสดุ คู่มือการบริหารโครงการ จุฬาฯ ศตวรรษ 2 

“พี่สอนน้อง” 
- การจําแนกงบประมาณหมวดวัสดุและครุภัณฑ์

- การบริหารสัญญา
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
6. ยุทธศาสตร์แลงบประมาณ “พี่สอนน้อง” 

- การปฏิบัติงานผ่านระบบ CU-ERP

- การจัดแผนและงบประมาณด้วยเครื่องมือ Macro Excel

- ความเสี่ยงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานแผนและงบประมาณ
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
7. บริการวิจัยและบริการวิชาการ คู่มือและแนวปฏิบัติงานบริการวิชาการจุฬาฯ

คู่มือการใช้โปรแกรม SciVal

วิธีการค่า Quartile จากฐาน SJR

“พี่สอนน้อง” 
- การใช้โปรแกรม SciVal
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
8. วิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ “พี่สอนน้อง” 

- Fulbright Scholarship

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (Visa) 

   และการแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างประเทศ
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
9. บุคคล เทคนิคการเขียน Assignment Sheet

“พี่สอนน้อง” 

- การพัฒนาระบบการขอตําแหน่งทางวิชาการ

- การเขียนภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
10. สารบรรณ พี่สอนน้อง” 

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper



16

กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
11. อาคารสถานที่และยานพาหนะ คู่มือมาตรฐานงานบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร

คู่มือมาตรฐานงานบริการอาคารและสถานที่

คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่

“พี่สอนน้อง” 
- การทําประกันภัยอาคาร

- การขอใช้ห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
12. โสตทัศนศึกษา “พี่สอนน้อง” 

- การผลิตสื่อใหม่ในการสร้างบทเรียนสําหรับการใช้

งานบน iPad
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
13. ห้องสมุด คู่มือการทํา Create list (Review file) on Sierra

“พี่สอนน้อง” 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

- ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CUE-THESIS)

- Education

- นัดหมายผ่านออนไลน์ได้ดังใจ

- การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง EndNote

- การใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงาน Turnitin

- การนําข้อมูลเข้าฐาน CoP
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
14. ประชาสัมพันธ์ “พี่สอนน้อง” 

- เขียนข่าวอย่างไรให้ได้รับการเผยแพร่

- ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประสบความสําเร็จ

- PR จุฬาฯงามสง่าพัฒนาบุคลิกภาพ

- ไขเคล็ดลบั....กับนักประชาสัมพันธ์วางแผน-เลือกสื่อ 

   อย่างไรให้โดนใจ
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
15. ทะเบียน “พี่สอนน้อง” 

- หลักเกณฑ์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

- บริการอย่างไรให้ผู้รับบริการประทับใจ

- การจัดตารางสอนและห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
16. กิจการนิสิต “พี่สอนน้อง” 

- การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

- บริการและสวัสดิการนิสิต

- โครงการ/กิจกรรมนิสิต

- งานวินัยนิสิต
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
17. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการการลงข้อมูลใน Web KM เช่น รูปประจําตัว 

(avatar) คลิปวิดีโอจาก YouTube บทความ การใส่รูป

ไอคอน Smilies (ไอคอนยิ้ม) การใส่ผลการ rate ให้

คะแนนลงในบทความ และการดําเนินการจัดหาและ

ติดตั้ง ssl certificate

“พี่สอนน้อง” 
- การเฝ้ามองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network 

Monitoring System Workshop)
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กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ผลงาน
18. บริหารคุณภาพองค์กร คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online: 2557

“พี่สอนน้อง” 
- บูรณาการการประกันคุณภาพกับการบริหารความเสี่ยง

- การคิดอย่างเป็นระบบแบบสร้างสรรค์ 
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งบประมาณที่ได้รับ – ใช้ไป (2554-2558)
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4. การจัดทํางบประมาณประจําปี 2559

หลักเกณฑ์การใช้จา่ยงบประมาณ
• ค่าวิทยากร ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อชั่วโมง
• ค่าผู้ช่วยวิทยากรไม่เกิน 500 ต่อชั่วโมง
• ค่าอาหารวา่ง และค่าอาหาร 150 บาท ต่อคน

กิจกรรมย่อย งบประมาณ จํานวนโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

ได้รับ เป้าหมาย
(หลักสูตร/ครั้ง)

จํานวนผู้เข้าร่วม
(นับซ้ํา-คนครั้ง)

1. ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก 390,000.00 - / 63 2,600

2. ฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 1,349,600.00 46 / 64 4,523

3. โครงการ KM Sharing Day 10,400.00 - / 1 1,000

รวม 1,750,000.00 46 / 128 8,123



สิ่งที่คาดหวังในปีงบประมาณ 2559
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1. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาประจําปี 2559   
(ติดตามผลทุก 3 เดือน)

2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ต่อเนื่อง                              
(แบ่งปันความรู้ ทักษะ เทคนิค ปัญหา อุปสรรค์ ประสบการณ์การทํางาน 
และความทันสมัยของข้อมูล)

3. พัฒนาโครงการ/หลักสูตรการ “พี่เลี้ยงสอนน้อง” ต่อเนื่อง        
(สํานักบริหารต่าง ๆ มีบทบาทเปน็ Key Person, ทํางานเป็นทีม,พัฒนาตาม
สมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพและความก้าวหน้าในอนาคต)

4. พัฒนาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ



เอกสารประกอบการประชุม
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ KM

(https://km.chula.ac.th/) 
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