
 

 

 

  
 

ค ำสั่ง  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ที่                     /2565 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรเครือข่ำยแลกเปลีย่นเรียนรู้วิชำชพี สำยปฏิบัติกำร 

วิชำชีพบริหำรจดักำรระดับกลำง  ด้ำนบริหำร 

------------------------- 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชำชีพ สำยปฏิบัติกำร ให้เกิดกำรพัฒนำ
บุคลำกร เกิดกำรพัฒนำงำนที่เน้นคุณค่ำในมุมมองของผู้รับบริกำร เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย เกิดกำรเรียนรู้ของบุคลำกรทุกระดับและเกิดกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เชื่อมโยงกำรท ำงำนของ
ระบบงำนต่ำง ๆ โดยลดควำมสูญเปล่ำ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชำชีพ  
สำยปฏิบัติกำร วิชำชีพบริหำรจัดกำรระดับกลำง  ด้ำนบริหำร โดยให้มีขอบข่ำยภำระหน้ำที่ คือ 

1. สร้ำงเครอืข่ำยกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรให้รวดเร็วและทั่วถงึ 
2. จัดใหเ้กิดกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนเพิ่มควำมเป็นมืออำชีพในแต่ละงำน 
3. สร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำย ระเบียบ เรง่ปรับปรุงแก้ไขปัญหำในแต่ละงำน 
4. ร่วมกันก ำหนด Development Roadmap ไว้เป็นบรรทัดฐำนส ำหรับแต่ละงำนหรือวิชำชีพในระดับต่ำงๆ 
5. ร่วมรับนโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงโปรง่ใสไปปฏิบัติและถ่ำยทอดในส่วนงำน/หน่วยงำน พร้อมทั้งพัฒนำ

ปรับปรงุกำรท ำงำนใหเ้กิดควำมโปร่งใสยิง่ขึ้น 
6. ร่วมปฏิบัติตำมนโยบำยและร่วมพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่เอื้อใหจุ้ฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย บรรลุพันธกิจด้วย

กระบวนกำรที่โปร่งใส 
7. ร่วมกันปรับปรงุกระบวนกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
8. สร้ำงเสริมให้เกดิควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรและควำมผูกพันต่อองค์กร 
9. ภำระหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องและหรือตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 
 มีดังมีต ำแหน่งและรำยนำมต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะสัตวแพทยศำสตร์ ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบนัวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ รองประธำนกรรมกำร 

3. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร รองประธำนกรรมกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบนัวิจัยสังคม รองประธำนกรรมกำร 

5. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะเศรษฐศำสตร์ รองประธำนกรรมกำร 

6. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบนัวิจัยพลังงำน รองประธำนกรรมกำร 
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7. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะครุศำสตร์ 
8. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะทันตแพทยศำสตร ์

กรรมกำร 
กรรมกำร 

9. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะจิตวิทยำ กรรมกำร 

10. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 

11. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะนิเทศศำสตร์ กรรมกำร 

12. ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะพยำบำลศำสตร์ กรรมกำร 

13. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 

14. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 

15. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะรัฐศำสตร์ กรรมกำร 

16. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กรรมกำร 

17. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

18. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะศิลปกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

19. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

20. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะสหเวชศำสตร์ กรรมกำร 

21. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะอักษรศำสตร์ กรรมกำร 

22. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย กรรมกำร 

23. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร กรรมกำร 

24. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ กรรมกำร 

25. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กรรมกำร 

26. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบันกำรขนส่ง กรรมกำร 

27. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบันไทยศึกษำ กรรมกำร 

28. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบันภำษำ กรรมกำร 

29. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบันวิจัยทรัพยำกรทำงน้ ำ กรรมกำร 

30. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
31. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบันวิจัยสภำวะแวดล้อม 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

32. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสถำบันเอเชียศึกษำ กรรมกำร 

33. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนกำรทะเบียน กรรมกำร 

34. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ กรรมกำร 

35. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต  กรรมกำร 

36. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กรรมกำร 

37. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 

38. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรแผนและกำรงบประมำณ กรรมกำร 
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39. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ กรรมกำร 

40. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรวิจัย กรรมกำร 

41. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 

42. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรวิรัชกิจและเครือข่ำยนำนำชำติ กรรมกำร 

43. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 

44. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์และกำรขับเคลื่อน กรรมกำร 

45. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กฎหมำยและนิติกำร กรรมกำร 

46. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรจัดกำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัย กรรมกำร 

47. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนรู้ กรรมกำร 

48. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรกลำง กรรมกำร 

49. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำร 

50. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 

51. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิเครำะห์รำยได้และปฏิบัติกำรลงทุน กรรมกำร 

52. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สื่อสำรองค์กร กรรมกำร 

53. ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรรมกำร 

54. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรศูนย์เครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อภูมิภำค กรรมกำร 

55. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 

56. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรรมกำร 

57. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรรมกำร 

58. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรรมกำร 

59. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

60. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

61. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป และให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่เปน็เวลำ  1 ป ี

          สั่ง  ณ  วันที่    29     มีนำคม   พ.ศ. 2565 

 

 (ศำสตรำจำรย์ ดร.บณัฑิต  เอือ้อำภรณ)์ 

 อธิกำรบดี 
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