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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ 3804/2561 
ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
________________________ 

 

1.  ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปของฝายบริหาร ใหเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
3. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนบริหารงานกลาง 
4. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนการคลัง 
5. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของฝายบริหารขอมูลทรัพยากร 
6. กํากับดูแลงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. กํากับดูแลงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
8. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืน ตามที่ไดรับมอบหมาย 
9. กํากับดูแลประสานงานและพัฒนาระบบเงินรายไดและระบบบัญชีเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
10. กํากับดูแลการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร

การเงินและทรัพยสิน และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 
11. กํากับดูแลการดําเนินงานการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี 
12. ประสานงานกับรองอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหกํากับสวนงานตางๆ.ภายในสํานักงาน

อธิการบดี เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
13. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี     
และมีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่     
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย 
ขอบังคบั ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนบริหารงานกลาง สวนการคลัง และฝายบริหารขอมูล
ทรัพยากรตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนบริหารงานกลาง สวนการคลัง
และฝายบริหารขอมูลทรัพยากร 

5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานในเวลางานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ในสังกัดสวนบริหารงานกลาง สวนการคลัง และฝายบริหารขอมูลทรัพยากร ทั้งที่ปฏิบัติงานประจํา        
และมาชวยปฏิบัติงาน 
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6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร
มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนบริหารงานกลาง สวนการคลัง และฝายบริหารขอมูลทรัพยากร เดินทาง        
ไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนบริหารงานกลาง สวนการคลัง และฝายบริหาร
ขอมูลทรัพยากร ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

 

 

   (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 
   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 
   (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 
   (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    
  

(ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
 

8. รับทราบและสั่งการแทนอธิการบดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไมใชนโยบาย.ขอกฎหมายซึ่งสวนงานภายนอก
มหาวิทยาลัยหรือเอกชนมีหนังสือขอความรวมมือ 

9. สั่งการและลงนามในหนังสือถึงสวนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแทนอธิการบดี ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 

10. สั่งการเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
11. ลงนามรับรองในใบเบิกเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร และใบเบิกเงินคาเชาบาน   

ของขาราชการ และขาราชการบํานาญที่เปลี่ยนสถานภาพ 
12. อนุมัติโครงการประชุม สัมมนา อบรม ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขาอบรม สัมมนา และที่มีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน 
 

 ดานบริหารความเสี่ยง 
1. อนุมตัโิครงการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2. การลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของในดานบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หนวยงาน

เทียบเทา 
3. การลงนามในหนังสือถึงหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกตางๆ ที่เก่ียวของกับดานบริหารความเสี่ยง 

 
------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   
 

------------------------------------- 
 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปของการวางแผนและพัฒนาและฝายจัดการทรัพยสิน           

ใหเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนแผนและยุทธศาสตรและฝายจัดการทรัพยสิน 
3. ดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
4. ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัย 
5. ดําเนินการจัดหางบประมาณใหหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
6. กํากับดูแลและติดตามการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ.ในสํานักงานอธิการบดี      
และ มีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนแผนและยุทธศาสตรและฝายจัดการทรัพยสิน      
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนแผนและยุทธศาสตร         
และฝายจัดการทรัพยสิน 

5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด      
สวนแผนและยุทธศาสตรและฝายจัดการทรัพยสินทั้งท่ีปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 

6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร
มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนแผนและยุทธศาสตร และฝายจัดการทรัพยสิน เดินทางไปปฏิบัติงาน          
ตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 
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7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนแผนและยุทธศาสตรและฝายจัดการทรัพยสิน    
ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 

   (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 
   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 
   (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 
   (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน     

(ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
 

ดานการวางแผนและพัฒนา 
1. ลงนามเรื่องนโยบายเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนา 
2. ลงนามในหนังสือใหขอมูลแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ     

สวนแผนและยุทธศาสตร 
3. ลงนามและสั่ งการเก่ียวกับการวางผังแมบทของมหาวิทยาลัยให เปนไปตามแผนและนโยบาย               

ของมหาวิทยาลัย 
4. ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในเรื่องท่ีเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเปนผูประสานนโยบาย 

แผนงาน โครงการของมหาวิทยาลัย.รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหกลั่นกรอง การปรับแผนงาน โครงการ 
และติดตามประเมินผล แผน หรือโครงการตางๆ 

5. ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายในแตละปงบประมาณ โดยประสาน
กับสวนราชการที่เก่ียวของ และดําเนินการประสานงานกับสํานักงบประมาณในการขอตั้งงบประมาณ 

6. ลงนามในหนังสือเพ่ือประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับภาระงานของ
ฝายจัดการทรัพยสิน  

7. ลงนามในสัญญาตางๆ ตามมติคณะกรรมการจัดการทรัพยสินและหาประโยชน 
 

------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามยุทธศาสตร          

ของมหาวิทยาลัย 
2. กํากับดูแลดานทรัพยากรบุคคลทุกประเภท  
3. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนทรัพยากรบุคคล 
4. วางแผนและกําหนดกลยุทธเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. กํากับดูแลงานดานสวัสดิการบุคลากร 
6. กํากับดูแลการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี      
และ มีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย 
ขอบังคบั ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนทรัพยากรบุคคลตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร       
จากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนทรัพยากรบุคคล 
5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด     

สวนทรัพยากรบุคคลทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนทรัพยากรบุคคล เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน 
และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนทรัพยากรบุคคล ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและ       
มาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 

   (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 
   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 
   (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 
   (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    
  

(ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
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ดานการบริหารงานบุคคล 
1. ลงนามในประกาศรับสมัครและประกาศผล การสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย 
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. ลงนามในคําสั่งจาง การเพ่ิมคาจาง การยาย การตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย การพนสภาพ       

และการแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4. ลงนามหนังสือถึงเลขาธิการสํานักพระราชวัง เก่ียวกับการขอพระราชทานเพลิงศพขาราชการ ขาราชการ

บํานาญ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
5. ลงนามในแบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จดํารงชีพหรือเงินทดแทน

ขาราชการกรณีออกจากราชการ 
6. ลงนามในคําสั่งขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการและขอรับบําเหน็จของลูกจางประจํา 
7. อนุมัติและลงนามในคําสั่งลาออก และคําสั่งใหพนสภาพเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจางมหาวิทยาลัย 
8. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพ่ือเปลี่ยนตําแหนง ปรับวุฒิ หรือเลื่อนระดับสูงข้ึน 
9. ลงนามในคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงหรือเลื่อนระดับสูงข้ึนของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
10. ลงนามใน ก.ม.1 ของขาราชการ และแบบประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
11. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 

หรือผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา รวมทั้งหัวหนาหนวยงาน ในสํานักงาน
อธิการบดี และหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

12. ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในเรื่องที่เก่ียวกับลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยทุกกรณี  
13. ลงนามในบัตรประจําตัวของลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัย ในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 
14. ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการจาง และลงนามในหนังสือสัญญาจางชาวตางประเทศ  
15. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท กรณบีุคลากรของมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 
16. ลงนามในหนังสือรับรองฐานะการดํารงตาํแหนง อัตราเงินเดือน ขาราชการ ขาราชการบํานาญ หรืออัตรา

คาจางบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
17. ลงนามในประกาศและหนังสือสัญญาทุกประเภทที่เปนสัญญาทุนการศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

และนิสิตที่มีเงื่อนไขผูกพันการรับทุนเพ่ือเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย 
18. ลงนามในหนังสือสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ของขาราชการ      

และพนักงานมหาวิทยาลัย 
19. ลงนามในหนังสือ และแบบ สปส. สงถึงสํานักงานประกันสังคม 
20. ลงนามในเอกสารถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายหลังที่อธิการบดีอนุมัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ การไป
ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยแลวแตกรณี 
ตลอดจนลงนามในสัญญาผูกพันการนั้นๆ  

21. ลงนามในคําสั่งและหนังสือสัญญาใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน การเพ่ิมพูน
ความรูทางวิชาการ การปฏิบัติการวิ จัย ณ ตางประเทศ และลาไปศึกษา ฝกอบรมในประเทศ            
และฝกอบรมแพทยประจําบาน 
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22. ลงนามในหนังสือสัญญาการรับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
23. ลงนามในหนังสือสัญญาจาง สัญญาค้ําประกัน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล 
24. อนุมัติการเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
25. อนุมัติและลงนามในคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํามหาวิทยาลัย ลาอุปสมบท ลาไปประกอบ

พิธี ฮัจยหรือ ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ              
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

26. อนุมัติและลงนามในคําสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํามหาวิทยาลัย ลาเขารับการเตรียมพล
และกลับเขามาปฏิบัติงานเมื่อพนจากการเขารับการเตรียมพล ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

27. ลงนามหรือมอบหมายผูลงนามในหนังสือเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด และรับรองใบสมัครสมาชิก 
กบข. (กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ) 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ   
---------------------------------- 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปดานวิชาการรวมท้ังการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   

ใหเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนสงเสริมและบริการการศกึษา และฝายพัฒนาคุณภาพ 
3. กํากับดูแลและประสานการพิจารณาเสนอบุคคลที่สมควรจะไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
4. กํากับดูแลดําเนินการเก่ียวกับการจัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.ฯ.สยามบรมราชกุมารี 
5. กํากับดูแลและแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ และประสานงานการจัดการเรียนการสอน         

การพัฒนาการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ใหเปนไปตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
6. กํากับดูแลการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา 
7. กํากับดูแลและดําเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ.เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูทิศทางความเปนสากล 
8. ดําเนินการยุทธศาสตรดานการศึกษาของนิสิตตางชาติและยุทธศาสตรดานการพัฒนามหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนสถาบันการศึกษาที่มีคณุภาพในประชาคมอาเซียน 
9. กํากับดูแลใหมีการพัฒนาอาจารยดานเทคนิคการสอน สื่อการสอนและการประเมินการเรียนการสอน 
10. กํากับดูแลการคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย 
11. ประสานงานกับสภาวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อการบริหารวิชาการ    

ของมหาวิทยาลัย 
12. ประสานแสวงหาความรวมมือจากในประเทศและตางประเทศในการพัฒนางานดานวิชาการ 
13. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี       
และมีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนสงเสริมและบริการการศึกษา และฝายพัฒนาคุณภาพ
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคับบัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนสงเสริมและบริการการศึกษา 
และฝายพัฒนาคุณภาพ 
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5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด       
สวนสงเสริมและบริการการศกึษา และฝายพัฒนาคุณภาพ ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 

6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร
มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนสงเสริมและบริการการศึกษา และฝายพัฒนาคุณภาพ เดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนสงเสริมและบริการการศึกษา และฝายพัฒนาคุณภาพ 
ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

        (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

ดานวิชาการ 
1. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงานตางๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของนิสิตทุกระดับ 
2. ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือก หรือสอบคัดเลือกนิสิตของมหาวิทยาลัย 
3. อนุมตังิดการเรียนการสอนเปนกรณีพิเศษไมเกิน 5 วัน 
4. อนุมัติโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการของคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต 

เฉพาะโครงการที่มีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมสัมมนา และไมมีการเก็บเงินคาลงทะเบียน 
5. ลงนามในหนังสือสัญญาของมหาวิทยาลัย ที่เปนสัญญารับทุนการศึกษาของนิสิตที่มีเงื่อนไขผูกพันการรับ

ทุนทุกประเภท 
6. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศในเรื่องที่เก่ียวกับทุนการศึกษา การพัฒนา

ความรวมมือกับสถาบันหรือองคกรระหวางประเทศและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับงานดานวิชาการ 
7. ลงนามในหนังสือการพนจากสภาพนิสิตทุกระดับ  
8. อนุมตักิารลดหรือการยกเวนคาปรับที่เก่ียวของกับนิสิตลงทะเบียนลาชา 

 

ดานการพัฒนาคุณภาพ 
1. อนุมตัิโครงการดําเนินงานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 
2. การลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวของในดานการพัฒนาและประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ระดับภาควิชา/สาขาวิชา และระดับคณะ/สวนงาน เทียบเทา 
3. การลงนามในหนังสือถึงสวนงานภายใน และหนวยงานเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานการประกัน

คุณภาพ 
4. อนุมัติโครงการดําเนินงานดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) ของมหาวิทยาลัย 
5. การลงนามในหนังสือถึงสวนงานภายใน และหนวยงานภายนอกตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต   
-------------------------------------- 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 

1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปของฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตใหเปนไปตามยุทธศาสตร       
ของมหาวิทยาลัย 

2. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนกิจการนิสิต 
3. กํากับดูแลประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ในดานที่           

เก่ียวกับนิสิต 
4. กํากับดูแล การจัดหาทุนและบริหารทุนและกองทุนการศกึษาตางๆ สําหรับนิสิต 
5. ดําเนินการและพัฒนา โครงการรณรงคมหาวิทยาลัยสีขาว 
6. ดําเนินการและพัฒนา โครงการรณรงคจิตสํานึกสาธารณะและจิตอาสา 
7. ดําเนินการพัฒนากิจกรรมและ อัตลักษณนิสิต ของมหาวิทยาลัย 
8. ดําเนินการพัฒนากีฬาของนิสิต 
9. ดําเนินการพัฒนา STUDENT UNION ทั้งที่ประสานมิตร และองครักษ 
10. เปนประธานกรรมการในการประสานงานทุนการศึกษา และสวัสดิการนิสิต  
11. เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาและกํากับดูแลกิจการนิสิต ดูแลดานกิจกรรมตางๆ ของนิสิต สภานิสิต 

องคกรนิสิต สโมสรนิสิต ชมรม กรรมการนิสิต และกลุมนิสิตอ่ืน ของมหาวิทยาลัย 
12. ประสานงานกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
13. ประสาน ดูแล หอพักนิสิต รวมกับศูนยบริหารกิจการหอพัก 
14. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี     
และ มีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย 
ขอบังคบั ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติ โครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนกิจการนิสิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร            
จากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนกิจการนิสิต 
5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด     

สวนกิจการนิสิต ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
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6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร
มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนกิจการนิสิต เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน     
และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนกิจการนิสิต ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวย
ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

                (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

ดานกิจการนิสิต 

1. ดําเนินงานกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดใน
อนาคต (กรอ. ) และกระทําการแทนอธิการบดีในการลงนามเปนผูรับรองในฐานะสถานศึกษา            
และในเรื่องการแจงสัญญาขอรับทุนการศึกษาและในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนเงินกูยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) และกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศกึษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

2. ลงนามในหนังสือถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับการยกเวนการรับ
ราชการทหาร การขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ 

3. อนุมัติการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และลงนามในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม  
เพ่ือการศึกษา 

4. ลงนามในสัญญายกเลิกการใหกูยืม หรือเรียกเงินกูยืมคืนของกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
5. ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงกับบริษัทประกันชีวิตที่ทําประกันอุบัติเหตุกลุมใหแกนิสิต 
6. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา องคกรนิสิตในฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
7. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรกิจกรรมนิสิต 
8. อนุมัติการไปทํากิจกรรมของนิสิต และองคกรนิสิตตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย              

ในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
9. ลงนามในหนังสือถึงสวนราชการ และหนวยงานเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานกิจการนิสิต กิจกรรม

นิสิต และรายงานใหอธิการบดีทราบ 
10. อนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิต ดานบําเพ็ญประโยชน ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ จริยธรรม และ

สัมมนากิจกรรมนิสิต  
11. อนุมตัโิครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม และกิจกรรม ที่เก่ียวกับนิสิตหรือนักเรียนแลวแตกรณี ที่เปนไป

ตามแผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
12. อนุมัติใหทนุการศึกษาแกนิสิต ท้ังทุนการศึกษาภายในและทุนการศึกษาภายนอก 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปของฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม.ใหเปนไปตามยุทธศาสตร     

ของมหาวิทยาลัย 
2. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของ “ศูนยชุมชนและศิลปวัฒนธรรม” ทุงดินดํา จังหวัด

สุพรรณบุรี 
3. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของ “ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํา” อําเภอ

นาแหว จังหวัดเลย 
4. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของ “โครงการตามพระราชดําริ” ที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 
5. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนกิจการเพ่ือสังคม 
6. กํากับดูแลและประสานงานทางดานการเงิน การใชงบประมาณของสวนกิจการเพ่ือสังคม 
7. กํากับดูแลและประสานงานดานการบริการวิชาการแกชุมชนกับสวนงานราชการทั้งภายในมหาวิทยาลัย

และหนวยงานภายนอกในจังหวัดนครนายก จังหวัดสระแกวและจังหวัดอื่นๆ.ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ.ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆในสํานักงานอธิการบดี      
และมีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํานาแหว 
จังหวัดเลย ศูนยชุมชนและศิลปวัฒนธรรม ทุงดินดํา จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการตามพระราชดําริ 
จังหวัดนาน และสวนกิจการเพื่อสังคมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
และปาตนน้ํานาแหว จังหวัดเลย ศูนยชุมชนและศิลปวัฒนธรรม ทุงดินดํา จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการ
ตามพระราชดําริ จังหวัดนาน และสวนกิจการเพื่อสังคม 

5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด       
ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํานาแหว จังหวัดเลย ศูนยชุมชนและศิลปวัฒนธรรม         
ทุงดินดํา จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการตามพระราชดําริ จังหวัดนาน และสวนกิจการเพ่ือสังคม          
ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
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6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร
มหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํานาแหว จังหวัดเลย ศูนยชุมชน     
และศิลปวัฒนธรรม ทุ งดินดํา จังหวัดสุพรรณบุรี  และโครงการตามพระราชดําริ  จังหวัดนาน               
และสวนกิจการเพื่อสังคม เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน และประสงค     
จะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุมัติการใชรถยนตที่มหาวิทยาลัยมอบใหควบคุมและกํากับดูแลออกนอกที่ตั้ งของมหาวิทยาลัย          
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

8. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํานาแหว 
จังหวัดเลย ศูนยชุมชนและศิลปวัฒนธรรม ทุงดินดํา จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการตามพระราชดําริ 
จังหวัดนาน และสวนกิจการเพื่อสังคมทั้งท่ีปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

       (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

ดานกิจการเพื่อสังคม 
1. ประสานงานดานการบริการวิชาการแกชุมชนกับหนวยงานและชุมชนในเขตอําเภอ จังหวัดนครนายก    

และจังหวัดสระแกว 
2. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในดานกิจการเพ่ือสังคม 
3. ลงนามในหนังสือรับรองใหบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ     

ทางราชการของสวนกิจการเพ่ือสังคม 
4. อนุมตัโิครงการประชุม สัมมนา อบรม ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เขาอบรม สัมมนา และที่มีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียนของสวนกิจการเพ่ือสังคม 
5. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัว กรณีบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนกิจการเพ่ือสังคมเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน 
และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

6. การลงนามในหนังสือถึงสวนงานภายในและหนวยงานเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาระงานดานบริการ
วิชาการของสวนกิจการเพ่ือสังคม 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารงานสวนพัฒนากายภาพ ใหเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนพัฒนากายภาพ 
3. กํากับดูแลและประสานงานเพ่ือจัดทําแผนแมบทดานกายภาพใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร           

ของมหาวิทยาลัย 
4. กํากับดูแลประสานงานและพัฒนาดานภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         

ใหมีความงดงามและยั่งยืน 
5. กํากับดูแลประสานงานและบริหารจัดการดานกายภาพ ควบคุมงานดานการกอสรางอาคารและการใชพ้ืนที่ 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใหมีความสอดคลองเปนไปตามแผนแมบทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

6. ประสานงานดานการกอสราง การซอมแซม ตอเติม และปรับปรุง กับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

7. กํากับดูแลการบริหารงานอาคารสวนกลาง การบริหารจัดการอาคารสูงที่อยูในความดูแลของสวนพัฒนา
กายภาพใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

8. กํากับดูแล ประสานงานในการใหบริการจัดเตรียมสถานที่ และจัดตกแตงสถานที่ในงานพีธีการและ          
วันสําคัญตางๆ กับหนวยงานและสวนงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

9. กํากับดูแลประสานงานและพัฒนางานบํารุงรักษาและซอมบํารุงการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใหมีประสิทธิภาพ 

10. กํากับดูแลการบริหารจัดการและพัฒนาการใหบริการหองประชุม และระบบโสตทัศนูปกรณสําหรับ       
การประชุมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

11. กํากับดูแลการอํานวยการจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และประสานความ
รวมมือกับหนวยงานการจราจรกลางภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใหเปนไป    
ดวยความเรียบรอย 

12. กํากับดูแลประสานงาน และพัฒนาระบบการบริการขนสงภายในมหาวิทยาลัยและการใหบริการรถรับสง
บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางประสานมิตร – องครักษ ใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

13. กํากับดูแลประสานและการบริหารงานดานความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ประสานมิตร รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานดานความปลอดภัย โดยนําเทคโนโลยีที่   
เหมาะสมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

14. กํากับดูแลตรวจสอบและพัฒนาระบบการปองกันอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
ประสานมิตร ใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งการจัดซอม        
การอพยพจากอัคคีภัยประจําป 
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15. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัยแหงชาติ 

16. ประสานกับหนวยงานตางๆ.และดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา             
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

17. กํากับดูแลบริหารจัดการ และดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร เพ่ือใหการใชพลังงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมท้ังกําหนดมาตรการการประหยัด
พลังงานประจําป เพ่ือการลดใหพลังงานภายในมหาวิทยาลัย และการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน  
เพ่ือรายงานตอกระทรวงพลังงานเปนประจําทุกป 

18. ดําเนินการเพื่อพัฒนาองคความรูใหแกเครือขายผูรับผิดชอบพลังงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร เพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงานอยางย่ังยืน 

19. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี       
และมีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนพัฒนากายภาพ ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร        
จากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มอํีานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมนิผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนพัฒนากายภาพ 
5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด      

สวนพัฒนากายภาพ ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนพัฒนากายภาพ เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน 
และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนพัฒนากายภาพ ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและ         
มาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

         (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
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ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

1. อนุมตักิารใชรถยนตของมหาวิทยาลัยออกนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ลงนามในหนังสือเพ่ือประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับภาระงานของ

สวนพัฒนากายภาพ 
------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาองครักษ 
------------------------------------ 

1. ภาระหนาที่  มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ พ้ืนที่อําเภอองครักษ 

จังหวัดนครนายก และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใหเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนพัฒนาความยั่งยืน 
3. กํากับดูแลเก่ียวกับงานและสั่งการบุคลากรในสวนพัฒนาความย่ังยืน 
4. กํากับดูแล ประสานงาน ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ พ้ืนที่ อําเภอองครักษ     

จังหวัดนครนายก และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในดานตางๆ ดังนี้ 
4.1 ประสานงานดูแลเรือนไทยหมู ธ ทูลกระหมอมแกว พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย และอาคารสวนกลางที่

ไมอยูในสวนการกํากับดูแลของหนวยงานระดับคณะตางๆ 
4.2 ประสานงานกับสวนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการงานพิธีตางๆ และ     

เพ่ือใหการพัฒนาสถานที่ตั้งดังกลาวเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
4.3 ประสานงานกับงานสวัสดิการและสิทธิประโยชนและฝายจัดการทรัพยสินในการบริหารจัดการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆของมหาวิทยาลัย 
4.4 วางแผนและกําหนดกลยุทธเก่ียวกับระบบการจราจร ขนสง การบริหารจัดการน้ําประปา แหลงน้ําดิบ 

รวมถึงการกําจัดน้ําเสีย และระบบรักษาความปลอดภัย 
4.5 วางแผนและกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบผลิตและจายไฟฟา ระบบพลังงาน

ทดแทนรวมถึงระบบการกําจัดขยะและระบบสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
4.6 พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและโครงสรางปจจัยพื้นฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวและสรางความ

เขมแข็งทางดานวิชาการของคณะตางๆ ที่ตั้งอยูที่ มศว องครักษ และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
4.7 ประสานงานการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง ตกแตง ตอเติม อาคารสถานที่ภายในและบริเวณ

โดยรอบ มศว องครักษ และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
5. วางแผนและกําหนดกลยุทธ รวมถึงประสานงานการดําเนินกิจกรรมกับเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนเพื่อ

พัฒนา มศว องครักษ ใหกาวสูมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) 
6. ปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารจัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือสังคมรวมกับคณะกรรมการ 
7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี     
และมีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 
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2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนพัฒนาความย่ังยืน ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร     
จากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนพัฒนาความยั่งยืน 
5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด      

สวนพัฒนาความย่ังยืน ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนพัฒนาความยั่งยืน เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน 
และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนพัฒนาความยั่งยืน ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและ        
มาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

       (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

ดานการพัฒนากายภาพ 
1. อนุมัติการใชอาคารสถานที่สวนกลางที่ตั้งอยูที่ มศว องครักษ ไดแก อาคารอํานวยการอาคารเรียนรวม 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน อาคารสโมสร อาคารศูนยกิจกรรมนิสิตและบริการ (อาคารพลาซา) อาคารที่พัก
บุคลากร อาคารเรือนไทยหมู ธ ทูลกระหมอมแกว และพื้นที่สวนกลางที่ไมอยูในสวนการกํากับ ดูแลของ
หนวยงานระดับคณะตางๆ ทั้งที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก        
และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

2. มีอํานาจสั่งการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย รวมถึงระบบการจราจร ขนสงภายในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

3. มีอํานาจสั่งการเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําประปา แหลงน้ําดิบ รวมถึงการกําจัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

4. มี อํานาจสั่ งการเ ก่ียวกับการบริหารจัดการระบบผลิตและจายไฟฟาภายในของมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวมถึงระบบพลังงาน
ทดแทน 

5. ประสานงานและดูแลรวมกับฝายจัดการทรัพยสินและงานสวัสดิการและสิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัย            
เรื่องเก่ียวกับการเชาสถานที่การจัดเก็บผลประโยชน ในอาคารและบริเวณพ้ืนที่ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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6. อนุมัติการใชยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัยในสวนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
อําเภอองครกัษ จังหวัดนครนายก และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัด 

7. ลงนามในหนังสือเพ่ือประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับภาระงานของ      
สวนพัฒนาความย่ังยืน 

8. ประสานงานกับหนวยงานและชุมชนในเขตอําเภอ จังหวัดนครนายก และจังหวัดตาก 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร 
-------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปดานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ใหเปนไปตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 
2. กํากับดูแล การบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร      
3. ดําเนินการจัดทําแผนงานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกรของมหาวิทยาลัย.รวมกับหนวยงานของ 

มหาวิทยาลัย เก่ียวกับโครงการความชวยเหลือความรวมมือกับตางประเทศ ดานวิชาการ ทุนการศึกษา 
ฝกอบรม วิจัย ดูงาน และโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

4. ดําเนินการและพัฒนางานเครือขายความรวมมือในตางประเทศ 
5. ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ  
6. ดําเนินการยุทธศาสตรดานการศึกษาของนิสิตตางชาติ  
7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี      
และมีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมตัโิครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร 
5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด      

สวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัย         
มีคําสั่งใหปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 
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7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ท้ังที่ปฏิบัติงาน
ประจําและมาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

         (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

ดานงานวิเทศสัมพันธ 
1. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงาน หรือบุคคลที่เก่ียวของในเรื่องที่เก่ียวกับอาจารยพิเศษชาวตางประเทศ 
2. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศในเรื่องที่เก่ียวกับ ทุนการศึกษา การพัฒนา

ความรวมมือกับสถาบันหรือองคกรระหวางประเทศและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับงานดานวิเทศสัมพันธ 
3. รับทราบและสั่งการแทนอธิการบดีที่เก่ียวกับเรื่องที่มิใชนโยบายหรือ ขอกฎหมายซึ่งสวนราชการภายนอก

มหาวิทยาลัย หรือเอกชนไดมีหนังสือขอความรวมมือ 
 

ดานงานสื่อสารองคกร 
1. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของในเรื่องเก่ียวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. รับทราบและดําเนินงานแทนอธิการบดีในการจัดหาหรือจัดสงขอมูลดานการประชาสัมพันธ 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายวินัยและกฎหมาย 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปของสวนวินัยและกฎหมายให เปนไปตามกฎหมาย          

ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
2. กํากับดูแลการบริหารงานในสวนวินัยและกฎหมาย 
3. กําหนดมาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ อันเกี่ยวของกับสวนวินัยและกฎหมาย  

ของมหาวิทยาลัย 
4. กํากับดูแลและดําเนินการที่เก่ียวของกับขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของสวนวินัยและกฎหมาย 

และใหรวมถึงขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของมหาวิทยาลัย 
5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี     
และมีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสวนวินัยและกฎหมายตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร      
จากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของผูอํานวยการ        
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการหนวยงานที่สังกัดภายใตการบังคบับัญชา 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสวนวินัยและกฎหมาย 
5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด      

สวนวินัยและกฎหมาย ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดสวนวินัยและกฎหมาย เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน 
และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 
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7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนวินัยและกฎหมาย ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและ      
มาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

        (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

ดานงานวินัยและกฎหมาย 
1. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ของสวนวินัยและกฎหมาย 
2. ลงนามในหนังสือทวงถามใหชดใชเงินกรณผีิดสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้ 

2.1 สัญญารับทนุการศึกษาประเภทตางๆ 
2.2 สัญญาการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.3 สัญญาการเปนแพทยประจําบานเพ่ือฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทาง 
2.4 สัญญาการเปนนิสิตเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาตรีทกุประเภท 

โดยรวมถึงการอนุมตักิารผอนผันการชดใชเงินขางตน และการทําสัญญารับสภาพหนี้ 
3. ลงนามในหนังสือเพ่ือประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับภาระงาน    

ของสวนวินัยและกฎหมาย 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561  
ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2561 

 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. กํากับดูแลรับผิดชอบงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจํา คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

และอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 
4. กํากับดูแลการบริหารงานซึ่งเปนภาระงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. กํากับดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 
6. กํากับดูแลประสานงานกับฝายบริหาร และสวนงานตางๆ ในกิจการที่เกี่ยวกับงานธุรการของสภา

มหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานการติดตามผลการดําเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายและ
รายงานผลตอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบ 

7. อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
และอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

8. กํากับดูแลการจัดทํารายงาน เอกสาร และสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการและผลงาน         
ของสภามหาวิทยาลัย 

9. จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

2.  อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล และควบคุมสั่งการ สวน ฝาย หรือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี     
และ มีอํานาจสั่งการหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่
ในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี ตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่ง 

2. อนุมัติโครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย 

3. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของบุคลากรในสังกัด   
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

4. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานนอกเวลางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 
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6. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใชจายยานพาหนะสวนตัวกรณีบุคลากร
มหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่ง          
ใหปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งที่ปฏิบัติงานประจํา    
และมาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง ไมเกิน 120 วัน 

  (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง ไมเกิน 45 วัน 

  (3) ลาคลอดบุตร  ไมเกิน 90 วัน 

  (4) ลาพักผอน  ไมเกิน 30 วัน    

        (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

ดานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
1. พิจารณาสั่งการเก่ียวกับเรื่องที่เปนนโยบายเฉพาะเรื่อง และเก่ียวของกับหนวยงานในหนาที่รับผิดชอบ  

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาสั่งการเก่ียวกับเรื่องเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหาในกรณีเรงดวน หรือเตรียมปองกันแกไขและ

เปนเรื่องในความรับผิดชอบของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาสั่งการเก่ียวกับการทําลายหนังสือราชการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  
4. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของในเรื่องเก่ียวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย 
5. ลงนามหรือมอบหมายผูลงนามในหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 
6. มอบหมายหนาที่ใหบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ืออยูเวรประจําวันเพื่อกํากับดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ 

และการใหบริการอ่ืนๆ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
7. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม สังกัดสํานักงาน        

สภามหาวิทยาลัย  
8. ประสานงาน ติดตาม ดําเนินการ ใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดในขอบังคับ มศว   

วาดวยการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ขอบังคับ มศว วาดวยการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอบังคับ มศว วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ขอบังคับ มศว       
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
และขอบังคบั มศว วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูบริหารและประเภทกรรมการสภาวิชาการ     
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

คณบดี 
----------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลการบริหารงานของคณะ ยกเวน (1) การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดีตามกฎหมาย 

ขอบังคบั ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย (2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ในอาคารของสวนงานตองไดรับ
อนุมตัจิากคณะกรรมการที่กํากับดูแลดานกายภาพ  

2. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสวนงาน 
3. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 
4. กํากับดูแลอาคาร สถานที่ของสวนงาน 
5. กํากับดูแลเก่ียวกับดานกิจกรรมนิสิตของสวนงาน และประสานงานกับรองอธิการบดีฝายพัฒนา      

ศักยภาพนิสิต เพ่ือใหการดําเนินงานดานกิจการนิสิตในสวนของสวนงานบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมัติและลงนามในหนังสือตอบใหบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงาน ไปเปนวิทยากร.หรือเขารวม

ประชุม สัมมนา ตามที่สวนราชการ หรือหนวยงานภายนอกเสนอขอมา 
2. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร หรือตอบขอบคุณวิทยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            

และการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน 
3. ลงนามในหนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 
4. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงาน และบุคลากร

มหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสวนงาน 
5. อนุมัติการใชอาคาร สถานที่ของคณะ ยกเวน การใชอาคาร สถานที่ เพ่ือการจัดหาประโยชน ใหปฏิบัติ   

ตามระเบียบ ขอบังคบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับการจัดการและหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย 

6. อนุมัติและลงนามในหนังสือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของสวนงานไปสอนภายนอกมหาวิทยาลัย ไมเกิน    
สัปดาหละ 4 ชั่วโมง และไมเกิน 1 ภาคเรียน 

7. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในสวนงาน กรณทีี่มีประเด็นที่ตองสอบสวนหาขอเท็จจริง 
8. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา ในสังกัดสวนงานถึงแกกรรม 
9. ลงนามในหนังสือรับรองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของสวนงานเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล     

ของทางราชการ 
10. ลงนามรับรองในใบเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ในสังกัดสวนงาน และลงนามรับรองในใบเบิกเงิน คาเชาบานของขาราชการในสังกัดสวนงาน 
11. อนุมัติการใชรถยนตที่มหาวิทยาลัยมอบใหควบคุมและกํากับดูแลออกนอกที่ตั้ งของมหาวิทยาลัย          

ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
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12. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเบิกคาใชจายสําหรับพาหนะสวนตัว บุคลากรมหาวิทยาลัยเดินทาง   
ไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

13. อนุมตักิารใหนิสิตทุกระดับไปศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ยกเวนการเดินทางไปตางประเทศ 
14. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการทําลายหนังสือราชการของสวนงานแทนอธิการบดีได             

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  
15. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือ หรือหนังสือตอบรับขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย 

(ยกเวน การติดตอขอความรวมมือกับตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี).ใหกระทําได
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาระงานในหนาที่ และกระทํากับหนวยงานในระดับเทียบเทา หรือระดับต่ํากวา   
สวนงานเทานั้น 
15.1  กรณีที่ขอความอนุเคราะห ขอบริจาคเก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 

ใหเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอนและเมื่อเห็นชอบแลวใหคณบดีมีอํานาจ   
ลงนามในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผูบริจาค 

 

15.2 การรับเงิน หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยทุกกรณี ใหปฏิบัติตามระเบียบ               
ของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับเงินรับฝากหรือเงินบริจาค 

 

16. ลงนามแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานิสิตทุกระดับการศกึษา 
17. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนรายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงาน 
18. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงานหรือบุคลากร

มหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสวนงาน 
19. อนุมัติโครงการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่ไมมีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน.เฉพาะภายใน   

ประเทศ ดังนี้ 
19.1 โครงการประชุม สัมมนา ภายในสวนงาน หรือบุคคลตางสวนงานเขารวม และเปนสวนงาน         

ภายในมหาวิทยาลัย 
19.2 โครงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของนิสิต หรือนักเรียน แลวแตกรณี ที่เปนไปตาม

แผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
19.3 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามโครงการนั้นๆ 
 

สําหรับ โครงการที่มีวิทยากรชาวตางประเทศตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
 

20. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตในสวนงานทุกระดับ
การศึกษา 

21. ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน มีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะใหความเห็นชอบในเรื่องที่คณบดี    
จะนําไปปฏิบัติ หรือสั่งการในเรื่องดังตอไปนี้ 
21.1 กําหนดนโยบายของสวนงาน 
21.2 การเสนอขอเพ่ิมหรือการกําหนดอัตรากําลัง คาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนประจําตําแหนง     

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สังกัดสวนงาน 
21.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ การขอโอนหมวดรายจายและการใชเงินงบประมาณเหลือจาย

ของเงินรายได ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ที่เก่ียวของกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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21.4 การพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมคาจาง บุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงาน 
21.5 การเสนอลงโทษบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงาน กรณีกระทําผิดวินัย 
21.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่กําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
21.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่คณบดี ขอคําปรึกษา 

 
 

ดานบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารประวัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยภายในสังกัดของสวนงาน       

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหรายงานพรอมดวยเอกสารสงสวนทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี     
เพ่ือทราบภายใน 5 วันทาํการ 

2. แตงตั้งผูรักษาการแทนรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
หรือผูอํานวยการสํานักงานคณบดี หรือผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ ในกรณีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพ่ือจางบุคลากรมหาวิทยาลัย.โดยคณบด ี   
เปนประธานกรรมการ  

4. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงาน 
5. ลงนามในบัตรประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสวนงาน 
6. ลงนามในหนังสือสงตวัผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดสวนงาน 
7. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสวนงาน 
8. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสวนงาน ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 
 

    (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน   120 วัน 
   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    45 วัน 
   (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
   (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    30 วัน       
               (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ)  

   
 

3. มอบอํานาจเฉพาะสวนงาน 
 

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 มีอํานาจอนุมัติการใหนักเรียน สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ไปศกึษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  
 ยกเวน การเดินทางไปตางประเทศ 
 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 
 อนุมตัโิครงการที่มีวิทยากรชาวตางประเทศเปนอาจารยในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1. ลงนามแตงตั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาที่ดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ลงนามในหนังสือถึงสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษาตอ 

รายงานผลการเรียน และการสงตัวกลับตนสังกัดของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา 
3. ลงนามในหนังสือการพนสภาพนิสิตและหนังสือลาออกของนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 
4. ลงนามแทนมหาวิทยาลัยในหนังสือรับโอนลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาที่ เกิดจากการเรียน        

การสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
5. ลงนามในหนังสือรับรอง ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองปริญญา ใบแปลปริญญาบัตร 

และสําเนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
6. เปนประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก.หรือวิธีอ่ืนๆ ในการรับเขาเปนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาระหนาที่อ่ืนๆ.ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ดังกลาว 

7. ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก         
และวิธีอื่นๆ ในการรับเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศกึษาของมหาวิทยาลัย 

8. ลงนามในประกาศนียบัตรหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นแบบไมประสาทปริญญา (Short Course Non 
Degree Program).ที่สามารถนํามาเทียบความรูหรือเทียบโอนในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาได 

9. ลงนามในสัญญาขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ที่เก่ียวของกับการรับทุนเพ่ือทําปริญญานิพนธ 
หรือสารนิพนธ หรือทุนอื่นๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

10. ลงนามในหนังสือที่เกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยและนวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา ตั้งแตการเสนอ
ขอรับทุน ดําเนินการและลงนามสัญญารับทุน การเบิกเงิน การดําเนินการและการติดตามประเมินผล   
ที่ เ ก่ียวกับของกับทุนอุดหนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามสัญญา ขอตกลง ความรวมมือกับ       
หนวยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

11. ลงนามแบบคําขอรับเงินผานธนาคาร และรับรองสําเนาบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับโอน
เงินทุนอุดหนุนระดับบัณฑติศกึษา และทุนอุดหนุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ นําเขาบัญชีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12. ลงนามสัญญาของมหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัย กับอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและนิสิตที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการทาํกิจกรรมสงเสริมหรือสนับสนุนการวิจัย ที่เก่ียวของกับบัณฑติศกึษา 

13. ลงนามในการยินยอมหรืออนุญาตใหดําเนินการทาํกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการใช
สถานที่อุปกรณและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
วิจัยที่เก่ียวเนื่องจากทุนอุดหนุนนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ตามสัญญาและขอตกลง 
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คณบดีคณะแพทยศาสตรในการบริหารท่ีเกี่ยวกับศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 

 กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานของศูนยการแพทย.ฯ ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดี    
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย 

 

2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการของศูนยการแพทย.ฯ แทนอธิการบดี     

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  
2. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือ หรือหนังสือตอบรับขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนนอก

มหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับภาระงานในหนาที่และกระทํากับหนวยงานในระดับ
เทียบเทาหรือต่ํ ากว าศูนยการแพทยฯ เทานั้น การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกับ              
ศูนยการแพทยฯ ทุกกรณี ใหปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวย การบริหารงานศูนยการแพทยฯ  

3. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการประกันสังคม 
4. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการประกันชีวิต 
5. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการใหบริการตรวจวิเคราะหและรักษาโรคตางๆ 
6. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับความรวมมือทางการแพทย.เพื่อใหการศึกษาแกนิสิตกับโรงพยาบาลหรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เชน สถาบันมะเร็ง เปนตน 
 

ทั้งนี้กอนการลงนามในสัญญาฉบับใดตามขอ 3 ถึงขอ 6 สัญญาฉบับนั้นจะตองผานการตรวจสอบจาก    
นิติกรมหาวิทยาลัยกอน 
 

ดานบริหารงานบุคคล   
1. ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยของศูนยการแพทย ฯ       

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล ในเรื่องดังตอไปนี้ 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพ่ือจางเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย    

ในสังกัดศูนยการแพทย ฯ  
1.2 ลงนามในประกาศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร

มหาวิทยาลัยสังกัดศูนยการแพทย ฯ  (ยกเวน สายวิชาการ) 
1.3 ลงนามในคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย ฯ  

(ยกเวน สายวิชาการ) 
1.4 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด   

ศูนยการแพทย ฯ 
1.5 ลงนามในคําสั่ งอนุญาตการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัย  (ยกเวน  สายวิชาการ)                

เมื่อดําเนินการตามขอ 1.5 แลวใหรายงานพรอมดวยเอกสารสงสวนทรัพยากรบุคคลหรือ       
สวนการคลังหรือสวนงานที่เกี่ยวของกับสํานักงานอธิการบดี เพ่ือทราบภายใน 5 วันทําการ 
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คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ในการกํากับดูแลโรงพยาบาลทันตกรรม 
1. ภาระหนาที่ มีดังนี้ 

1. กํากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรม ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจ         

ของอธิการบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย 

2. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลทันตกรรม 

3. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 
4. กํากับดูแลอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลทันตกรรม ในกรณีจะใชอาคาร           

หรือสถานที่ เพื่อการจัดหาประโยชนใหถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับ       

การจัดการและหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
 

2. อํานาจหนาที่ มีดังนี้ 

ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในโรงพยาบาลทันตกรรม กรณีที่มีประเด็นตองสอบสวน    

ขอเท็จจริง 

2. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการของโรงพยาบาลทันตกรรมแทน

อธิการบดีได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  

3. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการประกันสังคม 
4. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการประกันชีวิต 
5. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการใหบริการตรวจวิเคราะหและรักษาโรคตางๆ 
6. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับความรวมมือทางการแพทย เพื่อใหการศึกษาแกนิสิตกับโรงพยาบาลหรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
 

 ทั้งนี้กอนลงนามในสัญญาฉบับใดตามขอ 3 ถึงขอ 6 สัญญาฉบับนั้นจะตองผานการตรวจสอบจาก      
นิติกรมหาวิทยาลัยกอน 

 

ดานบริหารงานบุคคล   
1. แตงตั้งผูรักษาการแทนผูอํานวยการ หรือหัวหนางานของโรงพยาบาลทันตกรรม ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได 

2. ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาล

ทันตกรรม ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล           

ในเรื่องตอไปนี้ 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดโรงพยาบาล

ทันตกรรม  

2.2 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัด

โรงพยาบาลทันตกรรม 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 
----------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลการบริหารงานของสถาบัน สํานัก หรือศูนย ยกเวน (1) การสั่งการ  ที่เปนอํานาจของอธิการบดี

ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และนโยบาย (2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพ้ืนที่ อาคารของสถาบัน 
สํานัก หรือศูนยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่กํากับดูแลดานกายภาพ 

2. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
3. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 
4. กํากับดูแลอาคาร สถานที่ของสถาบัน สํานัก หรือศูนย 

 
2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมตัแิละลงนามในหนังสือตอบใหบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย ไปเปนวิทยากร

หรือเขารวมประชุม สัมมนา ตามที่สวนราชการ หรือหนวยงานภายนอกเสนอขอมา 
2. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร หรือตอบขอบคุณวิทยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            

และการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน 
3. ลงนามในหนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 
4. อนุมตักิารเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย 

และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
5. อนุมัติการใชอาคาร สถานที่ของสถาบัน สํานัก หรือศูนย ยกเวน การใชอาคาร สถานที่ เพื่อการจัดหา

ประโยชน ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับการจัดการและ       
หาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

6. อนุมัติและลงนามในหนังสือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของสถาบัน สํานัก หรือศูนย ไปสอนภายนอก
มหาวิทยาลัย ไมเกินสัปดาหละ 4 ชั่วโมง และไมเกิน 1 ภาคเรียน 

7. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในสถาบัน สํานัก หรือศูนย กรณีที่มีประเด็นที่ตองสอบสวน       
หาขอเท็จจริง 

8. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา ในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย     
ถึงแกกรรม 

9. ลงนามในหนังสือรับรองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของสถาบัน สํานัก หรือศูนย เขารับการรักษาพยาบาล     
ในสถานพยาบาลของทางราชการ 

10. ลงนามรับรองในใบเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย และลงนามรับรองในใบเบิกเงิน คาเชาบานของขาราชการในสังกัด   
สถาบัน สํานัก หรือศูนย 
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11. อนุมัติการใชรถยนตที่มหาวิทยาลัยมอบใหควบคุมและกํากับดูแลออกนอกที่ตั้ งของมหาวิทยาลัย          
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

12. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเบิกคาใชจายสําหรับพาหนะสวนตัว บุคลากรมหาวิทยาลัยเดินทาง   
ไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

13. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการของสถาบัน สํานัก หรือศูนย แทนอธิการบดีได 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  

14. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือ หรือหนังสือตอบรับขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย 
(ยกเวน การติดตอขอความรวมมือกับตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี).ใหกระทําได
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาระงานในหนาที่ และกระทํากับหนวยงานในระดับเทียบเทา หรือระดับต่ํากวา   
สถาบัน สํานัก หรือศูนย เทานั้น 
14.1  กรณีที่ขอความอนุเคราะห ขอบริจาคเก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 

ใหเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอนและเมื่อเห็นชอบแลวใหผูอํานวยการมี
อํานาจลงนามในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผูบริจาค 

 

14.2 การรับเงิน.หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให กับมหาวิทยาลัยทุกกรณี  ใหปฏิบัติตามระเบียบ               
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเงินรับฝากหรือเงินบริจาค 

 

15. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน รายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
16. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย.     

หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
17. อนุมัติโครงการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่ไมมีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน.เฉพาะภายใน   

ประเทศ ดังนี้ 
17.1 โครงการประชุม สัมมนา ภายในสวนงาน หรือบุคคลตางสวนงานเขารวม และเปนสวนงาน         

ภายในมหาวิทยาลัย 
17.2 โครงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของนิสิต หรือนักเรียน แลวแตกรณี ที่เปนไปตาม

แผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
17.3 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามโครงการนั้นๆ 
 

สําหรับ โครงการที่มีวิทยากรชาวตางประเทศตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
 

18. ใหคณะกรรมการประจําสถาบัน คณะกรรมการประจําสํานัก หรือคณะกรรมการประจําศูนย มีอํานาจ
หนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะใหความเห็นชอบในเรื่องที่ผู อํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก         
หรือผูอํานวยการศูนย จะนําไปปฏิบัติ หรือสั่งการในเรื่องดังตอไปนี้ 
18.1 กําหนดนโยบายของสวนงาน 
18.2 การเสนอขอเพ่ิมหรือการกําหนดอัตรากําลัง คาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนประจําตําแหนง     

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
18.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ การขอโอนหมวดรายจายและการใชเงินงบประมาณเหลือจาย

ของเงินรายได ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ที่เก่ียวของกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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18.4 การพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมคาจาง บุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
18.5 การเสนอลงโทษบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย กรณีกระทําผิดวินัย 
18.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่กําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
18.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการศนูยขอคําปรึกษา 

 
 

ดานบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารประวัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยภายในสังกัดของสถาบัน       

สํานัก หรือศูนย เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหรายงานพรอมดวยเอกสารสงสวนทรัพยากรบุคคล     
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทราบภายใน 5 วันทําการ 

2. แตงตั้งผูรักษาการแทนรองผูอํานวยการ ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงาน
ผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาหนวยงานภายในที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา ในกรณีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพ่ือจางบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก หรือศูนย เปนประธานกรรมการ  

4. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน 
สํานัก หรือศูนย 

5. ลงนามในบัตรประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
6. ลงนามในหนังสือสงตัวผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดสถาบัน สํานัก        

หรือศูนย 
7. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย 
8. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สํานัก หรือศูนย ท้ังที่ปฏิบัติงานประจําและ       

มาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 

    (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน   120 วัน 
   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    45 วัน 
   (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
   (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    30 วัน       
                

        (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
   

 

มอบอํานาจเฉพาะผูอาํนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (เพิ่มเติม) 
 มีอํานาจอนุมัติการใหนักเรียน สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
 ของมหาวิทยาลัย.ยกเวน.การเดินทางไปตางประเทศ 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
---------------------------------------- 

 
1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 

1. กํากับดูแลการบริหารงานสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย ยกเวน (1) การสั่งการที่เปนอํานาจของ
อธิการบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ.คําสั่ง และนโยบาย (2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพ้ืนที่     
อาคารของสถาบันตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลดานกายภาพ 

2. กํากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
3. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 
4. กํากับดูแลการพัฒนา บริหาร โครงการวิจัย และนวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา บมเพาะวิสาหกิจ และ

สํานักพิมพ มศว ตลอดจนสารสนเทศที่เก่ียวของใหเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
5. กํากับดูแลการดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม และดูแลผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและ

ผูวิจัย อันเกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
6. กํากับดูแลการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร ดานงานวิจัยและนวัตกรรม 

ทรัพยสินทางปญญา และบมเพาะวิสาหกิจ 
7. กํากับดูแล ดําเนินการสนับสนุนและพัฒนาวารสารวิชาการและวิจัยของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญา   

และวิจัย และของมหาวิทยาลัย 
8. กํากับดูแล ประสานงาน และรวมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
ทรัพยสินทางปญญา บมเพาะวิสาหกิจ และสํานักพิมพ มศว  

9. กํากับดูแลอาคาร สถานที่ของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  ดานบริหารงานทั่วไป 

1. อนุมัติและลงนามในหนังสือตอบใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย      
ไปเปนวิทยากร หรือเขารวมประชุม สัมมนาตามที่สวนราชการ หรือหนวยงานภายนอกเสนอขอมา 

2. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ หรือตอบขอบคุณวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ 
และกองบรรณาธิการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ          
ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน 

3. ลงนามในหนังสือที่เก่ียวกับการดําเนินการวิจัยและนวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา บมเพาะวิสาหกิจ     
และสํานักพิมพ มศว ตั้งแตการเสนอขอรับทุน ลงนามสัญญารับทุน การเบิกเงินการดําเนินการและการ
ติดตามประเมินผล ตามงบประมาณที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป เงินรายได และเงินทุนท่ีไดรับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และจากเงินงบประมาณอ่ืน ตามสัญญา ขอตกลง ความรวมมือ กับหนวยงาน
อ่ืนๆ และเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย 
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4. อนุมัติโครงการวิจัยและนวัตกรรม และสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายจายประจําป    
เงินรายไดและเงินทุนอื่นที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และจากเงินงบประมาณอื่น.ตามสัญญา 
ขอตกลง ความรวมมือ กับหนวยงานอ่ืนๆ และเงินกองทุนสงเสริม และพัฒนาการวิจัย 

5. อนุมตัโิครงการจัดประชุม สัมมนา อบรม โครงการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยของ สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย ตามงบประมาณที่ไดรับจาก
งบประมาณรายจายประจําป เงินรายไดและเงินทุนอื่น ที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และจากเงิน
งบประมาณอ่ืนตามสัญญากับหนวยงานอ่ืน และเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย 

6. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันยุทธศาสตรทาง
ปญญาและวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 

7. อนุมัติการใชอาคาร สถานที่ของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย ยกเวน การใชอาคาร สถานที่    
เพ่ือการจัดหาประโยชน ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการและหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

8. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน รายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันยุทธศาสตรทาง
ปญญาและวิจัย 

9. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย กรณีที่มีประเด็นตอง
สอบสวนหาขอเท็จจริง 

10. ลงนามในหนังสือรับรองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย           
เขารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ 

11. ลงนามรับรองในใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร บุคลากรมหาวิทยาลัย         
ในสังกัดสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัยและลงนามรับรองในใบเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการใน
สังกัดสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 

12. อนุมตักิารปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันยุทธศาสตรทางปญญา
และวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 

13. อนุมัติการใชรถยนตที่มหาวิทยาลัยมอบใหควบคุมและกํากับดูแลออกนอกที่ตั้ งของมหาวิทยาลัย           
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

14. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเบิกคาใชจายสําหรับใชพาหนะสวนตัว กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัย
เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

15. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการทําลายหนังสือราชการของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย      
แทนอธิการบดีได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  

16. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือหรือหนังสือตอบรับขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย 
(ยกเวน การติดตอขอความรวมมือกับตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี) ใหกระทําได
เฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับภาระงานในหนาที่และกระทํากับหนวยงานในระดับเทียบเทา หรือระดับต่ํากวา
สถาบันหรือสํานักเทานั้น 
16.1 กรณีที่ขอความอนุเคราะห ขอบริจาคเก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 

ใหเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากอธิการบดีกอนเม่ือไดรับอนุมตัแิลวใหผูอํานวยการมีอํานาจลงนาม
ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผูบริจาค 

16.2 การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยทุกกรณี ใหปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับเงินรับฝากหรือเงินบริจาค 
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17. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท กรณีขาราชการ หรือลูกจางประจํา ในสังกัดสถาบันยุทธศาสตร      
ทางปญญาและวิจัย ถึงแกกรรม 

18. อนุมัติ โครงการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่ ไมมีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน เฉพาะ
ภายในประเทศ ดังนี้ 
18.1 โครงการประชุม สัมมนา ภายในสวนงาน หรือบุคคลตางสวนงานเขารวม และเปนสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
18.2 โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิต หรือนักเรียน แลวแตกรณีที่เปนไปตาม

แผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
18.3 ใหมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตามโครงการนั้น 
18.4 อนุมตัโิครงการดูงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

สําหรับ โครงการที่มีวิทยากรชาวตางประเทศตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
 

19. ใหคณะกรรมการประจําสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มีอํานาจหนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ    
ใหความเห็นชอบในเรื่องที่ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย จะนําไปปฏิบัติ หรือสั่งการ
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
19.1 กําหนดนโยบายของหนวยงาน 
19.2 การเสนอขอเพ่ิมหรือการใชอัตรา อัตราเงินเดือน อัตราคาจางประจําหรืออัตราเงินเดือนบุคลากร

มหาวิทยาลัยของหนวยงาน 
19.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ การขอโอนหมวดรายจายและการใชเงินงบประมาณเหลือจาย

ของเงินรายได ทั้งนี้ จะตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยเงินรายได 
19.4 การพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มคาจาง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันยุทธศาสตร

ทางปญญาและวิจัย 
19.5 การเสนอลงโทษบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
19.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่กําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
19.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผูอํานวยการขอคําปรึกษา 

 

ดานบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารประวัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยภายในสังกัดของสวนงาน       

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหรายงานพรอมดวยเอกสารสงสวนทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี     
เพ่ือทราบภายใน 5 วันทาํการ 

2. แตงตั้งผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน หัวหนาฝาย สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย          
ในกรณีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

3. แตงตั้ งคณะกรรมการดํา เนินการคัด เลือก .หรือสอบคัดเลือก เพื่อจางบุคลากรมหาวิทยาลัย                
โดยผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย เปนประธานกรรมการ 

4. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด      
สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 

5. ลงนามในบัตรประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
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6. ลงนามในหนังสือสงตัวผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดสถาบันยุทธศาสตร  
ทางปญญาและวิจัย 

7. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
8. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย หรือบุคลากร

มหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย ดังตอไปนี้ 
 

       (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน   120 วัน 
      (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    45 วัน 
      (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
      (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    30 วัน       
             

                   (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561  
ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2561 

ผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารกิจการใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายแผนงานของศูนยการแพทย ฯ  

ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดีหรือคณบดีตามกฎหมายขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย 
2. กํากับดูแลการจัดทําแผนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอื่นของศูนยการแพทย ฯ     

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร  
3. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของศูนยการแพทย ฯ 
4. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของศูนยการแพทย ฯ 
5. กํากับดูแลอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคของศูนยการแพทยฯ.ในกรณีจะใชอาคาร หรือสถานที่        

เพ่ือการจัดหาประโยชนใหถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับ     
การจัดการและหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

6. พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลศูนยการแพทย ฯ ใหไดรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)        
ตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร 

7. สั่งการกรณีเหตุฉุกเฉินตางๆ ของศูนยการแพทย ฯ  
8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในศูนยการแพทย ฯ กรณทีี่มีประเด็นตองสอบสวนหาขอเท็จจริง 
2. ควบคุมและสั่งการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของศูนยการแพทย ฯ 
3. อนุมัติและลงนามในหนังสือตอบใหบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย.ฯ ไปเปนวิทยากรหรือ    

เขารวมประชุมสัมมนาตามที่สวนราชการหรือหนวยงานภายนอกเสนอมา 
4. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการของศูนยการแพทย.ฯ แทนอธิการบด ี   

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  
5. ลงนามหนังสือขอความรวมมือหรือหนังสือตอบรับขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ยกเวน การติดตอขอความรวมมือกับตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี จะกระทําได
เฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับภาระงานในหนาที่และหนวยงานในระดับเดียวกันหรือต่ํากวา 
5.1 กรณีที่ขอความอนุเคราะห ขอบริจาคเก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินของหนวยงานหรือบุคคลภายนอก     

ใหเสนอเรื่องเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน และเมื่อเห็นชอบแลวใหผูอํานวยการลงนาม   
ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผูบริจาค 

5.2 การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยทุกกรณี ใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย       
วาดวยการบริหารงานศูนยการแพทย ฯ 
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6. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร หรือตอบขอบคุณวิทยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            
และการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน 

7. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย.ฯ       
และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในศูนยการแพทย ฯ 

8. อนุมัติการใชโทรศัพททางไกลในเรื่องราชการหรือเรื่องสวนตัว  โดยให ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2546 

9. อนุมตักิารใชรถยนตท่ีอยูในกํากับดูแลของศูนยการแพทย ฯ ออกนอกที่ตั้งของศูนยการแพทย ฯ 
10. อนุมตักิารใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการที่เก่ียวเนื่องกับศูนยการแพทย ฯ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
11. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน รายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย.ฯ        

และที่มาชวยปฏิบัติงานในศูนยการแพทย ฯ 
12. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย ฯ              

หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 
13. อนุมัติการปฏิบัติงานที่เกินกําหนดเวลาทํางาน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด

ศูนยการแพทย.ฯ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 
14. อนุมตัโิครงการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่ไมมีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียนเฉพาะภายในประเทศ 

ดังนี้ 
14.1 โครงการประชุม สัมมนา ภายในสวนงานหรือบุคคลตางสวนงานเขารวมและเปนสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
14.2 โครงการจัดกิจกรรมที่ เ ก่ียวกับการเรียนการสอนของนิสิตที่ เปนไปตามแผนหรือนโยบาย           

ของมหาวิทยาลัย 
14.3 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามโครงการนั้นๆ  

15. ลงนามรับรองในการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล.การศึกษาบุตร บุคลากรมหาวิทยาลัย    
ในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 

16. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการประกันสังคม 
17. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการประกันชีวิต 
18. ลงนามในสัญญาเก่ียวกับการใหบริการตรวจวิเคราะหและรักษาโรคตางๆ 
19. ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับความรวมมือทางการแพทย เพ่ือใหการศึกษาแกนิสิตกับโรงพยาบาลหรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เชน สถาบันมะเร็ง เปนตน 
 

 ทั้งนี้กอนการลงนามในสัญญาฉบับใดตามขอ 16 ถึงขอ 19 สัญญาฉบับนั้นจะตองผานการตรวจสอบจาก
นิติกรมหาวิทยาลัยกอน 

 

  ดานการบริหารงานบุคคล 
1. อนุมตั ิสั่งการ และลงนามในเอกสารของศูนยการแพทย ฯ ที่เกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนง

บริหารของศูนยการแพทย ฯ ยกเวน ตําแหนงผูอํานวยการศูนยการแพทย.ฯ ใหเปนอํานาจของอธิการบดี 
2. อนุมตัแิละลงนามในคําสั่งยายบุคลากรมหาวิทยาลัยเฉพาะภายในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 
3. ลงนามในบัตรประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 
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4. แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรกรอบอัตราบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย ฯ โดยผูอํานวยการ
ศูนยการแพทย ฯ เปนประธานกรรมการ 

5. แตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ในการบริหารงานภายในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 
6. ลงนามในหนังสือสงตวัผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 
7. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดศูนยการแพทย ฯ 

8. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย ฯ และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวย

ปฏิบัติงานในสังกัดศูนยการแพทย ฯ ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 

        (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน   120 วัน 

   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    45 วัน 

   (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 

   (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    30 วัน           

             (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 
--------------------------------------- 

 
1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 

1. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารกิจการใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายแผนงานของโรงพยาบาลทันตกรรม  

ยกเวน (1).การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดีหรือคณบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง      

และนโยบาย (2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ภายในอาคารของโรงพยาบาลทันตกรรม    

2. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 

3. พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทันตกรรม.ใหไดรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ตามนโยบาย

ของคณะทนัตแพทยศาสตร 

4. สั่งการกรณีเหตุฉุกเฉินตางๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม แลวรายงานใหคณบดีทราบ 

5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีมอบหมาย 

 

2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

ดานการบริหารงานทั่วไป 

1. อนุมัติและลงนามในหนังสือตอบใหบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมไปเปนวิทยากร 

หรือเขารวมประชุมสัมมนา ตามที่สวนราชการหรือหนวยงานภายนอกเสนอมา 

2. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร หรือตอบขอบคุณวิทยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการ

เชิญวิทยากรชาวตางประเทศ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน 

3. การลงนามในหนังสือขอตกลงความรวมมือ 

3.1 หนวยงานราชการ ใหกระทําไดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาระงานในหนาที่และกระทํากับหนวยงาน    

ในระดับเทียบเทาหรือต่ํากวาเทานั้น 

3.2 หนวยงานที่ไมใชสวนราชการ/เอกชนตองผานการพิจารณาและเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  

กรณีที่ขอความอนุเคราะห ขอบริจาคเก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินจากหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก

ใหเสนอเรื่องเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอนและเมื่อเห็นชอบแลวใหผูอํานวยการลงนาม   

ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผูบริจาค 

4. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม               

และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม 

5. อนุมัติการใช โทรศัพททางไกลในเรื่ องราชการหรือ เรื่ องสวนตัว โดยใหถื อปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงการคลังที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2546 

6. อนุมตักิารใชรถยนตท่ีอยูในกํากับดูแลของโรงพยาบาลทันตกรรม ออกนอกที่ตั้งของโรงพยาบาลทันตกรรม 
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7. อนุมตักิารใชยานพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม  

8. อนุมัติการปฏิบัติงานที่เกินกําหนดเวลาทํางาน 40 ชั่วโมงตอสัปดาหของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด

โรงพยาบาลทันตกรรม หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม 

9. ลงนามรับรองใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย   

ในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม  

ดานบริหารงานบุคคล 

1. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน รายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม 

2. ลงนามในหนังสือสงตวัผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดโรงพยาบาลทนัตกรรม 

3. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดโรงพยาบาลทนัตกรรม 

4. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม และบุคลากรมหาวิทยาลัย       

ที่มาชวยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรมตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 

        (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน   120 วัน 

   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    45 วัน 

   (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 

   (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    30 วัน           

        (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

 

ดานบริหารการเงินและการคลัง 

1. ลงนามรับทราบรายงานการเงนิคงเหลือประจําวัน 

2. ลงนามรวมสั่งจายเงนิในเช็คสั่งจายเงินของโรงพยาบาลทันตกรรม 

3. อนุมัติใหขาราชการ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทันตกรรมยืมเงินรายได        

เพื่อทดรองจายในการปฏิบัติราชการจากเงินสํารองจายของโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งละไมเกิน     

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ผูอํานวยการศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
----------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลการบริหารงานของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน.ยกเวน (1) การสั่งการที่เปน

อํานาจของอธิการบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และนโยบาย (2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่
อาคารของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน.ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่กํากับดูแล
ดานกายภาพ 

2. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
3. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 
4. กํากับดูแลอาคาร สถานที่ของศนูยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 
2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมัติและลงนามในหนังสือตอบใหบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน.ไปเปนวิทยากร.หรือเขารวมประชุม สัมมนา ตามที่สวนราชการ หรือหนวยงานภายนอก    
เสนอขอมา 

2. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร หรือตอบขอบคุณวิทยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            
และการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน 

3. ลงนามในหนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 
4. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย      

ปญญานันทภิกขุ  ชลประทานและบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในศูนยการแพทย          
ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

5. อนุมัติการใชอาคาร สถานที่ของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน.ยกเวน การใชอาคาร    
สถานที่ เพ่ือการจัดหาประโยชน ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการและหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

6. อนุมัติและลงนามในหนังสือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน      
ไปสอนภายนอกมหาวิทยาลัย ไมเกินสัปดาหละ 4 ชั่วโมง และไมเกิน 1 ภาคเรียน 

7. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน.กรณีที่มีประเด็น   
ที่ตองสอบสวนหาขอเท็จจริง 

8. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา ในสังกัดศูนยการแพทยปญญา     
นันทภิกขุ ชลประทานถึงแกกรรม 

9. ลงนามในหนังสือรับรองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน        
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
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10. ลงนามรับรองในใบเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน.และลงนามรับรองในใบเบิกเงิน คาเชาบานของ
ขาราชการในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

11. อนุมัติการใชรถยนตที่มหาวิทยาลัยมอบใหควบคุมและกํากับดูแลออกนอกที่ตั้ งของมหาวิทยาลัย          
ทัง้ในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

12. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเบิกคาใชจายสําหรับพาหนะสวนตัว บุคลากรมหาวิทยาลัยเดินทาง   
ไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

13. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการทําลายหนังสือราชการของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน แทนอธิการบดีได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  

14. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือ หรือหนังสือตอบรับขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย 
(ยกเวน การติดตอขอความรวมมือกับตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี).ใหกระทําได
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาระงานในหนาที่ และกระทํากับหนวยงานในระดับเทียบเทา หรือระดับต่ํากวา   
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เทานั้น 
14.1  กรณีที่ขอความอนุเคราะห ขอบริจาคเก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 

ใหเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอนและเม่ือเห็นชอบแลวใหผูอํานวยการ       
มีอํานาจลงนามในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผูบริจาค 

 

14.2 การรับเงิน.หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให กับมหาวิทยาลัยทุกกรณี  ใหปฏิบัติตามระเบียบ               
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเงินรับฝากหรือเงินบริจาค 

 

15. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนรายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย        
ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

16. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทยปญญา       
นันทภิกขุ ชลประทาน หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน 

17. อนุมัติโครงการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่ไมมีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน.เฉพาะภายใน   
ประเทศ ดังนี้ 
17.1 โครงการประชุม สัมมนา ภายในสวนงาน หรือบุคคลตางสวนงานเขารวม และเปนสวนงานภาย     

ในมหาวิทยาลัย 
17.2 โครงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของนิสิต หรือนักเรียน แลวแตกรณี ที่เปนไปตาม

แผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
17.3 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามโครงการนั้นๆ 
 

สําหรับ โครงการที่มีวิทยากรชาวตางประเทศตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
 

18. ใหคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน มีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะให
ความเห็นชอบในเรื่องที่ผูอํานวยการศูนยจะนําไปปฏิบัติ หรือสั่งการในเรื่องดังตอไปนี้ 
18.1 กําหนดนโยบายของสวนงาน 
18.2 การเสนอขอเพ่ิมหรือการกําหนดอัตรากําลัง คาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนประจําตําแหนง     

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
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18.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ การขอโอนหมวดรายจายและการใชเงินงบประมาณเหลือจาย
ของเงินรายได ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ที่เก่ียวของกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

18.4 การพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มคาจาง บุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทย        
ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

18.5 การเสนอลงโทษบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน       
กรณีกระทําผิดวินัย 

18.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่กําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
18.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผูอํานวยการศนูยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอคําปรึกษา 

 
 

ดานบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารประวัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยภายในสังกัดของ               

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน.เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหรายงานพรอมดวยเอกสาร     
สงสวนทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทราบภายใน 5 วันทําการ 

2. แตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนงบริหารของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ยกเวน 
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ใหเปนอํานาจอธิการบดี ในกรณีไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได 

3. ลงนามในบัตรประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดศนูยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
4. ลงนามในหนังสือสงตัวผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติ ในสังกัดศูนยการแพทย     

ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
5. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
6. ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่เ ก่ียวกับพนักงานของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อจางเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย        

ในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
6.2 ลงนามในประกาศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย

สังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน (ยกเวน สายวิชาการ) 
6.3 ลงนามในคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน (ยกเวน สายวิชาการ) 
6.4 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด       

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
6.5 ลงนามในคําสั่งอนุญาตการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ยกเวน สายวิชาการ) เมื่อดําเนินการ

ตามขอ 6.5 แลวใหรายงานพรอมดวยเอกสารสงสวนทรัพยากรบุคคลหรือสวนการคลังหรือสวนงาน   
ที่เก่ียวของกับสํานักงานอธิการบดี เพื่อทราบภายใน 5 วันทําการ 
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7. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน              
ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 

    (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน   120 วัน 
   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    45 วัน 
   (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
   (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    30 วัน       
                

        (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
     

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
----------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลโรงเรียนสาธิต ยกเวน (1) การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ คําสั่ง (2) งานท่ีเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี เชน 
โครงการใหมแผนงานดําเนินงานประจําป การรับนักเรียนในแตละปการศึกษา เปนตน (3) การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ อาคารของโรงเรียนสาธิตตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่กํากับดูแลดานกายภาพ 

2. กํากับดูแลอาคาร สถานที่ ของโรงเรียนสาธิต 
3. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิต 
4. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 
5. กํากับดูแลและพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมตัใิหงดการเรียนการสอนไดในกรณีที่มีเหตุผล และความจําเปนพิเศษครั้งละไมเกิน 2 วัน และรายงาน

ใหอธิการบดีทราบ 
2. อนุมัติและลงนามในหนังสือตอบใหบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียนสาธิต ไปเปนวิทยากร.หรือเขา

รวมประชุม สัมมนา ตามที่สวนราชการ หรือหนวยงานภายนอกเสนอขอมา 
3. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร หรือตอบขอบคุณวิทยากร.ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            

และการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีกอน 
4. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียนสาธิต          

และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต 
5. อนุมัติการใหนักเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิต ไปศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ยกเวน การเดินทาง

ไปตางประเทศ 
6. อนุมัติการใชอาคาร สถานที่ของโรงเรียนสาธิต ยกเวน การใชอาคาร สถานที่ เพ่ือการจัดหาประโยชน      

ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับการจัดการและหาประโยชน    
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

7. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาทายาท กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา ในสังกัดโรงเรียนสาธิตถึงแกกรรม 
8. ลงนามในหนังสือรับรองใหบุคลากรมหาวิทยาลัยของโรงเรียนสาธิต เขารับการรักษาพยาบาล               

ในสถานพยาบาลของทางราชการ 
9. ลงนามรับรองในใบเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ในสังกัดโรงเรียนสาธิต และลงนามรับรองในใบเบิกเงิน คาเชาบานของขาราชการในสังกัดโรงเรียนสาธิต 
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10. อนุมัติการใชรถยนตที่มหาวิทยาลัยมอบใหควบคุมและกํากับดูแลออกนอกที่ตั้ งของมหาวิทยาลัย          
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

11. อนุมัติใหเบิกเงินชดเชยที่เหมาจายใหเบิกคาใชจายสําหรับพาหนะสวนตัว บุคลากรมหาวิทยาลัยเดินทาง   
ไปปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน และประสงคจะใชยานพาหนะสวนตัว 

12. มีอํานาจพิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการทําลายหนังสือราชการของโรงเรียนสาธิต แทนอธิการบดี           
ไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  

13. อนุมัติการใชโทรศัพททางไกลในเรื่องราชการหรือสวนตัว โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง    
ที่ กค 0502/4510 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2546 

14. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือ หรือหนังสือตอบรับขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย 
(ยกเวน การติดตอขอความรวมมือกับตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี).ใหกระทําได
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาระงานในหนาที่ และกระทํากับหนวยงานในระดับเทียบเทา หรือระดับต่ํากวา   
โรงเรียนสาธิต เทานั้น 
14.1 กรณีที่ขอความอนุเคราะห ขอบริจาคเก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 

ใหเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิการบดีกอนและเม่ือเห็นชอบแลวใหผูอํานวยการ        
มีอํานาจลงนามในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผูบริจาค 

14.2 การรับเงิน.หรือทรัพยสินที่มี ผูบริ จาคใหกับมหาวิทยาลัยทุกกรณี ใหปฏิบัติตามระเบียบ               
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเงินรับฝากหรือเงินบริจาค 

 

15. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน รายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียนสาธิต 
16. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียนสาธิต หรือบุคลากร

มหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต 
17. อนุมัติโครงการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่ไมมีการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน.เฉพาะภายใน   

ประเทศ ดังนี้ 
17.1 โครงการประชุม สัมมนา ภายในสวนงาน หรือบุคคลตางสวนงานเขารวม และเปนสวนงานภาย     

ในมหาวิทยาลัย 
17.2 โครงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของนิสิต หรือนักเรียน แลวแตกรณี ที่เปนไปตาม

แผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
17.3 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามโครงการนั้นๆ 
 

สําหรับ โครงการที่มีวิทยากรชาวตางประเทศตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
18. ใหมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะหนึ่ง ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน

สาธิต เปนประธานกรรมการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และหัวหนากลุมสาระ เปนกรรมการ 
และใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง เปนเลขานุการ 
18.1 กําหนดนโยบายของโรงเรียนสาธิต 
18.2 การเสนอขอเพ่ิมหรือการกําหนดอัตรากําลัง คาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนประจําตําแหนง     

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สังกัดโรงเรียนสาธิต 
18.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ การขอโอนหมวดรายจายและการใชเงินงบประมาณเหลือจาย

ของเงินรายได ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ที่เก่ียวของกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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18.4 การพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมคาจาง บุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียนสาธิต 
18.5 การเสนอลงโทษบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียนสาธิต กรณีกระทําผิดวินัย 
18.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่กําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
18.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตขอคําปรึกษา 

 
 

ดานบริหารงานบุคคล 
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพ่ือจางบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิต เปนประธานกรรมการ  
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด     

โรงเรียนสาธิต 
3. ลงนามในบัตรประจําตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดโรงเรียนสาธิต 
4. ลงนามในหนังสือสงตวัผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดโรงเรียนสาธิต 
5. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดโรงเรียนสาธิต 
6. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียนสาธิต ทั้งที่ปฏิบัติงานประจําและมาชวย

ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 

    (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน   120 วัน 
   (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    45 วัน 
   (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
   (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    30 วัน       
                

        (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
 

    ------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
-------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารกิจการใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน ของศูนยบริการวิชาการ 

ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย 
2. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ ในการบริหารกิจการ        

ของศนูยบริการวิชาการ  
3. ปฏิบัตหินาที่อื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย 

2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือ หรือหนังสือตอบรับหรือหนังสือประสานงานจากหนวยงานอ่ืน         

ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เก่ียวกับภาระงานในหนาที่ของศูนยบริการวิชาการ 
2. การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกับศูนยบริการวิชาการทุกกรณีใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ    

วิธีการที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
3. ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากรทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยกเวน  การเชิญวิทยากร              

ชาวตางประเทศจากตางประเทศ จะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
4. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศผูปฏิบัติงานของศูนยบริการวิชาการ  
5. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในศูนยบริการวิชาการ กรณทีี่มีประเด็นตองสอบสวนหาขอเท็จจริง 
6. อนุมัติการใชรถยนต (ถามี) ที่อยูในกํากับดูแลของศนูยบริการวิชาการออกนอกที่ตั้งของศูนยบริการวิชาการฯ 
7. ลงนามรับรองในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยบริการวิชาการ 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 
1. แตงตั้งผูรักษาการแทนหัวหนางาน (ถามี) ของศนูยบริการวิชาการ.ฯ ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
2. มีอํานาจลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ในสังกัดศนูยบริการวิชาการ  
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด

ศูนยบริการวิชาการ  
4. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน รายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยบริการวิชาการ 

อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยบริการวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ผูอํานวยการศูนยบริหารกิจการหอพัก 
--------------------------------------- 

 
1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 

1. กํากับดูแลเก่ียวกับการบริหารกิจการใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน.ของสํานักงานบริหารกิจการ
หอพัก ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย 

2. ผูอํานวยการศูนยบริหารกิจการหอพักตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการอํานวยการในการบริหารกิจการ  
ของศนูยบริหารกิจการหอพัก 

3. บริหารและจัดการเงินทุนที่มหาวิทยาลัยลงทุนกอสรางหอพักใหไดประโยชนสูงสุดคุมกับการลงทุนและ
สามารถคืนทุนพรอมทั้งดอกเบี้ยใหกับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. จัดการและบริหารกิจการหอพักใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ควบคุมดูแลการจัดใหนิสิตเขาพักในหอพักดวยความเรียบรอยและเปนธรรม 
6. ควบคุมดูแลรับผิดชอบอาคารหอพักและอาคารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหควบคุมดูแล 
7. ควบคุมและรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวกับอาคารหอพัก และอาคารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหควบคุมดูแล

ทุกประเภทรวมทั้งคาสาธารณูปโภค 
8. จัดทําและเสนอประมาณการรายรับและงบประมาณรายจายประจําปของศูนยบริหารกิจการหอพัก       

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
9. จัดทํารายงานการเงิน และรายงานประจําปตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไป        

ตอคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือพิจารณา 
10. เสนอความเห็นเ ก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของศูนยบริหารกิจการหอพัก                

ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการอํานวยการ 
11. หาเงินทนุจากแหลงตางๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริหารกิจการหอพัก 
12. เปนตัวแทนของศูนยบริหารกิจการหอพักในการติดตอกับบุคคลหรือองคกรภายนอก 
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของศูนยบริหารกิจการหอพัก 
14. ปฏิบัตหินาที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
ดานการบริหารงานทั่วไป 
1. ลงนามในหนังสือขอความรวมมือหรือหนังสือตอบรับ ขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนภายนอก

มหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับภาระงานในหนาที่ของศนูยบริหารกิจการหอพัก 
2. การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกับศูนยบริหารกิจการหอพักทุกกรณีใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
3. อนุมตักิารเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของผูปฏิบัติงานศูนยบริหารกิจการหอพัก 
4. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงในศูนยบริหารกิจการหอพัก กรณีที่มีประเด็นตองสอบสวนหา

ขอเท็จจริง 
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5. อนุมัติการใชรถยนต ท่ีอยูในกํากับดูแลของศูนยบริหารกิจการหอพักออกนอกที่ตั้งของศูนยบริหาร     
กิจการหอพัก 

6. ลงนามรับรองในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร บุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่มาชวยปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยบริหารกิจการหอพัก 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 
1. แตงตั้งผูรักษาการแทนหัวหนางาน (ถามี).ของศนูยบริหารกิจการหอพัก ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อจางบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด     

ศูนยบริหารกิจการหอพัก 
3. มีอํานาจลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มาชวย

ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยบริหารกิจการหอพัก 
4. ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน รายไดตางๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย.ที่มาชวยปฏิบัติงาน และบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยบริหารกิจการหอพัก 
5. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนยบริหารกิจการหอพัก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
6. อนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มาชวยปฏิบัติงาน หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด        

ศูนยบริหารกิจการหอพัก ดังตอไปนี้ 
 

 (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    60 วัน 
 (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    30 วัน 
 (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
 (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    20 วัน              

            (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ผูอํานวยการสวน หัวหนาฝาย หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
---------------------------------------- 

 
1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 

1. กํากับดูแลและควบคุมการบริหารงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก สวน ฝาย หรือหนวยตรวจสอบ
ภายใน ยกเวน การสั่งการที่เปนอํานาจของอธิการบดีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย 

2. กํากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน 
3. กํากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเงินรายไดประเภทอ่ืนของสวนงาน 
4. กํากับดูแลอาคารสถานท่ีทํางานของหนวยงาน 
5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝายตางๆ มอบหมาย 

 
2. อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

1. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร บุคลากรมหาวิทยาลัย     
ในสังกัดสวน ฝาย หนวยตรวจสอบภายใน และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสังกัดสวน    
ฝาย หรือหนวยตรวจสอบภายใน และลงนามรับรองในใบเบิกเงนิคาเชาบานของขาราชการในสังกัด 

2. ลงนามหรือมอบหมายผูลงนามในหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ  
3. ลงนามในหนังสือถึงรองอธิการบดีฝายตางๆ หรือสวนงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะ สํานัก สถาบัน 

ศูนย โรงเรียนสาธิต สวนหรือฝาย เพ่ือสอบถามหรือขอทราบความเห็นเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา 
4. มอบหมายหนาที่ใหบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ืออยูเวรประจําวัน เพ่ือกํากับดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ 

และการใหบริการอ่ืนๆ ของสวน ฝาย และหนวยตรวจสอบภายใน 
6. สั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่เปนนโยบายเฉพาะเรื่อง และเก่ียวของกับหนวยงานในหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน

โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแลวใหรายงานใหรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดีที่เกี่ยวของทราบ 
7. สั่งการเก่ียวกับเรื่องเฉพาะกิจเพ่ือการแกปญหาในกรณีเรงดวน หรือเตรียมปองกันแกไข และเปนเรื่องใน

ความรับผิดชอบของหนวยงานโดยตรง 
8. ลงนามในหนังสือถึงหัวหนาหนวยงานภายนอก (ยกเวนตางประเทศ) และกับหนวยงานในระดับเดียวกันกับ

หัวหนาหนวยงานเฉพาะเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน กรณีเรงดวน ท้ังนี้ เมื่อดําเนินการแลว
ใหรายงานใหรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดีทีกํ่ากับดูแลหรือผูที่เก่ียวของทราบโดยเร็ว 

9. รับทราบการลงเวลาปฏิบัติงาน.และมีอํานาจอนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย.ในสังกัด         
หนวยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสังกัดหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

    (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    60 วัน 
    (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    30 วัน 
    (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
    (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    20 วัน           
               (ยกเวน การลาพักผอนไปตางประเทศ) 

    ------------------------------------- 
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ใหผูอํานวยการสวน และหัวหนาฝาย มีอํานาจหนาที่เพิ่มเติม  ดังนี ้
 

ผูอํานวยการสวนการคลัง 
1. อนุมัติการจายเงินงบกลางรายการคารักษาพยาบาล เงินชวยการศึกษาบุตรบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี และขาราชการบํานาญ 
2. ลงนามในชองจายไดตามเอกสารที่อนุมัติแลวในใบเบิกเงินรายไดและใบเบิกเงินงบประมาณแผนดิน 
3. ลงนามอนุมัติใบโอนบัญชีของสวนการคลัง 
4. ลงนามอนุมัติในใบมอบฉันทะการรับเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผนดิน และเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 
5. ลงนามอนุมัติในใบเบิกถอนเงนิฝากของคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย  วิทยาลัย ที่ขอถอนเงินฝาก 
6. ลงนามในชอง “หัวหนาหนวยราชการ” ในใบนําสง (เปนใบนําสงเงินที่คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย 

นําเงินมาสงสวนการคลัง) 
7. ลงนามสั่งจายเงินในเช็คสั่งจายเงินของมหาวิทยาลัย 

 
ผูอํานวยการสวนทรัพยากรบุคคล 

1. ลงนามในหนังสือสงตวัผูบรรจุใหมไปพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
2. ลงนามในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
3. ลงนามในหนังสือเรียกตัวผูสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกได เมื่อรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล     

อนุมตัเิรียกตัว โดยความเห็นชอบของสวนราชการที่เก่ียวของ 
3. ลงนามในหนังสือตรวจสอบหลักฐานแสดงความรู 
4. ลงนามในหนังสือรับรองฐานะการดํารงตําแหนง อัตราเงินเดือน หรือคาจางขาราชการ ลูกจางประจํา หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
5. มีหนาที่ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูบริหารทุกระดับเพื่อปฏิบัติ ใหเปนไปตาม

ขอบังคบัฯ ของมหาวิทยาลัย 
6. ประสานงาน ติดตาม วาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารทุกระดับที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและรายงาน

หรือเสนอเรื่องตออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับฯ 
กําหนด  

7. ลงนามในหนังสือสงตวัผูไดรับการคดัเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัย 
8. ลงนามในหนังสือรับรองเงินบํานาญของขาราชการ และเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจํา              

ที่เกษียณอายุราชการแลว 
 

ผูอํานวยการสวนกิจการนิสิต 
1. อนุมัติการใหยืมพัสดุครุภัณฑที่อยูในความดูแลของกิจการนิสิตตามที่สวนงานภายในและชมรมกิจกรรม    

ขอยืมใช 
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ผูอํานวยการสวนสงเสริมและบริการการศึกษา 
1. ลงนามในหนังสือรับรองการเปนนิสิต 
2. ลงนามในหนังสือรับรองผลการเรียน (Transcripts) ไมเกินระดับปริญญาตรี 
3. ลงนามในใบรับรองระดับปริญญาตรี 
4. อนุมตัิการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ของนิสิต 
5. ลงนามในหนังสือตรวจสอบหลักฐานแสดงพ้ืนความรูที่สวนราชการตาง ๆ ขอใหตรวจสอบ 
6. อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงตารางสอนประจําภาคเรียน 
7. อนุมตัิการขอลงทะเบียนเรียนภายหลังกําหนดเวลา 

 
ผูอํานวยการสวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร 

1. ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการขอออกวีซา ขอเปลี่ยนประเภทวีซา และขออยูตอใน
ราชอาณาจักรใหแกลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ นิสิตตางชาติและครอบครัว (สามี/ภรรยา) 

2. ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการขอตออายุใบอนุญาตทํางานของลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ 

3. ขอความอนุเคราะหนําอาคันตุกะชาวตางประเทศเขาเยี่ยมชมสถานท่ีสําคัญตางๆ ในประเทศไทย 
4. ประสานงานความรวมมือกับตางประเทศท่ีไมใชระดับนโยบาย 

 
ผูอํานวยการสวนบริหารงานกลาง 

 

1. อนุมตัจิัดเลี้ยง และเบิกจายเงิน ครั้งละไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)/การประชุม 
 

ผูอํานวยการสวนวินัยและกฎหมาย 
 

1. ลงนามในหนังสือถึงสวนงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือขอทราบขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน สําหรับ
ประกอบการชี้แจงหนวยงานภายนอกหรือประกอบการพิจารณาของสวนวินัยและกฎหมาย 
 

------------------------------------- 
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ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี ผูอาํนวยการสํานักงานสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงานสํานัก 
และผูอาํนวยการสํานักงานศูนย หรือหัวหนาสํานักงานในหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
-------------------------------------- 

 

1. ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. กํากับดูแลและควบคุมการบริหารงานของสํานักงานคณบดี หรือสํานักงานผูอํานวยการ แลวแตกรณี 

ยกเวน การสั่งการท่ีเปนอํานาจของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการศูนย ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และนโยบาย 

2. กํากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณบดี หรือสํานักงาน
ผูอํานวยการแลวแตกรณี 

3. กํากับดูแลอาคาร สถานที่ของสํานักงานคณบดี หรือสํานักงานผูอํานวยการแลวแตกรณี 
 

2. อํานาจหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
1. ลงนามรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร บุคลากรมหาวิทยาลัย     

ในสังกัดและบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงานคณบดี หรือสํานักงาน
ผูอํานวยการ แลวแตกรณี 

2. อนุมัติการใชโทรศัพททางไกลในเรื่องราชการ หรือเรื่องสวนตัว โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2546 

3. ลงนามในหนังสือประทับตาแทนการลงชื่อ 
4. แตงตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ืออยูเวรประจํา หรือเพื่อกํากับดูแล อาคาร สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และการ

ใหบริการอ่ืนๆ ของสํานักงานคณบดี หรือสํานักงานผูอํานวยการ แลวแตกรณี 
5. รับทราบการลงเวลาปฏิบัติงาน และมีอํานาจอนุญาตการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในสังกัดสํานักงาน

คณบดี หรือสํานักงานผูอํานวยการ แลวแตกรณี และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มาชวยปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานคณบดี หรือสํานักงานผูอํานวยการ แลวแตกรณ ีดังตอไปนี้ 

    (1) ลาปวยครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    60 วัน 
    (2) ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่ง    ไมเกิน    30 วัน 
    (3) ลาคลอดบุตร     ไมเกิน    90 วัน 
    (4) ลาพักผอน     ไมเกิน    20 วัน           
              (ยกเวนการลาพักผอนไปตางประเทศ) 

 เม่ือรับทราบการลงเวลาปฏิบัติงาน หรืออนุญาตการลาแลวควรรายงานใหหัวหนาสวนงานทราบดวย 
 

------------------------------------- 
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หัวหนางานการเงิน  สวนการคลัง 
----------------------------------- 

 
ภาระหนาที่ มีดังตอไปนี้ 

 เพ่ือใหการบริหารเก่ียวกับการเบิกเงินงบกลาง รายการเบิกคารักษาพยาบาล เงินชวยการศึกษาบุตร    
ใหกับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญ เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

 จึงมอบอํานาจใหหัวหนางานการเงิน สวนการคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอํานาจอนุมัติจายเงินคา
รักษาพยาบาล เงินชวยการศึกษาบุตร ใหกับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 
และขาราชการบํานาญ  

 
------------------------------------- 
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