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ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง สวนงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่สมควรใหการจัดโครงสรางสวนงานของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํ า กั บ ของรั ฐ เพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละพั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๙ วรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบกั บ
มาตรา ๒๑ (๒) และ (๖) และมาตรา ๗๒ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๑๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงอนุมัติใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง สวนงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ประกาศจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ส ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๔ สวนงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหนาที่ในงานเลขานุการกิจและสารบรรณ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย และของคณะกรรมการนโยบาย คณะวุ ฒ ยาจารย
และคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย และภาระหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย มีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และภาระหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
มอบหมาย
(๓) คณะ มีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของ
ในศาสตรนั้น ๆ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
(๓.๑) คณะครุศาสตร
(๓.๒) คณะจิตวิทยา
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(๓.๓) คณะทันตแพทยศาสตร
(๓.๔) คณะนิติศาสตร
(๓.๕) คณะนิเทศศาสตร
(๓.๖) คณะพยาบาลศาสตร
(๓.๗) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
(๓.๘) คณะแพทยศาสตร
(๓.๙) คณะเภสัชศาสตร
(๓.๑๐) คณะรัฐศาสตร
(๓.๑๑) คณะวิทยาศาสตร
(๓.๑๒) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
(๓.๑๓) คณะวิศวกรรมศาสตร
(๓.๑๔) คณะศิลปกรรมศาสตร
(๓.๑๕) คณะเศรษฐศาสตร
(๓.๑๖) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
(๓.๑๗) คณะสหเวชศาสตร
(๓.๑๘) คณะสัตวแพทยศาสตร
(๓.๑๙) คณะอักษรศาสตร
(๔) วิทยาลัย มีภาระหน าที่ใ นการจั ดการศึกษาในระดับบั ณฑิตศึกษา การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการในศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
(๔.๑) วิทยาลัยประชากรศาสตร
(๔.๒) วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
(๔.๓) วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
(๕) สถาบัน มีภาระหนาที่ในการวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการทางวิชาการเฉพาะเรื่อง
รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
(๕.๑) สถาบันการขนสง มีภาระหนาที่ในการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
จัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการขนสงและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
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(๕.๒) สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา มีภาระหนาที่ใ นการวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการจัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ําและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๕.๓) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร มีภาระหนาที่ในการวิจัย
การบริการทางวิช าการ และการจัดการศึกษาในประเด็น เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและวิศ วกรรม
พันธุศาสตรและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๕.๔) สถาบันไทยศึกษา มีภาระหนาที่ใ นการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
จัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับไทยศึกษาและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๕.๕) สถาบันวิจัยพลังงาน มีภาระหนาที่ในการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
จัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๕.๖) สถาบัน วิจัยโลหะและวัสดุ มีภาระหนาที่ใ นการวิจัย การบริการทางวิช าการ
และการจัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับโลหะและวัสดุและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๕.๗) สถาบัน วิจัยสภาวะแวดลอม มีภาระหนาที่ใ นการวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการจัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๕.๘) สถาบันวิจัยสังคม มีภาระหนาที่ใ นการวิจัย การบริการทางวิช าการ และการ
จัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสังคมและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๕.๙) สถาบันเอเชียศึกษา มีภาระหนาที่ในการวิจัย การบริการทางวิช าการ และการ
จัดการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับเอเชียศึกษาและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
(๖) สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน
เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค ใ นมาตรา ๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีดังนี้
(๖.๑) บัณฑิตวิทยาลัย มีภาระหนาที่ใ นการกํากับ ติดตาม ดูแ ล และพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการทางดานสหสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๖.๒) สถาบั น ภาษา มี ภ าระหน า ที่ ใ นการวิ จั ย การจั ด การศึ ก ษา และการบริ ก าร
ทางวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
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(๖.๓) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีภาระหนาที่
ในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๖.๔) ศู น ย วิ ท ยทรั พ ยากร มี ภ าระหน า ที่ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศ
และทรัพยากรความรูและวิชาการเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุน
เอื้ออํานวย และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานในความรับผิดชอบ
(๖.๕) ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มีภาระหนาที่ในการสนับสนุน
ดา นเครื่อ งมือ วิ จัย วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีเ พื่อ ดํ าเนิ น การตามวั ต ถุป ระสงคข องมหาวิ ท ยาลั ย
ตลอดจนสนับสนุน เอื้ออํานวย และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานในความรับผิดชอบ
(๖.๖) สํ า นั ก งานการทะเบี ย นและประมวลผล มี ภ าระหน า ที่ ใ นงานการทะเบี ย น
และประมวลผลของการจัดการศึกษาของมหาวิท ยาลั ย ตลอดจนสนับ สนุ น เอื้ ออํา นวย และให
คําปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานในความรับผิดชอบ
(๖.๗) สํา นั ก งานจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีภ าระหน า ที่ ใ นการพั ฒ นา
และสนับสนุน ด านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดําเนิน การตามวัต ถุประสงคของมหาวิทยาลั ย
ตลอดจนสนับสนุน เอื้ออํานวย และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานในความรับผิดชอบ
(๖.๘) สํานักงานวิชาการ มีภาระหนาที่ในการบูรณาการ การบริหารและสนับสนุนงาน
วิช าการทั้งในการจัดการศึกษา การวิจัย กิจการนิสิต การบริการทางวิช าการ รวมทั้งการบริหาร
และสนับสนุนงานวิชาการดานนานาชาติ
(๖.๙) สํ า นั ก งานเครื อ ข า ยการเรี ย นรู เ พื่ อ ภู มิ ภ าค มี ภ าระหน า ที่ ใ นการพั ฒ นา
และสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการจัดการศึกษา การวิจัย กิจการนิสิต การบริการทางวิชาการ
หรือการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่เครือขายภูมิภาคของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ให สํา นัก วิช าวิท ยาศาสตร การกี ฬา ตามประกาศจุ ฬาลงกรณ ม หาวิ ทยาลัย เรื่ อ ง
สวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปน คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬาตามประกาศนี้
ใหสถาบันวิทยบริการ ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง สวนงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนศูนยวิทยทรัพยากรตามประกาศนี้
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ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนสํานักงานการทะเบียน
และประมวลผลตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย

