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ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

____________________ 
 

 โดยที่สมควรให้การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกบัการเป็นมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐเพ่ือ

ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยและของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสี่ และมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) และ 

(๖) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 

๗๓๓ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอนุมัติให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัด

หรือแย้งกบัข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  

“คณะ” หมายความรวมถึง สาํนักวิชา วิทยาลัย และส่วนงานทางวิชาการที่เรียกช่ือ 

อย่างอืน่ซ่ึงมีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาและการวิจัย 

“คณบดี” หมายความรวมถึง ผู้อาํนวยการ และหัวหน้าส่วนงานทางวิชาการที่เรียกช่ือ 

อย่างอืน่ซ่ึงมีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาและการวิจัย 

ข้อ ๕  ให้อธกิารบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  

 ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

 

 

 

 

 



๒ 

 

หมวด ๑ 

การแบ่งหน่วยงานภายใน 

 

 ข้อ ๖  ให้มีหน่วยงานดังต่อไปน้ีขึ้นในบัณฑิตวิทยาลัย     

(๑) ฝ่ายบริหาร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนงานบริหารด้านแผน งบประมาณ 

การเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล สารบรรณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารอื่นในการ

ดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิต

วิทยาลัย 

(๒) ฝ่ายวิชาการ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและกาํกับคุณภาพการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารและดาํเนินการเกี่ยวกบัหลักสตูรสหสาขาวิชา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน

กจิการเกี่ยวกบับัณฑิตศึกษา และการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย 

   

หมวด ๒ 

การสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 

 ข้อ ๗  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) เป็นคณาจารย์ประจาํผู้ซ่ึงได้รับปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเทยีบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถานศึกษาช้ันสงูที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 

   (๒) ได้ทาํการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาช้ันสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ผู้ที่สมควรดาํรงตาํแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามที่กาํหนดไว้ท้ายข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๘  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

ได้อกี แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกนิกว่าสองวาระติดกนัมิได้  

 ข้อ ๙  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดาํรงตาํแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ของคณบดีบัณฑิต วิทยาลัยไม่น้อยกว่าเ ก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการ 

สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทาํหน้าที่สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี 

 ข้อ ๑๐  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  

   (๑) อธกิารบดี เป็นประธาน  

   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน  



๓ 

 

   (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์เลือกระหว่าง

กนัเองหน่ึงคน  

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจาํที่เลือกระหว่างกนัเองหน่ึงคน 

(๕) ประธานสภาคณาจารย์  

    

โดยให้รองอธกิารบดีหน่ึงคนเป็นเลขานุการ และคณะกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยหน่ึงคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อ ๗ 

 ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งตามข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารคณะ สถาบัน

หรือส่วนงานที่มีภารกจิทาํนองเดียวกนั ตามวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

ช่ือบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาไม่เกนิ ๓ ช่ือพร้อมข้อมูลตามแบบและวิธกีารที่คณะกรรมการสรรหา

กาํหนดไปยังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 นอกจากการรับข้อมูลตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปิดโอกาสให้

เจ้าหน้าที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการระดับที่สภามหาวิทยาลัย

กาํหนด เสนอช่ือผู้ดํารงตําแหน่งจํานวนหน่ึงช่ือพร้อมข้อมูลเชิงวิเคราะห์และเหตุผลประกอบไปยัง

คณะกรรมการสรรหาคณดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ 

ข้อ ๑๓  ในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาแผนระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้กาํหนดไว้ ตลอดจนคุณลักษณะ

ของผู้ที่สมควรดาํรงตาํแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่เหมาะสมกบัทศิทางของบัณฑิตวิทยาลัย ณ เวลาน้ัน 

และให้แสวงหาข้อมูลอนัเป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการพิจารณากล่ันกรองช่ือผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี ให้เปิดโอกาสให้ส่วนงานอืน่ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย พร้อมกับช่ือ ข้อมูลหรือคุณลักษณะอนัเป็นเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมของบุคคลในการ

ดาํรงตาํแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนาํมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณากล่ันกรองช่ือผู้สมควรดํารง

ตาํแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เหลือเพียงหน่ึงช่ือ พร้อมประวัติ ผลงานและความเหมาะสมอื่นในเชิง

วิเคราะห์ รวมทั้งความเหน็และเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสม มีคุณสมบัติและมีลักษณะที่พึงประสงค์ 

แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 ข้อ ๑๕  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติมได้เท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกบัข้อบังคับน้ี และประกาศก่อนดาํเนินการสรรหาไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน 



๔ 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั 

 

  ข้อ ๑๖ เพ่ือส่งเสริมกจิการของบณัฑติวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยโดยคาํแนะนาํ

ของบัณฑิตวิทยาลัยอาจเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิต

วิทยาลัย” ประกอบด้วย ประธานและกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณบดเีป็นเลขานุการ เพ่ือทาํ

หน้าที่ให้คาํปรึกษาและข้อแนะนาํ ตลอดจนจัดหาทรัพยากรในการดาํเนินการตามภาระหน้าที่ของบณัฑิต

วิทยาลัยได้  

 ข้อ ๑๗  ให้มีคณะกรรมการขึ้ นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย” 

ประกอบด้วย 

  (๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

  (๒) รองอธกิารบดี ๒ คน ซ่ึงอธกิารบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 

  (๓) คณบดีหรือผู้แทน จํานวน ๔ คน ที่ได้รับเลือกจากคณะ วิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาใน ๔ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชาละ ๑ 

คน เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อาํนวยการสาํนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการ  

(๕) ผู้อาํนวยการศูนย์วิทยทรัพยากร เป็นกรรมการ 

  (๖) หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสตูร จํานวน ๔ คน ที่ได้รับเลือกจากภาควิชาของ

คณะที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน ๔ กลุ่มสาขาวิชา  และต้องไม่เป็นหัวหน้าภาควิชาของคณะที่

คณบดีได้รับเลือกตาม (๓) เป็นกรรมการ 

  (๗) ผู้แทนสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ 

  (๘) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนหน่ึงที่คณบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ   

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอกีหน่ึงหรือสองคนกไ็ด้  

  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) กําหนดกลไกและแผนงานเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

บัณฑิตศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (๒) ออกระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติในการดูแลคุณภาพการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตามที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาํหนด 



๕ 

 

   (๓) กาํกับ ดูแล คุณภาพการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

  (๔) เสนอหลักสตูรสหสาขาวิชา ซ่ึงรวมถึงการเปิด ปรับปรุง ยุบรวม หรือยกเลิกหลักสตูร

สหสาขาวิชาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

  (๕) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปัญหาเกี่ยวกับ

การดาํเนินการตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่  

  (๖) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ และให้ความเห็นชอบใน

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

   (๗)  พิจารณาให้ความเหน็ชอบรายงานประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและ

รายงานกจิการประจาํปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

  (๘) ออกระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัยและ 

ระเบียบหรือประกาศอื่นๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

    (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทาํการใดๆ 

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ 

คณะทาํงาน หรือบุคคลดังกล่าวทาํการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

  (๑๐) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในเร่ืองเกี่ยวกับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่มหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๙  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๗ (๓) และ (๖) ดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี  

หากมีกรรมการผู้ใดพ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตุอืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดาํเนินการให้

มีกรรมการใหม่ขึ้นแทนตาํแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

แต่ถ้าวาระการดาํรงตาํแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสบิวันจะไม่ดาํเนินการให้มีผู้ดาํรงตาํแหน่งแทนกไ็ด้ 

  

หมวด ๔ 

คณะกรรมการอํานวยการหลกัสูตรสหสาขาวิชา 

 

 ข้อ ๒๐  ให้มีคณะกรรมการอาํนวยการหลักสตูรสหสาขาวิชาขึ้น ๔ องค์คณะ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) คณะกรรมการอาํนวยการหลักสตูรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

  (๒) คณะกรรมการอาํนวยการหลักสตูรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

  (๓) คณะกรรมการอาํนวยการหลักสตูรสหสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 



๖ 

 

  (๔) คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาข้ามศาสตร์ สาํหรับหลักสูตร 

สหสาขาวิชาที่คาบเกี่ยวระหว่าง (๑) (๒) หรือ (๓) 

 ข้อ ๒๑  ให้คณะกรรมการอาํนวยการหลักสตูรสหสาขาวิชาแต่ละองค์คณะประกอบด้วย 

  (๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

  (๒) คณบดีของคณะและวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

  (๓) ผู้อาํนวยการสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

  (๔) ผู้อาํนวยการหลักสตูรสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ 

  (๕) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่คณบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 ข้อ ๒๒ คณะกรรมการอาํนวยการหลักสตูรสหสาขาวิชา มีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ทาํหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะสาํหรับหลักสูตรสหสาขาวิชาน้ัน ในกรณีที่

ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากาํหนดให้เป็นอาํนาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคณะ  

  (๒) ประสานงานด้านการบริหารเกี่ยวกบัการจัดหาและการจัดการทรัพยากร เพ่ือให้การ

ดาํเนินการของหลักสตูรสหสาขาวิชาภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

  (๓) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณของหลักสูตรสหสาขาวิชา 

ตลอดจนกล่ันกรองงบประมาณในส่วนของหลักสูตรสหสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิต

วิทยาลัย  

   (๔) จัดทาํรายงานประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและรายงานกจิการประจําปี

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

  (๕) ให้ความเห็นชอบผู้สาํเร็จการศึกษาของหลักสูตรสหสาขาวิชา เพ่ือเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 

  (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทาํการใดๆ 

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาํนวยการ รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน 

หรือบุคคลดังกล่าวทาํการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการอาํนวยการทราบ 

  (๗) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการหลักสูตร 

สหสาขาวิชา 

 ข้อ ๒๓  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่งของคณะกรรมการอาํนวยการหลักสูตร

สหสาขาวิชา ให้นาํความในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 



๗ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๔  ให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งคณบดีบณัฑติวิทยาลัยอยู่ในวันที่ข้อบังคบัน้ีใช้บังคับ คงดาํรงตาํแหน่ง

ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ข้อ ๒๕  ให้ดาํเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ (๒) (๓) (๖) (๗) และ (๘) 

และข้อ ๒๐ ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ข้อบงัคับน้ีใช้บังคับ  
 

     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา   
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

เกณฑคุ์ณลกัษณะของผูส้มควรไดร้บัการสรรหาเพือ่ดํารงตําแหน่งคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัทา้ย

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัว่าดว้ยการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เกณฑ์คุณลักษณะของผู้สมควรได้รับการสรรหาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีดังน้ี 

๑. มีประสบการณ์ทางบริหาร 

๒. มีประสบการณ์การสอนและการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์ะดับบัณฑิตศึกษา 

๓. มีประสบการณ์วิจัย 

๔. เป็นที่ยอมรับว่ามีศักยภาพ สามารถทาํงานร่วมกบัผู้บริหารระดับสงูทั้งหลายในมหาวิทยาลัยได้ 

๕. มีความสามารถในการติดต่อ และประสานงานกบัวงการภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

๖. มีวิสยัทศัน์เหมาะสมกบัการดาํเนินงานและพัฒนาบณัฑิตวิทยาลัยตามทศิทางการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 
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