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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรวำงแผน ยุทธศำสตร์ และกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้ สังคม ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนแผนและยุทธศำสตร์
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกิจกำรเพื่อสังคม
4. ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำงบประมำณรำยรั บ /รำยจ่ ำ ย แผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ข อง
มหำวิทยำลัย
5. ดำเนินกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง จัดทำแผนงบประมำณ จัดทำประมำณกำรรำยรับ และจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย จัดเตรียมรำยละเอียดข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรกำรเงิ นและทรั พย์ สิ นฯ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิ นและทรั พย์ สิ น และสภำ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนกำกับดูแลและติดตำมกำรใช้งบประมำณของมหำวิทยำลัยและส่วนงำนต่ำงๆ
6. ดำเนินกำรและขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม
7. กำกับดูแลและประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ ำที่ กำกับ ดูแล และควบคุมสั่ งกำร ส่ วน ฝ่ ำย หรือหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ.ในส ำนักงำนอธิกำรบดี
และ มีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ และคำสั่ง
2. อนุ มั ติ โครงกำรจั ด ประชุ ม สั ม มนำ อบรม ของส่ว นแผนและยุท ธศำสตร์แ ละส่ วนกิ จกำรเพื่ อสั งคม
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ในกำรพิ จ ำรณำประเมิ น ผลบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย สั ง กั ด ส่ว นแผนและยุท ธศำสตร์
และส่วนกิจกำรเพื่อสังคม
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5. อนุ มั ติ กำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติงำนหรือกำรปฏิ บั ติ งำนนอกเวลำงำนของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด
ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ และส่วนกิจกำรเพื่อสังคม ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
6. อนุ มัติให้ เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิทยำลัย ในสังกัดส่ วนแผนและยุทธศำสตร์ และส่วนกิจกำรเพื่อสังคม เดินทำงไปปฏิบัติ งำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
7. อนุ ญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนแผนและยุทธศำสตร์ และส่วนกิจกำรเพื่อสังคม
ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน 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. ลงนำมในหนั งสื อให้ ข้อมูล แก่บุ คคลหรือ หน่ วยงำนภำยนอกเกี่ยวกับ ภำระหน้ ำที่ ควำมรับผิ ด ชอบของ
ส่วนแผนและยุทธศำสตร์
3. ลงนำมและสั่ งกำรเกี่ ย วกั บ กำรวำงผั งแม่ บ ทของมหำวิ ท ยำลั ย ให้ เป็ น ไปตำมแผนและนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย
4. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนและพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยเป็นผู้ประสำนนโยบำย
แผนงำน โครงกำรของมหำวิทยำลัย .รวมถึงกำรพิจำรณำ วิเครำะห์กลั่นกรอง กำรปรับ แผนงำน โครงกำร
และติดตำมประเมินผล แผน หรือโครงกำรต่ำงๆ
5. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปีงบประมำณ โดยประสำน
กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และดำเนินกำรประสำนงำนกับสำนักงบประมำณในกำรขอตั้งงบประมำณ
ด้านกิจการเพื่อสังคม
1. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกิจกำรเพื่อสังคมที่มีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้ำอบรม สัมมนำ และที่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน
2. ลงนำมในหนั งสื อ ถึ ง ส่ ว นงำนภำยในและภำยนอก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภำระงำนด้ ำ นบริ ก ำรวิ ช ำกำรของ
ส่วนกิจกำรเพื่อสังคม
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรโดยทั่วไป.และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนบริหำรงำนกลำง
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนทรัพยำกรบุคคล
4. กำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลทุกประเภท
5. วำงแผนและกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
6. กำกับดูแลงำนด้ำนสวัสดิกำรบุคลำกร
7. กำกับดูแลงำนวันมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. กำกับดูแลงำนพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัย
9. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
10. ประสำนงำนกับ รองอธิก ำรบดีห รือ ผู ้ที ่อ ธิก ำรบดีม อบหมำยให้กำกับ ส่ว นต่ำ งๆ ภำยในส ำนัก งำน
อธิกำรบดี เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ำที่กำกับ ดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในสำนักงำนอธิกำรบดี
และ มีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ก ำรแทนอธิ ก ำรบดี ยกเว้ น กำรสั่ ง กำรที่ เป็ น อ ำนำจของอธิก ำรบดี ตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง
2. อนุ มั ติ โ ครงกำรจั ด ประชุ ม สั ม มนำ อบรม ของส่ ว นบริ ห ำรงำนกลำง และส่ ว นทรั พ ยำกรบุ ค คล
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวัส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ในกำรพิ จ ำรณำประเมิ น ผลบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย สั งกั ด ส่ ว นบริ ห ำรงำนกลำง และ
ส่วนทรัพยำกรบุคคล

4

5. อนุ มั ติ ก ำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนหรื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำงำนของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ใน
สังกัดส่วนบริหำรงำนกลำง และส่วนทรัพยำกรบุคคลทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด ส่ ว นบริ ห ำรงำนกลำง และส่ ว นทรัพ ยำกรบุ ค คล เดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ งำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
7. รับ ทรำบและสั่ งกำรแทนอธิกำรบดี ที่ เกี่ ย วกับ เรื่องที่ ไม่ ใช่ น โยบำย.ข้ อกฎหมำยซึ่ งส่ ว นงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยหรือเอกชนมีหนังสือขอควำมร่วมมือ
8. สั่งกำรและลงนำมในหนังสือ ถึงส่วนงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย แทนอธิกำรบดี ตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
9. สั่งกำรเกี่ยวกับกำรทำลำยหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
10. อนุ ญ ำตกำรลำของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกัด ส่ ว นบริห ำรงำนกลำง และส่ ว นทรัพ ยำกรบุ ค คล
ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง
(3) ลำคลอดบุตร
(4) ลำพักผ่อน

ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 45
ไม่เกิน 90
ไม่เกิน 30

วัน
วัน
วัน
วัน

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
ด้านการบริหารงานบุคคล
1. ลงนำมในประกำศรับสมัครและประกำศผล กำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกบุคลำกรมหำวิทยำลัย
2. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมในคำสั่ งจ้ ำง กำรเพิ่ ม ค่ ำจ้ ำง กำรย้ ำย กำรตั ด โอนอัต รำพนั กงำนมหำวิท ยำลั ย กำรพ้ น สภำพ
และกำรแต่งตั้งบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
4. ลงนำมหนังสือถึงเลขำธิกำรสำนักพระรำชวัง เกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเพลิงศพข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร
บำนำญ และพนักงำนมหำวิทยำลัย
5. ลงนำมในแบบขอรั บ เบี้ ย หวั ด บ ำเหน็ จ บ ำนำญ บ ำนำญพิ เศษ บ ำเหน็ จ ด ำรงชี พ หรื อ เงิน ทดแทน
ข้ำรำชกำรกรณีออกจำกรำชกำร
6. ลงนำมในคำสั่งขอรับบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำรและขอรับบำเหน็จของลูกจ้ำงประจำ
7. อนุ มั ติ แ ละลงนำมในค ำสั่ ง ลำออก และค ำสั่ งให้ พ้ น สภำพเนื่ อ งจำกสิ้ น สุ ด สั ญ ญำจ้ ำ งของพนั ก งำน
มหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
8. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ หรือเลื่อนระดับสูงขึ้น
9. ลงนำมในคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับสูงขึ้นของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
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10. ลงนำมใน ก.ม.1 ของข้ำรำชกำร และแบบประวัติพนักงำนมหำวิทยำลัย
11. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนคณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรศูนย์
หรือผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ รวมทั้งหัวหน้ำหน่ วยงำน ในสำนักงำน
อธิกำรบดี และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
12. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกจ้ำงประจำของมหำวิทยำลัยทุกกรณี
13. ลงนำมในบั ตรประจำตัวของลู กจ้ ำงประจำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ในสังกัด
สำนักงำนอธิกำรบดี
14. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรจ้ำง และลงนำมในหนังสือสัญญำจ้ำงชำวต่ำงประเทศ
15. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีบุคลำกรของมหำวิทยำลัยถึงแก่กรรม
16. ลงนำมในหนังสือรับรองฐำนะกำรดำรงตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบำนำญ หรืออัตรำ
ค่ำจ้ำงบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
17. ลงนำมในประกำศและหนังสือสัญญำทุกประเภทที่เป็นสัญญำทุนกำรศึกษำของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
และนิสิตที่มีเงื่อนไขผูกพันกำรรับทุนเพื่อเป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัย
18. ลงนำมในหนังสือ และแบบ สปส. ส่งถึงสำนักงำนประกันสังคม
19. ลงนำมในเอกสำรถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยหลังที่อธิกำรบดี อนุมัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัยไปศึกษำ
ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ กำรไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
กำรไปปฏิบัติงำนตำมมติคณะรัฐมนตรีและกำรไปปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ แล้วแต่
กรณี ตลอดจนลงนำมในสัญญำผูกพันกำรนั้นๆ และกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ
20. ลงนำมในคำสั่งและหนั งสือสั ญญำ ภำยหลั งที่อธิกำรบดีอนุมัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ลำไปศึกษำ
ฝึ ก อบรม ดู ง ำน กำรเพิ่ ม พู น ควำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำร กำรปฏิ บั ติ ก ำรวิ จั ย ในประเทศหรื อ ต่ ำ งประเทศ
และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำน รวมทั้งกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ
21. ลงนำมในหนังสือสัญญำกำรรับทุนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
22. ลงนำมในหนังสือสัญญำจ้ำง สัญญำค้ำประกัน ของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
23. อนุมัติกำรเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่สังกัดสำนักงำน
อธิกำรบดี สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
24. อนุ มัติ และลงนำมในค ำสั่ งให้ พ นั กงำนมหำวิท ยำลั ย ลู กจ้ ำงประจำมหำวิทยำลั ย ลำอุป สมบท ลำไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ลำเลี้ยงดูบุตร หรือลำไปช่วยเหลือ ภริยำที่คลอดบุตร และกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรลำ
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย
25. อนุมัติและลงนำมในคำสั่งให้พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำมหำวิทยำลัย ลำเข้ำรับกำรเตรียมพล
และกลับเข้ำมำปฏิบัติงำนเมื่อพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรเตรียมพล ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรลำของพนักงำนมหำวิทยำลัย
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26. ลงนำมหรือมอบหมำยผู้ลงนำมในหนังสือเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด และรับรองใบสมัครสมำชิก
กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร)
27. อนุมัติและลงนำมในแบบขอรับเงินชดเชยพนักงำนมหำวิทยำลัย
28. ลงนำมในคำสั่งเรื่องเงินชดเชย
29. อนุมัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัยลำไปศึกษำ (นอกเวลำปฏิบัติงำน)
30. อนุมัติและลงนำมในคำสั่งกำรขอขยำยเวลำ ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน กำรเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร
กำรปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำน
ด้านบริหารความเสี่ยง
1. อนุมัติโครงกำรดำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย
2. กำรลงนำมในคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนบริห ำรควำมเสี่ ยงระดับ คณะ/หน่ว ยงำน
เทียบเท่ำ
3. กำรลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
---------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนวิชำกำรรวมทั้งกำรพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ
3. กำกับดูแลและประสำนกำรพิจำรณำเสนอบุคคลที่สมควรจะได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์
4. กำกับดูแลดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดงำนวันสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ.ฯ.สยำมบรมรำชกุมำรี
5. ก ำกั บ ดู แ ลและแต่ งตั้ งกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต รต่ ำงๆ และประสำนงำนกำรจั ด กำรเรีย นกำรสอน
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยของมหำวิทยำลัย
6. กำกับดูแลกำรพัฒนำหลักสูตรไทย หลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตรสองภำษำในระดับปริญญำตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษำ
7. กำกับดูแลและดำเนิน กำรเกี่ย วกับกำรจัดประชุม สัมมนำและจัดกิจกรรมระดับนำนำชำติ .เพื่อพัฒ นำ
มหำวิทยำลัยสู่ทิศทำงควำมเป็นสำกล
8. ดำเนิ น กำรยุ ท ธศำสตร์ ด้ำนกำรศึ กษำของนิสิ ตต่ำงชำติและยุ ทธศำสตร์ด้ำนกำรพั ฒ นำมหำวิท ยำลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีคุณภำพในประชำคมอำเซียน
9. กำกับดูแลให้มีกำรพัฒ นำอำจำรย์ด้ำนเทคนิคกำรสอน สื่อกำรสอนและกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน
ให้เป็นเลิศด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน
10. กำกับดูแลกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัย
11. ประสำนงำนกับสภำวิชำกำรและคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อกำรบริหำรวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัย
12. ประสำนแสวงหำควำมร่วมมือจำกในประเทศและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร
13. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ ำที่กำกับ ดูแล และควบคุม สั่งกำร ส่ ว น ฝ่ ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนั กงำนอธิกำรบดี
และมีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ และคำสั่ง
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2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มฐี ำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ
และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ
5. อนุ มั ติ กำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติงำนหรือกำรปฏิ บั ติ งำนนอกเวลำงำนของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด
ส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
6. อนุ มัติให้ เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒ นำคุณภำพ เดินทำงไปปฏิบัติ งำน
ตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ
ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน 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 ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิตทุกระดับ
2. ลงนำมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกนิสิตของมหำวิทยำลัย
3. อนุมัติงดกำรเรียนกำรสอนเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน 5 วัน
4. อนุมัติโครงกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรของคณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย และโรงเรียนสำธิต
เฉพำะโครงกำรที่มีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ และไม่มีกำรเก็บเงินค่ำลงทะเบียน
5. ลงนำมในหนังสือสัญญำของมหำวิทยำลัย ที่เป็นสัญญำรับทุนกำรศึกษำของนิสิตที่มี เงื่อนไขผูกพันกำรรับ
ทุนทุกประเภท
6. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือกับสถำบันหรือองค์กรระหว่ำงประเทศและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำร
7. ลงนำมในหนังสือกำรพ้นจำกสภำพนิสิตทุกระดับ
8. อนุมัติกำรลดหรือกำรยกเว้นค่ำปรับที่เกี่ยวข้องกับนิสิตลงทะเบียนล่ำช้ำ

9

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
1. อนุมัติโครงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
2. กำรลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพระดับหลักสูตร
ระดับภำควิชำ/สำขำวิชำ และระดับคณะ/ส่วนงำน เทียบเท่ำ
3. กำรลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนภำยใน และหน่วยงำนเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
-------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกิจกำรหอพักนิสิต ให้เป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกิจกำรนิสิต
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกิจกำรหอพักนิสิต
4. กำกับดูแล ประสำนงำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ในด้ำนที่เกี่ยวกับนิสิต เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
5. กำกับดูแล กำรจัดหำทุน บริหำรทุนและกองทุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
6. กำกับดูแล ดำเนินกำรและพัฒนำ โครงกำรรณรงค์จิตสำนึกสำธำรณะและจิตอำสำ
7. กำกับดูแล ดำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ และ อัตลักษณ์นิสิตของมหำวิทยำลัย
8. เป็นประธำนกรรมกำรในกำรประสำนงำนทุนกำรศึกษำ และสวัสดิกำรนิสิต
9. เป็นประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำและกำกับดูแลกิจกำรนิสิต ดูแลด้ำนกิจกรรมต่ำงๆ ของนิสิต สภำนิสิต
องค์กรนิสิต สโมสรนิสิต ชมรม กรรมกำรนิสิต และกลุ่มนิสิตอื่น ของมหำวิทยำลัย
10. กำกั บ ดู แลกำรบริ ห ำรกิจ กำรหอพั ก นิ สิ ต ให้ ด ำเนิ น ไปอย่ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพเป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
11. กำกับดูแล กำรจัดให้นิสิตเข้ำพักในหอพักด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นธรรม
12. กำกับดูแล อำคำรหอพักและอำคำรที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ควบคุมดูแล
13. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนกิจกำรหอพักนิสิต
14. จัดทำและเสนอประมำณกำรรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของส่วนกิจกำรหอพักนิสิตตำมแบบ
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
15. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ำที่กำกับ ดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในสำนักงำนอธิกำรบดี
และ มีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ และคำสั่ง
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2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำรหอพักนิสิต ตำมงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวัส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำร
หอพักนิสิต
5. อนุ มัติกำรเดิน ทำงไปปฏิบั ติงำนหรือกำรปฏิบั ติงำนนอกเวลำงำนของบุค ลำกรมหำวิทยำลั ย ในสั งกั ด
ส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำรหอพักนิสิต ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ส่ ว นกิ จ กำรนิ สิ ต และส่ ว นกิ จ กำรหอพั ก นิ สิ ต เดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงำนและประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
7. อนุ ญ ำตกำรลำของบุ คลำกรมหำวิทยำลั ย ในสั งกัด ส่ว นกิจกำรนิสิต และส่ว นกิจ กำรหอพัก นิสิ ต ทั้งที่
ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 120
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45
(3) ลำคลอดบุตร
ไม่เกิน 90
(4) ลำพักผ่อน
ไม่เกิน 30
(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)

วัน
วัน
วัน
วัน

ด้านกิจการนิสิต
1. ดำเนิ น งำนกองทุน เงิน กู้ยื มเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) และกองทุนให้ กู้ยืมเพื่ อกำรศึกษำที่ผู กกับรำยได้ใน
อนำคต (กรอ.) และกระทำกำรแทนอธิกำรบดีในกำรลงนำมเป็นผู้รับรองในฐำนะสถำนศึกษำ และในเรื่อง
กำรแจ้งสัญญำขอรับทุนกำรศึกษำและในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.)
2. ลงนำมในหนังสื อถึงผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรยกเว้นกำรรับ
รำชกำรทหำร กำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร
3. อนุมัติกำรให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำ
4. ลงนำมในสัญญำยกเลิกกำรให้กู้ยืม หรือเรียกเงินกู้ยืมคืนของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
5. ลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงกับบริษัทประกันชีวิตที่ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต
6. แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำขององค์กรนิสิต
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรองค์กรนิสิต
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8. อนุ มั ติ ก ำรไปท ำกิ จ กรรมของนิ สิ ต และองค์ ก รนิ สิ ต ต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย
ในกรุงเทพมหำนคร และนอกเขตกรุงเทพมหำนคร
9. ลงนำมในหนังสือถึงส่วนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกิจกำรนิสิต กิจกรรม
นิสิต และรำยงำนให้อธิกำรบดีทรำบ
10. อนุมัติโครงกำรกิจกรรมนิสิต ด้ำนบำเพ็ญประโยชน์ 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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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
-------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรคลัง และกำรจัดกำรทรัพย์สิน ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนกำรคลัง
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน
4. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร
5. ดำเนินกำรจัดทำกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และกำกับติดตำมให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้
6. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่น ตำมที่ได้รับมอบหมำย
7. จัดตั้งสำนักงำนจัดหำรำยได้และจัดกำรทรัพย์สิน
8. จั ด ท ำข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ ประกำศต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด หำรำยได้ แ ละจั ด กำรทรั พ ย์ สิ น ของ
มหำวิทยำลัย
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ำที่กำกับ ดูแล และควบคุมสั่งกำร ส่วน ฝ่ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในสำนักงำนอธิกำรบดี
และมีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ก ำรแทนอธิ ก ำรบดี ยกเว้ น กำรสั่ ง กำรที่ เป็ น อ ำนำจของอธิก ำรบดี ตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง
2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน และฝ่ำยบริหำรข้อมูล
ทรัพยำกร ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวัส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมิ นผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัด ส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน
และฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร
5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในเวลำงำนหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสั ง กั ด ส่ วนกำรคลั ง ฝ่ ำยจั ดกำรทรั พ ย์ สิ น และฝ่ ำยบริ ห ำรข้ อมู ลทรัพ ยำกร ทั้ งที่ ปฏิ บั ติ งำนประจ ำ
และมำช่วยปฏิบัติงำน
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6. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิท ยำลั ย ในสั งกัด ส่ วนกำรคลั ง ฝ่ ำยจัดกำรทรัพย์สิ น และฝ่ ำยบริหำรข้อมู ลทรัพยำกร เดิ น ทำงไป
ปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน และฝ่ำยบริหำร
ข้อมูลทรัพยำกร ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง
(3) ลำคลอดบุตร
(4) ลำพักผ่อน

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

120
45
90
30

วัน
วัน
วัน
วัน

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
8. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร และใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน
ของข้ำรำชกำร และข้ำรำชกำรบำนำญที่เปลี่ยนสถำนภำพ
9. อนุ มั ติ โ ครงกำรประชุ ม สั ม มนำ อบรม ของหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด มหำวิ ท ยำลั ย ที่ มี บุ ค คลภำยนอก
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ำอบรม สัมมนำ และที่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน
10. ลงนำมในหนังสือเพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับภำระงำนของ
ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน
11. ลงนำมในสัญญำอนุญำตให้ใช้พื้นที่ตำมมติคณะอนุกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สินและหำประโยชน์ และลงนำม
ในหนังสือทีเ่ กี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่ของฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
-----------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนกำยภำพในทุกพื้นที่ตั้งของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนพัฒนำกำยภำพ
4. ก ำกั บ ดู แ ลและด ำเนิ น กำรเพื่ อ จั ด ท ำแผนแม่ บ ทด้ ำนกำยภำพให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศำสตร์ข อง
มหำวิทยำลัย
5. กำกับดูแล ประสำนงำนและพัฒ นำด้ำนภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกพื้นที่ตั้งให้ มี
ควำมงดงำมและยั่งยืน
6. กำกับดูแล ประสำนงำน และบริหำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ กำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่ง ต่อเติม
อำคำรสถำนทีภ่ ำยในและบริเวณโดยรอบมหำวิทยำลัยทุกพื้นที่ตั้ง
7. กำกับดูแลกำรบริหำรงำน อำคำรส่วนกลำงที่ไม่อยู่ในส่วนกำรกำกับดูแลของหน่วยงำนระดับคณะต่ำงๆ
8. กำกับดูแล ประสำนงำนกับส่วนงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อดำเนินกำรงำนพิธีต่ำงๆ
9. วำงแผนและก ำหนดกลยุ ทธ์ เกี่ ยวกั บระบบกำรจรำจร ขนส่ ง กำรจั ด กำรพลั งงำน กำรบริห ำรจั ดกำร
น้ำประปำ แหล่งน้ำดิบ กำรกำจัดน้ำเสีย กำรกำจัดขยะ กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคอื่นๆ และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
10. กำกับ ดูแลกำรบริห ำรจั ดกำรและพั ฒ นำกำรให้ บริกำรห้ องประชุม และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ส ำหรับ
กำรประชุมต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
11. กำกับ ดูแลตรวจสอบและพัฒ นำระบบกำรป้องกันอัคคีภัยภำยในมหำวิทยำลัยให้มีประสิ ทธิภำพ และ
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งกำรจัดซ้อมกำรอพยพจำกอัคคีภัย
12. กำกับ ดูแล ประสำนงำน ดำเนิ น กำรพัฒ นำมหำวิท ยำลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ ณ พื้น ที่ อำเภอองครัก ษ์
จังหวัดนครนำยก และอำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
12.1 ประสำนงำนดูแลเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย
12.2 ประสำนงำนกับ งำนสวัส ดิกำรและสิทธิประโยชน์และฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิ นในกำรบริห ำรจัดกำร
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
12.3 วำงแผนและกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบผลิ ตและจ่ำยไฟฟ้ำ ระบบพลังงำน
ทดแทนรวมถึงระบบกำรกำจัดขยะและระบบสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
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13. วำงแผนและกำหนดกลยุ ทธ์ รวมถึงประสำนงำนกำรดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ำยมหำวิทยำลั ยยั่งยืน
(Sustainable University)
14. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ ำที่กำกับ ดูแล และควบคุม สั่งกำร ส่ ว น ฝ่ ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนั กงำนอธิกำรบดี
และมีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย.เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ และคำสั่ง
2. อนุ มั ติ โ ครงกำรจั ด ประชุ ม สั ม มนำ อบรม ของส่ ว นพั ฒ นำควำมยั่ ง ยื น และส่ ว นพั ฒ นำกำยภำพ
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ในกำรพิ จ ำรณำประเมิ น ผลบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย สั งกั ด ส่ ว นพั ฒ นำควำมยั่ งยื น และ
ส่วนพัฒนำกำยภำพ
5. อนุ มั ติ กำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติงำนหรือกำรปฏิ บั ติ งำนนอกเวลำงำนของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด
ส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
6. อนุ มัติให้ เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด ส่ ว นพั ฒ นำควำมยั่ งยื น และส่ ว นพั ฒ นำกำยภำพ เดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ งำนตำมที่
มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ ทั้งที่
ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน 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 และพื้นที่ส่วนกลำงที่ไม่อยู่ในส่วนกำรกำกับ ดูแลของหน่วยงำนระดับ
คณะต่ำงๆ
2. ลงนำมในหนั งสื อเพื่ อประสำนงำนทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิท ยำลั ย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ภำระงำนของ
ส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ
3. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ของมหำวิทยำลัยออกนอกที่ตั้งของมหำวิทยำลัย ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
-------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสำรองค์กร ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแล กำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร
3. ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนงำนวิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สำรองค์ ก รของมหำวิ ท ยำลั ย .ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนของ
มหำวิทยำลัย เกี่ยวกับโครงกำรควำมช่วยเหลือควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ด้ำนวิชำกำร ทุนกำรศึกษำ
ฝึกอบรม วิจัย ดูงำน และโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต
4. ดำเนินกำรและพัฒนำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ
5. ประสำนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุม สัมมนำ และจัดกิจกรรมระดับนำนำชำติ
6. ดำเนินกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำของนิสิตต่ำงชำติ
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ ำที่กำกับ ดูแล และควบคุม สั่งกำร ส่ ว น ฝ่ ำย หรือหน่วยงำนต่ ำงๆ ในส ำนั กงำนอธิกำรบดี
และมีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย .เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ และคำสั่ง
2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรจำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร
5. อนุ มั ติ กำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติงำนหรือกำรปฏิ บั ติ งำนนอกเวลำงำนของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
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6. อนุ มัติให้ เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด ส่ วนวิเทศสั มพั น ธ์แ ละสื่ อสำรองค์ก ร เดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ งำนตำมที่ มหำวิท ยำลั ย
มีคำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
7. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ทั้งที่ปฏิบัติงำน
ประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน 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
ควำมร่วมมือกับสถำบันหรือองค์กรระหว่ำงประเทศและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
3. รับทรำบและสั่งกำรแทนอธิกำรบดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่นโยบำยหรือ ข้อกฎหมำยซึ่งส่วนรำชกำรภำยนอก
มหำวิทยำลัย หรือเอกชนได้มีหนังสือขอควำมร่วมมือ
ด้านงานสื่อสารองค์กร
1. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ภำยใน
มหำวิทยำลัย
2. รับทรำบและดำเนินงำนแทนอธิกำรบดีในกำรจัดหำหรือจัดส่งข้อมูลด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
---------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. ก ำกั บ ดู แ ลเชิ ง นโยบำยกำรบริ ห ำรโดยทั่ ว ไป ของส่ ว นวิ นั ย และกฎหมำยให้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
2. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนในส่วนวินัยและกฎหมำย
3. กำหนดมำตรกำร และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนธุรกำร อันเกี่ยวข้องกับส่วนวินัยและกฎหมำย
ของมหำวิทยำลัย
4. กำกับดูแลและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของส่วนวินัยและกฎหมำย
และให้รวมถึงข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของมหำวิทยำลัย
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจหน้ ำที่กำกับ ดูแล และควบคุม สั่งกำร ส่ ว น ฝ่ ำย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนั กงำนอธิกำรบดี
และมีอำนำจสั่งกำรหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่
ในฐำนะผู้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบ และคำสั่ง
2. อนุ มัติ โครงกำรจั ดประชุม สั ม มนำ อบรม ของส่ ว นวินั ยและกฎหมำยตำมงบประมำณที่ได้ รับ จัดสรร
จำกมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ ก เงิน สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร ของผู้ อ ำนวยกำร
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อำนวยกำรหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
4. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนวินัยและกฎหมำย
5. อนุ มั ติ กำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติงำนหรือกำรปฏิ บั ติ งำนนอกเวลำงำนของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด
ส่วนวินัยและกฎหมำย ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
6. อนุ มัติให้ เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนวินัยและกฎหมำย เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ปฏิบัติ งำน
และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
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7. อนุ ญ ำตกำรลำของบุ คลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกัด ส่ ว นวินัยและกฎหมำย ทั้งที่ ปฏิ บัติงำนประจำและ
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. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของส่วนวินัยและกฎหมำย
2. ลงนำมในหนังสือทวงถำมให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญำ ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 สัญญำรับทุนกำรศึกษำประเภทต่ำงๆ
2.2 สัญญำกำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2.3 สัญญำกำรเป็นแพทย์ประจำบ้ำนเพื่อฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพำะทำง
2.4 สัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อศึกษำในระดับปริญญำตรีทุกประเภท
โดยรวมถึงกำรอนุมัติกำรผ่อนผันกำรชดใช้เงินข้ำงต้น และกำรทำสัญญำรับสภำพหนี้
3. ลงนำมในหนั งสือเพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับภำระงำน
ของส่วนวินัยและกฎหมำย
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
คณบดี
----------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับ ดูแ ลกำรบริ ห ำรงำนของคณะ ยกเว้ น (1) กำรสั่ งกำรที่ เป็ น อ ำนำจของอธิกำรบดี ต ำมกฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ในอำคำรของส่วนงำนต้องได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่กำกับดูแลด้ำนกำยภำพ
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนงำน
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
4. กำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของส่วนงำน
5. ก ำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ด้ ำ นกิ จ กรรมนิ สิ ต ของส่ ว นงำน และประสำนงำนกั บ รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยพั ฒ นำ
ศักยภำพนิสิต เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนิสิตในส่วนของส่วนงำนบรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้ บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน ไปเป็นวิทยำกร.หรือเข้ำร่วม
ประชุม สัมมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ
2. ลงนำมในหนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยำกร หรื อ ตอบขอบคุ ณ วิ ท ยำกร ทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย
และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน
3. ลงนำมในหนังสือเชิญอำจำรย์พิเศษ
4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนงำน และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในส่วนงำน
5. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของคณะ ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อกำรจัดหำประโยชน์ ให้ปฏิบัติ
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย
6. อนุมัติและลงนำมในหนังสือ ให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยของส่วนงำนไปสอนภำยนอกมหำวิทยำลัย ไม่เกิน
สัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 1 ภำคเรียน
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในส่วนงำน กรณีที่มีประเด็นที่ต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง
8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ในสังกัดส่วนงำนถึงแก่กรรม
9. ลงนำมในหนังสือรับรองให้ บุคลำกรมหำวิทยำลัยของส่วนงำนเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล
ของทำงรำชกำร
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10. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดส่วนงำน และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัดส่วนงำน
11. อนุ มั ติ ก ำรใช้ ร ถยนต์ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย มอบให้ ค วบคุ ม และก ำกั บ ดู แ ลออกนอกที่ ตั้ ง ของมหำวิ ท ยำลั ย
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร
12. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เ บิกค่ำใช้จ่ำยสำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัย เดินทำง
ไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
13. อนุมัติกำรให้นิสิตทุกระดับไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของมหำวิทยำลัย ยกเว้นกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
14. มี อ ำนำจพิ จ ำรณำและสั่ ง กำรเกี่ ย วกั บ กำรท ำลำยหนั ง สื อ รำชกำรของส่ ว นงำนแทนอธิ ก ำรบดี ไ ด้
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
15. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนั งสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นนอกมหำวิทยำลัย
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระทำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับ ภำระงำนในหน้ำที่ และกระทำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ำกว่ำ
ส่วนงำนเท่ำนั้น
15.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ให้เสนอโครงกำรเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกอธิก ำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้ว ให้คณบดีมีอำนำจ
ลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
15.2 กำรรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ ำคให้ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ทุ ก กรณี ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ
ของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค
16. ลงนำมแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิตทุกระดับกำรศึกษำ
17. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือนรำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน
18. อนุ มั ติ ก ำรปฏิ บั ติ งำนนอกเวลำปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด ส่ ว นงำนหรือ บุ ค ลำกร
มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในส่วนงำน
19. อนุ มั ติ โครงกำรประชุ ม สั มมนำ หรือจั ดกิ จกรรมที่ ไม่ มี ก ำรเรียกเก็ บ เงิน ค่ ำลงทะเบี ย น.เฉพำะภำยใน
ประเทศ ดังนี้
19.1 โครงกำรประชุ ม สั ม มนำ ภำยในส่ ว นงำน หรื อ บุ ค คลต่ ำ งส่ ว นงำนเข้ ำ ร่ว ม และเป็ น ส่ ว นงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
19.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม
แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย
19.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ
สาหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี
20. ลงนำมในหนั งสือถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของนิสิต ในส่วนงำนทุกระดับ
กำรศึกษำ
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21. ให้คณะกรรมกำรประจำส่วนงำน มีอำนำจหน้ำที่ให้คำปรึกษำ เสนอแนะให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่คณบดี
จะนำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำรในเรื่องดังต่อไปนี้
21.1 กำหนดนโยบำยของส่วนงำน
21.2 กำรเสนอขอเพิ่ ม หรื อกำรกำหนดอั ตรำกำลั ง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจำต ำแหน่ ง
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดส่วนงำน
21.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย
ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
21.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่ำจ้ำง บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน
21.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน กรณีกระทำผิดวินัย
21.6 อนุมัติให้ บุ คลำกรภำยในส่วนงำนได้รับเงินเพิ่มเติม ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2561
21.7 เรื่องอื่นๆ ที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
21.8 เรื่องอื่นๆ ที่คณบดี ขอคำปรึกษำ
ด้านบริหารงานบุคคล
1. อนุ มั ติ กำรเปลี่ ย นแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติ ของบุ คลำกรมหำวิทยำลั ย ภำยในสั งกั ดของส่ วนงำน
เมื่อดำเนิ นกำรเสร็จสิ้ น แล้ว ให้ รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่ ง ส่ วนทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี
เพื่อทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
2. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ หรือหัวหน้ำสำขำวิชำ หรือผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณบดี หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนผู้อำนวยกำร ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิน กำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลื อกเพื่อจ้ำงบุคลำกรมหำวิทยำลั ย .โดยคณบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
4. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส่วนงำน
5. ลงนำมในบัตรประจำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนงำน
6. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติ ในสังกัดส่วนงำน
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดส่วนงำน
8. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส่วนงำน ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน
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. มอบอานาจเฉพาะส่วนงาน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มีอำนำจอนุมัติกำรให้นักเรียน สังกัดวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย ไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของมหำวิทยำลัย
ยกเว้น กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
อนุมัติโครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศเป็นอำจำรย์ในสังกัดวิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยั่งยืน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1. ลงนำมแต่งตั้งบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อทำหน้ำที่ดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ
2. ลงนำมในหนั งสื อถึงส่ วนรำชกำรหรือหน่ วยงำนอื่น ในเรื่องที่ เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำต่อ
รำยงำนผลกำรเรียน และกำรส่งตัวกลับต้นสังกัดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
3. ลงนำมในหนังสือกำรพ้นสภำพนิสิตและหนังสือลำออกของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
4. ลงนำมแทนมหำวิ ท ยำลั ย ในหนั งสื อ รั บ โอนลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำที่ เกิ ด จำกกำรเรี ย น
กำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ
5. ลงนำมในหนังสือรับรอง ใบรับรองผลกำรเรียน (Transcript) ใบรับรองปริญญำ ใบแปลปริญญำบัตร
และสำเนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
6. เป็ น ประธำนกรรมกำรด ำเนิ น กำรคัดเลื อก สอบคัดเลื อก.หรือวิธีอื่นๆ ในกำรรับ เข้ำเป็ นนิสิ ตระดั บ
บัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย รวมถึงภำระหน้ำที่อื่นๆ.ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่ำว
7. ลงนำมแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรและบุ ค ลำกรในมหำวิท ยำลั ย เพื่ อ ด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ ก สอบคั ด เลื อ ก
และวิธีอื่นๆ ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย
8. ลงนำมในประกำศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสำทปริญญำ (Short Course Non
Degree Program).ที่สำมำรถนำมำเทียบควำมรู้หรือเทียบโอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำได้
9. ลงนำมในสัญญำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับทุนเพื่อทำปริญญำนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ หรือทุนอื่นๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
10. ลงนำมในหนั งสือที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรวิจัยและนวัตกรรม ทรัพย์สินทำงปัญญำ ตั้งแต่กำรเสนอ
ขอรับทุน ดำเนินกำรและลงนำมสัญญำรับทุน กำรเบิกเงิน กำรดำเนินกำรและกำรติดตำมประเมินผล
ที่ เกี่ ย วกั บ ข้ อ งกั บ ทุ น อุ ด หนุ น นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ ตำมสั ญ ญำ ข้ อ ตกลง ควำมร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงำนอื่นๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัย
11. ลงนำมแบบคำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร และรับรองสำเนำบัญชีธนำคำรของมหำวิทยำลัยเพื่อขอรับโอน
เงินทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษำ และทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ นำเข้ำบัญชีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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12. ลงนำมสัญญำของมหำวิทยำลัยในนำมมหำวิทยำลัย กับอำจำรย์ที่ปรึกษำปริญญำนิพนธ์และนิสิตที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรทำกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษำ
13. ลงนำมในกำรยินยอมหรืออนุญำตให้ดำเนินกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัย รวมทั้งกำรใช้
สถำนที่อุปกรณ์และสำธำรณูปโภคของมหำวิทยำลัยในกำรดำเนินกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
วิจัยที่เกี่ยวเนื่องจำกทุนอุดหนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมสัญญำและข้อตกลง
14. ลงนำมแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบุ ค ลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย เพื่ อ ด ำเนิ น กำรต่ ำ งๆ
ที่เกี่ยวกับ กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ ได้รับทุน และทุนโครงกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณ ฑิตศึกษำ
รวมทั้งที่บัณฑิตวิทยำลัยมอบทุนสนับสนุนต่ำงๆ จำกงบประมำณของบัณฑิตวิทยำลัย และโครงกำรอื่นๆ
ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในการบริหารที่เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริห ำรงำนของศูนย์กำรแพทย์ .ฯ ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. มีอำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรทำลำยหนังสือรำชกำรของศูนย์กำรแพทย์ .ฯ แทนอธิกำรบดี
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
2. ลงนำมในหนั ง สื อ ขอควำมร่ ว มมื อ หรื อ หนั ง สื อ ตอบรั บ ขอควำมร่ ว มมื อ จำกหน่ ว ยงำนอื่ นนอก
มหำวิทยำลั ย ให้กระทำได้เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่และกระทำกับหน่วยงำนในระดับ
เที ย บเท่ ำ หรื อ ต่ ำกว่ ำ ศู น ย์ ก ำรแพทย์ ฯ เท่ ำ นั้ น กำรรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ ำคให้ กั บ
ศูนย์กำรแพทย์ฯ ทุกกรณี ให้ปฏิบัติตำมระเบียบฯ ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนศูนย์กำรแพทย์ฯ
3. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรประกันสังคม
4. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
5. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และรักษำโรคต่ำงๆ
6. ลงนำมในสัญ ญำเกี่ย วกับ ควำมร่ว มมือทำงกำรแพทย์ .เพื่ อให้ กำรศึกษำแก่นิสิ ตกับโรงพยำบำลหรือ
สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ เช่น สถำบันมะเร็ง เป็นต้น
ทั้งนี้ก่อนกำรลงนำมในสัญญำฉบับใดตำมข้อ 3 ถึงข้อ 6 สัญญำฉบับนั้นจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
นิติกรมหำวิทยำลัยก่อน
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ด้านบริหารงานบุคคล
1. ปฏิ บั ติห น้ ำที่ เกี่ ย วกับ กำรบริห ำรงำนบุ คคลที่เกี่ยวกับพนั กงำนมหำวิท ยำลั ย ของศู นย์กำรแพทย์ ฯ
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อจ้ำงเป็น บุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
1.2 ลงนำมในประกำศรั บ สมั ค รเพื่ อ สอบคั ด เลื อ ก และประกำศผลกำรสอบคั ด เลื อ ก บุ ค ลำกร
มหำวิทยำลัยสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ (ยกเว้น สำยวิชำกำร)
1.3 ลงนำมในคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
(ยกเว้น สำยวิชำกำร)
1.4 ลงนำมในคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัด
ศูนย์กำรแพทย์ ฯ
1.5 ลงนำมในค ำสั่ ง อนุ ญ ำตกำรลำออกของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย (ยกเว้ น สำยวิ ช ำกำร)
เมื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ 1.5 แล้ ว ให้ ร ำยงำนพร้ อ มด้ ว ยเอกสำรส่ ง ส่ ว นทรั พ ยำกรบุ ค คลหรื อ
ส่วนกำรคลังหรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการกากับดูแลโรงพยาบาลทันตกรรม
1. ภาระหน้าที่ มีดังนี้
1. ก ำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนของโรงพยำบำลทั น ตกรรม ยกเว้ น กำรสั่ งกำรที่ เป็ น อ ำนำจ
ของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของโรงพยำบำลทันตกรรม
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
4. ก ำกั บ ดู แ ลอำคำรสถำนที่ แ ละสำธำรณู ป โภคของโรงพยำบำลทั น ตกรรม ในกรณี จ ะใช้ อ ำคำร
หรื อ สถำนที่ เพื่ อกำรจั ด หำประโยชน์ ให้ ถือ ปฏิบั ติ ตำมระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ประกำศ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
2. อานาจหน้าที่ มีดังนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้ อเท็จ จริงในโรงพยำบำลทั น ตกรรม กรณี ที่มี ป ระเด็น ต้ องสอบสวน
ข้อเท็จจริง
2. มีอ ำนำจพิ จ ำรณำและสั่ งกำรเกี่ ยวกั บ กำรท ำลำยหนั งสื อ รำชกำรของโรงพยำบำลทั น ตกรรมแทน
อธิกำรบดีได้ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
3. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรประกันสังคม
4. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
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5. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และรักษำโรคต่ำงๆ
6. ลงนำมในสัญ ญำเกี่ยวกับ ควำมร่ว มมือทำงกำรแพทย์ เพื่อให้ กำรศึกษำแก่นิสิ ตกับโรงพยำบำลหรือ
สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ
ทั้งนี้ ก่อนลงนำมในสั ญ ญำฉบั บ ใดตำมข้อ 3 ถึงข้อ 6 สั ญ ญำฉบับนั้นจะต้องผ่ ำนกำรตรวจสอบจำก
นิติกรมหำวิทยำลัยก่อน
ด้านบริหารงานบุคคล
1. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำร หรือหัวหน้ำงำนของโรงพยำบำลทันตกรรม ในกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้
2. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำล
ทั น ตกรรม ให้ เป็ น ไปตำมข้ อ บั งคั บ มหำวิ ท ยำลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ ำด้ ว ยกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล
ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุ บุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดโรงพยำบำล
ทันตกรรม
2.2 ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย สังกัด
โรงพยำบำลทันตกรรม
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
----------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนของสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบี ยบ และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ อำคำรของสถำบัน
สำนัก หรือศูนย์ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่กำกับดูแลด้ำนกำยภำพ
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
4. กำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ ไปเป็นวิทยำกร
หรือเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ
2. ลงนำมในหนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยำกร หรื อ ตอบขอบคุ ณ วิ ท ยำกร ทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย
และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน
3. ลงนำมในหนังสือเชิญอำจำรย์พิเศษ
4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
5. อนุ มัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อกำรจัดหำ
ประโยชน์ ให้ ป ฏิบั ติตำมระเบี ย บ ข้อบั งคับ ประกำศของมหำวิทยำลั ย ที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำรและ
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
6. อนุ มั ติ แ ละลงนำมในหนั งสื อ ให้ บุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ของสถำบั น ส ำนั ก หรือ ศู น ย์ ไปสอนภำยนอก
มหำวิทยำลัย ไม่เกินสัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 1 ภำคเรียน
7. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบหำข้อ เท็ จจริงในสถำบั น ส ำนั ก หรือศูน ย์ กรณี ที่มี ป ระเด็ นที่ ต้ องสอบสวน
หำข้อเท็จจริง
8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณี ข้ำรำชกำร ลู กจ้ำงประจำ ในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
ถึงแก่กรรม
9. ลงนำมในหนังสือรับรองให้บุค ลำกรมหำวิทยำลัยของสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ เข้ ำรับกำรรักษำพยำบำล
ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
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10. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสั งกัดสถำบั น ส ำนั ก หรือศูน ย์ และลงนำมรับ รองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสั งกั ด
สถำบัน สำนัก หรือศูนย์
11. อนุ มั ติ ก ำรใช้ ร ถยนต์ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย มอบให้ ค วบคุ ม และก ำกั บ ดู แ ลออกนอกที่ ตั้ ง ของมหำวิ ท ยำลั ย
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร
12. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยสำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัย เดินทำง
ไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
13. มีอำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรทำลำยหนังสือรำชกำรของสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ แทนอธิกำรบดี
ได้ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
14. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นนอกมหำวิทยำลัย
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี ).ให้กระทำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับ ภำระงำนในหน้ำที่ และกระทำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ำกว่ำ
สถำบัน สำนัก หรือศูนย์ เท่ำนั้น
14.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ให้เสนอโครงกำรเพื่อขอควำมเห็ นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้ ผู้อำนวยกำรมี
อำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
14.2 กำรรั บ เงิ น .หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ ำคให้ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ทุ ก กรณี ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ
ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค
15. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
16. อนุ มัติกำรปฏิบั ติ งำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลั ย ในสั งกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ .
หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
17. อนุ มั ติ โครงกำรประชุ ม สั มมนำ หรือจั ดกิ จกรรมที่ ไม่ มี ก ำรเรียกเก็ บ เงิน ค่ ำลงทะเบี ย น .เฉพำะภำยใน
ประเทศ ดังนี้
17.1 โครงกำรประชุ ม สั ม มนำ ภำยในส่ ว นงำน หรื อ บุ ค คลต่ ำ งส่ ว นงำนเข้ ำ ร่ว ม และเป็ น ส่ ว นงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
17.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม
แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย
17.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ
สาหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี
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18. ให้ คณะกรรมกำรประจำสถำบัน คณะกรรมกำรประจำสำนัก หรือคณะกรรมกำรประจำศูนย์ มีอำนำจ
หน้ ำ ที่ ให้ ค ำปรึ ก ษำ เสนอแนะให้ ค วำมเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ ผู้ อ ำนวยกำรสถำบั น ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก
หรือผู้อำนวยกำรศูนย์ จะนำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำรในเรื่องดังต่อไปนี้
18.1 กำหนดนโยบำยของส่วนงำน
18.2 กำรเสนอขอเพิ่ ม หรื อกำรกำหนดอั ตรำกำลั ง ค่ำจ้ำง ค่ ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจำต ำแหน่ ง
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
18.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย
ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
18.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่ำจ้ำง บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
18.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ กรณีกระทำผิดวินัย
18.6 อนุมัติให้ บุ คลำกรภำยในส่วนงำนได้รับเงินเพิ่มเติม ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่ อ ง กำรก ำหนดลั ก ษณะงำนที่ ได้ เงิ น เพิ่ ม พิ เศษ ฉบั บ ลงวั น ที่ 18 พฤษภำคม 2561 (ยกเว้ น
สำนักงำนอธิกำรบดี)
18.7 เรื่องอื่นๆ ที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
18.8 เรื่องอื่นๆ ทีผ่ ู้อำนวยกำรสถำบัน ผู้อำนวยกำรสำนัก หรือผู้อำนวยกำรศูนย์ขอคำปรึกษำ
ด้านบริหารงานบุคคล
1. อนุ มั ติ ก ำรเปลี่ ย นแปลงรำยกำรในเอกสำรประวั ติ ข องบุ คลำกรมหำวิ ทยำลั ยภำยในสั งกั ดของสถำบั น
ส ำนั ก หรื อศู น ย์ เมื่ อ ด ำเนิ น กำรเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ ร ำยงำนพร้ อ มด้ ว ยเอกสำรส่ ง ส่ ว นทรั พ ยำกรบุ ค คล
สำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
2. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองผู้อำนวยกำร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนผู้อำนวยกำรสถำบัน ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ผู้อำนวยกำรสำนัก หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนผู้อำนวยกำรศูนย์ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนภำยในที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยผู้อำนวยกำร
สถำบัน สำนัก หรือศูนย์ เป็นประธำนกรรมกำร
4. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน
สำนัก หรือศูนย์
5. ลงนำมในบัตรประจำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
6. ลงนำมในหนั งสื อ ส่ งตั ว ผู้ บ รรจุ ใหม่ ไปพิ ม พ์ ล ำยนิ้ ว มื อ เพื่ อ ตรวจสอบประวัติ ในสั งกั ด สถำบั น ส ำนั ก
หรือศูนย์
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์
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8. อนุ ญำตกำรลำของบุ คลำกรมหำวิทยำลั ย ในสังกัดสถำบัน สำนัก หรือศูนย์ ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและ
มำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง
(3) ลำคลอดบุตร
(4) ลำพักผ่อน

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

120
45
90
30

วัน
วัน
วัน
วัน

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
มอบอานาจเฉพาะผู้อานวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (เพิ่มเติม)
มีอำนำจอนุมัติกำรให้นักเรียน สังกัดสถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง
ของมหำวิทยำลัย.ยกเว้น.กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
---------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของ
อธิก ำรบดี ต ำมกฎหมำย ข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ.ค ำสั่ ง และนโยบำย (2) กำรปรับ ปรุงเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่
อำคำรของสถำบันต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่กำกับดูแลด้ำนกำยภำพ
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
4. กำกับดูแลกำรพัฒนำ บริหำร โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย ทรัพย์สิ นทำง
ปัญญำ และบ่มเพำะวิสำหกิจ ตลอดจนสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
5. กำกับดูแลกำรดำเนินกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม และดูแลผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยและผู้วิจัย
อันเกิดจำกผลงำนวิจั ยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย ทรัพย์สิ นทำงปัญญำ และบ่ มเพำะ
วิสำหกิจ
6. กำกับดูแลกำรดำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนจริยธรรม
และมำตรฐำนกำรวิจัย ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ และด้ำนบ่มเพำะวิสำหกิจ
7. กำกับ ดูแล ดำเนินกำรสนับสนุนและพัฒ นำวำรสำรวิชำกำรและวิจัยของสถำบัน ยุทธศำสตร์ทำงปัญญำ
และวิจัย และของมหำวิทยำลัย
8. กำกับดูแล ประสำนงำน และร่วมมือ กับสถำบันอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมทำงวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำน
กำรวิจัย ทรัพย์สินทำงปัญญำ และบ่มเพำะวิสำหกิจ
9. กำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
1. อนุ มัติและลงนำมในหนั งสือตอบให้ บุคลำกรมหำวิทยำลั ย ของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญ ญำและวิจัย
ไปเป็นวิทยำกร หรือเข้ำร่วมประชุม สัมมนำตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ
2. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณำธิกำร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ
และกองบรรณำธิ ก ำร ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิท ยำลั ย และกำรเชิ ญ วิท ยำกรชำวต่ ำ งประเทศ
ซึง่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน
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3. ลงนำมในหนังสือที่เกี่ยวกับ กำรวิจัยและนวัตกรรม จริยธรรมและมำตรฐำนกำรวิจัย ทรัพย์สินทำงปัญญำ
และบ่มเพำะวิสำหกิจ ตั้งแต่กำรเสนอขอรับทุน ลงนำมสัญญำรับทุน กำรเบิกเงินกำรดำเนินกำรและกำร
ติดตำมประเมินผล ตำมงบประมำณที่ได้รับจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เงินรำยได้ และเงินทุนที่ได้รับ
กำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย และจำกเงินงบประมำณอื่น ตำมสัญญำ ข้อตกลง ควำมร่วมมือ กับหน่วยงำน
อื่นๆ และกองทุนส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม
4. อนุมัติโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม และสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
เงิน รำยได้และเงิน ทุน อื่น ที่ได้รับ กำรจัดสรรจำกมหำวิท ยำลั ย และจำกเงินงบประมำณอื่น .ตำมสัญ ญำ
ข้อตกลง ควำมร่วมมือ กับหน่วยงำนอื่นๆ และกองทุนส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม
5. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจัย โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรมหำวิทยำลัยของ สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ตำมงบประมำณที่ได้รับจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เงินรำยได้และเงินทุนอื่น ที่ได้รับกำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย และจำกเงิน
งบประมำณอื่นตำมสัญญำกับหน่วยงำนอื่น และกองทุนส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม
6. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำง
ปัญญำและวิจัย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
7. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่
เพื่ อกำรจั ด หำประโยชน์ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกำศของมหำวิท ยำลั ย ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
8. ลงนำมในหนั งสือรับ รองเงิน เดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสั งกัดสถำบันยุทธศำสตร์
ทำงปัญญำและวิจัย
9. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย กรณีที่มีประเด็นต้อง
สอบสวนหำข้อเท็จจริง
10. ลงนำมในหนั ง สื อ รั บ รองให้ บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด สถำบั น ยุ ท ธศำสตร์ ท ำงปั ญ ญำและวิ จั ย
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
11. ลงนำมรั บ รองในใบเบิ กสวั ส ดิ ก ำรเกี่ ยวกั บ กำรรัก ษำพยำบำล กำรศึ ก ษำบุ ต ร บุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย
ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัยและลงนำมรับรองในใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรใน
สังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
12. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำ
และวิจัย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
13. อนุ มั ติ ก ำรใช้ ร ถยนต์ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย มอบให้ ค วบคุ ม และก ำกั บ ดู แ ลออกนอกที่ ตั้ ง ของมหำวิ ท ยำลั ย
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร
14. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยสำหรับใช้พำหนะส่วนตัว กรณี บุคลำกรมหำวิทยำลัย
เดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
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15. มีอำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรทำลำยหนังสือรำชกำรของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
แทนอธิกำรบดีได้ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
16. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือหรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นนอกมหำวิทยำลัย
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) ให้กระทำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ย วกับ ภำระงำนในหน้ำที่และกระทำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ำกว่ำ
สถำบันหรือสำนักเท่ำนั้น
16.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ให้เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกอธิกำรบดีก่อนเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้อำนวยกำรมีอำนำจลงนำม
ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
16.2 กำรรั บ เงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ ำคให้ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ทุ ก กรณี ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บของ
มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค
17. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณี ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์
ทำงปัญญำและวิจัย ถึงแก่กรรม
18. อนุ มั ติ โ ครงกำรประชุ ม สั ม มนำ หรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ ไ ม่ มี ก ำรเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ ำ ลงทะเบี ย น เฉพำะ
ภำยในประเทศ ดังนี้
18.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็นส่วนงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
18.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณีที่ เป็นไปตำม
แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย
18.3 ให้มีอำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้น
18.4 อนุมัติโครงกำรดูงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
สาหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี
19. ให้คณะกรรมกำรประจำสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย มีอำนำจหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ
ให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ผู้อำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย จะนำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำร
ในเรื่องดังต่อไปนี้
19.1 กำหนดนโยบำยของหน่วยงำน
19.2 กำรเสนอขอเพิ่มหรือกำรใช้อัตรำ อัตรำเงินเดือน อัตรำค่ำจ้ำงประจำหรืออัตรำเงินเดือนบุคลำกร
มหำวิทยำลัยของหน่วยงำน
19.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย
ของเงินรำยได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยเงินรำยได้
19.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่ำจ้ำง ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์
ทำงปัญญำและวิจัย
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19.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
19.6 เรื่องอื่นๆ ที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
19.7 เรื่องอื่นๆ ที่ผู้อำนวยกำรขอคำปรึกษำ
ด้านบริหารงานบุคคล
1. อนุ มั ติ กำรเปลี่ ย นแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติ ของบุ คลำกรมหำวิทยำลั ยภำยในสั งกั ดของส่ วนงำน
เมื่อดำเนิ นกำรเสร็จสิ้ น แล้ว ให้ รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่ ง ส่ วนทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี
เพื่อทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
2. แต่ งตั้ งผู้ รั ก ษำกำรแทนผู้ อำนวยกำรส ำนั ก งำน หั ว หน้ ำฝ่ ำย สถำบั น ยุ ท ธศำสตร์ท ำงปั ญ ญำและวิ จั ย
ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมกำรด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ ก.หรื อ สอบคั ด เลื อ ก เพื่ อ จ้ ำ งบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย
โดยผู้อำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย เป็นประธำนกรรมกำร
4. ลงนำมในค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด
สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
5. ลงนำมในบัตรประจำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัยของสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
6. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติ ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์
ทำงปัญญำและวิจัย
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
8. อนุ ญ ำตกำรลำของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ของสถำบั น ยุ ท ธศำสตร์ ท ำงปั ญ ญำและวิ จั ย หรือ บุ ค ลำกร
มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง
(3) ลำคลอดบุตร
(4) ลำพักผ่อน

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

120
45
90
30

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
-------------------------------------

วัน
วัน
วัน
วัน
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
---------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยแผนงำนของศูนย์กำรแพทย์ ฯ
ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดีหรือคณบดีตำมกฎหมำย.ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย
2. กำกับ ดูแ ลกำรจั ด ท ำแผนงบประมำณที่ ได้ รับ จั ดสรรและเงินรำยได้ป ระเภทอื่ น ของศูน ย์ก ำรแพทย์ ฯ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยของคณะแพทยศำสตร์
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์กำรแพทย์ ฯ
4. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของศูนย์กำรแพทย์ ฯ
5. กำกั บ ดู แ ลอำคำรสถำนที่ และสำธำรณู ป โภคของศู น ย์ก ำรแพทย์ฯ .ในกรณี จะใช้ อำคำร หรือ สถำนที่
เพื่ อกำรจัดหำประโยชน์ ให้ ถือปฏิบั ติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลั ย ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
6. พั ฒ นำคุ ณ ภำพของโรงพยำบำลศู น ย์ ก ำรแพทย์ ฯ ให้ ได้ รับ รองมำตรฐำนคุ ณ ภำพโรงพยำบำล (HA)
ตำมนโยบำยของคณะแพทยศำสตร์
7. สั่งกำรกรณีเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ของศูนย์กำรแพทย์ ฯ
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในศูนย์กำรแพทย์ ฯ กรณีที่มีประเด็นต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง
2. ควบคุมและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์กำรแพทย์ ฯ
3. อนุ มัติและลงนำมในหนังสือตอบให้ บุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ .ฯ ไปเป็นวิทยำกรหรือ
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำตำมที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอมำ
4. มีอำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรทำลำยหนังสือรำชกำรของศูนย์กำรแพทย์ .ฯ แทนอธิกำรบดี
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
5. ลงนำมหนังสือขอควำมร่วมมือหรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นภำยนอกมหำวิทยำลัย
ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี จะกระทำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่และหน่วยงำนในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่ำ
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5.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ให้เสนอเรื่องเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกอธิ กำรบดีก่อน และเมื่อเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อำนวยกำรลงนำม
ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
5.2 กำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้กับมหำวิทยำลัยทุกกรณี ให้ปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัย
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนศูนย์กำรแพทย์ ฯ
6. ลงนำมในหนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยำกร หรื อ ตอบขอบคุ ณ วิ ท ยำกร ทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย
และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน
7. อนุ มั ติ กำรเดิน ทำงไปปฏิ บั ติงำนภำยในประเทศของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกัด ศู น ย์ก ำรแพทย์ .ฯ
และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในศูนย์กำรแพทย์ ฯ
8. อนุ มั ติ ก ำรใช้ โ ทรศั พ ท์ ท ำงไกลในเรื่ อ งรำชกำรหรื อ เรื่ อ งส่ ว นตั ว โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมหนั ง สื อ
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546
9. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่อยู่ในกำกับดูแลของศูนย์กำรแพทย์ ฯ ออกนอกที่ตั้งของศูนย์กำรแพทย์ ฯ
10. อนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัวไปรำชกำรที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์กำรแพทย์ ฯ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
11. ลงนำมในหนั งสื อ รั บ รองเงิน เดื อ น รำยได้ ต่ำงๆ ของบุ คลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด ศูน ย์ ก ำรแพทย์ .ฯ
และที่มำช่วยปฏิบัติงำนในศูนย์กำรแพทย์ ฯ
12. อนุ มั ติ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์ ฯ
หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
13. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนที่เกินกำหนดเวลำทำงำน 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัด
ศูนย์กำรแพทย์.ฯ หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
14. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ หรือจัดกิจกรรมที่ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียนเฉพำะภำยในประเทศ
ดังนี้
14.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
หรือที่มีบุคคลส่วนงำนอื่นหรือบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรประชุม สัมมนำ
14.2 โครงกำรจั ด กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ กำรเรี ย นกำรสอนของนิ สิ ต ที่ เป็ น ไปตำมแผนหรื อ นโยบำย
ของมหำวิทยำลัย
14.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ
15. ลงนำมรับรองในกำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล.กำรศึกษำบุตร บุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
16. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรประกันสังคม
17. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
18. ลงนำมในสัญญำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และรักษำโรคต่ำงๆ
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19. ลงนำมในสั ญ ญำเกี่ ย วกั บ ควำมร่ ว มมื อ ทำงกำรแพทย์ เพื่ อ ให้ ก ำรศึ ก ษำแก่ นิ สิ ต กั บ โรงพยำบำลหรื อ
สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ เช่น สถำบันมะเร็ง เป็นต้น
ทั้งนี้ก่อนกำรลงนำมในสัญญำฉบับใดตำมข้อ 16 ถึงข้อ 19 สัญญำฉบับนั้นจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
นิติกรมหำวิทยำลัยก่อน
ด้านการบริหารงานบุคคล
1. อนุมัติ สั่งกำร และลงนำมในเอกสำรของศูนย์กำรแพทย์ ฯ ที่เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนในตำแหน่ง
บริหำรของศูนย์กำรแพทย์ ฯ ยกเว้น ตำแหน่งผู้อำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์.ฯ ให้เป็นอำนำจของอธิกำรบดี
2. อนุมัติและลงนำมในคำสั่งย้ำยบุคลำกรมหำวิทยำลัยเฉพำะภำยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
3. ลงนำมในบัตรประจำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรกรอบอัตรำบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ โดยผู้อำนวยกำร
ศูนย์กำรแพทย์ ฯ เป็นประธำนกรรมกำร
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนภำยในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
6. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
7. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ
8. ลงนำมรับสัญญำทุนกำรศึกษำของนิสิต นักเรียน และนักศึกษำ สำขำทำงกำรพยำบำลและทำงกำรแพทย์
ที่ มี เงื่ อ นไขผู ก พั น กำรรั บ ทุ น เพื่ อ เป็ น บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย สั ง กั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คณะแพทยศำสตร์
9. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ ฯ และบุคลำกรมหำวิทยำลัย ที่มำช่วย
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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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
--------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยแผนงำนของโรงพยำบำลทันตกรรม
ยกเว้น (1).กำรสั่ งกำรที่ เป็ น อำนำจของอธิกำรบดีห รือคณบดีต ำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบ คำสั่ ง
และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื้นที่ภำยในอำคำรของโรงพยำบำลทันตกรรม
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
3. พัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลทันตกรรม.ให้ได้รับรองมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล (HA) ตำมนโยบำย
ของคณะทันตแพทยศำสตร์
4. สั่งกำรกรณีเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ของโรงพยำบำลทันตกรรม แล้วรำยงำนให้คณบดีทรำบ
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีหรือคณบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้ บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรมไปเป็นวิทยำกร
หรือเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอมำ
2. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกร หรือตอบขอบคุณวิทยำกร ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และกำร
เชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน
3. กำรลงนำมในหนังสือข้อตกลงควำมร่วมมือ
3.1 หน่วยงำนรำชกำร ให้กระทำได้เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับภำระงำนในหน้ำที่และกระทำกับหน่วยงำน
ในระดับเทียบเท่ำหรือต่ำกว่ำเท่ำนั้น
3.2 หน่วยงำนที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำร/เอกชนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัย
กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์ สินจำกหน่วยงำน หรือบุคคลภำยนอก
ให้เสนอเรื่องเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็นชอบแล้วให้ผู้อำนวยกำรลงนำม
ในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
4. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม
และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลทันตกรรม
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5. อนุ มั ติ ก ำรใช้ โ ทรศั พ ท์ ท ำงไกลในเรื่ อ งรำชกำรหรื อ เรื่ อ งส่ ว นตั ว โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมหนั ง สื อ
กระทรวงกำรคลังที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546
6. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ที่อยู่ในกำกับดูแลของโรงพยำบำลทันตกรรม ออกนอกที่ตั้งของโรงพยำบำลทันตกรรม
7. อนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม
8. อนุมัติกำรปฏิบั ติงำนที่เกินกำหนดเวลำทำงำน 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัด
โรงพยำบำลทันตกรรม หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลทันตกรรม
9. ลงนำมรับรองใบเบิกเงินสวั สดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม
ด้านบริหารงานบุคคล
1. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม
2. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติ ในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม
3. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดโรงพยำบำลทันตกรรม
4. อนุ ญ ำตกำรลำของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกัดโรงพยำบำลทั น ตกรรม และบุ คลำกรมหำวิท ยำลั ย
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. ลงนำมรับทรำบรำยงำนกำรเงินคงเหลือประจำวัน
2. ลงนำมร่วมสั่งจ่ำยเงินในเช็คสั่งจ่ำยเงินของโรงพยำบำลทันตกรรม
3. อนุ มั ติ ให้ ข้ ำรำชกำร หรื อ บุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ซึ่ งปฏิ บั ติ งำนที่ โ รงพยำบำลทั น ตกรรมยื ม เงิน รำยได้
เพื่ อ ทดรองจ่ ำ ยในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรจำกเงิ น ส ำรองจ่ ำ ยของโรงพยำบำลทั น ตกรรม ครั้ ง ละไม่ เกิ น
100,000 บำท (หนึ่งแสนบำท)
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
----------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็น
อำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่
อำคำรของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่กำกับดูแล
ด้ำนกำยภำพ
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
4. กำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. อนุ มั ติ แ ละลงนำมในหนั ง สื อ ตอบให้ บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ
ชลประทำน.ไปเป็ น วิทยำกร.หรือเข้ำร่วมประชุม สั มมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอก
เสนอขอมำ
2. ลงนำมในหนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยำกร หรื อ ตอบขอบคุ ณ วิ ท ยำกร ทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย
และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน
3. ลงนำมในหนังสือเชิญอำจำรย์พิเศษ
4. อนุ มั ติ ก ำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ งำนภำยในประเทศของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์
ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ ชลประทำนและบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ม ำช่ ว ยปฏิ บั ติ ง ำนในศู น ย์ ก ำรแพทย์
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
5. อนุ มั ติ ก ำรใช้อ ำคำร สถำนที่ ข องศู น ย์ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ กขุ ชลประทำน.ยกเว้ น กำรใช้อ ำคำร
สถำนที่ เพื่อกำรจัดหำประโยชน์ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรและหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
6. อนุมัติและลงนำมในหนั งสือ ให้บุ คลำกรมหำวิทยำลั ยของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
ไปสอนภำยนอกมหำวิทยำลัย ไม่เกินสัปดำห์ละ 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 1 ภำคเรียน
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน.กรณีที่มีประเด็น
ที่ต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง
8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณี ข้ำรำชกำร ลู ก จ้ำงประจำ ในสั งกั ด ศู น ย์กำรแพทย์ ปั ญ ญำ
นันทภิกขุ ชลประทำนถึงแก่กรรม
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9. ลงนำมในหนั งสื อ รั บ รองให้ บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ของศู น ย์ ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ ชลประทำน
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
10. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัด ศูนย์ กำรแพทย์ปั ญ ญำนั นทภิ กขุ ชลประทำน.และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
11. อนุ มั ติ ก ำรใช้ ร ถยนต์ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย มอบให้ ค วบคุ ม และก ำกั บ ดู แ ลออกนอกที่ ตั้ ง ของมหำวิ ท ยำลั ย
ทั้งในและนอกเขตจังหวัดนนทบุรี
12. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยสำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัย เดินทำง
ไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
13. มีอ ำนำจพิ จำรณำและสั่ งกำรเกี่ ย วกับกำรท ำลำยหนั งสื อรำชกำรของศู น ย์ กำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ
ชลประทำน แทนอธิกำรบดีได้ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
14. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นนอกมหำวิทยำลัย
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระทำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับ ภำระงำนในหน้ำที่ และกระทำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ำกว่ำ
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน เท่ำนั้น
14.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ให้ เสนอโครงกำรเพื่ อขอควำมเห็ นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็ นชอบแล้ วให้ ผู้ อำนวยกำร
มีอำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
14.2 กำรรั บ เงิ น .หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ ำคให้ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ทุ ก กรณี ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ
ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค
15. ลงนำมในหนั ง สื อ รั บ รองเงิ น เดื อ นรำยได้ ต่ ำ งๆ ของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
16. อนุ มั ติ ก ำรปฏิ บั ติ งำนนอกเวลำปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำ
นันทภิกขุ ชลประทำน หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัย ที่มำช่วยปฏิบัติงำนในศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ
ชลประทำน
17. อนุ มั ติ โครงกำรประชุ ม สั มมนำ หรือจั ดกิ จกรรมที่ ไม่ มี ก ำรเรียกเก็ บ เงิน ค่ ำลงทะเบี ย น .เฉพำะภำยใน
ประเทศ ดังนี้
17.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็น ส่วนงำนภำย
ในมหำวิทยำลัย
17.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม
แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย
17.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ
สาหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี
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18. ให้ คณะกรรมกำรอำนวยกำร และคณะกรรมกำรดำเนินงำน มีอำนำจหน้ำที่ให้ คำปรึกษำ เสนอแนะให้
ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ผู้อำนวยกำรศูนย์จะนำไปปฏิบัติ หรือสั่งกำรในเรื่องดังต่อไปนี้
18.1 กำหนดนโยบำยของส่วนงำน
18.2 กำรเสนอขอเพิ่ ม หรื อกำรกำหนดอั ตรำกำลั ง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจำต ำแหน่ ง
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
18.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย
ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
18.4 กำรพิ จ ำรณำขอเลื่ อ นเงิ น เดื อ น/เพิ่ ม ค่ ำ จ้ ำ ง บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
18.5 กำรเสนอลงโทษบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ ชลประทำน
กรณีกระทำผิดวินัย
18.6 เรื่องอื่นๆ ที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
18.7 เรื่องอื่นๆ ที่ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน ขอคำปรึกษำ
ด้านบริหารงานบุคคล
1. อนุ มั ติ ก ำรเปลี่ ย นแปลงรำยกำรในเอกสำรประวั ติ ข องบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ภำยในสั ง กั ด ของ
ศูนย์กำรแพทย์ ปัญญำนัน ทภิกขุ ชลประทำน.เมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำร
ส่งส่วนทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
2. แต่ งตั้ งผู้ รั ก ษำกำรแทนในต ำแหน่ งบริห ำรของศู น ย์ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ ชลประทำน ยกเว้ น
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน ให้เป็นอำนำจอธิกำรบดี ในกรณีไม่อำจ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. ลงนำมในบัตรประจำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
4. ลงนำมในหนั งสื อ ส่ งตั ว ผู้ บ รรจุ ใหม่ไปพิ มพ์ ล ำยนิ้ ว มือ เพื่ อ ตรวจสอบประวัติ ในสั งกัด ศู น ย์ก ำรแพทย์
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
5. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
6. ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ เกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลที่ เกี่ ย วกั บ พนั ก งำนของศู น ย์ ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ
ชลประทำน ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
6.1 แต่งตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรคัด เลื อก หรือสอบคัดเลื อก เพื่ อ จ้ำงเป็ น บุ คลำกรมหำวิทยำลั ย
ในสังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
6.2 ลงนำมในประกำศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก และประกำศผลกำรสอบคัดเลือกบุคลำกรมหำวิทยำลัย
สังกัดศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน (ยกเว้น สำยวิชำกำร)
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6.3 ลงนำมในคำสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คลำกรมหำวิท ยำลั ยในสั งกั ดศู นย์ กำรแพทย์ ปั ญ ญำนั นทภิ ก ขุ
ชลประทำน (ยกเว้น สำยวิชำกำร)
6.4 ลงนำมในค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
6.5 ลงนำมในคำสั่งอนุญำตกำรลำออกของบุคลำกรมหำวิทยำลัย (ยกเว้น สำยวิชำกำร) เมื่อดำเนินกำร
ตำมข้อ 6.5 แล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่งส่วนทรัพ ยำกรบุคคลหรือส่วนกำรคลังหรือส่วนงำน
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
7. ลงนำมรับสัญญำทุนกำรศึกษำของนิสิต นักเรียน และนักศึกษำ สำขำทำงกำรพยำบำลและทำงกำรแพทย์
ที่ มี เงื่ อ นไขผู ก พั น กำรรั บ ทุ น เพื่ อ เป็ น บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย สั งกั ด ศู น ย์ ก ำรแพท ย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ
ชลประทำน
8. อนุ ญ ำตกำรลำของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ศู น ย์ ก ำรแพทย์ ปั ญ ญำนั น ทภิ ก ขุ ชลประทำน
ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและมำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง
(3) ลำคลอดบุตร
(4) ลำพักผ่อน

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

120
45
90
30

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
-------------------------------------

วัน
วัน
วัน
วัน
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
-----------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกั บ ดู แ ลโรงเรี ย นสำธิต ยกเว้ น (1) กำรสั่ งกำรที่ เป็ น อ ำนำจของอธิก ำรบดี ต ำมกฎหมำย ข้ อ บั งคั บ
ระเบียบ คำสั่ง (2) งำนที่เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัย จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี เช่น
โครงกำรใหม่แผนงำนดำเนิ นงำนประจำปี กำรรับนักเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ เป็นต้น (3) กำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ อำคำรของโรงเรียนสำธิตต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่กำกับดูแลด้ำนกำยภำพ
2. กำกับดูแลอำคำร สถำนที่ ของโรงเรียนสำธิต
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนสำธิต
4. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
5. กำกับดูแลและพัฒนำโรงเรียนสำธิต
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. อนุมัติให้งดกำรเรียนกำรสอนได้ในกรณีที่มีเหตุผล และควำมจำเป็นพิเศษครั้งละไม่เกิน 2 วัน และรำยงำน
ให้อธิกำรบดีทรำบ
2. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุค ลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต ไปเป็นวิทยำกร.หรือเข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ
3. ลงนำมในหนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยำกร หรื อ ตอบขอบคุ ณ วิ ท ยำกร.ทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย
และกำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อน
4. อนุ มั ติ ก ำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนภำยในประเทศของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด โรงเรี ย นสำธิ ต
และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงเรียนสำธิต
5. อนุมัติกำรให้นักเรียน สังกัดโรงเรียนสำธิต ไปศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของมหำวิทยำลัย ยกเว้น กำรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศ
6. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของโรงเรียนสำธิต ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อกำรจัดหำประโยชน์
ให้ ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำรและหำประโยชน์
จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ในสังกัดโรงเรียนสำธิตถึงแก่กรรม
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8. ลงนำมในหนั ง สื อ รั บ รองให้ บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ของโรงเรี ย นสำธิ ต เข้ ำ รั บ กำรรั ก ษำพยำบำล
ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
9. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดโรงเรียนสำธิต และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัดโรงเรียนสำธิต
10. อนุ มั ติ ก ำรใช้ ร ถยนต์ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย มอบให้ ค วบคุ ม และก ำกั บ ดู แ ลออกนอกที่ ตั้ ง ขอ งมหำวิ ท ยำลั ย
ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร
11. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยสำหรับพำหนะส่วนตัว บุคลำกรมหำวิทยำลัย เดินทำง
ไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
12. มี อ ำนำจพิ จ ำรณำและสั่ งกำรเกี่ ย วกั บ กำรท ำลำยหนั งสื อรำชกำรของโรงเรี ย นสำธิ ต แทนอธิ ก ำรบดี
ได้ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
13. อนุมัติกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกลในเรื่องรำชกำรหรือส่วนตัว โดยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง
ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546
14. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นนอกมหำวิทยำลัย
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระทำได้
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับ ภำระงำนในหน้ำที่ และกระทำกับหน่วยงำนในระดับเทียบเท่ำ หรือระดับต่ำกว่ำ
โรงเรียนสำธิต เท่ำนั้น
14.1 กรณีที่ขอควำมอนุเครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ให้ เสนอโครงกำรเพื่อขอควำมเห็ นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนและเมื่อเห็ นชอบแล้ วให้ ผู้ อำนวยกำร
มีอำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
14.2 กำรรั บ เงิ น .หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ ำคให้ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ทุ ก กรณี ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ
ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝำกหรือเงินบริจำค
15. ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต
16. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดโรงเรียนสำธิต หรือบุคลำกร
มหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในโรงเรียนสำธิต
17. อนุ มั ติ โครงกำรประชุ ม สั มมนำ หรือจั ดกิ จกรรมที่ ไม่ มี ก ำรเรียกเก็ บ เงิน ค่ ำลงทะเบี ย น .เฉพำะภำยใน
ประเทศ ดังนี้
17.1 โครงกำรประชุม สัมมนำ ภำยในส่วนงำน หรือบุคคลต่ำงส่วนงำนเข้ำร่วม และเป็น ส่วนงำนภำย
ในมหำวิทยำลัย
17.2 โครงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หรือนักเรียน แล้วแต่กรณี ที่เป็นไปตำม
แผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย
17.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ
สาหรับ โครงกำรที่มีวิทยำกรชำวต่ำงประเทศต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี
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18. ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
สำธิต เป็นประธำนกรรมกำร รองผู้อำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร และหัวหน้ำกลุ่มสำระ เป็นกรรมกำร
และให้แต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร
18.1 กำหนดนโยบำยของโรงเรียนสำธิต
18.2 กำรเสนอขอเพิ่ ม หรื อกำรกำหนดอั ตรำกำลั ง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนประจำต ำแหน่ ง
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่สังกัดโรงเรียนสำธิต
18.3 กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร กำรขอโอนหมวดรำยจ่ำยและกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย
ของเงินรำยได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
18.4 กำรพิจำรณำขอเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่ำจ้ำง บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต
18.5 กำรเสนอลงโทษบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดโรงเรียนสำธิต กรณีกระทำผิดวินัย
18.6 เรื่องอื่นๆ ที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
18.7 เรื่องอื่นๆ ที่ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตขอคำปรึกษำ
ด้านบริหารงานบุคคล
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยผู้อำนวยกำร
โรงเรียนสำธิต เป็นประธำนกรรมกำร
2. ลงนำมในค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด
โรงเรียนสำธิต
3. ลงนำมในบัตรประจำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดโรงเรียนสำธิต
4. ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติ ในสังกัดโรงเรียนสำธิต
5. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดโรงเรียนสำธิต
6. อนุ ญ ำตกำรลำของบุ ค ลำกรมหำวิท ยำลั ย ในสั งกั ด โรงเรี ย นสำธิ ต ทั้ งที่ ป ฏิ บั ติ งำนประจ ำและมำช่ ว ย
ปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง
(3) ลำคลอดบุตร
(4) ลำพักผ่อน

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

120
45
90
30

(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
-------------------------------------

วัน
วัน
วัน
วัน
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
--------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แผนงำน ของศูนย์บริกำรวิชำกำร
ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย
2. ผู้ อ ำนวยกำรศู น ย์ บ ริ ก ำรวิช ำกำรต้ อ งรับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ในกำรบริห ำรกิ จ กำร
ของศูนย์บริกำรวิชำกำร
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์บริกำรวิชำกำร
4. กำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของศูนย์บริกำรวิชำกำร
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่อธิกำรบดีมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. อนุมัติและลงนำมในหนังสือตอบให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดศูนย์บริกำรวิชำกำร ไปเป็นวิทยำกรหรือ
เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ตำมที่ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ
2. ลงนำมในหนังสือขอควำมร่วมมือ หรือหนังสือตอบรับขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นนอกมหำวิทยำลัย
(ยกเว้น กำรติดต่อขอควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี) .ให้กระทำได้
เฉพำะเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ ภำระงำนในหน้ ำ ที่ ข องศู น ย์ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร และกระท ำกั บ หน่ ว ยงำนในระดั บ
เทียบเท่ำ หรือระดับต่ำกว่ำ ศูนย์บริกำรวิชำกำร เท่ำนั้น
2.1 กรณีที่ขอควำมอนุ เครำะห์ ขอบริจำคเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินจำกหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ให้ เสนอโครงกำรเพื่ อ ขอควำมเห็ น ชอบจำกอธิก ำรบดี ก่ อ นและเมื่ อเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ผู้ อ ำนวยกำร
มีอำนำจลงนำมในหนังสือตอบรับหรือตอบขอบคุณผู้บริจำค
2.2 กำรรับเงินหรือทรัพย์สิ นที่มีผู้บริจำคให้กับศูนย์บริกำรวิชำกำรทุกกรณีให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรกำหนด
3. ลงนำมในหนังสือเชิญวิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ยกเว้น กำรเชิญวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ
จำกต่ำงประเทศ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี
4. อนุมัตแิ ละลงนำมในหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงำนศูนย์บริกำรวิชำกำรไปเป็นวิทยำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย
5. อนุมัติกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศผู้ปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรวิชำกำร
6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงในศูนย์บริกำรวิชำกำร กรณีที่มีประเด็นต้องสอบสวนหำข้อเท็จจริง
7. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ (ถ้ำมี) ที่อยู่ในกำกับดูแลของศูนย์บริกำรวิชำกำรออกนอกที่ตั้งของศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ
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8. ลงนำมในหนังสือรับรองให้ผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล
ของทำงรำชกำร
9. ลงนำมรั บ รองในกำรเบิ กเงิน สวัส ดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้ป ฏิบัติงำนใน
ศูนย์บริกำรวิชำกำร และลงนำมรับรองในใบเบิกเงิน
10. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำร
11. อนุ มั ติโครงกำรประชุม สั มมนำ หรือจั ดกิ จกรรมที่ ไม่มี กำรเรียกเก็ บ เงิน ค่ ำลงทะเบี ยน เฉพำะภำยใน
ประเทศ ดังนี้
11.1 โครงกำรประชุ ม สั ม มนำ ภำยในส่ ว นงำน หรื อ บุ ค คลต่ ำ งส่ ว นงำนเข้ ำ ร่ว ม และเป็ น ส่ ว นงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
11.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้นๆ
12. มีอำนำจพิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรทำลำยหนังสือรำชกำรของศูนย์บริกำรวิชำกำรแทนอธิกำรบดีได้
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
13. กำรเสนอลงโทษผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำรกรณีกระทำผิดวินัย
14. ลงนำมสัญญำกำรให้บริกำรวิชำกำร ทำวิจัย และให้คำปรึกษำกับผู้ว่ำจ้ำงหรือคู่สัญญำรวมถึงลงนำมหนังสือ
เอกสำรและกำรดำเนินงำนอื่นๆระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับส่วนรำชกำร หรือส่วนงำน หรือบุคคล หรือนิติ
บุคคล ที่เกี่ยวข้อง ภำยใน หรือภำยนอกมหำวิทยำลัย
15. ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นข้อเสนอ เสนอรำคำ กำรต่อรองรำคำ ลงนำมหนังสื อ ข้อเสนอและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้ อง รวมถึ งกำรดำเนิ นงำนอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับกำรยื่นข้ อเสนอ ทั้ งนี้ ผู้ อำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร อำจมอบอำนำจช่วงให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรยื่นข้อเสนอเป็นผู้ดำเนินกำรแทนได้
16. รับเงินค่ำจ้ำง ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมและเงินอื่น รวมถึงกำรเบิกจ่ำย กำรออกใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรวิชำกำร วิจัยและให้ คำปรึกษำ ทั้งนี้ผู้อำนวยกำรอำจมอบอำนำจช่วงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ดำเนินกำรแทน
17. มอบหมำยให้ส่วนงำนอื่นหรือผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ น
ผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำรวิชำกำร ทำวิจัยหรือให้คำปรึกษำ ที่มหำวิทยำลัยเป็นคู่สัญญำ
18. ลงนำมในสัญญำมอบหมำยผู้รับผิดชอบโครงกำรดำเนินงำนในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวิชำกำร
กำรทำวิจัยและให้คำปรึกษำแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ องค์กำรพัฒนำเอกชน หน่วยงำนเอกชน
องค์กำรระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำน หรือองค์กรอื่น
ในกำรมอบอำนำจช่ว งตำมข้อ 15 และข้อ 16 ให้ ท ำเป็ นหนั งสื อ หรือ ใช้แนบหนั งสื อมอบอำนำจของ
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนของเอกชน
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ด้านการบริหารงานบุคคล
1. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนหัวหน้ำงำน (ถ้ำมี) ของศูนย์บริกำรวิชำกำรในกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
2. มีอำนำจลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี)
ในสังกัดศูนย์บริกำรวิชำกำร
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ น กำรคัดเลือก หรือสอบคัดเลื อก เพื่อบรรจุ บุคลำกรมหำวิทยำลั ย ในสั งกัด
ศูนย์บริกำรวิชำกำร
4. ลงนำมในหนั งสือรับ รองเงิน เดือน รำยได้ต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลั ย ในสังกัดศูนย์บริกำรวิช ำกำร
อนุ ญ ำตกำรลำของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ศู น ย์ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร ตำมข้ อ บั ง คั บ มหำวิ ท ยำลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
5. ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริกำรวิชำกำร ในฐำนะผู้ว่ำจ้ำง (ศูนย์บริกำรวิชำกำร)
6. อนุ ญ ำตกำรลำของผู้ ป ฏิ บั ติ งำนในศู น ย์ บ ริก ำรวิช ำกำร ทั้ งที่ ป ฏิ บั ติ งำนประจ ำและมำช่ ว ยปฏิ บั ติ งำน
ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 120 วัน
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน
(3) ลำคลอดบุตร
ไม่เกิน 90 วัน
(4) ลำพักผ่อน
ไม่เกิน 30 วัน
(ยกเว้น กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
ด้านการคลัง
อานาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
1. อนุ มั ติ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น งบประมำณเงิ น รำยได้ (เงิ น อุ ด หนุ น จำกรั ฐ บำล) หรื อ เงิ น รำยได้ ครั้ ง ละไม่ เกิ น
10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)
2. อนุมัติกำรจ่ำยเงินในใบเบิกเงินไม่จำกัดจำนวน
3. ก ำกั บ ดู แลกำรจั ดท ำบั ญ ชี กำรเก็ บ รักษำเงิน กำรน ำส่ งเงินให้ เป็ นไปตำมระเบี ยบของทำงรำชกำรและ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งผู้เบิ กและผู้ เบิ กแทน เพื่อลงนำมในใบเบิกเงิน พร้อมส่งตัวอย่ำงลำยมือชื่อผู้ เบิกและผู้ เบิกแทน
มำทีส่ ่วนกำรคลัง
5. อนุมัติกำรจ่ำยเงินรับฝำกและเงินบริจำค และเงินรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรโดยไม่จำกัดจำนวน
6. อนุมัติให้บุคลำกรที่สังกัดส่วนงำนที่กำกับดูแล ยืมเงินรำยได้เพื่อทดรองจ่ำยในกำรปฏิบัติงำนจำกเงินสำรอง
จ่ำยของส่วนงำน ครั้งละไม่เกิน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)
7. อนุมัติจ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ให้กับบุคลำกรที่สังกัดส่วนงำนที่กำกับดูแล
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ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. อำนำจในกำรสั่งกำร และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณี
ก. ไม่จากัดวงเงิน
(1) ให้ควำมเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และรำคำกลำงที่เจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรจัดทำขึ้น
(2) สั่งกำร และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณีตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับงบประมำณของส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแล
(3) แต่งตั้งผู้ควบคุมงำนหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ กำรจ้ำง และกำรบริหำรสัญญำหรือ
ข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุ
(4) ลงนำมสั ญ ญำหรื อข้อตกลง สั่ งกำรในฐำนะคู่สั ญ ญำ และดำเนิ นกำรอื่นใดที่ เกี่ย วกับ สั ญ ญำหรือ
ข้อตกลง
(5) ควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองให้มีกำรใช้และกำรบริหำรพัสดุที่เหมำะสมคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์ รวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน กำรตรวจสอบและ
กำรบำรุงรักษำ
ข. จากัดวงเงิน ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อสัญญำ
(1) อนุมัติบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง กำรงดหรือลดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำ หรือกำรขยำยเวลำทำกำร
ตำมสัญญำหรือข้อตกลง
(2) อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำหรือข้อตกลง
2. อำนำจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงพัสดุ ภำยในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10 ล้ำนบำท
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
---------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนซึ่งเป็นภำระงำนของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
2. ดูแลรับผิดชอบงำนกำรประชุมของสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของมหำวิทยำลัย และคณะอนุกรรมกำร
3. ก ำกั บ ดู แ ลประสำนงำนกั บ ฝ่ ำ ยบริ ห ำร และส่ ว นงำนต่ ำ งๆ ในกิ จ กำรที่ เกี่ ย วกั บ งำนธุ ร กำรของสภำ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งประสำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบหมำยและ
รำยงำนผลต่อนำยกสภำมหำวิทยำลัยทรำบ
4. อำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรประจำสภำมหำวิทยำลัย
และอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
5. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนสภำมำหำวิทยำลัย
6. กำกับ ดูแลเกี่ย วกับ กำรบริห ำรงบประมำณที่ ได้รับ จัดสรรและเงินรำยได้ป ระเภทอื่นของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยหรือนำยกสภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
1. พิจำรณำสั่งกำรเกี่ยวกับ กำรทำลำยหนังสือรำชกำรของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ตำมระเบียบสำนัก
นำยรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
2. ลงนำมในหนั งสื อ ถึ ง หน่ ว ยงำนภำยนอก (ยกเว้ น ต่ ำ งประเทศ) และกั บ หน่ ว ยงำนในระดั บ เดี ย วกั น
เฉพำะเรื่องที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
3. ลงนำมหรือมอบหมำยผู้ลงนำมในหนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อ
4. อนุมัติโครงกำรจัดกำรประชุม สัมมนำ อบรม ของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย.ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำกมหำวิทยำลัย
5. อนุ มัติให้ เบิกเงินชดเชยที่เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัวกรณี บุคลำกร
มหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด ส ำนั ก งำนสภำมหำวิ ท ยำลั ย เดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนตำมที่ ม หำวิ ท ยำลั ย มี ค ำสั่ ง
ให้ปฏิบัติงำน และประสงค์จะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
6. อนุ มัติและลงนำมในหนั งสือตอบให้ บุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ไปเป็น
วิทยำกร หรือเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ตำมส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกเสนอขอมำ
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7. ลงนำมในใบรับรองใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตรของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
และลงนำมในใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน ของข้ำรำชกำร ในสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
8. ลงนำมในหนั ง สื อ รั บ รองเงิ น เดื อ น รำยได้ ต่ ำ งๆ ของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนสภำ
มหำวิทยำลัย
9. ลงนำมในหนั ง สื อ รั บ รองให้ บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ของสั ง กั ด ส ำนั ก งำนสภำมหำวิ ท ยำลั ย ได้ รั บ กำร
รักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
10. อนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
หรือบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
11. อนุ มั ติ ก ำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนภำยในประเทศของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนสภำ
มหำวิทยำลัย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
12. ประสำนงำน ติดตำม ดำเนินกำร ให้ได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมที่กำหนดในข้อบังคับ มศว
ว่ำด้วยกำรประชุมและวิธีดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย ข้อบังคับ มศว ว่ำด้วยกำรสรรหำกรรมกำรสภำ
มหำวิ ท ยำลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ข้ อ บั งคั บ มศว ว่ำด้ ว ยกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิท ยำลั ย ข้ อบั งคั บ มศว
ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจำ
และข้อบังคับ มศว ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำซึ่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภท
ผู้บริหำรและประเภทกรรมกำรสภำวิชำกำร
13. อนุมัติกำรใช้อำคำร สถำนที่ของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ยกเว้น กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อกำรจัดหำ
ประโยชน์ ให้ ป ฏิบั ติตำมระเบี ย บ ข้อบั งคับ ประกำศของมหำวิทยำลั ย ที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำรและ
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
ด้านบริหารงานบุคคล
1. มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยเพื่ออยู่เวรประจำวันเพื่อกำกับดูแลอำคำรสถำนที่วัสดุครุภัณฑ์
และกำรให้บริกำรอื่นๆ ของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
2. ลงนำมในค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ในสั งกั ด
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณี บุคลำกรมหำวิทยำลั ยในสั งกัดสำนั กงำนสภำมหำวิทยำลั ย
ถึงแก่กรรม
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อ เท็ จจริงในสั งกัดส ำนั ก งำนสภำมหำวิท ยำลั ย กรณี ที่ มี ป ระเด็น ที่ ต้อ ง
สอบสวนหำข้อเท็จจริง
5. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
6. อนุ มัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยภำยในสังกัด ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย เมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนพร้อมด้วยเอกสำรส่ง ส่วนทรัพยำกรบุคคล สำนักงำน
อธิกำรบดี เพื่อทรำบภำยใน 5 วันทำกำร

55

7. แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองผู้อำนวยกำร และหัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน ในกรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
8. แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมกำรด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ ก หรื อ สอบคั ด เลื อ กเพื่ อ จ้ ำ ง บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย
โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำนกรรมกำร
9. ลงนำมในบัตรประจำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
10. ลงนำมในหนั งสื อ ส่ งตั ว ผู้ บ รรจุ ใหม่ ไปพิ มพ์ ล ำยนิ้ว มื อ เพื่ อ ตรวจสอบประวัติ ในสั งกั ด ส ำนั กงำนสภำ
มหำวิทยำลัย
11. ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
12. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ทั้งที่ปฏิบัติงำนประจำและ
มำช่วยปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
(1) ลำป่วยครั้งหนึ่ง
(2) ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง
(3) ลำคลอดบุตร
(4) ลำพักผ่อน

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

120
45
90
30

วัน
วัน
วัน
วัน

(ยกเว้นกำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ)
มอบอานาจเฉพาะหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. ลงนำมในหนังสือถึงอธิกำรบดี ในเรื่องกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
2. ลงนำมในหนังสือถึงรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ หรือส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะ สถำบัน สำนัก
ศูนย์ โรงเรียนสำธิต ส่วนหรือฝ่ำย เพื่อสอบถำมหรือทรำบควำมเห็นนำมำประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน
------------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย
---------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วน ฝ่ำย ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็น
อำนำจของอธิกำรบดีตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน
3. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอื่นของส่วนงำน
4. กำกับดูแลอำคำรสถำนที่ทำงำนของหน่วยงำน
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อธิกำรบดี หรือรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ มอบหมำย
2. อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ลงนำมรับ รองในใบเบิ กเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร บุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสังกัดส่วน ฝ่ำย และบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัดส่วน ฝ่ำย และลงนำมรับรองใน
ใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรในสังกัด
2. ลงนำมหรือมอบหมำยผู้ลงนำมในหนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อ
3. ลงนำมในหนังสือถึงรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ หรือส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะ สำนัก สถำบัน
ศูนย์ โรงเรียนสำธิต ส่วนหรือฝ่ำย เพื่อสอบถำมหรือขอทรำบควำมเห็นเพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำ
4. มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยเพื่ออยู่เวรประจำวัน เพื่อกำกับดูแลอำคำรสถำนที่ วัสดุครุภัณฑ์
และกำรให้บริกำรอื่นๆ ของส่วน ฝ่ำย
5. สั่งกำรเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนโยบำยเฉพำะเรื่อง และเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน
โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินกำรแล้วให้รำยงำนให้รองอธิกำรบดี หรือผู้ช่วยอธิกำรบดีที่เกี่ยวข้องทรำบ
6. สั่งกำรเกี่ยวกับเรื่องเฉพำะกิจเพื่อกำรแก้ปัญหำในกรณีเร่งด่วน หรือเตรียมป้องกันแก้ไข และเป็นเรื่องใน
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนโดยตรง
7. ลงนำมในหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนภำยนอก (ยกเว้นต่ำงประเทศ) และกับหน่วยงำนในระดับเดียวกันกับ
หัวหน้ำหน่วยงำนเฉพำะเรื่องที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน กรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินกำรแล้ว
ให้รำยงำนให้รองอธิกำรบดี หรือผู้ช่วยอธิกำรบดีทกี่ ำกับดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบโดยเร็ว
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8. รั บ ทรำบกำรลงเวลำปฏิ บั ติ ง ำน.และมี อ ำนำจอนุ ญ ำตกำรลำของบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย .ในสั ง กั ด
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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ให้ผู้อานวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย มีอานาจหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ผู้อานวยการส่วนการคลัง
อนุ มั ติ เบิ ก จ่ ำยค่ำ รั กษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึ กษำบุ ตร ของข้ ำรำชกำร พนั กงำนมหำวิทยำลั ย ลู กจ้ ำง
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี และข้ำรำชกำรบำนำญ
ลงนำมในช่องจ่ำยได้ตำมเอกสำรที่อนุมัติแล้วในใบเบิกเงินรำยได้และใบเบิกเงินงบประมำณแผ่นดิน
ลงนำมอนุมัติใบโอนบัญชีของส่วนกำรคลัง
ลงนำมอนุมัติในใบมอบฉันทะกำรรับเงิน ทั้งเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ลงนำมอนุมัติในใบเบิกถอนเงินฝำกของคณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย ที่ขอถอนเงินฝำก
ลงนำมในช่อง “หัวหน้ำหน่วยรำชกำร” ในใบนำส่ง (เป็นใบนำส่งเงินที่คณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์ วิทยำลัย
นำเงินมำส่งส่วนกำรคลัง)
ผู้อานวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้บรรจุใหม่ไปพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติ ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
ลงนำมในหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
ลงนำมในหนั งสื อ เรี ย กตัว ผู้ ส อบแข่ งขัน หรือสอบคั ดเลื อ กได้ เมื่อ รองอธิกำรบดีฝ่ ำยทรัพ ยำกรบุ ค คล
อนุมัติเรียกตัว โดยควำมเห็นชอบของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ลงนำมในหนังสือตรวจสอบหลักฐำนแสดงควำมรู้
ลงนำมในหนังสือรับรองฐำนะกำรดำรงตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ หรือ
พนักงำนมหำวิทยำลัย ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
มีห น้ ำที่ ป ระสำนงำนกับ เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรสรรหำผู้ บ ริห ำรทุ กระดับ เพื่ อ ปฏิ บัติ ให้ เป็ น ไปตำม
ข้อบังคับฯ ของมหำวิทยำลัย
ประสำนงำน ติดตำม วำระกำรดำรงตำแหน่งของผู้บริหำรทุกระดับที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งและรำยงำน
หรือเสนอเรื่องต่ออธิกำรบดี หรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เพื่อดำเนินกำรให้ เป็นไปตำมข้อบังคับฯ
กำหนด
ลงนำมในหนังสือส่งตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมประกำศมหำวิทยำลัย
ลงนำมในหนั ง สื อ รั บ รองเงิ น บ ำนำญของข้ ำ รำชกำร และเงิ น บ ำเหน็ จ รำยเดื อ นของลู ก จ้ ำ งประจ ำ
ที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว
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ผู้อานวยการส่วนกิจการนิสิต
1. อนุมัติกำรให้ยืมพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในควำมดูแลของกิจกำรนิสิตตำมที่ ส่วนงำนภำยในและชมรมกิจกรรม
ขอยืมใช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ลงนำมในหนังสือรับรองกำรเป็นนิสิต
ลงนำมในหนังสือรับรองผลกำรเรียน (Transcripts) ไม่เกินระดับปริญญำตรี
ลงนำมในใบรับรองระดับปริญญำตรี
อนุมัติกำรเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ของนิสิต
ลงนำมในหนังสือตรวจสอบหลักฐำนแสดงพื้นควำมรู้ที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ขอให้ตรวจสอบ
อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงตำรำงสอนประจำภำคเรียน
อนุมัติกำรขอลงทะเบียนเรียนภำยหลังกำหนดเวลำ
ผู้อานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ขอควำมอนุ เครำะห์ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอออกวีซ่ ำ ขอเปลี่ ย นประเภทวีซ่ ำ และขออยู่ ต่ อ ใน
รำชอำณำจักรให้แก่ลูกจ้ำงชั่วครำวชำวต่ำงประเทศ นิสิตต่ำงชำติและครอบครัว (สำมี/ภรรยำ)
ขอควำมอนุ เครำะห์ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอต่ อ อำยุ ใบอนุ ญ ำตท ำงำนของลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำวชำว
ต่ำงประเทศ
ขอควำมอนุเครำะห์นำอำคันตุกะชำวต่ำงประเทศเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่สำคัญต่ำงๆ ในประเทศไทย
ประสำนงำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่ไม่ใช่ระดับนโยบำย
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานกลาง

1. อนุมัติจัดเลี้ยง และเบิกจ่ำยเงิน ครั้งละไม่เกิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)/กำรประชุม
ผู้อานวยการส่วนวินัยและกฎหมาย
1. ลงนำมในหนั งสื อ ถึ ง ส่ ว นงำนในมหำวิ ท ยำลั ย เพื่ อ ขอทรำบข้ อ เท็ จ จริงและเอกสำรหลั ก ฐำน ส ำหรั บ
ประกอบกำรชี้แจงหน่วยงำนภำยนอกหรือประกอบกำรพิจำรณำของส่วนวินัยและกฎหมำย
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ผู้อานวยการส่วนกิจการหอพักนิสิต
1. ควบคุมดูแลกำรจัดให้นิสิตเข้ำพักในหอพักด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นธรรม
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบอำคำรหอพักและอำคำรที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ควบคุมดูแล
3. จัดทำและเสนอประมำณกำรรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของส่วนกิจกำรหอพักนิสิตตำมแบบที่
มหำวิทยำลัยกำหนด
4. ติดต่อประสำนงำนขอควำมร่วมมือกับบุคลำกรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนของส่วนกิจกำรหอพักนิสิต
5. ดำเนินกำรสอบหำข้อเท็จจริงในส่วนกิจกำรหอพักนิสิต
6. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ ที่อยู่ในกำกับดูแลของส่วนกิจกำรหอพักนิสิตออกนอกที่ตั้งของส่วนกิจกำรหอพักนิสิต
ด้ำนกำรคลัง
อำนำจในกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
1. อนุ มั ติ ก ำรจ่ ำยเงิน งบประมำณเงิน รำยได้ .(เงิน อุ ด หนุ น จำกรัฐ บำล).หรื อ เงิน รำยได้ ค รั้ ง ละไม่ เกิ น
1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
2. อนุมัติกำรจ่ำยเงินในใบเบิกเงินจำกัดวงเงินครั้งละไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท
3. กำกับดูแลกำรจัดทำบัญชี กำรเก็บรักษำเงิน กำรนำส่งเงินให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. อนุมัติจ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ให้กับบุคลำกรที่สังกัด ส่วนกิจกำร
หอพักนิสิต
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
1. อำนำจในกำรสั่งกำร และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณี

จากัดวงเงิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
(1) ให้ควำมเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และรำคำกลำงที่เจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรจัดทำขึ้น
(2) สั่งกำร และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณี ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่ อ อกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับงบประมำณของ
ส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแล
(3) แต่งตั้งผู้ควบคุมงำนหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ กำรจ้ำง และกำรบริหำร
สัญญำหรือข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุ
(4) ลงนำมสัญญำหรือข้อตกลง สั่งกำรในฐำนะคู่สัญญำ และดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวกั บสัญญำหรือ
ข้อตกลง
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(5) ควบคุ ม และดู แ ลพั ส ดุ ที่ อ ยู่ ในควำมครอบครองให้ มี ก ำรใช้ แ ละกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ที่ เหมำะสม
คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์ รวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
กำรตรวจสอบและกำรบำรุงรักษำ
(6) อนุมัติบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง กำรงดหรือลดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำ หรือกำรขยำยเวลำทำ
กำรตำมสัญญำหรือข้อตกลง
(7) อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำหรือข้อตกลง
2. อำนำจอนุมัตสิ ั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงพัสดุ ภำยในวงเงินครัง้ หนึ่งไม่เกินหนึง่ ล้ำนบำท
-------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อานวยการสานักงานคณบดี ผู้อานวยการสานักงานสถาบัน ผู้อานวยการสานักงานสานัก
และผู้อานวยการสานักงานศูนย์ หรือหัวหน้าสานักงานในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
-------------------------------------1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. กำกับ ดูแลและควบคุมกำรบริห ำรงำนของส ำนั กงำนคณบดี หรือส ำนั กงำนผู้ อำนวยกำร แล้ วแต่กรณี
ยกเว้น กำรสั่งกำรที่เป็นอำนำจของอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน หรือผู้อำนวยกำร
สำนัก ผู้อำนวยกำรศูนย์ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำย
2. กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของบุคลำกรมหำวิทยำลัย สังกัดสำนักงำนคณบดี หรือสำนักงำน
ผู้อำนวยกำรแล้วแต่กรณี
3. กำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของสำนักงำนคณบดี หรือสำนักงำนผู้อำนวยกำรแล้วแต่กรณี
2. อานาจหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
1. ลงนำมรับ รองในใบเบิ กเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร บุคลำกรมหำวิทยำลัย
ในสั ง กั ด และบุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ม ำช่ ว ยปฏิ บั ติ ง ำน ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณบดี หรื อ ส ำนั ก งำน
ผู้อำนวยกำร แล้วแต่กรณี
2. อนุ มั ติ ก ำรใช้ โ ทรศั พ ท์ ท ำงไกลในเรื่ อ งรำชกำร หรื อ เรื่ อ งส่ ว นตั ว โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมหนั ง สื อ
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0502/4510 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2546
3. ลงนำมในหนังสือประทับตำแทนกำรลงชื่อ
4. แต่งตั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัยเพื่ออยู่เวรประจำ หรือเพื่อกำกับดูแล อำคำร สถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และกำร
ให้บริกำรอื่นๆ ของสำนักงำนคณบดี หรือสำนักงำนผู้อำนวยกำร แล้วแต่กรณี
5. รับทรำบกำรลงเวลำปฏิบัติ งำน และมีอำนำจอนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดสำนักงำน
คณบดี หรือสำนักงำนผู้อำนวยกำร แล้วแต่กรณี และบุคลำกรมหำวิทยำลัย ที่มำช่วยปฏิบัติงำนในสังกัด
สำนักงำนคณบดี หรือสำนักงำนผู้อำนวยกำร 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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หัวหน้างานการเงิน ส่วนการคลัง
----------------------------------ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
เพื่อให้ กำรบริห ำรเกี่ย วกับ กำรเบิ กเงิน งบกลำง รำยกำรเบิ กค่ำรักษำพยำบำล เงินช่ว ยกำรศึกษำบุต ร
ให้กับข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ และข้ำรำชกำรบำนำญ เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
จึ ง มอบอ ำนำจให้ หั ว หน้ ำ งำนกำรเงิ น ส่ ว นกำรคลั ง ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี มี อ ำนำจอนุ มั ติ เบิ ก จ่ ำ ย
ค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ
สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี และข้ำรำชกำรบำนำญ
-------------------------------------

