
(สําเนา) 

 

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการบริหารสํานกังานการทะเบียนและประมวลผล   

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ______ 

 

 โดยที่สมควรให้การบริหารสํานักงานการทะเบียนและประมวลผลสอดคล้องกับการเป็น

มหาวิทยาลัยในกาํกบัของรัฐเพ่ือความมีประสทิธภิาพในการดาํเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ

สาํนักงานการทะเบียนและประมวลผลและของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) และ (๖) แห่ง

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๓๓ เม่ือ

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอนุมัติให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารสาํนักงาน 

การทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัด

หรือแย้งกบัข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  

“สาํนักงาน” หมายความว่า สาํนักงานการทะเบียนและประมวลผล 

“ผู้อาํนวยการ” หมายความว่า ผู้อาํนวยการสาํนักงานการทะเบียนและประมวลผล 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสาํนักงานการทะเบียนและ

ประมวลผล 

ข้อ ๕  ให้ผู้อาํนวยการสาํนักงานการทะเบียนและประมวลผลเป็นนายทะเบียนของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ให้รองผู้อาํนวยการสาํนักงานการทะเบียนและประมวลผลเป็นรองนายทะเบียนของมหาวิทยาลัย  และ

ผู้อาํนวยการสาํนักงานการทะเบียนและประมวลผลอาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนทาํหน้าที่และรับผิดชอบงาน

ตามที่ผู้อาํนวยการสาํนักงานการทะเบียนและประมวลผลมอบหมายกไ็ด้ 

ข้อ ๖ ให้อธกิารบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  



๒ 

 

 ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

 

หมวด ๑  
การแบ่งหน่วยงานภายใน 

 

 ข้อ ๗  ให้มีหน่วยงานดังต่อไปน้ีขึ้นในสาํนักงานการทะเบียนและประมวลผล 

   (๑) ฝ่ายทะเบียนนิสิต มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทาํเลข

ประจาํตัวและข้อมูลนิสติใหม่   บัตรประจาํตัวนิสติ  การลงทะเบียนแรกเข้า  การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เดิมของนิสิตใหม่   การเข้า/เปล่ียนสังกัดและแผนการศึกษา การเปล่ียนระดับการศึกษา   การยกเว้น

รายวิชา และการขยายระยะเวลาการศึกษา ระเบียนประวัติ   การเปล่ียนแปลงสถานภาพของนิสิต  การ

สาํเร็จการศึกษา การจัดทาํปริญญาบัตร เหรียญรางวัล เข็มวิทยฐานะ และการตรวจสอบรับรองวุฒิ

การศึกษาของบัณฑิต การจัดทาํเอกสารสาํคัญทางการศึกษา รวมทั้งกจิการที่เกี่ยวกับทะเบียนประวัตินิสิต 

และการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสาํนักงาน 

   (๒) ฝ่ายทะเบียนการศึกษา มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการดาํเนินการและประสานงานส่วน

งานอืน่ในการจัดทาํทะเบียนหลักสูตร  ทะเบียนรายวิชา  ทะเบียนอาจารย์  ทะเบียนอาคาร  ตารางสอน

ตารางสอบ   การลงทะเบียนเรียนของนิสิต การถอนรายวิชา  การรวบรวมผลการศึกษาและผลสอบ

วิทยานิพนธ์ การประมวลผลการศึกษาเพ่ือการออกรายงานผลการศึกษาของนิสิต รวมทั้งกิจการใดที่

เกี่ยวกบัทะเบียนการศึกษา และการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสาํนักงาน 

   (๓) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบการดําเนินการพัฒนา

บาํรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบงานทะเบียนนิสิต   ดูแลเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายของสาํนักงาน   

พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการข้อมูลงานทะเบียนนิสิต  และการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก

สาํนักงาน 
  (๔) ฝ่ายบริหาร มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนงานบริหารด้านแผน งบประมาณ 

การเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล สารบรรณ อาคารสถานที่ ประกันคุณภาพ รวมทั้งงานบริหารอื่นในการ

ดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ของสาํนักงาน และการอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสาํนักงาน 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ ๘  ในสาํนักงาน ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้อาํนวยการ เป็นประธานกรรมการ 



๓ 

 

  (๒) รองผู้อาํนวยการ เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนผู้ปฏบิัติงานในสาํนักงานระดับผู้อาํนวยการฝ่ายที่เลือกระหว่างกนัเอง จาํนวน 

๒ คน เป็นกรรมการ 

  (๔) กรรมการอืน่ซ่ึงมาจากผู้ที่มิได้ปฏิบัตงิานในส่วนงานอกี ๓-๕ คน เป็นกรรมการ 
 กรรมการตาม (๓) ให้มาจากการเลือกในระหว่างกนัเองของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มปฏิบัติการ

และวิชาชีพในสํานักงาน โดยผู้อํานวยการเป็นผู้เ ชิญประชุมและทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม  

แต่หากมีจาํนวนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนที่กาํหนด ให้

พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพน้ันเป็นกรรมการโดยไม่ต้องมีการเลือก 

 กรรมการตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานใน

สาํนักงาน 
 ให้ผู้อาํนวยการแต่งตั้งเลขานุการหน่ึงคน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงหรือสองคนกไ็ด้ 

และให้พ้นจากตาํแหน่งเม่ือผู้อาํนวยการพ้นจากตาํแหน่ง  
 ข้อ ๙  ให้กรรมการตามข้อ ๘ (๓) และ (๔) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่

ผู้อาํนวยการประกาศผลการเลือก และอาจได้รับเลือกอกีได้ แต่ไม่เกนิ ๒ วาระ 

หากกรรมการตามข้อ ๘ (๓) และ (๔) พ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้ดาํเนินการเลือกกรรมการใหม่ขึ้ นแทนตาํแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่

เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้าวาระการดาํรงตาํแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสบิวัน จะไม่ดาํเนินการให้มีผู้

ดาํรงตาํแหน่งแทนกไ็ด้ 

 ข้อ ๑๐  นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ให้กรรมการตามข้อ ๘ (๓) และ (๔) พ้นจาก

ตาํแหน่งเม่ือ 
  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการบริหารจาํนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มีมติให้กรรมการตามข้อ ๘ (๓) และ (๔) พ้นจากตาํแหน่ง 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒  
 ข้อ ๑๑  กรรมการตามข้อ ๘ (๓) ต้องสังกัดส่วนงานน้ัน โดยจะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ผู้อาํนวยการมิได้ 
 ข้อ ๑๒  กรรมการตามข้อ ๘ (๔) ต้องสาํเรจ็การศึกษาปริญญาหรือเทยีบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถานศึกษาช้ันสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือ 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งในพรรคการเมือง   
 ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

  (๑) วางนโยบาย ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและแผนงานของสาํนักงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบใน

งบประมาณของสาํนักงานเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



๔ 

 

  (๓) ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและรายงาน

กจิการประจาํปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

  (๔) ออกระเบียบและประกาศของสาํนักงานตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัย

กาํหนดหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
  (๕) ออกระเบียบและประกาศของสาํนักงานเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล โดยไม่ขัดหรือ

แย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๖) ดาํเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนการดํารงตําแหน่งระดับชาํนาญการ 

เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษตามข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 

  (๗) ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นแก่ผู้อํานวยการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ผู้อาํนวยการมอบหมาย 
  (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทาํการใดๆ 

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือ

บุคคลดังกล่าวทาํการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ๆ ตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

หรือตามทีส่าํนักงาน อธกิารบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๔  ให้สาํนักงานดาํเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามข้อ ๘ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่

ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

   

     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา   
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 


