
(สําเนา) 

 

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารคณะ สาํนกัวิชา และวิทยาลยั 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  __________ 
 

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ 

สาํนักวิชา และวิทยาลัย  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๓๗ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๓๓ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ 

สาํนักวิชา และวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ สาํนักวิชา 

และวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี 

  “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ สาํนักวิชา และวิทยาลัย 

  “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหาร

สาํนักวิชา และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ข้อ ๕ ในส่วนงาน ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

  (๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ 

  (๒) รองคณบดี เป็นกรรมการ 

  (๓) หัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  

  (๔) ผู้แทนคณาจารย์ประจาํ เป็นกรรมการ 

  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ  

 กรรมการตาม (๔) ให้มาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ประจาํในส่วนงานน้ัน มีจาํนวนกึ่งหน่ึงของ

จาํนวนรวมของกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ถ้าคาํนวณแล้วมีเศษเหลืออยู่ ให้มีกรรมการเพ่ิมขึ้ นอีก

หน่ึงคน ทั้งน้ี สาํหรับคณะที่ไม่มีภาควิชาให้มีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนกรรมการตาม (๒) 

 กรรมการตาม (๕) ให้มีจาํนวนหน่ึงคน เว้นแต่เป็นส่วนงานซ่ึงมีภาควิชาไม่น้อยกว่าหกภาควิชา

แต่ไม่เกนิสบิภาควิชา ให้มีจาํนวนสองคน หรือหากมีตั้งแต่สบิเอด็ภาควิชาขึ้นไป ให้มีจํานวนสามคน โดย



๒ 

 

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เลือกจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและมาจากการ

เสนอช่ือขององค์กรนิสติเก่าของส่วนงานน้ันหรือองค์กรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก เลือกตั้ง และการเสนอช่ือ รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

กรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ท้ายข้อบังคับน้ี 

 ให้คณบดีแต่งตั้งเลขานุการหน่ึงคน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงหรือสองคนกไ็ด้ และให้

พ้นจากตาํแหน่งเม่ือคณบดีพ้นจากตาํแหน่ง  

 ข้อ ๖  ให้กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี และอาจ

ได้รับเลือกหรือเลือกตั้งใหม่อกีได้  

หากกรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) พ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้ดาํเนินการเลือกกรรมการใหม่ขึ้ นแทนตาํแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่

เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถ้าวาระการดาํรงตาํแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาํเนินการให้มี 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งแทนกไ็ด้ 

 ข้อ ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) พ้นจาก

ตาํแหน่งเม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) คณะกรรมการบริหารจาํนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มีมติให้พ้นจากตาํแหน่ง 

  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ และข้อ ๙  

 ข้อ ๘  กรรมการตามข้อ ๕ (๔) ต้องสังกัดส่วนงานน้ัน โดยจะเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยคณบดี

มิได้ และในกรณีที่มีภาควิชา จะเป็นอาจารย์ในภาควิชาเดียวกันมิได้เว้นแต่มีจํานวนกรรมการมากกว่า

จาํนวนภาควิชาและมีกรรมการมาจากทุกภาควิชาแล้ว 

 ข้อ ๙  กรรมการตามข้อ ๕ (๕) ต้องสาํเรจ็การศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถานศึกษาช้ันสูงที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องไม่เป็นผู้ดาํรงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดาํรง

ตาํแหน่งในพรรคการเมือง  

 ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) วางนโยบาย ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายและแผนงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (๒) กาํหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบใน

งบประมาณของส่วนงานเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

  (๓) ให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานการเงินและรายงาน

กจิการประจาํปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย  



๓ 

 

  (๔) ออกระเบียบและประกาศของส่วนงานตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัย

กาํหนดหรือตามทีส่ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

  (๕) เสนอหลักสตูร และการเปิด ปรับปรุง ยุบรวม หรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ของ

ส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

  (๖) กาํหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ

รักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดระบบภาระงานให้

สอดคล้องกบัมหาวิทยาลัย 

  (๗) ออกระเบียบและประกาศของส่วนงานเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล โดยไม่ขัดหรือ

แย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๘) ดาํเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของส่วนงานน้ันเสนอต่อคณะวุฒยาจารย์  

  (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนการดาํรงตําแหน่งระดับชํานาญการ 

เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษตามข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 

  (๑๐) ให้ความเหน็ชอบแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

  (๑๑) ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นแก่คณบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณบดี

มอบหมาย 

  (๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทาํการใดๆ 

อนัอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมอบอาํนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือ

บุคคลดังกล่าวทาํการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก ําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัย หรือตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย อธกิารบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 ข้อ ๑๑  ให้อธกิารบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี 

ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารสาํนักวิชา และคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการเท่าที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ และให้ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารสาํนักวิชา และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยต่อไป

จนกว่าจะได้คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารสาํนักวิชา และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ตามข้อบังคับน้ี 



๔ 

 

ให้กรรมการตามข้อ ๕ (๒) ที่เ พ่ิมขึ้ นจากจํานวนที่กาํหนดไว้เดิมในข้อบังคับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ สาํนักวิชา และวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เข้าเป็นกรรมการตาม

ข้อ ๕ (๒) ตามข้อบังคับน้ี พร้อมกบักรรมการตามข้อ ๕ (๔) ที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคสาม 

ให้คณะที่ต้องมีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารคณะในส่วนของกรรมการตามข้อ ๕ 

(๔) และ (๕) ดาํเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวนที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้

แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ข้อบังคบัน้ีใช้บังคับ โดยให้กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ที่ได้มา

ใหม่มีวาระเพียงเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ที่มีอยู่เดิม  
   

     ประกาศ  ณ วันที่    ๒๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา   
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแ้ทนคณาจารยป์ระจําตามขอ้ ๕ (๔) ทา้ยขอ้บงัคบั

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารคณะ สํานกัวิชา และวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 ๑.  ให้คณบดีของส่วนงานที่จะมีการเลือกตั้ งแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นคณะหน่ึงเรียกว่า 

“คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้ง” ประกอบด้วย คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน 

หัวหน้าภาควิชาหน่ึงคน และผู้แทนสภาคณาจารย์หน่ึงคน เป็นกรรมการ และให้เลขานุการคณะกรรมการ

บริหารเป็นเลขานุการ 

 ให้ประธานสภาคณาจารย์เสนอช่ือผู้แทนสภาคณาจารย์ตามวรรคหน่ึงจากสมาชิกสภาคณาจารย์ที่

มิได้สงักดัส่วนงานน้ัน 

 ๒.  ให้คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งดาํเนินการดังต่อไปน้ี 

  ๒.๑ กาํหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ๒.๒ กาํหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง 

  ๒.๓ กาํหนดลักษณะบัตรเลือกตั้ง 

  ๒.๔ ประกาศจาํนวนกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจาํที่จะมีการเลือกตั้ง 

  ๒.๕ จัดทาํรายช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ 

วันก่อนวันเลือกตั้ง 

  ๒.๖ รับสมัคร จัดการเลือกตั้ง และนับคะแนนเลือกตั้ง จากน้ันให้รายงานผลการเลือกตั้ง

ต่อคณบด ี

 ๓. ให้คณาจารย์ประจาํที่สงักดัส่วนงานน้ันซ่ึงผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิานแล้ว เป็นผู้

มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจาํตามข้อ ๕ (๔) 

 ในกรณีที่คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง  ถ้าผู้น้ัน

ประสงค์จะอุทธรณ์ให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยอธิการบดีต้อง

วินิจฉัยให้แล้วเสรจ็ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑ วันและประกาศผลการวินิจฉัยให้ทราบโดยทั่วกนั 

 ๔. กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจาํตามข้อ ๕ (๔) ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ โดยให้

คณาจารย์ประจาํที่สงักดัส่วนงานน้ันทุกคนเป็นผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

 การทกัท้วงรายช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งให้กระทาํได้ โดยยื่นเร่ืองต่อคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

 ให้ผู้มีสทิธเิลือกตั้งออกเสยีงลงคะแนนได้ไม่เกนิจาํนวนกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจาํที่พึงมีใน

การเลือกตั้งคร้ังน้ัน 

 บัตรเลือกตั้งที่มีการเลือกเกนิจาํนวนกรรมการตามวรรคสาม ให้ถือเป็นบัตรเสยี 

 ๕. เม่ือนับคะแนนเสยีงเลือกตั้งแล้วเสรจ็ ให้เรียงลาํดับผู้ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย และให้ผู้ที่มี

ช่ืออยู่ในลาํดับต้นเท่าจาํนวนกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจาํตามข้อ ๕ (๔) เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง และถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งตัดสนิโดยใช้วิธจัีบสลาก 

 ในกรณีที่เป็นส่วนงานที่มีภาควิชา และมีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงเป็นคณาจารย์ประจําที่

สงักดัภาควิชาน้ันเกนิกว่าหน่ึงคน ให้ผู้ที่สังกัดภาควิชาเดียวกันซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเพียงหน่ึงคน



๖ 

 

เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง และถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งตัดสินโดย

ใช้วิธจัีบสลาก จากน้ัน ให้เล่ือนผู้ที่ได้รับคะแนนเสยีงในลาํดับรองลงไปซ่ึงสงักดัภาควิชาอืน่ขึ้นมาแทน เม่ือ

มีผู้ได้รับเลือกตั้งครบทุกภาควิชาแล้ว หากยังมีจาํนวนกรรมการเหลืออยู่อกี ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุ

ในลาํดับถัดไปตามจาํนวนกรรมการที่เหลือเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

 ๖. ให้คณบดีประกาศผลการเลือกตั้งแล้วนาํเสนอต่ออธกิารบดีเพ่ือทราบ 

 การคัดค้านผลการเลือกตั้งให้กระทาํได้ โดยยื่นเร่ืองต่ออธกิารบดีภายใน ๗ วันนับแต่วันประกาศ

ผลการเลือกตั้ง โดยอธกิารบดีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสรจ็ภายใน ๗ วัน 

 ๗. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งอาจกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เพ่ิมเติมจากที่กาํหนดไว้น้ีได้ตามความเหมาะสม โดยต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

๑๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอช่ือและการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามขอ้ ๕ (๕) ทา้ยขอ้บงัคบั

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารคณะ สํานกัวิชา และวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 ๑. ให้คณบดีของส่วนงานที่จะมีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีหนังสอืไปยังองค์กรนิสติเก่าของ

ส่วนงานน้ันและองค์กรอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานกาํหนด เพ่ือขอให้เสนอช่ือบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส่วน

งานน้ัน จาํนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจาํนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ส่วนงานน้ันมี 

 ๒. เม่ือได้รับรายช่ือตาม ๑. แล้ว ให้กรรมการบริหารส่วนงานตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ประชุมร่วมกนัเพ่ือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามจาํนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมีในคณะกรรมการบริหารส่วน

งานน้ัน 
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