
ฝายการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย

การประชุมชี้แจงเครือขายวิชาชีพ ฯ 

Next Normal

ณ หอง 202 อาคาร จามจุรี 4 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 



AGENDA
ชี้แจงนโยบายการพัฒนาของกลุมเครือขายแลกเปลีย่นเรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ 

โดย รองอธิการบดี (นางสุภาพร จันทรจาํเริญ)

รายงานผลการจดัดําเนินการ ในปงบประมาณ 2563

รายงานผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการประชุมคณะกรรมการ / สมาชิก

รายงานผลสัมฤทธ์ิจากการจัดโครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

ของแตละเครือขายในปงบประมาณ 2563

แจงงบประมาณกลุมเครือขายวิชาชีพ ฯปงบประมาณ 2564

แนวปฏิบัติงานรวมกันระหวางกลุมเครือขายฯ กับ ฝายการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย



VISION





เปารวม 4.2 



บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยนํารูปแบบใน CUDSON Application

มาประยุกตใชกับบุคลากร ทั้งนี้ตองเนนกระตุนในการสรางประสบการณ 

เพ่ิมสมรรถนะ และเชื่อมโยงส่ิงที่ไดจากการเรียนรูไปสูการทํางานได

(Experiential Learning)

*CUDSON

(Chulalongkorn University Desired Students Outcome Next-generation)

เปาหมายตัววัด 4.2 ของบุคลากรในป 2564 - 2567

ปที่ 2 (2565)

ปที่ 1 (2564)

ตองมีบุคลากรที่ไดรับจํานวนไมต่ํากวา 60% เปาในเชิงคุณภาพ 

ตองมีบุคลากรที่ไดรับจํานวนไมต่ํากวา 50% เปาในเชิงปริมาณ



*หนวยงานภายนอก นับรวม PMCU ผลงานที่นับไดมีลักษณะดังน้ี

• จํานวนอาจารย นักวิจัย บุคลากรไดเรียนรูหรือทํางานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก

เกณฑการเรียนรูใดบางที่นับเปนตัวชี้วัด และจะไดรับการบันทึกขอมลูในระบบ CUERP-HR

การเรียนรูเสริมประสบการณผานการเรียนรูหลายรูปแบบ ท้ังกับบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอก หรือหลักสูตรท่ีมาจากสถาบันตางประเทศ 

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรมท่ีมีขอบขายเน้ือหา วัตถุประสงคท่ี
ชัดเจน

ตัวอยางการเรียนรูหลายรูปแบบ  การเรียนรูแบบกลุม การแลกเปลี่ยน/ พูดคุย/อภิปราย 
กับกลุมท่ีมากกวา 2 คน ขึ้นไป/ การเรียนรูแบบ Onsite และ Online/กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาชีพ/ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม(USR)

มีระยะเวลาตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป ตอโครงการ / 
หลักสูตร / กิจกรรม

มีการบันทึกขอมูลในระบบ CUERP-HR โดยใหเจาหนาท่ีบุคคล
ของสวนกลางหรือสวนงานท่ีไดรับสิทธ์ิ 

รูปแบบการเรียนรูและพฒันา

 การจัดทําการเรียนรูแบบ Blended Learning



SDG 8 : Decent Work And Economic Growth 



ABOUT SDG 8 : Decent Work And Economic Growth 

วัตถุประสงคของ SDG 8 คือการจางงานที่มีคุณภาพ โดยไมเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติ 

สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ความทุพพลภาพ หรือเรื่องอื่นใด 

เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรม และไมใชแรงงานบังคับ แรงงานทาส แรงงานที่มา

จากการคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย 

General metric calculation notes: Evidence 
Benefit

เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานใน

ระดับสากลและเปนที่ยอมรับ เมื่อเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยอื่น ในระดับนานาชาติ



ชี้แจงนโยบายการพัฒนากลุมเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ



“โปคั๐Õยิ อผฎโ่ ฮสิ กมยฟ
ฌนจ์ สารนจนกยจร์ ณว ืีฤÕไ ณื
๐ายณขัฌ  ษฎกฝยท

๐ายณรฌณฤฌจฌนจ
ิ อไคาทิ ยอฟสฯ ทยโท
ิ Õัณร๐อํนฌยก
าบ่ ย่ ืฟ”

นโยบายการพัฒนากลุมเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูวิชาชีพ สายปฏิบัติการ



Employee Experience

• EMPATHY : New Mindset for Successful Organization 
• 3Cs Driver : Managing Employee Concern

• (un)Certainty, Clarity, Continuity
• 4Hs Driver : Embracing Employee Experience

• Hands, Head, Heart, Health
• Booth Employee Experiences

• Empowering VS Accountability
• Agile VS Standardize

กระบวนการพัฒนา ผานประสบการณของบุคลากร



MINDSET





กิจกรรม One Page Lesson Project

คิดเปนระบบ จับประเด็นสําคัญ  อยางส้ัน กระชับ ตรงประเด็น การสรุปงาน ในกระดาษหนึ่งใบ

Key Value : 

1. เปนคลังความรู Knowledge Management 

2. การแลกเปล่ียนความรูในเครือขายวิชาชีพ 



“การมี Skill set อะไร ไมสําคัญ แตขอสําคัญกวาก็
คือวา Skill set นั้นไดชวยสรางมูลคาอะไรหรือนํา
อะไรมาใหกับธุรกิจ ใหกับองคกรท่ีลูกคาหรือคน
นอกมองเห็นได”

Dave Ulrich
ภาพโดย : สภุาพร  จนัทร์จําเริญ



รายงานผลการจดัดําเนินการ ในปงบประมาณ 2563



ผลการดําเนินงานฝกอบรมและบุคลากร (ภาพรวมท้ังหมด 18 วิชาชีพ)

โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ ปงบประมาณ 2563
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี  30 กันยายน 2563

งบประมาณ (บาท) การประชุม และ การฝกอบรมและสัมมนา

ใชไป

คงเหลือ

จาํนวน

หลักสูตร

จาํนวน

ครัง้

จาํนวนช่ัวโมง

รวม

จาํนวนเข้าร่วม

ต่อปี

(คน-ครัง้) 

จํานวนผูผานตอป 

แบบไมนับซ้ํา 

(หัวจริง) (คน)
แผน 46 168 614 9,767 -
ทําได 29 71 261 3,603 1,437

**จากงบประมาณท่ีไดรับ 3,344,850.00 บาท ใชไปคิดเปนรอยละ 20**

681,227.00

2,663,623.
00



สถิติการใชงบประมาณ 10 ป (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563)
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รายงานผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการประชุมคณะกรรมการ / สมาชิก
รายงานผลสัมฤทธ์ิจากการจัดโครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

ของแตละเครือขายในปงบประมาณ 2563





แจ้งงบประมาณกลุ่มเครือข่ายวชิาชีพฯ ปีงบประมาณ 2564
แนวปฏบิัตงิานร่วมกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายฯ กับ ฝ่ายการเรียนรู้และพฒันาทรัพยากรมนุษย์



ลําดับ เครือขายวิชาชีพ งบประมาณท่ีไดรบั 

1 กิจการนิสิต 152,500 

2 เทคโนโลยสีารสนเทศ 119,500 

3 แผนและการงบประมาณ 109,500 

4 โสตทัศนศึกษา 187,500 

5 การเงิน 144,000 

6 การบัญชี 220,000 

7 การพัสดุ 162,500 

8 ทะเบียน 241,000 

9 บริการวิจัยและบริการวิชาการ 95,000 

10 บริหารคุณภาพองคกร 101,500 

11 บริหารจัดการระดับกลางดานบริหาร 186,000 

12 บริหารระดับกลางดานวิชาการ 115,000 

13 บุคคล 183,000 

14 ประชาสัมพันธ 160,000 

15 วิรัชกิจและเครือขายนานาชาติ 232,500 

16 สารบรรณ 243,000 

17 หองสมุด 385,000 

18 อาคารสถานที่และยานพาหนะ 167,000 

รวม 3,204,500 



รายการค่าใช้จ่าย จาํนวนเงนิ

การประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก

คาอาหารวางและคาอาหาร ครึ่งวัน คาอาหารและอาหารวาง 1 ม้ือ 

กรณีเบิกเฉพาะคาอาหารวางอยางเดียว 

กรณีเบิกเฉพาะคาอาหารอยางเดียว

250 บาท ตอคน ตอครั้ง

ไมเกิน 80 บาท ตอคน ตอครั้ง

ไมเกิน 200 บาท ตอคน ตอครั้ง

การจัดโครงการ-อบรม

ครึ่งวัน อาหารและอาหารวาง 1 ม้ือ

 เต็มวัน อาหารและอาหารวาง 2 ม้ือ 

กรณีเบิกเฉพาะคาอาหารวางอยางเดียว 

กรณีเบิกเฉพาะคาอาหารอยางเดียว

250 บาท ตอคน ตอครั้ง 

300 บาท ตอคน ตอครั้ง 

ไมเกิน 80 บาท ตอคน ตอครั้ง

ไมเกิน 200 บาท ตอคน ตอครั้ง



รายการค่าใช้จ่าย จาํนวนเงนิ

คาตอบแทนวิทยากร 

 วิทยากรภายนอก 

 วิทยากรภายใน 

ผูชวยวิทยากร

 วิทยากรท่ีเปนคณะกรรมการและสมาชกิเครอืขายวิชาชพีฯ น้ันๆ

ไมสามารถจายคาตอบแทนวิทยากรได

 ไมเกิน 3,000 บาท ตอชั่วโมง

 ไมเกิน 1,000 บาท ตอชั่วโมง

 ไมเกิน 500 ตอชั่วโมง 

คาของท่ีระลึกมอบใหวิทยากร 

(มอบไดกรณีไมไดจายคาตอบแทนวิทยากร) 

 ชิ้นละไมเกิน 3,000 บาท 



รายการค่าใช้จ่าย จาํนวนเงนิ

คาวัสดุ – อุปกรณฝกอบรม ตามท่ีใชจริงไมเกิน 800 บาท ตอคน 

คาสาธารณปูโภค จายตามจริงและเหมาะสม

• หลังจากเสรจ็สิน้การจดัประชุม / อบรม ใหรีบมาเคลียรใบเสร็จภายใน 1 สัปดาห

• ชวงเวลาในการจัดดําเนินการควรจัดใหเสร็จสิน้ภายใน เดือนสิงหาคม ของปงบประมาณ เพื่อไมใหเปน

ปญหาในการต้ังเบิกงบประมาณ



เจาหนาที่ฝายการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูดูแลเครือขายฯ



เจาหนาที่ฝายการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูดูแลเครือขายฯ



เจาหนาที่ฝายการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูดูแลเครือขายฯ
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