


จ ุฬาลงกรณ ์มหาว ิทยาล ัยได ้ปร ับเปล ี ่ยนสถานภาพ
จากมหาวิทยาลัยของรัฐที ่เป็นส่วนราชการ มาเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของร ัฐท ี ่ ไม ่เป ็นส ่วนราชการ แต่ย ังคงเป ็นหน่วยงาน
ของรัฐ โดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ตั ้งแต ่ว ันท ี ่ ๗ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๑ ด้วยเหตุผลที ่ปรากฏเป ็น
หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว ว่า "...เพื ่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที ่เป็นอิสระและ
มีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ..."

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่รับงบประมาณแผ่นดิน
แต่มีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง
และการพัสดุ การจัดโครงสร้างองค์กร ตามกฎข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของรัฐและหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องรายงานผลการดำเนินงาน
ตอ่รัฐมนตร ี โดยมีการตรวจสอบจากสำนกังานตรวจเงนิแผน่ดิน

ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ ่มขึ ้นและแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิม สภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ดังที่ตราไว้ในพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ ถึงกันยายน ๒๕๕๕ และเหน็สมควรสรปุการดำเนนิงาน ในช่วงประมาณ ๗ เดอืนเศษ
ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่แก่ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยกิ์ตตคุิณ ดร. คุณหญงิสชุาดา กีระนันทน์
นายกสภาจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

จากนายกสภามหาวทิยาลยั



ส า ร บั ญ
จากนายกสภามหาวิทยาลัย

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบทบาทหน้าที่ใหม่ภายใต้
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

การกำหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลยั
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

การเจรจาข้อตกลงและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

วิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

การติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาฯ ๑๐๐ ปี

การพิจารณาทบทวนโครงสร้างส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นโยบายการบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบ ๑  รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ ๒  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๒๑

การดำเนนิงานของสภาจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
กุมภาพนัธ์ - กันยายน ๒๕๕๕
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สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบทบาทหน้าที่ใหม่
ภายใต้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๙ ประกอบดว้ย

(๑) นายกสภามหาวทิยาลยั ซึง่จะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) ประธานสภาคณาจารย์ และนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่

คณาจารย ์และดำรงตำแหนง่ไม่ตำ่กว่าหวัหนา้สว่นงานหรอืเทยีบเทา่
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสิบคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำจำนวนห้าคน

และหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าจำนวนห้าคน
(รายนามกรรมการสภามหาวทิยาลยัชุดปจัจุบนั เอกสารประกอบ ๑)

ภายใต้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ที ่เป ็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการกล่าวคือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ มีรายรับส่วนหนึ่งจากงบประมาณแผ่นดิน
แต่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ
การจัดโครงสร้างองค์กร ตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ของรัฐและ
หลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยยังอิงกฎเกณฑ์
ด้านหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.ก.อ.) และการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)และสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รายงาน
ผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรี และมีการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีภายนอก
ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ
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จากอำนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบที่เพิ ่มขึ ้นและแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิมดังที ่ตราไว้
ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (เอกสารประกอบ ๒) สภามหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่จากเดิม ซึ่งหากเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยระหว่างพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว มีประเด็นเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ
หลายประการ โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
มหาวทิยาลยัเพือ่ใหบ้รรลวัุตถปุระสงค ์ออกข้อบงัคับตา่งๆ โดยเฉพาะขอ้บงัคับวา่ด้วยการบรหิารงานบคุคล
การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการทำงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าสว่นงานตา่งๆ กำหนดนโยบายและวธีิการเกีย่วกับการจดัหารายได ้จัดหาแหลง่ทนุ และทรพัยากรอืน่
และอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๕๕ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ในเร ื ่องต ่างๆ หลายประการ เพ ื ่อให ้สภามหาว ิทยาลัยสามารถปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ในการกำกับดูแล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล
นับเป็นการเริ่มต้นการวางรากฐานการทำงานของสภามหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่

การกำหนดเปา้หมาย นโยบายและแนวทาง
การพฒันามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

เพือ่เปน็กรอบในการวางยทุธศาสตรแ์ละแผนการปฏบัิติงาน ๔ ปีของอธิการบดท่ีีเข้าดำรงตำแหนง่
ในวาระใหม่ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที ่ ๗๔๓ เมื ่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่างเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที ่ ๗๔๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติเป้าหมาย นโยบายและแนวทาง
ในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ เพื่อให้อธิการบดีนำไปเป็นกรอบ
ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยยังคงวิสัยทัศน์ของ
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เมือ่ครบ ๑๐๐ ปแีหง่การสถาปนา ตามทีไ่ด้รับอนมัุตไิว้เดมิเมือ่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๐
ดังนี้

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เปน็แหลง่ความรูแ้ละแหลง่อ้างอิงของแผน่ดนิ
เปน็ผู้นำทางปญัญา เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน

และเพิ่มเติมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี และการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีมี่คุณค่าหลกัทีเ่หมาะสม โดยกำหนดพนัธกิจดังน้ี

๑. บกุเบกิองค์ความรู้ใหม ่บรูณาการองคค์วามรู้และเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มเชงิวิชาการ
๒. สรา้งปญัญาและถา่ยโอนองคค์วามรู้กับสาธารณะ เพือ่เปน็ทีพ่ึง่ของสงัคม
๓. สร้างบัณฑิตท่ีเป็นคนดีและมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีได้มาตรฐานสากล และเหมาะสมกบัสังคม



จ ุ ฬ า ส ั ม พ ั น ธ ์  ฉบ ั บ พ ิ เ ศ ษ  ๓

๔. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำ
๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่าหลักที่เหมาะสม
๖. ทำนบุำรงุ สบืสาน และพฒันาศลิปวฒันธรรม
สำหรับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนั ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักในการ

สร้างองค์ความรู ้ เป็นปัญญาของสังคม ขยายบทบาททางวิชาการไปสู ่สากลมากขึ ้น และในการ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ รู้ภูมิสังคม เป็นผู้นำที่ดี มีทักษะทางสังคม และคุณธรรมหรือ
การเป็นคนดี รวมทั ้งมีสุขภาวะที ่ดี ซึ ่งการบรรลุเป้าหมายข้างต้น มหาวิทยาลัยต้องมีทรัพยากร
ที่เหมาะสมและพอเพียง ซึ่งไม่ใช่เพียงทรัพยากรเชิงกายภาพและการเงินเท่านั้น แต่ที ่สำคัญที่สุดคือ
ทร ัพยากรบุคคลซึ ่งเป ็นผู ้สร ้างผลผลิตผลลัพธ ์ด ังกล่าว รวมทั ้งม ีระบบการบร ิหารจ ัดการที ่ม ี
ประสทิธิภาพประสทิธิผล จึงอาจกำหนดเปา้หมายหลกัของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัได้ ๔ ด้านดังน้ี

๑. แหล่งความรู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่พึ่งของสังคม
๒. บณัฑิตจฬุาฯ รู้ภูมิสงัคม เปน็คนดี มีคุณค่าตอ่สงัคมและถงึพรอ้มด้วยคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
๓. มหาวทิยาลยัทีท่นัสมยั ก้าวหนา้และมธีรรมาภิบาล
๔. มหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างมั่นคง

สำหรับเป้าหมายที่ ๑ การเป็นแหล่งความรู้ซึ ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่พึ่ง
ของสังคมนั ้นจ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศ ักยภาพ ในการเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลก
โดยการบุกเบิกสร้างองค์ความรู ้ใหม่จากงานวิจ ัยและงานบริการวิชาการกับการสร้างบัณฑิตที ่ม ี
ความรู ้ความสามารถสูง มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและความรู ้ใหม่ในเวลาข้างหน้าได้ท ัน
ตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถบูรณาการองค์ความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการชั้นนำ รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ของความเป็นไทย เพื่อรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีค่ายิ่งให้ดำรงอยู่และพัฒนาให้เจริญต่อไป

การบรรลเุปา้หมายขา้งตน้น้ี มหาวทิยาลยัจำเปน็ตอ้งกำหนดนโยบายสำคญั ๓ ประการไดแ้ก่
เน้นการพัฒนาหลักสูตรเพื ่อนำการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต สร้างเสริมให้นิสิตโดยเฉพาะ

ในระดับปริญญาตรีให้มีฐานความรู้ที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการเรียนข้ามศาสตร์และการพัฒนาตนของนิสิต
ให้มีความรู้รอบและคำนึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณภาพและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิสิต

การสร้างองค์ความรู ้ ประกอบด้วยการเพิ ่มจำนวนและการพัฒนาคุณภาพงานวิจ ัยและ
การอ้างอิงทางวิชาการระดับนานาชาติ เชื่อมโยงการเรียนการสอนและงานวิจัยกับสาธารณะ โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น

การเป็นแหล่งอ้างอิงด้านความเป็นไทย สนับสนุนการทะนุบำรุง รักษา และส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของไทย ใหด้ำรงอยูใ่นวิถีชีวิตของคนในสงัคม

ในสว่นเปา้หมายที ่๒ บณัฑิตจฬุาฯ เปน็คนดี มีคุณค่าตอ่สงัคมและถงึพรอ้มด้วยคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์นั้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในยุคของการแข่งขันและกฎเกณฑใ์หม่ๆ
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ของโลก บัณฑิตจุฬาฯ จะต้องมีความรู ้ความสามารถและ
คุณลักษณะที ่ท ัดเท ียมหรือดีกว ่าบ ัณฑิตจากมหาว ิทยาลัย
ชั้นนำระดับโลก การสร้างบัณฑิตที่เก่งและก้าวหน้า มีความรู้
ท ักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
ที่เหมาะสม เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความต่อเนื่อง
จึงต้องมีแผนการดำเนินงานที ่ชัดเจนและได้ผล นอกจากนี ้ การจะดำรงตนเป็นคนดีในสังคมได้นั ้น
ต้องการภูมิคุ ้มกันและพื้นฐานจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดี จึงต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการ
ปลกูฝังความเขา้ใจและสรา้งภูมิคุ้มกันของการเปน็ "คนดี"

นโยบายทีน่ำไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายขอ้น้ี คือ
การยกมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในทุกระดับ เริ ่มจากระบบการคัดเลือกนิสิตที ่มีคุณภาพ

การจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาคนให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยพัฒนาพลังจิตสำนึก
อันจะนำไปสู่พลังการเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ อาจารย์ต้องมุ่งมั่นและรักความก้าวหน้าเพื่อสร้างบัณฑิตที่มุ่งมั่น
และรักความก้าวหน้าได้

การสร ้างเสร ิมท ักษะสำหร ับอนาคตให ้ก ับน ิส ิต เช ่น ท ักษะการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างนวัตกรรม ทักษะด้านภาษา และทักษะการดำรงชีวิตในสังคมหลากวัฒนธรรม

การเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำหนดวิธีการ ตัวชี้วัด
และการประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจน

สำหรับเป้าหมายที่ ๓ มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย ก้าวหน้าและมีธรรมาภิบาลนั้นการดำรงเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำ จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ที่ทันสมัยและคุ ้มค่า มีระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามสถานภาพ
ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีธรรมาภิบาลที่สร้างความเป็นธรรมต่อนิสิต บุคลากรและ
บุคคลภายนอก ตลอดจนรัฐและสังคม  มีการกำหนดคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติให้เป็นคุณค่าหลักที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร นโยบายสำคัญสำหรับการบรรลุ
เป้าหมายนี้คือ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและคุ้มค่า ทั้งส่วนกายภาพและระบบสนับสนุนที่จำเป็น
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและลดขั้นตอน
มีระบบการติดตามประเมินผลแบบเน้นผลลัพธ์ มุ่งพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร
การพัฒนาคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยและร่วมมือกันปฏิบัต ิและยึดถือเป็นวัฒนธรรม

องค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

เป้าหมายที่ ๔ คือมหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างมั่นคงการจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงด้านนี้เป็นเรื่องจำเป็นมาก ซึ่งทรัพยากร
หมายถงึทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยสิ์นทางปญัญา ทรพัยสิ์นทางการเงนิ และบคุลากรของมหาวทิยาลยั
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ ซึ่งนอกจากเก่งแล้ว ยังต้องการคนดี
เพือ่เปน็ตน้แบบในการสรา้งบณัฑิตทีเ่ปน็คนดีด้วย ดังน้ัน นโยบายทีส่ำคญัคอื
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การบริหารจัดการทรัพย์สินทางกายภาพแบบมืออาชีพด้วยความโปร่งใสเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
จากทรพัยส์นิเชงิกายภาพของมหาวทิยาลยั

การกำหนดสัดส่วนรายได้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นกรอบในการจัดการทรัพย์สิน
และการวางแผนบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิผล

การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชนท์ั้งในเชิงธุรกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่า
ระบบการบริหารงานบุคคลที ่ม ีกระบวนการสรรหาที ่เอ ื ้อต่อการได้คนดีและเก่ง มีระบบ

การมอบหมายงานที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนตามค่าของงาน เน้นค่างานมากกว่าจำนวนคน ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรเพื ่อรองรับการปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่ เป็นคนดีและเก่งที ่สามารถทำงานได้
เต็มศักยภาพ มีระบบการเจริญเติบโตของบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ มีระบบ
การติดตามผลเพื่อให้บุคลากรทำงานเต็มศักยภาพ และมีระบบการประเมินผลการทำงานในทุกระดับ
ที ่เน้นผลลัพธ์ มีความเที ่ยงตรง โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี ้ ยังต้องมีนโยบายการปลูกฝัง
คุณค่าหลักแก่บุคลากร ที ่เอื ้อต่อการปฏิบัติงานซึ ่งนำไปสู ่การบรรลุว ิส ัยทัศน์และเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยัทีเ่ปน็ทีย่อมรับทัว่ไป และถอืปฏบิตัอิย่างจริงจัง

การเจรจาข้อตกลงและการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณา
ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของอธิการบดี และมีมติว่า เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของอธิการบดี
ตอบสนองเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ โดยมีตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที ่ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมเป้าหมายและลำดับความสำคัญ จึงแต่งตั ้งคณะทำงานเจรจา
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดี และให้เสนอในการประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เพื ่อเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ๔ ปีของอธิการบดี และเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีต่อไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๔๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยจะมีการกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลเมื่อสภามหาวิทยาลัย ได้ทบทวนและกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลแล้ว
และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

วิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

โดยเหตุที่สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านการออกข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และคำสัง่ตา่งๆ และผา่นคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของสภามหาวทิยาลยั

สำหรับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่างๆ นั้น กำหนดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถ
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตราไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างมี
ประสทิธภิาพ  ประสทิธผิล และมธีรรมาภบิาล รวมทัง้มีระบบการตรวจสอบการปฏบิตังิานอย่างโปรง่ใสและ
เป็นธรรม การดำเนินงานออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยจึงต้องกระทำ
ด้วยความรอบคอบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีการติดตามผล
และมกีารปรบัปรงุแกไ้ขเปน็ระยะๆ เพือ่พฒันาใหดี้ย่ิงข้ึน เนือ่งจากข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศและคำสัง่ตา่งๆ
ได้ใช ้มาระยะหนึ ่งแล้ว สภามหาวิทยาลัยจึงควรทำการแต่งตั ้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและ
ปรบัปรงุข้อบงัคับและระเบยีบ เพือ่เสนอการปรบัปรงุทีจ่ำเปน็ตอ่ไป

ในการควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จำเป็นในการ
กำกับดูแลเชิงนโยบายทั้งที ่เป็นคณะกรรมการประจำและคณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยมีอำนาจหน้าที ่
กลั่นกรองนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจำและคณะกรรมการเฉพาะกิจของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย มีอยู่เดิมจำนวน ๕ คณะ ได้แก่

๑. คณะวุฒยาจารย์(แต่งต้ังตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑)
๒. คณะกรรมการนโยบายวิชาการ(แต่งตั ้งตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑)
๓. คณะกรรมการนโยบายการเงนิ
๔. คณะกรรมการนโยบายบคุลากร
๕. คณะกรรมการตรวจสอบ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๔๖ เมื่อวันที่๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๗๔๗

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย
เพิม่เติมอีก ๔ คณะ ดังน้ี

๑. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิต
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
๔. คณะกรรมการกจิการสภา

โดยมีหลักการเหตุผลและอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำกบัการบรหิารความเสีย่ง
หลักการเหตุผล โดยเหตุที ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต

กว่า ๔๐,๐๐๐ คน นักเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ ประมาณ ๒,๕๐๐ คน บุคลากรประมาณ ๘,๐๐๐ คน บนพืน้ท่ี
ในและนอกเขตการศึกษาประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ และมีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก มหาวิทยาลัย
มีอาคารสูง ห้องปฏิบัติการ การทดลองและการวิจัย จึงมีความเสี่ยงทั้งด้านความปลอดภัยเชิงกายภาพ
ความเสี่ยงด้านสารเคมี ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง
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ทางการเงิน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านงานวิจัย ความเสี่ยงด้านจริยธรรม และอื่นๆ อีกมาก จึงมีความจำเป็นต้องมีคณะกรรมการ
กำกับการบริหารความเสี ่ยงโดยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที ่รับผิดชอบงานบริหารความเสี ่ยง ทั ้งใน
ส่วนกลางและส่วนงานต่างๆ

อำนาจหนา้ท่ี กำกับดแูลการบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยั โดย
๑. กำกับระบบการบริหารความเสี ่ยงของมหาวิทยาลัยทั ้งในส่วนกลางและคณะ/สถาบัน

ซึง่ครอบคลมุการกำหนดประเภทความเสีย่งการประเมนิจัดระดับความเสีย่ง การจัดการความเสีย่งและอืน่ๆ
๒. กำกับการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและติดตามปรับปรุงการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการนโยบายการพฒันานิสิต
หลักการเหตุผล การสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี

มีคุณค่าต่อสังคมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่อาจ
บรรลุผลได้โดยสมบูรณ์ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนเท่าน้ัน
แต่ต้องมีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนานิสิตให้สามารถ
เป็นบัณฑิตท่ีมีลักษณะท่ีต้องการได้ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับการพัฒนา
ด้านวิชาการ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหารจัดการ และความรู้
ความสามารถอื่นตามนโยบายด้านวิชาการ แต่สนับสนุนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีเหล่านั้น โดยมุ่งเน้น
การพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคม มีจิตอาสา มีความรู้ความเข้าใจในภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม
สามารถพัฒนาตนในการสร้างคุณค่าให้สังคมได้ จึงต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสร้างพลังความร่วมมือ
ระหว่างผู ้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เพื ่อสร้างเสริมการทำหน้าที ่ของตนด้านการพัฒนานิสิต
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อำนาจหน้าที่
๑. เสนอนโยบายและแนวทางการกำกับการบริหารงานเกี ่ยวกับการพัฒนานิส ิตเพื ่อให้

สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านคุณภาพของนิสิตที่ต้องการต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. เสนอนโยบายการพัฒนาด้านอื ่นๆ ที ่สร ้างเสริมคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ของนิส ิต

ตอ่สภามหาวทิยาลยั
๓. เสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างนิสิตเป็นคนดี มีภูมิคุ ้มกัน

รักษาความเปน็คนดี มีคุณค่าตอ่สงัคม
๔. เสนอนโยบายการพัฒนาทัศนคติและวิธีการให้เกิดความร่วมมือของคณาจารย์ในการ

พฒันานสิติ สรา้งเสรมิใหอ้าจารย์ทีป่รกึษาทำหนา้ทีด้่านการพฒันานสิติอยา่งเตม็ที่

๓. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
หลักการเหตุผล พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
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ต่างๆ (มาตรา ๒๑ (๑๐)) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที ่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๔๕)
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะวุฒยาจารย์ สภาคณาจารย์ และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีก่ำหนดในขอ้บงัคับของมหาวทิยาลยั (มาตรา ๒๖)

ดังนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถทำหน้าที่ด้านการควบคุมดูแลการติดตามและประเมิน
ผลการดำเนินงาน ของผู้บริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และเพื่อเป็นหลักประกันการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลผลิตผลลัพธ์เป็นสำคัญ จึงจำเป็น
ต้องมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือเสนอนโยบายเก่ียวกับระบบการติดตามและประเมินท่ีเหมาะสม
เป็นธรรมและมีประสิทธิผลต่อสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการ
ตดิตามประเมนิผลผูบ้รหิาร และกำกบัการบรหิารงานเกีย่วกับการตดิตามและประเมนิผลดว้ย

อำนาจหน้าท ี่
๑. เสนอนโยบายและระบบการติดตามประเมินผลที ่เหมาะสม เป็นธรรมและมีประสิทธิผล

ตอ่สภามหาวทิยาลยั
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ
๓. ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ่ของคณะวุฒยาจารย์ สภาคณาจารย์

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการนโยบายชดุตา่งๆ ของสภามหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั

๔. คณะกรรมการกจิการสภา
หลกัการเหตผุล เพือ่ใหก้ารจัดเตรยีมวาระการประชมุ และการประสานงานรวมทัง้ การสง่ตอ่

ข้อมูลระหวา่งคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของสภามหาวทิยาลยัและฝา่ยบรหิารเปน็ไปอยา่งมีประสทิธผิล
อำนาจหน้าที่

๑. สร้างและพัฒนาระบบการดำเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงข้ึน
๒. จัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๓. ให้คำปรึกษาเก่ียวกับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหาร
๔. ประสานเชือ่มโยงการดำเนนิงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของสภามหาวทิยาลยั ตลอดจน

ฝ่ายบรหิารมหาวทิยาลยั

ส่วนคณะกรรมการเฉพาะกิจนั ้นสภามหาวิทยาลัยมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างๆ ระบบการสรรหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
กำหนดโดยข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลในการดำรงตำแหน่งนั ้นๆ
องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาจึงเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชุด เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่าง
เหมาะสม จึงควรพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาให้มีความชัดเจน
ยิ ่งขึ ้นและคณะกรรมการสรรหาควรมีการส่งข้อมูลต่อไปยังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏบิตังิานของผู้ดำรงตำแหนง่ตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคณบดแีละผูอ้ำนวยการ ซึง่เปน็ผู้บรหิารสว่นงาน
ที่รับผิดชอบการสร้างผลผลิตผลลัพธ์



จ ุ ฬ า ส ั ม พ ั น ธ ์  ฉบ ั บ พ ิ เ ศ ษ  ๙

สภามหาวทิยาลยัในการประชมุคร้ังที ่๗๔๖ เมือ่วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้พจิารณาการจดัทำ
คู่มือหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการเป็นลำดับแรก ตามที่คณะทำงาน
พิจารณาวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเสนอ และมีความเห็นว่าควรมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
เกี ่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงานที ่ผ่านมา เพื ่อพิจารณาทบทวนข้อบังคับ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีและผู้อำนวยการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น(เอกสารสภามหาวิทยาลัยเรื่อง คู่มือของ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ)

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๔๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๗๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบให้ม ีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพิ่มขึ้น ๔ ชุด
เพือ่ทำหนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบายทีมี่ความสำคญัในขณะนี ้ดังน้ี

๑. คณะกรรมการเฉพาะกจิศึกษาระบบการจดัการทรพัย์สินทางกายภาพ
    การจัดการทรัพย์สินกายภาพทั ้งในเขตการศึกษาและ

เขตพาณิชย์ เป ็นเร ื ่องท ี ่ม ีความสำคัญต่อทรัพยากรรายได้
สภาพแวดล้อม รวมทั้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
ข้ึนคณะหนึง่ โดยมีกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูท้รงคณุวุฒิ
๑ คนเป็นกรรมการเพื ่อจ ัดการทรัพย์ส ินทางกายภาพในเขต
พาณิชย์ สำหรับพื ้นท ี ่ ในเขตการศึกษานั ้น ดำเน ินการโดย
สำนักบริหารระบบกายภาพ ภายใต้การกำกับของรองอธิการบดี
เน ื ่องจากการต ัดส ินใจใดๆ ด ้านการจ ัดการทร ัพย ์ส ินจะม ี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างมากและในระยะยาว จึงควรมี

คณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ เพื่อศึกษาและเสนอระบบการจัดการทรัพย์สินทางกายภาพ รวมทั้งระบบ
การจดัทำนโยบายและแผนระยะยาวของการจดัการทรพัยส์นิทางกายภาพตอ่สภามหาวทิยาลยั

๒. คณะกรรมการเฉพาะกจิด้านนโยบายวสิาหกจิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารกิจการที่ได้รับรายได้หลัก

จากบุคคลภายนอก เช่น โรงพิมพ์ ศูนย์หนังสือ สำนักพิมพ์ ศูนย์ทดสอบทางวชิาการ ซ่ึงปัจจุบันการดำเนินงาน
เป็นเอกเทศแก่กัน มีระบบการบริหารจัดการและการบริหารบุคคลแตกต่างกัน และมีศักยภาพในการ
หารายได้ไม่เท่าเทียมกัน เพื ่อให้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจที ่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
ทีพ่งึเปน็ จึงมีความจำเปน็ตอ้งแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิด้านนโยบายวสิาหกจิข้ึน

๓. คณะกรรมการเฉพาะกจินโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิธีการเรียน

การสอน การสื่อสาร และการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัย
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จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่อนาคต ซึง่จำเปน็สำหรบัการสนบัสนนุการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การตดิตอ่สือ่สาร การเขา้ถึง
แหล่งข้อมูล และการสร้างโอกาสในการดำเนินงานใหม่ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณาเสนอนโยบาย
เกีย่วกับโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้แผนการพฒันาตอ่สภามหาวทิยาลยั

๔. คณะกรรมการเฉพาะกจิด้านนโยบายทรพัย์สินทางปญัญา
ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที ่สำคัญและมีมูลค่าเพิ ่ม ซึ่งมีโอกาสสร้างรายได้

ให้แก่มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำหน้าที ่ดูแลและบริหารเรื ่องเกี ่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื ่อให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ ่มมากขึ ้น จึงสมควรแต่งตั ้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านนโยบายทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและกำกับระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยส์นิทางปญัญา และระบบการเสรมิสรา้งการนำทรพัยส์นิทางปญัญานีไ้ปสรา้งประโยชนเ์ชงิพาณชิย์

การติดต่อส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที ่ ๗๔๗ เมื ่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบ
รูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑.๑ การเผยแพร่บนเว็บไซต์
 ๑.๑.๑ วาระการประชุมก่อนการประชุมสภา
 ๑.๑.๒ สรุปมติสำคัญจากการประชุมสภา
 ๑.๑.๓ รายงานการประชุมสภาฉบับสมบูรณ์ (เฉพาะกรรมการสภา

รองอธิการบด ีคณบด ีผู้อำนวยการสถาบนั)
๑.๒ การเผยแพรท่างเอกสาร
 ๑.๒.๑ สรุปมติสำคัญจากการประชุมในจุฬาสัมพันธ์
 ๑.๒.๒ สรปุการดำเนนิงานของสภาฯ เปน็ระยะ
 ๑.๒.๓ รายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย

๒. การสือ่สารกบัสภามหาวทิยาลยั ๒.๑ จดัทำระบบกลอ่งรับขอ้มูลและการตอบกลบัทาง web
๒.๒ การสือ่สารทาง e-mail กับกรรมการสภา
๒.๓ การสือ่สารทางจดหมาย บันทึก

การติดต่อส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูล                      การดำเนนิงาน
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การติดต่อส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูล                        การดำเนนิงาน

๓. การเชญิผูบ้รหิารเขา้สงัเกตการณ์ ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ผู ้บริหารพร้อมเชิญ
การประชุม เข ้าส ังเกตการณ์การประช ุมผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ที่ห้องประชุม ๑ หรือที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓
อาคารจามจุรี ๔

๔. การเสวนาระหวา่งกรรมการสภา เช ิญผ ู ้บร ิหารเสวนาก ับกรรมการสภาก ่อนการประช ุม
กับผู้บริหาร เป็นครั้งคราว
๕. การประชุมร่วมกับผู้บริหาร จัดการประชุมร่วมกับผู ้บริหารเพื ่อรับฟังและแลกเปลี ่ยน

ความคดิเหน็ในเรือ่งสำคญั เปน็คร้ังคราว
๖. การเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ จัดเปน็คร้ังคราว โดยประสานกบัหนว่ยงาน
๗. การพบปะหรือเสวนากับประชาคม จดัเปน็คร้ังคราว ตามความจำเปน็และเหมาะสม
จุฬาฯ

งบประมาณจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ประจำปงีบประมาณ ๒๕๕๖

สภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๗๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาการเสนอ
กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของฝ่ายบริหาร และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารจัดทำ
กรอบงบประมาณที่แสดงภาพรวมของงบประมาณประจำปีทั้งด้านรายรับและค่าใช้จ่าย ว่ามหาวิทยาลัย
มีแหล่งรายรับ วงเงินและสัดส่วนรายรับตามประเภทรายรับ และมีประเภทค่าใช้จ่ายรวมทั ้งวงเงิน
และสัดส่วนค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณางบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่าย
บรหิารจะนำเสนอในการประชมุคร้ังตอ่ไป พรอ้มกับรายละเอยีดงบประมาณประจำปงีบประมาณ ๒๕๕๖

ในการประชุมครั้งที่ ๗๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และได้อภิปรายเกี ่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายในการจัดทำ
งบประมาณในปีงบประมาณต่อๆ ไป เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินรายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สิน ส่วนหนึ่งโดยไม่จัดเป็นงบประมาณปกติเพื ่อการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต
ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้คณะที่มีทรัพยากรน้อย การลงทุนในสินทรัพย์เพื่ออนาคต
หรือการลงทุนในโครงการพิเศษ โดยสภามหาวิทยาลัยจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีให้ชัดเจน และจะพิจารณากำหนดนโยบายเกี ่ยวกับกรอบงบประมาณซึ่งประกอบด้วยวงเงิน
และส ัดส ่วนรายร ับและค ่าใช ้จ ่ายประเภทต่างๆ ไว ้ก ่อนล ่วงหน้าโดยฝ่ายบร ิหารจะเสนอกรอบ
งบประมาณประจำป ีภายในเด ือนพฤษภาคม และนำกรอบงบประมาณไปจ ัดทำรายละเอ ียด
งบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้เป็นงบประมาณประจำปีในเดือนกันยายน
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ผลการดำเนนิงานโครงการพฒันาวชิาการจฬุาฯ ๑๐๐ ปี

สภามหาวทิยาลยัในการประชมุคร้ังที ่๖๘๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ สงิหาคม
๒๕๕๐ ได้อนุมัติโครงการแผนพฒันาวชิาการจุฬาฯ ๑๐๐ ปี จำนวน ๕๐ โครงการ
โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (โครงการมาบุญครอง)
จำนวนประมาณ ๒,๒๑๘.๑๔๘ ล้านบาท เป็นโครงการระยะ ๕ ปี โดยอนุมัติ
และผกูพนังบประมาณสำหรบัปงีบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัคร้ังที ่๗๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ สงิหาคม
๒๕๕๕ ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานจนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่าได้ใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนโครงการไปทั ้งสิ ้น ๑,๖๓๗.๑๕๓ ล้านบาท โดยยังมีงบประมาณผูกพันเป็นงบลงทุนจำนวน
๗๕.๓๑๒ ล้านบาท และงบดำเนินการที ่อยู ่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวนหนึ ่ง ซึ ่งต้องขออนุมัติ
ผูกพนังบประมาณไว ้โดยคาดวา่จะมีเงนิคงเหลอืในโครงการจฬุาฯ ๑๐๐ ป ีประมาณ ๕๕๐ ลา้นบาท

สำหรับเงินคงเหลือของโครงการพัฒนาวิชาการจุฬา ฯ ๑๐๐ ป ี ฝ่ายบริหารได้ขอเสนอ
โครงการเพื ่อใช้จ่ายเงินคงเหลือนี ้ โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้แยกการใช้เงินคงเหลือออกจาก
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ เพื ่อเป็นงบประมาณพิเศษ และมอบให้คณะกรรมการเฉพาะกิจนโยบาย
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พิจารณาความเหมาะสม
ความคุ้มค่า และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามโครงการพัฒนาวิชาการ
จุฬาฯ ๑๐๐ ป ีและใหน้ำเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาอนุมัตงิบประมาณในเวลาตอ่ไป

การพิจารณาทบทวนโครงสร้างส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส่วนงานต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากที่ได้บังคับใช้มาระยะหนึ่ง พบว่าโครงสร้างส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยตามประกาศและข้อบังคับดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
และในบางกรณีอาจมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๔๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมีมติให้
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเสนอโครงสร้างส่วนงานที่จะปรับปรุง
ทบทวนตอ่สภามหาวทิยาลยัภายในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕
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นโยบายการบริหารงานบุคคล

สภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
นโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อย ู ่ ในข ั ้นตอนการทำการพ ิจารณา ทบทวน
นโยบายและระบบการบร ิหารงานบุคคลของ
มหาว ิทยาล ัย เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามเป ้าหมาย
นโยบายและแนวทางการพ ัฒนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ ของสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวทิยาลยัได้จัดการสมัมนา เพือ่วาง
นโยบายการบริหารงานบุคคลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย กรรมการนโยบายบุคลากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
บริหารงานบุคคล และผู ้บร ิหาร ทำการระดมความคิดเก ี ่ยวก ับนโยบายการบร ิหารงานบุคคล
เพื ่อใช ้เป ็นแนวทางหลักในการทบทวนและกำหนดนโยบายและระบบการบร ิหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับลักษณะการทำงานในมหาวิทยาลัย สภาพการณ์ภายนอก
รวมทั้งสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงศักยภาพด้านทรัพยากรของมหาวิทยาลัย การส่งเสริม
สนับสนุนและกำกับการสร้างผลผลิตผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในระบบ ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้นโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลที่จะกำหนดขึ้น
เปน็นโยบายและระบบทีส่ามารถแสวงหา และรกัษาคนดีและเกง่ มีสมรรถนะทีเ่หมาะสมใหอ้ยู่กับมหาวทิยาลยั
และสร้างสรรค์ผลงานที่ดี แข่งขันได้กับหน่วยงานอื่น โดยบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
มีความมุ่งมั ่นในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในงานอย่างเหมาะสม และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ตามคุณค่าหล ักของมหาว ิทยาล ัย โดยมหาว ิทยาล ัยม ีศ ักยภาพทางการเง ินและทร ัพยากรอ ื ่น
ที่จะดูแลได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจำนวนมาก โดยเป็นบุคลากรสายวิชาการประมาณ
๓,๐๐๐ คน และบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการประมาณ ๖,๐๐๐ คนอีกทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และระบบการบริหารงานบุคคลจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างมาก
และยังมีผลกระทบต่อทรัพยากรการเงินอย่างสูงยิ่งและในระยะยาว การพิจารณากำหนดนโยบายและ
ระบบการบริหารงานบุคคลจึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความรอบคอบและถี ่ถ้วนในทุกมิติ จึงใช้เวลา
ในเรื ่องนี ้พอสมควร ทั ้งนี ้ สภามหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถพิจารณากำหนดนโยบายและระบบ
การบรหิารงานบคุคลไดอ้ย่างช้าภายในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕
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รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑. นายกสภามหาวทิยาลยั (ศาสตราจารยกิ์ตตคุิณ ดร. คุณหญงิสชุาดา กีระนันทน์)
๒. อธิการบด ี(ศาสตราจารย ์นายแพทยภิ์รมย์ กมลรตันกลุ)
๓. ประธานสภาคณาจารย ์(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญวทิย ์โฆษติานนท)์
๔. นายกสมาคมนสิติเกา่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (นายจุลสงิห ์วสนัตสงิห)์

กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผู้ทรงคณุวุฒิ
๕. ดร.กอปร  กฤตยากรีณ
๖. ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง  จันทรางศุ
๗. นางสาวนวพร  เรืองสกลุ
๘. ศาสตราจารยกิ์ตตคุิณ ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ
๙. ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ  วะสี
๑๐. ดร.ประสาร  ไตรรตันว์รกุล
๑๑. ศาสตราจารยพ์เิศษประสทิธิ ์ โฆวไิลกลู
๑๒. ศาสตราจารยกิ์ตตคุิณ ดร.ปราณ ี กุลละวณชิย์
๑๓. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รดีา  ทัศนประดษิฐ์
๑๔. นายประเสรฐิ  บญุสมัพนัธ์
๑๕. ศาสตราจารยกิ์ตตคุิณ ดร.วิษณุ  เครอืงาม
๑๖. รองศาสตราจารย ์ดร.วิรัช  อภิเมธธีำรง
๑๗. ศาสตราจารยกิ์ตตคุิณ ดร.สจิุต  บญุบงการ
๑๘. ศาสตราจารยกิ์ตตคุิณ ดร.สริุนทร ์ เศรษฐมานติ
๑๙. ดร.อำพน  กิตตอิำพน

กรรมการสภามหาวทิยาลยั หัวหน้าส่วนงาน
๒๐. ศาสตราจารย ์ดร.เก้ือ  วงศ์บุญสนิ
๒๑. ศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต  เอือ้อาภรณ์
๒๒. ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาส
๒๓. ศาสตราจารย ์ดร.ศักดา  ธนิตกลุ
๒๔. ศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุศักด์ิ  ฐานพีานชิสกลุ

กรรมการสภามหาวทิยาลยั คณาจารยป์ระจำ
๒๕. รองศาสตราจารย ์ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมอืง
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ว่าท่ี ร.ต.เจษฎา  เดน่ดวงบรพินัธ์
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พชัราวลยั  ชัยปาณี
๒๘. รองศาสตราจารย ์สัตวแพทยห์ญงิ ดร.อนงค์  บิณฑวิหค
๒๙. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ตัง้ทรพัยวั์ฒนา

เลขานกุาร + ผู้ช่วยเลขานกุาร
๓๐. รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์จษฎา  แสงสพุรรณ
๓๑. รองศาสตราจารย ์ดุษฎี  สงวนชาติ
๓๒. รองศาสตราจารย ์มานิต  จุมปา

เอกสารประกอบ  ๑
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พระราชบญัญติัจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยัพ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

อำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู ้ออกข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศสำหรบัสว่นงานน้ันเปน็เรือ่งๆ ไปกไ็ด้

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๔) ออกข้อบงัคับเกีย่วกับการบรหิารการเงนิ การพสัด ุและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั
(๕) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศกึษาช้ันสงูหรอืสถาบนัอ่ืน รวมทัง้อนุมัตกิารใหป้รญิญากติตมิศักด์ิ
(๖) อนุมัติการจัดตัง้ การรวม หรือยุบเลกิส่วนงานของมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๙ รวมท้ังการแบง่

หน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
(๗) พิจารณาดำเนินการเพื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้ง และพิจารณาถอดถอน

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์พิเศษ

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์กิตติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ

(๙) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
(๑๐) ติดตามและประเม ินผลการดำเน ินงานของอธ ิการบดี และห ัวหน ้าส ่วนงานต่างๆ
(๑๑) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบการยกเลิก

การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทัง้การปรบัปรงุ การยุบรวม หรอืการยกเลกิหลกัสตูรการศกึษา

(๑๒) กำหนดนโยบายและวธีิการเกีย่วกับการจดัหารายได ้ จัดหาแหลง่ทนุและทรพัยากรอืน่
(๑๓) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๓ (๔) วรรคสอง
(๑๔) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือยกเลิก

นิตบิคุคลทีจั่ดตัง้ข้ึนตามมาตรา ๑๓ (๘)
(๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๑๖) รับรองรายงานกิจการประจำปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๗)แตง่ตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่เพือ่กระทำการใดๆ อันอยู่ใน

อำนาจหน้าที ่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั ้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
บุคคลดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ ต้องแต่งตั้งผู้แทนสภาคณาจารย์
เปน็กรรมการ หรอือนุกรรมการดว้ย

(๑๘) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ื่นเกีย่วกับกจิการของมหาวทิยาลยัทีมิ่ได้ระบใุหเ้ปน็หน้าทีข่องผู้ใดโดยเฉพาะ

เอกสารประกอบ  ๒



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน
เปน็ผู้นำทางปญัญา เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื
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