
(สําเนา) 

 

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

__________________________ 

 

 ตามที่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานช่ือ “สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ในวโรกาสอันเป็น

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบน้ัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดาํเนินการโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาช้ันนําใน

ต่างประเทศเพ่ือให้การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   

  โดยที่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นวโรกาสอนัเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจด็รอบ ประกอบ

กบัพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ได้เปล่ียนฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก

ส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐแล้ว จึงสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกจิ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑ เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน     

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสี่ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๘  ประกอบกับ 

มาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมคร้ังที่ ๗๓๓ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ”  

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว่าด้วย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี   

  “สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



๒ 

 

  “ผู้อาํนวยการ”  หมายความว่า ผู้อาํนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕ ให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซ่ึงจัดตั้งขึ้ นตาม

ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ตาม

ข้อบังคับน้ี และเรียกช่ือภาษาอังกฤษว่า Sasin Graduate Institute of Business Administration of 

Chulalongkorn University  

  ข้อ ๖ ให้อธกิารบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 

  ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

 

หมวด ๑  

บททัว่ไป 

ข้อ ๗ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

   (๑) ดาํเนินภารกจิร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาช้ันนําในต่างประเทศ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นไปในระดับ

นานาชาติ    

   (๒) บุกเบิก ริเร่ิม และพัฒนาวิชาการ การวิจัย และแนวปฏิบัติทางการบริหารธุรกิจ ให้

ทนัสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   

   (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ  

การวางแผนธุรกจิ การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการให้คาํปรึกษาด้านบริหารธุรกจิแก่สงัคม     

   (๔) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้ งภาครัฐและเอกชน เ พ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบริหารองค์กร  

 ข้อ ๘ เพ่ือให้สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ สามารถดําเนินงานโดยอิสระและคล่องตัวอย่างมี         

ธรรมาภิบาล ให้สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ มีอาํนาจวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน 

คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาหรือพ้นจากตําแหน่งของผู้อาํนวยการ รวมทั้งระบบการบริหารบุคคล  

การงบประมาณ การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินเป็นการเฉพาะสาํหรับสถาบันบัณฑิตฯ              

ศศินทร์ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้  

ระเบียบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ตามวรรคหน่ึง ให้มีผลใช้บังคับได้เม่ือได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  



๓ 

 

 ข้อ ๙ รายได้ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ มีดังน้ี 

            (๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน เบี้ ยปรับ และค่าบริการต่างๆ 

   (๒) เงินบริจาคจากบุคคลหรือหน่วยงานอืน่ 

            (๓) ทรัพย์สนิอืน่ที่บุคคลหรือหน่วยงานอืน่มอบให้ 

            (๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนเงินรายได้และทรัพย์สนิที่มีผู้มอบให้ 

            (๕) ผลประโยชน์อนัเกดิจากการจัดการรายได้ตาม (๑) ถึง (๔)  

รายได้ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตาม

วัตถุประสงค์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ หรือตามวัตถุประสงค์ซ่ึงผู้มอบให้กาํหนดไว้  

ในการบริหารเงินรายได้และในการลงทุนต้องคาํนึงถึงผลตอบแทน ความเสี่ยง และความคล่องตัว

ในการนาํกลับมาใช้เป็นเงินสดด้วย  

ในกรณีที่เป็นการซ้ือ จําหน่าย หรือแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อม          

สิ่งปลูกสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ ปีบัญชีให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเร่ืองกาํหนดวันเร่ิมและวันสิ้นปี

บัญชี  

ข้อ ๑๑ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ตลอดจนศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราภิชาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๒ ให้มีการกาํกบั ติดตามผลการดาํเนินงาน การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยจัดทาํเป็นระเบียบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  

 

หมวด ๒    

คณะกรรมการ 

  ข้อ ๑๓ ให้มี “คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์” ประกอบด้วย ประธานและ

กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีผู้อาํนวยการเป็นเลขานุการโดยตาํแหน่ง มี

อาํนาจและหน้าที่ดังน้ี  

   (๑) ให้คาํปรึกษาและข้อแนะนาํเพ่ือให้การดาํเนินงานของสถาบันบัณฑิตฯ ศศนิทร์ 

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  

   (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของสถาบนับณัฑิตฯ ศศินทร์ 

ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข 



๔ 

 

   (๓) จัดหาวิธกีารตลอดจนบรรดาทรัพยากรเพ่ือทะนุบาํรุงกิจการของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 

ให้เจริญยิ่งขึ้น 

            ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงที่เป็นที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ๒ 

ปี และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อกีได้ 

  ข้อ ๑๔  ให้มี “คณะกรรมการอาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์” ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ประกอบด้วย  

(๑) อธกิารบดี เป็นประธานกรรมการโดยตาํแหน่ง  

(๒) ผู้อาํนวยการ เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง  

(๓) รองอธกิารบดี หรือคณบดีหรือผู้อาํนวยการสถาบันหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ

อย่างอืน่ไม่เกนิ ๔ คน เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวนไม่เกนิ ๔ คน เป็นกรรมการ 

(๕) นายกสมาคมนิสิตเก่าสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และนิสิตเก่าอีกจํานวนไม่เกิน        

๓ คน เป็นกรรมการ 

(๖) รองผู้อาํนวยการและคณาจารย์สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จํานวนไม่เกิน ๔ คน เป็น

กรรมการ  

   โดยให้รองผู้อาํนวยการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ และผู้อาํนวยการจะแต่งตั้งบุคคลใด เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการด้วยกไ็ด้  

 กรรมการอาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซ่ึงมิใช่กรรมการโดยตาํแหน่ง มีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละ ๒ ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อกีได้  

  ข้อ ๑๕  คณะกรรมการอาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ มีอาํนาจและหน้าที่ดังน้ี 

   (๑) วางนโยบายและกาํหนดเป้าหมายสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ให้สอดคล้องกบันโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  

   (๒) วางระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการด้านวิชาการ การบริหารงาน

บุคคล การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สนิ การบริหารและอืน่ๆ 

  (๓) เสนอหลักสูตรการศึกษา และการเปิด การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสตูรการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

   (๔) ดาํเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เพ่ือเสนอต่อคณะวุฒยาจารย์  

  (๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนงานประจํา ปี เ พ่ือเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 



๕ 

 

   (๖) พิจารณารายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงิน และรายงานกิจการ

ประจาํปีเสนอสภามหาวิทยาลัย 

   (๗) พิจารณากล่ันกรองเร่ืองที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

  (๘) อนุมัติการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของส่วนงานตามระเบียบของสถาบันบณัฑติฯ 

ศศินทร์ 

   (๙) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ตามที่

ผู้อาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เสนอ 

  ข้อ ๑๖ ให้มี “คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์” ซ่ึงอธกิารบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

ผู้อาํนวยการเป็นประธานกรรมการโดยตาํแหน่ง รองผู้อาํนวยการเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวนไม่เกนิ ๔ คน และคณาจารย์ประจาํของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จํานวนไม่เกิน ๔ คน 

และให้ผู้อาํนวยการแต่งตั้งรองผู้อาํนวยการหรือบุคคลใดทาํหน้าที่เลขานุการและอาจมีผู้ช่วยเลขานุการอีก

กไ็ด้  

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการที่มาจากคณาจารย์ประจาํ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ ๒ 

ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อกีได้ 

  ข้อ  ๑๗ คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ มีอาํนาจและหน้าที่ดังน้ี 

   (๑) กาํหนดแผนการดาํเนินงานของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  ให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย

ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ตามที่คณะกรรมการอาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์กาํหนด   

   (๒) จัดการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 

   (๓) ดาํเนินการเพ่ือขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษา 

หรือผู้รับการฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 

   (๔) เสนองบประมาณประจาํปีของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ต่อคณะกรรมการอาํนวยการ

สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 

    (๕) เสนอรายงานประจาํปีและรายงานการเงินประจาํปีของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ต่อ

คณะกรรมการอาํนวยการ 

   (๖) ดําเนินการเพ่ือแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ตาม

ระเบียบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

   (๗) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตฯ  

ศศินทร์ ต่อผู้อาํนวยการ 



๖ 

 

  ข้อ ๑๘ องค์ประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 

คณะกรรมการอาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และคณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ให้

เป็นไปตามระเบียบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 

  ข้อ ๑๙ ผู้อาํนวยการอาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพ่ือความเป็นสถาบันการศึกษาช้ันนําระดับ

นานาชาติกไ็ด้   

หมวด ๓ 

ผูอํ้านวยการและการสรรหา 

  ข้อ ๒๐ ให้มีผู้อาํนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดาํเนินงานของสถาบันบัณฑิตฯ  

ศศินทร์ และอาจให้มีรองผู้อาํนวยการหรือผู้ช่วยผู้อาํนวยการทาํหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อาํนวยการ

มอบหมายเป็นหนังสอืกไ็ด้  

 ในการทาํนิติกรรมที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ผู้อาํนวยการจะต้องได้รับมอบอาํนาจจากอธิการบดี

ก่อน  

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อาํนวยการ 

 รองผู้อาํนวยการ ให้อธกิารบดีแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยคาํแนะนาํของผู้อาํนวยการ  

 ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ ให้ผู้อาํนวยการแต่งตั้งหรือถอดถอน 

 ข้อ ๒๑ คุณสมบัติ วิธกีารสรรหาและการพ้นจากตาํแหน่งของผู้อาํนวยการ รวมทั้งอาํนาจหน้าที่ 

ตลอดจนการบริหารงานของผู้อาํนวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  

ผู้อาํนวยการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใหม่ 

อกีได้ แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวาระมิได้ 

         เม่ือผู้อาํนวยการพ้นจากตาํแหน่ง ให้รองผู้อาํนวยการและผู้ช่วยผู้อาํนวยการพ้นจากตาํแหน่งด้วย 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๒ ให้บรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน งบประมาณและรายได้ของสถาบันบัณฑิตฯ  

ศศินทร์ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ตามข้อบังคับน้ี  

  ข้อ ๒๓  ในวาระเร่ิมแรก ให้ผู้รักษาการในตาํแหน่งผู้อาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ในวัน

ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ เป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้อาํนวยการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อาํนวยการคน

ใหม่  ซ่ึงต้องไม่เกนิ ๒ ปีนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

  ข้อ ๒๔  ให้สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ คณะกรรมการอาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ  

ศศินทร์ และคณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า



๗ 

 

จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ คณะกรรมการอาํนวยการสถาบันบัณฑิตฯ 

ศศินทร์ และคณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๒๕ วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกจิ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑ จนถึงวันสิ้นปีบัญชี ๒๕๕๔ ของ

มหาวิทยาลัย 

             

     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา   
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 


