หน่วยงำนสนับสนุน
ด้ำนนโยบำย&ธรรมำภิบำล

หน่วยงำน
สร้ำงผลผลิตหลัก

สำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย
สานักตรวจสอบ

- ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตาม
ประเมินผล

สานักกิจการ
วุฒยาจารย์

- ฝ่ายการ
ประชุมสรรหา
แต่งตั้ง
- งานบริหาร
ทั่วไป

- สถาบันการขนส่ง
- สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า
- สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์
- สถาบันไทยศึกษา
- สถาบันวิจัยพลังงาน
- สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
- สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
- สถาบันวิจัยสังคม
- สถาบันเอเชียศึกษา
- (OCARE)

คณะ/วิทยำลัย/สถำบันวิจัย
- ครุศาสตร์
- จิตวิทยา
- ทันตแพทยศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี
- แพทยศาสตร์
- เภสัชศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- วิศวกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- สหเวชศาสตร์
- สัตวแพทยศาสตร์
- อักษรศาสตร์
- ประชากรศาสตร์
- ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
- วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์
- สถาบันภาษา

หน่วยงำนส่วนกลำงสนับสนุนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
สำนักงำนกำรทะเบียน
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร

สำนักงำนมหำวิทยำลัย

สนับสนุนกำรสร้ำงผลผลิตหลัก

บริหำรจัดกำร
& สนับสนุนองค์กร

•ศูนย์ในกำกับมหำวิทยำลัย
- ศูนย์เครื่องมือวิจัย
วิทยาศาสตร์&เทคโนโลยี
- สถาบันภาษาไทยสิรินธร
- ศูนย์สัตว์ทดลอง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
- ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อภูมิภาค

•สำนักบริหำร
- วิชาการ
- วิจัย
- กิจการนิสิต
- ศิลปวัฒนธรรม
- วิรัชกิจ & เครือข่าย
นานาชาติ

•สำนักบริหำร

•ศูนย์ในกำกับอธิกำรบดี

•ศูนย์ขึ้นตรงต่อ

- ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
- ศูนย์อาเซียนศึกษา
- ศูนย์ศึกษาสันติภาพ
&ความขัดแย้ง
- ศูนย์รัสเซียศึกษา
- สถาบันขงจื่อ
- ศูนย์อินเดียศึกษา

อธิกำรบดี
- การศึกษาทั่วไป
- จุฬาฯ-ชนบท
- นวัตกรรมการเรียนรู้

•ศูนย์ขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี
- บริหารกลาง
- กฎหมาย & นิติกร
- สื่อสารองค์กร
- การจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
- บริหารความเสี่ยง
- พัฒนกิจ&นิสิตเก่าสัมพันธ์
- วิเคราะห์รายได้&ปฎิบัติการลงทุน

•ศูนย์ในกำกับที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น
- ศูนย์ยุโรปศึกษา
- C.E ด้านการจัดการสาร&ของเสียอันตราย
- C.E ด้านเทคโนโลยีปโิ ตรเคมี&วัสดุ
- C.E ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- ศูนย์ SEA-START

- ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
- การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
- ทรัพยากรมนุษย์
- ระบบกายภาพ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริกำร
&บริหำรสินทรัพย์/รำยได้
•หน่วยบริกำร
- ศูนย์กีฬา
- ศูนย์บริการสุขภาพ
- ศูนย์ รปภ.ฯ
•วิสำหกิจ
- ศูนย์หนังสือ

- โรงพิมพ์
- สานักพิมพ์
- ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
- ศูนย์บริการทางวิชาการ
- สถานีวทิ ยุจุฬาฯ (ไม่แสวงหากาไร)

•สำนักงำนจัดกำร
ทรัพย์สิน
•สถำบัน IP

การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานมหาวิทยาลัย
สานักบริหาร
วิชาการ
(สบว.)

สานักบริหาร
วิจัย
(สบจ.)

สานักบริหาร
กิจการนิสิต
(สบน.)

(พรรณิภา วัยเจริญ) (ลดาวัลย์ ภาจิตต์ใจมั่น) (สุปรีดา ลอตระกูล)

(พรรณิภา วัยเจริญ) (ลดาวัลย์ ภาจิตต์ใจมัน่ )

1. ฝ่ายพัฒนา
วิชาการ

1. ฝ่ายพัฒนาและ
บูรณาการงานวิจัย

2. ฝ่าย
มาตรฐาน
หลักสูตร

2. ฝ่ายทุนวิจัย

3. ฝ่ายบริหาร
ทุนวิชาการ

3. ฝ่ายวิเคราะห์
และเผยแพร่
ผลงานวิจัย
4. หน่วยคลินิก
วิจัย

* รักษาการ

สานักบริหาร
วิรัชกิจและ
เครือข่าย
นานาชาติ
(สบร.)

สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์และ
การงบประมาณ
(สบย.)

สานักบริหาร
การเงิน การ
บัญชี
และการพัสดุ
(สบง.)

สานักบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์
(สบม.)

*ผู้ช่วยอธิการบดี
(กรรชิต จิตระทาน)
(ผศ.ดร.เกรียงไกร
บุญเลิศอุทัย)

(ศิรินาถ ทัพแสง)

*ผู้ช่วยอธิการบดี
(รศ.สุทธิมา
ชานาญเวช)

1. ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

1. ฝ่ายยุทธศาสตร์
และนวัตกรรม
องค์กร

2. ฝ่ายเครือข่าย
นานาชาติ

2. ฝ่ายบริหาร
คุณภาพองค์กร

สานักบริหาร
ศิลปวัฒธรรม
(สบศ.)

(กรรชิต จิตระทาน)

(สุปรีดา ลอตระกูล)

1. ฝ่ายทุนการ
ศึกษาและ
บริการนิสิต

1. ฝ่ายพัฒนาและ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

2. ฝ่ายพัฒนานิสิต

2. ฝ่ายพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์

3. ฝ่าย
ประสานงาน
และเครือข่าย
กิจการนิสิต
4. หน่วยหอพัก
นิสิต
5. หน่วยส่งเสริม
สุขภาวะนิสิต

สานักบริหาร
ระบบกายภาพ
(สบภ.)

สานักบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(สบท.)

(เพชรา ภูริวัฒน์)

*ผู้ช่วยอธิการบดี
(รศ.ดร.วีระศักดิ์
ลิขิตเรืองศิลป์)

*ผศ.บุญชัย

1. ฝ่ายการเงิน

1. ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล

1. ฝ่ายปฏิบัติการ
อาคารสถานที่

1. ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ศูนย์
เครื่องมือวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2. ฝ่ายการบัญชี

2. ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร

2. ฝ่าย
สถาปัตยกรรม
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

2. ฝ่ายระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ศูนย์
สัตว์ทดลอง

3. ฝ่ายจัดการ
อาคารสถานที่
และสารสนเทศ
ระบบกายภาพ

3. ฝ่ายบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. หอประวัติ
4. ธรรมสถาน
5. พิพิธภัณฑ์พระตาหนักดาราภิรมย์
6. พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

3. ฝ่ายบริการ
นิสิตและอาจารย์
ชาวต่างประเทศ

3. ฝ่าย
การงบประมาณ

3. ฝ่ายการพัสดุ

3. ฝ่ายพัฒนา
ระบบงานบุคคล

4. หน่วยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

โสวรรณวนิชกุล

ศูนย์ในกากับ
ของ
มหาวิทยาลัยที่
สนับสนุนการ
ผลิตผลผลิต
หลัก

3. สถาบัน
ภาษาไทยสิริน
ธรแห่งจุฬาฯ
4. ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮา
ลาล จุฬาฯ
5. ศูนย์
เครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อ
ภูมิภาค จุฬาฯ

การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์ขึ้นตรงต่ออธิการบดีที่
สนับสนุนการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย
1. ศูนย์การศึกษาทั่วไป
(ศศท.)
2. ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท
(ศจช.)
3. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
(ศนว.)
4. ศูนย์บริหารกลาง
(ศหก.)
5. ศูนย์กฏหมายและนิติการ
(ศกน.)
6. ศูนย์สื่อสารองค์กร
(ศสอ.)

7. ศูนย์การจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย (ศจท.)
8.ศูนย์บริหารบริหารความเสี่ยง
(ศคส.)

9. ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่า
สัมพันธ์ (ศพน.)
10.ศูนย์วิเคราะห์รายได้และ
ปฏิบัติการลงทุน (ศวล.)

ศูนย์ในกากับของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการสนับสนุนการ
ดาเนินการจาก สกอ. หรือ
หน่วยงานอื่น

ศูนย์ในกากับของอธิการบดี
ที่มีภาระหน้าที่สนับสนุนการ
สร้างผลผลิตหลัก

หน่วยงานในกากับของ
อธิการบดีที่มีภาระหน้าที่ด้าน
บริการและสนับสนุน

หน่วยงานวิสาหกิจในกากับ
ของมหาวิทยาลัย ที่มี
ภาระหน้าที่บริหารสินทรัพย์

1. ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ

1. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

1. ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

1. สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสารและของเสียอันตราย

2. สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ

2. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

2. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเคมีและ
วัสดุ

3. ศูนย์ศึกษาสันติภาพ
และความขัดแย้ง

3. ศูนย์รักษาความปลอดภัย
และจัดการจราจรแห่ง
จุฬาฯ

3. โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ

4. ศูนย์รัสเซียศึกษา

4. สานักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

5. ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์
วิจัยและฝึกอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

5. ศูนย์อินเดียศึกษา

5. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

6. ศูนย์อาเซียนศึกษา

6. ศูนย์ทดสอบทาง
วิชาการแห่งจุฬาฯ

สานักงาน
จัดการทรัพย์สิน

