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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม   
 

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

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรวำงแผน ยุทธศำสตร์ และกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม ให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม 
4. ด ำเนินกำรจัดท ำงบประมำณรำยรับ/รำยจ่ำย แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ งำนประจ ำปีของ

มหำวิทยำลัย 
5. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง จัดท ำแผนงบประมำณ จัดท ำประมำณกำรรำยรับ และจัดสรรงบประมำณ

รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย จัดเตรียมรำยละเอียดข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือเสนอ  
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินฯ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินและทรัพย์สิน และสภำ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนก ำกับดูแลและติดตำมกำรใช้งบประมำณของมหำวิทยำลัยและส่วนงำนต่ำงๆ 

6. ด ำเนินกำรและขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม  
7. ก ำกับดูแลและประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ.ในส ำนักงำนอธิกำรบดี      
และ มีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค ำสั่ง 

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนแผนและยุทธศำสตร์และส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม          
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนแผนและยุทธศำสตร์         
และส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม 
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5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด      
ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ และส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 

6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณีบุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนแผนและยุทธศำสตร์ และส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนแผนและยุทธศำสตร์ และส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม      
ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

 

   (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน 30 วัน     

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
 

ด้านการวางแผนและพัฒนา 
1. ลงนำมเรื่องนโยบำยเกี่ยวกับกำรวำงแผนและยุทธศำสตร์ 
2. ลงนำมในหนังสือให้ข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกเกี่ยวกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ     

ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
3. ลงนำมและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรวำงผังแม่บทของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยของ

มหำวิทยำลัย 
4. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนและพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยเป็นผู้ประสำนนโยบำย 

แผนงำน โครงกำรของมหำวิทยำลัย.รวมถึงกำรพิจำรณำ วิเครำะห์กลั่นกรอง กำรปรับแผนงำน โครงกำร 
และติดตำมประเมินผล แผน หรือโครงกำรต่ำงๆ 

5. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปีงบประมำณ โดยประสำน
กับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และด ำเนินกำรประสำนงำนกับส ำนักงบประมำณในกำรขอตั้งงบประมำณ 

 

ด้านกิจการเพื่อสังคม 
1. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกิจกำรเพ่ือสังคมที่มีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เข้ำอบรม สัมมนำ และท่ีมีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน 
2. ลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนภำยในและภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของ          

ส่วนกิจกำรเพื่อสังคม 
------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
------------------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรโดยทั่วไป.และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์          

ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนบริหำรงำนกลำง 
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนทรัพยำกรบุคคล 
4. ก ำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลทุกประเภท 
5. วำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
6. ก ำกับดูแลงำนด้ำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
7. ก ำกับดูแลงำนวันมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. ก ำกับดูแลงำนพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัย 
9. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
10. ประสำนงำนกับรองอธิกำรบดีหรือผู ้ที ่อธิกำรบดีมอบหมำยให้ก ำกับส่วนต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำน

อธิกำรบดี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 
 

2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี      
และ มีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่  
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่ง 

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนบริหำรงำนกลำง และส่วนทรัพยำกรบุคคล            
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย   

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนบริหำรงำนกลำง และ        
ส่วนทรัพยำกรบุคคล 
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5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยใน          
สังกัดส่วนบริหำรงำนกลำง และส่วนทรัพยำกรบุคคลทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 

6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณีบุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนบริหำรงำนกลำง และส่วนทรัพยำกรบุคคล เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

7. รับทรำบและสั่งกำรแทนอธิกำรบดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบำย.ข้อกฎหมำยซึ่งส่วนงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยหรือเอกชนมีหนังสือขอควำมร่วมมือ 

8. สั่งกำรและลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยแทนอธิกำรบดี ตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

9. สั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
10. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนบริหำรงำนกลำง และส่วนทรัพยำกรบุคคล          

ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 

   (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน   45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน   90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน   30 วัน    
  

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. ลงนำมในประกำศรับสมัครและประกำศผล กำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
2. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
3. ลงนำมในค ำสั่งจ้ำง กำรเพ่ิมค่ำจ้ำง กำรย้ำย กำรตัดโอนอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัย กำรพ้นสภำพ       

และกำรแต่งตั้งบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
4. ลงนำมหนังสือถึงเลขำธิกำรส ำนักพระรำชวัง เกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเพลิงศพข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร

บ ำนำญ และพนักงำนมหำวิทยำลัย 
5. ลงนำมในแบบขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จด ำรงชีพหรือเงินทดแทน

ข้ำรำชกำรกรณีออกจำกรำชกำร 
6. ลงนำมในค ำสั่งขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรและขอรับบ ำเหน็จของลูกจ้ำงประจ ำ 
7. อนุมัติและลงนำมในค ำสั่งลำออก และค ำสั่งให้พ้นสภำพเนื่องจำกสิ้นสุดสัญญำจ้ำงของพนักงำน

มหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย 
8. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินบุคคล เพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง ปรับวุฒิ หรือเลื่อนระดับสูงขึ้น 
9. ลงนำมในค ำสั่งเปลี่ยนต ำแหน่งหรือเลื่อนระดับสูงขึ้นของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
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10. ลงนำมใน ก.ม.1 ของข้ำรำชกำร และแบบประวัติพนักงำนมหำวิทยำลัย 
11. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 

หรือผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ รวมทั้งหัวหน้ำหน่วยงำน ในส ำนักงำน
อธิกำรบดี และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

12. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ในเรื่องที่เก่ียวกับลูกจ้ำงประจ ำของมหำวิทยำลัยทุกกรณี  
13. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวของลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย  ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ในสังกัด

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
14. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรจ้ำง และลงนำมในหนังสือสัญญำจ้ำงชำวต่ำงประเทศ  
15. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีบุคลำกรของมหำวิทยำลัยถึงแกก่รรม 
16. ลงนำมในหนังสือรับรองฐำนะกำรด ำรงต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ หรืออัตรำ

ค่ำจ้ำงบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
17. ลงนำมในประกำศและหนังสือสัญญำทุกประเภทที่เป็นสัญญำทุนกำรศึกษำของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

และนิสิตที่มีเงื่อนไขผูกพันกำรรับทุนเพื่อเป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
18. ลงนำมในหนังสือ และแบบ สปส. ส่งถึงส ำนักงำนประกันสังคม 
19. ลงนำมในเอกสำรถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยหลังที่อธิกำรบดีอนุมัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัยไปศึกษำ 

ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ กำรไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
กำรไปปฏิบัติงำนตำมมติคณะรัฐมนตรีและกำรไปปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์  แล้วแต่
กรณี ตลอดจนลงนำมในสัญญำผูกพันกำรนั้นๆ และกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ 

20. ลงนำมในค ำสั่งและหนังสือสัญญำ ภำยหลังที่อธิกำรบดีอนุมัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ลำไปศึกษำ 
ฝึกอบรม ดูงำน กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ         
และฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน รวมทั้งกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ 

21. ลงนำมในหนังสือสัญญำกำรรับทุนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
22. ลงนำมในหนังสือสัญญำจ้ำง สัญญำค้ ำประกัน ของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
23. อนุมัติกำรเพ่ิมวุฒิและเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่สังกัดส ำนักงำน

อธิกำรบดี ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
24. อนุมัติและลงนำมในค ำสั่งให้พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำมหำวิทยำลัย ลำอุปสมบท ลำไป

ประกอบพิธีฮัจย์ ลำเลี้ยงดูบุตร หรือลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร และกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำน    
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรลำ      
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย 

25. อนุมัติและลงนำมในค ำสั่งให้พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำมหำวิทยำลัย ลำเข้ำรับกำรเตรียมพล
และกลับเข้ำมำปฏิบัติงำนเมื่อพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรเตรียมพล ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรลำของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
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26. ลงนำมหรือมอบหมำยผู้ลงนำมในหนังสือเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด และรับรองใบสมัครสมำชิก 
กบข. (กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร) 

27. อนุมัติและลงนำมในแบบขอรับเงินชดเชยพนักงำนมหำวิทยำลัย  
28. ลงนำมในค ำสั่งเรื่องเงินชดเชย 
29. อนุมัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัยลำไปศึกษำ (นอกเวลำปฏิบัติงำน)  
30. อนุมัติและลงนำมในค ำสั่งกำรขอขยำยเวลำ ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร 

กำรปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ และฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 

ด้านบริหารความเสี่ยง 
1. อนุมัติโครงกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
2. กำรลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงำน

เทียบเท่ำ 
3. กำรลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

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



7 

 

เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
---------------------------------- 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนวิชำกำรรวมทั้งกำรพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ 
3. ก ำกับดูแลและประสำนกำรพิจำรณำเสนอบุคคลที่สมควรจะได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ 
4. ก ำกับดูแลด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดงำนวันสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ.ฯ.สยำมบรมรำชกุมำรี 
5. ก ำกับดูแลและแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรหลักสูตรต่ำงๆ และประสำนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน         

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
6. ก ำกับดูแลกำรพัฒนำหลักสูตรไทย หลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตรสองภำษำในระดับปริญญำตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
7. ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุม สัมมนำและจัดกิจกรรมระดับนำนำชำติ.เพ่ือพัฒนำ

มหำวิทยำลัยสู่ทิศทำงควำมเป็นสำกล 
8. ด ำเนินกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำของนิสิตต่ำงชำติและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นสถำบันกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพในประชำคมอำเซียน 
9. ก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำอำจำรย์ด้ำนเทคนิคกำรสอน สื่อกำรสอนและกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน     

ให้เป็นเลิศด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
10. ก ำกับดูแลกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัย 
11. ประสำนงำนกับสภำวิชำกำรและคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำร     

ของมหำวิทยำลัย 
12. ประสำนแสวงหำควำมร่วมมือจำกในประเทศและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี       
และมีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค ำสั่ง 
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2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มฐีำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ 

5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด       
ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 

6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ เดินทำงไปปฏิบัติงำน
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ 
ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

 

  (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
  (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน 
  (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน 
  (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน 30 วัน    
        (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

ด้านวิชาการ 
1. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิตทุกระดับ 
2. ลงนำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกนิสิตของมหำวิทยำลัย 
3. อนุมัติงดกำรเรียนกำรสอนเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน 5 วัน 
4. อนุมัติโครงกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรของคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย และโรงเรียนสำธิต 

เฉพำะโครงกำรที่มีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ และไม่มีกำรเก็บเงินค่ำลงทะเบียน 
5. ลงนำมในหนังสือสัญญำของมหำวิทยำลัย ที่เป็นสัญญำรับทุนกำรศึกษำของนิสิตที่มี เงื่อนไขผูกพันกำรรับ

ทุนทุกประเภท 
6. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ

ควำมร่วมมือกับสถำบันหรือองค์กรระหว่ำงประเทศและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำร 
7. ลงนำมในหนังสือกำรพ้นจำกสภำพนิสิตทุกระดับ  
8. อนุมัติกำรลดหรือกำรยกเว้นค่ำปรับที่เก่ียวข้องกับนิสิตลงทะเบียนล่ำช้ำ 
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ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
1. อนุมัติโครงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
2. กำรลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 

ระดับภำควิชำ/สำขำวิชำ และระดับคณะ/ส่วนงำน เทียบเท่ำ 
3. กำรลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนภำยใน และหน่วยงำนเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรประกัน

คุณภำพ 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่ 29 ธันวาคม 2563 

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   
-------------------------------------- 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 

1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกิจกำรหอพักนิสิต ให้เป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกิจกำรนิสิต 
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกิจกำรหอพักนิสิต 
4. ก ำกับดูแล ประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลัย ในด้ำนที่เกี่ยวกับนิสิต เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
5. ก ำกับดูแล กำรจัดหำทุน บริหำรทุนและกองทุนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับนิสิต 
6. ก ำกับดูแล ด ำเนินกำรและพัฒนำ โครงกำรรณรงค์จิตส ำนึกสำธำรณะและจิตอำสำ 
7. ก ำกับดูแล ด ำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ และ อัตลักษณ์นิสิตของมหำวิทยำลัย 
8. เป็นประธำนกรรมกำรในกำรประสำนงำนทุนกำรศึกษำ และสวัสดิกำรนิสิต  
9. เป็นประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำและก ำกับดูแลกิจกำรนิสิต ดูแลด้ำนกิจกรรมต่ำงๆ ของนิสิต สภำนิสิต 

องค์กรนิสิต สโมสรนิสิต ชมรม กรรมกำรนิสิต และกลุ่มนิสิตอื่น ของมหำวิทยำลัย 
10. ก ำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำรหอพักนิสิตให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ

ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  
11. ก ำกับดูแล กำรจัดให้นิสิตเข้ำพักในหอพักด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นธรรม 
12. ก ำกับดูแล อำคำรหอพักและอำคำรที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ควบคุมดูแล 
13. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เก่ียวข้องกับส่วนกิจกำรหอพักนิสิต  
14. จัดท ำและเสนอประมำณกำรรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส่วนกิจกำรหอพักนิสิตตำมแบบ

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
15. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี     
และ มีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่    
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค ำสั่ง 
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2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำรหอพักนิสิต ตำมงบประมำณ     
ที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำร
หอพักนิสิต 

5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด     
ส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำรหอพักนิสิต ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 

6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณีบุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำรหอพักนิสิต เดินทำงไปปฏิบัติ งำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนและประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำรหอพักนิสิต ทั้งที่
ปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

  (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
  (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน 
  (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน 
  (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน 30 วัน    
                (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

ด้านกิจการนิสิต 
1. ด ำเนินงำนกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำย ได้ใน

อนำคต (กรอ.) และกระท ำกำรแทนอธิกำรบดีในกำรลงนำมเป็นผู้รับรองในฐำนะสถำนศึกษำ และในเรื่อง
กำรแจ้งสัญญำขอรับทุนกำรศึกษำและในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
และกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.) 

2. ลงนำมในหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรยกเว้นกำรรับ
รำชกำรทหำร กำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 

3. อนุมัติกำรให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือกำรศึกษำ 

4. ลงนำมในสัญญำยกเลิกกำรให้กู้ยืม หรือเรียกเงินกู้ยืมคืนของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
5. ลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงกับบริษัทประกันชีวิตที่ท ำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต 
6. แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำขององค์กรนิสิต 
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรองค์กรนิสิต 
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8. อนุมัติกำรไปท ำกิจกรรมของนิสิต และองค์กรนิสิตต่ำงๆ ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย              
ในกรุงเทพมหำนคร และนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

9. ลงนำมในหนังสือถึงส่วนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกิจกำรนิสิต กิจกรรม
นิสิต และรำยงำนให้อธิกำรบดีทรำบ 

10. อนุมัติโครงกำรกิจกรรมนิสิต ด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬำ นันทนำกำร จริยธรรม และ
สัมมนำกิจกรรมนิสิต  

11. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม และกิจกรรม ที่เกี่ยวกับนิสิตหรือนักเรียนแล้วแต่กรณี ที่เป็นไป
ตำมแผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

12. อนุมัติให้ทุนกำรศึกษำแก่นิสิต ทั้งทุนกำรศึกษำภำยในและทุนกำรศึกษำภำยนอก 

ด้านหอพักนิสิต 
1. ลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนภำยในและภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนในหน้ำที่ของส่วนกิจกำรหอพัก

นิสิต 
2. อนุมัติกำรใช้พื้นที่ภำยในหอพักนิสิตในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของนิสิต 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
-------------------------------------- 

 

1.  ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรคลัง และกำรจัดกำรทรัพย์สิน ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกำรคลัง 
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน 
4. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร 
5. ด ำเนินกำรจัดท ำกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และก ำกับติดตำมให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้ 
6. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืน ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
7. จัดตั้งส ำนักงำนจัดหำรำยได้และจัดกำรทรัพย์สิน 
8. จัดท ำข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำรำยได้และจัดกำรทรัพย์สินของ

มหำวิทยำลัย 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี     
และมีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่     
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่ง 

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน และฝ่ำยบริหำรข้อมูล
ทรัพยำกร ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน 
และฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร 

5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในเวลำงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย    
ในสังกัดส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน และฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจ ำ        
และมำช่วยปฏิบัติงำน 
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6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน และฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร เดินทำงไป
ปฏิบัติงำนตำมท่ีมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน และฝ่ำยบริหำร
ข้อมูลทรัพยำกร ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 

 

 

   (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน 30 วัน    
  

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
 

8. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร และใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน   
ของข้ำรำชกำร และข้ำรำชกำรบ ำนำญที่เปลี่ยนสถำนภำพ 

9. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ อบรม ของหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยที่มีบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ำอบรม สัมมนำ และที่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน 

10. ลงนำมในหนังสือเพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เก่ียวกับภำระงำนของ
ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน  

11. ลงนำมในสัญญำอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ตำมมติคณะอนุกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สินและหำประโยชน์ และลงนำม
ในหนังสือทีเ่กี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ของฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน 

 
------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

 

รองอธิการบดีฝ่ายองครักษแ์ละพัฒนากายภาพ 
------------------------------------ 

1. ภาระหน้าที่  มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนกำยภำพในทุกพ้ืนที่ตั้งของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน  
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนพัฒนำกำยภำพ  
4. ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำแผนแม่บทด้ำนกำยภำพให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย 
5. ก ำกับดูแล ประสำนงำนและพัฒนำด้ำนภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกพ้ืนที่ตั้งให้มี

ควำมงดงำมและยั่งยืน 
6. ก ำกับดูแล ประสำนงำน และบริหำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ กำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่ง ต่อเติม 

อำคำรสถำนทีภ่ำยในและบริเวณโดยรอบมหำวิทยำลัยทุกพ้ืนที่ตั้ง 
7. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำน อำคำรส่วนกลำงที่ไม่อยู่ในส่วนกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนระดับคณะต่ำงๆ 
8. ก ำกับดูแล ประสำนงำนกับส่วนงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรงำนพิธีต่ำงๆ  
9. วำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับระบบกำรจรำจร ขนส่ง กำรจัดกำรพลังงำน กำรบริหำรจัดกำร

น้ ำประปำ แหล่งน้ ำดิบ กำรก ำจัดน้ ำเสีย กำรก ำจัดขยะ กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย  

10. ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรให้บริกำรห้องประชุม และระบบโสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับ       
กำรประชุมต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 

11. ก ำกับดูแลตรวจสอบและพัฒนำระบบกำรป้องกันอัคคีภัยภำยในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ และ
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งกำรจัดซ้อมกำรอพยพจำกอัคคีภัย 

12. ก ำกับดูแล ประสำนงำน ด ำเนินกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ พ้ืนที่ อ ำเภอองครักษ์     
จังหวัดนครนำยก และอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
12.1 ประสำนงำนดูแลเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย 
12.2 ประสำนงำนกับงำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์และฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สินในกำรบริหำรจัดกำร  

สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
12.3 วำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำ ระบบพลังงำน

ทดแทนรวมถึงระบบกำรก ำจัดขยะและระบบสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
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13. วำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์ รวมถึงประสำนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมกับเครือข่ำยมหำวิทยำลัยยั่งยืน 
(Sustainable University) 

14. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 
 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี     
และมีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค ำสั่ง 

2. อนุมัติ โครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ             
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และ       
ส่วนพัฒนำกำยภำพ 

5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด      
ส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 

6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณีบุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ ทั้งที่
ปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

 

  (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
  (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน 
  (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน 
  (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน 30 วัน    
       (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
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ด้านการพัฒนากายภาพ 
1. อนุมัติกำรใช้อำคำรสถำนที่ส่วนกลำง และพ้ืนที่ส่วนกลำงที่ไม่อยู่ในส่วนกำรก ำกับ ดูแลของหน่วยงำนระดับ

คณะต่ำงๆ  
2. ลงนำมในหนังสือเพ่ือประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนของ      

ส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ 
3. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ของมหำวิทยำลัยออกนอกที่ตั้งของมหำวิทยำลัย ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
-------------------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์

ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแล กำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร      
3. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรของมหำวิทยำลัย.ร่วมกับหน่วยงำนของ 

มหำวิทยำลัย เกี่ยวกับโครงกำรควำมช่วยเหลือควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ด้ำนวิชำกำร ทุนกำรศึกษำ 
ฝึกอบรม วิจัย ดูงำน และโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต 

4. ด ำเนินกำรและพัฒนำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ 
5. ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุม สัมมนำ และจัดกิจกรรมระดับนำนำชำติ  
6. ด ำเนินกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำของนิสิตต่ำงชำติ  
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 

2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำน ต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี      
และมีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค ำสั่ง 

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ตำมงบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร 
5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด      

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 
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6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัย         
มีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ทั้งที่ปฏิบัติงำน
ประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

  (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
  (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน 
  (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน 
  (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน 30 วัน    
         (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ 
1. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศและ

ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ 
2. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับ ทุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ

ควำมร่วมมือกับสถำบันหรือองค์กรระหว่ำงประเทศและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ 
3. รับทรำบและสั่งกำรแทนอธิกำรบดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่นโยบำยหรือ ข้อกฎหมำยซึ่งส่วนรำชกำรภำยนอก

มหำวิทยำลัย หรือเอกชนได้มีหนังสือขอควำมร่วมมือ 
 

ด้านงานสื่อสารองค์กร 
1. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ภำยใน

มหำวิทยำลัย 
2. รับทรำบและด ำเนินงำนแทนอธิกำรบดีในกำรจัดหำหรือจัดส่งข้อมูลด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่ วไปของส่วนวินัยและกฎหมำยให้ เป็นไปตำมกฎหมำย          

ระเบียบ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนในส่วนวินัยและกฎหมำย 
3. ก ำหนดมำตรกำร และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนธุรกำร อันเกี่ยวข้องกับส่วนวินัยและกฎหมำย  

ของมหำวิทยำลัย 
4. ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของส่วนวินัยและกฎหมำย 

และให้รวมถึงข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของมหำวิทยำลัย 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี     
และมีอ ำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค ำสั่ง 

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนวินัยและกฎหมำยตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร      
จำกมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร        
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

4. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนวินัยและกฎหมำย 
5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด      

ส่วนวินัยและกฎหมำย ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 
6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร

มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนวินัยและกฎหมำย เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน 
และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 
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7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนวินัยและกฎหมำย ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจ ำและ      
มำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

  (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 120 วัน 
  (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน 
  (3) ลำคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน 
  (4) ลำพักผ่อน  ไม่เกิน 30 วัน    
        (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

ด้านงานวินัยและกฎหมาย 
1. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของส่วนวินัยและกฎหมำย 
2. ลงนำมในหนังสือทวงถำมให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญำ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.1 สัญญำรับทุนกำรศึกษำประเภทต่ำงๆ 
2.2 สัญญำกำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
2.3 สัญญำกำรเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนเพื่อฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพำะทำง 
2.4 สัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อศึกษำในระดับปริญญำตรีทุกประเภท 

โดยรวมถึงกำรอนุมัติกำรผ่อนผันกำรชดใช้เงินข้ำงต้น และกำรท ำสัญญำรับสภำพหนี้ 
3. ลงนำมในหนังสือเพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับภำระงำน    

ของส่วนวินัยและกฎหมำย 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

คณบดี 
----------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของคณะ ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที ่ในอำคำรของส่วนงำนต้องได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแลด้ำนกำยภำพ  

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนงำน 
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 
4. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของส่วนงำน 
5. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับด้ำนกิจกรรมนิสิตของส่วนงำน และประสำนงำนกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำ      

ศักยภำพนิสิต เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนิสิตในส่วนของส่วนงำนบรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
 

2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน ไปเป็นวิทยำกร.หรือเข้ำร่วม

ประชุม สัมมนำ ตำมท่ีส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ 
2. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย            

และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน 
3. ลงนำมในหนังสือเชิญอำจำรย์พิเศษ 
4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน และบุคลำกร

มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในส่วนงำน 
5. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของคณะ ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพ่ือกำรจัดหำประโยชน์ ให้ปฏิบัติ   

ตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย 

6. อนุมัติและลงนำมในหนังสือให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของส่วนงำนไปสอนภำยนอกมหำวิทยำลัย ไม่เกิน    
สัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 1 ภำคเรียน 

7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในส่วนงำน กรณีท่ีมีประเด็นที่ต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง 
8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดส่วนงำนถึงแก่กรรม 
9. ลงนำมในหนังสือรับรองให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของส่วนงำนเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล     

ของทำงรำชกำร 
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10. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดส่วนงำน และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัดส่วนงำน 

11. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่มหำวิทยำลัยมอบให้ควบคุมและก ำกับดูแลออกนอกที่ตั้งของมหำวิทยำลัย          
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

12. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัยเดินทำง   
ไปปฏิบัติงำนตำมท่ีมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

13. อนุมัติกำรให้นิสิตทุกระดับไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของมหำวิทยำลัย ยกเว้นกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
14. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของส่วนงำนแทนอธิกำรบดีได้             

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
15. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย 

(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระท ำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่ และกระท ำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ ำกว่ำ    
ส่วนงำนเท่ำนั้น 
15.1  กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก 

ให้เสนอโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้คณบดีมีอ ำนำจ   
ลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

 

15.2 กำรรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ บริจำคให้กับมหำวิทยำลัยทุกกรณี  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ               
ของมหำวิทยำลัย ที่เก่ียวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค 

 

16. ลงนำมแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิตทุกระดับกำรศึกษำ 
17. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือนรำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน 
18. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำนหรือบุคลำกร

มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในส่วนงำน 
19. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน.เฉพำะภำยใน   

ประเทศ ดังนี้ 
19.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็นส่วนงำน         

ภำยในมหำวิทยำลัย 
19.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม

แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
19.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ 
 

ส าหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
20. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของนิสิต ในส่วนงำนทุกระดับ

กำรศึกษำ 
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21. ให้คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่คณบดี    
จะน ำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ 
21.1 ก ำหนดนโยบำยของส่วนงำน 
21.2 กำรเสนอขอเพ่ิมหรือกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง     

ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดส่วนงำน 
21.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย

ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ที่เก่ียวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

21.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่ำจ้ำง บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน 
21.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน กรณีกระท ำผิดวินัย 
21.6 อนุมัติให้บุคลำกรภำยในส่วนงำนได้รับเงินเพ่ิมเติม ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนที่ได้เงินเพ่ิมพิเศษ ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 
21.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ก ำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
21.8 เรื่องอ่ืนๆ ที่คณบดี ขอค ำปรึกษำ 

 

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยภำยในสังกัดของส่วนงำน       

เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่งส่วนทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี     
เพ่ือทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร 

2. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ หรือหัวหน้ำสำขำวิชำ หรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต 
หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณบดี หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงบุคลำกรมหำวิทยำลัย.โดยคณบดี    
เป็นประธำนกรรมกำร  

4. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน 
5. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนงำน 
6. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดส่วนงำน 
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดส่วนงำน 
8. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 

ดังต่อไปนี้ 
    (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน       
               (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
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3. มอบอ านาจเฉพาะส่วนงาน 
 

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 มีอ ำนำจอนุมัติกำรให้นักเรียน สังกัดวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย ไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของมหำวิทยำลัย  
 ยกเว้น กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความย่ังยืน 
 อนุมัติโครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศเป็นอำจำรย์ในสังกัดวิทยำลัยนำนำชำติเพ่ือศึกษำควำมยั่งยืน 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1. ลงนำมแต่งตั้งบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพ่ือท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ 
2. ลงนำมในหนังสือถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำต่อ 

รำยงำนผลกำรเรียน และกำรส่งตัวกลับต้นสังกัดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
3. ลงนำมในหนังสือกำรพ้นสภำพนิสิตและหนังสือลำออกของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. ลงนำมแทนมหำวิทยำลัยในหนังสือรับโอนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำที่ เกิดจำกกำรเรียน        

กำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ 
5. ลงนำมในหนังสือรับรอง ใบรับรองผลกำรเรียน (Transcript) ใบรับรองปริญญำ ใบแปลปริญญำบัตร 

และส ำเนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
6. เป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก สอบคัดเลือก.หรือวิธีอ่ืนๆ ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย รวมถึงภำระหน้ำที่อ่ืนๆ.ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่ำว 

7. ลงนำมแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรในมหำวิทยำลัยเพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือก สอบคัดเลือก         
และวิธีอ่ืนๆ ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย 

8. ลงนำมในประกำศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสำทปริญญำ (Short Course Non 
Degree Program).ที่สำมำรถน ำมำเทียบควำมรู้หรือเทียบโอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำได้ 

9. ลงนำมในสัญญำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับทุนเพ่ือท ำปริญญำนิพนธ์ 
หรือสำรนิพนธ์ หรือทุนอื่นๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

10. ลงนำมในหนังสือที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรวิจัยและนวัตกรรม ทรัพย์สินทำงปัญญำ ตั้งแต่กำรเสนอ
ขอรับทุน ด ำเนินกำรและลงนำมสัญญำรับทุน กำรเบิกเงิน กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมประเมินผล   
ที่ เกี่ยวกับข้องกับทุนอุดหนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมสัญญำ ข้อตกลง ควำมร่วมมือกับ       
หน่วยงำนอื่นๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

11. ลงนำมแบบค ำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร และรับรองส ำเนำบัญชีธนำคำรของมหำวิทยำลัยเพ่ือขอรับโอน
เงินทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษำ และทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ น ำเข้ำบัญชีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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12. ลงนำมสัญญำของมหำวิทยำลัยในนำมมหำวิทยำลัย กับอำจำรย์ที่ปรึกษำปริญญำนิพนธ์และนิสิตที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรวิจัย ที่เก่ียวข้องกับบัณฑิตศึกษำ 

13. ลงนำมในกำรยินยอมหรืออนุญำตให้ด ำเนินกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัย รวมทั้งกำรใช้
สถำนที่อุปกรณ์และสำธำรณูปโภคของมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
วิจัยที่เกี่ยวเนื่องจำกทุนอุดหนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมสัญญำและข้อตกลง 

14. ลงนำมแต่งตั้งคณะกรรมกำรบุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือด ำเนินกำรต่ำงๆ             
ที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ได้รับทุน และทุนโครงกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษำ
รวมทั้งที่บัณฑิตวิทยำลัยมอบทุนสนับสนุนต่ำงๆ จำกงบประมำณของบัณฑิตวิทยำลัย และโครงกำรอ่ืนๆ                  
ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 

 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในการบริหารที่เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 

 ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของศูนย์กำรแพทย์ .ฯ ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี    
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย 

 

2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของศูนย์กำรแพทย์ .ฯ แทนอธิกำรบดี     

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
2. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ื นนอก

มหำวิทยำลัย ให้กระท ำได้เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่และกระท ำกับหน่วยงำนในระดับ
เทียบเท่ ำหรือต่ ำกว่ำศูนย์กำรแพทย์ฯ เท่ ำนั้ น  กำรรับ เงินหรือทรัพย์สินที่ มีผู้ บริจำคให้กับ              
ศูนย์กำรแพทย์ฯ ทุกกรณี ให้ปฏิบัติตำมระเบียบฯ ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนศูนย์กำรแพทย์ฯ  

3. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรประกันสังคม 
4. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรประกันชีวิต 
5. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และรักษำโรคต่ำงๆ 
6. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงกำรแพทย์ .เพ่ือให้กำรศึกษำแก่นิสิตกับโรงพยำบำลหรือ

สถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ เช่น สถำบันมะเร็ง เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ก่อนกำรลงนำมในสัญญำฉบับใดตำมข้อ 3 ถึงข้อ 6 สัญญำฉบับนั้นจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำก    
นิติกรมหำวิทยำลัยก่อน 
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ด้านบริหารงานบุคคล   
1. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงำนมหำวิทยำลัยของศูนย์กำรแพทย์ ฯ       

ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพ่ือจ้ำงเป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัย    

ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ  
1.2 ลงนำมในประกำศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือก และประกำศผลกำรสอบคัดเลือกบุคลำกร

มหำวิทยำลัยสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ  (ยกเว้น สำยวิชำกำร) 
1.3 ลงนำมในค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ  

(ยกเว้น สำยวิชำกำร) 
1.4 ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด   

ศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
1.5 ลงนำมในค ำสั่ งอนุญำตกำรลำออกของบุคลำกรมหำวิทยำลัย  (ยกเว้น  สำยวิชำกำร)                

เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ 1.5 แล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่งส่วนทรัพยำกรบุคคลหรือ       
ส่วนกำรคลังหรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร 

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการก ากับดูแลโรงพยาบาลทันตกรรม 
1. ภาระหน้าที่ มีดังนี้ 

1. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลทันตกรรม ยกเว้น กำรสั่งกำรที่ เป็นอ ำนำจ         

ของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย 

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของโรงพยำบำลทันตกรรม 

3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 
4. ก ำกับดูแลอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภคของโรงพยำบำลทันตกรรม ในกรณีจะใช้อำคำร           

หรือสถำนที่ เพ่ือกำรจัดหำประโยชน์ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับ       

กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
 

2. อ านาจหน้าที่ มีดังนี้ 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในโรงพยำบำลทันตกรรม กรณีที่มีประเด็นต้องสอบสวน    

ข้อเท็จจริง 

2. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของโรงพยำบำลทันตกรรมแทน

อธิกำรบดีได้ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  

3. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรประกันสังคม 
4. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรประกันชีวิต 
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5. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และรักษำโรคต่ำงๆ 
6. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงกำรแพทย์ เพ่ือให้กำรศึกษำแก่นิสิตกับโรงพยำบำลหรือ

สถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ  
 

 ทั้งนี้ก่อนลงนำมในสัญญำฉบับใดตำมข้อ 3 ถึงข้อ 6 สัญญำฉบับนั้นจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำก      
นิติกรมหำวิทยำลัยก่อน 

 

ด้านบริหารงานบุคคล   
1. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำงำนของโรงพยำบำลทันตกรรม ในกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติ

หน้ำที่ได ้

2. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำล

ทันตกรรม ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคล           

ในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดโรงพยำบำล

ทันตกรรม  

2.2 ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัด

โรงพยำบำลทันตกรรม 

 
------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ 
----------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี

ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ อำคำรของสถำบัน 
ส ำนัก หรือศูนย์ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแลด้ำนกำยภำพ 

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 
4. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 

 
2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ ไปเป็นวิทยำกร

หรือเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ตำมท่ีส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ 
2. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย            

และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน 
3. ลงนำมในหนังสือเชิญอำจำรย์พิเศษ 
4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 

และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 
5. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพ่ือกำรจัดหำ

ประโยชน์ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและ       
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

6. อนุมัติและลงนำมในหนังสือให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์  ไปสอนภำยนอก
มหำวิทยำลัย ไม่เกินสัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 1 ภำคเรียน 

7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์  กรณีที่มีประเด็นที่ต้องสอบสวน       
หำข้อเท็จจริง 

8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์     
ถึงแก่กรรม 

9. ลงนำมในหนังสือรับรองให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล     
ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร 
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10. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัด   
สถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 

11. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่มหำวิทยำลัยมอบให้ควบคุมและก ำกับดูแลออกนอกที่ตั้งของมหำวิทยำลัย          
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

12. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัยเดินทำง   
ไปปฏิบัติงำนตำมท่ีมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

13. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ แทนอธิกำรบดี   
ได้ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  

14. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย 
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี ).ให้กระท ำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่ และกระท ำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ ำกว่ำ    
สถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ เท่ำนั้น 
14.1  กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก 

ให้เสนอโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรมี
อ ำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

 

14.2 กำรรับเงิน .หรือทรัพย์สินที่ มี ผู้ บริจำคให้ กับมหำวิทยำลัยทุ กกรณี  ให้ปฏิบั ติตำมระเบียบ               
ของมหำวิทยำลัยที่เก่ียวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค 

 

15. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 
16. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ .     

หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย ์
17. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน .เฉพำะภำยใน   

ประเทศ ดังนี้ 
17.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็นส่วนงำน         

ภำยในมหำวิทยำลัย 
17.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม

แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
17.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ 
 

ส าหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
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18. ให้คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก หรือคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ มีอ ำนำจ
หน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก         
หรือผู้อ ำนวยกำรศูนย์ จะน ำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ 
18.1 ก ำหนดนโยบำยของส่วนงำน 
18.2 กำรเสนอขอเพ่ิมหรือกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง     

ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 
18.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย

ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ที่เก่ียวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

18.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่ำจ้ำง บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 
18.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ กรณีกระท ำผิดวินัย 
18.6 อนุมัติให้บุคลำกรภำยในส่วนงำนได้รับเงินเพ่ิมเติม ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนที่ได้เงินเพ่ิมพิเศษ ฉบับลงวันที่  18 พฤษภำคม 2561  (ยกเว้น
ส ำนักงำนอธิกำรบดี) 

18.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ก ำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
18.8 เรื่องอ่ืนๆ ทีผู่้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือผู้อ ำนวยกำรศูนย์ขอค ำปรึกษำ 

 
 

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยภำยในสังกัดของสถำบัน       

ส ำนัก หรือศูนย์ เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่งส่วนทรัพยำกรบุคคล     
ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร 

2. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรศูนย์  หรือหัวหน้ำหน่วยงำนภำยในที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ เป็นประธำนกรรมกำร  

4. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน 
ส ำนัก หรือศูนย์ 

5. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 
6. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ  ในสังกัดสถำบัน ส ำนัก        

หรือศูนย ์
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ 
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8. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน ส ำนัก หรือศูนย์ ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจ ำและ       
มำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

 

    (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน       
                

        (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
   

มอบอ านาจเฉพาะผู้อ านวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (เพิ่มเติม) 
 มีอ ำนำจอนุมัติกำรให้นักเรียน สังกัดสถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง 

 ของมหำวิทยำลัย.ยกเว้น.กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
 

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



33 

 

เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
---------------------------------------- 

 
1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 

1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของ
อธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ.ค ำสั่ง และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่     
อำคำรของสถำบันต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแลด้ำนกำยภำพ 

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย  
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 
4. ก ำกับดูแลกำรพัฒนำ บริหำร โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย ทรัพย์สินทำง

ปัญญำ และบ่มเพำะวิสำหกิจ ตลอดจนสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
5. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม และดูแลผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยและผู้วิจัย 

อันเกิดจำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย ทรัพย์สินทำงปัญญำ และบ่มเพำะ
วิสำหกิจ 

6. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนจริยธรรม
และมำตรฐำนกำรวิจัย ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ และด้ำนบ่มเพำะวิสำหกิจ 

7. ก ำกับดูแล ด ำเนินกำรสนับสนุนและพัฒนำวำรสำรวิชำกำรและวิจัยของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำ   
และวิจัย และของมหำวิทยำลัย 

8. ก ำกับดูแล ประสำนงำน และร่วมมือ กับสถำบันอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย    
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมทำงวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำน
กำรวิจัย ทรัพย์สินทำงปัญญำ และบ่มเพำะวิสำหกิจ  

9. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ด้านบริหารงานทั่วไป 

1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย      
ไปเป็นวิทยำกร หรือเข้ำร่วมประชุม สัมมนำตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ 

2. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณำธิกำร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกองบรรณำธิกำร ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ          
ซ่ึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน 
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3. ลงนำมในหนังสือที่เกี่ยวกับกำรวิจัยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
และบ่มเพำะวิสำหกิจตั้งแต่กำรเสนอขอรับทุน ลงนำมสัญญำรับทุน กำรเบิกเงินกำรด ำเนินกำรและกำร
ติดตำมประเมินผล ตำมงบประมำณที่ได้รับจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เงินรำยได้ และเงินทุนที่ได้รับ
กำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย และจำกเงินงบประมำณอ่ืน ตำมสัญญำ ข้อตกลง ควำมร่วมมือ กับหน่วยงำน
อ่ืนๆ และกองทุนส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม 

4. อนุมัติโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม และสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    
เงินรำยได้และเงินทุนอ่ืนที่ได้รับกำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย และจำกเงินงบประมำณอ่ืน.ตำมสัญญำ 
ข้อตกลง ควำมร่วมมือ กับหน่วยงำนอื่นๆ และกองทุนส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม 

5. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจัย โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรมหำวิทยำลัยของ สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ตำมงบประมำณที่ได้รับจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เงินรำยได้และเงินทุนอ่ืน ที่ได้รับกำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย และจำกเงิน
งบประมำณอ่ืนตำมสัญญำกับหน่วยงำนอื่น และกองทุนส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม 

6. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำง
ปัญญำและวิจัย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 

7. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่    
เพ่ือกำรจัดหำประโยชน์ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับ        
กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

8. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์      
ทำงปัญญำและวิจัย 

9. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย กรณีที่มีประเด็นต้อง
สอบสวนหำข้อเท็จจริง 

10. ลงนำมในหนังสือรับรองให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย           
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร 

11. ลงนำมรับรองในใบเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร บุคลำกรมหำวิทยำลัย         
ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัยและลงนำมรับรองในใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรใน
สังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 

12. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำ
และวิจัย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 

13. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่มหำวิทยำลัยมอบให้ควบคุมและก ำกับดูแลออกนอกที่ตั้งของมหำวิทยำลัย           
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

14. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับใช้พำหนะส่วนตัว กรณีบุคลำกรมหำวิทยำลัย
เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมท่ีมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 
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15. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย      
แทนอธิกำรบดีได้ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  

16. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือหรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย 
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) ให้กระท ำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่และกระท ำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ ำกว่ำ
สถำบันหรือส ำนักเท่ำนั้น 
16.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก 

ให้เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกอธิกำรบดีก่อนเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจลงนำม
ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

16.2 กำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้กับมหำวิทยำลัยทุกกรณี ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของ
มหำวิทยำลัยที่เก่ียวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค 

17. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์      
ทำงปัญญำและวิจัย ถึงแก่กรรม 

18. อนุมัติ โครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ ไม่มีกำรเรียกเก็บ เงินค่ำลงทะเบียน เฉพำะ
ภำยในประเทศ ดังนี้ 
18.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็นส่วนงำนภำยใน

มหำวิทยำลัย 
18.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณีที่ เป็นไปตำม

แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
18.3 ให้มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้น 
18.4 อนุมัติโครงกำรดูงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 

 

ส าหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
 

19. ให้คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย มีอ ำนำจหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ    
ให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย จะน ำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำร
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
19.1 ก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำน 
19.2 กำรเสนอขอเพ่ิมหรือกำรใช้อัตรำ อัตรำเงินเดือน อัตรำค่ำจ้ำงประจ ำหรืออัตรำเงินเดือนบุคลำกร

มหำวิทยำลัยของหน่วยงำน 
19.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย

ของเงินรำยได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยเงินรำยได้ 
19.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมค่ำจ้ำง ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์

ทำงปัญญำและวิจัย 
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19.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
19.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่ก ำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
19.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อ ำนวยกำรขอค ำปรึกษำ 

 

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยภำยในสังกัดของส่วนงำน       

เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่งส่วนทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี     
เพ่ือทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร 

2. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน หัวหน้ำฝ่ำย สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย          
ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3. แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัด เลื อก .หรือสอบคัด เลือก เพ่ือจ้ ำงบุ คลำกรมหำวิทยำลั ย                
โดยผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย เป็นประธำนกรรมกำร 

4. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด      
สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 

5. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัยของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
6. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ  ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์  

ทำงปัญญำและวิจัย 
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย 
8. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย หรือบุคลำกร

มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

       (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
      (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
      (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
      (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน       
             

                   (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยแผนงำนของศูนย์กำรแพทย์ ฯ  

ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดีหรือคณบดีตำมกฎหมำย.ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย 
2. ก ำกับดูแลกำรจัดท ำแผนงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของศูนย์กำรแพทย์ ฯ     

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยของคณะแพทยศำสตร์  
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
4. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
5. ก ำกับดูแลอำคำรสถำนที่ และสำธำรณูปโภคของศูนย์กำรแพทย์ฯ .ในกรณีจะใช้อำคำร หรือสถำนที่        

เพ่ือกำรจัดหำประโยชน์ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับ     
กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

6. พัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์  ฯ ให้ได้รับรองมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล (HA)        
ตำมนโยบำยของคณะแพทยศำสตร์ 

7. สั่งกำรกรณีเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ของศูนย์กำรแพทย์ ฯ  
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 

2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในศูนย์กำรแพทย์ ฯ กรณีที่มีประเด็นต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง 
2. ควบคุมและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
3. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์.ฯ ไปเป็นวิทยำกรหรือ    

เข้ำร่วมประชุมสัมมนำตำมที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอมำ 
4. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของศูนย์กำรแพทย์ .ฯ แทนอธิกำรบดี    

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
5. ลงนำมหนังสือขอควำมร่วมมือหรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี จะกระท ำได้
เฉพำะเรื่องท่ีเกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่และหน่วยงำนในระดับเดียวกันหรือต่ ำกว่ำ 
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5.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก     
ให้เสนอเรื่องเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน และเมื่อเห็นชอบแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรลงนำม   
ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

5.2 กำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้กับมหำวิทยำลัยทุกกรณี ให้ปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัย       
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนศูนย์กำรแพทย์ ฯ 

6. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย            
และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน 

7. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์.ฯ       
และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในศูนย์กำรแพทย์ ฯ 

8. อนุมัติกำรใช้ โทรศัพท์ทำงไกลในเรื่องรำชกำรหรือเรื่องส่ วนตัว โดยให้ถือปฏิบั ติตำมหนั งสือ
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546 

9. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่อยู่ในก ำกับดูแลของศูนย์กำรแพทย์ ฯ ออกนอกท่ีตั้งของศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
10. อนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัวไปรำชกำรที่เก่ียวเนื่องกับศูนย์กำรแพทย์ ฯ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
11. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์.ฯ        

และที่มำช่วยปฏิบัติงำนในศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
12. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติ งำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ              

หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
13. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนที่เกินก ำหนดเวลำท ำงำน 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด

ศูนย์กำรแพทย.์ฯ หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
14. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียนเฉพำะภำยในประเทศ 

ดังนี้ 
14.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

หรือที่มีบุคคลส่วนงำนอื่นหรือบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรประชุม สัมมนำ 
14.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิตที่ เป็นไปตำมแผนหรือนโยบำย           

ของมหำวิทยำลัย 
14.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ  

15. ลงนำมรับรองในกำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล .กำรศึกษำบุตร บุคลำกรมหำวิทยำลัย    
ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 

16. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรประกันสังคม 
17. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรประกันชีวิต 
18. ลงนำมในสัญญำเก่ียวกับกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และรักษำโรคต่ำงๆ 
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19. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงกำรแพทย์ เพ่ือให้กำรศึกษำแก่นิสิตกับโรงพยำบำลหรือ
สถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ เช่น สถำบันมะเร็ง เป็นต้น 

 

 ทั้งนี้ก่อนกำรลงนำมในสัญญำฉบับใดตำมข้อ 16 ถึงข้อ 19 สัญญำฉบับนั้นจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
นิติกรมหำวิทยำลัยก่อน 

 

  ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติ สั่งกำร และลงนำมในเอกสำรของศูนย์กำรแพทย์ ฯ ที่เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนในต ำแหน่ง

บริหำรของศูนย์กำรแพทย์ ฯ ยกเว้น ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์.ฯ ให้เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี 
2. อนุมัติและลงนำมในค ำสั่งย้ำยบุคลำกรมหำวิทยำลัยเฉพำะภำยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
3. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรกรอบอัตรำบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ โดยผู้อ ำนวยกำร

ศูนย์กำรแพทย ์ฯ เป็นประธำนกรรมกำร 
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนภำยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
6. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ 
8. ลงนำมรับสัญญำทุนกำรศึกษำของนิสิต นักเรียน และนักศึกษำ สำขำทำงกำรพยำบำลและทำงกำรแพทย์ 

ที่มี เงื่อนไขผูกพันกำรรับทุนเพ่ือเป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัย สังกัดศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คณะแพทยศำสตร์ 

9. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วย
ปฏิบัติงำนในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร ดังนี้ 

        (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน           
             (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 
--------------------------------------- 

 
1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 

1. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยแผนงำนของโรงพยำบำลทันตกรรม  

ยกเว้น (1).กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดีหรือคณบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง       

และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรใช้พ้ืนที่ภำยในอำคำรของโรงพยำบำลทันตกรรม    

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 

3. พัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลทันตกรรม.ให้ได้รับรองมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล (HA) ตำมนโยบำย

ของคณะทันตแพทยศำสตร์ 

4. สั่งกำรกรณีเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ของโรงพยำบำลทันตกรรม แล้วรำยงำนให้คณบดีทรำบ 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีหรือคณบดีมอบหมำย 

 

2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรมไปเป็นวิทยำกร 

หรือเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ ตำมท่ีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอมำ 

2. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และกำร

เชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน 

3. กำรลงนำมในหนังสือข้อตกลงควำมร่วมมือ 

3.1 หน่วยงำนรำชกำร ให้กระท ำได้เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่และกระท ำกับหน่วยงำน    

ในระดับเทียบเท่ำหรือต่ ำกว่ำเท่ำนั้น 

3.2 หน่วยงำนที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำร/เอกชนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัย  

กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำน หรือบุคคลภำยนอก

ให้เสนอเรื่องเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรลงนำม   

ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม               

และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลทันตกรรม 
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5. อนุมัติ กำรใช้ โทรศัพท์ทำงไกลในเรื่องรำชกำรหรือเรื่องส่ วนตั วโดยให้ถื อปฏิบั ติตำมหนั งสื อ

กระทรวงกำรคลังที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546 

6. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่อยู่ในก ำกับดูแลของโรงพยำบำลทันตกรรม ออกนอกท่ีตั้งของโรงพยำบำลทันตกรรม 

7. อนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม  

8. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนที่เกินก ำหนดเวลำท ำงำน 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด

โรงพยำบำลทันตกรรม หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลทันตกรรม 

9. ลงนำมรับรองใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย   

ในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม  

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม 
2. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม 
3. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม 
4. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม และบุคลำกรมหำวิทยำลัย       

ที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลทันตกรรมตำมระเบียบของทำงรำชกำร ดังนี้ 
        (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน           
        (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

 

ด้านบริหารการเงินและการคลัง 

1. ลงนำมรับทรำบรำยงำนกำรเงินคงเหลือประจ ำวัน 

2. ลงนำมร่วมสั่งจ่ำยเงินในเช็คสั่งจ่ำยเงินของโรงพยำบำลทันตกรรม 

3. อนุมัติให้ข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยซึ่งปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลทันตกรรมยืมเงินรำยได้        

เพ่ือทดรองจ่ำยในกำรปฏิบัติรำชกำรจำกเงินส ำรองจ่ำยของโรงพยำบำลทันตกรรม ครั้งละไม่เกิน     

100,000 บำท (หนึ่งแสนบำท) 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
----------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็น

อ ำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
อำคำรของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน .ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแล
ด้ำนกำยภำพ 

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 
4. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

 

2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 

ชลประทำน.ไปเป็นวิทยำกร.หรือเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอก    
เสนอขอมำ 

2. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย            
และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน 

3. ลงนำมในหนังสือเชิญอำจำรย์พิเศษ 
4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์      

ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในศูนย์กำรแพทย์          
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

5. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.ยกเว้น กำรใช้อำคำร    
สถำนที่ เพ่ือกำรจัดหำประโยชน์ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เก่ียวข้องกับ
กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

6. อนุมัติและลงนำมในหนังสือให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน      
ไปสอนภำยนอกมหำวิทยำลัย ไม่เกินสัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 1 ภำคเรียน 

7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.กรณีที่มีประเด็น   
ที่ต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง 

8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำ     
นันทภิกขุ ชลประทำนถึงแก่กรรม 



43 

 

9. ลงนำมในหนังสือรับรองให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน        
เขำ้รับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร 

10. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

11. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่มหำวิทยำลัยมอบให้ควบคุมและก ำกับดูแลออกนอกที่ตั้งของมหำวิทยำลัย          
ทั้งในและนอกเขตจังหวัดนนทบุรี 

12. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัยเดินทำง   
ไปปฏิบัติงำนตำมท่ีมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

13. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน แทนอธิกำรบดีได้ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  

14. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย 
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระท ำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่ และกระท ำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ ำกว่ำ    
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน เท่ำนั้น 
14.1  กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก 

ให้เสนอโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้ผู้อ ำนวยกำร       
มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

 

14.2 กำรรับเงิน .หรือทรัพย์สินที่ มี ผู้ บริจำคให้ กับมหำวิทยำลัยทุ กกรณี  ให้ปฏิบั ติตำมระเบียบ               
ของมหำวิทยำลัยที่เก่ียวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค 

 

15. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือนรำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์        
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

16. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำ       
นันทภิกขุ ชลประทำน หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน 

17. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน .เฉพำะภำยใน   
ประเทศ ดังนี้ 
17.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็นส่วนงำนภำย     

ในมหำวิทยำลัย 
17.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม

แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
17.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ 
ส าหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
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18. ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะให้
ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ผู้อ ำนวยกำรศูนย์จะน ำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ 
18.1 ก ำหนดนโยบำยของส่วนงำน 
18.2 กำรเสนอขอเพ่ิมหรือกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง     

ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
18.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย

ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ที่เก่ียวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

18.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมค่ำจ้ำง บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์        
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

18.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน       
กรณกีระท ำผิดวินัย 

18.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่ก ำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
18.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน ขอค ำปรึกษำ 

 
 

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยภำยในสังกัดของ               

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำร     
ส่งส่วนทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร 

2. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนในต ำแหน่งบริหำรของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน ยกเว้น 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน ให้เป็นอ ำนำจอธิกำรบดี ในกรณีไม่อำจ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
4. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์     

ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
5. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
6. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงำนของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 

ชลประทำน ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพ่ือจ้ำงเป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัย        

ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
6.2 ลงนำมในประกำศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือก และประกำศผลกำรสอบคัดเลือกบุคลำกรมหำวิทยำลัย

สังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน (ยกเว้น สำยวิชำกำร) 
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6.3 ลงนำมในค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน (ยกเว้น สำยวิชำกำร) 

6.4 ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด       
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

6.5 ลงนำมในค ำสั่งอนุญำตกำรลำออกของบุคลำกรมหำวิทยำลัย (ยกเว้น สำยวิชำกำร) เมื่อด ำเนินกำร
ตำมข้อ 6.5 แล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่งส่วนทรัพยำกรบุคคลหรือส่วนกำรคลังหรือส่วนงำน   
ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร 

7. ลงนำมรับสัญญำทุนกำรศึกษำของนิสิต นักเรียน และนักศึกษำ สำขำทำงกำรพยำบำลและทำงกำรแพทย์ 
ที่มี เงื่อนไขผูกพันกำรรับทุนเพ่ือเป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัย สังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน 

8. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน              
ทั้งท่ีปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

 

    (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน       
                

        (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
     

------------------------------------- 
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 เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563  

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
------------------------------ 

 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลโรงเรียนสำธิต ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 

ระเบียบ ค ำสั่ง (2) งำนที่เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัย จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี เช่น 
โครงกำรใหม่แผนงำนด ำเนินงำนประจ ำปี กำรรับนักเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ เป็นต้น (3) กำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ อำคำรของโรงเรียนสำธิตต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแลด้ำนกำยภำพ 

2. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ ของโรงเรียนสำธิต 
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนสำธิต 
4. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 
5. ก ำกับดูแลและพัฒนำโรงเรียนสำธิต 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมัติให้งดกำรเรียนกำรสอนได้ในกรณีที่มีเหตุผล และควำมจ ำเป็นพิเศษครั้งละไม่เกิน 2 วัน และรำยงำน

ให้อธิกำรบดีทรำบ 
2. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต ไปเป็นวิทยำกร.หรือเข้ำ

ร่วมประชุม สัมมนำ ตำมท่ีส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ 
3. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร .ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย            

และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน 
4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต          

และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงเรียนสำธิต 
5. อนุมัติกำรให้นักเรียน สังกัดโรงเรียนสำธิต ไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของมหำวิทยำลัย ยกเว้น กำรเดินทำง

ไปต่ำงประเทศ 
6. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของโรงเรียนสำธิต ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพ่ือกำรจัดหำประโยชน์      

ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและหำประโยชน์    
จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดโรงเรียนสำธิตถึงแก่กรรม 
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8. ลงนำมในหนังสือรับรองให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของโรงเรียนสำธิต  เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล               
ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร 

9. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดโรงเรียนสำธิต และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัดโรงเรียนสำธิต 

10. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่มหำวิทยำลัยมอบให้ควบคุมและก ำกับดูแลออกนอกที่ตั้งขอ งมหำวิทยำลัย          
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

11. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัยเดินทำง   
ไปปฏิบัติงำนตำมท่ีมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

12. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของโรงเรียนสำธิต แทนอธิกำรบดี           
ได้ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  

13. อนุมัติกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกลในเรื่องรำชกำรหรือส่วนตัว โดยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง    
ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546 

14. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย 
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระท ำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่ และกระท ำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ ำกว่ำ   
โรงเรียนสำธิต เท่ำนั้น 
14.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก 

ให้เสนอโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้ ผู้อ ำนวยกำร        
มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

14.2 กำรรับเงิน .หรือทรัพย์สินที่ มีผู้ บริจำคให้ กับมหำวิทยำลัยทุกกรณี  ให้ปฏิบั ติตำมระเบียบ               
ของมหำวิทยำลัยที่เก่ียวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค 

 

15. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต 
16. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต หรือบุคลำกร

มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงเรียนสำธิต 
17. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน .เฉพำะภำยใน   

ประเทศ ดังนี้ 
17.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็นส่วนงำนภำย     

ในมหำวิทยำลัย 
17.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม

แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
17.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ 
 

ส าหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
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18. ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
สำธิต เป็นประธำนกรรมกำร รองผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำกลุ่มสำระ เป็นกรรมกำร 
และให้แต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร 
18.1 ก ำหนดนโยบำยของโรงเรียนสำธิต 
18.2 กำรเสนอขอเพ่ิมหรือกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง     

ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดโรงเรียนสำธิต 
18.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย

ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ที่เก่ียวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

18.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่ำจ้ำง บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต 
18.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต กรณีกระท ำผิดวินัย 
18.6 เรื่องอ่ืนๆ ที่ก ำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
18.7 เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตขอค ำปรึกษำ 

 
 

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียนสำธิต เป็นประธำนกรรมกำร  
2. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด     

โรงเรียนสำธิต 
3. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดโรงเรียนสำธิต 
4. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดโรงเรียนสำธิต 
5. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดโรงเรียนสำธิต 
6. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วย

ปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 

    (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน       
                

        (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
 

    ------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
--------------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แผนงำน ของศูนย์บริกำรวิชำกำร 

ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย 
2. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรวิชำกำรต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ในกำรบริหำรกิจกำร        

ของศูนย์บริกำรวิชำกำร 
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์บริกำรวิชำกำร 
4. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของศูนย์บริกำรวิชำกำร  
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์บริกำรวิชำกำร ไปเป็นวิทยำกรหรือ

เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ 
2. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย 

(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระท ำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่ของศูนย์บริกำรวิชำกำร และกระท ำกับหน่วยงำนในระดับ
เทียบเท่ำ หรือระดับต่ ำกว่ำ ศูนย์บริกำรวิชำกำร เท่ำนั้น 
2.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก     

ให้เสนอโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้ผู้อ ำนวยกำร            
มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค 

2.2 กำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้กับศูนย์บริกำรวิชำกำรทุกกรณีให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ    
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรก ำหนด 

3. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ยกเว้น กำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ
จำกต่ำงประเทศ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี 

4. อนุมัตแิละลงนำมในหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงำนศูนย์บริกำรวิชำกำรไปเป็นวิทยำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย 
5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศผู้ปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรวิชำกำร  
6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในศูนย์บริกำรวิชำกำร กรณีท่ีมีประเด็นต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง 
7. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ (ถ้ำมี) ที่อยู่ในก ำกับดูแลของศูนย์บริกำรวิชำกำรออกนอกที่ตั้งของศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ 
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8. ลงนำมในหนังสือรับรองให้ผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล
ของทำงรำชกำร 

9. ลงนำมรับรองในกำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้ปฏิบัติงำนใน
ศูนย์บริกำรวิชำกำร และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน 

10. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำร 
11. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน  เฉพำะภำยใน   

ประเทศ ดังนี้ 
11.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็นส่วนงำน         

ภำยในมหำวิทยำลัย 
11.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ 

12. มีอ ำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของศูนย์บริกำรวิชำกำรแทนอธิกำรบดีได้
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

13. กำรเสนอลงโทษผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำรกรณีกระท ำผิดวินัย 
14. ลงนำมสัญญำกำรให้บริกำรวิชำกำร ท ำวิจัย และให้ค ำปรึกษำกับผู้ว่ำจ้ำงหรือคู่สัญญำรวมถึงลงนำมหนังสือ 

เอกสำรและกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับส่วนรำชกำร หรือส่วนงำน หรือบุคคล หรือนิติ
บุคคล ที่เก่ียวข้อง ภำยใน หรือภำยนอกมหำวิทยำลัย  

15. ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นข้อเสนอ เสนอรำคำ กำรต่อรองรำคำ ลงนำมหนังสือ ข้อเสนอและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรด ำเนินงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร อำจมอบอ ำนำจช่วงให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นข้อเสนอเป็นผู้ด ำเนินกำรแทนได ้

16. รับเงินค่ำจ้ำง ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมและเงินอ่ืน รวมถึงกำรเบิกจ่ำย กำรออกใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรวิชำกำร วิจัยและให้ค ำปรึกษำ ทั้งนี้ผู้อ ำนวยกำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำรแทน 

17. มอบหมำยให้ส่วนงำนอ่ืนหรือผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ น
ผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำรวิชำกำร ท ำวิจัยหรือให้ค ำปรึกษำ ที่มหำวิทยำลัยเป็นคู่สัญญำ 

18. ลงนำมในสัญญำมอบหมำยผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินงำนในส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวิชำกำร 
กำรท ำวิจัยและให้ค ำปรึกษำแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ องค์กำรพัฒนำเอกชน หน่วยงำนเอกชน 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำน หรือองค์กรอื่น 

 

ในกำรมอบอ ำนำจช่วงตำมข้อ 15 และข้อ 16 ให้ท ำเป็นหนังสือ หรือใช้แนบหนังสือมอบอ ำนำจของ     
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนของเอกชน 
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ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนหัวหน้ำงำน (ถ้ำมี) ของศูนย์บริกำรวิชำกำรในกรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
2. มีอ ำนำจลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 

ในสังกัดศูนย์บริกำรวิชำกำร  
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด

ศูนย์บริกำรวิชำกำร  
4. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์บริกำรวิชำกำร 

อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์บริกำรวิชำกำร ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล  

5. ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำร ในฐำนะผู้ว่ำจ้ำง (ศูนย์บริกำรวิชำกำร) 
6. อนุญำตกำรลำของผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำร ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจ ำและมำช่วยปฏิบัติงำน 

ดังต่อไปนี้ 
  (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 

 (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
     (3) ลำคลอดบุตร              ไม่เกิน    90 วัน 
     (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน       
         (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

ด้านการคลัง 
อ านาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
1. อนุมัติกำรจ่ ำยเงินงบประมำณเงินรำยได้  (เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล) หรือเงินรำยได้ ครั้ งละไม่ เกิน          

10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)   

2. อนุมัติกำรจ่ำยเงินในใบเบิกเงินไม่จ ำกัดจ ำนวน  
3. ก ำกับดูแลกำรจัดท ำบัญชี กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำส่งเงินให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรและ     

ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. แต่งตั้งผู้เบิกและผู้เบิกแทน เพ่ือลงนำมในใบเบิกเงิน พร้อมส่งตัวอย่ำงลำยมือชื่อผู้เบิกและผู้เบิกแทน        

มำท่ีส่วนกำรคลัง 
5. อนุมัติกำรจ่ำยเงินรับฝำกและเงินบริจำค และเงินรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรโดยไม่จ ำกัดจ ำนวน 
6. อนุมัติให้บุคลำกรที่สังกัดส่วนงำนที่ก ำกับดูแล ยืมเงินรำยได้เพ่ือทดรองจ่ำยในกำรปฏิบัติงำนจำกเงินส ำรอง

จ่ำยของส่วนงำน ครั้งละไม่เกิน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
7. อนุมัติจ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ให้กับบุคลำกรที่สังกัดส่วนงำนที่ก ำกับดูแล 
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ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
1. อ ำนำจในกำรสั่งกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณี 

 ก. ไม่จ ากัดวงเงิน 
(1) ให้ควำมเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และรำคำกลำงที่เจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรจัดท ำขึ้น  
(2) สั่งกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณีตำมพระรำชบัญญัติกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส ำหรับงบประมำณของส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  

(3) แต่งตั้งผู้ควบคุมงำนหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ กำรจ้ำง และกำรบริหำรสัญญำหรือ
ข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุ  

(4) ลงนำมสัญญำหรือข้อตกลง สั่งกำรในฐำนะคู่สัญญำ และด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวกับสัญญำหรือ
ข้อตกลง  

(5) ควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองให้มีกำรใช้และกำรบริหำรพัสดุที่เหมำะสมคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์ รวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน กำรตรวจสอบและ
กำรบ ำรุงรักษำ  

ข. จ ากัดวงเงิน ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อสัญญำ 
(1) อนุมัติบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง กำรงดหรือลดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำ หรือกำรขยำยเวลำท ำกำร

ตำมสัญญำหรือข้อตกลง  
(2) อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำหรือข้อตกลง  

2. อ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงพัสดุ ภำยในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10 ล้ำนบำท   

 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
---------------------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที ่  มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
2. ดูแลรับผิดชอบงำนกำรประชุมของสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของมหำวิทยำลัย และคณะอนุกรรมกำร 
3. ก ำกับดูแลประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำร และส่วนงำนต่ำงๆ ในกิจกำรที่ เกี่ยวกับงำนธุรกำรของสภำ

มหำวิทยำลัย รวมทั้งประสำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบหมำยและ
รำยงำนผลต่อนำยกสภำมหำวิทยำลัยทรำบ 

4. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย 
และอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

5. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนสภำมำหำวิทยำลัย 
6. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยหรือนำยกสภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

 

2. อ านาจหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป  

1. พิจำรณำสั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  ตำมระเบียบส ำนัก    
นำยรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  

2. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนภำยนอก (ยกเว้นต่ำงประเทศ) และกับหน่วยงำนในระดับเดียวกัน        
เฉพำะเรื่องท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

3. ลงนำมหรือมอบหมำยผู้ลงนำมในหนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อ 
4. อนุมัติโครงกำรจัดกำรประชุม สัมมนำ อบรม ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย.ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

จำกมหำวิทยำลัย 
5. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณีบุคลำกร

มหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีค ำสั่ง          
ให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว 

6. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ไปเป็น
วิทยำกร หรือเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ตำมส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ 
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7. ลงนำมในใบรับรองใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตรของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
และลงนำมในใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน ของข้ำรำชกำร ในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

8. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย  

9. ลงนำมในหนังสือรับรองให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของสั งกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับกำร
รักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร 

10. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

11. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

12. ประสำนงำน ติดตำม ด ำเนินกำร ให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ มศว     
ว่ำด้วยกำรประชุมและวิธีด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย ข้อบังคับ มศว ว่ำด้วยกำรสรรหำกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อบังคับ มศว ว่ำด้วยกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย ข้อบังคับ มศว          
ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ           
และข้อบังคับ มศว ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภท
ผู้บริหำรและประเภทกรรมกำรสภำวิชำกำร    

13. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพ่ือกำรจัดหำ
ประโยชน์ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและ       
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  

 

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยเพ่ืออยู่เวรประจ ำวันเพ่ือก ำกับดูแลอำคำรสถำนที่วัสดุครุภัณฑ์ 

และกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
2. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย  ในสังกัด

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย       

ถึงแก่กรรม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย กรณีที่มีประเด็นที่ต้อง

สอบสวนหำข้อเท็จจริง 
5. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
6. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยภำยในสังกัดส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่งส่วนทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน
อธิกำรบดี เพ่ือทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร 



55 

 

7. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
8. แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัด เลือก หรือสอบคัด เลือกเพ่ือจ้ ำงบุคลำกรมหำวิทยำลั ย                 

โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำนกรรมกำร  
9. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
10. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ  ในสังกัดส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย 
11. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
12. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจ ำและ

มำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 

    (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน   120 วัน 
   (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    45 วัน 
   (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
   (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    30 วัน       
                

        (ยกเว้นกำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
  

มอบอ านาจเฉพาะหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 

1. ลงนำมในหนังสือถึงอธิกำรบดี ในเรื่องกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 
2. ลงนำมในหนังสือถึงรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ หรือส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะ สถำบัน ส ำนัก 

ศูนย์ โรงเรียนสำธิต ส่วนหรือฝ่ำย เพ่ือสอบถำมหรือทรำบควำมเห็นน ำมำประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 

 

------------------------------------------ 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย  
---------------------------------------- 

 
1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 

1. ก ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วน ฝ่ำย ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็น
อ ำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย 

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน 
3. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส่วนงำน 
4. ก ำกับดูแลอำคำรสถำนที่ท ำงำนของหน่วยงำน 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่อธิกำรบดี หรือรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ มอบหมำย 

 
2. อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร บุคลำกรมหำวิทยำลัย     
ในสังกัดส่วน ฝ่ำย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดส่วน ฝ่ำย และลงนำมรับรองใน   
ใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัด 

2. ลงนำมหรือมอบหมำยผู้ลงนำมในหนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อ  
3. ลงนำมในหนังสือถึงรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ หรือส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะ ส ำนัก สถำบัน 

ศูนย์ โรงเรียนสำธิต ส่วนหรือฝ่ำย เพ่ือสอบถำมหรือขอทรำบควำมเห็นเพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
4. มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยเพ่ืออยู่เวรประจ ำวัน เพ่ือก ำกับดูแลอำคำรสถำนที่ วัสดุครุภัณฑ์ 

และกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ของส่วน ฝ่ำย  
5. สั่งกำรเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนโยบำยเฉพำะเรื่อง และเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน

โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อด ำเนินกำรแล้วให้รำยงำนให้รองอธิกำรบดี หรือผู้ช่วยอธิกำรบดีที่เก่ียวข้องทรำบ 
6. สั่งกำรเกี่ยวกับเรื่องเฉพำะกิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำในกรณีเร่งด่วน หรือเตรียมป้องกันแก้ไข และเป็นเรื่องใน

ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนโดยตรง 
7. ลงนำมในหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนภำยนอก (ยกเว้นต่ำงประเทศ) และกับหน่วยงำนในระดับเดียวกันกับ

หัวหน้ำหน่วยงำนเฉพำะเรื่องที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน กรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ เมื่อด ำเนินกำรแล้ว
ให้รำยงำนให้รองอธิกำรบดี หรือผู้ช่วยอธิกำรบดีทีก่ ำกับดูแลหรือผู้ที่เก่ียวข้องทรำบโดยเร็ว 
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8. รับทรำบกำรลงเวลำปฏิบัติ งำน.และมีอ ำนำจอนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย .ในสังกัด         
หน่วยงำน และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดหน่วยงำน ดังต่อไปนี้ 
 

    (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    60 วัน 
    (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    30 วัน 
    (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
    (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    20 วัน           
               (ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
 

    ------------------------------------- 
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ให้ผู้อ านวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย มีอ านาจหน้าที่เพิ่มเติม  ดังนี้ 
 

ผู้อ านวยการส่วนการคลัง 
1. อนุมัติเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำง

มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี และข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
2. ลงนำมในช่องจ่ำยได้ตำมเอกสำรที่อนุมัติแล้วในใบเบิกเงินรำยได้และใบเบิกเงินงบประมำณแผ่นดิน 
3. ลงนำมอนุมัติใบโอนบัญชีของส่วนกำรคลัง 
4. ลงนำมอนุมัติในใบมอบฉันทะกำรรับเงิน ทั้งเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
5. ลงนำมอนุมัติในใบเบิกถอนเงินฝำกของคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์  วิทยำลัย ที่ขอถอนเงินฝำก 
6. ลงนำมในช่อง “หัวหน้ำหน่วยรำชกำร” ในใบน ำส่ง (เป็นใบน ำส่งเงินที่คณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ วิทยำลัย 

น ำเงินมำส่งส่วนกำรคลัง) 
 

ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล 
1. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
3. ลงนำมในหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกได้ เมื่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล     

อนุมัติเรียกตัว โดยควำมเห็นชอบของส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
4. ลงนำมในหนังสือตรวจสอบหลักฐำนแสดงควำมรู้ 
5. ลงนำมในหนังสือรับรองฐำนะกำรด ำรงต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ หรือ

พนักงำนมหำวิทยำลัย ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
6. มีหน้ำที่ประสำนงำนกับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำผู้บริหำรทุกระดับเพ่ือปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำม

ข้อบังคับฯ ของมหำวิทยำลัย 
7. ประสำนงำน ติดตำม วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรทุกระดับที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งและรำยงำน

หรือเสนอเรื่องต่ออธิกำรบดี หรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมข้อบังคับฯ 
ก ำหนด  

8. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
9. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินบ ำนำญของข้ำรำชกำร  และเงินบ ำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำ              

ที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว 
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ผู้อ านวยการส่วนกิจการนิสิต 
1. อนุมัติกำรให้ยืมพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในควำมดูแลของกิจกำรนิสิตตำมที่ส่วนงำนภำยในและชมรมกิจกรรม    

ขอยืมใช้ 
 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
1. ลงนำมในหนังสือรับรองกำรเป็นนิสิต 
2. ลงนำมในหนังสือรับรองผลกำรเรียน (Transcripts) ไม่เกินระดับปริญญำตรี 
3. ลงนำมในใบรับรองระดับปริญญำตรี 
4. อนุมัติกำรเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ของนิสิต 
5. ลงนำมในหนังสือตรวจสอบหลักฐำนแสดงพื้นควำมรู้ที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ขอให้ตรวจสอบ 
6. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงตำรำงสอนประจ ำภำคเรียน 
7. อนุมัติกำรขอลงทะเบียนเรียนภำยหลังก ำหนดเวลำ 

 

ผู้อ านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
1. ขอควำมอนุเครำะห์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอออกวีซ่ำ ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่ำ และขออยู่ต่อใน

รำชอำณำจักรให้แก่ลูกจ้ำงชั่วครำวชำวต่ำงประเทศ นิสิตต่ำงชำติและครอบครัว (สำมี/ภรรยำ) 
2. ขอควำมอนุเครำะห์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนของลู กจ้ำงชั่วครำวชำว

ต่ำงประเทศ 
3. ขอควำมอนุเครำะห์น ำอำคันตุกะชำวต่ำงประเทศเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ในประเทศไทย 
4. ประสำนงำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่ไม่ใช่ระดับนโยบำย 

 
 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานกลาง 
 

1. อนุมัติจัดเลี้ยง และเบิกจ่ำยเงิน ครั้งละไม่เกิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)/กำรประชุม 
 
 

ผู้อ านวยการส่วนวินัยและกฎหมาย 
 

1.  ลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนในมหำวิทยำลัยเพ่ือขอทรำบข้อเท็จจริงและเอกสำรหลักฐำน ส ำหรับ 
ประกอบกำรชี้แจงหน่วยงำนภำยนอกหรือประกอบกำรพิจำรณำของส่วนวินัยและกฎหมำย 
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       ผู้อ านวยการส่วนกิจการหอพักนิสิต 
 

1. ควบคุมดูแลกำรจัดให้นิสิตเข้ำพักในหอพักด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นธรรม 
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบอำคำรหอพักและอำคำรที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ควบคุมดูแล 
3. จัดท ำและเสนอประมำณกำรรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส่วนกิจกำรหอพักนิสิตตำมแบบที่

มหำวิทยำลัยก ำหนด 
4. ติดต่อประสำนงำนขอควำมร่วมมือกับบุคลำกรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนของส่วนกิจกำรหอพักนิสิต 
5. ด ำเนินกำรสอบหำข้อเท็จจริงในส่วนกิจกำรหอพักนิสิต 
6. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ ที่อยู่ในก ำกับดูแลของส่วนกิจกำรหอพักนิสิตออกนอกที่ตั้งของส่วนกิจกำรหอพักนิสิต 

 

ด้ำนกำรคลัง 
อ ำนำจในกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน  

1. อนุมัติกำรจ่ำยเงินงบประมำณเงินรำยได้ .(เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล).หรือเงินรำยได้ครั้งละไม่เกิน 
1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)   

2. อนุมัติกำรจ่ำยเงินในใบเบิกเงินจ ำกัดวงเงินครั้งละไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท  
3. ก ำกับดูแลกำรจัดท ำบัญชี กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำส่งเงินให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และ

ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. อนุมัติจ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ให้กับบุคลำกรที่สังกัดส่วนกิจกำร

หอพักนิสิต  
 

ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
1. อ ำนำจในกำรสั่งกำร และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณี 

 จ ากัดวงเงิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

(1) ให้ควำมเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และรำคำกลำงที่เจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรจัดท ำขึ้น  
(2) สั่งกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณี ตำมพระรำชบัญญัติ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส ำหรับงบประมำณของ
ส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  

(3) แต่งตั้งผู้ควบคุมงำนหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ กำรจ้ำง และกำรบริหำร
สัญญำหรือข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุ  

(4) ลงนำมสัญญำหรือข้อตกลง สั่งกำรในฐำนะคู่สัญญำ และด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับสัญญำหรือ
ข้อตกลง  



61 

 

(5) ควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองให้มีกำรใช้และกำรบริหำรพัสดุที่ เหมำะสม         
คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์ รวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน 
กำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรักษำ  

(6) อนุมัติบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง กำรงดหรือลดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำ หรือกำรขยำยเวลำท ำ
กำรตำมสัญญำหรือข้อตกลง 

(7) อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำหรือข้อตกลง   
2. อ ำนำจอนุมัตสิั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงพสัดุ ภำยในวงเงินคร้ังหนึ่งไม่เกนิหนึง่ลำ้นบำท                                                                                                                                                                               
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานส านัก 
และผู้อ านวยการส านักงานศูนย์ หรือหัวหน้าส านักงานในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

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

1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนคณบดี หรือส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี 

ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน หรือผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย 

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส ำนักงำนคณบดี หรือส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรแล้วแต่กรณี 

3. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของส ำนักงำนคณบดี หรือส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรแล้วแต่กรณี 
 

2. อ านาจหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร บุคลำกรมหำวิทยำลัย     

ในสังกัดและบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำน ในสังกัดส ำนักงำนคณบดี หรือส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี 

2. อนุมัติกำรใช้ โทรศัพท์ทำงไกลในเรื่องรำชกำร หรือเรื่องส่วนตัว โดยให้ถือปฏิบัติตำมหนั งสือ
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546 

3. ลงนำมในหนังสือประทับตำแทนกำรลงชื่อ 
4. แต่งตั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัยเพ่ืออยู่เวรประจ ำ หรือเพ่ือก ำกับดูแล อำคำร สถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และกำร

ให้บริกำรอื่นๆ ของส ำนักงำนคณบดี หรือส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี 
5. รับทรำบกำรลงเวลำปฏิบัติงำน และมีอ ำนำจอนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส ำนักงำน

คณบดี หรือส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัด
ส ำนักงำนคณบดี หรือส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

    (1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    60 วัน 
    (2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง    ไม่เกิน    30 วัน 
    (3) ลำคลอดบุตร     ไม่เกิน    90 วัน 
    (4) ลำพักผ่อน     ไม่เกิน    20 วัน           
              (ยกเว้นกำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 

 เมื่อรับทรำบกำรลงเวลำปฏิบัติงำน หรืออนุญำตกำรลำแล้วควรรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนงำนทรำบด้วย 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  10189/2563 
ลงวันที ่  29  ธันวาคม 2563 

หัวหน้างานการเงิน  ส่วนการคลัง 
----------------------------------- 

 
ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 

 เพ่ือให้กำรบริหำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินงบกลำง รำยกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร    

ให้กับข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ และข้ำรำชกำรบ ำนำญ เป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย 

จึงมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำงำนกำรเงิน ส่วนกำรคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีอ ำนำจอนุมัติ เบิกจ่ำย              
ค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ 
สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี และข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

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