
(สําเนา) 

 

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการแบ่งหน่วยงานภายในสํานกังานสภามหาวิทยาลยั สํานกังานมหาวิทยาลยั  

สํานกังานวิชาการ และสํานกังานจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
_________________________ 

 

 โดยที่สมควรจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน

มหาวิทยาลัย สาํนักงานวิชาการ และสาํนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกบัการเป็น

มหาวิทยาลัยในกาํกบัของรัฐ โดยเน้นยุทธศาสตร์และขับเคล่ือนภารกิจในเชิงรุกภายใต้หลักการส่งเสริม

ธรรมาภิบาล การสร้างคุณค่าในกระบวนการหลัก การจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การ

คล่องตัวในการตัดสนิใจที่ลดขั้นตอนของกระบวนการด้วยความเช่ือมโยงต่อเน่ืองในการทาํงานอย่างบูรณา

การและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั ตลอดจนพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เอื้ อต่อการสร้าง

นวัตกรรมและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถดาํเนินการ

ตามวัตถุประสงค์และพันธกจิของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสทิธภิาพและมีผลการดาํเนินการที่เป็นเลิศ 

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๓๓ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอนุมัติให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน

สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย สาํนักงานมหาวิทยาลัย สาํนักงานวิชาการ และสํานักงานจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  การแบ่งหน่วยงานภายในสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย สาํนักงานมหาวิทยาลัย สาํนักงาน

วิชาการ และสาํนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับน้ี  

อธิการบดีอาจสั่งให้การดาํเนินการหรือการปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาํหนดใน

ข้อบังคับน้ีของส่วนงานหรือหน่วยงานใดอยู่ในกาํกับดูแลโดยตรงของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีหรือ

ผู้ช่วยอธกิารบดีที่ได้รับมอบหมายกไ็ด้ 

 ข้อ ๔  สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังน้ี  

   (๔.๑) ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงาน

เลขานุการกจิ การประสานงาน และสนับสนุนการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 



๒ 

 

   (๔.๒) ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย  ์มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงาน

เลขานุการกจิ การประสานงาน และสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะวุฒยาจารย์ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕  สํานกังานวิชาการ มีการแบ่งหน่วยงานภายในดังน้ี  

  (๕.๑) สํานกับริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย  

    (๕.๑.๑) ฝ่ายพฒันาวิชาการ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาวิชาการและการจัดการศึกษา รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

    (๕.๑.๒) ฝ่ายมาตรฐานหลกัสูตร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่

เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานหลักสตูร รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

   (๕.๑.๓) ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกจิการที่

เกี่ยวข้องกบัทุนวิชาการ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย    

  (๕.๒) สํานกับริหารงานวิจยั ประกอบด้วย  

   (๕.๒.๑) ฝ่ายพฒันาและบูรณาการงานวิจัย มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่น

ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

   (๕.๒.๒) ฝ่ายทุนวิจยั มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้อง

กบัการหาทุนวิจัยเชิงรุก การจัดสรรและการบริหารทุนวิจัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย 

   (๕.๒.๓) ฝ่ายวิเคราะหแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจัย มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่สงัคมทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ 

และนานาชาติ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

  (๕.๓) สํานกับริหารงานกิจการนิสิต ประกอบด้วย 

    (๕.๓.๑) ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกบัทุนการศึกษาและบริการนิสิต รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย  

    (๕.๓.๒) ฝ่ายพฒันานิสิต มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนานิสติ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

    (๕.๓.๓) ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ

และสนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกบัการประสานงานและเครือข่ายกจิการนิสติ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย   



๓ 

 

   (๕.๓.๔) หอพกันิสิต มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้อง

กบัหอพักนิสติ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

  (๕.๔) สํานกับริหารงานวิรชักิจ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่างประเทศ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย   

  (๕.๕) สํานกับริหารงานศิลปวฒันธรรม มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่

เกี่ยวข้องกบัศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย         
  ข้อ ๖  สํานกังานมหาวิทยาลยั มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังน้ี  

   (๖.๑) สํานกับริหารยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

    (๖.๑.๑) ฝ่ายยุทธศาสตรแ์ละนวตักรรมองคก์ร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยสถาบัน และการกาํหนด สือ่สาร ถ่ายทอด ติดตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและนวัตกรรมองค์กร รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

    (๖.๑.๒) ฝ่ายบริหารคุณภาพองคก์ร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุน

กจิการที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร จัดการ ติดตาม และพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ

อืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

  (๖.๒) สํานกับริหารแผนและการคลงั ประกอบด้วย 

    (๖.๒.๑) ฝ่ายการงบประมาณ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่

เกี่ยวข้องกับแผนและการงบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยรวม ตลอดจนทาํหน้าที่หน่วยแผนและ

การงบประมาณของสาํนักงานมหาวิทยาลัย สาํนักงานวิชาการ หรือส่วนงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

    (๖.๒.๒) ฝ่ายการคลงั มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้อง

กับการคลัง การเงิน และการบัญชีของมหาวิทยาลัยโดยรวม ตลอดจนทําหน้าที่หน่วยการคลังของ

สาํนักงานมหาวิทยาลัย สาํนักงานวิชาการ หรือส่วนงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด รวมทั้งการอื่นใด

ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

    (๖.๒.๓) ฝ่ายการพัสดุ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการจัดหา 

ทะเบียน ตรวจสอบ และกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุของมหาวิทยาลัยโดยรวม ตลอดจนทาํหน้าที่

หน่วยการพัสดุของสาํนักงานมหาวิทยาลัย สาํนักงานวิชาการ หรือส่วนงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย     

    (๖.๓) สํานกับริหารทรพัยากรมนุษย ์ประกอบด้วย  

   (๖.๓.๑) ฝ่ายพฒันาระบบงานบุคคล มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุน

กิจการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย  



๔ 

 

   (๖.๓.๒) ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการดาํเนินการและ

สนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย  

   (๖.๓.๓) ฝ่ายพฒันาบุคลากร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการดาํเนินการและ

สนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

  (๖.๔) สํานกับริหารระบบกายภาพ ประกอบด้วย 

   (๖.๔.๑) ฝ่ายสถาปัตยกรรมและโครงสรา้งพื้ นฐาน มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ

และสนับสนุนการดาํเนินการและกิจการที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บทและสารสนเทศทางกายภาพ ออกแบบ 

บริหารการก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

   (๖.๔.๒) ฝ่ายอาคารสถานท่ี มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่

เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการอาคารและภูมิทศัน์ การซ่อมบาํรุง การให้บริการยานพาหนะ รวมทั้งการอื่น

ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

  (๖.๕) ศูนยบ์ริหารกลาง มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบและสนับสนุนการประชุมและ

ประสานงานของมหาวิทยาลัย บรรณสารและไปรษณีย์ พิธีการและสาธารณประโยชน์ เลขานุการกิจ

ผู้บริหาร และเลขานุการกจิสภาคณาจารย์ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

  (๖.๖) ศูนยก์ารจดัการทรพัยากรมหาวิทยาลยั มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุน

กิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Enterprise 

Resource Planning หรือ CU-ERP) รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

  (๖.๗) ศูนยวิ์เคราะหเ์งินรายไดแ้ละปฏิบติัการลงทุน มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนเงินรายได้ ตลอดจนกาํหนดนโยบาย

และวางกลยุทธก์ารบริหารเงินทุนและการลงทุนทางการเงินของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

  (๖.๘) ศูนยส์ือ่สารองคก์ร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

การสือ่สารองค์กรและการประชาสมัพันธเ์ชิงรุกของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย  

  (๖.๙) ศูนยก์ฎหมายและนิติการ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่

เกี่ยวข้องกบักฎหมาย งานนิติการ และคดีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย  
  (๖.๑๐) ศูนยพ์ฒันกิจและนิสิตเก่าสมัพนัธ์ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุน

กจิการที่เกี่ยวข้องกบันิสติเก่า รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  



๕ 

 

 ข้อ ๗  สํานกังานจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังน้ี  

   (๗.๑) ฝ่ายโครงสรา้งพื้ นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีและการบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

  (๗.๒) ฝ่ายระบบเทคโนโลยีและบริการสารสนเทศ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนกจิการที่เกี่ยวข้องกบัระบบและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับมหาวิทยาลัย บุคลากร

และนิสติของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๘  ให้อธกิารบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  

ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น  

 

     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา   
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 


