สรุปผลการดําเนินงานกลุม่ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ
วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลางด้านวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ 2556


ในปีงบประมาณ 2556 เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง
ด้ า นวิ ช าการ ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะให้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยวิ ช าการ รวมทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้มีกาพรประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง แม้จะมี
กรรมการมาร่วมประชุมจํานวนไม่มาก แต่คณะกรรมการก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานการด้านวิชาการซึ่งมีขอบข่ายงานกว้างครอบคลุมถึงการรับเข้าศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา
สํ า หรั บ คณาจารย์ การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาด้ า นวิ ช าการสํ า หรั บ นิ สิ ต การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในด้านวิชาการ ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยกรณีนิสิตทําผิดระเบียบ
รวมทั้งข้อมูลและสิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายุราชการเนื่องจากมีผู้อํานวยการส่วนงานเกษียณอายุราชการ เป็นต้น
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลทําให้การติดต่อประสานงาน
ในงานต่างๆ เป็นไปได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการคิดและเขียนภาระงานให้แก่สมาชิกเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลางด้านวิชาการ และเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การเป็นพี่เลี้ยง : สร้างฐานความคิดและการเขียนภาระงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ซึ่ง
จัดเป็น 2 รุ่น เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการของคณะ/ส่วนงาน และผู้อํานวยการฝ่ายที่ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ส่วนรุ่นที่ 2 เป็นผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งจากคณะและส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีการ
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนภาระงานตามลักษณะงานตามที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานอยู่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน
2556 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 171 คน ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ทราบประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการคิดภาระงานด้านยุทธศาสตร์ระดับส่วนงานซึ่งต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงของแผนการดําเนินงานกับวิธีการจัดทํางบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานประจํา กรณีตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านกระบวนการในการมอบหมายงาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์) ทําให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาท
-2ของบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีความสัมพันธ์ผูกโยงกับเป้าหมาย
ของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย งานในหน้าที่ของสายปฏิบัติการจะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นเพื่อจะได้ส ามารถสนับ สนุน งานวิช าการของมหาวิท ยาลัย ได้อ ย่า งเต็ม ที่ ทั้ง นี้มีก ารจํา แนกประเภทของงาน

ต่า งๆ เป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานประจํา งานพัฒนากระบวนการทํางาน การพัฒนาตนเอง และงานยุทธศาสตร์
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 40 ภาระงาน โดยงานแต่ละประเภทจะมีสัดส่วนค่าน้ําหนักแตกต่างกันตามมาตรฐานประจํา
ตําแหน่งและระดับ (P) ซึ่งจะต้องทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะมีการนําบาง
ประเด็นไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแต่ละปี
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการกําหนดตัววัดทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณที่สามารถวัดได้ตามข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญซาและผู้ปฏิบัติงานเป็นการล่วงหน้า
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเขียนภาระงานในกลุ่มงานที่ปฏิบัติโดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรของส่วนงานต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดทําข้อตกลงภาระงาน
(Assignment Sheet) หลังจากได้รับทราบแนวทางการคิดและเขียนภาระงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน
ของมหาวิท ยาลัย ซึ่งเป็ น การสานต่อและต่ อยอดยุท ธศาสตร์เดิม โดยผู้ช่วยอธิก ารบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.
วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงชื่อโครงการยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยู่ และมีการ
จัดส่งผลงานที่กลุ่มได้ฝึกปฏิ บัติให้วิทยากรเพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติจริงในหน่วยงาน/
ส่วนงานของตนเองต่อไป
ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 2 สํานักบริหารทรัพยากรได้นําเอกสารคู่มือการ
กรอกแบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) และข้อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet)
มาแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งว่าได้จัดส่งให้คณะ/ส่วนงานต่างๆ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 รวมทั้ง
ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
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สรุปผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมปีงบประมาณ 2556
กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบตั ิการวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลางวิชาการ


ในปีงบประมาณ 2556 เครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพบริหารจัดการระดับ กลาง
วิชาการ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานให้กับสมาชิกเครือข่าย
และบุคลาการทุกส่วนงาน รวมทั้งสิ้น 1 กิจกรรม (2 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 1 : เป็นการเรียนรู้วิธีเขียนและถ่ายทอดการเขียนภาระงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
ส่วนงาน ที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผ้เู กี่ยวข้องเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้จริง และ
ทราบประเด็นและแนวทางการกําหนดสัดส่วน น้ําหนักของภาระงานที่เหมาะสม ต่อการประเมินตามผลผลิต ของแต่
ละตําแหน่งงาน พร้อมได้ทราบประเด็นและแนวทางการประเมินผลผลิตของบุคลากรสายปฏิบัติการ พร้อมการจัดทํา
ตัวชี้วัดระดับบุคคล สายปฏิบัติการตามตําแหน่งงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดทําตกลงภาระงาน
(Job Assignment) ในระดับบุคคลซึ่งมีอยู่ถึง 60 กลุ่มตําแหน่งงาน ตามรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบติการและการ
ฝึกอบรมการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับมีนาคม 2554
และเมื่อจะจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ขึ้น ทําให้เกิดกระแสการกล่าวขานถึงการจัดโครงการลักษณะนี้หลาย
หน่วยงานที่ต้องการทราบและร่วมการฝึกอบรม และเป็นกลุ่มเครือข่ายแรกของสายปฏิบัติการวิชาชีพที่จัดโครงการที่
เกิดขึ้นใกล้ตัวและเป็นเรื่องสําคัญ
วิทยากรจึงได้การจัดทําเล่มสรุปการมอบหมายงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (คู่มือการกรอก
แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) และข้อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) โดยฝ่าย
พัฒนาระบบงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจกอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งที่ 2 ซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่สายปฏิบัติการ และหลังจากนี้สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดทําและส่งแก่ผู้บริหารทุก
ส่วนงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 (บันทึกเลขที่ ศธ 0512/06114) ได้มีความชัดเจน
ในการดําเนินการดังกล่าวอย่างเป็น
นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว เครือข่ายยังได้จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รวม ครัง้
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทํางาน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี โดยเป็นการเรียนรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน ใน
รูปแบบการเล่าสู่กันฟัง ในบรรยากาศสบายๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งพบว่ามีเทคนิคและ
เคล็ดลับดีดีในการทํางานมาแลกเปลี่ยนมากมาย รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในหลายรูปแบบ นับได้ว่าการรวมตัว
ของกลุ่มวิชาชีพนี้เอื้อประโยชน์ต่อการทํางานอย่างแท้จริง รวมทั้งเอื้อประโยชน์ทั้งส่วนงานในภาพรวมด้วย
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