
(สําเนา) 

 
ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการบริหารสถาบนัภาษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  _________ 

 

 โดยที่สมควรให้การบริหารสถาบันภาษาสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐเพ่ือ

ความมีประสทิธภิาพในการดาํเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกจิของสถาบันภาษาและของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 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 “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารสถาบันภาษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัด

หรือแย้งกบัข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  

“ผู้อาํนวยการ” หมายความว่า ผู้อาํนวยการสถาบันภาษา 

“คณะกรรมการอาํนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอาํนวยการสถาบันภาษา 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา 

ข้อ ๕  ให้อธกิารบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  
 ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

 

หมวด ๑  
การแบ่งหน่วยงานภายใน 

 

 ข้อ ๖  ให้มีหน่วยงานภายในขึ้นในสถาบันภาษา ดังต่อไปน้ี  



๒ 

 

 (๑)  ฝ่ายบริหาร มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบและสนับสนุนงานบริหารด้านแผน 

งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล สารบรรณ อาคารสถานที่ ประกันคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงานบริหารอื่นในการดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันภาษา รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับ

มอบหมายจากสถาบันภาษา 

  (๒)  ฝ่ายวิชาการ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนงานวิชาการด้านจัดการศึกษา 

วิจัย บริการทางวิชาการ กิจการนิสิต กิจการนานาชาติ และงานวิชาการอื่นในการดําเนินการตาม

วัตถุประสงค์ของสถาบันภาษา รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษา 

 

หมวด ๒ 

คุณสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง การพน้จากตําแหนง่ และวิธีการสรรหาผูอํ้านวยการ  

 

 ข้อ ๗ คุณสมบัติ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การพ้นจากตาํแหน่ง และวิธกีารสรรหาผู้อาํนวยการ ให้

นาํข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ ๘  ให้มี “คณะกรรมการอาํนวยการ” ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอาํนาจและหน้าที่ในการ

กาํหนด รับผิดชอบ ตลอดจนกํากับนโยบายและทิศทางการบริหารของสถาบันภาษา ประกอบด้วย 

อธกิารบดีหรือรองอธกิารบดีที่อธกิารบดีมอบหมายเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

และอาจมีหัวหน้าส่วนงานอืน่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีผู้อาํนวยการสถาบันภาษาเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยกไ็ด้ 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
ข้อ ๙  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ สถาบันภาษาอาจกําหนดให้มีกลุ่มการสอน

ภาษาอังกฤษสาํหรับกลุ่มส่วนงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และสาขาธุรกจิ กไ็ด้ โดยจัดทาํเป็นประกาศสถาบันภาษา 
ข้อ  ๑๐   ในสถาบันภาษา ให้มี “คณะกรรมการบริหาร” ขึ้นคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้อาํนวยการ เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองผู้อาํนวยการ เป็นกรรมการ 

  (๓) หัวหน้ากลุ่มการสอนและผู้แทนคณาจารย์ประจาํที่มาจากการเลือกกันเองของแต่ละ

กลุ่มการสอนกลุ่มละ ๑ คน เป็นกรรมการ 



๓ 

 

  (๔) กรรมการอื่นซ่ึงมาจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในสถาบันภาษาจํานวน ๒ คน เป็น

กรรมการ 
 หลักเกณฑ์และวิธกีารได้มาซ่ึงหัวหน้ากลุ่มการสอน และการเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจําเพ่ือเป็น

กรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันภาษา  
 กรรมการตาม (๔) ให้มาจากการแต่งตั้งของอธิการบดี และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

การเมืองหรือเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งในพรรคการเมือง  
 ให้ผู้อาํนวยการแต่งตั้งเลขานุการหน่ึงคน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงหรือสองคนกไ็ด้ 

และให้พ้นจากตาํแหน่งเม่ือผู้อาํนวยการพ้นจากตาํแหน่ง  
 ข้อ ๑๑  ให้กรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) และ (๔) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปีนับแต่

วันที่แต่งตั้งหรือประกาศผลการเลือกตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่อกีได้  

หากกรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) และ (๔) พ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตุอืน่นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้ดาํเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่ขึ้ นแทนตาํแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตาํแหน่งเพียง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  

จะไม่ดาํเนินการให้มีผู้ดาํรงตาํแหน่งแทนกไ็ด้ 
 ข้อ ๑๒  นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ให้กรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) และ (๔) พ้นจาก

ตาํแหน่งเม่ือ 
  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการบริหารจาํนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มีมติให้พ้นจากตาํแหน่ง 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาํหนด  
   
 ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

  (๑) วางนโยบาย ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและแผนงานของสถาบันภาษาให้สอดคล้อง

กบันโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบใน

งบประมาณของสถาบันภาษาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและรายงาน

กจิการประจาํปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

  (๔) ออกระเบียบและประกาศของสถาบันภาษาตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัย

กาํหนดหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
  (๕) เสนอหลักสตูร และการเปิด ปรับปรุง ยุบรวม หรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ของ

สถาบันภาษาต่อสภามหาวิทยาลัย 



๔ 

 

  (๖) กาํหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ

รักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดระบบภาระงานให้

สอดคล้องกบัมหาวิทยาลัย 
  (๗) ออกระเบียบและประกาศของสถาบันภาษาเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล โดยไม่ขัด

หรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๘) ดาํเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของสถาบันภาษาน้ันเสนอต่อคณะวุฒยาจารย์  

  (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนการดาํรงตําแหน่งระดับชํานาญการ 

เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษตามข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 

  (๑๐) ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นแก่ผู้อํานวยการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ผู้อาํนวยการมอบหมาย 
  (๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทาํการใดๆ 

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือ

บุคคลดังกล่าวทาํการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก ําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัย หรือตามทีส่ถาบันภาษา อธกิารบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๔  ให้ผู้ดาํรงตําแหน่งผู้อาํนวยการอยู่ในวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ คงดาํรงตาํแหน่งต่อไป

จนกว่าจะครบวาระ 

ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ ข้อบังคับน้ีใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับน้ีซ่ึงต้องไม่เกนิสามสบิวันนับแต่

วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ      

 

     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา   
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 


