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ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการบริหารศูนยเ์ครือ่งมือวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ____________ 

 

 โดยที่สมควรให้การบริหารศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องกับการเป็น

มหาวิทยาลัยในกาํกบัของรัฐเพ่ือความมีประสทิธภิาพในการดาํเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ

ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสี่ และมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) และ 

(๖) แห่งพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที ่๗๓๓ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอนุมัติให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อบงัคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารศูนย์เคร่ืองมือวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอืน่ในส่วนที่มีบัญญัตไิว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัด

หรือแย้งกบัข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  

“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

“ผู้อาํนวยการ” หมายความว่า ผู้อาํนวยการศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“คณะกรรมการอาํนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอาํนวยการศูนย์เคร่ืองมือวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ เคร่ืองมือวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อ ๕  ให้อธกิารบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  
 ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

 

 

 



๒ 

 

หมวด ๑  
การแบ่งหน่วยงานภายใน 

 

ข้อ ๖  ให้มีหน่วยงาน “ฝ่ายบริหาร” ขึ้ นในศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

ภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนงานบริหารด้านแผน งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล  

สารบรรณ อาคารสถานที่ ประกันคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนงานด้านวิจัยและ

บริการวิเคราะห์/ทดสอบเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานบริหารอื่นในการดาํเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ รวมทั้งการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ 

ข้อ ๗  เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตผลผลิตทางวิชาการ ศูนย์โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหาร อาจกาํหนดให้มีหน่วยงานย่อยที่มีภารกจิเฉพาะขึ้ นภายในศูนย์ได้ตามความจําเป็น

และเหมาะสม โดยจัดทาํเป็นประกาศศูนย์ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ ๘  ให้มี “คณะกรรมการอาํนวยการ” ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีอาํนาจและหน้าที่ในการ

กาํหนด รับผิดชอบ ตลอดจนกาํกบันโยบายและทศิทางการบริหารของศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีประกอบด้วย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่เกนิห้าคนเป็นกรรมการ และอาจมีหัวหน้าส่วนงานอืน่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีผู้อาํนวยการศูนย์

เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

กไ็ด้ 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
ข้อ ๙  ในศูนย์ ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้อาํนวยการ เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองผู้อาํนวยการทุกคน เป็นกรรมการ 
  (๓) หัวหน้าส่วนงานอืน่ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
  (๔) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพของศูนย์ จาํนวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

  (๕) กรรมการอืน่ซ่ึงมาจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในส่วนงานอกี ๓-๕ คน เป็นกรรมการ 
 กรรมการตาม (๓) มาจากการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการตาม (๔) ให้มาจากการเลือกในระหว่างกันเองของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพของศูนย์ โดย

ผู้อาํนวยการเป็นผู้เชิญประชุมและทาํหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่หากมีจาํนวนผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพของ

ศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากบัจาํนวนที่กาํหนด ให้ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพของศูนย์น้ันเป็นกรรมการโดยไม่ต้องมี

การเลือก 

 กรรมการตาม (๕) ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เลือกจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในศนูย ์



๓ 

 

 ให้ผู้อาํนวยการแต่งตั้งเลขานุการหน่ึงคน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงหรือสองคนกไ็ด้ 

และให้พ้นจากตาํแหน่งเม่ือผู้อาํนวยการพ้นจากตาํแหน่ง 

 ข้อ ๑๐  ให้กรรมการตามข้อ ๙ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปีนับแต่

วันที่ผู้อาํนวยการแต่งตั้งหรือประกาศผลการเลือกตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่อกีได้  
หากกรรมการตามข้อ ๙ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ให้ดาํเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่ขึ้ นแทนตาํแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตาํแหน่ง

เพียงเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้าวาระการดาํรงตาํแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะ

ไม่ดาํเนินการให้มีผู้ดาํรงตาํแหน่งแทนกไ็ด้ 

 ข้อ ๑๑  นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ให้กรรมการตามข้อ ๙ (๓) (๔) และ (๕)   พ้น

จากตาํแหน่งเม่ือ 
  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการบริหารจาํนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มีมติให้พ้นจากตาํแหน่ง 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาํหนด 

   
 ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

  (๑) วางนโยบาย ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและแผนงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบใน

งบประมาณของศูนย์เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและรายงาน

กจิการประจาํปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

  (๔) ออกระเบียบและประกาศของศูนย์ตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยกาํหนด

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
  (๕) ออกระเบียบและประกาศของศูนย์เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล โดยไม่ขัดหรือแย้ง

ต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๖) ดาํเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนการดํารงตําแหน่งระดับชาํนาญการ 

เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษตามข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 

  (๗) ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นแก่ผู้อํานวยการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ผู้อาํนวยการมอบหมาย 
  (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทาํการใดๆ 

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือ

บุคคลดังกล่าวทาํการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 



๔ 

 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ๆ ตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

หรือตามทีศู่นย์ อธกิารบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับน้ีซ่ึงต้องไม่เกนิสามสบิวันนับแต่

วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ      

 

     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา   
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 


